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Abstract:
Mehmood Taimur، A famous and well known literary figure of
Egypt، when started his writing career، besides many literary
works، he has penned down many essays too. He has written on
different topics including the religious one. His religious
writings come in the category of religious essays as their topics
are purely religious.
His religious essays encompass the following aspects:
Love of Religion: He was bred and brought up in a religious
family and learnt religious principles. So his essays are imbued
in religious spirit. He regards love of religion not a mere part
but the very essence of creed. He firmly believes that love of
religion and country are the indispensable part of one’s belief.
Love of God: His heart was saturated with the love of God. The
sighs he heaved from his heart in his religious essays are the
clear proof of his love of God.
Love of Prophet (PBUH): He believes that you can never have
love of God in your heart without the love of His Holy Prophet.
Such kind of love is incomplete. He thinks that personality of the
Holy Prophet(PBUH) is the living practical example of Holy
Quran.
Love of Quran: Mehmood Taimur has made clear that the
Quran is the miracle of Holy Prophet(PBUH). Quran had
influenced his heart deeply. He always meditated on Quran and
the recitation of Quran after morning prayer was his daily
routine.
In short having been raised in religious atmosphere، his heart
was free of all vices. On seeing such character traits، every
reader may infers the conclusion that his s essays are truly
religious in their spirit.
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’’درب
أسلرة

 16يونيلو 1894م
ولد حممود تيمور بن أمحد باشا بن امساعيل
سعادة‘‘ الكائن بني املوسكى وباب اخللق بالقاهرة .1وكان من اص كردى ،ونشأ
أرستقراطية ميالة إىل العلم.2
تلقى حممود تيمور تعليم األول باملدرسة الناصرية االبتدائية مث الثانوية ،قلرأ األدب
وحفظ معلقة امرؤ القيس.وأخذ يصدر مع آخيه حممد تيمور أخبارا من بيتهم ،وكان يكتبان
أحوال البيت واألصدقا  ،مث أسسا مسرحا صغريا ،وكانا يقدمان فيه املسرحيات ،ودفعها ذلك
إىل اإلقبال على قرا ة الروايات والقصص املترمجة.3
تزوج سنة  ،1920وأخذ ىف الكتابه بعد وفاة شلقيقه حمملد تيملور (-1892
 )1921وكتب أوىل قصصه القصرية’’ :الشيخ مجعة‘‘ الىت نشرت علام  1922جمللة
’’السفور‘‘ وما ان أقب عام  1925حىت اصدر كتابه األول ’’الشيخ مجعه وقصص آخرى‘‘
مث مل يلبث أن تبع كتابه الثاىن’’ :عم متوىل وقصص آخرى‘‘.4
كان حممود تيمور غزير اإلنتاج ميادين الصحافة واحملاضرات ىف اجلامعة املصلرية
ومعاهدة الدراسات املصرية والعربية واجلامعة األمريكية والندوات األدبية كنادى القصه ونقابة
الصحفية وغريمها

