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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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الفصل األول
أوال :خطة الدراسة.
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تمهيد:
لي ش لإلةي وش

ماض

أخ ا لا لض لا
لا وماة لايمالش لا

هلللاةما

لا انوض لاخم

لالباووضا الب ش يةوسوش امةلم كمن

هلللبل لم هلر لي ش

يالولم ع أوالؤلما هللقا هوأ لع الم سما هللل ممنمة

األوالل

ثةش سأس مالم لاثيثشا و ما لااوض نك ا هلللسن نهللا لااوض

يا

نك ثم يي لااوض ليوهللس ا هلل اك هلر لااالةش وة
أا

إل هلللك

اة

ولا يي لااوض ليوهللس ا

وة

هلر لاف اة مم لًا هللنث لًاا لا مماك لاالؤاة سوض لا ةة وض هلللاغ لةا

ا ياى لياسمل

الةو م لاممالل نلم ا هلللبلش ليوالل هلل مهلل لم سماكة ش لالوشلا مساة هلللا يثِاةا اك
نفهلل

ض

أس مل لي ش هلللا ةة وض اهلل لابلماا هللوة ثواهللل ِه َ َ لُم

وسمثهللل

هلللبلش لاغ لة هلللاا م وض سو

لا ا .
هللسما هللا يي لااوض لكم سيا لاممم هلل يا سما هلل مة نهللا لااوض نك هللسما لن يم لا لا مسمش
وة لاغ لة لايةوسووضا سا
لاممالل ولم سمالن يم لا

لااوهللة إا
لا

لاوا سو

ل لم لا مؤا لافلا

بةوشا ض خيل لا يمؤا لا

لا ا

م أاى إا اوهللة أخاى إا لاهلللاة سوض يا

ملا هللليممما لا
هلللاممم قماهم لاممالل أوضمً ض خيل اثمؤلم ليس َ
ممهللنهللل ع لافانجا هلللااةمؤل لياسوش لا
لالاو

غن

سمثلم لا مض

ماوضمً سمالكمم لالوض

قوة

لافمضل هلللام ما لييفلمن

م أبة

وض لاهلللاة سوض لا ةة وض خوا بيل.

لانيا
هللا ا قوط لع ةسلمن هلل مما ايي لااوض ليوهللس
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بوهللش لاية وسووض ه و ش ةمل ش كض وة إثاهم ض لاوا سو
م أثما كهللل ض لاممالل هللا ملم اة غن

سس هللال

لايةوسووض هلل خةوذ لاسيا كم ش ض ماهللاهم هللابةلم.

ماكش ل وض ةنش382هاا إل ه م
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ض اس ش ليةا
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مسمش ةهللل
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لاخي ش هللوسا لع لال هللي هللغواهم.
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هلل ُ ثةِ .هللةواا

لاوا آخا مسا

لاسمل ُ أن م مً ض مما

اقلم لامماللا هلللاخيمؤذ لافنوش لا و ة الاك
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مشكلة الدراسة
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 -2كوف لة م

لإلبمسش وض ليةؤةش لا ماوش:
اقلم مما ممالل سو
لا ا

لا ا

ولا يي لااوض؟

مما لامم لال؟

هلل لاةهللض ض لامما أض وس

اهلل لال مةش هلللابلما هلللاهلللاة

لا ةة وض؟
 -4م لاة م

لافنوش لا و ة امما ممالل سو

لا ا

ولا يي لااوض؟

نفهلل
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أهداف الدراسة
لاف هلر لااالةش لا

موة :
هلر لال سش ض خيل االةش ن ملا ض لامما لا اة

 -0لال ي وة لاهلللقع لياس
آنللك.
 -3سومض اهللا مما ممالل سو
 -2سومض لا بمال

لا ا

لا نهللوش لا

 -4هللضو لاخيمؤذ لافنوش لا

نلضش لي ش

ولا يي لااوض ليوهللس .

اقلم هلل لاةهللض لامماي.
و سلم لامما لا اة آنللك.
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أهمية الدراسة
ك ض أه وش هلر لااالةش
ماض

أنلم نمهللل مما ممالل سو

ل سش

لا ا

نوش

لي ش ا لض هللأخ ما و و شا كمض مما لابلما وم يً أةمةومً

ليخ ماا ا ملا لاك لاميا ة هلل سو

لا ا

و ة لو

لا ياي اللر
وا

وا لايةوسووض ك م ملا لاوار وة

لا مؤا يي لااوض ليوهللس .
هللهلر ليلال

لام و ش أثما

هلل ثل أه وش هلر لااالةش
يي لااوض ليوهللس

ض لو

كم ض لاممالل هلللسالوم لم هلللا س

سمامما لال مة لا سم مً هللثو مً.

أنلم ة نمهللل سمااالةش هلللا لةول مما ممالل سو
لا هللضهللوم

لا

اقلم لاممالل هلللابهلللن

لا ا

لافنوش لا

لاسملثهللض
لاةهللض ض لامماا هللسللل إضم ش اة ك سش لاماسوش ك وفوا نلم لاالاةهللض هلل
َ

ولا
ثةش

لاك

بمل ليا

ولا لالاهلل لايةوسوش.

حدود الدراسة
لاا هلر لااالةش ساالةش مما ممالل سو
لايةوسوش لا

ل ا

ض365ها إا 385ها.

لا ا

ولا يي لااوض ليوهللس إسمض لالاهلل
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المصطلحات:
بيت المقدس:
هللة

ع اونش لا ا

ةة وض اوسما إا لاماا ض لاسلا لا هللة وة ةةةةش بسمل لل

ةفهلل

ول إا لاغا هلللا لاماا أاضلم هللضومولم هللقالهم كةلم بسمل مم خش هللاو

لهللالم هللال

سما ا

ضمل

ةك

نلم أاط هلل وؤش لاس شا اهللولم وة ايهلل

لابسمل هللأاضلم كةلم لبا ض لابسمل لا
ليقي

لهلل

ه

ا لم لاماق نلهلل لا سةش أةمة

األدب}:أا { لي ََا ُ  :لالي و أا ُ س لياو ُ

لابسملا أ م لا اونش وة

وةولم هلل ولم أةهلللا كثواة هللو م لا

هللة

لةنشا هللأ م

ض و ل الهللا وةو لاةيم (.)0
ض لانم ا ُة َ أاسمً ين وأِْا ُ لانم

إا

لا لم ا(.)3
األدب :ب هللوش لةثما لا ك هللسش لا
والدراسة األدبية :لافنهللض لياسوش لا

و بة
ُومن

ولم لام ل لإلنةمن

ساالة لم ليا

لاماس

سمإلنممل أهلل لافض لاك مس ا
ض مما هللنثا هللأ كما هللأخوةش

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

ةوا لا سومش ةوالً إولمؤومً ثوةومً لومً(.)2

( )0سيانم ةة وض 348 :

()3
()2

اةمض لاما ا ماة أا
ماو ليا

لاماس 22 :
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منهجية الدراسة
ةوم ا لاسمل

هلر لااالةش وة لا نلج لاهلليف لا لةوة هلللا نلج لاب ما ا ض خيل االةش

لانيهللذ لامماوش اةممالل
و سلم مما ممالل سو

ولا يي لااوض ليوهللس هلللاهللقهللف وة أهم لاخيمؤذ لافنوش لا
لا ا

ةك لال سش.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
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اإلطار النظري
نمهللل هلر لااالةش سماسل
لامما

مما سو
هلللا لةول َ

لا ا

لاك لاملا لااوهللة اةبلما هلل لاوا سو

هللالمك أض هنمك سمط لااالةم
لااالةم

لا

نمهللا

لا ا

ولا يي لااوض ليوهللس ا إل هلللك
هلل خةوي

سمط لابهلللن

ض أواي لا ل ةوض لايةوسووضا

لاب ؤوش ض هلل لا هللضهلل هلل ض هلر

موة :

بدوي ()2791
و لا

لاكم

مكة

ليا

وض لالومة لام ةوش
هلر لال سش هللبهلللن

ويا لالاهلل لايةوسوش

يا هلللاممم هللليفم لاسوؤش لا

نمم م لم لا مااة ك م قام هلللا لاسنمل لا ماوخ لاكم ل للك لًا

ممام لااونوش هلللاانوهللوش لاكساى اةمةهللم آنللكا ع لاهللقهللف ونا كل وةم ض لامةهللم لامم ش هللوة مؤ
لا َ
اهللض لاهللقهللف ونا ممالل هلر لاف اة أهلل االةش أممماهم.

الهرفي ()2797
لا

لاكم

وض مما لابلما

لالاهلل

لايةوسوش

سيا لاممم وم ش هللوض أهم ممالل ةك

لال سش هلللاخيمؤذ لا و ة امما لابلما هلل هلللهار لافنوش هللأهم خيمؤذ هلل لافضا اكض االة وض
مما لابلما

سيا لاممم سيهللاة وم ش

خييش سمما لابلما

ولا لا نكووض هللليوهللسووض هلللا ماوك هللاوة

ل يي لااوض ليوهللس .

االةش
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بدوي ()2792
و نمهللل لاكم

االةش ليا

لاف اة سمكل هللب ا لو
و لا

لاماس هللخيمؤي لافنوش هلل نهللن لا خ ةفش هلللاوث وض لامما

هلر

ويف لا سومش هللب مالم هللآثما لإلنةمض وةولما هلل هللام وفاا سمسم خميم

س وض مما لابلما هللهلليف سو

لا ا

إسمض لاوار.

زكار ()2791
نمهللل لاك م

لالاو

وض ماو أهللاهللسم

لة مالط ماو لاميقم
هلللاممام لإلةي

لاميهللا لاهللة

سوض لاممام لإلةي

قسول هللأثنمل لالاهلل

ل

قومم لالاهلل لايةوسوش هلل ض ثم

هللأهللاهللسم ع االةش ألهلللل سيا لاممم هلللاهلل ض لاماس

لايةوسوش االةش وم ش ام و اا خيالم إا

االةش مما

لابلما هلل لةوة .

كيالني ()2791
نمهللل لاكم

أثا لالاهلل لايةوسوش

ليا

لاماس

يا هلللاممم هلللكا لاهللقمؤع هلللالاهلل سوض

لا ةة وض هلللايةوسووض هلللكا أهم لا مماكا هلل ماط الكا وماوض لامما لا خ ةفش لا
هلر لالاهلل اكن ام و اا لا مما لابلما غاضمً ة يً خيل االة .

لا ن وبش
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عبد المهدي ()2799
وض سو

و لا

لاكم

هللل

لاواهم اة اة لاثماثش ةنش 643هاا لو

لاف ا ك م هللو لا
يهللاة ل ة سو

لا ا

لالاهلل لايةوسوشا نل لل يالم أهللل اة

أا

لا

ونلم قسل لاف

لا اة هللأثنمل لاف

وض لا مؤا يي لااوض هللس هللال ا هللةبمومرا هللأو ما هلل هلللم
لا ا

ةنش 453ها
هلل م سما

هلللالاو

وض

لافانج لاك لاماهلل لاغم ي لا ا ا.

البواعنة ()1009
لا

لاكم

وض اهللا لامة مل

لا ب ع لإلةي

هللأسا أه و لم هلل فموةلم ع ليلال

لاةومةوش هلللامةكاوش آنللك.
هلل اك لالاو

وة

هلليف س هللال

هيالل لامة مل هلل مهلل لم لا يثاة األواللا هلل مماك لم

لام ل لامةكاي س لا لم اةةة مض يي
لاممالل هللام و اا سمااالةش امماهم.

لااوض ليوهللس

هلللضهللا مماك ا اكن ام ولكا مما
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الدراسات السابقة
الرقب ()2797
اةما لالاو

و نمهللل لا ياف

لاف اة لا و ة ض لو
لالوض هلللكسهللل ألال

لا ماو هلللامماا لو

كمض و و مما لاممالل سغ لاة لإلن ما هللكثاة لاممالل

لاي لا .

هلل اك هلر لااالةش وة
لاممالل

وض لالبهللم لايةوس وة ليناا

هللأه وش مما لابلما

ةك

ة

لييالل لا

مسؤش لي ش اةهللقهللف

اكلم لاي لا آنللكا هللسومض لااهللا لالي قمم س

هللب لاماهلللض اهللض لا اكو وة االةش خيمؤذ هلل لامما

هلل لةوة ا هلللك ف سإوالا لانهلللل لاب ماوش

مما ةك لاف اة هللسإوبم .

عبد الجابر ()2791
و لا

لاكم

وض لالاكش لامماوش

إل كمض ةسس لا ة م ا هلللالب م

ليناا

لايةوسوش وة ليناا

لا مل هلللال مةش

نفهلل

هللال مك أض االة

هلر ال نفيل وض لااالةم

ساالة لم امما ممالل سو
لاممايا هلللا و ل

هللغانم ش لو

لل إا س
ا ع لامما َ

اهلل

لا ةة وض ك و ياهللل اةخ ا لاالهم.

لا ا

لافنوش لا

اةخ ا لايةوس لاالهم.

هلللاهللقهللف وة أةسم

ن هلل هلل لافض لامماي ااولما

لاةمس ش

ب ةلما إال أنلم

و وض ةمس م لم

لا

اقلم هلل لاةهللض

ولا يي لااوض ليوهللس هلللا بمال
و سلما هلل مكمض ا

ض اهللا مول

ا ع لا ةة وض اة ياي
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الفصل الثالث
 حياة صالح الدين األيوبي تاريخ مدينة القدس حتى سقوطها بيدالصليبيين
 -صالح الدين األيوبي والقدس
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حياة صالح الدين األيوبي:
مدخل:
بمل

مخيوش لاس ل يي لااوض ليوهللس

لع) ض الم لابلما سما خمضم

(ال

وةواة

ومم لم لي ش لاماسوش لإلةي وش سبلما أسنمؤلم لا خةيوض لايماقوض لالوض نلاهللل أنفةلم ع ا مومً
وض اون هللماو ا

لا

لابلما هلللة نلمط مقم
لا ومال

م سوض ٠٩٤ه  ٠٠٤ -ه قومال

لي ش ا مل أوالؤلم  -لافانبش لايةوسووض-

ل وا لن يم لا

كاسهللقم يمل

هللبكا شا إال أض هلر لا ومال
نك
غوا

سيا لاممم هللنبل

سمهاة وة لابلا لامةكاي لإل انب ا هلللة مما

لغ يسلم لافانبش هللبمل لاك سما نبمللم
هلل ض أسا ةك لا ومال

بلماوش لة أخل

هلللبلش لايةوسوض

لا هلليل هللك م كوض سض لاالنم نا هللسةك سض سلالما هللة مضا
وة

لماش لا هلللاا بمل

سما هللة هلللا ن وم هللنبل

و لض لا هللة ايما لابلا لامةكاي لإلةي

هللا م

بلهللا و ما لااوض

ل وا أهالف لة لا وبوش

لافانبش لا لغ وما ةنش ٠٠٥ه (.)1

إال أض هللاار نهللا لااوض ل هللا كمض س ة هللى لا ةيهللاوش هللابل لا الةش لالي كمن
لالمبش ي ثما ا لاك لن أ م

ةك

سمط لا اض لا

ب ع كة ش لا ةة وض هللام م ةلم

ام ة ع لالفم

لابلماوش ا اةم لماش باواة ل ة

وة وم لم أ منش

اوا لابلما لالي اة

هلللاار و ما لااوض نك

لي ش سأ

هللكمض أةا لااوض

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

لا ااو

هلللا وماة اوكهللض و م سما لالو لاضماسش

ليومم لا ما ش هللقا هللب

بلهللاهم س هلللا كة ش لا ةة وض هلللنلمل لااهللاش لافم وش هلللااوهللة اةخةوفش لامسمة

لا ة ض ل ةنش

 ٠٦٠ها هللالسا ض لإلمماة إا أض لومة ليةاة ليوهللسوش ةومةومً هلللالاومً هللوةكاومً ساأ
()1

لن ا  :لااهللض وض . 37- 55/1 :

ونا م خام
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أوهلل

سض مماي لاةة مض ل ا سض ةكممرا لالي أق م قةمش كاو

٠٢٠ها إال أض هلل مة ل ا هلل هللا

ةمهللا لاةة نش بمل اونل

ةمهللا إا سلاهلل ملنش سغالا هللأضمف ا ب وع لاهللالوم
اوم ل ل

قوماة و ما لااوض نك ا هللكمن

()1

لن ا  :االةم

ساهلل ر كمخيوش قوماوش (.)1

ماو ليوهللسووض هلللا ماوك .11-11:

كاو

أق ملم

لا مخ ش هلللن ل سما لاك إا لا هلليل

هللالاة يي لااوض ليوهللس

و ل هلللاار وض إ ما لما من ل ع أةا إا لا هلليل ل
لاك لاهللة لابلماي ل

إ ما وة

إك لا ً م ا هللي من
لو

ةنش

قةمش كاو

كنف و ما لااوض نك هلل اوا

وهللم
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ومش يي لااوض

()1

هللة أةاة ماهلل ش سمايي هلللا هللى أسهللر نبم لااوض أوهلل

فهللا هللنمأ

كمض ومقيً مبمومً لةو مً بهلللالً وم فمً وة لاف لال هلللا ةمكوض لسمً اةيمالوضا قةول لاكيم ال و كةم
إال وض ضاهللاة هللكمض ول

اكهلل لاخولا هللو

نهللا لااوض ل هللاا هللخما ملم
يي لااوض (ال
هللو

بوش

أةا لااوض مواكهللر كمض ض لا ماة لاكسما

لااوض ل هللا كمض ض لي الل هلللا ماة أوضما ي غالسش أض وكهللض

لع) سللل لا ة هللى لاا وع ا اس

هللخما لال لا لاو ن هلللاوا لاضماسش

سو

و هللبمر هللبلما لو

بوش لا بمها نهللا لااوض ل هللا هللقا لا ة

لامخيوش لا وماوش ااى يي لااوض

سكا لو

هللق

كمض أسهللر
وي م

لا لا نبم لااوض أوهلل اةم ل ع و ما

لااوض نك أ وا لا هلليل هللونا م لاا و ما لااوض نك سمةسك ةنش ٠٣٠ه ووض نبم لااوض أوهلل
لاوم وةولما هلل ض هلل لا ماو ساأ
هلل ً

قيش لاس ل يي

أ فمار اللل لابلما ضا لاهللبهللا لافانب
لافانبوش وة

أاط سيا لاممم هللكمض وة ع هللواى لالو اللل ِ

اض هللقاى لاممم هللوما لاممم (541ها) سالوش اخهللل يي لااوض م اك لاي لا لو

نبوم وة
ملا هلل لاممم هبهلل ً م ل ا ً
يا

وة

لااوض ليوهللس

لو

الم لا هللل

نم ا نفهللل هلللاار

سمةسك هلل لاوالً وة ةلل لاس م لا بمهللاا

لإلةي وش س وماة نبم لااوض أوهلل هللكمض يي لااوض ونمه و ار لاالسمش وما

اسوممًا هللهلل لاةض ويهة اة مماكش

لا مل إا بمن

هلللاار ةو م هلللن ومش اهللف لابلما نل

نمهلل ش أ فمارا إلض ما باسش لا ماوش هلل ممومش لا اهللف لايمسش هلللا اسوش وة ل
اخةا اهلل لا وماة لافلة هللخةا مخيوش قوماوش
()1

ومش هلل نل نمهلل ش

لابلما ل ش بالً

و ة .ض هنم و كض لا هللل إض ليةاة ةم

اهلل ًلا كسو لًا

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

لام و سض لا ةك لا مها سض لانميا يي

لااوض لاكسواا هللكمض وكن

أسم لا فا ا هللاا

(575ها  1173-م) ا كمض هللللال ض أو م ةهللك لإلةيم ا هلل ض أهم لامخيوم

قةمش كاو

لا ماوخوش لا

لإلةي وش وة ل الا لا اهللض لا هللوةش ض ماوخلم .اية لاة لن ا  :لانهلللاا لاةة منوش 5 :

ومم

أنبس لم أ نم
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كهللوض لامخيوم
هلل م ل وة

كسوا
لا وماوش لاك أنلم يثا أثو لًا ًل

ي ل لا هللله

ن وش لا مسةوم

خيهلليمً إلل كمض

لامةكاوش هلللا وماوشا أا

ة مؤوش هللاكنلم ل ل ممض وماوش اك
لي ا لالي بمل مخيو
إاو أن ما لا وماة لا
س كمنش

إا

لهللا لا باسش لابلماوش ونا يي

آثماهم لالوبمسوش

و ة هلل يثاة هلل موةش

مخيو

لااوض سيهللاة

لابمنسوض لام ة هلللا منهللي

لاهللة لالي ومم هلللة م سبالاة أض وبل

ثةش سما بمها نهللا لااوض ل هللا لالي ل

ونار يي

لااوض ليوهللس

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

لالو ما وةو سمو سمار مخيوش قوماوش هلللوار لو

مضي

هللق

ليةاة أكثا ض مخيوش قوماوشا ةمه

مخيوش يي لااوض هللأااك نسل لالاف لالي اة

بمة

ساهلل لمال

لإلسال

سكا

و

ا لاسوؤش
لا

كهللوض مخيو
لا وماة

وةو أ م لا

لةا لااوض مواكهللر و اس إاو هللوبمل ن لال لا ليو ض
لي هللاا الاك مض لهللار – كمخيوش قوماوش  -كمض

سماي لا هلللافهللض هلللا م

الاك مكة

هللل كمنوش
سكا

هللق

بوم هلللاوا لاضماسش
اهللف ةومةوش م اة ةم

مخيو لا وماوش لاثًم ل ً م

لا ماو لإلةي

هللاوة

لماثش ومساة (.)1

()1

ون ا  :لانهلللاا لاةة منوش هلللا لمةض لاوهللةفوش  . 11 -57 :ا لن ا  :خ يا ك م

لااهللا وض .51-74:

لااهللض وض

أخسما
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الحياة السياسية:
لانم ا

سبيل لاك لاي لا لا يام لالي كمض ونخا بةاهم هللو وا

ماو لااهللاش لإلةي وش وة

فككلم هللضمفلما ضي و ّ م كمض وباي ولم ض ض الخةوش
م لا

ههللة لايا ا هلل ااي ليهللضم لاالخةوش هلللاخمابوش ول ما مااهللاش لامسمةوش كمن

سماةيب ش لالوض ةو اهللل وة خةفمؤلما هللأيسلهللل و اخةهللض
هللقا مغل لاةيب ش أوضم سن لوم
ةكممر

()5

اهللا

لامسمةووض هلللافم ووض
مغهللاش

أ هللا لااهللاش هللةومة لم(.)1

الخةوش و م سونلم لهللل لاةة شا

ا كمن

هلل مة لاةة مض

ومم (415ها 1125/م)ا سالوش ا فكك اهللاش لاةيب شا ا خةا هلل لي ا لافهللض

اهللا لم لا هللوش ا هلل ةةل إاولم لا ا هلللاضمف(.)7
هللام كض لاخي ش لافم وش ألةض لمالً ض لاخي ش لامسمةوشا ا سةغ
ضمف لاخةفملا هلل نم

لاضمفا سةس

لا خ ةفشا ضي و م أيم

يا قسول

ا ا كمن
لا خ ةفش ض
لغ ومال

()4

ضمفلم هلل ع ليوالل سلما ا أاى

فاا كة لما هللوام ل فمقلم وة أ ا هللللا (.)4
لااوض نلسم اةثهلل لا

ماوك أ الك هلل غماسشا هللكمن

لا بموم

م سوض لا هلللؤف

لاالخةوش هلللا نم وم

هللليهللسؤش غممهم هلل نلك ض قهلللهم هللكمن

لاخةفمل هلللاهلل الل اسا سأمكمل خ ةفش هلل نهللوش.

ههلل ةكممر سض أا

هلل هلل
()2

لهللا يي

إا

سوض ونميا لابوش

ماو اهللاش آل ةةبهللا 575 - 551:

()0
()3

لاهلل الل وة لالكما هللكثاة لالاهلل

يا ض كهلللا ا أا

لامالل لا لهس سوض لا ةة وض آنللك إا

ه ليخاى اابش كسواة ض

415ها
لاكم ل
لاكم ل

أاةيض لا ة

سغالا ا ثما
لا ماو

سبيل لااهللاش ا كمض ض ألةض لا ةهللك ةواة ل

ةي وض لاةيب ش ا هلل وم

511- 514/ 11 :

لا ماو .555 / 11 :

ليوومض 157/ 5 :

ا

سماممال هللاا443ها

31

موؤم إن م لي ا سوا لا غةسوض ض لاهلل الل هلللا هلللاا هللكم با
أيس ال و ثل ً

ماخةوفش لافم

للس هلل مماك ض أبل لاهلل لاة

م إض ق ل ةنش (٠٠٥ه ٥٥٦٣ -م) هلل هللا لسن (اِّ وك سض يؤع) ل

اةهلل لاة ةنش ٠٠٩ه هللاكن
لافهللض

وما

لاخي ش لافم وش! هللام ة ا لالماش إال س هللاوش ( يؤع سض ُا وك)

ض باوا.

هللسما ما كمض هلل ألا ليةسم

لا

هللام وكض هلل لاضمف هلللالن ةمم
أ اليهم
لة لة
كمن

نم وم

لا

انبم لايةوسووض

سيا لاممم هلللامالا

ل ة لم ليهللا ضا لا ةة وض.
ا سل كمض أوضم

ياا ا كمض

و م سونلم ض أبل لاةة شا هللوموا إا

لاك لسض غاي سااى قمؤي" :هللا م

ةنش ث مض هللث منوض خاا لي ضل سمةمكا يا إا

لإلةكنااوش هللهنمك ن لا هللأ كوض()1ا

سونلم لا ماواة س مهاة لإلةكنااوشا لنكةا ولم لي ضل س ض م هللابع إا
أكثا لاسيا سماهللب لاسلاي"(.)5

نل ما خاا ن لا هللنل
هللوال هلل لا هللل وة

لا مهاة

ااي ليهللضم

لاةوماةا هللالمك أض هلل قا لا
ضمف لااهللاش هلل ااي ليهللضم

هللةهللؤلم

يا ض خيل لا نم وم

هلللا نم

ع لايةوسووض هلللة غيالم اللر لالاهلل لاالخةوشا لا

وة
أا

إا

ولم.

هللأبج لاي لا َا هلل لار لاة ةم لافم ووض إا ضم لاممم يه و لم لاةومةوش هلللااونوشا مامسمةوهللض
واواهللض لالفم

وةولما هلللافم وهللض واواهللنلم ن ة م الم هللااوم ااهللا لما هللأاى هلل لالن ةمم إا

خةخةش أاكمض لا ةة وض.
()0

هم أيلم

يا هلللإلةكنااوش ا هللاوم لالكم ولم أومم لي ضل ا هلللنفيةهللل ون ا هللال

س ةل م .لانبهللم لا لهاة . 14 /5 :
()3

لا ياا لاةمسا .14/ 5 :

سونلم لاهلل هلللن ل
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ا كمن
ض اةمؤ

لااهللاش لافم وش
هلل يل لا

هلر لةهللنش ممن
نمي

وة

ةمال هللضمفم ماواوضا هلللاك ا م كمض ولمك ولم

لاهلل لاة هلللالكما كمض لاخةفمل و هللاهللض لالكم هللهم يغما هللوة سا

س اسوا أ هللاهم لاهلل الل.
هلليهللا لسض ليثوا لمل يا

مل" :كمن

لاملا لافم

لاهلل لاة

يا ا ض غة

هلللاخةفمل

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

لااهللاش لإلةي وش سوض لكم لم

ّ

وضاهما هلل كض

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

()7

لا نكوهللض اهلل لا سما ل

هلللوا لا هللى لإلةي وش ا هلللبلش لايةوسووضا هللكمض و ما لااوض

أهللل ض لل ضض نبم لااوض أوهلل ا هللن ّ

اةبوشا هلل هلللا

له م م

و ما لااوض نك

مبمو سأض أق م سمةسكا هللبمل مواكهللر قمؤال

لا نكووض سميوهللسووض سأض ُب ِمل يي لااوض هلل و لا الم

ض أض وثس

اهللار كةومة سما هللوةكاي

يا هلل كض

كض هلل ةةم هللل ا ا أااك لاخ ا

لالي ل ّل سماممام لإلةي (لاغ هلل لإل انب ) مم س هللبو لا اهللف اخا ش لا ةة وض ب ع لا هللى
لإلةي وش اضم لا اض هلللإل م لا
ةومة

لاف إا

هللليقماوما لا

ومن

مكةش لا ب ؤش هلللالن ةمم هلل هلللواهم .ا كمن

هلللوا لابسلش لإلةي وش اةهللقهللف أ مم لاخ ا لايةوس ا ة م

()0

لول ماو ا ما 411- 411 :

()3

لانبهللم لا لهاة 113/ 5 :

()2

و ما لااوض نك أهلل لي مسك نك سض قةوم لااهللاش لالمب

اونش سمةسك

آا ةن اا كمض هلللاار أهللل ةهللك لااهللاش لي مسكوش

لا هلليل ا هللكمض ض كسما لامبممض لالوض قمهلل هللل لإل انج ا ق ل هللههلل نمؤم ونا م لميا قةمش بمسا ةنش 541ها.
ليويم .51/7
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(577ها 1172 /م) بمل نبم لااوض أوهلل

هللاولم إا أض ق ل و ما لااوض

هلللاوم وةولما هللام و ل

نك (.)1
ثم بمل ض سمار لسن نهللا لااوض لالي أخل و ةع إا
هلللا اا هللةم إا

يا لا

هلللواهم ع م و لم لاممما هلللاك اةهللقهللف

هللل سع نهللا لااوض نلج هلللاار

ممن

كمن

ض لافهللض

هللب لاغ هلل لايةوس .
اك ل ا لاكم

هلللوا لا هللى لإلةي وشا هللل خل ض لة

ضا

لافانبش(.)5

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

واواة إلخضمولما هلللم اك يي لااوض ع و
يا ةنش 552هاا كمن

هللبللم نهللا لااوض اية ويل وة

هللقمؤع لا

لامةكاوشا هلل م امواكهللر لا فا أخو لا سمةم لاةة مض نهللا لااوضا مة هللا وة
هلللة هلل ار خةوف لم لاممضا لافم

()0

االةم

()3

إ ماة لاكاك ليوهللسوش 44:

.

