
ُ./ُالقولُ ةُ نُ السُ ُلُ فًُأهُ ُبالوقٌعةُ ُجامحةُ ُوة ُشهُ ُمُ ـهُ ل ُُواءُ األهُ ُأهلُ  ←َأبوَزيدَ َبكرَ :َاسَ النَ َيفَ ن َصَ تَ 

ٌُ ـعُ ./ُطُ رُ ـفُ ـ:ُكُ تخلفُ مُ ُأوُ ًُُ عُ جُ رُ ُالمُ باإلسُ ُلُ مُ ـعُ ُنُ مُ ل ُ او  ة ُر   ٌ وا ُفًُر  ُأبًُهُ ة ُاإلسُ ن  ُهُ ـألنُ ُرٌرةُ الم 
ُالطُ فإذاُاسُ ُواٌة،رُ ُحابةُ الصُ ُثرُ ـأكُ  ل  ه  ُتُ ـعُ ت س  ُفٌه  ه ُرواًٌة،ُوألنُ مُ ُهُ عُ بُ ن  ون  (ُنُ الطعُ ُ)أي ُُحُ دُ ـالقُ ُنُد 

ٌ فُ امُ بالحُ  ُ :ُ"ُحادُ اإللُ ُابُ ـبأسُ ُنُ مُ ُعلىُأنُ ُماءُ ـلالعُ ُأطبقُ ُ،ُوقدُ لمُ عُ ُنُ مُ ُلهُ مُ ماٌُحُ بُ ُحُ ًُإلىُالقدُ ضُ ل 

(ُنُ ــعُ ـظُلُ ـأهُ ُمُ ـأنهُ ُنُ مُ ُبُ رُ ـعلىُالعُ ُطُ ماُحُ دُ ـنـعُ ُونُ دُ لُ خُ ُنُ طأُابُ "./ُأخُ ُالقدحَبالعلماء ت حال  ُ)ار 

ٌُ ُرُ وبُ وُ  ُهُ ب ُـنـٌُ ُمُ ـال ُـ./ُالعُ بُ رُ ـالُفًُالعُ ُرابُ ـًُاألعُ ذاُفُ ـهُهُ ـ،ُوكالمُ ٌاسةُ والُسُ ُلكُ ـمُ ـل ُُونُ ـحُ ل ُصُ الُ

ٌُ ُهُ ئ ُـطعلىُخُ  .مُ رُ ـجُ والُ  

َأبَ ـل :َبكـيـث َـمَ ـالتَ  َـوَزيَ ر  ُكُ رُ ـتحُ ـتُإذُ ُةُ رُ اصُ ــعالمُ ُماءُ ـن ُـٌـللسُ ُاألولُ ُلُ األصُ ُوُ ـهُ ُالظلُ ُالُ ــٌُ خُ  ←د 

ٌُ ـطُعُ ل ُسُ ُ،ُوقدُ رُ ـتُ سُ ُفُ ـخلُ ُواألشكالُ ُاألشخاصُ  ُفُ ـلُ خُنُ مُ ُكةرُ ـحُ تُ هاُمُ رُ وُ وُصُ دُ ـب ُـ،ُفتُ ءُ وُ هاُالضُ ل

ٌُ ُنُ مُ ُثانُ األوُ ُلُ لدىُأهُ ُدُ عبُ التُ ٌُلُ ب ُسُ ُمنُ ٌُلُ ثُ مُ ./ُالتُ ٌنُ والصُ ُدُ نُ الهُ ُبُ لعُ ُنُ مُ ُهُ ل،ُوأصُ رُ ـت ُـالسُ  ،ُانُ ونال

ُالمُ ًُاإلسُ فُ ُلهُ ُلُ فالُأصُ 
ذاُـفهُ ٌُهـفُ رُ ـت ُـوالُوُ ـاللهُ ٌُلُ بُ علىُسُ ُكانُ ُاُإنُ مُ .ُأثدُ حُ إذاُمُ ُوُ ـ،ُفهُ القُ بإطُ 

ُمُ بهُ ُهُ التشبُ ُعنُ ًُُ هُ ،ُوالنُ مُ هُ ٌقُ طرُ ُنُ إالُعُ ُفُ رُ عُ ٌُ ُلمُ ُإذُ،همُ بُ ُهُ التشبُ ٌُناُعنُ ن هُ ُوقدُ ُ،رٌنُ كافُ البُهُ شبُ ـتُ 