5

ان حياة حممود تيمور كانت حافلة بالعطا ات األدبية وقد خلد بقلمه آثاراً قيملة،
نالت االعتراف من رجال الفكر واألدب منها ( )1النيب االنسان ومقاالت آخر ( )2شلفا
الروح ( )3اجتاهات األدب العريب ىف السنني املائة األخرية وغريهم.
نال حممود تيمور جوائز كثرية مث  :جائزة ’’فواد األول‘‘ لألدب سنة  1950عن
كتابيه’’ :ك عام وانتم خبري‘‘ و’’إحسان هلل‘‘ وجائزة واصف غاىل بباريس سنة  1951عن
كتابه ’’عزرائي القرية‘‘ الذى ترمجة إىل الفرنسية.6
شارك ىف املؤمترات العديدة مث مؤمتراألدبا ىف بريوت ممثلة مصرية  1954وملؤمتر
القلم أيضا ىف بريوت سنة  ،1954ومؤمتر الدراسات االسالمية ىف جامعة بشاور سنة 1952
وما إىل ذلك .7وانتق من هذه الدنيا الفانية إىل دارالبقا ىف يوم  25أغسطس .19738
إن حملمود تيمور مسامهات كبرية ىف املقاالت ،وخنص هذا البحث مبقلال اللديىن،
ولكن قب أن نكتب بعض األسطر عن املقال الديىن عنده حنلب أن نشلرح املقلال لغلة
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واصطالحا .فاملقال لغة مصدر من قال يقول قوالً ومقاالً ومقالةً :مبعىن تكلم واسم الفاع منه
قائ ٌ وقال ومجع قائ ٍ قالةٌ واملقالة ايضاً ،القول واملذهب وحبثٌ قصلري العللم واألدب او
السياسة أو االجتماع ينشر صحيفة أو جملة.9
وذكر بطرس البستاين 10ما ذكره صاحب املعجم الوسيط إال أنه اضاف’’ :و قلد
يستعم القول لغري ذي لفظ جتوزاً كقوله  :فقالت له العيّنان مسعاً وطاعةً ،وقلال االائط:
سقط ،وقال به :حكم واعتقد ،وغلب.11
إن املقال قالب قصري ،12ويطلق ااديث على املوضوع املكتوب الذي يوضح رأيا
خاصاً وفكرةً عامةً ،أو مسألة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية يشرحها الكاتلب ويؤيلدها
بالرباهني.13
إن املقال الديين يتناول موضوعات دينية ،حبيث تبني للناس أمهية التمسلك باللدين
واالعتزاز به للوصول إىل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل ،وهو امسى هدف يناله اإلنسان حياته
وبعد وفاته.14
كان حممود تيمور يتمتع بوجود نزعة صوفية اليت تبدو جذورها مي األسلرة إىل
العزلة وهذه النزعة الصوفية كانت سبباً من اسباب حمافظته اميانه الديين وأنه يكتب صفحات
طويلة عن اإلميان والدين ،15وإن مقاله الديين حيتوي على ما يلي:
1
نشأ حممود تيمور