ماو ليوهللسووض هلللا ماوك 2:

مواكهللر

ل ةش

ولم لوم يي لااوض
مم لي هللا س يا
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هللاكض مواكهللر م اس
لانميا( .)5هللله
لي سم

مخ ما لاممضا

أض م

()1

اةهلل لاة هللقوماة لابوش يي لااوضا هللا س سما ةك

سمضلم إا أن لخ ما يي لااوض اوهللاو لاهلل لاةا اكهللن يغوا لاةض قةول
م وةلل لن ومار ا (.)7

لابوش لانهللاي لاييل س ياا

لسض مالا أض يي لااوض سما هللاو لاهلل لاة لافم وشا قا غة
هللأكا ُ
ون ار ض لمم ضخ ش

لة االا ةملل لاممم ض لايةوسووضا هلل

وة

لي ا كة ا هللأااك م

إ لاش لااهللاش لافم وش هلللااوهللة

لإلة مووةوش ض ياا هللههلل ال و لل هلل و لا اةفم ووضا إل و هللل لسض مالا " :هللا ا ة م و هللل :ا م
وةا لع ا
لة

لااوما لا ياوشا وة

ا لي اا م لل ومض لاغم لا

أن أالا

وة لإل انجا هللغم لانم

ام وياخ وض غوا ةك ليومما هللههلل هلل وا
اهلللانم

ولاوهللض إاو

لا الً إا ةنش خ

()0

()3

()2

()4

مسع اة هللم هللغا

ض كل يهلل ا هللوفاهللض وةو

أهل لاسيا لامةم هلللاف

ض كل بمن ا هللههلل ال وخو

هلللااوض

قميالًا هللال ومام

لامَس ْواووض ا هللا لاخي ش سما
سماممضا سض وهللةف ا آخا خةفمل هلل ةهللك يا ض ُ

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

فاا لاكاهلل

ض وبمؤ

لي مضل هلللانمم م

هللة وض هللخ ة مؤش" (.)4

ههلل أسهلل ل ا وسالع لا ة

هلل مة و

لاةمللا ين أهللقع لاك

نفة

هلل ض لوض

أخسما سن أوهلل .131-111/1 :

لا ياا لاةمسا .131 / 1 :
لانهلللاا لاةة منوش .114 :
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هللس هللا يي لااوض ي ا لاهلل لاة لا ياوش ةنش (514ها 1111/م )ا لو

أخل

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

لااهللاش لافم وش
مهاهم لاةومةوش

هلللا لهسوش (.)1

هللا ا هلللب يي لااوض خيل هلل لا خ ا لمهللاش لإل انج لاةو اة وة
قاهلل لم إا

هللةس
نفهلللهم

يا هللليماهم اا وم ا

يا خهلل لم ض أض و ةك يي لااوض يا هللوضمف أ اهم اهللو ض وة

لاممما هللهلل م أهللاار لسض مالا( :ا م وةم لإل انج م باى ض لا ةة وض هللوةمكاهما هلل م

م اةةة مض

ض لة م ش لي ا

آثماهم ا م لا

ا

لااوما لا ياوشا وة هللل أن و ةك سياهم هللوخا اوماهما هللو ةع

ض لا هللة هلللا ةكا مب ع لإل انج هلللاثهللل نفهللةلم س يا لااوما لا ياوش

هلللالة ويل وةولم هلل ةكلم هلل أاهللل قيا ا وم ا كوض لا ميا الم ض لاسا هلللاسلا) (.)5
هللهلليل لإل انج إا ليما ا وم ا ك
لإلة لا

سيمهللسش هللقف ا هللولث وة
لااوض(:إن إض أخا وض ا وم
سماماا هللخابهللل وض مو

()0

()3

()7

لا هلللو هلللالو سما سلكا لاخ
فاا لاكاهلل
لاكم ل

يي لااوض إا نهللا لااوض سماممم وة نبار هللوخسار
لإل الال

لامةكاوشا هلل م بمل

ةكلم لإل انج هلللض ةا إاولم خةفن لا ياوهللض

هللةماهللل

إثاي هلللإل انج ض أ م

هلللةثما لا ماهللف سماخ

أخسما سن أوهلل .111 -132 /1 :
لا ماو 755 -751 / 11 :

ك مس إا

أهةلم هللأ هلللالم

ي وكهللض انم سمقوش)(.)7

لا او وش .113 / 5 :

نهللا
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م كمض ض نهللا لااوض إال أض أاةل لإل الال

إا ا وم ا هلل مسم

ةوا لاك
ة م اأى لإل انج لاكا لنةلسهللل هلل البمهلللا ّ

إا

لإل الال

ض لا مهاة هلللاممما

لاممم سماسمماة سالول لإل انج وض

ا وم (.)1
هللسماهم و ل يي لااوض وة إيي لين ش لاةومةوش هلللالب مووشا س ليوض لالاهللا لا مخ ش
اةيةوسووض (.)5
هللاة
هللسما أض أاة قهلللوار لاالخةوشا ّ

ممام لي ض هلللالة الاا أيس ههلل يمل

لاكة ش ليهللا

يا.
ايي

هللسما أض الن

لااوض سيا يا هلللاممم هلل ب ل ض لامالا هلللاب واة هللغواهم ض لاسيا
وونو ها م هللللال ال ولوا ون ا أال هللههلل بمهاة لايةوسووض

لا لا وش لي الفا هللضع ني

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

لاةملل لامم

نل

ومم 421ها ض أن مكوش م مال إا وة يض بنهللسما أاسع اهللل ه  :إ ماة أن مكوشا هللل ماة لااهما
هلل ةكش لا ا ا هلل إ ماة السة .
هللس ل وا يي لااوض يهال

لاةم وشا ض هلللوا لي ش لإلةي وش هللب ع م ةلما هلل هلللوا يفلم

أ مم لاخ ا لا لاا سلما هلللإلوالا لالاس ا هللليخل سميةسم
ا مل لايةوسووضا

كض ض إويض لابلما

ةسول لعا هللب ع وةمكار ض ب وع لا ماك

لإلةي وشا هللهوأهم ا ماكش لمة ش كمض لاوا لا ا ا لا
أو م لن يما ا
()1
()5

فاا لاكاهلل
لااهللض وض

ض إوالا لابوهللش وةكاوم هلل منهللوم

ال

ماكش ل وض ةنش (517ها 1113/م) لا
117 / 1 :

أخسما لااهللا وض . 517 -511 / 1 :

ل

لالل يل لإل انب هللكمض

لة م سلم أض ول م لايةوسووض
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االا
ما ه و شا هلل ي لاك لة ُ
ام

ساوش هللوكم هللوم م إا

م سما سواهلل ا هللهللقمؤع وة

بوا وض وكم لن ل سخاهللبلم ض وار سما أض لب ع الاس

يهللاا

أسهللل

ةكم انةم هلللنكة لاا سبومول م

هللأة هللاول م.
هللأخو لاا و ا لاية
ليةا) سماا ةش
وة

سون

ممسمض ةنش 511هاا وة أض ول ف لإل انج سماةملل ض وكم إا وم م هللأض

البمبلم س وماة سو

ام وكض

هللسوض قمؤا لال ةش لايةوسوش لاثماثش

ةك لنكة الا(او مماا قة

لا ا ا هللوكهللض لاةملل ض أهللا إا لابنهلل ايي لااوض(.)1

هلل هلل لا مؤا لا ةةم لافل او ف ونا هلل لالاا سل أالا أض و ثل ةواة لافم لوض ليهلللؤلا

وةوا سبوهللم ماقم هللغاسما ل
أةا ا يي
مالا هللقا ّ
لاسياا هللأهلليو

ولا ا

م ويسهلل إاو

لااوض نفة س هللا ":

هللهللاو ا هللاكس

هلل لاسلا إا

نفة

ض أهالف هلل هلللم  .هللقا لكا لسض
وةا لع ا

ب لؤاهم أ سملم ولم ل

لاةمللا قة
ال أس

وة

هللب

لياط ض وكفا سمع أهلل أ هلل "(.)5
لاذ يي لااوض وة
لااوضا هلللا
الاك ةم

هللليةش لاةومةش لا

لاف سمااابش ليهللا
ض لاسالوش إا

()1

لن ا :لاكم ل

()5

لااهللض وض

إا

ساأهم و ما لااوض نك ا هللةما وةولم لسن نهللا

هلللوا كة ش لا ةة وض ل

هلللوا سيا يا هلللاممم ل

لا ماو 514 / 2 :
أخسما لااهللا وض 517/ 5 :

الوش لإلةيما هللب ع يفلما

الو ا ل ا ا لاك.
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هللاكض لا اا ام و لة

هللويا إل لن ل إا بهلللا اس ةنش

ض ماو لإلةيما هللقا لا أيالل هلل كة

( )0لن ا  :لامسا

خسا ض غسا 531: 4 :

أا

512ه 

()1

لاميا ليوهللس .

هللو

سلاك يفلش ماقش
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الحياة الثقافية:
ل اها لالومة لاث م وش
يي لااوض – ية

اهما و و ً م
ل
ل

لاملا ليوهللس

سيا لاممما هللا ا ولا وض لانميا

لااهللاش ليوهللسوش – لس لاماوا اةمةهللم لاماووشا هلل وة إا لف لا اآض لاكاوم
خةهللل ا ضي وض بماة لامة مل هلللاف لمل .هللةما خةفمير

هللة م لالاو

لاماوفا هللاالة ا

وة نلب ا

إك لا لم لامة مل هلللافضيل هلللياسملا "إل كمض وياهم ويا إلومل اةفكا هلللاث م ش

لإلةي وش هلللاماسوشا ك م كمض ويا إلومل ةومة "( .)1لو
لا ياي اةم سم

اوكهللنهللل الم ياا اوم

لاهللثو ش سوض لامة مل هللوم ش لانم ا
ض هللالل نمو لالاكش لافكاوش ثسو
سماغ أاسمسلم

لااهللاش ليوهللسوشا لا

ةمولم لا هللليل اكةسلم هلللة نلمط ه لم
اومؤم لا له

سمها لاةنما لو

" ا ل ةم س مسع وة

لاةن لالي ةما بنسم إا بن

لا ما ش لاومنمش لا

ةمه ش ليوهللسووض
لالي ل

وة

ة

لامةم"

()7

()1

ليا

()5

لالومة لافكاوش

()7

لا ابع لاةمسا51 :

()4

أسهلل مم ش لا اة 3 :

يا12 :

هللوة لااغم

م ومنمر

هلللاهلل ا هلل م ن ج وض لاك ض ااي لاهللضع لالق يمايا
لة فمض

لا ما ش

بهلللن

وماة أوالا لامة مل هلللياسمل هلللي سمل لاكسواة

لاميا ليوهللس 35 :

ع ةومةش

لالومة لامة وشا  (.هلل مبوملم لامةم

لاماا لإلةي ا هلل ممس

اهللولما هللكثا لياسمل هلللامماللا هلللا ياخهللض هلللافيةفش هلللا يهلل ش هلللالك مل"
ثةش

هللكمض لاال ع

لاله مم سمامةهللم لاماووشا هللأه لم لا اآض لاكاوما هلللالاو

هلللامة مل لن يقم ض إو منلم سمااوض لإلةي
لا ب ع لامم

لاالخةوشا هللاا ع لاخ ا لاخماب ا هلل لاك ( .سماميقش
()5

لانسهللي لاماوفا و هللل لي اهللم " :بمل

ض ض هلللض السم

مل إا بمنسلما
لة مل لاةي وض لامة َ

()4

هللال َّ
مك أض ث ما

هلل لامياا إن م ه

35

ن ما اسلاة لامةهللم لا

اولم لي هللوهللض

سيا لاممما هلل

وةولم ليوهللسوهللضا سل هلل لاهللل وة لاكا "هللقا

ا ما وة هللب لا لاوا ()1ا هلللم
ل اهللاش يي لااوض هللخةفمؤ

ع لامة مل

سسلسهلللش لاموش هلليماهللل ُوخ ماهللض اةمهللاى هلللاهلل لاةا هللكمض ةالؤلم أثاهم
لامةم هللليا ا هللولف
كمض لا ةك لانميا لسم
َ

ةوا لالهلللا

"

()5

هللا م

لاكثوا ض لا اآض لاكاوم هلللامماا ل الم سي

سأوالا كسواة ض لامة مل هلللاف لمل هلللا ّالل هلللياسمل هلللامماللا هللكثو لا م كمض وة ع ا اللة لا اآض
لاكاوما خمممم اسالا هلل م اهلللر ك مل لااوض سض لاماوم ون قمل" :كمض لل
لة م

لاك هلل فكا

اوةش

ة م ا هللكأن

ِ
كا نِ ْم َ َك لا
نم ش لع وةو ا َة ْم ا هللههلل و هللل( :ا ِّ أ َْهلل ْون أ ْ
َض أَ ْم َ

َو َ َل يماِ ًلم ْاضمرُ( "))7هلل م واهللي وض لة لضمار ةوم
َوة َّ َهلل َوة هلللاِ َا َّ
ًض أ ْ
ي َهللأ ْ

أ َْن َم ْ
هللةاوش

لا اآضا

أض لافانج أا هللل سأنفةلم
أض لا ةة وض لن ياهللل وة لافانج هلللة ااهللل يوالا هلل ّ
ثة سلما ّ

()4
ِ
ِ ِ
نمالا َ ْةم
لم أ ْ
ُغ ُاقهللل أ ُْاخةهللل ً
لاسلا خهللًم ض لا ل أهلل ليةاا مل لا ةك لانميا َ ( :م خ وؤم ْ

ِ
ِ
ما)( ")5هللل يف لا ةك لانميا سلةض لام واة هلللا ض سمامة مل
ي ًل
َو ُ
باهللل الُ ْم ْض ُاهللض لع أ َْن َ
هلللايمالوضا كمض وبةُّلم هللو هلللضع الما هللوكا لم هللوب ل الم لام مل()1ا هلل م واال وة لاكا م
اهللل ر لاوهللنون

ض أض هلللاار قيا وماة لا ةك لانميا

ا ما ةنش  155ها مل" :هللا م اخل وةو سماغ
()0

لن ا لا ابع لاةمسا1 :
لاميا ليوهللس 12 :

()3

ليا

()2

ةهللاة لان لا آوش 12

()4

لاهللل

()3

ةهللاة نهلل ا آوش 55

()6

لاهللل

سماهلل وم 141 / 52 :

سماهلل وم 141 / 52 :

بسل لايمالوشا س لهللوش لامو وة لا ام
لا أا

م هلللةض لالة م الاوث ا هللام
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وة نا إا

بةهللة "( .)1هللكمض ااو مغف

لالمؤ

ةم

لااا

لااون ا هلل بماةش لاف لمل

لاسماالؤ ا أنمأ ااةش سا ماا هللكمض
هلللامة مل هلللالة م ةالؤلم .هلل ض لاك أض لامو نبم لااوض َ
لااا سنفة ولما " كمض لانميا ولضا ااهللة ا هللوة ع إاولم ع ليكمسا هلللي الل هلللاف لمل

وة

هللغواهم" ()5هللقا ل
اة ةكا وة خا لم

لاممالل س ن اش ا هللقش ونا لا ةك لانمياا إل كمنهللل س ثمسش لا نسا لإلوي
اومؤم لك ا ونم لهللض ون هللوال مهللضا هللكمض و اسلم هللوبماةلما هللو خل

ثسو

نلم نا ملا هللولمضاهم هللونم اهم هللو ا اةبمال لم لامماوش()7ا

م بمل ةهللا لامما نم ش

أوم ا هللكمض لانميا وم م لاممالل هللوبةُّلم هللوكا لم غموش لإلكالما
هلل م ال لما هللخوا ثمل وة لاك لام
واا مفمو

وهلل م ض ليومم ()5ا ل

()4

هلليل س لي ا إا إق م سمضلم ضوموما ا هلله

اابش لض لة

يالقش هللأخهللةا ك م كمض لما

()0

ل م لخ ةف

لاضاوا لافوةةهللف لا لا ض ؛ إل كمض وب ل ا لام مل هللال

لااوض لا نهللخ ضومش وة نلا ْثهلل لا ض أنلما ا ما هللام و ف لما
لالاا سل ماى لاك إا

للهسلم

ع مم لال سي

ولم لافهلللاا سون هللسونلما كمن

ع ماف لااوض لينيمايا لالي " كمن

ويق

ما

إا هلل
ملم ويقش

ع سون هللسون

كم سم

لول اآة لا مض145 /5 :
فاا لاكاهلل 514 :

()3

()2

لن ا  :هللل

()4

لن ا  :لا ياا لاةمسا745 /1 :

()3

ههلل ل ا سض وسا لا نمم سض نيا لع سض بمفا سض أل ا سض لهلللاى أسهلل لا كمام لسض م وا لاا م

ام
. 551

لاهلل وم 113 /5 :

( ) 111

لا هللاا هلللاالا هلللاهلل مة ,كمض أاوسم مضي هلل ولم لاثم .لن ا لسض لاممما لا هللية  :قيؤا لاب مضا ا 3ا ذ
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كثواة"( .)1هللألومنم كمض و خةةلم لا ل هلللال لا ك م لا

ع نهللا لااوض لإلةماي()5ا لالي يفم

ماف لااوض سض َّ
لام ْواب ا سإمماة ض لا ةك لانميا هللهلل إض ال وة م لا إن وال وة وةهلل
ا سش لاممالل هلل كمن لم ونا لا ةك لانميا.
هللواى لاسمل

أض هلللضع يي لااوض هللل لا

لاالةخش ااى يي لااوض هلل اون هلل لم

اةفهلللاا سون هللوض ممالؤ هللأوهلللن البع إا
وة

سمائ لالةيم لا

لط وة

لام واة

كمام ليخيا

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.

()0

()3

لن ا  :فاا لاكاهلل ا ذ 515
لن ا  :هللل

لاهلل وم

ا ا 5ا ذ 531
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تاريخ مدينة القدس حتى سقوطها بيد الصليبيين:
لا ا (:)1

نسلة ماوخوش وض سو
لا ا

سس

بهللهاة أا و

ووهللض كثواة م مش

قة

لاممام لا َ َّهلل ِلا سمالاكشا لو

لاةو اة وة هلر لاس م  ..هللكأض لا ا

لا هللقع هلل ةك لا كمنش لا

الما

يق أ الف أ م م ا هلل ل
لالوهللوش

سم

لومة لاسما سللل

ي م ولم أ هلللا لاسما :لا ةما ش ةسم اة ا ا هلللا لماسش

مم

لاةو اة هللسة لاةة مض.
اونش لل

هلللا ا

ةة وضا ا ُها

أاقمم قومةوش كثواةا ل ْلم نل بةة

هللضملم ض سيا لاممم هللأاط

ا أهلل ا ا ا هللأووا سنميهم ث من وماة اةا هللاخةلم لافم لهللض ا ض م

ةسمم هللثيثوض اةا ك م نما

ن اش ا ومش ونا لا ةة وضا هللااى لاولهللا هلللانيماى هللوة وا لاوسهللةووض

لاكنممنووض كمض لاسنمل ليهللل "يهللاةمام"
بمل سما لاك ض لا ماو

لي م

()5

لا

أ م واواة ةو ا

ةو
وة

ونا لا ةة وض سو

لا ا ا هلل مسم

وم

لا اونش لا سماكش بمل لا ياوهللض لا ا ملا

لنوهللض ض سن إةالؤولا هلل سملم لاسمسةوهللض لالوض كمنهللل ُو َمةً بسماوضا هللبمل لافا وة أثاهما ثم
هلللامسا ّ
لب مل

بوهللش لإلةكناا لا اهللن ّ لا ن ش سأةاهم ل

مضا لالوض س و
سما هلللل اهللاش لإلةكناا هللخةفمؤ ا لااهلل ُ
()1

لن ا  :ماو لا ا

ةو اهللل وةولم .هللخةف وة سو
لا اونش

أواولما ل

ا وماف لامماف ا سمش و مض ا  1212م ا ماو سو

لا ا

للم لا ةة هللضا

لا ا ا وم هلل لافو ايا اب ش

 :ةموا لاسوممهللي ,ذ1
()5

" أهللا ةمام " أهللل لية مل ا اونش لا ا

لام مانش) لا

ا هللقا هللاا

ابع إا لا اض لا مةع وما قسل لا ويا.

لانيهللذ لا ياوش لا او ش لا ماهلل ش سمةم (نيهللذ ل
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أواي لا ةة وض نل لاك لا ض هلللض ماض

هللس و

نلموش لا اض لاخم

هلل يكا لا يماا لا ماوخوش لا
لالوض خ

ايل يل ثي

لالبايا هلل ض لاساو منووض ثم لاولهللا
نمهللا

لا  :ض لايةوسووض

لا اض لامماوض لا وياي.

هلر لا اونش لاماو ش أض لاما

ض لاكنممنووض هلللاوسهللةووض هم

هللل هللأقم هللل سنملهما هلل موا ةك لا يماا إا أض هنمك أثم لا ا سمؤل لام هللاووض هلللاكنممنووض

هلللاوسهللةووض قسل ثيثش آالف ةنش ض قاهللم لامسالنووض إاولم(.)1
هلللاكنممنوهللض إلاى لا سمؤل لاماسوش لا
قسل لا وياا هللقا ة و
سنهللل اونش لا ا
هللقا لكة

ةة وض سأاط كنممض نةسش إاولما هلل ض لاكنممنووض لاا لاوسهللةوهللض لالوض

هللغواهم ض لا اض لاكثواة لا لينش.

لاما لاكنممنوهللض لا ا  -إنممؤلم الم هلللقم لم ولم– مخيو لم لاماسوش لا

ا لاميهللاا اغم م ماض
س

()1

خاب

إا سيا لاممم ض مس لاب واة خيل لياف لاثما

ض هللقع

ا

ض ةسم

كثواةا ق ّل أض ماض

م هللخيمؤذ بغ لا وش بمة لم اك ل اةبل

لن ا  :ماو لا ا

ا وماف لامماف.11 :

ثس

وة

الم اونش غواهم هلللاك ا م ةم

هلللالة الا.
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ياا لإلةيم

لا ا

م ض يفلم

ماو لا ا

لا ل اوش؛ إ ْل بمل لالا سم
لا مهاة لا

()1

:
ض ةك لا

لاماوف أنيع هللال أسل

ولا لااةماش

كمن

ولم سوض خم م اةل لع _ية لع وةو هللةةم_ هللسوض هللللاة ض لاس م

سماكلم لع هللسماك م لهللالم.

هللأُهللا لايفلم
ض لا ةة وض

مب ة لإلةالل هلللا مالاا هلللاثمنوش

لا ل اوش اة ا

ثة

يي لم إا سو

لا ا ا هلل نل لاسال ام وكض لا ةة هللض وسلثهللض وض لا
ة بو

ولم لاا ملا سل كمنهللل وف مهللض وض قةهلل

هللبل هلل ض م

اةنالل لاا وا لاالوم لالي و هللاهم إا

الا

لعا الل

ل ض لا ي نهللض

كش اِ َ م أيم

وا لااهللم هللة

وا لا بهلل ا هلل فمول أ سم لانس لاخم م ا ية لع وةو هللةةم ع لا اآض هللههلل

لااهللم ض ه و ش يا ش أ مم لافا ا ضم

م ومن لة ابم لااهلل مض سو

وسما سمن يما لااهللم ض باواا

هلل ةع اةهللل لإلةيم (ية لع وةو هللةةم) إا أض يوا لا ا
ل م كض بنةو لم هللأاهلللنلما ك
نلم ةكلما هللاكض اواالم وة
هللممل

لا ا

لا ا .
هللغواهم

هاقل "و وم لااهللم" واوهللر هللقهلل

لهلل ة أهل لإلو مضا
إا

لإلةيما ال اون

م وب ع الم خوا لاانوم هلللةخاة..

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

أ وا غةمض لا ُ َهلللا اةاهللم لم َل ك م
ي ش هلل سهللك لو
()1

إا

ولم سو

ض

ماو

اونش لا ا

أاط لااةمال

سما لانس سف

اةهللل لع  -ية لع وةو هللةةم -إاو ا هللقم
سو

لا ا  .هلل

44 :ا لن ا  :هللةهللوش لا ماو لإلةي

لإلالوش .113 :

لالا

آخا ولار ا ية لع وةو هللةة ا سماانوم
 51/ 5ا هلللن ا  :ماو لا ا

 74 :ةة وض
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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
ا أهللي لانس ا ية لع وةو هللةةم ا سإنفمل سم

لانسهللي وض لاانوم ام وكض لابوش قا خاا ا ل
ّ
أةم ش.
هللكمض أهللل أو مل لاياوا أس
لاخ واة لا

هاا

سكا

إنفمل هلل لاسم ا وة

خي

نفةلما سل هاا
لا اونشَ َ

لااغم ض نش لا ا ّاوض

كومض لإلةيم كةَّ ا هللسما إخ ما نما لاااة فاغ

لا ةة هللض اةف ا هللل ةم لا اوا أ مم لإلةيم هلل سماؤ ا ا ة ع لاانوم يهلل ا هللاوماف لاخةا ة هللر
هللوةهللرا أاةل أسهلل سكا بوهللش لاف
ّ

هلل نما اةماش لالاى.

هللام وكض لا ةة هللض أسال سماؤوض سمالو اللا سل ةس لم لافا إا لاك س أووا لاكم
ب واة لاما ا هللةس لم لااهللم لون م ق ةهللل لاةفوا لالي سمث لااةهللل_ ية
بهللال

لمكم ُسياى لا مسع الم هللاخل لا ةة هللض
ي
أب َن ِماوض هلللا ماةوش هللنلمهللناا هلللخ ُ َّ
لاوا هللك هلل ْ
لنلما لاا موم
لااهللم

أبنماوض كفم

اة اوا إا

لااهلل منوش أ مم سةماش لا ةة وضا هلليما ةائ ةة وض

إوةومل أهلل سو

لا اونش ةنش ة

لاسوش لمة ش ع لافا

لاااة هلللا اا

لع وةو هللةةم_ إا
هلللااهللما وة اأةلم
سو

لا ا ا لو

أواولما هلل وةَّا ليما

لا ا ا هلل ي لاك لاية لا ماوخ لالي أبالر و ا سض لاخ م

وماة ض لالباةا هللبمل

لام َ اّوش يهل سو
لاهللثو ش ُ

لا ا

ع ةكمض

بةِّاةً ا ساأ لاال ش

هلللاهلل ملا هلل ُ ِ َّاة س ساأ لاوش لالو ماا هللكمض لافماهللا و اا هللههلل وةوا نلهلل سو

لا ا

هللو ةةم

هلللبم اة ها هلللا هلللضع هلللاة ملش هلللاال ش.
فم وللما كمما ن ً
ثم بمل لاميا لي هللي لو

موا و لاخةوفش وسا لا ةك سض اهلللض لالام لا اة
ّ

35هاا هللوما أقام مةم ض ممام لام ماة لإلةي وش
هللأهةلم وم مً سما ومم إا أض فاق

لاماوف ةنش

لا ا ا هلل م لل لاخةفمل ول هللض سما ا

كة ش لا ةة وض ضمفهللل هللقهللو

مهللكش أوالؤلم مل ل لايةوسوهللض
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لا ا
وة

ةنش (425ه اا)ا هللنل

لايةوسوهللض م كمض

قسش لايخاةا هلللهللاهللل ليقي

لكم لايةوسووض

لا ا

إا

لايخاة هللليقي

ا افاةمنلما هللبمةهللل لا ا

أكثا ض  21ةنشا ل

ض كنهلل هللهللضمهللل يةوسمً
ومي شً ا ةك لم هللام وسا

بمل لاميا ليوهللس لو

يي لااوض ليوهللس ا كمض لاس ل لالي لااهم ض ليةاا هلل لاهم ض اب

قوط لع اة ا
ّ

لا ل ةوض هللآثم لم.
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صالح الدين األيوبي والقدس:
ام وكض يي لااوض وهللةف سض أوهلل
أن

لا أةمةا هلللل ل لايةوسوهللض لا ا ا غوا

قا هللاا لوض هللقم

وونو وة لالومة ةنش خ ة مؤش هلللثن وض هللثيثوضا هللهنمك ي لا ٌ ا ٌوا واهللا سوض لا ةة وض
ةكش لااهما هللوخاا لايةوسووض نلما

هلللايةوسووضا هلللوض سةغ لاةمسمش كمض و ما لااوض نك وا ا
هلللوض سةغ لاةمسمش وماةا كمض نهللا لااوض ل هللا وةم لثوثًم إا
إاو ا ماا سما أض خو

أ ل لايةوسووض

ل وا لاهلللاة لإلةي وشا هللوضم

لالة ويل وةولم.