ٌُ ُكُ رُ شُ مُ ُرُ وُ دُ ُمُ ل ُسُ ٌهاُمُ ف ُُمثلُ ٌُ ُةُ ٌُ ـلـٌ ُـثُ تمُ ٌُامُ ـقُ ُدةُ شاهُ المُ بُ ُتُ ب ُـ./ُثمُ هُ خالفتُ بمُ ُرُ أمُ  ٌُانُ لبُ ُةُ رُ لشجُ ُدُ جُ سُ ف

ُ)أيُ ُنُ مُ ُباللُ ُوذ،ُفنعُ ٌدُ حُ وُ التُ ُلُ فضُ  ر  و  ُالك  ُبعد  ر  و  ُحالُ ُلُ دُ ها،ُوتبُ الحُ صُ ُدُ عُ بُ ُورُ األمُ ُفسادُ ُنُ مُ ُالح 

ٌُ العُ ُنُ (ُومُ ءُ ًُ إلىُالسُ ُنُ الحسُ ُمنُ ُنُ مُ ؤُ المُ  ٌُ ـالهُ ُدُ ـبعُ ُةُ ما ًُُ ـهُ نُ مُ ُاة ُـاكحوالمُ ُ،حاكاة ُمُ ُلُ ـٌـث ُـمُ ./ُالتُ ةُ دا
ُأنُ حُ ماُأُ)):ًُُ ب ُ،ُقالُالنُ هاُبإطالقُ عنُ  ُاعُ الطبُأنُ ُ،ُإذهُ كاتُ رُ ًُحُ فُ ُهُ تُ دُ ـل ُـقُأيُ ُ((ساناُإنُ ُتُ ٌ ُـكُ ًُحُ ب 

ُمُ ل ُـسُ ،ُوالمُ ةُ دُ رُ ـالقُ ُةُ ٌ ُـخاصُ ُاة ُـحاكُ والمُ ُ.ةُ دُ مُ حُ المُ ُنُ اطُ وُ ىُفًُمُ ٌهاُحتُ حاكُ ٌُ ُنُ مُ ُةُ دُ ـهُ شامُ ُنُ مُ ُرُ ـف ُـن ُـتُ 

ُنُ ـعُ ٌُنُ مُ ل ُـسُ بالمُ ُعُ فُ رُ ـت ُـُنُ ال ُـهُ فُ  ﴾ م  ي آد  ن  منا ب  ر  ـ  ك  د  ولق   ﴿:ُولُ ٌق ُُ،ُوللا ُوانُ ٌُ بالحُ ُهُ شبُ ـالتُ ُنُ ـعُ ًُُ هُ نُ مُ 

ُزاحُ المُ .ُهُ ل ُمُ تُ عُ مُ ُنُ عُ ُةُ ب ُـٌ ُـللهُ ٌُحُ زُ ،ُومُ قُ الحُ ُنُ ـعُ ٌُحُ زُ مُ ُهُ زاحا،ُألنُ مُ ُزاحُ المُ ًُُ مُ /ُسُ وى.تُ سُ هذاُالمُ 

ُأنُ ُهُ طورُ فظُفًُسُ ـحُ ٌُ ٌُخُ والتارُ ُ.ٌاة ُـفٌهاُالحُ ُلكُ ـتهُ سُ تُ ُفةرُ حُ ُسُ ٌ ُـضا،ُولرُ ـًُعُ ٌأتُ ُكانُ ُوعُ رُ شُ المُ 

ُرُ ـقُ وانُ ُطاطُ حُ نُ اال ُُمُ الئُ عُ ُنُ مُ ُاتُ ـٌهـفُ رُ ـت ُـوالُكاتُ حُ ضُ فًُالمُ ٌُامُ الهُ  ُثادُ لحٌُاةُ ـالحُ ُ،ُوإنُ ولُ الدُ ُاض 

ٌُ ٌُلُ ـثُ مُ ـ/ُالتُ .ٌاة ُالحُ ُرُ مُ ـعُ هذاُتُ ُثلُ مُ فماُبُ ُلُ ـل ُـجُ  ،ُوطالقُ ُ،ُوزواجُ ٌنُ مُ ٌُ ُنُ مُ ُمُ ـ،ُكُ بُ الكذُ ُنُ ـعُ ُفكُ نُ الُ

.هُ ٌ ُـإلُلُ صُ ،ُوأوُ هُ ٌ ُـعلًُُ ن ُـماُبُ ُمُ رُ ـ،ُحُ بُ ذُ ـالكُ ُللا ُُمُ رُ ـ،ُوإذاُحُ القُ تُ اخُ ُلهُ وكُ   
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