بيئة دينية ،وتعلم مراسم الدين وتفقه األصول الدينية ،حيلث

يقول:
"نشأت فألفيت نفسي مسلماً بيئة مسلمة ،أتلقى مراسم الدين ،تلقينلا دراسلة،
وأمارس شعائره تقليداً أو حماكاةً ...وعلى تعاقب املالبسات تفقهت كثري ملن األصلول
الدينية ما وسعين أن أتفقه ،وأصبحت هبذا أخاً اإلسالم أله اإلسالم".16
و لذا يعرف حممود تيمور الدين وفلسفته بعمقٍ ،ينتقد هنا االستعمال اخلاطئ للدين
وما يولده من آفات ،فيهدم ك األسس اليت يراها ماثلة أمامه ليبين عللى أنقاضلها أسسلاً
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جديدة ،مستعيّناً بالفع والعلم ،ومستلهماً جوهر اللدين الصلحيح 17ويكتلب
اإلنسان":
"لقد مر يب حني من الدهر ،قضيته حمنة واختبار ،أسائ النفس شأن هذا الدين
الذي تلقاين فتلقيته يوم ولدت ،إذ فرضته على البيئة فيها فرضت من أحكام العيش ...وكنت
فيما أسائ به نفسي ،أطلق لعقلي حرية احملاورة والنقاش ،ويتعلق مبا شا أن يتعلق به من آرا
وأفكار ،ويتصفح من وجود النظر ما يتاح له أن يتصفح لعله ينأى يب عن موقلف الشلك
واارية والتردد".18
و يقول:
"و مل أترك العق وحده يقضي قضا ه ،وإمنا استكملت وسائ اهلداية ملن طريلق
التأم  ،واستجال البصرية والوجدان ،وما هذا التأم  ،واالستبصار إال أن تدع روحك حملقة
غري املنظور ،حماولة أن تستشف سرائر الوجود  ...وإن ذلك كله لتهذيباً للعق وصقالً
ملعرفة ،ووقوفاً بالعلم عند حدٍ ،وال بغي فيه وال طغيان".19
وكانت هذه اليت وص إليها جا ت بعد فترة حرية مرت به سا ل نفسه عن اللدين
الذي ولد معه وفرضته عليه البيئة وانتهى األمر إىل:20
"تلمست عقيديت أتعرف :كيف صارت؟ ...فإذا أنا –كما أنا -مسلم ،أشهد أن ال
إله إال اهلل! ولكن إمياين ساعتئذ باإلسالم ويقيين به ،كان قد اختذ قرارة قليب صورة جديدة
مل تكن على هذا الوضوح من قب ".21
وتناول حممود تيمور موضوع الدين فهو يرى أن الدين كالوطنية ،كالمها يوسم بله
الطف يوم يولد.22
ولكنه مر به حني من الدهر قضاه حمنة واختبار ،يسائ نفسه شأن هذا الدين،
فقد متث له الدين جوهراً وروحاً أكثر منه رسوماً وقواعد ومعىن جليالً أكثر منه لفظاً حمدوداً،
لقد أصبح عنده فكرة عميقة تسرى شرايني ااياة مسرى الدم شرايني اإلنسان ،حىت لقد
استبان له هذا الدين فوق األوامر والنواهي ،وفوق الرسوم والتعاليم ،23ويقول:
"كان مفتاح فهمي لرسالة اإلسالم أين تصفحت حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
جانباً بعد جانبٍ ،فتجلت يل شخصية عامرة بالعظائم بنا كيان األمة ،و تقلو خللق
الفرد ،و هنج ااياة لسالكيها من سائر الناس".24
"اللنيب
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مث يقول:
" أخذت بيدي هذه الشخصية الفذة ،هتديين طريق ااق والدين ،فوجدتين أحب هذا
الدين ،وأحب فيه رسالته اليت جا هبا رمحةً وهدىً".25
وبذلك يكون املؤمن على بصرية هذا الدين ،ويعرف أن ال إله إال اهلل هي أصل
الدين ،وهي أساس امللة مع شهادة أن حممداً رسول اهلل ،وأنه ال إسالم وال إميان ،وال
دين إال هباتني الشهادتني مع اإلميان بك ما جا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
والتزام بذلك مع اإلميان بك ما أخرب اهلل به ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ومع اإلميان
بفرائض اهلل ومع اإلميان مبحارم اهلل ومع الوقوف عند حدود اهلل".26
2
خذُ ِمنْ دُونِ اللَّهِ َأنْلدَادًا
اشدة حب اهلل من اإلميان وقال تعاىل :وَ ِمنَ النَّاسِ َمنْ يَتَّ ِ
َالذِينَ آ َمنُوا أَشَدُّ ُحبًّا ِللَّهِ" .27واديث أنس بن مالك " :ثالث من كن
يُحِبُّونَ ُهمْ كَحُبِّ اللَّهِ و َّ
فيه وجد هبن حالوة اإلميان أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها".28
وإن حب اهلل ومعرفته مها املرتكز الذي عليه اإلسالم ،وبدون هذه املعرفة وهذا ااب
اإلسالم أو لإلسالم غري ذي قيمة حقيقية ،إذ أنه هذه اااللة يكلون
يكون ك عم
ناقصاً روحه ،وما قيمة عم ٍ ال روح فيه.29
والتصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كلدورات اللنفس أي عيوهبلا
مطلع ك يوم هلذا اللدعا ،
وصفاهتا املذمومة– 30كما ينصح حممود تيمور قار اً رت
ويقول:
"أمحدك يا رب على أن وهبتين ااياة ،فما ااياة إال نغمة هتبها عبادك ،سلبيالً إىل
عم ٍ صاحلٍ ووسيلة لبلوغ هدفٍ رفيعٍ .ليكن هذا الدعا أول ما حترك به لسانك هنلارك
مستمداً من روحانيته السامية ثقة بالنفس ،وعز ما على الكفاح ،إن الدنيا كلها من حوللك
تعلن لك أن هذا يوم جديد ،وأن اجلدة فيه تتغلغ ك شيئ ،ولست أنت إال بعض هلذه
الدنيا فال يفوتنك أن تأخذ حظك من هذا التجديد بأوسع معانيه".31
ونشعر أنه تصدر منه دعوات حتس بأنه يذوب فيها كما يفع املتصوفة ويقول:
"يا رب! ...ما أسعدين حبيب إياك ...أنا ال أخشى أعاصري ااياة ؛ ألين عصلمة