ساأ يي لااوض و لا وة ةملش لالومة لإلةي وش موؤم موؤما
هللو

أوهلل

أةا لااوض مواكهللر سما ا

ض و ما لااوض نك

بهلل ض لا هلللبا لاكثوف يسو

هلللسن نهللا لااوض ل هللا لا بمه َا ْوض

لاكسواوض.
هلل

لومة نهللا لااوض هلللك

اضم يا إا

ساأ اهللا يي لااوضا لو

اهللاش نهللا لااوضا هلله

لا ل ش لا

يل

نبل

لايةوس

لاممما ل

هللة وض اةلباةا أيس يي
هللوون وة
ا هلللبلش لايةوسووضا
ُ
ةنش خ ة مؤش هللثي

و م سما أض

هللا سل م لاهللبهللا

م ً م أومم لا ماوكا هللسهلل مة نهللا لااوض ل هللا ةنش خ ة مؤش هلل ةع
لااوض ليوهللس
سو

هللث منوضا ةلَّة

لي وا ليقهللى

لااهللاشا أخل و سا لة لا وبو

لا ا ا هلللي ام سمايةوسووض
ا سمن يماهم لاكسوا لا اوا إا

يي لااوض س هللل

إا لا اونش لا سماكشا هللل للم

لاممما سما غاسش ال

ةموض وم ً م.

لهلللا

بوش و

ةنش خ ة مؤش هللأاسع هللة وض اةلباةا

أيس اةاهللاش لاف وش بنملمض ض لا هللة :يا هلللاممما لة مو
يم

أةا لااوض مواكهللر

ماكش كساى
سو

ل وض

لا ا ا هللةما

لاةمسع هلللامماوض ض ملا اب

ض نف
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إوالا يي لااوض ا هلللبلش لايةوسووض:
لا ا

كمن

لااوض وهللةف سض أوهلل

ونا يي

ه

لا ماكش

قة

هللكمنيسا ض لإلوالا هلللالة مالا لا هللول الما ما اوا إا
سمايمهللسم
هللللل كمض

لاي لا

لاوا لا ا

ع لايةوسووضا
ك م اآهم

ةهلللة

...
لا ا

قا لة غاا سضمش وما وهلل ً ما إض لإلوالا ا لة غاا لومة بوةوضا نل قمم

و ما لااوض نك و م ل لايةوسووض هللوون وة لا اونش لا اةش.
هللقا كمض ال ً م ايي

لااوضا هللههلل ُو ِم ُّا أ

اة هلللبلش لاماةش ع لايةوسوشا أض ول م سإيي

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

هللب واهللا م خل ثيثش إباللل

كسواة ه :

 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
لاممام لإلةي ا هلللخالب
ض
مهلل م

ض هللا

ن مؤبلما هلللل ما نفول هلل كة
ونوفشا اكنلم مة

لالضماوشا لا

كمن

خا ش ةمو نلهلل لاوا

لال و ش هلللا البع أ مم لايةوسووض ن وبش

ض يي لااوض أض وخهللط مماك ماواة لاخ هللاةا ة

أض لهللل اهللض لا غوو لا لا

ةم إاولم.
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يي لااوض هلل ةوار إا
له

يا:

يي لااوض انباة يا هلللن ملهم ض لايةوسووض اهللض اضما هلللض كمض

()1
ةوا يي لااوض (إا
نهللا لااوض
َ
قمل لسض ليثوا " :أل َّ ُ

ةوا هلل و ةمما
لااوض لا َ

لاك لاخوا ا ا ة ا

يا) هلل و لهم

هلل ةك ُ .لك ا ون أن قمل :ا م هللاا

لاك

سو ا هللكار يي ُ
ض يا إا لا ةك

ألضان هللأوة َ ن لالملا هللقمل:
لاممال نهللا لااوض ا اض لع ون ا ة ياخوض هلل ة لضاوض ا
َ
ض إا و ك أةا لااوض سل ذ ع اةهللا إاو وأ ار سمالضهللاا هلل لث أن
م ول ل لي ا لا أخوا قمل :فمة ا ة م ماقنم لة

وة

ول نلم ا ونمر قما ً ما مل ا نهللا

لااوضَ َ :بلَّ ْ اة ةواا م نع خهللًم ض غااهم أهللالً هللوام م ونف
لااوض لي هلللل هلللاابملا هللقمل :إض أخا أن
أنم سنفة
ما ف

وض لا ةوا إا

إاولما إننم إض أه ةنم أ اهم َ ةَ َكلم لافانج هللال وس

إا َّ و

لامةمكا ثمنومًا أو مر نهللا
يا ما يةلش

انم ملم

ض أض أةوا

مم سماممم هللغوارا قمل:

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

ةك يا م ةا إاولما ة ا قمةو
أو و ُ َ
و

وة لإلة لا ا

أسالا مل
سمإلةكنااوش ض لا مما م ال أنةمر ً

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

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

لوسم خهللًم ع اون هللال
هللكأن م أ ُ
ُةما إا لا هلل ا هللكمض نهللا لااوض ً
أ ُار هلل هلل

()1

أو من لع ض ةكلم م ال كن

خ يا ك م

لااهللض وض

أ هللقم ".

أخسما لااهللا وض "لانهللاوش هلللاييلوش"  177 :ا 174

م بل

سا

ا ةا ُ م ا ة م لة ا
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ل وا لاهلللاة لإلةي وش:
هلليف لسض ليثوا لمل لا ةة وض ونا م ساأهم لاغ هلل لايةوس ُّ ا مل" :ل فا الم لم غمل وةمكا
لا ةة وض هلل ةهللكلم س مل سمضلم سمضما هلل فاق

لونؤل سما ةة وض لةاللا هلللخ ةف

ليههللللا هلل ق

ليلهلللل".
لكلل سا
اغهلل
هللأيسل

لايهللاةُ

لاممام لإلةي

ولما هللسةس

هلر لافُ ْاقش هلللا نم

الم

ماك هللاووش مسمش

هلللوض ه َّ لا ةة هللض

لوض َّ
لل لايةوسوهللض وة
سوض لا ةة وض كن

يل هللغوا
لا ن ش ضوهللًم ث َ

لايةوسوش لاغاسوش ض اةو أقال لما

أاسع إ م لا كسواةا ه  :لااهم هللأن مكوش هلل السة

هللب لا لف لايةوس ا لالي كمض وةم

لإلةي وشا أو ض قماة لا ةة وض أن ال نبم ابلهللاهم

إا

هلللا ا .

قضم لا وا ض لياط

هللقف لا ا لايةوس

هلللا ضمل وةو إال

س هللوش لابسلش لاالخةوش هلل ل وا لاهلللاة لإلةي وش.
هللقا مةم لا مؤا لاكسوا يي لااوض هلل لااا
نك

ض ةس هللر وة

هللنهللا لااوض ل هللاا لاذ َّ
كل لالاذ وة

اوا لابلماا خميش و ما لااوض

ب وع م م

لاضمفمل وض هلللقملم؛ ينلم و ثةهللض ن ش ضمف قم ةش

لا ةة وضا هلللسمما لاةي وض

لابةا لإلةي

لالي وهلللب خ ا

لا لهلل.
أاغ يي لااوض لاخي ش لافم وش ةنش خ ة مؤش هللةسع هللة وضا أيسل
قوماة نهللا لااوض كسواةا سمنض مم يا م ً م إا
م

سما لاك سمم وضا هللام

ةكم

ا لافايش اة لف وة

لا هللة لإلةي وش ل

لاممم هللم مل لامالاا اكض نهللا لااوض
سو

لا ا

لافايش ضوع ض لي ش كةلما لوض اك نهللا لااوض اةهللالوش سمار فيً

ا لاوارا سل كما

هلر

لالماوش وماة ض و ارا
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نم

لايةوسووض أخلهللل

لي الل ض أ سم نهللا لااوض هللأقماس وة لاةة شا هلللل لابا هلللانمم

ولمب هللض ا ما.
لف يي لااوض إا ا ما ا س ة
خ ة مؤش هللةسموض ساأ

لامالهللل

ض أهةلم ا هللض لم إاو سي ق مل

كمثا ض لهللا ا هللالل

لايةوسووض هلل ض لي الل لا نم ووض وة
سمايةوسووض لالوض همب هللل بوم
لااوض

هللاخل يي

لايةوسووض لا اوسوض ن ا ل

ا كل

ض كل نملوشا ض

لة نبا سمط لي الل

لايةوسوش.

لهللل لاب واة هلللة ا هللههلل ولة

خضم

هللب إاو

هللالثش اكش نهللا لااوضا ل

ض إ ماة السة

لاهلل

لال لا

اسوع لةخا ض ةنش

ةكم

نهللا لااوض

هلللاب واة سم مل لامالاا هلل هللا لايةوسووض ض كل بلم

لةم

خ هللل ا هللوون وة

لاممم هلللاب واة لاماسوش هلللاو ض

لاسا هللسما أض ل

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

لاهلللاة لاالخةوش
ماكش ل وض

لاخمااة(.)1
ل وض ف
غاس َّ

لا اوا إا لا ا :
لا اوا لا ياوش إا

ساوشا هللوة

لا ا

بنهللسما 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

نما نل هلل مة نهللا لااوضا كمض وفمبؤلم سمالا
ل لم ًل
هلللا اضا ل
()1

بمل هللوا ل وض

لن ا  :خ يا ك م

لااهللض وض

ةنش خ ة مؤش هللثي

هلللقع كثواةا هللولاا نلم لاليهللض
هللث منوضا لو

خاا يي لااوض ض

أخسما لااهللا وض "لانهللاوش هلللاييلوش". 174 -177 :
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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
ا أقةم يي لااوض وة لالن مم ن سنفة ا ة م وسا لالبوج ةما وضا ةما لاةة مض لانميا
لااوض سبنهللار نلهلل لا َك َاِكا ن الم هللق ع م لهللالم ض ليمبماا هللاو

يي

لاث ما( ...)1هللأقسة
لاكم

هللسةغ

لا هللل
يي

إا يي لااوض ض يا هللم

أنلمل

لا ا ا هللأكةهللل

ةك .

هللو َبوِّمهللض بوهلل َملما
لااوض ةم ع لايةوسووضا أخلهللل وب مهللض بلم ةلما ُ

هلل ولم ةهللكلم لاكسماا هللخابهللل إا يي لااوض هللقهللل ا هللأقسل لاةة مض لانميا للفًما " ف
هلل ّهللى س م ولم ض لي م ش هلللي مش هللغوا لاك"ا هلل نع لا مل وض لايةوسووض ل
ولة ُكلما هلل ام لا ةة هللض ل
هلل

لاالسع هلللامماوض ض اسوع لةخا ةنش ثي

وةو

هلللابهللها لاكثواا هللأة هللر يةو

هللأخلهللل و لفهللض بلش يي لااوض لالي لنةل

هللضع أ ضل اة مل سمانةسش ابوم ا هللةو ا لا ةة هللض وة
األااضا هلللة سةهللل لاماهلل
ّ
لابمنسوض

ب م لاكسواا خ ةوض أافًما

ق مل اواا هلللا فم

يولم

لا ومر هلل يمااهما هللأو هللل

()1

لن ا  :ماو لا ا

لهللاهم

هلر لاةل ش لن ةا لافاةمض ض

لا ةة وض سما كسواا هللقم ل لانميا يي لااوض سنفة ا

"ل ُّا لام
لابمف وكةهللهما مب ع وة لايةوسووض َ
. 131 :

لايةسهلل ؛ الو ماهم أض
ض أ م لم اوة اابلم إا

هلل مف سوض بنهللار ولاضلم وة لا ملا هللأ ا سإمممل لياط سمانف
لامم
اأى ُ

هللث منوض

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

يةوسم ض لاخم ا هللقا ونهللر سماله
ً
ية
لا ةو ُ

ش
كما لام ُ

ن اهللل ل وض.

وهللم لما ض أومم ملا وهللاوهللا

هللخ ة مؤشا كمن

ساوشا

ض ل

واهللر لوض
أقالم ّ

هلللا لام ش هلللا لانما هلللا
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هللبنهللار ل ةش يماقش كمض ولم لالةما لو
مؤا لا ةةم
ُ
لاةي هلللا اما لانسمل"ا هللل ل لا ُ
ةش و و شا هللاللهللل وة ةة هللض اة ةة وض ب موم

لايةوسووض

ض لايةوسووضا و ّواهم سمالسملا ل

وأةا لامم لا

ليةا .هللهللليل لاةة مض لانميا ةوارا ل
يةلما "ثم ةما نلم إا يوال هللسواهلل
ً

كمض لاابل لاهللللا ض لا ةة وض

أكثاهم
لة ةةم ةهللك لايةوسووضا هللهللقع ُ
وة

لة هللا

هلل ةك لانهلللل

قةمش

ساّوش لاليونشا هللل

وكم

اخةهللهم ض
ض لاةهللللل وأخلهم َس ًةال ً
سةالا ّ

ةمؤا نلهلل غ ة هللوة يض هللنمسة
لا م ِةَ ِش هلللا ةهللكا ثم ابع ًل
هللكمض ب ةش م ل ل لاةة مض

هللقم

هللسوةمض هللأاط لاغهللاا

ةك لاك كة

سما" (.)1
سةال ك ًل
هلر لا اة لا اوسش خ ةوض ً

يي لااوض ولاا لا ا :
أنمهللاةً الؤمش اةنياا ةك لا

كمن
هلللا ي

غنمهم يي
ّ

لااوض

ل وضا لو

لاا سماهم لا اض

ض وا لايةوسووض هللللاة سما ليخاىا هللكمض لا ةة هللض سماهم و اقسهللض سمهللا ومام أض ومةض

لاةة مض لا هللب إا سو

لا ا ا ة م أوةض لاك ما سلم أاهللل ُ لامهللاا يار لا

لامة مل هلللايمالوض ض أنلمل لاممام لإلةي ا هللأ مر أخهللر لا ةك لاممال ض يا
مب ع ااى يي لااوض بوش كسواا ةما س

()1

كساومل هللم هللخا سما أض

يا إا لامهللل ئ قُسماش لا ا ا او نع هلليهللل أي ةمواة

إا لايةوسووض.

ماو لا ا

قهللل ا

ض وة يض إا لا ا .

هللقف لابوش لا ةةم أ مم لا اونش لا ُ ةش وة لاانوم ض هللا ا فمم لم
هللب يي لااوض أة هللا لاسلاي

هللوهللض ض

 131 :ا ةة وض أاط لااةمال

لإلالوش . 575 :
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هللأن ل يي لااوض أخمر لاممال

بوم بنهلل

ةهللا لا اونش اومغل لاماهلل سللر لانملوشا هللوم

نفة
قهللل لم لهللل ليةهلللا لا نومشا هللن ل لاةة ُ
مض ُ

لانملوش لاغاسوش ض لا ا ا هللس

ليونما ل
هلل خ ةش أومم ولمهللل لق لمم لا اونشا هلللاماهلل و وا هلر لانملوش
ً
لايةوسووض قا اك هللل أكثا له م لم هللقهللل لم هللو ماهم
لاةهللا ض بل
لانفهلل

ةمخنما ل
لام ماوشا هللهللقع لا مل
ً

أو ض يي لااوض أض

اة اونشا لهللل بأة إا

لة ملا سمط أ الل لا ةة وضا م الا

لا وة لا ملا هللأسيا لا ةة هللض لايةسمض هللا قسش لايخاة هلل هللا ليةهلللاا
ل مةش هلللياًل

م الاهللل ل مةش إلس مل هلل كة ا هلل ةمق
هلل ل

لاةهللا لاغاس

هللضم

هلللسل هلر ليلبما ن

هنمكا هلللنف

ليلبما ض لا بمنوا وة

لاةهللا كما ا لاغ واا

لا ةة هللض لاةهللا ض لهللو لاماقوش لام ماوشا ل

لنلام لاساا لا مؤم

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

كمض أ مم لا ةة وض أض ُو ْم ِ ةهللل

هلللسلما هللو ألهللل مهلللا لا اونش لا سماكش ض ا مل
أوالؤلم ق يً
ً

لااوض قَسِل أض ويما

لا ة ا اكض يي

لايةوسووضا هلل ةةم نلم لا ا

لا سماكش

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

لاةمسع
هللث منوض.

هلل ة لا مؤا لا ن يا وض لا اونش ا هللولما هللوماج آال لما َّ
هللااهم إا ةماف ولاهم اونشً إةي وش
لاب ُ َمم .
ُوا ع ولم ليللضا هلل مم ُ
هللو

اة ا

مل لاهلل ا لايةوس لا فمهللط ايي لااوض

هلل

أثنمل

وة

لاية قماهللل" :أولم لاةة مضا لوةم أننما

هلر لا اونشا

لاليهللل وة

خةا كسوا ال ومة لم إال لع

مما ا هلللن م و ْف اهللض وض لا مل ابمل لي مضا نم نلم أنك بوسلم إاو ك م أبس

()1

لن ا  :خ يا ك م

لااهللض وض

هللل

أخسما لااهللا وض "لانهللاوش هلللاييلوش"  177 :ا 174

غواهما هللهم
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وكاههللض لا هلل ا هللواغسهللض

ال سا ن ا هلللع ان ةض أسنملنم هللنةملنما

لالومةا إلل اأونم أض لا هلل

هللنلاا أ هلللانم هللأ م نما هللال ن اككم غن هللض نلم ًل
للالا هللال ااه ً ما هللال ةسهللض هلل أةاهللض ابيً
اونما هلل ً
هللال ل اأة.هللللل اغنم ض لاك أخاسنم قسش لايخاة هلللا ةبا لالقي هللغواه م ض لا هلللضعا ثم ن ل
ض ونانم ض أةاى لا ةة وضا هللهم خ ةش آالف أةواا هللال ن اك انم السش هللال لوهلل ًلنم إال ق ةنمرا ثم
خابنم إاوكم كةنما م ةنمكم ق مل ض واوا ول
أ ثما ا هللن هلل

أو لل أهلل ن فا ك لا ً ما مة مما يي لااوض أيلمس ا أب مهللل وة إبمس لم إا

لي مضا هللأض ال وخابهللل هللول ةهللل وة
هللنلة

اكهلل

م ال وااي ومقسش لي ا و وض أي م ل نبة ا

أنلم أةماى سأواونما نسوملم نفهللةلم س م وة ا سوننم هللسونلما أبم

سلل لي مض اةفانجا هللةة
هللا

ا

هللنفة ا هلللونؤل ال ُو ل لاابل ل

اسَّا يي

لا اونش وهللم لاب مش لاةمسع هلللامماوض ض اب ا هللكمض وهلل مً ملهللالًا

لا ا

سما لا لاوا:

لااوض مؤهللض لا اونش قسل غماا لم

يف لم لاماسوش لإلةي وشا أ ا س ةةوم سوهلل

هلللامماوض ض ممسمضا هللأوما إاولم

لاخم

هللقهلللهم سإق م سمط
ض قُ ةهللل أهلل أخابهللل اهللاث لما ّ

ألومل لا اونش ا سمؤل واسوشا أن ل سن لما قا لا ةمشا هللسن
و م سما)ا هللسن ةما

هللأنمأ يي لااوض

ةهللا لافخا (وا

اة

لال لالي واف و م سما سماةماوشا هللسن

واال ض لا ممها اخا ش ةكمنلما نلم ِاسم
لا اونش ً

أوضم لا ااةش لا
(سو ماة مض) اة اض ا ك م أنمأ ً

()1

يي لااوض لونؤل إا

ليويم لإلةي وش وة أةهلللاهم"(.)1

ةكمض سو

لا و

و ل

يس ليوم  :لا ة مناي  421 /1ا .514

وا

سمة

وا س ا سم

سخمض
لاةمهاةا

اةيهلل وش هلل ة مف

و م سماا هلل هللط إالا لم إا
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أنلم خةف

لا مض سلمل لااوض سض مالاا هلللاغما

(الا لامةم) لافم وش لا

كمنلم كنوةش

أنمؤ

لا اوةش لنش (أم اوم لاملالل) أومم لالل يل لايةوس .
ليهللقمف اض مض نف ش إالا لما ثم أ ا س م وا ةهللا
هللأهللقف يي لااوض وة هلر لا ممها هللغواهم
َ
لا اونشا هلللفا لاخناا لهللا ا هللأقمم
لايةوسوهللض قا انةهللهما هلل ساة سم

ساة اة بمهاوض س ا سم

لاال ش خماا ةهللا لالام لاماوف ض لاماا.

هلل َّ
أة َا آالف ض لا ةة وضا كمنهللل قا هللقمهللل
ك يي ُ لااوض ْ
لا

لاةمهاةا سمإلضم ش إا

ساة كمض

وا لايةوسووض

هللمم هيالل ليةاى الؤلش لالاوش
الا سونلم هللسوض لا ةة وضا َّ

لا مماك لاكثواة

بهلل ض لاةمماة لاغم اة

سماف ا هللألةض لا مؤا إاولما هلل نللم لا ملا هللكةمهما هللابع كل نلم إا أهة هللهلل ن هلل ةكن .
هللام والل نيماى لاماا ض ةكمض لا ا

ع لايةوسووضا سل ةسهللل ض يي لااوض أض وس ولم

وا لاي وض ع لافانج
فملا وة لااغم ض أض
سمضم نلم مموع لافانبش هللةمواهما هللا م الل س ِا ُ
ً
لالوض الةهلللا خي لا والض إلوماة أةو

لاس اواكوش لياثهلللكةوش لا

أاغمهم لايةوسوهللضا هللقا َّم

لاك ساضم يي لااوض هلل ةموا (.)1
هلل لة

او

كم ةشا ل

سل إن ام ولام هيالل لانيماى ض وماة لي مكض لا اةش الم

إن قا خيذ لالةش اةلبما لا ةولووض لالوض ل بلهللل إا

أ م وض لاولهللا لالوض ام ُوسا لايةوسوهللض نلم لوم
و وم

()1

لاكم ل

لا اونشا هلل

ب وع

لا ماو  :ا157 / 15

لا اونشا ا ة

أ مض مم هلللاوش

وماة كنوةش لا وم ش.
يي لااوض اسمضلم أض

ةك اة ض لاوض نلما بملهللل إاو و ةسهللض لي ض هللويقهللض لامال.
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آخا أومم يي لااوض

لا ا :

سو

هللب ُ يي لااوض ما لا ا
ْ
أو م أس مالما هللهللب لا ا

بمهال الو ً ما هلل أل لاسة ش
بوال
ً
ً

بوالا هللو أل لال ض قةس
وما يي لااوض ً

لا اونش لا سماكشا لابماةش هللا ُاسم وماوشا ن ا إا لانم
هللقا وما يي لااوض إا لا ا

لم لون م لكار كهللللا ض
ض قةهللة لانم

كساومل هللبيل بويً هللالل بول.

سما ية لاا ةش لالي و ار ع او مماا قة

ض ةنش خ ة مؤش هللث مض هللث منوضا هللأخل وا

ع هلر

ليةا

ممسمض

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
أيلم

لااأي ض لا ةة وضا أاهللل أض ويبل لاةة مض َل َّب إا

لايةوسووضا مة بم
ا ضمض قضمر

يي

لااوض اةني ا هلل ك

يومم هلليية هللقاآض

الم

سو

ومم آخاا خهللًم وة
لا ا

وع ملا
س وش ممسمض هللب َ

لا ةبا ليقي هللونا لايخاةا هللكمض ُو ْك ِام ةهللك

نمم اماهللاهم وض لا ةة وض .هلل
لافانبش إلل هلل اهللل وةو ا أاوفًم ا ةهللسلما هلل ً
لاةة مض لانميا يي لااوض وهللةف سض أوهلل

لاسيا ض

لاخم

ض مهلللل اك

هللوةمكار لاخوهللل هللنو ُ ا ماا سما أض ووض و
ُ

قمضوم وةولما هللالل
نمؤسم ا وة لا ا ا
هللسلمل لااوض سض وهللةف سض لا ع لامم م َّ
ً
لااوض بهللااوك ً
َ
لاخول خاا ض لا ا
هلل

ا ال

أونما خةفمؤ

()1

لع ا

ثمقةشا ل لاخ م ليخواة هنم ايي لااوض هللا هلل لا لا
ا ما أهلللخا ملا يفا ض لاممم لا ما ا هلل اك لا ا

ض سن أوهلل (.)1

لن ا  :ماو لا ا

 515 :ا لن ا  :هللةهللوش لا ماو لإلةي

.115 /5 :

لاغما ؛ إل

هللغواهم أ منش
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الفصل الرابع
أوال -صدى سقوط بيت المقدس في الشعر في عهد
صالح الدين األيوبي
ثانيا -شعر االستنهاض واالستنجاد والدعوة لتحرير
بيت المقدس
ثالثا -صدى تحرير بيت المقدس في الشعر في عهد
صالح الدين األيوبي
رابعا -الدراسة األدبية لشعر بيت المقدس في عهد
صالح الدين األيوبي
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أوالا:
صدى سقوط بيت المقدس في الشعر في عهد
صالح الدين األيوبي

31

ض أكسا لا ممقل هلللاليهللض

ما اونش لا ا
لايةوسوهللضا هلللل ةهللهم
وخاا هللابما

ض لالمكم لافم

ض لا ةمش هللوغمااهللل لا اونش

لااهللا ش" هللابما سأ مض هللل موش إا وة يض لو

()1ا هللقا لة هللا

لاميهللا لاهللة

"ل خما لااهللاش" لالي ة

وةولم

ض "او هللنا" لي مض ك

مسل ةةوم ساا الهللاا أ ن "او هللنا"ا هللخاا ل خما
لنض هللل إا

ةة وض ض بوهللش مسمش

م س

اةاهللاش لافم وش(.)5

هللهكلل ة

لا ا

 425ها لا هللل ا لاخم

كةلما سوا لاغ لة لايةوسووضا وهللم لاب مش اةثما

هلللامماوض ض ممسمض ومم

وما ض هلل ومم 1122ما هلللاك سما أض لمياهللهم  72وهلل مً هللل هللل

لاةهللا لاخماب ا هللأبساهللل لا ةة وض وة لا البع إا لاةهللا لاالخة ا هللكمض
ة وض أافم ض لا م ةوضا هلللاكثوا ض لانةمل هلللي فمل
أا هللل هلللة نباهللل هللسكهلللا لةسك سأكهلللم لاايهلل

()1

ماو لالاهلل لايةوسوشا .427 :

()5

لا ياا لاةمسا 417 :

()7

ماو لافانبش هللغ لة سو

لا ا

. 544 :

()7

سو

لا ا

نلهلل

أو ل ولم لايةوسوهللض لا ل هللليةا هلللاةس

هللليابل هللليواي

مهلللا
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لا اونش هلل اقم لم

()1

هللويف ألا لاممالل م مة لايةوسوهللض ض ةة

لال هللاا هلللالقش لاا ملا

هلللاةس ا و هللل :
ِ
أ َّ
َحل الكفر
باإلسالم ضيم ا

للدين َّ
ِ
النحيب
يطو ُل عليه

فحق ِ
ضائع و حمى مباح
ّ

وسيف قاطع ودم صبيب

ٍ
وكم من
مسلم أمسى سليب ا
هللوموا لامموا إا

ومسلمة لها حرم سليب

()2

م مةهللر سما ةبا ليقي ا ال ةو م لالس ا " ا بمةهللر مغهللال سماخنم وا

هللليقللا هلللانبمةم ا هللكمنهللل قا نيسهللل وة

لايخاة لسلمًا هللوونهللل سلم هلللضع اةاهسمض هلل ل

لإلنبول"()7ا و هللل:
وكم من مسجد جعلوه ديرا

على مـحــ ارِبه ُنصب الصليب

ِ
الخنزير فيه لهم خلوق
دم

وتحريق المصاحف منه طيب
ُ

أمـــور لو تأمــلهن طـــفل

()1

لاكم ل

()5

لانبهللم لا لهاة

()7

فاا لاكاهلل

لا ماو . 517 / 11 :
ةهللك يا هلللا مهاة .155 /5 :
أخسما سن أوهلل .513 /5 :

لطفّـــــَل في عوارضــه المشيب
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هللوة ثوا لامموا مموا لا ةة وض لااونوشا هللولكاهم سمام واةا ض أبل مسؤش لانفهلل
المسلمات بــكل ٍ
ثغر
أتـــُسبى
ُ

وعيش المسلمين إذ ا يطيب؟
ُ

أمــاهلل واإلســـــــــــــــــالم حــــق

يدافع عنه شبـــان وشيــب

ِ
البصائر حيث كانوا
فقل لذوي

أجـــيبوا اهلل ويح ُكم أجيبوا

لا ا

هللقا نمقل أهل سغالا وض سو

هللمللهم:

()1

ض لينسملا م أسك لاموهللضا هللأهللبع لا ةهلل ا مة غمثهللل هللسكهلللا

هللأسكهللل؛ للكاوض م اهم لا ةة وض ض ق ل لاابملا هللةس لانةمل هلل يمااة لي هلللل ()5هللوة نكا أسهلل
لا ّفا ليسوهللااي

()7

ةك

لاا هلل ؛ يّن ااول ضمف هللههلللض:

دماء بالدموع السواجم
مزجنا
ا

فلم يـبق ّمنا عرضة للمراحـِم

سالح المرء دمع يفيضه
وشر
ِ

شبت نارها بالصو ِ
ارِم
إذا الحرب
ْ

()1

لانبهللم لا لهاة.155 / 11 :

()5

لاكم ل. 514 / 11 :

()7

اوهلللض ليسوهللااي  151/5 :هلل ليسوهللااي 411 ( :ه  513 -ه1117 – 1111 /م ) أسهلل لا فاا ل ا لسض

أس لامسم

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

اأم

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

هلل ض أهة هللأقماس  .لن ا  :لسض خةكمضا أسهلل لامسم

ليوومض هللأنسمل أسنمل لا مض. 442-444 /4 :

م

لااوض أل ا (  111ه 1515 /م) ا هلل وم
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ثم وة نلط لال م وض
لالملا هلل م

اوا هلليف م ل ّل سما ةة وضا هلللة نكما نموم لاموش هللهم وة

لاك ض لا فماقم

لا ة لبنش:

فإيه ا بني اإلسالم إن وراء ُكم
أتهويمة في ظل ٍ
أمن وغبطة

ار الخميلة نا ِ
ٍ
وعيش كنو ِ
عم

وكيف تنام العين ملء جفونها

قظت ُك َّل ِ
نائِم
على هفوات َأي ْ

ُبيحت ومن دمى
وكم من دماء قد أ ْ
للل كة وة او لابلما؛ يض لانفهلل

ّل

وقائع ي ْلح ْقن ُّ
ِ
بالمناسم
الذ ار

ِ
بالمعاصم
حسنها
تواري حياء َ
لال شا أس لا ةم هلللال ّل:
ليسوش هلللافاهللةوش ّ

ش ِرعون إلى العدا
أَرى أُمتى ال ي ْ

ِ
الدعائِم
ِرماحهم والدين واهي

ويجتنبون الّنار خوف ا من الردى

وال يحسبون العار ضربة ِ
الزِم

أَترضى صناديد األعاريب باألذى

ِ
األعاجِم
وي ْغضي على ُذ ٍّل كماةُ

إض لامموا وا ملم اةغنمؤم إض ام با لالة ثماة لااونوش هلللاغواة وة لا لمام:

فــليتــهم إذ لــم يــذودوا حــميــ اة

عن الدين ُّ
ِ
بالمحارِم
ضنوا غيرة

وان زهدوا في األجر إ ْذ حمس الوغى

فَهال أَتوه ر ْغب اة فــي الغنــــــ ِائِم

()1

اوهلللض ليسوهللااي. 153 – 151 /5 :

()1

ةك
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هللو هللل لسض لاخوم

نفهلل

يهلل لا أثا لالل يل لايةوس

لا ةة وض:

بـــنـــو الشـــرك ال ينكرون الفساد

وال يعرفون مع الـــجــور قصدا

وال يــــــردعـــون عــن القتل نفسا

وال يتركــون من الفتـــك جهدا

فكـــــم مـــن فتـــــاة بــهم أصبحت

تـــدق من الخـــوف نح ار وخــدا

وأم عـــواتــــق مــــا إن عــــرفــــــــ

ـــن حــ ار وال ذقن في الليل بردا

تـــــكــــاد عــلـــيهن مــــــن خــيفة
لابةومن
ثم ّسوض لامموا
ّ

*

تــــذوب وتتـــلف حـــــزنا ووجدا

(515ها) ليثا لام وا

نفهلل

()1

لا ةة وض إثا لل يل سو

لا ا

س هللا :
صفرت
أكبر أرض القدس قد
ْ
اهللُ َ

من آل األصفر إذ حين بها حانوا

إض لالا ااهلل لاي ااةوسوش هللخمي ااش (للا ا يل سوا ا

لا ااا ) ألكا ا

لنفماامال لما هللا م ا لم إا ا ن اام قياامؤا ل مةااوش مك ا
ليواللا هلل ساوا م ةلما هلل ل وم ممقةلما هللقا غة

قا االؤ لام ااماللا هلللاكا ا

ك اام ض

لابااوش هللق اهلللار ا

مهلل ااش

ياااى س اهللال

هلل لاةاهللض اض لاماما وةا ليااهلللض ليخااى ا

هلر لال سشا هللوكما وكهللض لاب ل ليو م ض اهلللهللوض سمط لاممالل و نمهللل أا
هللهلليف لابوهللش هللآال

()1
*

اوهلللض لسض لاخوم

لالا ا هلللس لا

()2

لا مل هلللالاط وةوا ا

ضمؤل لامبموش هلللاس هللاش.

