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 ملخص:

اىعـبااٜب بااـفه فٞاأ  ؿش  ص مااٞل اىَبااؼ  اىـحاا ء ضااـُ  ٍااٞو ٍااِ  ضااـش  ضااـاُ اىيااعـ 

اىعـبااٜب ٗ فْااو ٍاام ه اىَـحااٜب فثٓيااش ٍـاحااٜ اىيااعـاء ألىااك ّٗاا صةب  ياا  ضااِ مااو ؿاش 

ّٜ ٗاىَـحّٞة ّمنٖ .  ٗرَٞوب ؿقٜ فٜ اىـاحٜ ٗاىَـح

ٗبؼا  ْ٘  ٍز اله اىـح ء فنا ُ ٍْٖا  ؿحا ء فٗد ٗما ُ ٍْٖا  ؿحا ء  ط  ٗ  عاشب ٗؿحا ء ٍؼْٝاةب 

 ـٙ ٍِ ؿح ء اىضٞ٘اّ ه ٗضٞـٕ .ٗ ْٝ  ْٕ ك ٓ٘ائ   ع

ٗىقؼ امتٖؼف اىبضج اىني  ضِ اىز٘اّب اىزَ ىٞة ٗاإلبؼاضٞة فٜ ٍاْ٘ف اىـحا ء  يالب ٗمٞا  

م ُ ٕؾا اىغـُ مبب  ىَعـفة ىاعـاء  را،ءب ىاٌ  تمتاع ىا ضـٝتٌٖ ضاِ ضٞاـٓب ٗمعاـِٝ ىاٌ َٝايْ  

ا ٍااِ اىيااعـ اىزاا ٕيٜ ٍٗااـٗؿا  ب إلماا،ٍٜ ٍااٌْٖ ىااعـ ٝعااـف قااؼ عااـد ضااِ ٕااؾا اىغااـُب بااؼءي

 ٗاألٍ٘ٛ ٍٗٗ٘ال ب ىعب مٜ.

ٗبااـف صنااِ ٍااْٞا اإلّناا ُ ٗصنااِ عيقاأ فااٜ ٕااؾا اىغااـُ  مخااـ ٍْاأ فااٜ ضااـُ اىٍ٘اا  

ٗاىَؼسب ألّٔ األمخـ ٍؼق ب ٗ مخاـ بقا ءب ٗ ُ قاؼ را ء ضاـُ اىـحا ء فاٜ ىاعـ اىَزا ٍ،هب ٗفاٜ 

ٍاِ ؽىال ٍَْ ؿ  َيع بعِ األىغ ً ىتضقٞع ٍآؿب ػّٞ٘ٝة فائيةب  ال  ّٔ ر ء ٍا ػش ٗعا ىٌ 

ب ٗاألضيااٚ رَاا الب ٗاألفْااو ىاام فٞةب ٗ زيااٚ األٗه ٍقٞتاا   فااٜ ٍزَياأب ٗماا ُ األعٞااـ األمخااـ بقاا ءي

 بغْٞ   َزٔ اىطب   اىن٘ٝةب ٗاىْم٘ك اىْقٞة.

 

 الكلماخ المفراؼيح:
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Abstract: 

Lamentation is an authentic purpose of one of the oldest purposes of 

Arabic poetry. The most delicate feelings of the Arab creator emerged, 

and the best qualities of the seductive. 

The diversity of the areas of lamentation appeared to be the lament of 

the husband, including the lament of the brothers, and the lamentations of 

the cities, and there are also other sects of lamentations of animals and 

others. 

The purpose of the research was to uncover the aesthetic and creative 

aspects of these types of lamentations, and how this was the reason for 

the knowledge of poets who were evacuated, whose poetry did not 

diverge from others, and others whom we did not know about. 

The good deeds of man and his good work have emerged in this 

purpose, rather than in the purpose of description and praise, because it is 

the more truthful, and the more the survival, and if the purpose of 

lamentation came in the poetry of courtesies, and in the field of flattering 

some people to achieve ephemeral worldly goals, And the latter was the 

most enduring, the most beautiful, and the most transparent, and the first 

manifested the abhorrent of the normal temperament, and the pure souls. 

key words: 

Literary heritage - social literature - poetry self - purposes poetry - 

Lament - the truth of passion. 
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 مقذمح: 

ب مااٌ أ  ؿصااٌ اىااـاصَِٞب ٗاىَاا،  ٗاىناا،ً ضيااٚ اىـماا٘ه اىااـصٌٞ اىااؾٛ  ؿماائ ؿباأ  ؿصَااة 