منها بالطالسم ،وليست هذه الطالسم إال أجد لك قليب من حب دائم موصلول ،أنلا ال
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أضيق باآلالم ذرعاً؛ ألين أجد نسمة رضاك ما ميحو اآلالم ،ويأسو اجلراح ..يا رب! ..مل
أعد أعرف إال وجودك معي ،حىت املوت ال أرهبه ،وال أهتيبه ،فهو يدنيين منلك ،وجيللو يل
وجهك الوضاح ،أنا –إذا منت – مطمئناً رخيّ البال ،فامسك آخر ما تلفظ شفتاي .وأصحو
–إذا صحوت -متفائالً طلق األسارير ،فندائي لك أول ما يلهج به لساين".32
مث يقول:
"يا رب! ...إنك لتسمع دعائي وإنك ليجيب ندائي ..كلماتك تتلأدى إيل ،بلال
واسطة من أصوات ،فإن األصوات تطرق اآلذان ،ولكن كلماتك تنفذ تواً إىل القلوب ،أمسعين
صوتك يا رب!َ ....أِنرْ بصرييت لرؤيتك يا ربّ! ...اسقين من فيض رمحتلك يلا أرحلم
الرامحني".33
و ينصح حممود الناس أن يستيقظوا صباحاً ،وأن يبدأوا يومهم ناشيطني هبيجني كهذه القبسلة
الناشطة البهيجة من ضو الصبح وكلما ازدادت القبسة من منا وبسطة .34ويقول:
"بادر يومك مع الفجر فإنك إن فعلت أهديت إىل روحك طمانينة وثقةً ،وأسلبغت
عليها تفاؤالً ورضاً ...أرهف مسعك ألذان الفجر ...أرتقبه بيحث يبلغك دعاؤه ...ما أمجل
أن تسته هنارك بذلك اهلتاف اخلالد :اهلل أكرب ...هذا اهلتاف يكمن سر ااياة ...حقاً ،اهلل
أكرب من ك كبري ،فإنه يبسط سلطانه على الكون من حول ،بيده ااركة وبيده السلكون،
فأسأله عوناً على أن تكون يومك موفقاً ،تعم اخلري ،وجتزئ جزا اخلري ،حقاً ،اهلل عللى
عرشه ،أكرب من ك كبري ،وانت على هذه األرض بعونه كبري! ..أودعك من قوته ونفخ فيك
من روحه ،ومحلك رسالة ااياة ،ورسالة ااق ،واخلري والعمران".35
إن الصالة طهارة للقلب ونظافة للبدن والثوب وهتذيب للسلوك وغفرانٌ لللذنوب
وتكفري للسيئات ،والتقارب بني األفراد وجوهر الطاعة والتعبد واالندماج بني اخلالق واملخلوق
حيث يقول:
"بالصالة تتخلص النفس من شوائبها ،فتتسامى إىل آفاق علوية صلافية ،وبالعمل
جرّ إىل الشلرور
تتجرد النفس لألهداف املرسومة ،وتتحرر من تلك النوازع والنزوات اليت تَ ُ
واآلثام...إذا كانت الصالة مظهراً لطاعة اهلل ،هبا يستمد اإلنسان على ظهر األرض قبساً ملن
نور السما  ،فالعم هو جوهر الطاعة والتعبد واالندماج بني اخلالق واملخلوق".36
يؤمن "تيمور" مبذهب التربية بالقصص واملقاالت ،و قصصه ومقاالته صور واضحة
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لإلميان بالفضيلة وإيثار اخلري وحب هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم.
3
البد أن تكون حياة املسلم حافلة حيب الرسول صلى اهلل عليه وسلم حبيث أوجب اهلل
تعزير رسوله ونصرته وخفض الصوت عنده وتلقى التبليغ منه والصالة عليه ومع ااب أيضلاً
ينصرف إىل حمبة ما يأمر به وإنقاذه مث الدفاع عنه ،أما بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم فيكون
التعظيم بالصالة والسالم عليه عند ذكره ،قال اهلل تعاىل :إِنَّ اللَّهَ وَ َملَائِ َكتَهُ يُصَلُّونَ َعلَى َّالنبِيِّ يَا
سلِيمًا" .37وقال صلى اهلل عليه وسلم :من صلى عللي
أَيُّهَا َّالذِينَ آ َمنُوا صَلُّوا َعَليْهِ وَسَِّلمُوا تَ ْ
واحدةً صلى اهلل عليه هبا عشراً ،38وذكره صلى اهلل عليه وسلم والصالة عليه فيهملا بركلة
عظيمة إذا داوم عليهما اإلنسان ،كما يكون التعظيم مبتابعته سنته األقلوال واألفعلال
واختاذه أسوةً حسنةً.39
وكان حممود تيمور يكتب مقاالً عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يتميز بروح صلافية،
وكان يسعى إىل إبراز صفات سيد اخللق العظيمة ،وقد ألقى الضو على شخصلية الرسلول
الكر صلى اهلل عليه وسلم:
"لعمر ااق إن حممداً كان بشخصيته وخبصائصه قوة للدين ،ومدداً لإلميان ،ومنلاراً
يرفع الغشاوات ويكشف ااجب! ...أ ينبعث النور وضاحاً من مصباح أقتم أغرب؟ ....لقلد
مح "حممد" شعلة اإلسالم ،فأضا ت يده ،وازدادت من توهج ،وأشاعت ملن حولله
الدف والضيا ".40
وكانت حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ترمجة حية لكتاب اهلل قال اهلل تعاىل :إنك
لعلى خلقٍ عظيم ،41عن عائشة رضي اهلل عنها قالت "كان خلقه القرآن ،42وكان أخالقله
وأعماله منوذجاً بشرياً ويقول حممود تيمور:
"شخصية حممد ترمجة حية لكتاب اهلل ،إذا قرأت قرآنه طالعتك الصحائف الغر ملن
حياة رسوله ،ومن ميزاته ،وكأمنا شا اهلل أن يسوق لنا منهج الدين كتابه ،أن يتبعه تطبيقاً
عملياً ومنوذجاً بشرياً حياة "حممد" وفيما أثر عنه من ألوان التصلرفات شلىت شلؤون
ااياة".43
مث يقول:
"كان حممد صلى اهلل عليه وسلم إنساناً قب أن يكون نبياً  ،فلما أظلته نبوته مل تربحه
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جوانب حياته" تتص أرومته بأرض البشر،