. 115- 114 :

ههلل أسهلل لافضل الكوم لا مض اوسا لا نمم سض و ا سض وسالع سض أل ا سض خضا لابةومن لاغةمن لينااة ا
بةومنش سميناا

هللاا
ليلال
()5

ويار ا هلل

ا ةنش (571ها) ا ل يل سيي لااوض ليوهللس

ةنش (514ها ) ا هللقمل و مم لا ويهللا

ةنش (111ها)  .لن ا  :ةوا أويم لانسيل . 433/51 :

لااهللض وض . 111- 5 :
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ثاني ا:
شعر االستنهاض واالستنجاد والدعوة لتحرير
بيت المقدس في عهد صالح الدين األيوبي

36

يهللا لاممالل
اا ّ
لانم

خمااة لالاهلل لا

اهلللم

الا المهم وة أاط لامامم اهللهلليافهللل

ماموا

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

الق ي بلهللا لاسغ هلللاماهلللضا هللل لاش لالل يل لاسغوط لالي بثم وة ياهللا لانم
م ةك

و لما هللبا ك لا لما هللأسم

أواولم.

لااا لإلةاايم ا قياامؤا لامااماللا ة ياااخم لاناام
لابلااما؛ ين ا أيااس وهلللب ا هب اام
قةااهللسلم هللال مااف شا ه ّ لاام
لااوض هللوة غو

ا

ااض ؤاام

وةا لابااياا نماواام س االل يااهلل  :لا وةا

سمغوااشا هللض ااسم

ااض أناام

ااما وضا ال ال ااش ا

مما ا ا هلل مااهللو آثاامارا هللل فاامل أن اهلللارا لاام هااهلل لل وة ياااخ يااي

س ا هللو هللل وة اةمض م

لااوض سض ل ا لا ماهللف سمسض لافالش (:)1

ترى اإلسالم وافاك يعــــدو

إلى لُقيــــــاك مشـــــوق الجيـــــــــوب

وقد نادى مؤذنهم  ،فنادى

ليوث الغاب  :حــي على الــــحروب

ا أل ّ لاممالل أض لالل يل ال هللل آثمار ض لاممما ل م ة
م ال هللل قمسضوض وة لا ا

لة نوضا هللثةام

اةيةوسووض ض قي هللليهللضا

سوا ض لاواا هلل لو نوض وة لا ةبا ليقي س خما

كمةاةا الل

نالهم ونهللههللض س و لما هللوم ّ هللض ض كمن لما هللواغسهللض لاةة مض لانميا (يي لااوض ليوهللس )
لإلقسمل وةولم هللل يكلم.

()1

لاخاواة  :قةم ممالل لاممم . 717/1 :
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هللونااا م ل اال يااي لاا ّااوض لاو اشَ لابلااما كثااا إالاام لاماامالل وةو ا ا هلل لاوضاالم ّإواامر وة ا لا اامل
ضا َاا َ لام ااما ليياافلمن ّ سةاالم هللل ااا ا لاااك؛ ةاام وااا
هلل لوااا لا ةاابا ليقيا ا َهلل َ
ولاام يااي لاا ّااوض وة ا

اهللض أض وة ا ّل
ولاض ا ولاام وة ا
ّ

لاوااا لياط لا ل ةّااش .ااض لاااك ليسواام

نمةااسش ّ ااا
لا ّماوااش لاّ ا

اةوسووضا هلللاف ااك سلااما هلل لوااا لا ُااا ِ ااض أهللضا ِ
هما هلل خةااوذ لاااسيا
واال لايا ّ
اما ْ

لإلةي وش ض ماهللاهم (:)1

()1

لم يكن
ويا َ
ليت َد ْ
هري إذا ْ

بسؤلي يسعف لم يعسف
َ

أيبــلغ دهري قصدي وقد

قصدت بمصر ذرى يوسف

ويوسف مصر بغير التقى

وبذل الصنائع لم يوصف

فسر وافتح القدس واسفك به

دماء متى تجرها ينظــــف

وأهـــــــد إلى األسبتــــار البتار

وهد السقوف على األسقف

وخلص من الكفر تلك البالد

يخلصك اهلل في الموقـــــف

اوهلللض لام ما لييفلمن . 115 :
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يهللا ا
هلللة ثماة ا مموا يي ّ
لااوضا ا ّ
إا

ا ّ لا ّااوض و ااا يامل

ل امةا لا اا َ واهللةامً ُا َ ُّ
ف

ك أةاهما هلللاك إل و هللل
ض وخةّيلم ض ليواللا هللويهللض ما لما هللوف ّ

(: )1

جاءتك أرض القدس تخطب ناكحا

يا كفأها ما العذر عن عذرائها

زفت عليك عروس خدر تجــــــــــتلى

ما بين أعبدها وبين إمائها
بك ار ملوك األرض من رقبائها

إيه صالح الدين خذها غـــــــــادة

عن نيلها أن ليس من أكفائها

كم خاطــــــــب لجمالــــــــها قد رده

قاةااوم اة سمااوا سف ا
هللناالا وسااالا نمم لابةو امن أكثااا ّ
ا ثل قهللا (:)5

أمممار نل لانسهلللل

()1

و

أبو المظّ ِ
سفنا
فر ينويها فخذ ُ

تشر
من باب ع ّكا إلى طرطوس تَـ ْن ُ

وله
يسبي فرنج َة ِم ْن أقطارها ُ

س ِع ُر
مع المجوس حروب قَ ْد ُحها َ

وبعض ِ
ِ
منتدب
أبنائه
بالقدس َ
ُ

وبعضهم روم ُة ال ُكبرى له َوطَ ُر
ْ

لاخاواة – قةم ممالل لاممم –  . 11هللومماك لا ةك لا فا
يي لااوض اف

لا ا

اوةهللل أكفومل الم ا هللاو
()5

لا ااا ا هللس ااا وااهللم لانياااا هلل أخاال سمااط

لااهللض وض .113 :5

ا هللاكن

لااوض ا هللكمض ممو لا ض لاممالل ا

ويهللا هلر لا اونش مة واهللةم لةنمل سك لا ا نم

الم ض كفي إال يي لااوض .

اوهللة

وض لاخم سوض ينلم
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ة ا بمل

اوهللة لاممالل ايي لااوض ض أبل لاوا لاةملل هلل لوا سو

لالل يل سكاةا نل أض كمض هلل وا يا سما هلل مة و
لام ما

لا ا

ض اب

أةا لااوض مواكهللر ةنش (541ه)ا للل

قيواة ا ولنؤ سما ةكا هللولث وة ق مل لإل انجا هلل لوا لا ا ا هللقا يهللاهم مة سك لا

ام ةلم وا ألاا هللسللل لام ل و اك يي لااوض ليوهللس ا لك لا هللا ل خماال هلل و و هللل (:)1

()1

من
أيا يوسف اإلحسان والحسن خير ْ

حوى الفضل واإلفضال والنهى واألمـ ار

ومــــــن للــــهدى وجــــــه النجــــاح برأيه

تجلى وثغر النصر من عزمــــه افتــــــــ ار

حمـــــى حــــوزة الديــــن الحنيف بحوزه

من الخالق الحسنى ومن خلقه الشك ار

أبــــــوه أبــــــــــــى إال الــــعـــالء وعــــمـــه

بمعروفه عم الورى البـــــدو والحـــــــــض ار

وطــــــــال المـــــلــــوك شـــــيركوه بــطوله

وما شــــــــــــاركوه في العــــلى فحوى الفخ ار

بنـــــو األصـــفــــر اإلفــرنج القوا ببيضه

وســمـــــــــر عــــــواليه منايـــــاهم حمـــــــــــــــ ار

وما ابيض يوم النصر واخضر روضه

من الخصب حتى اسود بالنقع واغب ار

رأى النـــصــر في تقوى اإلله وكل من

تقــــــوى بتقوى اهلل ال يــــعدم الـنصـــــــ ار

ولــــمـــــا رأى الـــدنـيــــا بـــعيـــن مـــاللـــة

أغذ من األولى مسي ار إلى األخـــــــــــــرى

وقــــــــام صـــــــالح الــــدين بالملك كافال

وكيف ترى شمس الضحى تخلف البد ار

ولما صبــت مــصر إلــى عصر يوسف

أعـــــــــــاد إليها اهلل يوسف والعصــــــــــــــــ ار

فـــأجــــرى بــــهـــا مـــن راحـــتــيه بـــجــوده

بحا ار فسماها الورى أنمال عشـــــــــــــــــ ار

اوهلللض لام ما  152 :ا هلل فاا لاكاهلل

. 133 -1 :
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هلل

لاةنش نفةلم ك

لاةمللا هلل لوا سو

هللال وب

لام ما إا
لا ا

يي

ض ان

لااوض قيواةا أمما ولم سكا ا هلللث وة

لاوا

لا ل ةوضا و هللل(:)1

يا مخجل البحر باأليادي

قد آن أن تفتح السواحل

فقدس القـــدس من خباث

أرجاس كفر غتم أراذل

ا كمض لا ةة هللض ول اقهللض مهللقم إا

– هللضع لإلةالل –

خةوذ لا ةبا ليقي

لالي سماك لع لهللا ا هلللاك ض خيل قهللل لامموا(:)2
يا أيها الملك الذي

لمعالم الصلبان نكــــــــس

جاءت إليك ظالمة

تسعى من البيت المقدس

كل المساجد طهرت

مدنس
وأنا – على شرفي ّ

هللكمض لاممالل ولثهللض لاةي وض هلللي الل سمة الا ا لاوا سو

لا ا

لإلةيما لم ههلل و ماة لاو ن ولاط يي لااوض وة

لا ا

قمؤي(:)3

قل البن أيوب وكم ناصــــــــح

أنفع ممن هو شاكي السالح

حارب على مثل نجوم السما

فملك مصر ما عليه اصطالح

قوال لمن في عزمه فتـــــــرة

الجــد وخ ّل المـزاح
ارجع إلى
ّ

( )1اوهلللض لام ما  751 :ا ك م
()2

هلللوما إا ةة مض

لااهللض وض .457/1 :

ساة كمف لا ماك  . 51 :ا لك أض لاةة مض لانميا يي لااوض ا م كثا

هلللم

لاةهلللللا هلللهللبع
اوض

لاماة هلللام ماا اكهللن كاة
ولم سةلم هللة هلل ا كمض ال و بمةا وة
سو لا ا اكثاة م و ض ّ
سو لا ا مم أةهللا ض أهل ا ما اك هلر ليسوم ا هللأاةل سلم إا لا ةك لانمياا
لانيالنوشا هللكمض

وة اةمض لا ا .

()3اوهلللض و ماة لاو ن  543:
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هللهلللض أض و ماة هنم وسما لا ةة وض س ا ابهلل لا ا
لااوض ليوهللس ا م وموش ض إخيي هللياق
لا اونش لا اةش ض أواي لايةوسووض

إا لإلةيم وة وا لا مؤا لا فا يي

بمهاة لايةوسووضا هلللاي وة لة ابم هلر

أقا هللق

...

هللقا لة غل هلر لاسمماة لا

لم و ماة لاو ن يمل

يي لااوض لاهلل مل سلم لو

و هللل :

" لاخاواة " لام ما لييفلمن هللههلل وة نب

َأو ما وعد ت القد س أنك ُمنجز

ميعاده في فتحــه وطـهــــــورِه

فمتى تجير القدس من دنس العدا

وتقد س الرحمن في تطهيره
ّ

هللو هللل و ماة لاو ن أوضم

ا لاةة مض لانميا هلل لاوض اف

سو

لا ا

لعل بني أيوب إن علموا بما

تظلمت منه أن يرقوا ويشفقوا

غزوا عقر دار المشركين بغزة

جها ار ،وطرف الشرك خزيــان مطرق

وزاروا مصلى عسقالن بأرعـــن

يفيـــــــــــض إناء البر منـــــه ويفـــــــــــهق

هللو هللل (:)5
أضفت إلى أجر الجهاد زيارة الـــ

ــــــــــخليل فأبشر أنت غاز موفق

وهيجت للبيت المقدس لوعــــــــــة

يطول بها منـــــه إليك التشـــــــوق

هو البيت إن تفتحه واهلل فاعــل

فما بعده بــــاب من الشـــــام مغلق

()1
()5

س هللا (:)1

لااهللض وض . 421/1 :
لانك

لامياوش

أخسما لاهلل لاة لا ياوش :
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هلل

ةنش (531ها) ن م لام ما لييفلمن

خةيلما هلللثّ وة
لالو ما وة لع لو

سو

لا ا

قيواة لامهللا إا ا ماا هللبمل ا يي لااوض

لالي ةوكهللض

و هللل (:)1

مـــــــلكت فأسجح فما للبالد

ســـواك مجير ومولى نصــــير

وفي معصم الملك للعز منك

سوار ومنك على الدين سور

لك واهلل في كل ما تبتغــــــيه

بــــحق ظهير ونعم الظــــــهير

أما المفسدون بمصر عصوك

وهذي ديارهم اليــــــوم قــــــبـور

أما األدعياء بها إذ نشــــــطت

إلبـــــــعادهم زال منك الفـــــتور

ويـــــوم الفرنــــــج إذا ما لـــــقوك

عبــــوس برغمـــهم قمــــطريــــر

نهوضا إلى القدس يشفى الغليل

بفتــــح الفتـــــوح وماذا عــــــسير

سل اهلل تسهيل صعب الخطوب

فهو على كل شيء قديـــــر

إليك هجــــــرت ملــــوك الزمـــــــان

فمالك واهلل فيهم نظــــــــــــــير

وفجرك فيه القـــــــرى والقـــــــــــرآن

جميعا وفجر الجميع الفجور

وأنت تريق دمـــــــاء الفرنـــــــــــــج
هللس

لا لاوط هلللال

سمافض لالة مماي

وعنـــدهـــم تـــراق الخمـــــــــور

وة لابلما ة لا إا أض و م لاوا سو
لا مسوا وض قضوش لا ا ا هلللةالم لا

لالمقا.

()0

لاف هلل ا هللههللض وةو هلل لاف ا هللاومر إا

اوهلللض لام ما  . 111 :ا فاا لاكاهلل

. 41-5 :

لا ا ا ا لة ممض لاممالل

موملم ل

نوا لالل يل لايةوس
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هللول

لالكوم وسا لا نمم لابةومن وة

قيواة سم

سلم إا

يي

ل وا ةك لاغموش أال هلله ( لاوا سو
ولم وة

لااوضا واك

لااوهللة إا

هلللة ؤيمل لاماك هللأهة ا يهلل لا اة ا ا هللليقي ا هلللايخاة
فيا ملـــــــــكا لم يبـــــــــــق للــــدين غيره

لا ا ) ض خيل

لابلماا هللا ع مأض لإلةيم

ن اة يي لااوضا س هللا (:)1

وهت ُع ُم ُد اإلسالم فاشدد لها دعما

إذا صفرت من آل األصفر ساحة الــ

ــــــــــمقدس ضاهت فتح أم القرى قدما

فذا المسجد األقصى وهمتك العلــــــى

وعزمتك القصوى ورمــــــيتك الصــــــمى

هلل ثل لاك

قيواة أخاى أنمأهم

لاةنش لل لما هللكمض قا لضا سوض واي لاةة مضا هللأنمار

هلل م آا

لاواهما ك م

قيوا ا هلل ولم ويهللا لا ا
ويهللا يي

ل لالل يل لايةوس ا هللواوهلل إا

إاو

لااوض هللأسنملر هللقا قا هللل ض يا هلللاممم ا ل وا أ نوش لا ةة وض هللواى أض وة

لاماهلل أض والل وض أاط ةة وض و هللل (:)5
َرض القُ ِ
رت
صفَ َ
َكب َر أ ُ
اللَ ُه أ َ
دس قَد َ

ِمن ِ
حين ِب ِه حانوا
آل األَصفَ ِر إِذ َ

أَسباطُ يوس َ ِ ِ
صر أَتَوا َولَ ُهم
ُ
ف من م َ

ِمـــــن َغ ِ ٍ
َمنان
سلوى َوأ ُ
ير تيه ِبها َ

خر َج عــــداتـــهــم
لَ ُهم َفلَ
ُ
سطين أَن َي ُ

رصان
َعنــــها َوِاّال َعدَّت بيض َو َخ ُ

()1

اوهلللض لا سم لا

هلللا اةوم

 177 :ا ك م

لااهللض وض  . 111/5 :ول

وة ل موش لإلةيم ا هلللة ؤيمل لاكفاة ا هللواغس سماف
لوا لا ةبا ليقي سل
()5

كم

هللو

لااهللض وض .111 /5 :

وسا لا نمم لابةومن

ليكسا ا هلللاك لوض واس

سف

أي ايش م ا .
ا هلللا ضمل وة لإل انجا ة غي ّ

يي لااوض

كش اك م ولث وة
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تاج القُ ِ
دس ُمنفَ ِرجـــــــ ا
َحتّى َب َن َ
يت ِر َ

ان
اء ُعثمــــــ ُ
خرة ال َغ ّر َ
َوَيصـ َع ُد َ
الص َ

ِ
ِ
عب ُد َمن
اب َي ُ
قب َل الناص ُر المحر ُ
َوِاستَ َ

ان
قد تَ َّم ِمن َوعــــــ ِد ِه فَتح َواِمكـــــ ُ

ِ
حر تَج َف ُل ِمن
َو َ
جاز َب ُ
عض َبنيه َ
الب ُ

غـــــارِات ِه الروم و ِ
الصقـــ ِ
الالن
الب َو ُ
ُ َ

(*)

هللقمل أوضم مالم اةةة مض لانميا يي لااوضا هلل لاضم ا ا هللليةش لاف هلللم

هللوام لا هللقف

هلللا ض نلهلل لانيا ال لال و ش (:)1
أرى الراية الصفراء يرمي اصطفاقها

بني أصفر بالرعــــفات اللـــــــ ِ
هاذم

فتسبي فلسطينــــــا وتجـــــــبي جـــزائ ارا

وتمتل ُك من يونان أرض األساحم

وتعنو لها األمالك شرقــــــا ومـــــــغرب ا

ِ
المالحم
حذاق أهل
بذا حكمــــــ ْت
ُ

هللويهللا لسض لاةموم ** لا ا
هللواوهللر إا

لالة الا

أواي لاغميسوضا لو
(*)

لاي ي

ة سماةا سما لانيا

لابلماا هللويهللا لا اةم

ساوش هللل وضا هللوموا سيي لااوض

لإلةي وش هللواوهللر ا لاوا لا ا

ض سوض

و هللل(:)5

 :لاي ماسش هللسياهم مخم سيا لاخ ا ا هلللايض  :أ ش هللسيا هلللةمش

اف أا ونوش  ( :مبم

لاسةالض. ) 2- 1/5 :
** ههلل أسهلل لالةض وة سض ل ا سض اة م سض هااهلل لا ماهللف سمسض لاةموم ا اية لاة لن ا  :هلل وم

ليوومض:

.725/7
()1
()5

اوهلللض لا سم لا هلللا اةوم
اوهلللض لسض لاةموم

لاةموم
لاف

 151 :ا لااهللض وض . 111 /5 :

 . 411/5 :هلر لا يواة بمل

ونا م

ال قيواة ّسوض ولم أض يي لااوض قا قض

قا أاخل لاةاهللا هلللالس لما ا ة

لا ا .

يي لااوض ساوش ةنش (517ها) أنمأ لسض
اوضش ض الؤط لإلةيم ا ك م لكا ا هللأن سللل
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وصدقت األماني والظنونا

قضيت فريضة اإلسالم منها

وترضي عنك مكة والحجونا

تهز معاطف القدس ابتهاج ا
فلو أن الجهاد يطيق نطقاا
هللا م
وة

لنادتــــــك ادخلــــــــوها آمنــــــيــنا

يي لااوض " سمةسك " ةنش ( 531ها)ا ام وك ف لاممالل سللل لاف
هللليةش لاف هلللم ا اةهلليهللل إا

لاف

لاكسوا (

سو

سل ةهللل ولف هللن

لا ا ) لالي ههلل

هللأو لم ا مل لام ما لييفلمن سلاك لاضم وة لا هللليةش هللوام لا هللقفا و هللل

()1

مم لاف هلل
:

بــفتـــــــوح عصـــــرك يفخر اإلسالم

وبنور نصرك تــــشرق األيـــام

وبفــــــــــــتح قلعة بعلبك تهذبــــــــت

هذي الممالك واستقام الشام

وبكى الحسود دما وثغر الثغر من

فرح بنصرك للهدى بســــــــام

هلل ع لة الا يي لااوض

إوالا لاماة ا لاوا سو

لا ا

كمن

أاةنش لامماللا ةلج سمااوهللة

إا لاك لا لاواا هللقا قما هلر لااوهللة ض لاممالل لام ما لييفلمن ا هللامل لاك البع إا قاس
يي لااوضا لهلل كم س ا هللاؤو

اوهلللن ا هللمموار لا ا إاو ا هلللا با اس هللال

ةومش لاممالل لا لاضوض وة
ف ةنش (535ها) أنمأ قيواة ا

لا ا

ض

ي غاهلل أض وكهللض

.