 ب ىْ ك م فة ٗىيع ىَِٞب ٗبعؼ:

فاا ُ اىـحاا ء  صااؼ فْااُ٘ اىيااعـ اىعـبااٜ اىباا ؿف ب بااو  ِّاأ ىٞتَااؼؿٕ  ٍااِ صٞااج ٍااؼش اىتزـبااةب 

ٗٝضتمع  ػبْ  اىعـبٜ بتـاث ّغٌ ٍِ اىَـاحٜ ٍْؾ اىز ٕيٞة  ِىاٚ ٗصـاؿ  اىتعبٞـب ٗػقة اىتَ٘ٝـ. 

ٍْٝ٘  اىض ّـب فثٓيش ٍـاحٜ اىيعـاء ألىك ّٗ صةب  ي  ضِ مو ؿاٍش ٗؿائع.. ؿقٞ  ّزاؼٓ  فاٜ 

ب ٗاىَـحّٞة ّمنٖ . ّٜ  اىـاحٜب ٗاىَـح

ٖا  ؿحا ء ٗبؼا  ْ٘  ٍز اله اىـح ء  فن ُ ٍْٖ  ؿح ء األفٗادب ٗم ُ ٍْٖ  ؿح ء اإلع٘ ب ٗم ُ ٍْ

 األبْ ءب ٗم ُ ٍْٖ  ؿح ء اىَؼُب ٗ ْٝ  ْٕ ك ٓ٘ائ   عـٙ ٍِ ؿح ء اىضٞ٘اّ ه ٗضٞـٕ .

ٗىقؼ قَؼ اىبضج اىني  ضِ اىز٘اّب اىزَ ىٞة ٗاإلبؼاضٞة فٜ ٍْ٘ف اىـح ء  يلب ٗمٞ  ما ُ 

ٕؾا اىغـُ مبب  ىَعـفة ىعـاء  ر،ءب ىٌ  تمتاع ىا ضـٝتٌٖ ضاِ ضٞاـٓب ٗمعاـِٝ ىاٌ َٝايْ  ٍاٌْٖ 

ا ٍاِ اىياعـ اىزا ٕيٜ ٍٗاـٗؿا ب إلما،ٍٜ ٗاألٍا٘ٛ ىعـ ٝ عـف قؼ عاـد ضاِ ٕاؾا اىغاـُب باؼءي

ٍٗٗ٘ال ب ىعب مٜ. ٗامتٖؼف  ْٝ  اىَم ّية بِٞ ٍْ٘ف اىـحا ء ٍاِ رٖاةب ٗ ىاٖـ اىَـاحاٜ ٍاِ 

 رٖة  عـٙ.

ٗمطا ريٞ  ُصنِ ٍْٞا اإلّن ُ ٗصنِ عيقٔ فٜ ٕؾا اىغاـُ  مخاـ ٍْأ فاٜ ضاـُ اىٍ٘ا  

ٍؼق ب ٗ مخاـ بقا ءب ٗ ُ قاؼ را ء ضاـُ اىـحا ء فاٜ ىاعـ اىَزا ٍ،هب ٗفاٜ ٗاىَؼس  ألّٔ األمخـ 

ٍَْ ؿ  َيع بعِ األىغ ً   ضقٞق  ىَآؿب ػّٞ٘ٝة فائيةب  ال  ّٔ ر ء ٍ ػش ٗع ىٌ ٍاِ ؽىال 

ب ٗاألضيااٚ رَاا الب ٗاألفْااو ىاام فٞةب ٗ زيااٚ األٗه ٍقٞتاا   فااٜ ٍزَياأب ٗماا ُ األعٞااـ األمخااـ بقاا ءي

 ىْم٘ك اىْقٞة.بغْٞ   َزٔ اىطب   اىن٘ٝةب ٗا

ٗاقتْش ٓبٞعة اىبضج  ُ ٝث ٜ ٍتنـب، ب ىَْٖذ اىتضيٞياٜ اىْقاؼٛ  ىنيا   ػش عيزا ه اىاْمل 

ِ ضّق ضيٞأب ٗىاع ضياٚ ّمنأ فـاقأب ف ىات ش ىأ  ٍَ اىبيـٝة فٜ  ضظٌ ٍَ ئب اإلّن ُب ٕٜٗ فقؼٓ 

 ُ ٝاثّل بأ  ضظٌ االىتٞ شب ٗىـبَ   َْٚ ى٘ ٝم ؿش اىضٞ   بَ،ؽٕ   ىٞزتَا ٍعأ  ٗٝنا ٍـٓ مَا  ما

 فٜ اىؼّٞ .