إنسانيته ،ب لقد زكت وتوهجت ،وبقي إنساناً
وتسمو روحه إىل املأل األعلى".44
ويقول:
" كذلك كان دين "حممد" إنسانيا مثله ،من فهم أسراره من فهم الناس مل يربه منله
شيئ ،فإنه واجد فيه وشائج النفس البشرية أطوارها ومنازعها ،وواجد فيه مع ذلك سُموّاً
هبذه النفس البشرية إىل األوج الرفيع".45
و حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وظهور الثورة األخالق والعقائد وبلروز
مناذج إنسانية عملية من أروع ما شاهد التاريخ من مناذج وأمجلها –يشق الطريق لإلسلالم،
وتترامى بفضله وتأثريه أمم وأقطار إحضان اإلسالم ...ويتكون جممتع كام حلىت يعتلرب
جمتمعاً مثالياً منوذجاً من ك جهة.46
4
القرآن الكر دستور املسلمني ك زمان ومكان وهو الصراط املستقيم الذي جيب
أن يسلكه املسلم عقيدته وعبادته وأخالقه ومعامالته ،ولذا جيب على املسلم أن يسترشلد
مببادئه العامة اليت جا ت إلنقاذ البشرية من ويالهتا وضالهلا ،قال اهلل ِ :كتَاب َأْنزَْلنَلاهُ إَِليْلكَ
حمِيدِ 47وقولهَ :هذَا َبيَانٌ
صرَاطِ الْ َعزِيزِ الْ َ
الظُلمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِإ ْذنِ رَبِّ ِهمْ إِلَى ِ
خرِجَ النَّاسَ ِمنَ ُّ
ِلتُ ْ
لِلنَّاسِ َو ُهدًى وَمَ ْو ِعظَةٌ ِل ْلمُتَّ ِقنيَ ،48وتلك شروط اهلل عزوج من أج تعقله وتدبره والتفكلر
فيه ،وهو نور ورمحةٌ ينال به اخلري والسعادة ألنه خيرج اإلنسان من ظلمة اجله إىل نور العلم
ومن الشك إىل اليقني ومن الضالل إىل الرشاد ،49والقرآن الكر كان وال يزال املثال األعلى
لألسلوب العريب الفصيح ،هذا املثال الذي ال يطاول وال يبارى ،يستهدي به البلغا واخلطبا
والكتّاب ،ويغرفون من معيّنة اللفظ الفصيح اجلزل ،والعبارة القومية املتماسكة واملعىن املؤثر.50
إن معجزة حممد صلى اهلل عليه وسلم كانت القرآن ،لقد أجرى اهلل تعاىل على يديه
خوارق عادات أخرى مث إخباره عن بعض ما يغيب عن حسه ،وو مث حنني اجلذاع إليله،
ومث بكا الناقة عنده ،ومث اإلسرا واملعراج ،ولكن مل يتحد إال بالقرآن الكلر  ،ومل يلر
املشركون صرحاً شاخماً يتحداهم به سوى القرآن الكر  ،51يقول حممود تيمور:
"القرآن حقاً أكرب معجزة ....إنه ذروة الفن الرفيع صاغه اهلل من نورٍ وأرسله شعاعاً
نفاذاً ال ميتنع عليه شغاف القلوب".52