و يي لااوض ليوهللس ا هلللث وة

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

()1

اوهلللض لام ما لييفلمن  . 731 :ا فاا لاكاهلل . 71 /5 :

()5

لا ابع لاةمسا. 714 -717 :

لاوا لا ا

هللةفك
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جنى ظلمة الفضل حظي المنير

ولوال سنا الشمس لم تكسف

ويــــــا ليـــــت دهري إذا لم يكن

عف لم يعس ِ
ف
بسؤلي ُي ْ
س ُ َْ ُ

أيــــــبلــــــغ دهري قصدي وقـــــد

ِ
يوسف
قصدت بمصر ُذ َرى
ُ

وسف مصر ِ
بغير الــــتقى
ويــــ ُ

ِ
يوصف
وبـــــذ ُل الصنائع لم

فسر وافتح القدس واسفك به

دماء متى تجرها ينــــــــ ِ
ظف

ضم لاةة مض لانميا يي لااوض ( ل لاةة مض ) إا هلللاة لاسياا هنأر لام ما سفمة
هللسما أض ّ
هللا هللاأى أض لاةملل لالقي
قهللا

()5

ةوف ا هللأض ا مل لإل انج ة أل ةملم ا ك م

:
هلل جيش بالمروج عرضـــــتـــــــه

أسد العرين رجاله ورماحـــــــــــه

ومن الحديد سوابغا أبدانــــــــــــــه

ومن المضاء عزائما أرواحــــــــه

وله فوارس بالنفوس سماحـــها

أتعاد بالعرض المصون شحاحه

روض من الصفر البنود وحمرها

والبيـــــــض يزهـــــى ورده وأقــاحه

فاعبر إلى القوم الفرات ليشربوا الموت

طفـــــَّــــــاحه
األجـــــــــــاج فـــقد طما َ

لتفـــــك من أيديــــــــــهم رهــــــــــن الــــــــــــــرها

عجــــــــال ويدرك ليلها إصــــــــــباحه

وابغوا لحـــــــــــران الخـــــــــــالص فـــــــكم بها

حوكم ملتــــــاحه
حــــــــــ َّران قلب نـــــــ ُ

نجــــــــــــــوا البــــــــــــــالد من البالء بعـــــدلكم

فالظلم باد في الجميع صراحــــــه

واستفــــــــــــتحوا ما كـــــــان من مستــــــــغلق

فيــــــــــــها فربـــــــــــــكم لكم فتاحــــه

()3

اوهلللض لام ما . 111 :

لا
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هللقمل لام ما لييفلمن " :كن
لامالا أنفل م وأ ا س

بماةم سوض واي لا ةك لانميا يي

ض لامغل لضا ةمماة ليو

لااوض قيواةا لاط ولم وة

لا ا

سو

()1

ض أهل ل ذ أنما لانميا يي

هلللاةهللللل لا لو ش س ا و هللل (:)5

فانهض إلى فتح السواحل نهضة

قادت لك األعداء بعد حرانها

واسلم صالح الدين وابق لدولــــــة

ذلـــت لدولتها ملـــــــوك زمانها

هللو هلللا نسؤم سماف

لا اة ونا

لة

(:)7

يؤمل المملوك مملوكة

تبدل الوحشة باألنـــــــــس

ال زلت وهابا لما حـــازه

سيفك من ُح ٍو ومن لُ ِ
عس

وانني آمل من بعـــــدها

كرائم السبي من الــقدس

هللقمل أوضم لاضم لاةة مض لانميا يي
هلل خةوي

()1

لااوض وة

(

لا ا

) هللةفك ا مل لايةوسووض

ض لاكفاا هللنما الوش لإلةيم و (:)4

ةمماة سض وسالع لال ي لاضاوا ا هللكمض وماف سةمماة ا هللاكن كمض وك

كمض

لااوض سا ماا

الا

ةهللكم اسمط لاا م ووضا ا و لام ما لييفلمن

لا سل ذ ا ةم ا إا

وة قيمؤار ةموا سض وسالعا
يا

أهللل

ةكش لانميا

يي لااوض ا ام ا ما ةنش 531ها ا هللا واا ض لا يمؤا و ا سلم يي لااوض .لن ا  :خاواة لا يا –
قةم ممالل لاممم . 411/1 :
()5
()7
()4

لاخاواة –قةم ممالل لاممم – . 411/1
اوهلللض لام ما  572 :ا لااهللض وض . 41/5 :
لا ياا نفة  711 :ا فاا لاكاهلل . 51/5 :

68

فديتــــــــــــــــك من ظالم منصف

باخل م ِ
وناهيك من ٍ
سعف
ُ

فسر وافتح القدس واسفك به

دماء متى تُجــــــرها ينظف
ا

وأهد إلى األسبــــــــــتار البـــــتار

وه َّد السقوف على األسقف
ُ

وخلص من الكفر تلك البــالد

يخلصك ربُّك في المـــــوقف

هللام و هللقف لي ا سما لاوط وة لابلما ونا لام ما
لاوا سو

لااوهللة إا

ا لم ههلل لسض لاةموم

ا قا مماك

لا ا ا ف قيواة أنمأهم ةنش (535ها) ولنئ سلم لاةة مض سف

سو

ليل لض هلل خاوس ا وني ليوالل سأض والةهللل ض لاك لا كمضا ين هلل ض لينسوملا هللولكا أض يي
لااوض آ

ا لاوا لاسياا و هللل (:)1

أيسكن أوطان النبيين عصـــــــــــــبة

تمين لدى أيـــــمانها وهي تحلف

نصحتكم والنصح في الدين واجب

ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف

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

مامموا

ليسوم

لا ا ا هلله

أهلل مض لانسووض لا

واوهلل لسض لاةموم

إا

الول لاماهلل لايةوس

ونلما هللو يا

سوهللةف هنم لاةة مض يي لااوض ليوهللس .
هللقمل لسض لاةموم

أوضما و ا

لا ةك لانميا هللولث وة

اض(:)5

()1
()5

اوهلللض لسض لاةموم

.412/5 :

فاا لاكاهلل  72/5 :ا لااهللض وض  71 : 5:ا  72ا . 41

لا ةوا إا

لا ا

هلل م لهللالم ض
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ما بعد لقياك للعافين من أمل

ملك الملوك وهذي دولة الدول

فليعلم القدس أن الفتح منتظر

حلوله وعلى اآلفـــــــــــــاق فليطل

وما السواحل إال كالـــــفرات إذا

وافى فإن لم تحط علما به فسل

هللقمل لسهلل مم ش لا اة  " :لاثن موخنم أسهلل لالةض وة سض ل ا لاةخمهللي ()1ا قمل :ق أا
موخنم أس لافضمؤل سض اموا س يا و و

ةنش ثي

هلل

سخ

هللةسموض هللخ ة مؤش قمل  :اأى

إنةمض كأض مخيم لل بلم ش هلللقف وة لمؤ سبم ع ا ماا و هللل (:)5
ملك الصياصي

()3

للدين بعد إياسه أن ينـــص ار

والنواصي ناصر

وسيفتح البيت الـــــــــــــــمقدس بعدما
هلل ض لا هلللقف لا اوفش لا
لا اة

()1

وض لسض

يطوى الطراز له ويقتل قيصر

ال وة قهللة لال ّ هلللا لاوط ا لاوا سو
لانبما

()4

أن قمل" :لاثن

لا ا ا ا اهللى أسهلل مم ش

ب موش ض لالةسووض نلم لااكض لسض بلسل

ههلل وةم لااوض لسهلل لالةض وة سض ل ا سض وسا لاي ا لال للن لاةخمهللي ا ونة

لاغاسوش س ياا هللاا ةنش (551ها) هلل هلل

ةنش (147ها) هللا ض

إا "ةخم" هلله سةواة

قمةوهللض سا ماا لن ا لالول وة لااهللض وض

. 133:
()5
()7
()4

لااهللض وض . 114/5 :
لايومي  :لاليهللض ا فااهم يوي .
ههلل ولو

سض ل واة سض م ا سض وسالع لاغةمن لالةس

لا اآضا هللاا لالاو
( مماض لاله

هللوةهللم لاسيغش ا هللليا

ماو لة )ا هلل

ا أاو

ا لاملوا سمسض

لانبما ا نمأ

ياخا ض ك س (كن لا هلللاوض

ةنش  171هاا لن ا ليويم . 144/ 1 :

لة

هللق أا

ةواة يي لااسض) هلل
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لامالا قمل :كمض لاف و
()5

لالكم لا غاس
لااهللم ُوغةسهللض

با لااوض سض بلسل لامم م لالةس

اب

هلللة ال وة لاك سأمومل لكاهم
لا با سض بلسل هللاقش وسمار سف
هللأو

لاهللاقش اةف و ووة

هلللا
لاةة مضا ّ

م

()4

لاسو

لا ا ا هللويوا ال لا اإلةيم إا

ك مس ا ة م
لا ا

واو هللوموض و لا مض لالي وف ل

لاسو

وة

ة م هللقف لاف و ووة

وا

واضلم وة

م ل قيواة ا لاة مض سلم لوض

ول

يفاا ةنش (532ها)ا هللقمل ولم :
قَضى لكم بافتتاح القُدس في َر َجب

ههلل با لااوض أسهلل ل ا مها سض نيا لع سض بلسل لامم م

لن ا  :هلل وم
()5

وةولم ام و بمةا وة

إاو

لاهللاقش ا ل لااوض سض ك لا مض لاا م ا هللكمض لسض ك لااوض هلللث م

وفَتح ُكم حلبا بالسيف في ٍ
صفر

()1

آخا ليسا

لاةة مض لانميا يي لااوض لة ا ك

سم ل لسض بلسلا هللأن ال و ام وة هلل لا هللل ل
لة

لااهللم  ...لةوش " ()7ا أض أسم لالكما قمل :إض

هللبا ونا قهللا مما  " :أام غةس
ةنش 517هاا هللوف

()1

قا هللقع إاو

فةوا لا اآض يس

ا هللاا سلة

ليوومض .535/1 :

ههلل أسهلل لالكم وسا لاةيم سض وسا لاال ض سض ل ا سض وسا لاال ض لاةخ

لن ا  :هلل وم

ةنش لثن وض هللثيثوض هللخ ة مؤش .

لإلمسوة ا لا ماهللف سمسض سابمض.

ليوومض . 571/4 :

()7

ةهللاة لااهللم . 4 -1 :

()4

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

ا سوةش ض ليكالا الم ممقل هللليهللض هللقاى ض سيا لا هلليل
لاف و ووة ا أ ة نةس وةو
سو

لا ا

هلل هلل

ا هللهلليل إا وة سض أس

ةنش (515ها ) .لن ا  :هلل وم

ض بل لم لاماقوشا هلللكا لسض خةكمض أن هللاا أخ
ما

ا هللوما ألا أ الل لااهللاش لاييلوش الضا

ليوومض . 745/7 :
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هللا م ة ع لاةة مض لانميا يي
لا ا

ض

لااوض لاكا مب

خاا إاو لا با سض بلسل لنؤم سف ل ا هلللاث لاو

هللقمل  :قا ةسا إا

لاك لو

لااوض سض ك

ما ا ثم لوض

لاهللاقشا مب

لااوضا غوا أن

سو

لاةة مض ض قهللا

أبمل اك ل م ال و لل ك و

ألا"(.)1
هلل ة

لال مةش لامماوش ة لسش سما مموا لابلماوش لاالووش إا
فا
ولم لا َ

لييفلمن قيواةًا ا

لاوا لا ا ا ا أنمأ لام ما

َّ لااوض و ا لسض أخ لاةة مض يي لااوضا هللكمض قمؤالً

قهلللارا موال سبلمار ضا لإل انجا هلل سونم ولم أض ليوهللسووض هم هلللاهم لالوض ةولااهللض سو
ض ّ
لا ا ا و هللل (:)5
وجه الدين يوم لقيتهم
ت
َ
ضَ
وب ّي ْ
َ

أشوس
أبيضكم من أسود القصــر
و
ُ
ْ

ركم
البيت
يفتح
َ
وال ُ
َ
المقدس غيـــــــ ْ

وبيتكم مــــــــــن كــــــــ ّل ٍ
س
عاب ُمقَ َّد ُ
ُ

هللهكلل س

لاممالل ولاضهللض وة لابلما

سيا لا ةة وض وم ش هلللا ا

خميش كمن

لا ةة وض أهلل ةهللكلما سل مالر إا
هلل ض لا يل أض أغة

كل نمةسشا هللسم

ليةماو ا يض قضوش لة االا

مغةلم لاممغلا هللام وكض لا لاوط

يهلل لا وة أ الل

خةوفش لا ةة وضا لكار لاممالل سمابلما هلل هللليةش لاف هلللم .

هلر لا يمؤا وموا سيفش خميش إا

خةوذ لا ا

لاماوفا ة م نبا

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

()1

لااهللض وض . 41- 45/5 :

()5

اوهلللض لام ما . 571 :
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هلل م كمض لاك إال يض لا ا
ليو م –يةهللل

ه أهللا لا سة وضا هلل ولم ثما
وةو – ةو

لع هللةي

ك ّل نمةسشا سل إنلم وهللباهللض لا نمةسم
هللس و

بلهللا لاممالل ة اة

أيسلهللل ولاضهللض وة
لا ةة وض وم ش هلللا ا
هللأنلم ال لا

لالا وض لاماوفوضا هلله

غاوسم وة ممالل ةك لال سشا أض وثواهللل هلر لا ضوش
إلثما لم هلللالاو

ونلم.

ل ّ لاةة مض لانميا يي

لابلما
خميش كمن

ةاى لااةهللل

كل نمةسشا هللسم

لااوض إا

هللليةش لاف هلللم

ليةماو ا يض قضوش لة االا سيا

مغةلم لاممغل ا سما كل لن يما ا ولكاهللن سسو

ن ا ماةلم لا خةذا هللال خيف

لافميةش سوض لا ةة وض هلللافانبشا كمن

أض ماكش ل وض لاخمااة ا كمن

ماكش خمااة

لا ا
لا هللقمش

ماو لإلةيم وم ش هلل ماو لالاهلل

سا هللأض وكهللنهللل قا أكثاهللل ض لكاهما هلللإلمماة سس ةلما إال أض
لايةوسوش خميشا هلل ع أض لاممالل ال ّ
لامما لالي هلليةنم كمض قةويا أسهلل مم ش لا اة
و هللل

قيوا لاةونوشا هلله أملا قيمؤار
قل للمليك صالح الدين أكــــــــــــــرم من
فتحك بيت القدس ليس سوى
من بعد
َ

()1

ولكا أسوم م قةوةش اةم ما لييفلمن ا لم ههلل

لإلمماة سلم (:)1
من يركب الفرسا
يمشي على األرض أو ْ
تح ْت فاقــــــــــــصدْ طرابلـــــــــسا
صور ْ
فإن فُ َ

وأخل ساحل هذا الشـــــــــــــــــــــام أجمعه

من العــــــــــداة ومن في دينه وكسا

سا
وال ْ
نفسا وال نفَ َ
تدع منهم ا

النفس والنفـــــسا
فإنهم يأخــــــــذون
َ

نزلت بالقدس فاستفتحه ومتى

تقصـــــــد طرابلسا فانزل على قَدسا

يا يوم حطين واألبطا ُل عابسة

وبالعجاجة وجه الشمس قد َع َبسا

اوهلللض لام ما 55- 551 :ا لاف

لا ة

لاف

لا اة . 11/1 :
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ُمعـــــــــــفّرا ُّ
تعسا
خده واألنـــــــ ُ
ف قد َ

أيت فيه عظيم الكفر محتق ار
ر ُ
هللا م كمض لة االا لا ا

ض أو لي من ا هللأغة لااغسم ا الاك ام ف ا أاةنش لاممالل وض لكاهما

لم ههلل لام ما لييفلمن وهللب لاخ م
ض أواي لاغميسوض سما م لن ل
هلل
هلل

اةةة مض يي لااوض أض و ب إا

لا ا

لاوا سو

ض لاوا ل وض.

هلل لانيا لاةملا هلللا ي وم لاالؤع هلل
كثاة ق يهما هللأةالهم و هللل لام ما

ه و ش لإل انج ه و ش له

الم لياط ض ما لما

قيواة ةونوش أخاى (:)1

ومن قبل فتح القدس كنت َّ
مقدســا
وطهرتَ ُه من رجسهم بدمائـــــــــــــــــهم

سحبت على األردن ُرْدن ا من القنــــا

قدر ملوكهم
حطــــــ َ
طت على حطين َ

مت أخالقُ َك الطُّ ْه َر والقدسا
فال َع ِد ْ
الرجسا
َ
فأذهبت بالرجس الذي َذ َهب ْ

ُرَدينيـّـــــــــ اة ُم ْلــــــــــ ادا وخطـــــــــــية ُملسا
ولم تُب ِ
هم ِج ْنـــــسا
ق من أجناس كفر ُ

ك م ةلما هلل هللبو ن ا يي
مامموا هنم ام وك ف س اا لايةوسووض ض ل وضا هلللن م أالا ا ّ
لااوض إا

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

هللكأن واوا أض و هللل إن اض وا يي لااوض وخةا إا لااللشا هللوموا ةوف وة غ ارا هللونأى وض
يةول لاةوهللفا هللق لا لا نما هلليلول لاخول .هللالسض لاةموم
ن لم لامموا وة

ضفمف

ساوشا نم لا ي يل لا ا ا

هللو اا لايةوسوهللض نلما هلللخل وة ابع لكاى ل وض لاخمااةا
لااوض لا ا
()1
()5

ثةلما هللوخةيلم ض لا يم لايةوس (:)5

اوهلللض لام ما  574-575 :ا لااهللض وض . 12/5 :
اوهلللض لسض لاةموم

. 411/5 :

قيواة ب وةش

ساوشا هللقا

لة لا هلل أ ي ض لع أض لااا
أ ي أض ولاا لاةة مض يي
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وما طـــــــــــــــــــبرية إال هدي
تهز معاطف القدس ابتهاج ا

هللن ل وة

وترضي عنك مكة والحجونا

فلو أن الجهاد يطيق نطــــق ا

لنادتـــــــــــــــــــــك ادخلوها آمنينا

جعلت صباح أهلها ظالمــا

وأبدلــــــــــــــــــــــت الزئير بها أنينا

فألمم بالسواحل فهي صـــــور

إليـــــــــــــك وألحق الهام المتونا

فقلب القدس مسرور ولوال

سطــــــــــــاك لكان مكتئب ا حزينا

أدرت على الفرنج وقد تالقت
هلل ساهلل

ترفع عن أكـــــــــــــف الالمسينا

جموعهم عليك رحى طــــــــحونا

أض لنكش لاةة مض لانميا يي لااوض لامةكاوش هلللضلش لوض اك سو
م ةسا ّ

لا ا ا

اض لاةملل؛ ين وكهللض سللل لام ل قا لام لايةوسووض ض قهلللواهم لاسلاوش هلللمياهم

الخل سيا لاممم (.)1
هللسما هلر لاف هلللم

هللب لاةة مض لانميا يي لااوض إا

لية .

()1

ةومةش يي لااوض . 521 :

سو

لا ا ا ها

ليكسا هلللة
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ثالث ا:
صدى تحرير بيت المقدس في الشعر في عهد
صالح الدين األيوبي
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ابأ

أوالا كسواة ض ةهللل لايةوسووض سما ه و لم

أض ابهلللهم إا سو
قةهلل

لا ا

ماكش ل وضا إا سو

خوا هللةوةش انبم لما هلللاك ا م

لا ةة وض هلللا ةولووض وة

ينلم نهللل

لا ا

ع س هلر لا اونش ض قاةوش

لاةهللللا ضي و م ولاهللر ض ةم

لااوض هلللل لا

يي

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

لا ا

لاك لالوض سةغ أكثا ض ة وض أافم وال لانةمل هلللي فمل (.)1
هلل ل م وكض ض أ ا إض هيالل لايةوسووض لالوض ب مهللل الخل سو
واهللض أض لا هلل

أوةا وةولم ض أض و ةك لا ةة هللض سو

ا ليون ا هللب ع لالمهللاا هللقمم ا ةوا يي لااوض إاو ا لينهللر
إ كمنوم ا هللنيسهللل لا نبنو م
وة

وة لاةهللا او نمهللر

ةهللار سلاهم هلللاواهم ب موض وة

هللليهللالا سمط م وب
وة يضا و

وةولم

لة ويؤ وةولم

ماط وةولم ةةوم سو

لا ا

م هللل سسلل كل بلهللاهم
ةك ليومم سكل م ااولم ض

ض واوا لان هللل وةو هلللاانهلل ن ا ثم ي اهللل

لف

هلللاا م ون ا لم وم اهللض أض لانف

هلللال

ون ( .)5هللكمض يي

لف

سماماهلل لا

لة ةة

س وش لا اض لايةوسوشا أي

لا ا ا
مسل أ ونلم

ا ض ممل نلم سماخاهللا ض لا اونش ةما ما هللال مك

ض اون هللخة كمض قة م سمأض لا ومم سليما ةك لا اونش لا اةشا

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

()1

هلللي هلللل

لااوض قا لة سل أ مم

نلموش ب ماى لةخاة ةنش 517هاا هلل ال ض أهل سو

وة أاهلللللم هللنةمؤلم هللأهللالاهم هللأ هلللالما هللوة
أض يي لااوض س م واف ون

لا ا

لا ا ا

لاك لاهللق ا كمنهللل

لن ا  :لانهلللاا لاةة منوش هلللا لمةض لاوهللةفوش  . 11 :ا هلللن ا  :لااهللض وض . 25/5 :

()5

لن ا  :لاكم ل  11 :ا  . 543ا فاا لاكاهلل . 515/5 :

()7

لالاكش لايةوسوش ا . 212 / 5
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هللوة لااغم ض لاك لاماط لالي

و سماملم ش لامماوش ض يي لااوضا إض هلل ا سو

ا ط سي ااا لاك لاماطا هللقماهللل :إن

ض أبل لع اض وةة هللل لا اونش لو

أبةلم هللالل هللواهم يي لااوض سمالة ويل وة

م

لا ا

لا خةذ ض

لا اونش ونهللةا هللأضم لايةوسوهللض ايش نمااة

الم(.)1
لميا يي لااوض لا ا
كض ض

لاخم

وما ض اب

ةنش (517ها )ا هللسما لمهللال

واواة

خا ةمبال عا ممك لا إومر وة
لا اونشا هللكمض لاك وهللم لاب مش ض لاملا نفة ا ّ

هلر لانم ش لاكساى سماف (.)5
فا لاممالل ونماهللض ليممما هللو غنهللض سللل لاف

لام وما هللقا لما سمط لاممالل سللل لاف ا

هلللة غاسهللرا هلل ةملل سمضلم هل هلل ل و ش أم لةم؟
نمما ا ا كمض لاال ع اللل لا ةميل لاوأ
لاف

لالي ةو ا وة

لانفهلل

اة ةموض وم ما هللاكض هلل

ام وما لة ما سل أيس هلللقمم ة هللةما ا ل ا كةا لإل انج ك م وساهلل

أترى منامــا مــا بعــــيني أ ِ
ُبص ُـر
ا

ـــر
القــدس ُيفتَ ُح والفرنجـــ ُة تُ ْك َ
ُ
سُ

وملي ُكهم في ِ
القيد مصفود ولم
َ

ـــر
ُي َـر َ
قبــــل ذاك لهـم ملـيك َ
يؤس ُ

لابهلللن
قهللل
ّ

*

:

(Lane – Poole .op.Cit.P.225 .)1
()5
*

لااهللض وض . 27/5 :

ههلل ماف لااوض أسهلل وة
ض لا هلليل ا هللاا
اة ض لاف لا ن و

ل ا سض أةما سض وة لسض م ا سض وة سض لالةوض لامسواي لامةهللي لالةس ا أية

يا هللنمأ سلم ا كمض وي م لالم غمل
ليمالف سمااوما لا ياوش ا هلل

 113/1ا لااهللض وض . 115/5 :

وةم لانة

ا هللا يمنوف واة و ا كمض

ةنش  511ها  .لن ا لاخاواة – قةم ممالل يا :
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الفتـح الذي
نصر اهلل و ُ
قد جاء ُ
هللولكا لابهلللن

وعد الرسو ُل ،فسبحوا واستغفروا
َ

()1

م مة لا مؤا لا ةةم يي لااوض ض لهلل ةثما لاماكا ا لا لااوما ض كل

لةثمما و هللل (:)5
ام ُة* قُ َّم ْت ِم َن الر ْج ِ
س الذي
وقُ َم َ
هللواى لابهللون أض

يي لااوض هلل ض هلل لينسوملا هللاو

ك م وموا إا أن قا ض

ةمهللض وم م وة سو

لا ةة وض س لاوارا هللوله
هللةةم– ان ا

و آوم

طهر
بزوالــــــِ ِه وزوالِــــــــها َيتـــــــــــــــَ َّ

إا

لا ا ا هللام و م للا ض ةهللك

أن اهلل كمض هلل لاف

ض لالكاا و هللل

()7

اإلنةمض إال أض ومكا لع وةو

ض لااةهللل– ية

:

ماء لهذا الم ِ
ند الســــــــــــ ِ
ان
ُج ُ
لك أعو ُ
َ
ّ

من َّ
ان
شك فيهم فهذا الفَتْ ُح برهــ ُ

ِ
متَى رأى َّ
نحكيه في زمن
اس ما
الن ُ
َ

وقد مضيت قبل أزمــان وأزمان

هذي الفتـــــــــــوح فتوح األنبياء وما

له سوى الشكر باألفعال أثمان

تسعون عاما بالد اهلل تصرخ والــــــــ

وعميـــــــــــــــــان
إسالم أنصاره ٌّ
صم ُ

لو أن ذا الفتح في عصر النبي لقد

تنزلـــــــــت فيه آيات وقـــــــــــــــــرآن

()1

لااهللض وض . 115/5 :

()5

لااهللض وض  111/ 5 :ا فاا لاكاهلل .577/5 :

*

لع وةو

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 :
. 25/3
()2

لااهللض وض . 115 - 114 / 5 :
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هللامسا لا نمم لابةومن
لا ا

قيواة و ا

هلل لوار ض لانب

ولم لاةة مض هللوثن

وةو ا هللولنؤ سنيار لا سوض سف

لالي كمض و ا هللمسللم سمامهللكش لا

سو

و أام ض هللخ ر هللون ا ض

ون ولم ن او خةذ ض لياما و هللل:1
لقد أوسع اهلل الفــــــــــــــــــــتوح بعامنا
أمور نبت عنها العقول واذعنت

وخيــــس منها المصعب المتأبدا
بأن اختــــصاص الحظ هلل موجدا

حرك األرض جائــــال
تحرك شخصا ّ
ّ

وهز من الشهب الذوائب مصعدا
ّ

ولقبه بالناصــــــــــــــــــر الملك يوسف

سيدا
ونقَّبــــــــــــــــه نور المــــــهابة ّ

وكنت أرى ذا الفتح من قسم يوسف

فلله ذاك القســــــم ما كان أسعدا

طهر القدس واحتوى
كفى مطه ار من ّ

بني أصـــــــــــــ ٍ
وتعمدا
فر سبيا وقتال ّ

هو المسجد األقصى وهم شوكة الوغى

فمـــــــــــا كان لوال اهلل يخلص معبدا

هنيئا لبيت القدس اآلن طُـــــــــــــــــــــهره

وللناصـــــــــــــر المنصور غبطته غدا

هللو هللل أوضم مالمَ هلل لنؤمَ لاةة مض لانميا يي لااوض ونا م

سو

لا ا :2

أفاتح بيت القدس سيفك مفتـــــــح

مغالق باب المآثـــم
الهـــــــــدى
ُ
لقفل ُ

فحكمت في الضدين غير معارض

فأحكمت في نفر الوغى المتخاصم

هلل ض لاهلللض

اى لإللةم

هلللااهمش لا

قيمؤا لا او .

 1اوهلللض لا سم لا هلللا اةوم
 2لا ياا لاةمسا141 :

. 144-147 :

أيمس

لاممالل اف

لا ا ا ا كمض لهللال هلللةمم
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هللكأض لافالش سف
ّ

لا ا

قا و ا

يض اةمن ام ون ةا ااى
اةمض لسض لاةموم ّ ا لهلل ّ
ومنف نفة ّ

لاةما سمما أهلل نثاا سون م لي ااوا "
لانسأ
ةّ ّ
ّ
لاي ّم؛ هلل ض وبمؤ
لاا م
ّ
ة عا ل ّ أة ع ّ

لا ا " وة ك ّل اةمضا هللنفل يهلل إا كل
لاك لاف

ّأن ول ل

لاهللق

نفة

منووض ال

لاغم لاغم ا:1
وة ومضا ألاه م ّ
لاةاهللا لاغم اا هللثمنول م ّ
أعياَ وقد عاينـــــــــــــــتم اآلية العظــمى
َّ

ألي ِ
َّة حال تدخر النثر و َّ
النظــــــــــــــــــــما

وقد ساغ فتح القدس في كل منط ٍ
ق

الصــــــ َّما
وشاع إلى أن أسمع األسل ُّ

تحل ِ
ُّ
به األضــــــــــداد واللفظ واحـــــد

غما
فكم َّ
سر قلبا في األنام وكم َّ
ْ

وتندى مغانيه ومــــــا جادها الحـــــيا

كما
وال سحبت ريح
َّ
الصبا فوقها َّ

وثنى بيـــــــــــ ٍ
حيا م ّك َة الحسنى َّ
ثرب

ضما
واطرب ذيَّاك الضَّريح وما
َّ

لقد س ّكن الدهياء أمن ا وغبطــــــــ اة

فهل كان لفظ ا سار أو عسكرا دهما

شاهد فتحــــــــها
فليت فتى الخطَّاب
َ

ٍ
يوسف أصمى
السهم من
أن
فيشهد َّ
َ
َ

وقد أوتي الفتـــحين ماالا وبـــــــــــلدةا

فلم يبق نصرا ما حواه وال غنــــــــما

هللالسض لاةموم

قيواة ثمنوش و ا

ولا و ا سض لاخ م ا هللكمض

ولم لاةة مض يي لااوضا هللوثن وةو إل كمض للم ليهللل
للم لاثمن

ولار سما إض أواط وض

هلللا ةهللاوض(:)5
هو الفاتح البيت المقدس بعدما

تحامته الــــــــــــــدنا ومــــــــسودها

فضيلة فتح كان ثاني خليفــــــــــة

من القوم مبديها وأنت معيدها

( )1ديوان ابن الساعاتي  , 283/ 3 :الروضتين 016: 3
( )5لا ابع لاةمسا . 411/5 :

للم لاةماة
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هللا قيواة أخاى و ال ولم وة لة ابمو سو

لا ا ا و هللل (:)1

عصفت به ريح الخطوب زعازعــــ ا

فلقين طود ا ال تخف أناتـــــــــــه

هو منقذ البيت المقدس بعدمــــا

طالت فما وجد الشفاء شكاته

بالسكون وانمــــا

عند الزحاف تحركت سكناته

بيت

تأسس

أمشيت األعداء وهي جحافل

عن شمل دين جمعت أشتاته

أوتيت عزم ا في الحروب مسدد ا

ال زيغه يخشى وال هفواته

أحسنت بالبيت العتيق ويثــــــرب

ولك الفعال كثيرة حســــــــــــــناته

هذي سيوفك محرمات دونــــــه

لبكائهن تبسمت حجــــــــــــــــــراته

هللقمل لسض ةنمل لا ةك
لاممم

()1
*

()5

*

و ا لا ةك لانميا (يي لااوض ) هللولنؤ سكةا لإل انجا هلل ةك سيا

:
بأي فتـــــــ ٍح تُهنأ
لست أدري ّ

يا منيل اإلســـــالم ما قد تمنى

ُّ
فتح يقو ُل إنـــــي أولـــــــى
كل ٍ

وهو أولى ألنـــــــه كــــــــــان أهنا

أنهنيك إذا تملكــــــت شامــــــــا

أم نهنيــــــك إذ تملـــــــــــكت َع ْدنا

فقصر
اا
قصر
قد ملكت الجنان اا

شــــام حصنا فحصنا
إذ فتحت ال ّ

اوهلللض لسض لاةموم . 411/5 :

ههلل و لااوض أسهلل لا مةم هسش لع سض لااموا أس لافضل سض لا م ا سض ةنمل لا ةك أس وسالع سض هسش لع سض
ل ا لاةماي ا لا ماهللف سمسض ةنمل لا ةك ا هللاا لاهللا ةنش  551ها ا هلل هلل

ليوومض . 11/ 1 :
()5

اوهلللض لسض ةنمل لا ةك . 114- 117 :

ةنش  111ها  .لن ا  :هلل وم
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هللويف لسض ةنمل لا ةك لة مالا لايةوسووضا هللب ملم لاب هلل ا اكض لاك ام وفاهم أ مم س هللاش
لا بمهاوض لالوض ينمهللل ض بوملم هللاو ش

()1

:

قَصدت نحوك األعـادي فـــــــرد

اهلل ما أملــــوه ع ْنك َّ
وعنـــــــا

جمعوا كيدهم وجاؤوك أركانـــا

فمن قَـــــد فارسا هد رْكنــــــا

الجيـــــــــــــــوش م ْنهم
لَم تُــالق
َ

َّ
قيتهم بالد ا ومــــــدنا
ولكنك الَ َ

ك ّل مــــــن يجعـــــــ ُل الحــــديد لـه

ثـــــوب ا وطيــلسان ا وردنـــــــــــا

خاَنـــهم ذلك السالح فال الرمح

تَثّــــنى وال الــمــ َّ
هنــد طَّنـــــــا

صنعت م ْنــــــهم وليمـــ َة وحـــــ ٍ
ش

رقص المشرفي فيها َّ
وغنى

هللوموا لامموا إا أةا ةك لافانجا هللواةم يهللاة ا انل هللخهلل هلللض الس
والمـــــــليــــــك العظيم منهم أسير