ٗٓ ىعْ  اىبضاج فاٜ ٍاؼعو ٗعَناة ٍب صاجب اىَبضاج األٗه: ؿحا ء األفٗادب ٗاىَبضاج اىخا ّٜ: 

ؿح ء اإلع٘ ب ٗاىَبضج اىخ ىاج: ؿحا ء األبْا ءب ٗاىَبضاج اىـاباا: ؿحا ء اىَاؼُب ٗاىَبضاج اىغا ٍل: 

  ى٘اُ  عـٙ ٍِ اىـح ء. 
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 ىٞأب ٗ ُ ٝماتش ٕاؾ اىبضاج اىبا ب ىؼؿاما ه ٗعت ٍ  ٝثٍو اىب صج  ُ ٝنُ٘ قؼ ٗفع  ىٚ ٍ  معٚ 

  عـٙب  ْمِ اىغب ؿ ضِ  ـاحْ  اىعظٌٞب ٗ عنل ؿّٗقٔ ٗرَ ىٔب ٗأ اىَ٘فع ٗاىَنتع ُ.

 مذخل:

اىـح ء ٍّ٘٘  ىعـٛ قؼٌٝب ؿافع اإلّن ُ ٍؾ صٞ  أ األٗىاٚب ٗا غاؾٓ اىياعـاء ٗماٞية ىيتعبٞاـ 

ٖاٌ صاِٞ اىمقاؼب ٗ َا٘ٝـ ىا٘اضذ اىماـاش َِ ضَاِ ٝضباُ٘  ىاؾا اماتثٕو اىـحا ء ٍْقىاة  ضِ صاقٌّٖ ٗ َىَ

ؿفٞعة فٜ األػب اىعـبٜ بيقٞٔ: اىْخـ ٗاىيعـ   ؽ ال ٝغي٘ ػاؿ ٍاِ ضقٝاق فقاؼب ٗؿضاٌ  عاؼػ ٍا٘ؿ 

اىَ٘ه ٗ ّ٘اضٔب فْٖ ك ٍِ َٝ٘ه  حـ ّ٘باة قيبٞاة ٍم ر،اةب ْٕٗا ك ٍاِ َٝا٘ه فاٜ صا ػث ٍاـٗؿٛ 

بعاؼ ماْ٘اٍهب ٍاع ؿ  فٖٞا  ٍـٗ ب ْٕٗ ك ٍِ َٝ٘ه ضيٚ فـاىٔ ٕٗ٘ ٍع فٚب ْٕٗا ك ٍاِ َٝا٘ه 

 اىَـُب َٝ٘ه ٗٝتـك صنـ ب  ت٘قؼ فٜ قي٘ب األٕوب ٗاألصب بب ٗاألع،ء.

ٗاىـحاا ء  راا٘ػ ٍاا  ىَعااش باأ قـائااا اىعااـبب "فثصنااِ اىيااعـ ٍاا  عياأ ٍااؼص  بتمزاااب ٗاىااتن ء 

بمْٞية  ألّٔ ٝزَا اىت٘را اىَ٘راا  مـرا ب ٗاىَاؼس اىبا ؿ  اضتاؾاؿا ٍاِ  فاـآ اىتمزاا ب ماتضق ش 

ٜ.ب ٗ ؽا ٗقا ّظٌ ؽىل بن،ً ٍضٞش ٗىٖزة ٍعـبة ّٗظٌ ضٞاـ ٍتما ٗه فٖا٘ اىغ ٝاة ٍاِ ما،ً اىَـح

اىَغي٘قِٞ."
(ٔ)

 

ٗىقؼ اٍتأل اىيعـ اىعـبٜ ب ىضؼٝج ضاِ اىََاٞـ ٗاىزٖاو بأب ٗاىتنا  ه ضاِ األٍاٌ اىب ئاؼ  اىتاٜ 

ض  ٖ  ٗمثّٖ  ىٌ  نِب ٗم ّش ْٕا ك ٍضا ٗاله صخٞخاة ىزَاا ٍـاحاٜ اىعاـبباّط٘ه ٍم
(ٕ)

ٗٗقا    

اىيعـاء ضْؼ فنـ  اىضٞا   ٗاىَا٘هب ٗاىاؼٕـ ٍٗا  ٝـٍاٜ بأ اىْا كب ٗما ّ٘ا ٝاعـُٗ  ّأ ال ٍماـ ٍاِ 