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

املقال الديىن عند حممود تيمور

339

وإن القرآن الكر كان له كبري األثر نفس حممود تيمور وكان تلأثرياً للبالغلة
القرآنية عميقاً نفسيته ،حبيث كان يقف أمامها حائراً منبهراً ،يقول:
"وما ظنك بامرئ يصاحب "القرآن" منذ نشأته! يسمعه اناً عذباً يسحر السلمع،
وينظر لوحاً فنياً يبهر النظر ،ويتذوقه معىن رفيعاً وحكمةً بالغةً ....أال يكون خليقاً بأن تطهر
روحه وتصفو نفسه ،وتستنري بصريته ،ويعمق إميانه ،فيدرك حقائق ااياة على حنو كر ".53
وكان من عادات حممود تيمور تالوة جز من كتاب اهلل العزيز بعد أدا صالة الفجر
ويتدبر معانيه كما يقدم املقال "شفا الروح" الوصفة السحرية للسعادة والسكينة وراحلة
البال ،ويقول:
"أخي املؤمن! نصحي إليك أن تضع مصحفاً فوق وسادتك ال تتخذه من متيمة ملن
التمائم ،وال تعويذة من التعاويذ ،وإمنا تتخذه نبغاً فياضاً تستقي منه لروحك صفا ولنفسلك
شفا ".54
ويقول" :ليكن من دأبك إصباحك أال تقع عينُك أول ما تقع إال على هذا الكتاب
اخلالد ،فرت منه ما تيسر وامأل مسعك بتلك اآليات البينات ،ومتتعك بسحر البيان ،وروعلة
اإليقاع ،واترك حكمتها البالغة تسري وليجة نفسك ،فتضيئ من جوانبها ما أظلم ،وجتلو
منها ما صدئ  .فإنك ال تلبث أن حتس روحك قد انسكب عليها فيض يكف هللا الطهلر،
ويثري فيها االنتعاش".55
حتث حممود تيمور على قرا ة القرآن الكر  ،ويقول:
"وليكن كذلك من دأبك ليلك أن يكون ذلك املصحف آخر ما تقع عليه عيناك،
وقب أن تسلم أجفاهنما للمنام ،فرت من أي القرآن ما وسعك أن ترت  ،تطهرياً لنفسك مملا
علق هبا من غبار يومك  ..ومنْ على وقع تلك األهازيج العلوية ،ساحباً أحالم طيبة كللها
روح ورحيانٌ".56
وينصح حممود بعم هبذه السنة يقول" :اعم بتلك السنة ال تتحرف عنلها يوملاً،
واختذها لك منهجاً وإماماً ،وانظر كيف تصري من حالٍ إىل حالٍ ،وكيف يتكام لك حظك
من سعادة النفس ونعيم الروح".57
ويقول" :القرآن كنز املؤمن ...فلنؤد له حقه التقديس اخلالص ،التقلديس االق،
التقديس القائم على دعائم من الفهم وااب واالنتفاع".58
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فخالصة القول أن حممود تيمور نشأ بيئة دينية صافية من أدران الفسق والفجلور
وكان قلبه مليئاً حبب اخلالق عزوج وحب بنبيه وكتابه ،وهو كان أديباً مؤمناً خملصاً لدينله،
ولذلك نرى ك هذه اخلصال ااميدة ىف مقاالته اليت جديرة بأن يقال هلا مقلاالت حمملود
تيمور الدينية.

.

فتحى األبيارى ،عامل تيمور القصصي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب

.

حممد حممود الباوي ،عمالقة األدب العرىب املعاصرة شركة داراألرقم بن أيب األرقم بريوت لبنلان
دط ت ،ص

م دط ،ص

.

.