يتَثّنــــــى فـــــــــــــي أَدهــــــــــــــٍم يــــــتَثّنــــــى

يحسب َّ
النوم ي ْقظـــــــَ اة ويظــــــــن

الش ْخص طَود ا ويبصر َّ
َّ
الشمس دجنا

كــــــــــم تـــــ ّمنـــى اللقاء حتى رآه

تمنــــــــــى لـــــــــــو َّأنه ما تَمنــــــــى
فــــــــــــ ّ

هللواى لااموا سض ساا لانمسةة * أض هلل لانيا قا ل ا لة مل ا الل هللب
سنلهللاهما هللو ةم سأض
لامموا سو
()1
*

ة ل ؤم س ا و هللل:

لا ا

لا مؤا يي
هللقا ا م

لااوض ال ثول ا

وة لا ةة وض أض وهلل هللل

ليخسما هلللاةوا لا اهللوشا هللويهللا

الوش لإلةيم هللا خفمق ا هللقا أ ول ممما لايةوسووض نلم هللغال

اوهلللض لسض ةنمل لا ةك . 311/ 5:
ههلل وسا لاال ض سض ساا سض لالةوض سض سكماا اموا لااوض لانمسةة ا ا يي لااوض هللأهللالارا هلل

ةنش ( 151ها) هللا ض سسم
ا. 533- 535 /5

لايغوا .لن ا :هللل

لاهلل وم

ا ل وا :إةمض وسم

ا ما

هللآخاوض ا الا يمااا سواهلل ا
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يهلل لا اآض ة هللوما هلللن ةا يهلل لةللض ض لا سم ا ساال ض يهلل لانهلللقو
لةللضا هللم مض م سوض هلوض لايهلل وضا إل إض

لا

ليهللل إثماةً هللخمهللومًا أثا س ل

كمن

ا

لاب مال ا

هللهلل م ال وة وم لايهلل لةخاا و هللل (:)1
هذا الذي كانـــــــــــت اآلمال تنتظر

فليــــوف هلل أقوام بما نـــــــــــذروا

بمثل هذا الفتح ال واهلل ما حكيت

في ســــالف الدهر أخبار وال ِسير

يا بهجة القدس إذ أضحى به َعلَ ُم

طي وهو منتشر
اإلســــــالم من بعد ٍّ

يا نور مسجده األقصى وقد ُرفعت

بعد الصليب به اآليات والـــــــــسور

ثم هللب لامموا خ مس ايي لااوض:
أضحى بنو األصفر األنكاس موعظ اة

هذا الذي سلــــــــــب اإلفرنج دولتهم

فيها ألعــــــــــــدائك اآليــــــــــــــــــــات والنذر

وملكهم يا ملوك األرض فاعتبروا

هلله قيواة هللوةش وا وة

ا يي لااوض هلللمماة سللل لاف

مؤش سو ا

لام وما هلل

لامما لالي مهللر لا ة ماقهللض يهللا ا هللل هللل ض مأن ا هللة ّ هللل مما لاك لاميا سمما
لالنل م ؛ ين ولكاهم سل لؤم أبالاهما هلل ضمؤ أةي لما هلله بوش بوهللملم.
ا ا ةم ع لانم

سللل لانيا لاكاوما هلللاف

كل اواا هللألا هللل ض لاسو

()1
()5

لا ا

إا لاسو

لااهللض وض . 111/5 :
لن ا  :لاف

لا ة

لاف

لام وما هلل اهللل اة وماة ض كل ج و واا هللةةكهللل إاو

لا اة . 174 :

لام وا()5ا هللبة

لاةة مض يي لااوض اةلنمل
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هللا مل ليكمسا هلللا يهلل ش هلللامة ملا هللهللقف لاممالل ونماهللض ليممما"
هلل هلللل لااب

هلللاماكا و هللل لام ما:

بفتح أمير المؤمنين أتى
أَبشر ٍ

ِ
األرض جواب
جميع
وصيتُه في
ِ

ما كان يخطُر في ٍ
بال تَصــــــوره

ُغلق الباب
استصعب الفتح لما أ ْ
و َ

وجاء عصرك واأليام مقـــــــــــــبلة

ِ
لفيض ال ُك ْف ِر إ ْنضـــــاب
فكان فيه

رتجت
ِبفتْحه القدس لإلسالم قد
ْ

()5

هللواس سوض

كش هلل

هلللاسةلم اسم

()5

مع طاغية اإلشراك أَبواب
في قَ ِ

لا ا ا سونم لن يما لالا

لانلموش:

ِ
المقدس للبيت
ففي موافقة البيت

الحرِام لنا تيـــــــه وِاعجـــــــــــاب

الصخر والحـــــــجر الملثوم جانبه
و ْ

ِ
العتمار الخ ْلق محراب
كالهما

فيت
َنفى من القدس صلبان ا كما ُن ْ

من بيت َّ
مكة أزالم وأنصــــاب

هللوفخا لام ما س هلللل لااب ا هلل لوا لاسو

()1

()1

لنؤوض لاةة مض سللل لاف

لا ا

ض لاماكا هللأن ن

اسم

()3

لاكفا وض أاضلم

لا هللى هلللإلو مضا هللو هللل مالمً يي لااوض (:)4
فال يستحق القدس غيرك في الورى

فأنت الذي من دونهم فتح القدسا

ومن قبل فتح القدس كنت مقدســــــــا

فال عدمت أخالقك الطهر والقدسا

لا ياا نفة . 171 :
اوهلللض لام ما . 31- 35 :

()2

لا ياا نفة . 31 :

()4

اوهلللض لام ما . 574 – 571 :
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وطهرته من رجســــــهم بدمائــــــــــــــــهم

فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسا

نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها

وألبستـــــها الدين الذي كشف اللبسا

وعادت ببيت اهلل أحـــــــــــــــــــــكام دينه

فــــال بطركا *أبقيت فيها وال قســـــــا

*

وقد شاع في اآلفــــــــــــاق عنك بشارة

بأن أذان القـــــــــدس قد أبطل النقسا

جرى بالذي تهوى القضاء وظاهرت

مالئكـــــــــــــة الرحمن أجنادك الحمسا

هللو هللل أوضم مالمً لاةة مض لانميا سأن خةّذ لا ا
لا سو

*

لا مها لالي خةذ لا ا

ض لا اط لالي أيمسلما كمض ههلل

ض آال لم (:)1

والقـــدس أعضل داؤه من قبلكم

فوفيــــــــــــــــتم بشــــــــفاء ذاك المعضل

درج المــــلوك على تمني فتحه

زمــــــنا وغلــــــــــــــتهم به لم تبلـــــــــــــــل

وأتـــــــــــــــى زمانكم فأمكن آخ ار

ما قد تعــــــــــذر في الزمـــــــــان األول

ما كان قد وال يكون كفتـــــحكم

للقدس في الماضـــــــــي وال المستقبل

أوجدتم منـــــه الذي عدم الــــــــورى

وفــــــــــعلتم في الفتــــــــــح ما لم يفــــــــعل

لاس ْاك :ماهللف ام لانيماىا ك م أض لاس اوا ام بوش لااهللم ا لن ا ا ا لسض ن هللا ا ل ا سض كام (

 311ه 1711 /م ) ا اةمض لاما ا الا يمااا سواهلل ا ج 11ا ماة س اك ا ذ  . 411هلللن ا ا بهلللا وة
ا لا فيل
*

لا

ّهلللا ةو

ماو لاما قسل لإلةيم ا الا لاةمق ا سواهلل اا  4ا . 515 :
 :لاممام لاممسا ض ايهلل

لانيماى ا هللقول إض لةوش  ﴿ :هللا با ض أقاسلم هللاة اةلوض آ نهللل لالوض

قماهللل ّإنم نيماى ﴾ ( لا مؤاة ا لةوش  ) 15ا ن ا

و ض أةةم ض لانيماى ا هللقة

لاما ا ج 1ا ماة قَة ا ذ  137هلللن ا لا فيل
()1

اوهلللض لام ما . 754 :

 :سع لام ل  .لن ا ا اةمض

ماو لاما قسل لإلةيم ا ا  15ذ 511
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أيدي الملوك تقاصرت عن مفخر

طلــــــــــــــتم به فـــــــــــبلوا لبعض األنمل

أحيـــــــــــيتم فرع الـــــــكرام ولم يزل

نصـــــــر المحــــــــق بكم وقهر المبــــطل

هللاةم ما أوضم قاةوش الؤمش ولنئ ولم يي لااوض سللل لانيا لا سوضا هللواى أض سللل لاف
خوا لا مضوضا هللأ ضل أهل

من (:)1

أفضل من غدا
صالح الدين
أيت
َ
ر ُ
َ

أكرم من أمسى
و َ
أشرف من أضحى و َ

قبورهم
بطون ذئاب األرض
ْ
ُ
صارت ُ

ترض أرض أن تكون لهم َرْمسا
ولم َ

شهم
وطارت على نار المواضي ف ار ُ
ْ

صالء فزادت من خمودهم قَ ْبســــــــــــا
ا

ات أبطالها فما
وقد خشعت أصو ُ

السمع إال من صليل الظُبى همسا
يعـي
َ

ِ
قاد بدأ ِ
الدماء ملوكـــــــــــهم
ماء
تُ ُ

بالد اهلل مملوءة بـــــــــها
سبايا ُ

اا ة
وض أا

()1

أُسارى كس ْف ِن ِ
طت بها الق ْلــــــــــــسا
اليم ُن ْ
َ

شريت بخس ا وقد ُع ِرضت نخــــــسا
وقد ُ

ُيطاف بها األسواق ال راغب لها

لكـثرتها كم كثرٍة توجب الو ْكــــــــــــــــــــــسا

ِ
البرنس الذي به
أس
شكا يبس ا ر ُ

اليبـــــسا
تــــــــــندى حســــــــــــــام حاسم ذلك ُ

دمه ماضي الغر ِار لقـــــــدره
حسا َ

دمه ُيحــــــــــــــــسى
وما كان لـــــــوال ُ
غدره ُ

تكت به
فلله ما أهدى فــــــــــــــــــــ ْ

هر سيفا معدما رجســَــــــه النجسا
وأطـــــ َ

لايةسمضا أس ة

أيس

لانهلللقو ا هلللل لا هلللوا لل لا ثةو ا هللقا أن ل لا ةة هللض ونا لاف

قسش لايخاة يةوسم لهسما هلللون م ة

يم لانم

لا ياا لاةمسا  571:ا هلللن ا لااهللض وض . 117- 115/5 :

كةلم يهلل م هللللالا لا ةة هللض كساهللل
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الما هلللافانج يملهللل فبمم هللأا م
ايي لااوضا ساهلل ولم لاثنمؤوم

()1

هلل

لاك و هللل لسض لا بمهللا لاهلل وا لام و ي

قيواة أنفلهم

لااونوش هلللضلش:

قَد أَ ْنصف التوحيد من تثليث ِهم

اإلنجيل حد المصحف
وأقام في
َ

َقمته
أحييت دين محـــــــــــــمد وأ َ

وسترته من بعد ِ
طول تَ ُّ
كشف
َ

هللاةممغهللاي * قاةوش الؤمش هلل ةل ش ة لسش اسهلل وة
تُبنى الممال ُك بالوشيج األسمر

()2

ؤش سو ا هلل ةملم(:)7
ِ
األكدر
ض تلمع في العجاج
البي ُ
و ْ

هلل ولم هلليف قهللة لابوش هللسةما هللالوم لاخفمقش هللةاوش ل اة اض هلللا ي لاةملةوشا هللاخهللا سو
لا ا

قل لا (:)4
فلجيشه ولعزمه متضائـــــــــل

جيش الهرقل وعزمه اإلسكندر

راياته صف ار تردن وتنثـــــــــنى

حمــــــــــ ار تمج نجيع آل األصفر

لِ َم ْلم تدن شوس الملوك وقد

ملك السواحل في ثالثة أشهر

واستنقذ البيت المقدس عنوة

من ك ّل ذي نجس بكل مطهر

()1

لاكم ل . 551 / 11 :

()5

لااهللض وض 713-711 /7 :

*

ههلل لسهلل ل ا ومض سض وة ب مل لااوض ليةاي لانلهللي لاممغهللاي ا هللاا لاملم

سمنوم

لاةملةوش ا هلل هلل

ةنش (115ها ) ا ا اوهلللض ة

()7

اوهلللض ومض لاممغهللاي ا ل وا :أل ا لابناي 141 :

()4

لا ياا نفة . 141 :

سمة

لاممغهللاي ةنش(571ها)

 .لن ا  :خاواة لا يا . 543/1:
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هللوهللم

سو

لا ا

كمض خوفما هلل و أ ة

لاانوما هللكأن وهللم لالما وة ليواللا هللسمار وما

لايفمل إا لاانوما هلللب ع اإلةيم لايخاة هلللا مما لالالم(:)1
الشرك يوم لقيتهم
فلقد وأدت
َ

ِ
المنشر
وغدوت لإلســــــــالم عين
َ

ورأيتَهم لما التقى الجمع ِ
ــــــان

بالبيت المقدس هو َل يوم المحشر

اهلل بعد قطوب ِ
دين ِ
ــــــــــــه
ورددت َ

ٍ
بوجه مســــ ِ
فر
بالمسجد األقصى

حتى جمعت لمعشر اإلسالم بين

الصخرِة العظمى وبين المـــــــشعر

فلصخرة البيت المقدس كفـــؤها

الحجر المفضل عند أفضل معشر

هلل ولم ويهللا و ش هلل لاف ا كل لاف هلل لاةمس ش اهللن ا هلل م ل ههلل نميا لإلةيم هللا لا يلم
هللا لاكام هلللا اهلللة (:)5
فتح تطأطأَ ك ُل فتــــــــ ٍح دونه

نير
و
الشمس تكسف َ
كل جسم ّ
ُ

يا ناصر اإلسالم فزت لمورد

ِ
حسن الثنا في العالمين ومصدر

البحر أنت لك السواحل باعثا
ُ

سحب الحيا جودا وقاذف جوهر

أنشأت ملحمة ثمل مقاتـــــــــــل

الفرسان بالعدد الذي لم يحــــصر

()1

لا ياا لاةمسا. 145 :

()5

اوهلللض ومض لاممغهللاي . 141 :
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ثم نبار ون ل إا
لا مضا

م

هلليف لا ماكش سما أض ل

ايهلل

هلل وةلما هلللا ل

أهلللاهما هلل الو

هللأ و سلم م ا هلل بنال أس ملا ونا م هللا ليوالل هللا م لا ةة وض خاا

لهللاهم هللةوهلل لم ل ّ اقمسلم(:)1
جيوش الشرك يوم لقيتَهم
جاشت
ُ

الض َّم ِر
يتذامرون على متون ُ

وكأنهم بـــــــــــحر تدافع موجـُــــــه

بظُبى وز ٍ
ٍ
محكم وس ّنــــ ِ
ور
عف
ا

صدورهم
اف الرماح
أوردت أطر َ
َ
َ

فولعن في علق النجيع األ ِ
حمر

فهناك لم ير غير ٍ
نجم ٍ
مقبل
َُ ُ

ٍ
عفريت ٍ
في ِ
رجيم مدبــــــ ِر
إثر

وعقبان المنون مســفة
ول ْوا
ُ

تعثُر بالقنا المتكـــسر
والخي ُل ْ

ٍ
مشهر
ال ينظرون سوى ُحسام

الدماء كأنه لم يشـــــــهر
ومن ّ

هللو غن لسهلل لاف

اةمنلم هللساأ

لابوين

اة أخاى سس هللاش يي لااوض هللأض ماف هلل لاف

خةار(:)5

تصاريف ٍ
دهر أعربت لمن اهتدى
ُ

أغربت من تمــــــــردا
وبسطة أمر
ْ

سر مغيـــب
لسرعة فتح القدس ٌّ

وفي صرعة اإلفرنج معتبر بــــَدا

أتوا كجبال أبرمت إلسارنـــــــــــا

فسقناهم فيها قطينا مجــــــــــــددا
ُ

()1

لا ياا لاةمسا. 143 :

()5

اوهلللض لا سم لا هلللا اةوم

. 111 :

51

هلليس لافضل قاةوش أخاى وة ولم لاف لوش لانمياوشا هلل ةملم(:)1
اط ِن ال َغ ْي ِب ماال ي ْد ِر ُك ِ
ِفي ب ِ
الف ْك ُر
َ ُ
َ

َح ِ
فَ ُذو الب ِ
داث َي ْعتَِب ُر
ص ْيرِة ِفي األ ْ
َ

َما لِي أ ََرى َملِك اإلف ِْرْن ِج في قَفَ ٍ
ص

ِ
الس ْم ُر؟!
سالَ ُة ُّ
الع َّ
أ َْي َن القواض ُ
بو َ

ْع َة التَّل ما أ َْبقَ ْي ِت ِم ْن َع َج ٍب
يا َوق َ

جح ِ
ش ُر
اف َل لَ ْم َيفُ ْت ِم ْن َج ْم ِع ُها َب َ
ََ

هلليهللا بمفا سض م
هللو و

()5

لاخي شا سممار لاةة مض لانميا يي لااوض سأن

ن ل لا ا

س هلل

:
وأصبح للبيت المقدس منقذا

هللو هللل لاممغهللايا إض

سو

لا ا

الصلب
بأصلب عزم من مقارعة ّ

نيا و و مًا ما لا يلم لا ماهلل ش
كمض
لً

ماو لي م

نل لا ام (:)7
رب المالحم لم يؤرخ مثلها
ُّ
ا ا كمض هلل لاف

سممؤا أ ة

اك ا ض كةا لايةو

()1
()5
()7

لي اا أممو

هلللوماة لا لا اة ا

لال ؤنمض هلللاةمماة األثا لإلو من

ك م و هللل لسض بسوا لينااة (  114ه) :

اَطلَّ ْت على أُفْقك الزاهـــــــــــ ِر

سعود من الَ َفلك الـــــــ ِ
دائ ِر

فأبشر فإن رقاب العــــــــــدى

تُمد إلى سيفك الــــــــــــ ِ
باتر

لا ياا لاةمسا117 :
اوهلللض لسض م

وة

العلماء قدما في قديم األعصر

لاخي ش  :ذ.55

اوهلللض ومض لاممغهللاي . 141 :

لالي

50

َكسرت صليبهم عـــــــــــــــنوةا

فلله درك من كاســـــــــــــــ ِر

فَتحت المقدس من أَرضــه

ِ
الطاهر
فَعادت إلى وصفها

ِ
المرتضى
وج ْئ َ
ت إلى قُدسه َ

صته من يد الكـــــــــ ِ
افر
فخلَّ َ

ليت فيه منار الـــــــهدى
أع َ
وَ
هللهكلل ناى أض

سو

لا ا

ِ
الداثر
وأحييت من رسمه
لاممام لالةي

قا اك ياى اهللوم

هلللياسمل ايمماة سماس ل لا لااا هللسمانيا لام وم لا
لا ل ةوض هللا ا ياا لام ما لييفلمن

لوض قمل" :

ثل س خةوذ سو

ا بمل لاف

هلللا ةهلل اةفا سمانيا خمعا هلللياةنش سمالس لمل إا لع ضا

()1
()5

مما لسض بسوا. 43 - 41 :
لاف

لا ة 171 :

".

()1

آنللكا ةمسا لاممالل
لا ا

ض اب

لاموهللض ض ا لا ةاة ا عا
()5
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رابـــــــــعـ ا:
الدراسة األدبية لشعر بيت المقدس في عهد
صالح الدين األيوبي
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أوال :بناء القصيدة:
قةم لان ما لاما لا ا مل –

لاوثلم وض لا يواة لاماسوش  -لا يواة إا أب لل ثيثش :لا ةع

هلللا خةذ ثم لاخم شا هلللم ا هللل وة لامموا أض وب لا
لاخم شا إنلم لا هلللقف لا

ة م ف أة م لالضهللا هلل ة وةلم إا

وض هلر ليب لل لاثيثش ةهللى لاو
هلللا ةةةل لالي وفض

لةوض لالة ليل هلللا خةذ هللسماه م

هللضهلل إا

و

لإليغمل()1ا هلل م لالاو

وض هلللاة لا يواةا هللاكنلم هلللاة مكةوش هللم وة
آخا سميقش ة

لا خةذا سلو

اك

لا ااا

لا يواة

لانلموش ض أقةمم أةمةوش (.)5
هللام و اك لان ما أ ا هلر ليقةمم ف هلللم اةمماللا سل لم ا هللل وة
يؤ ش اقو ش سوض لا ممن
لاممواا هللقهللة يا ا سلو
غوا أض و ع كي

هللوا لسض ليثوا لاك "ااوي وة
ك ّل قةم ض هلر ليقةمما ّ
كهللض لا ممن

الس شا

كأن م أ اغ إ الغم"(.)7

ولا يي لااوض ليوهللس سللل لا من هلللا فلهللم اهلللاة لا يواةا ة هللل

قيمؤاهم إا أقةمم اوفض كل قةم إا لةخا
سمط لا يمؤاا م

سالوش

مةكشا وفض كل من إا لةخا ض

هللوة أنف كي م آخاا سل وكهللض ب وع كي

هللأخل كثوا ض لاممالل

لامموا أض ونمة

هللسيؤم

ثمال

()1

لاهللةم ش . 34 :

()5

لا مض لابابمن .111 :

()7

لا ثل لاةمؤا . 151 :

لابهللاة هلللإل مض.

كثوا ض ليلومضا نبا أض لامموا أبما
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أ -المطلع :
لاذ لا ّمموا ليوهللس وة لخ وما
م سمار()1ا ما ّمما "قفل أهللا

ةم كهللن أهللل م و ع

لاالل وة
لاة ع ض لا يواةا هلل ّ
ّ

لاة ع
وبهللا لس الل ممار إن أهللل م و ا ّ
ف مل هللونسغ اة ّمموا أض ّ

هللس وة ال وة

م ونار ض أهللل هللهةش"()5ا هللاوم أةم ش سض ن ل إا

()7

لا ةع بهللاة ليةةهلل ا إل وب

االؤل لاسومض"

لان ما
هللالاك لم ا ّ

خ مً قهللومً يث لًاا هلللةهلللً ةليا لو
"أض وكهللض

ويثا

ةع لا يواة الالً وة
ليهلل لم

سإمماة ا وفش مل

م سنو

مما سو

لا يثاة ا نهللو
هلل ض لا ماع لا

لا غن

ت أدري بأي فَتْ ٍح تُ َّ
هنا
سُ
لَ ْ

()5

لام اة . 513 /1 :

()7

لاساوع

()4

لا ياا لاةمسا . 511- 513 :

ن ا لامما . 411 :

()5

خ لنش ليا

()1

اوهلللض لسض ةنمل لا ةك . 117 :

. 71/1 :

أهلل ولا أهلل

س سوا م قول ض آ لال لهللل لا ةع وة

له مم لا ّممالل س ماملم ا لخ ماهللل ليافم

بمل

()1

()4

هلللم ا هللل

لانم ما ض غوا ياو ا سل
مم لًا سغاط ّ

لا ماعا نلم م بمل اة غن سمانيا هلللا ا

لاينمو وض . 412 :

أض وكهللض أةةهلل

لا ّمموا

لاةةوما هللوة ال سلم وة لا يواةا ض و
لا ّلهللا ّ

نيل أهلل لنؤش أهلل ا أهلل هجو"( )5هللللل قمم لاسمل
لا ا ا ويل

لةوض لالس اللل

لاةم عا هللومار إا سمق أب لل لا يواة
ّ
وةو

إنلم"

هللأخاى

لاةلةش لينو شا هلللا هللوش
لااثمل هلللاهلليف.

لانيا قهللل لسض ةنمل لا ةك و ا لا ةك لانميا (:)1
يا ُمنيل اإلسالم ما قد تَ َم َّنى

53

ُّ
كل فتح يقول إني أولــى
غن لسض ةنمل لا ةك
ا ّ

وهــو أولى أل ّنــه كـــان أهـــنــا

ةع قيوا

سمانيا لالي بمل وة وا لاةة مض لانميا يي

لااوضا هللولنؤ سكةا لافانج.
هلل ض لا ماع لا

لا غن هلللانياا

قوة

ةع قيواة لسض لاةموم ا و هللل

()1

:

ٍ
خر النثر والنظما
ألية حال تد ُ

أعي ا وقد عاينتم اآلية العظمى
ّ
هلل ةع قيواة لااموا سض ساا لانمسةة (:)5

فليوف هلل أقوام بما نذروا

هذا الذي كانت اآلمال تنتظر
هلل ةع قيواة أسهلل لالةض لينااة (:)7

ا بمل

أطلت على أُفْقك الزاهر

سعود من الفلك الدائر

فأبشر فإن رقاب العدا

مد إلى سيفك الباتر
تُ ّ

م م لا يمؤا لا

ة اة ض لالا

قوة

لا غن هلللانيا قهللوش هلللوش مساة وض لالا

لل ا هلل ض لاهلللقع لالي ولو س ا يؤ ش ع هللضهلل لالا ا هلللضلش لااالاش

وة لا ممن لا يهللاة .هللال ّل ونلم مأنم
يي لااوض نلم

ماع لا يمؤا لا

ةع قيواة وسا لا نمم لابةومن (:)4

()1

اوهلللض لسض لاةموم

()5

لااهللض وض . 111 /5 :

()7

لا ياا لاةمسا . 115/5 :

()4

هلللا ياا

.715/5 :

اوهلللض لا سم لا هلللا اةوم

174 :

قوة

ا لاةة مض لانميا
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َرض القُ ِ
رت
صفَ َ
َكب َر أ ُ
اللَ ُه أ َ
دس قَد َ
الوش أوضم
ةع قيوا لا ّ

هلل ض

ِمن ِ
حين ِب ِه حانوا
آل األَصفَ ِر إِذ َ

ا يي لااوض ونا ل لا ا

بخبرته
أُخرى الزمان على ُخ ْب ٍر ْ

المجتبي لهدى
أبا الم َ
ظفَر َ
أنت ُ
هلل ةع قيواة لام ما لييفلمن

ا لاخةوفش لانميا يي لااوض

َورثت من سلفي رقّى لطاعته
مانم ا
لو

لا ماع لاةمس ش وباهم ا ّل وة
نف

ويثا

لا ة

هلل ض لا ماع أوضم هلللا
الث لا اةوم

(:)1

()5

:

أحساب
ق لألسالف
وذلك الر ُ
ُ
ض هللض لا يواة سبهللاة أةةهلل

لاممالل هللليهلل

ا هللومار إا سمق لا يواة .
بمل

مساة ا هلل هلللوش ا هللالاش وة

هللضهلل لالا ا م وساهلل بةوم

ا هلل نلم لا اثوش لا نةهللسش إا ليسوهللااي (:)7

مزجنا دما اء بالــــدموع السواجم

فلم يــبق منا عرضة للمر ِ
احــــــــم
ّ

سالح المرء دمع يفيضه
وشر
ِ
ُ

شبت نارها بالصو ِ
ارِم
إذا الحرب
ْ

ب -حسن التخلص :
لان ما وة لاله مم سما ّخةذا ين ن وبش سوموش اهللبهللا
لاذ ّ
لااؤو
ّ

اة يواةا الاك ةما ممالل هذا لاميا وة

()1

لا ياا لاةمسا . 175 :

()5

اوهلللض لام ما . 34 :

()7

اوهلللض ليسوهللااي . 151 /5 :

او ش لا ا مل

اةاخهللل
ا ش لا ّ

لا هللضهلل

سنمل قيمؤاهما هلللض لااهللل
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سمط لا هللضهللوم

نلم

وةولما الاك سنو

ال ة او لي نم لا ا م

لا

اةو اة وهللل ف لا ّمهللا هلللالنوض

لا يواة ض أهللالم إا آخاها وة

هللضهلل هللللاا هلل كاة هللللاةا هللوم فش هللللاةا

هللوماف لا ّخةذ سأن "هو أض وة اا لا ّمموا لا
ّ

آخا و مةا س اهللل ا

كض ض من

س خةذ ةلل وخ ةة لخ يةمً امو مً اقوا لا من ا سلو
ليهللل إال هللقع
هللللا"

()1

إا

لاةم ع سمالن مل ض لا من
ال ومما ّ

لاثّمن ا اماة لا م بش هلللالا ؤمم هلللالنةبمم سونل ما ل

كأنل م أُ اغم

قما

لان ةش لا منهللوش ليسا
لااؤو ا ههلل ّ
هللوم سا لسض اموا لا واهلللن أض لالن مل إا لا هللضهلل ّ

سوض ةك لا هللضهللوم ()5ا هلل ض لي ثةش وة
لااالةشا قهللل لام ما لييفلمن
ّ

لا ّخةيم

لا نسي سماف

يؤم ُل المملو ُك مملوك اة

هلللالن مل ض هللضهلل إا

آخا

هلر

لا اة (:)7
تبدل الوحش َة باألنـــــــــس

هلل نلم:
لت وهابا لما حـــازه
ال ز َ

سيفُك من ُحور ومن لُ ِ
عس

وانني آمل من بعـــــدها

كرائم السبي من الــقدس

ا ا خةذ لام ما ض ليسوم
لا ة

س ا هلللن ل إا لالاو

()1

خ لنش ليا

()5

لام اة 572 /1 :

()7

اوهلللض لام ما . 572 :

. 752 /1 :

ليهللا لا
وض

ساأ

ةملم سما ا ا خةيم لةنم امو م اهللض أض ومما

اهللل لامبم لالي ام ونم وض لابلما ةموشً هللللاة.
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هلل ض لا يمؤا لا

ألةض ولم لا خةذ ،قيوا وهللم

لا ا ا هلللا

ساأ

ةملم سما ا (:)1

استوحش القلب ُمذ ِغبتم فما أنسا

شمسا
اليــــوم ُمذ ْبنتُم فما
وأظلـــم
َ
ُ

استحسنت بعدكم
ما طبت نفس ا وال
ُ

شيئا نفيس ا وال استعذبت لي َنفَسا

ثم ون ل و خةذ ض ليسوم

لاةمس ش خةيم ل هللال امو م اهللض أض ومما لا كةم:

أكـــرم مـــن
قـــل للمليك صــالح الديـــن
ْ
َ

ِ
الفرسا
األرض أو من
يمشي على
ُ
يركب َ

ِ
القدس ليس سوى
فتحك بيت
من بعد
َ

ٍ
فــــاقصــــد طرابلسا
تحـــــت
صـــــور فـــــإن فُ
ْ
ْ

ثم ون ل لن مال آخا

نف

ليةةهلل

ض غوا أض ومما لا ة

سلاك:

يا يوم حطينَ واألبطا ُل عابسة

وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا

ِ
الكفر محتق ار
عظيم
أيت فيه
ر ُ
َ

األنــــــف قـــد تَعــِسا
خـــده و
ُ
ُم َعــفــــّ ار ّ

هللسللل نبا أض سمط لاممالل قا لايهللل وة لا خةذ لايم ماوالا هلللو نهللل سماخاهللا ض ب ل إا
ب ل خاهللبم ومما سما لمم ليب لل هلل مةكلم.

ج -الخاتمة:
لاذ لا ّممالل وة أض وخ هللل قيمؤاهم سألةض خم شا ينلم آخا م وس
لسض اموا لا واهلللن

قا أمما إا

و هللل " :قمواة لا يواةا هللآخا م وس

()1

اوهلللض لام ما . 571 – 553 :

أض لا ةع ف م ا ام ون
نلم

لية م ا إض كمض

أض وبمل اللل لا ف م

قفي لو

لية م ا هللللل كمض أهللل لا ّمما ف ملمً ا هللب

أض
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وكهللض لةخا قفيً"()1ا هلللم ا سمضلم
هلللا لمن ا هللل ونش

لاخم ش أض نمة

لااثمل هلللا ّمم يا إضم ش إا
ّ

نمةسشا هللأض كهللض أبهللا أسوم

واضلما كأض كهللض ةماة

لا او

لاك أض كهللض أافم لم ة ملسشا هلل أاوفلم ب اش
لا من لاّلي قيا ا لا ّمموا

لا يواةا هللأاخل

ن لم

()5

وما ن يمً هلل أخللً وةو ا الاك
هلل من لاك أض لاخم ش خييش لا يواةا هللوام له مم لا ّمموا سلم ّ
لا ّممالل ليوهللسوهللض سخهللل م قيمؤاهما هلل نلم خهللل وم قاةوم

لو ن

سمانيا هلللاف ا أهلل لإلمماة سماس لا و هللل

()7

لابةومن ا مس لا وض لا غن

ةع قيوا :
بخب َرِت ِه
أخرى الزمان على ْخ َب ٍر ْ

لهدى
أبا المظفّ ِر أنت المجتبى
ا
هللوخ م قيوا س هللا :

تحكي النبوة في أيام فَتْرِته

يكون لهذا الدين ملحمة
حتى
َ
نبار
يي

هلر لا يواة قا هللللم سوض
لااوض ليوهللس

ةع قيوا

هللليومم لانسهللوشا هللقا بمل

اغاضلما هللأافم لم ةلةش هلل أاهلل شا هللقهللا أوضم
ا ساأ

()5
()7
()4

لةنش لا أخلا

نمةسش

خم ش لابةومن

خم ش إلاى قيمؤار لا سم لا (:)4

ةع قيوا س ا لاةة مض لانميا يي لااوضا س هللا :
غيره
فيا ملـــــــــكا لم يبـــــــــــق للــــدين ُ

()1

هللسوض خم لم الس م سوض ةك ليومم

ولا

لام اة . 572 /1 :
نلما لاسةغمل . 711 :
اوهلللض لا سم لا هلللا اةوم
لا ياا لاةمسا . 177 :

. 171 – 175 :

وهت ُع ُم ُد اإلسالم فاشدد لها َد ْعما
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هللوخ م قيوا س هللا :
ٍ
قــــادر
كفتح القدس ُمنية
وليس
ِ
نبا أض لاخم ش هنم بمل
هللسما ما

وما أن تـــلقّاها سوى يــوســـف َجزما

هللل ش اة ةع ا ساأ

نبا لض م م لاممالل لايهللل وة

هللب لا لما ا س

ثمس ش هلل ة اة

سما ا هلللن ل

س.
اممق لم هللليهلل لم

ب مل لاخم شا هلللب لاهللل

لية م .

ثانيا :اللغة الشعرية :
أ– المعاني واأللفاظ:
له م لان ما سةغش لامماا هللاس هللل سوض لا من هلللاةف ا يض كي نل م
هللواى لسض اموا َّ
أض "لاةف

بةم هللاهللل لا من ا هلللا سم

سضمف ا هللو هللى س هلل ا إلل ةةم لا من
لا من هلللخ ل سمض كمض اةف
و وة غوا لاهلللب "

()1

هلللخ ل سمط لاةف

يم اةمماا كلاك إض ضمف
كمض ن ً

ماةف هلللا من أهم اكو وض وا ك وةول م لامماا هللسل م وكهللض لا أثوا
أاق ليافم هللأ ضةلم ل

يمؤسما هلللاةف
هللل م ا ي وي أض وكهللض لا من
ً

()1

س كما سم

م ًلا اكو ًكما هلل

()5

أة

()7

لامةكايا لاينمو وض . 52:

لان ا لياس . 717:

ةموار

أالل لا من

لاك اومة إا لة لبمن هللل

ض لامموا أض و ض لااس سوض أةةهللس هلل هللضهللوم

لام اة . 154/1 :

لااهلل سمابةما وضمف

هللباوِ
ض لاك أهلل ا ل ا هللال نبا من وخ ل إال ض بلش لاةف ْ .

لانفهلل ()5ا هللوة لامموا لالملا أض ون

هللا ض ()7ا هللهلل و ة

م اآلخا

لام ل لياس ا

ممارا ميةةهلل " ههلل
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لا او ش لاخميش لا

ويهللغ ولم لاكم

هلللالنفممال "ا "هلللالاو
لالاو

وض ليةةهلل

أ كمارا هللوسوض سلم م وبهللل
سأافم

وض لاةغش لامماوش؛ اكهللنلم لا ما

هلل الكوس لاو

لالي ةك

ض لامهللل ف

نفة

وض اغش لاممالل .هلل أ

أه وش

و لا باسش لامماوشا هلله لاهللةوةش لاهلللواة

سةهللا سلم ونميا لامما ب ومم سمنفممال هللأ كمار"()1ا هلللم ا لان ما لةض لااس سوض ليةةهلل

لا

هللغاط لا يواةا ةكل ض هللض أافم

لاخميش س ا أافم لا او

لالبمل()5ا هللأافم لا او لاب اش ال ة م ل

ثيا ال وة م ةلم لامموا

غاط لاغ ل لالوض ول ما إا أافم اقو ش ةلةش

(.)7
و هللل لسض أس لإليسع ":هلل ض لؤ يف لاةف
هللاقو ًم إلل كمض لا من امو ًم"
إلل كمض اف

()4

ع لا من أض وكهللض لاةف ب ال إلل كمض لا من

هللاوم لان ما إا لةض واط لا من سأافم

ّغثًم هلل ماض ّاثًما كمض ااهللالا هللاهلل لل هللى وة

هللأ ضة "()5ا هلللاةلهللاش

ليافم هلللا اكو

اومة إا

خ ً ما

نمةسشا " يض لاكيم

أب ّل من

هللل ش لا من ا هللأالؤ اة ة

هللأنسة ا هللأا م
وة أ م هللب ا

هللواى لامةكاي أض "لاكيم ولةض سلةض ةية ا هللةلهللا ا هللنيمو ا هلل خوا اف ا هللليمسش
منمرا هللبهللاة

مام ا هللاوض

م م "( .)1هلل ساأ لاةلهللاش ض خيمؤذ لامما

لاميهللا

وض يملش ليافم

لامماا

لا أخاةا هللكمنهللل و وةهللض س بهللاة لامموا .هللام وغفل لان ما لالاو

()0

لالاكش لياسوش. 522/5 :

()3

أة

()2

لام اة111 /1 :

()4

لان ا لياس 433 :

لاوا لا لسوا125 :

()3

لاينمو وض13 :

()6

لا ياا لاةمسا55 :
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هلللم ا هللل

لاكيم " خةهللي

ض ضمف لا أاوفا هلل نم ا لاكة م ا هلللا م وا"()1ا يض لاك ض مأن

إسمما لا من وض لاةم ع هلللسلم ا اضمف لا اكو ا أهلل ث ل لاكيم وة لية م هلليمهللسش لان ا
س

()5

هلللانم ا إا لامما

م

سي لا ةك لانميا وبار هللل م –

 -ا م له

إاو لان ما

هلللم ا هللرا كمض و يف سماةيةشا هلللاةلهللاشا هلللا ييم سوض لاةف هلللا من ا هللال غالسش

لاك ين

ون ةا ض وم فش يماقش هللويهللا إلةمةم ا ما هلل م ويكا ساأ لاةلهللاش هلللا ييم

أممماهم م

ن

و ماة لاو ن ا و ا لا ةك لانميا يي لااوض

قيواة

لك الحسب الباقي على عقب الدهر

بل الشرف الراقي إلى قمـــة َّ
النـسر

البــــر جس ار فإنـــــكم
لئـــن نصبوا في
ّ

عبرتم ببحر من حديد على الجسر

طريــــق تقارعتــــم عليها مع الــــعدا

ففزتم بها والصخر تقرع بالصخر

هلل ض لا يمؤا لا
لييفلمن

()4

ل يف

سماةيةشا هلللاةلهللاشا هلللا ييم سوض لاةف

هلللا من ا م ن

:
ِ
منصف
فديتُــــــــــــــــك من ظالم

باخل م ِ
وناهيك من ٍ
سعف
َ
ُ

القدس واسفك به
فسر وافتح
َ
ْ

ِ
ينظف
دماء متى تُجــــــرها
ا

و ِ
أهد إلى األسبــــــــــتار البـــــتار

ِ
األسقف
وه َّد السقوف على
ُ

()0

سغوش لإلوضم ا ةخوذ لا ف م

()3

لا ياا لاةمسا . 15 /1 :

()2

لااهللض وض  . 415/1 :هلل لانك

()4

ةملم (:)7

اوهلللض لام ما . 711 :

وةهللم لاسيغش . 14/1:

لامياوش

أخسما لاهلل لاة لا ياوش . 531 :

لام ما
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ِ
المـــــوقف
يخلصك ربُّك في
َ

البــالد
وخلص من الكفر تلك
َ
ْ
لسض لاةموم ا س ا لا ةك لانميا

هلللوضم م ن

()1

:

بعد لُ ْقياك للعافين من ِ
أمل
ما ُ

ملك الملوك وهذي دول ُة الدول

فليعلم القدس أن الفتح منتظر

حلوله وعلى اآلفـــــــــــــاق فليطل

هللقا ن م لسض ةنمل لا ةك قيوا س ا لاةة مض لانميا يي لااوض (:)5
فتـــــــح تُهنأ
بأي
ٍ
لست أدري ّ

يا منيل اإلســـــالم ما قد تمنى

ُّ
فتح يقو ُل إنـــــي أولـــــــى
كل ٍ

وهو أولى ألنـــــــه كــــــــــان أهنا

أنهنيك إذ تملكــــــت شامــــــــا

أم نهنيــــــك إذ تملـــــــــــكت َع ْدنا

نبا أض أافم لسض ةنمل ب اش هلل ممنو خ ش هللاقو شا ال وة يم
هللقا لة خام لاممالل أافم م هلل ي ةلم
لا اةوشا هلله
لاممالل

إةي وشا هلله

ة اة ض لا اآض لاكاوما أهلللالاو
ثي

لا اة

لاف

هلر لا مهاة ممؤمش

()0

لااهللض وض  71 /5 :ا . 72

()3

اوهلللض لسض ةنمل لا ةك . 117 :

()7

لن ا  :سو

لا ا

أا

ليثا لااون لابة

هلر ليممما

لانسهللي لاماوفا أهلل ض لاهلللقع لالي و لا

هللآثمارا أهلل ض لا ماو

واس هللض سوض لمضاهم هلل مض أ لم لإلةي وشا هلل
لا اةوم

مك

لا ة

نلم.

(.)7

لالاهلل لايةوسوش . 517 :

ون

لإلةي ا هلللاك ونا م كمض لاممالل

هلللم لم لالمة ش

ماو لإلةيما هلل ساهللل

014

هلل ض لاك م ومسا ون لسض لاةموم

لهللل لاوا سو

لا ا

ا و هللل (:)1

لما
رددت " أخــــــــــيذة اإلســـالم " ّ

ِ
القضاء " بها ضمينا
ص ْرف "
غدا َ

فقضيت "فريضة اإلسالم " منها

وصـــــدقت األمـــانــــــي والــــظنـــونــــا
ّ

هللو هللل ومض لاممغهللاي

()5

:

ورددت دين اهلل بعد قطوبــــــــــــه
هللوة خام لام ما لييفلمن
هلللااب ا هلللا نما ك م وساهلل

بالمسجد األقصى بوجه مســــفر

ض ليافم هلللا مسو لا  :ثل لا لاا هلللا الةش هللسو
قهللا

لع هلللاا ملا

خم سم يي لااوض ليوهللس (:)7

ومن ِ
ِ
القدس كنت َّ
فتح
قبل ِ
مقدســ ا
وطهرتَ ُه من رجسهم بدمائـــــــــــــــــهم
َّ

سحبت على األردن ُردناَ من القنــــا
َ

ُّ
هر والقدسا
فال َع ِد ْ
مت أخالقُك الط َ
ِ
لرجس الذي ذهب الرجسا
فأذهبت با
ردينيــــــــــ اة ُم ْلــــــــــد ا وخطـــــــــــي اة ُم ْلسا

هللأوضم لة خام سمضلم أافم م غاوسش هللاكض اهللض أض وخ ّل سما من أهلل سهلللاة لا يواةا هلل ض ليافم
لاغاوسشا م لة خا لم لامموا ومض لاممغهللاي
َك ِفعـال َم ْوالنا صــالح الــدين ذي

()1

اوهلللض لسض لاةموم

()5

اوهلللض ومض لاممغهللاي . 145 :

()7

.411/5 :

اوهلللض لام ما  575 :ا لااهللض وض . 12/5 :

( )4ديوان فتيان الشاغوري . 225 :
* اسم مكان  ،يقع في الجزء الغربي من بالد ليبيا .

قيوا (:)4
*
ِ
الكوثَر
المجد ال ُغ
دامس والعطاء ْ
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*
وز ْغ ٍ
ف *م ْ ٍ
وســـــ َن َّور
ــبى ُ
ــح َكم َ
ُ
بــــظُ ا

َّ
وكأنــــهم بحــــــــر تــــــدافَ َع مــَْو ُج ُه
هلل ض لا يل

*

أض ب وع لاممالل لالوض لاثهللل

خيل م ةسا نبا أض

م م لاممالل

لاهلللموش لاغاوسشا هلللاةهللقوش لا س لاشا لا

لا اةوم ا ل ةم أةةهللسلم سما هللة هلللاب لاشا هلل ض

ويا يي لااوض ليوهللس
ل

ةلي ب الا هلل كثا ليافم لاب اش هلللا الكو

قا لس ماهللل وض ليافم

ض قو ش لام ل لياس ا هلللالخ وما ض لاكيم م كمض

لافخ ش لا

نمة

قوة

لا هللضهلل لا

و.

ب -األسلوب:
او ش لا مسوا لا

والا سميةةهلل
ض أافم هللوسم لا

ك

خواهم لاممواا ا يهللوا وهللل ف هللألمةوة ا هلللن مل م ونمةسلم

ياي ممنو ا هللقا وا لابابمن سأن " لاضا

()1ا هللقول ون  ":إض ليةةهلل ههلل لاابل"
لامخيوش س م ال و كض مكوةلم
ليةةهلل

أُةةهلل أاو

أض ونميا ليةةهلل

سنمل ليةةهلل

كل ال و ب أ

لاخميش

آخا هلللاا ن ما لا اض لاخم

هللضهللل " يض لاكيم لالي ومب وض أالل منمر

هللهلل ومن
اسنم

قما

()5

ميةةهلل

او ش لياو

ض لان م هلللا او ش و "
لا مسوا وض كا
لالباي بهللاة

هللضهلل ا الول ا لالاف ن "(.)7

سنمل لا يواةا هلل مكل لاةغش اسنش أةمةوش ض

لياس ا هللويس يافم لم أه وش كسواة الل وب

أض كهللض سوض أافم لا يواة

* ُّ
الظبَى؛ هي جمع ظُبة وهو طَ َرفُ السيف و َح ُّده  .انظر  :لسان العرب  :مادة ظبا .
*
ض َربه فمات مكانه سريعا ً  .انظر المصدر السابق  :مادة زعف .
و َز َعفَه يَ ْز َعفُه َز ْعفا ً وأَ ْز َعفَهَ :رماه أَو َ

* وال َّسنَ َّورُُ :ج ْملَةُ السالح؛ وخص بعضهم به الدروع .أَبو عبيدة :ال َّسنَ َّو ُر الحديد كله ،وقال األَصمعي :ال َّسنَ َّو ُر ما كان
ق ،يريد الدروع  .انظر  :المصدر السابق  :مادة سنر .
من َحلَ ٍ
( )1دالئل اإلعجاز . 261 :
( )2أصول النقد األدبي . 258 :
لا اض لاخم
( )2ل بمهم لان ا لياس

لالباي .121 :
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ويقش هللثو ش اس
ليةماو
هلل فمهلل
و ةس

سمضلم سسمطا لاثش إو مومً هللةو ومً نةب مًا هللس اكو

ليافم

ممً مكل

لا خ ةفش س ممنولم هلل سمنولم (.)1
ليةماو

سوض غاط مماي هللآخا ك م سموض اغ ا ميةةهلل

ض أافم ممبوش هلل ممض ْسكوشا ههلل غوا ليةةهلل

ض قهللة هللب للا هللكلاك لاغ ل لالي و ة
هلل ض لا هلللها ليةةهللسوش لا

لا ا هلللافخا هلل م و ةس

لااقش هلللاة م ش.

لا ونا سمط لاممالل

 ظاهرة التكرار في المعاني واأللفاظ :إض لالاولاةة مض يي

لالي ونمة

لالي ونمة

لااثملا هلل م

وض لاف

لااوضا هلل هلللقف ا هللخيا ا و كاا

بةوم
سمانياا هلللإلمماة سمافم ا ك م وساهلل ّ

ولا يي لااوض ليوهللس

موة :

لا اة هللآثمارا هلللالاو

وض لافم

قوة

لا غن

لا يمؤا لابلماوش لا

قيمؤا لام ما لييفلمن ا هلللسض لاةموم

هلللسض ةنمل

لا ةكا هللوسا لا نمم لابةومن ا هلللااموا لانمسةة ا هلل ومض لاممغهللاي.
كالا كة ش (القدس)

غيرك في الورى
يستحق
فال
ُ
َ
القدس ُ

فتح القدسا
فأنت الذي من دونهم َ

ومن قبل فتح القدس كنت مقدســــــــا

فال عدمت أخالقك الطهر والقدسا

هللهلل لا كالا لاةف
لابنم

قهللل لام ما لييفلمن (:)5

ومسا وض لا كمنش لام و ش لا

كمض وم ي ض وهللل ل هلل لا كالا

لا ا ا هلللا ا

ل ةلم اونش سو

لا ا

لانفهلل

مما لام ما لييفلمن ا لهلل وبمن

هللامل ض
سوض اونش

وما وم ي ض وهللل ل إمموش اهللض هللةو
أض هلل لا كالاا ّ
س من لا لماةا هللوةل ّ

مما لام ماا هللونبم هلل لاةهللض لا هللةو
هلل نهللن .73 :

()0

ليا

()3

اوهلللض لام ما 571 :

وض هلل لابنم ا أهلل مثل لالاهللف و .
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مما ومض لاممغهللاي(:)1

هللوموع كالا اف ش (لا ا )

لما التقى الجمعان بالبيـــــــ
وأريتَهم ّ

المقدس هول يوم المحشر
ـــــت
ّ

فلصخرة البيـــت المقــــدس كـــفؤهـــا

الحجر المفضل عند أفضل معشر

وةل أض ثل هلل لا كالا
نفهلل

لالاو

وض لا مماك هلللاف هلللم

ا ومسا وض أه وش ةك لاف هلللم

لامم لال.

هللوموع كالا اف

(لاف ) هلل(لاف هلل ) :

و هللل لاممغهللاي (:)5
س ّدت به
فليهنه الفتح الذي ُ
فتح تطأطأ كل فتـــــح دونه
هللو هللل لام ما لييفلمن

()0

()3

()2

()7

عن ُملكه أبواب غدر األدهر
كل ٍ
والشمس تكسف َّ
جسم ني ٍر

:

اإلسالم
يفخر
بــفتـــــــوح
ِ
َ
عصـــــرك ُ
ُ

األيـــام
وبنور نصرك تُــــشرق
ُ

تهذبــــــــت
وبفــــــــــــتح قلعة بعلبك
ْ

ِ
الشام
استقام
هذي الممال ُك و
ُ
َ

وثغر ِ
الثغر من
وبكى
ُ
الحسود دما ُ

بســــــــام
فرح بنصرك للهدى
ٍ
ُ

فتـــــح تـــــــــسنى في الصيام كأنـــنا

صـــيام
اإلله
شــــــك ار لما منح
ُ
ُ

اوهلللض ومض لاممغهللاي . 147 :
اوهلللض ومض لاممغهللاي . 145 :
اوهلللض لام ما لييفلمن  . 731 :ا فاا لاكاهلل . 71 /5 :
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هللو هللل لابهللون (:)1
هذي الفتـــــــــــوح فتوح األنبياء وما

له سوى الشكر باألفعال أثمان

تسعون عاما بالد اهلل تصرخ والــــــــ

وعميـــــــــــــــــان
إسالم أنصاره ٌّ
صم ُ

هلل ض لا ك لا لا

هللاا

لا

مما سو

لا ا  ،كالا كة ش (ل وض) :م هللاا

قيواة لام ما

لييفلمن (:)5
حطــــــطت على حطين قدر ملوكهم

ولم تبق من أجناس كفرهم جنـــــسا

ونعم مجــال الخيــل حطيــــن لم تكن

معاركـــها للجرد ضرســا وال دهــسا

هللهلل لا كالا

اف ش (ل وض) وال وة

لا كمنش لا ا هللقش لا

لة خا لم لاممالل

لاميا .هلل ض ليةماو

لالخاى لا

هلللي ا هلللااومل هلللا مب

هلللا ةما هللغواهم ض ليةماو .

ةك لم ل وض سوض ممالل هلل

لاك لاميا ا أةةهلل لانالل هلللالة فلمم

 أسلوب النداء (: )3قمل ألا لاممالل

()0
()5

()4

:

لااهللض وض . 114 /5 :
اوهلللض لام ما 571 :ا لااهللض وض . 12/5 :

( )2هلل ا لي ا ي لاسيغوااوض باامل ماوف ا ( ل و ااش ة ا
لن اا بهلللها لاسيغش
()4

إقساامل لا اااوهلل وة ا لاااالو سألااا ل ااهللف

لا ممن هلللاسومض هلللاساوع  115 / 1 :هلل لاك م

اةوسهللو .571 / 5 :

ساة كمف لا ماك  . 51 :ا لك أض لاةة مض لانميا يي لااوض ا م كثا

هلللهللبع ولم سةلم
اوض لانيالنوش .

هللة هلل

اكمض ال و بمةا وة

سو

لا ا

خيهلليااش )ا

اكثاة م و

هلللم

لاةهللللل ا

لاماة هلللام ما ا اكهللن كاة
ض ّ
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يا أيها الملك الذي

لمعالم الصلبان نكــــــــس

جاءت إليك ظالمة

تسعى من البيت المقدس

نبار قا لة خام أةةهلل لاناللا اة مسوا وض ل وا أ من لا ةة وض

لاوا سو

لا ا ا بمل

أةةهلل لانالل هنم اة م وم.
هللقا لا هلل ليةةهلل

مما وسا لا نمم لابةومن (:)1

فيا ملـــــــــكا لم يبـــــــــــق للــــدين غيره

وهت ُع ُم ُد اإلسالم فاشدد لها دعما

إذا صفرت من آل األصفر ساحة الــ

ــــــــــمقدس ضاهت فتح أم القرى قدما

هللبمل أةةهلل لانالل هنم ا م وم أ ا يي لااوض ليوهللس ا هللو ش ل لالي قمم س .
هللوة خام لااموا لانمسةة هلل ليةةهلل اةاوهللة إا لابلما ا و هللل (:)5
يا مالك األرض ّمهدها فما أحد
يا خاطبا جنة الفردوس ممهرها

سواك من قائم للهدي ينتظُر
ِ
الم َه ُر
أجر الجياد لن ْع َم الصهر و َ

 أسلوب االستفهام:وموا لسض ليثوا سمامموا لالي وخاا لاخ م ا
سأن " أةةهلل لةض بالا هللوةو

()1

اوهلللض لا سم لا هلللا اةوم

()5

لااهللض وض . 111 /5 :

()7

لا ثل لاةمؤا . 112/7 :

لا او ا خاا لالة فلمما هللويف هلل ليةةهلل

ةلش ض ب ملا سل وةو لاب مل كة " (.)7

. 177 :
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هللو هللل لاةم الؤ  ":إض

لامما ض لالة فلمم ثيا قا ونياف إا

م واا

ليلهلللل لانفةوشا ض ليام هلللالةاة هلللا مب
و هللل لامموا

اثمل لا ا

ممض أخاى يهللا

هلللا هللبع هللنلهلل لاك " (.)1

ةمؤيً و ّ م ولا

لا ا :

انةمل لا ةة وض

المسلمات بــــــكل ٍ
ثغر
أتـــُسبى
ُ

وعيش المسلمين إذ ا يطيب؟
ُ

أمــــــــا هلل واإلســــــــــــالم حــــق

يدافع عنه شبــــــــــان وشيــب

لة خام لامموا هنم أةةهلل لالة فلمم لالة نكمايا هللكأن و هللل كوف ولا

هلل

أاط لإلةيما

هللا ملل هم غم ةهللض ونلم.
هللقا وأ

سأي لاف هلل كهللض لا لمن ا هلله
لالة فلمم اال وة لالواةا ّ

وة و ش ةك لاف هلل ا ك م وساهلل

قهللل لسض ةنمل لا ةك(:)5

أ ُنهنيك إذا تملكت شاما
هللقا وأ

هلل كثواةا هللهلر لالواة ا ّل

لالة فلمم مس لا وض و ش لافم ا هلللاك

أم نهنيك إذا تملكت عدنا
قهللل

ومض لاممغهللاي

ا

يي

لااوض(:)7
عجزن صور مليكا ناص ار
هل تُ َ

هلل أين َي ِس ْر ُي ِس ُّر وينصر

ا لة خام لامموا هنم أةةهلل لالة فلمما ة نك لا س ملل ال خضع لا ةهللك ايي لااوض ع أن
إلل م اخل أاضم إنلم ف
()1

وة واو سإلض لع.

اغش لامما . 52 :

()5

اوهلللض لسض ةنمل لا ةك . 114 :

()7

اوهلللض ومض لاممغهللاي . 143 :

000

صورة صالح الدين الفنية في شعر بيت المقدس:
هللنةل هنم أض لاممالل قا قلّ لاوثلم وض أنفةلم
يهللوا س هللال
هلل

ةك لا يمؤا لا

يي لااوض هلللن يم لا ا هلل خةوا يفم هللألال

ويار.

لل ةك لا ضموما

الا لهللالم ةك لا يمؤاا كمن
ا م لم إا إسال

لااوض ام وف ماف لا ض هللض هلللض م
لافنوش لا

لة

لالل يلا ك م ومن

ممض بةوةش وكة

ةك لا يمؤا .هلل

وياهما

ما م لثهللل يي لااوض هلللا ةة وض وة ضاهللاة

لابلما هلل هلللية ا ا لاوا ةمؤا ليالض لاهلللقم ل

لا

لنيس

هلل االاش وة أن مما ة ما لا م و لاممالل لا مسوا وض قضموم أ لما هللألال

هلل سمإلضم ش إا إةلم لم

لا

م لم وة

اة أخاى أض لا ممن

انم وهللل ف لاممالل لإلةي وش لايماقش

هلل إمماة هلللضل إا أض لامما لالي الا لهللل يي
سمض ب مل لامكل .هللللل م ن انم إا لا هلللا

ةك لا ممن ا اناى لانلج لالي ل سم لاممالل هللةماهللل وةو ا

لياسوش أهلل

سنمل قيمؤاهما

هللكوفوش لة خال لم األافم هلللايهللا لا

وساهللل سلم وض ةك لا ممن ا هلل اى أثاهم سما مش لاساوموش

ويا لالاهلل

ض لا ة ماقوض

لا

ةما

ليا

لايةوسوش ك م اأى سمط ياخ

هللغواهما إننم نبا أنلم لم هللل وة إ ما لا يواة لاماسووش لل
اغم هللبهللا أمكمل باواة ض لان م مم

لة خال لم

ليا

لام اوض هلللا م وش لاهللللاة لا ااةا

أهلللخا لاميا لامسمة ا كما هللملم

هلللااهللسو ا هلللم هللل أوضمً وة ليهلل لض لامماوش لا ماهلل ش نل لا ام هللنةبهللل وة
هللاكض هلل ام و نع ض لك ةمسلم سمط لاة م

لانهللووش لاباواة

نهلللالم.