شوقى ضيف ،األدب العرىب املعاصر ىف مصر ،ط  ،داراملعارف مبصر،

.

د -بيار خباز ،حممود تيمور وعامل الروايلة ىف مصلر ،ط  ،دارالشلرق بلريوت،
ص

.

.

.

م ،ص

م،

.

د-حممد مهدى عالم ،اجملمعينون ىف مخسني عاماً ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،
ط ،ص

،د

.

.

نفس املرجع والصفحة.

.

نفس املرجع والصفحة.

.

فتحى األبيارى ،عامل تيمور القصصى ،ص

.

إبراهيم مصطفى ،أمحد حسن الزيات ،املعجم الوسليط ،ط  ،مؤسسلة الصلادق،
/
.

.
ه،

.

م) صاحب "دائرة املعارف العربية" عامل ،
بطرس بن بولس بن عبد اهلل البستاين (
واسع االطالع .ولد ونشأ الدّبِّيّة ،من قرى لبنان ،وتعلم هبا وببريوت آداب العربيلة تلو
بريوت( .انظر :الرزكلي ،األعالم ،ط  ،دارالعلم للماليني ،بريوت،
م ،د ط/ ،

.

بطرس البستاين ،حميط احمليط،

.

شوقي ضيف ،األدب العريب املعاصر ،ص/

.

أمحد الشائب ،األسلوب ،ط  ،مكتبة النهضة املصريه القاهرة،

)

م/ ،

.

.
م ،ص/

.
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.

د .داود سالم ،النقد األديب ،بغداد،

.

محزه حممد بوقرى ،القصة القصرية ىف مصر وحممود تيمور ،ط  ،الرياض،

.

حممود تيمور،

.

د .بياز خباز ،حممود تيمور وعامل الرواية

.
.

،ص

مقال النيبّ اإلنسان ،املطبعة النموزجية  ،دط ت ،ص. /
مصر ،ص/

.

.
.19

حممود تيمور ،النيبّ اإلنسان ،ص/
نفس املصدر والصفحة

.

.

محزة حممد بوقري ،القصة القصرية

مصرو حممود تيمور ،ص/

.

حممود تيمور ،النيبّ اإلنسان ،ص/

-

.

.

.

نفس املصدر ،ص/

.

حممود تيمور ،النيبّ اإلنسان  ،ص/

.

نفس املصدر ،والصفحه

.

نفس املصدر ،والصفحه

.

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،بيان معىن ال إلله إال اهلل ،جمللة البحلوث اإلسلالمية ،ع:
ه،ص/

.

،

.
.

.

سورة البقرة ،آية:

.

اإلمام أمحد بن حنب  ،املسند ،دار صادر  ،بريوت ( ،د ط ت ) / ،

.

.

سعيد حوي ،اهلل ج جالله ،ط، :

.

أمحد عز الدين عبد اهلل ،من قادة الفكر الصو السيد إبراهيم الدسوقي ،اجمللس األعلى للشلؤون
اإلسالمية،

.

م،ص/

م ،ص. /

.

حممود تيمور ،دستور املؤمن املواطن الصاحل

ثالث مواد ،النيبّ اإلنسان ،ص/

.

حممود تيمور،

مقال "ق يا رب! ....ابتهال" ،النيبّ اإلنسان ،ص. - /

.

حممود تيمور،

مقال "ق يا رب! ....ابتهال" ،النيبّ اإلنسان  ،ص. /

.

حممود تيمور،

.

نفس املصدر ،ص/

مقال" دستور املؤمن ،النيبّ اإلنسان ،ص/

.

حممود تيمور،

.

سورة األحزاب ،األية:

-

.

.

مقال :كيف هزمت عدوي األول ،النيبّ اإلنسان ،ص/
.

.

-

.
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حبوالة أيب هاجر حممد سعيد بن بسيوين زغلول ،موسوعة أطلراف

ااديث النبوي الشريف ،ط ، :دار الكتب العلمية  ،بريوت،
.

عبد الرمحن بن عبد الكر  ،أصول املنهج اإلسالمي ،ط، :
مقال النيبّ اإلنسان ،ص/

.

حممود تيمور،

.

سورة القلم  ،اآلية. :

.

اإلمام أمحد بن حنب  ،املسند/ ،

.

.

م/ ،

.

.

.

نفس املصدر ،ص/

.

.

نفس املصدر ،ص/

.

.

أبو ااسن على ااسين الندوي ،الرسول األعظم بني السنة والشليعة األماميلة،
ص/

.

 ،وعلي املتقي اهلندي ،كنلز العمّلال ،رقلم االديث:

 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،
حممود تيمور ،النيبّ اإلنسان ،ص/

-

م/ ،
 ،ص/

.

م ،د ط،

.

.

سورة إبراهيم ،آية. :

.

سورة آل عمران ،آية:

.

عبد الرمحن بن عبد الكر العبيد ،أصول املنهج اإلسالمي ،ص/

.

د .حبيب يوسف مغينة ،األدب العريب من ظهور اإلسالم إىل هناية العصر الراشدين ،دار اهللالل،
بريوت،

.

م ،ص/

.
.

نفس املصدر ،ص/
حممود تيمور،
ص/

.

م ،د ط ،ص/

مقال :القرآن ملحمة الفن الرفيع ،النيبّ اإلنسان ،ص/
-

.

.

.

نفس املصدر والصفخة.

.
.

نفس املصدر ،ص/
حممود تيمور،

.

مقال :شفا الروح ،ط  ،مطبعلة دارالكتلاب العلرىب القلاهرة،

حممود تيمور،

.

.

.

اإلمام أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،دار الفكر العريب،
حممود تيمور،

.

.

مقال :شفا الروح ،ص/
-

.

.

مقال"القرآن ملحمة الفن الرفيع"،النيبّ اإلنسان ،ص/

.

م،
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ه.

 .ابراهيم مصطفى ،أمحد حسن الزيات ،املعجم الوسيط ،ط  ،مؤسسة الصادق،
 .أبوااسن على ااسيىن الندوى ،الرسول األعظم بني السنة والشيعة اإلمامية،
 .اإلمام أبوزهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،دارالفكر العرىب،

 ،دط.

 ،دط.

 .ابو هاجر حممد بسيوىن زغلول ،مؤسوعة أطراف ااديث النبيوي الشريف ،ط  ،دارالكتلب
م.

العلمية بريوت،

 .اإلمام أمحد بن حنب  ،املسند ،دارصادر بريوت ،دط ت.
 .أمحد الشائب ،األسلوب ،ط  ،مكتبة النهضة املصرية القاهرة،

م.

 .أمحد عز الدين عبداهلل ،من قادة الفكر الصو السيد إبراهيم الدسوقي ،اجمللس األعلى للشؤون
م.

اإلسالمية،

 .بطرس بن بولس ،حميط احمليط،

 ،دط.

 .بيار خباز ،حممود تيمور وعامل الرواية
مصر،
.

بالفجاللة

مصر ،ط  ،دارالشرق بريوت،

م.

حبيب يوسف معينة ،األدب العريب من ظهور اإلسالم إىل هناية العصر الراشدين ،داراهلالل
م.

بريوت،
.

محزه حممد بوقرى ،القصة القصرية ىف مصر وحممود تيمور ،ط  ،الرياض،

.

م.

خري الدين الزركلى ،األعالم ،ط  ،دارالعلم للماليني ،بريوت،

.

م.

.

داؤد سالم ،النقد األديب ،بغداد،

.

سعيد حوى ،اهلل ج جالله ،ط ،

.

شوقى ضيف ،األدب العرىب املعاصر

.

عبدالرمحن بن عبدالكر  ،أصول املنهج اإلسالمى ،ط ،

.

عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،بيان معىن ال إله إال اهلل ،جملة البحوث اإلسلالمية ،ع:

م.
مصر ،ط  ،داراملعارف مبصر،
م.

ه.
.

على املتقى اهلندى ،كنز العمال ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،

.

م.

،
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م ،دط.

فتحى األبيارى ،عامل تيمور القصصي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،

 .حممد حممود الباوى ،عمالقة األدب العرىب ،شركة الدار األرقم بن أيب األرقم بريوت لبنان،
دت.
.

حممد مهدى عالم ،اجملمعيون

مخسني عاماً ،اهليئة العامة لشلؤون املطلابع األمرييلة،

 ،دط.
.

حممود تيمور ،النيب اإلنسان ومقاالت آخر ،املطبعة النموذجية  ،دط ت.

 .حممود تيمور ،شفا الروح ،ط  ،مطبعة دارالكتاب العرىب القاهرة،

م.