سمط ممنولم هللسمط يهللاهم

لا بم وش هلللال و وش لا ة اة ض لا الض لاكاوم أهلل لا ماو أهلل لالاهلل لايةوسوش هللغوا لاك.
هللك م لم هللل وة
أوضمً وة

إ ما لا يواة لاماسوش هللنةبهللل وة

لا ماوا لافنوش اة يواة لا مالشا لو

نهلللالم أهلل لنلم لامماوش لا او شا لم هللل

إنلم ل لهللل م م قيمؤاهم س ا م

غ اوش
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ف

ةواوشا ك م كمن
هلللا هللقا لنمك
هلللامسم لا

وة

لا هللوشا هلللخ وما لالة مم لا

يي لااوضا هلللالاو
لا ا م

قيمؤا لامما " قاو مً سمانةو
سمضلم بهلل لا او ا

ض لو

سملم س مسم

هلللا مسولم  .هللسما هلر لا ا م

وض بلمار هلللن يم لا ا إال أنلم قا خففهللل

لاغ اوشا هلللة لةهللهم سما ا

لاممالل

هللسكمل لي يلا إال أنلم غماسمً م كهللض

سمماة؛ يه وش لا نمةسم

قةول ض قيمؤاهم لانةو

لا

لخ وما ليافم

لافخ ش

كمنهللل ون ةهللض إا

ا

ألومض غوا قةوةش ض ةك
ل الهللر ولم .ك م أخا سمط

هللقا هللل وةو لا ا ا يه وش لا اهلل

ن اهم هلللنمغمالم

س خةوا يفم هلل بوا س هللا هللغوا لاك.
هللقا هللل ا هلللاة لا هللضهلل
أ م سمانةسش اة يمؤا لا

م م لا

ض لا ا م
هللهلل ال ومن

لا

لا هللضهللوم

ولما هللاكض هلل لا ماا ال ومن

ال يةش سونل ما أهلل أض لايةش سونل م ضموفشا سل كمن

نمةسش ا س سسمضلم وة لا كسوا هللسخميش

لا يمؤا لا

خففهللل ولم

لاغ اوشا هللنغ ش لاةيلل هلللالة بالل.
أض لاهلللاة لنما

سةمس ا إل إن كثو لًا م لنةمس
لايلاا هللكهللن

هلللا

غماسمً م كهللضا ا ماا

ن ل لامموا سوض أغالط أهلل هللضهللوم
أغالط هلل هللضهللوم

هللوم

مم

الا لهللل يي لااوض .

ةك لا يمؤا إا
ليسوم

سمط لا

لا لا نم اا سلو
هللوم

ال وكما لاسو

و يل

أهلل لا يمؤا سمكل وة او لاةمسا

م و كض أض نة و سماب ةش لامماوش لا يل شا ضيً وض ي م لي كما هللوام

نم اهم.
هللهلل أهم م و مةا سسنمل قيمؤاهم هلللانلج لالي ةماهللل وةو
لة خا هللهم اة مسوا وض ممنولما هلللالولمل سلم هللس ممواهم
كسوا

سنمؤلما أ م سمانةسش ايافم

لا

ةك لا يمؤاا إنلم قا هلل هللل إا لا

لخ وماهما كمض هنمك لنةبمم مم سوض أافم لم هلل ممنولم ولم .ة م نبا كة ش نمسوش أهلل
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كةفش أهلل غاوسشا سل اكل اف
لالي ولاث

لا هللةو
لانفةوش لا

نمغ م ع أافم

ومملم لامماللا ةهلللل أكمن

إوبمسمً سس هللا
ألال

ااهللل هلللض ا هلللولمل سما من  .هلل ضيً وض لنةبم
م لم ةمنا

لامسماة .هلله
المً أم ةمماة س م ل

هللكاوم يفم  .هلل لا بمن

أنلم لة مو

ع لابا

إمموش ليبهلللل

يي لااوض ض لن يم لا ا أهلل
أض بةا وهللل فلم لا أببش بمر

وياهما ن وبش الةض لخ وماهم الم .

ويهللة وة لاك أض بل أافم
لااقش هلللاةلهللاش  .هللهلل ومن

مب لم لامماي هللوسم لا لما قا الهللل
أنلم لم هللل وة

اغش أممماهم هللب لا لم ال ةو م أنلم لس ماهللل

م لم وض لاةلهللاش لا اوسش ض لامم وشا هلللاكة م
لايةوسوش سيفش وم شا س م
أافم لم

ب هللولم بمل

ليبنسوش لا

لن ما

أا

ةك لالاهلل

لاك لاميا ليوهللس ا اغم ةا قةول نلم لا أممماهم .ك م أض
هللل ش ا هلللوا لاةغش لاماسوش وال سمط ليخ مل لاةغهللوش هلللانلهللوش

هلللايا وش لاسةو ش .هللامل ض ليةسم
لامماوش لاهلللةمش ا أثهللا ليا

سوض لاب لاش هلللاايمنش هللسوض

لا

لا هللاهلل

ا م لم إا لالفم وة اغش أممماهم هللايمن لم ث م لم
لا اوما هلللا

كن لم ض لاب لاش لييوةش

أممماهما

هلل اواهم اة ا ملا هلل ةكلم سما لا لامماي هللوام فاو لم س نمهب هللأيهللا .
هلل إضم ش إا قهللة لا ممن هلللي كما لا
لا مسوا ونلما اهللض لا كةف لا

وساهللل ونلم هللبيالم هللياا وهللل فلم لا

هلل أهلل لا ينع

لة خالم لا لةنم

لاساوموش

ا م لم إا
م م أممماهما

اغم هللاع لاكثوا نلم سلما هللةو ا لم وة أغالضلم ليخاى.
هللهلل ومن

أض هللضهللوم لم كمن

هلللا كةف لا

ولم.

هلل

يمااة وض وهللل ف يماقش بوممش أغن لم وض م ل لاينمش
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هللاكض هلل ال ومن أض أممماهم خة
نةوبم

نلما سل لة خا هللهم

كم ي ع ض هللض قيمؤاهما سلو

لاساوموشا
لا كةف لا

ألومض كثواة لة خال مً سماوم بمةلم

أةلم ك ّل ض لابنم

هلللا سما هللغواهم ض لا ممن

بةوش ممنولم هلل أكواهم هلللإلولمل س ممنولم لابوممشا هلللض كمض ال وخةهلل سمض

ض

هلل لالي وخاب وض كهللن مسو لا هللبالنوم أهلل وضم وم فوم.

الصورة الفنية:
ما ّاا لايااهللاة لافنوااش ااض لامنميااا ليةمةااوش اةمااماا هللوا ك ا وةولاام وااوم ليو اامل هللقواام

بهللا لااما

هلل كمااف وااماة اهللل ض لإلسااال ونااا لامااموا هلل هلللواام وس او ا ا هلل ك ااض أه وااش لايااهللاة لافنوااش ا ماالض
ه ش لا مائ اةهلليهللل إا لا من ا ومةاا ا لهنا سماا ك ّاا هلل ما
يااهللا وياال لا اامائ إا ا

االا لامامواا هلل ا لا مسال هنامك

الاهاام سةاالهللاشا ااي و االهللا ب مالااما هلل ااض هناام كمن ا

لايااهللاة لافنوااش وة ا

ضاسوض لايهللاة لاة لوش لاسةو ش لا ا ال ةا هللقف لا امائا هللال ثواا أي إلةام
لف ر انول لااالاش لا
لام و ااش لل

سمإلثاماة ااوا ا اي

ل هللولما يض االال لم امهاة ةالةش لا ناملا هللوةا لان اوط اض لااك لاياهللاة

لافنوااش لامماوااش ا يااومغ لم هلللة لضااما أب لؤلاام هلللا ااأاوف سونلاام وةا نلااهلل ساااوعا هلل ولاام

لا وس اوش لامموا

ب ع أ لا لاما

ام ول ال وةا

ااقوا لان اا ولام هلل لةوةلام اسةاهللغ ام أالار

لاماامواا هللوبمةلاام أوة ااا ا لا االهض هلللامم فااش ااض ة اامس لم لاسةااو شا هلل ااض لاباااوا سما يل ااش أض
لايااهللاة لافنوااش ال

يااا وة ا أ االف لا مااسو لا ملااهللاةا ااا م ا ة

وةولم لوهللوش هللياقم

لاماط كماةهللض هلللالاكشا ل

إنلم ا

كاال اام ااض مااأن أض وضااف

سإو امل لاهللل

كماالهللا هلللامام هلللاة ا ا هللسالاك وا ا لا ياهللوا لااالي وةا وع أض و هلللياال اع لاهللل
وم ا لافكاة هلللامم فش

نف

لا مائا هللوبمةلم ايو ش أ كمار هلل مموار.

لإلنةامض لا خ ةفاش
لإلنةامضا

اام
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هللواى بمسا ويفهللاا أض أه وش لايهللاة لامماوش ك ض
لالن سمر اة من لالي ماض ا هلل

لا او ش لا ا

مغل لالن سمر سالل لما إال ينلام اواا أض ةفا

"لا او ش لا

فااط سلام وةونام نهللوام اض

بمةنام ن فموال اع لااك لا منا هللن اأثا سا ا إنلام ال

لن سمهنام إاا لا منا لاالي ماضا ا هلل فمبؤنام س او لام

او " (.)0
اااوم لايااهللاة س او ااش خ ةفااش وااض لا او ااش لا ا
لا يواة إاولام ها لا اكا

ماوااش أُخاااىا ماميقااش لا ا ُلوةناام
ا ّاا لم ّأوااش ب ّ

ساوض لامم فاش هلللام الا ساوض لاةغاش لإلماماوش هلللاةغاش لا موماواشا االاك ال وهللااا

ماواش لاهلللقااع ا انلض وناا م ناااى لاما ل لااالي ألما نام إاوا
لا بامل لاماكة اة يااواة إال اض خاايل ب ّ
كة م

لا يواةا هلليهللاهم ال نالر سموض مه لا وش بااة -ك ام ويا ة وةوا سفمال لا منا لا يااي

 -هلللن ام ناالر وسااا ساامال م ّااا ا ةا هللوم

سمايااهللا هللالخاال سنوااش
لافماال الخال سنوااش لاهلللقااع لا ماما إاوا
ّ

لا يواة " (.)3
لانفةا ا هللاس ام كامض لاغ اهللط
لاياهللاة لافنواش ا لا ّانذ لاماماي لا "اخةاا لا هللل اا ّ
هللأ ّ م لاغموش اض ّ
لااالي وك نااف لامنيااا لا هلليااهللفا هلل اام لاث ا وناام ااض آثااما أقاال سكثوااا ااض ةااك لية االا لا لو ااش
يض لا مااكول
لايااهللاة ا لامااما لالاااو ا ّ
سمايااهللاة لا هللةااو وشا مايااهللاة لافنوااش و ااهللم وةول ام مااكول ّ
لافن

لا يواة منمر إخضام لا ّسوماش الاكاش لا ّانف
أض ومكل لا سوماشا هللو يوا

س فاال لام هللسياهللاهم لانامب ة كوف ام مامل اهللهلل ام ا ياهلل لا لاخمياشا

أض هلل ههلل لا اوا لاهلللوا أهلل ليةةهلل ليياا
إل اأى ّ

() 0
() 3
() 2

لايهللاة لافنوش

لا لا

لا ياا لاةمسا 263 :
لا ياا لاةمسا 333 :

هلللمبم لاما هللوناؤال وأخال لاماموا كا ّل لالاا

لان اي 262:

لا مسوا وض نفة " (.)2
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هللقا لا لايهللاة لامماوش
 لابمنا

مما سو

لا ا

لالهللل  :ثّةا لايااهللاة لالةا ّاوش لا ةواوااشا هلللا ا

ةو لا وة نلج لاممالل لا ا مل
 لابمن

بمنسوض:

يهللاهم.

لاثمن  :لة فما ض لا هللا لالي أيم

ض لا مسو هلللالة مماةا ل هلللض لة فما
كسو لا ض لييماش هلللإلسال ا هلل كهللن
هلل ض لا مسولم

لا

هللاا

ااهللم وةا لا ماامسلش هلللالةا مماة هلللا باام

لايهللاة لامماوشا كمن
ّ

نلام إال أنلام كمنا

يهللار أهللةع هللأخيا

هللكةواش ل ةا
ياهلل لا اكساش ّ

ض يهللا ب ؤوش واواة.

مما سو

لا ا ا لا ماسولم

لا ن واش اض لاهلللقاعا هلللامياا لاالي

نموما هللنماالار ا ةا ا لايااهللاة لافنوااش ااض ما ا سكال يااهللار لافنوااش هلل فميااوة لاب ماوااشا لا ا
لامموا سفوط ض لايهللا مكل

بمنسام

ا ّاا

لا يواةا اةم انم اهلللش ّنوش لخاة سمالومة:

 الصورة المفردة:لايهللاة هللضمم يهللاوم هللللال فاال وض غوارا هلللض كمض
هللههلل أض ن خل ّ

لاهللق لل ا غواا نفيال واض

لاسنمل لاممم اةيهللاة لاكةوش (لا يواة) (.)0
هللقااا ل ااهللي هاالر لايااهللاة نهللواام ااض لا مااسو أهلل لالةا مماة نفاااال لك ا ويقاام

فضا إاا لالنةاابمما

هلل ل وااا لا ناامغم سااوض أ لا ا ا ل اام سةغ ا اابااش لالخ ا يفا هللوةاام لامااموا ا لاهللق ا لل ا ا ا اف
لا نم لا ا هللهلل وا ّل وة

ااة لامموا لإلسالووش

لاك.

أ ّ اام ا لايااهللاة لا نفااااة ااو كض اناام أض نما ّاا لاميقااش لا مؤ ااش سااوض لا ّااي لايااهللاة لا مااسولوش هلللالة ا مماةا
ن هلللبم و ثل او ش لامموا

() 0

لايهللاة لافنوش

مما أس

الس لامنميا ع سمضلم سمضم.

مم 077 :
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هلل ض ن ملا لايهللاة لا فااة
و هللل لامموا

()1

مما

مما سو لا ا

:

:

ماء لهذا الم ِ
ند الســــــــــــ ِ
ان
ُج ُ
لك أعو ُ
َ
ّ

من َّ
هان
شك فيهم فهذا الفَتْ ُح بر ُ

ِ
متَى رأى َّ
نحكيه في زمن
اس ما
الن ُ
َ

وقد مضيت قبل أزمان وأزمان

هذي الفتـــــــــــوح فتوح األ نبياء وما

له سوى الشكر باألفعال أثمان

تسعون عاما بالد اهلل تصرخ والــــــــ

وعميـــــــــــــــــان
إسالم أنصاره ٌّ
صم ُ

لو أن ذا الفتح في عصر النبي لقد

تنزلـــــــــت فيه آيات وقـــــــــــــــــرآن

مايهللاة لا فاااةا ماكة

ا ام ل ام ا

ااع لاي ااهللاة لاسيا ااوش و ا ا لإللة اام
مامااموا وم اال الؤ اام وةا

لا ياواةا و ل اا لالنةابمم ا لناا ما لاياهللاة لالاكواشا
لالاكا ا

ا ا لا ي ااواةا هللكثفا ا لا منا ا لام ااماي ا فاال ل ااما

اكوا أ كاامارا هللأهللياام ا هلل كثوفلاام س مااسو ما ل اام سما ل آخااا ا يااهللاة

باواة.
 الصورة المركبة :لايهللاة
ضم ّ

لايهللا ا س ك ّل هللللاة نلم سميخاى وة نلهلل ما هللو أاف ض
هلل لانهلل " واال ض ّ

ي أهللةع هللأم ل اهللأكثا مموسم هلل ممسكم " (.)3
لاب وع مكل يهللا ّ

()1

() 3

لااهللض وض . 115 - 114 / 5 :

لايهللاة لافنوش

مما أس

مم . 080 :
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هللةامش أهلل كثفاش هللنااى لااك ا
مسع يهللا ب ؤوش هلل نمة لم إلن اما ياهللاة هللللااة ّ

مايهللاة لا اّكسش ه

لا يمؤا لاكم ةش ك يمؤا لسض لاةموم

هلللام ما لييفلمن هللغواهم.

الموسعة :
 الصورةّ
هلله ا لايااهللاة " لا ا
لاا لابهلللن
ّ

خوما

لسض لاةموم

لاثمنهللوااش لا الس ااش ض ا ض إ ااما
ياااف ن ا لا وم ّ اام مااكيً ااض ب هللوااش لايا ّاهللا
ّ
ل م ل ّةع " (.)0

(:)5

هو الفاتح البيت المقدس بعدما

تحامته الــــــــــــــدنا ومــــــــسودها

فضيلة فتح كان ثاني خليفــــــــــة

من القوم مبديها وأنت معيدها

ال

لايهللاة لا هللةمش لا نمغم سوض لااس سوض ونميا لاب مل اهلل ض هنم

لا قو ش لامما

اهلللا مسواا سمايااهللاة  -ك اام نمةاام ُ -وما ّاا خميا ّاوش مااماّوش ا ولاااف لامااموا ااض خيالاام إاا
وم فش أهلل كاة أهلل هللقف وة قاا ض لا م وا.
مايهللاة لامماوش ونار م ا وة لإلولمل سما من اهلل ل م سماهللبالض هلللا مموا ا هللس م ثوار
نف

() 0
()5

لا ة

ض ليلمةو

لا ياا نفة 083 :

اوهلللض لسض لاةموم

. 411/5 :

لانفةوش.
ّ

اااوم

005

النتائج والتوصيات :
يوصي الباحث في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي:
 ظروف الحياة السياسية واالجتماعية في عهد صالح الدين األيوبي ساهمت في توجيه الشعر،وتنوع أغراضه في عهد صالح الدين األيوبي لذا اتجهت أغراض الشعراء في عهد صالح الدين
إلى الدعوة إلى تحرير القدس وباقي بالد الشام.
 ألقت ثقافة الشعراء الواسعة بظاللها على تشكيالتهم الفنية في بناء قصائدهم ،ولغتهمالشعرية ،وأساليبهم المختلفة ،وفنونهم البديعية ،وصورهم الشعرية ،فكانت قصائدهم متوافقة مع
شروط النقاد فيما يتعلق ببناء القصيدة ،فأحسنوا االبتداء بالمقدمات التقليدية ،وأحسنوا التخلص
إلى مدح الناصر ،واإلشادة بانتصاراته ،وأحسنوا االنتهاء ،كما ظهر استخدامهم للصور الفنية
في أشعارهم التي أبدعوا في تأليفها ووصف المعارك بدقة.
 اهتم الشعراء في عهد صالح الدين بلغتهم الشعرية ،فجمعوا بين اللفظ والمعنى في أغراضهم،مراعين مبدأ القوة والجزالة في األلفاظ بما يتناسب مع الموضوع.
ويرى الباحث أن العهد األيوبي ما زال بحاجة للكثير من الدراسات األدبية الهادفة التي تكشف
عن الثروة الفنية األدبية الكبيرة التي يحتويها ذلك العصر ولذا توصي الدراسة بتتبع دراسة
الشعر في العصر األيوبي ،لما يحمل بين طياته الكثير من االنتصارات المشرفة لألمة اإلسالمية.
يدرسوا وبتحقيق دواوينهم الشعرية وكشف
وتوصي الدراسة كذلك بدراسة حياة الشعراء الذين لم َ
أحوج أمتنا في هذا العصر إلى مثل ذلك اللون األدبي الذي ينير الدرب
غبار الزمن عنها فما
َ
المظلم ويهديها لتحرير القدس من أيدي غاصبيها كما حررت في زمن صالح الدين األيوبي.
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كما توصي الدراسة أيضا بالعمل على تحديد أنموذج من قصائد الشعراء في عهد صالح الدين
ودراسته دراسة أدبية تحليلية مما يسهم في إغناء المكتبة العربية بهذه الدراسات في العصر
األيوبي.
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قائمة المصادر والمراجع:
 لسض أس لييسعا (1717ها) .تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،ل وا  :لفن

ل ا مافا ابنش إلومل لا لا لإلةي  -لا مهاة.

 ليسوهللاايا ل ا سض أل ا سض إةلماا ( .)1235ديوان األبيوردي ،ل وا :و ا ليةمااسمش وا سض ثمس ا ا ما.
 لسض ليثواا ضومل لااوضا ( .)1215المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ل وا :أل الالهلل ا ك سش نلضش ياا لا مهاة.
 لسض ليثواا ل ا سض ل ا سض وسا لاكاوم ( .)0553الكامل في التاريخا ل وا :أسهلل لافاللوسالع لا مض ا سواهلل ا الا لاك

لامة وش.

 لييفلمن ا لام ماا ( .) 0535خريدة القصر وجريدة العصرا ( قةم ممالل لاممم ) ل وا:مكاي ويلا ا ماا لا سمش لالمم وش.
 -ليياافلمن ا لام ااماا ()0582ا ديـــوان عمـــاد الـــدين األصـــفهاني ،ل وااا :ناام م امااواا

اامسع

بم مش لا هلليل.
 ساهلليا أل اا ( .)1235الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشاما لا مهاة. ساهلليا أل ا ( .)1232أسس النقد األدبي عند عبد القاهر الجرجاني ،الا لانلضشا يا. -لاسنااالايا لاف ا

سااض وة ا سااض ل اااا ( .)0581تــاريخ دولــة آل ســلجوق ل وااا :ابنااش إلواامل

لا لا لاماس ا سواهلل ا الا لة ما لاباواة.
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 لاسوممهلليا ةمواا ( .)0558تاريخ بيت ىالمقـدسا اب اش :وم اهلل لافو اايا الا لامااهللا اة هلل واعهلللانما.
 لسض غاي سااىا أسهلل لا لمةض ب مل لااوض لي امسك ا ( .)0553النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـروالقاهرةا ل وا :ل ا لةوض م

لااوضا سواهلل ا الا لاك

لامة وش.

 -لاباباامن ا وسااا لا اامهاا ( .)0560دالئــل اإلعجــاز ،ل وااا :ل ااا ل ااهللا لاماان و

ا هلل ل ااا

وسارا ك سش لا مهاة.
 لابةومن ا وسا لا نمما ( .)0588ديوان المبشرات والقدسيات ،ل وا :وسا لابةوال وساا لا لااياالا لاسمواا و مض.
 -لسض لابهلل يا ( .)0530مرآة الزمان في تـاريخ األعيـانا ل واا :لوااا آساما لالنااا

سماش الؤااة

لا مماف لامث منوش.
 لساض لباش لال اهلليا ا لاااوض أساهلل سكااا وةا ا (ا .) .خزانـة األدب وغايـة األرب ،الا لا اام هللاة سموش هلللانماا سواهلل .
 لال ااهللي ا واامقهلل ا ( .)0575معجـــم البلـــدانا ل وااا :أل ااا ا اامو اسو ااهلل الا إلواامل لا ا لالاماس .
 لاخ سما هلل ي ( .)1221شعر ابن جبير (جمع وتحقيق )ا الا لاونمسوعا و مضا ليااض.لااساامو ا وسااا لا اامااا ( .)1211لايااهللاة لافنوااش ا مااما أسو ا
لاسا.

اامما نمااهلل لا بم مااش لاوا ااهللكا
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 لااق ا مفواا ( .)1232شعر الجهاد في عصر الموحدين ،الا يلا اةنماا و مض. -لسااض خةكاامضا أسااهلل لامساام

ما

لااااوض أل ااا سااض ل ااا سااض أسا سكاااا ( .)0578وفيـات األعيــان

وأنباء أبناء الزمانا ل وا :إلةمض وسم ا سواهلل ا الا يماا.
 انة ااو مضا ةا ا وفضا (  .)0567تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية ،اب ااش :لاة ااوا لاس اام لاماونا ا ا الالاث م شا سواهلل .
 غةهللل ةيما ل اا (  .) 0567األدب في العصر األيوبيا لا مهاةا الا لا مماف. -كماا ةلولا ( .)0584الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية ،الا لاك

لامة وش.

 لسااض لاةااموم ا أسااهلل لالةااض وة ا سااض ل اااا ( )0533ا دي ـوان ابــن الســاعاتي ،ل وااا :أنااولا اة ا

سمش لانمياةا سواهلل .

 لسااض ةاانمل لا ةااكا ( .)0556ديـوان ابــن ســناء الملــكا ل وااا :ل ااا إساالهوم نيااا لا اامهاةا الالاكم

لاماس اة سموش هلللانما.

 لاممغهللايا ومضا ( .)0576ديوان فتيان الشاغوري ،ل وا :أل ا لابنايا لا سمش لالمم وشاا ما .
 أس ااهلل م اام شا وس ااا لا ااال ض س ااض إةا ا موولا ( ا.والصالحيةا ل وا :ل ا لة ا لا مهاا

) .الروضــــتين فـــي أخبــــار الـــدولتين النوريــــة

سمش ابنش لا أاوف هلللا اب ش هلللانما.
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 لسض مالاا سلمل لااوض وهللةافا ( .)3113النوادر السلطانية والمحاسـن اليوسـفية المسـماة سـيرةالســـــــــــــــلطان صـــــــــــــــالح الـــــــــــــــدين األيـــــــــــــــوبي ،ل و ا ا ا ا ا ا ااا :أل ا ا ا ا ا ا ااا أس ا ا ا ا ا ا ااوشا ة ا ا ا ا ا ا ااهللاوما الا
ليهلللؤل اةنما.
 لاممافا ومافا ( .)1212المفصل في تاريخ القدسا و مض. -ويفهللاا بمساا ()0553ا لايهللاة لافنوش

لا لا لان ايا الا لا ممافا لا مهاة.

 وسا لابمساا ب ملا ()0586ا شعر الجهاد في األندلس في ظل بني األحمر ،لا مهاة. وسااا لاباامساا ةاامهللا ل ااهللا ( )3103دي ـوان ابــن شــمس الخالفــة ()111-315ا الا لا ااأ هللضاةنما هلللا هلل وع.
 وسااا لا لااايا وسااا لابةواال لةااضا ( .)0588بيـــت المقـــدس فـــي أدب الحـــروب الصـــليبية ،الالاسموا اةنماا ليااض.
 لامةوة ا كم لا ( .)0588مكانة القدس في تاريخ العرب والمسلمينا و مض – ليااض. لامكا خماا وسا لاال ضا ( .)0560تاريخ القدس العربي القديم ،الا لافولمل اةنماا ا ما. لسض لا ينة ا أسهلل ومة ل ةا (ا.-ق

) .ذيل تاريخ دمشق.

لااوض أسهلل لاف ا هللة سض ل ا سض أل اا ( .)0560ذيل مرآة الزمان،

 لا ا مبن ا لم ما ()0566ا منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ل وا :ل ا لالسواالا لاك

لاماقوشا هللن .

ساض لاخهللباشا
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لا واهلللنا ا لسااض امااواا ( .)0524العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ،ل وااا :ل ااا لوا لااااوض
وسا لال واا

سمش لبم يا لا مهاة.

 -لاك س ا لسض ممكاا ( .)0574فوات الوفياتا ل وا :إلةمض وسم

سواهلل ا الا يماا.

 لسااض كثواااا و ااما لااااوض لسااض لاغااال إة ا موولا ( .)0587البدايـــة والنهايـــة ،ل وااا :أل ااا ةلاامهللآخاهللض سواهلل ا الا لاك

لامما وش.

 كوين ا ل ا ةمواا ( .)0584الحروب الصليبية وأثرهـا فـي االدب العربـي فـي مصـر والشـام،لا مهاةا الا لافابمن .
 لسااض ن االا أةاام ش سااض ن االا ( .)0561البــديع فــي نقــد الشــعر ،ل وااا :أل ااا ساااهللي هلللم ااا وسااالا بواا ك سش ي ف لاسمس لالةس ا لا مهاة.
 -لان مشا ا واا ( .)0584ماو

اونش لا ا ا و مضا ليااض.

 لالا ا ا ل ااا وة ا ا (. )2797شــعر الجهــاد ف ـي الحــروب الصــليبية فــي بــالد الشــاما سو ااهلليةةش لااةماش اةنما.
 لالو ا ا لل ااا ااهلل يا ( .)0587الحركــة الشــعرية زمــن األيــوبيين فــي حلــب الشــهباء ،لاكهللو ا ،ك سش لا مي اةنما.
 لسض هللليلا ( .)0532مفرج الكروب في أخبار بني أيوبا ل وا :ب مل لااوض لامومل لا مهاةاسمش بم مش يلا ليهللل.
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 لاو ن ا ا نباام لا ااوض أسااهلل ل ااا و ااماة سااض أس ا لالةااضا ( .)0550النكــت العصــرية فــي أخبــارالوزراء المصريةا ل وا :ها هللوغ اا ُنساغ لا مهاةا ك سش ااهللا .