اىَ٘ه ٗال صٞية ٍْٔب ف، ْٝما  فاءٓ ٍاضة ٗال ىاب ب ٗال قا٘ ب ٗمخٞاـا ٝاؾمـُٗ ٍاِ مابقٌٖ  ىٞأب 

 ل ضظتٌٖب فٞق٘ه قل بِ م ضؼ : ٍتغؾِٝ ٍِ ؽى

 فييييييييييي الييييييييييزاهثي  األوليييييييييي 

 لمييييييييييييا سأيييييييييييييد مييييييييييييواسدا

 وسأيييييييييد قيييييييييومي نؽوهيييييييييا

 ال يشظييييييييي ع  قيييييييييومي  لييييييييي 

 أيقنييييييييييد أنييييييييييي ال مؽاليييييييييي 

 

  ييي  ميي  الؾييعوب لنييا تصييا ش 

 للمييييوخ ليييييظ لرييييا مصيييي ادس

 ذغيييييعى األويييييارش واألكاتييييي ش

  ييييي  وال ميييي  الثيييي اقي  راتيييي ش

 ح ؼييس وياس القيوا وا ي ش
(3)
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ف ىَ٘ه اّقط   م ٍو ضِ اىضٞ  ب ٕٗ٘ اىََٞـ اىؾٛ ال ٝؼفاب ٗال َٝيل اىَـء صٞية ى٘قمٔب فٖا٘ 

ٍني٘ب اإلؿاػ ب ْٝ ظـ ٍِ  صبٔ ٝضتْـ ٍ٘ػض  اىضٞ   ٍِٗ فٖٞ ب ٗال ٝبؼٛ صـاما ب فتزاـٛ ضياٚ 

 ىن ّٔ  ن  اله ٝغ ٓب فٖٞ  اىؼٕـ:

 يييييييا دهييييييشج قييييييذ أكصييييييشخ فععرنييييييا

 وعيييييييييلثرنا ميييييييييا لغيييييييييد معقثنيييييييييا

 

 تغيييييييشاذنا ووقيييييييشخ فيييييييي الع يييييييم 

 يييييا دهييييشج مييييا أنصييييفد فييييي الؽكييييم

 

ٗقؼ ٝنُ٘ ٍِ  قؼً ٍ٘ؿ اىـح ء  يل اىْق٘ه اىتٜ ٗرؼه ضيٚ قب٘ؿ األقٞ ه ٗاألؽٗاء فاٜ اىاَِٞ 

ٗاىضٞـ    ؽ ٝنتبُ٘  مَ ءٌٕ ٗ ىق بٌٖ  غيٞؼا ىؾمـإٌ ٗ َزٞؼا ألضَ ىٌٖ.
(ٗ)

 

ٗاىَاؼٝش بق٘ىأ: "ىاٞل باِٞ اىـحا ء  ٗىقؼ ٝعزب اىبضج ٍاِ اباِ ؿىاٞع صاِٞ ٝا٘افُ باِٞ اىـحا ء

ٗاىَؼس فـش  ال  ّٔ ٝغئ ب ىـح ء ىٜء ٝؼه ضيٚ  ُ اىَقَ٘ػ بٔ ٍٞش ٍخو " م ُ "  ٗ " ضؼٍْ  بٔ 

مٞش ٗمٞش " ٍٗ  ٝي مو ٕؾا ىٞعيٌ  ّٔ ٍٞش".
(٘)

 

ٍٗنَِ اىعزب فٜ  ز ٕئ ىيع ٓمة اىتٜ  خٞـ اىي ضـب ف ىَنثىة ال  ْضَـ فٜ  ىم ظ ىنيٞةب ٗال 

 نـاؿٝة ؿ ٞبةب بو ٕاٜ  زـباة  ضَاو ٍاـاؿ  اىياع٘ؿب ٕٗا٘ه اىََاٞبة اىتاٜ  ناببٖ  فقاؼ   َ ٗٝـ

ضقٝقب ٗض ٍه ٍِ  ٍطب  ٗ ابِب  ٗ ٍؼٝعب  ٗ  عشب  ٗ ٗاىؼب ٗىـبَ  قَؼ ابِ ؿىاٞع اىتقا ء اىَاؼٝش 

ب ىـح ء فٜ  عؼاػ ٍآحـ اىَت٘فٚ ٗؽمـ ٍْ قبٔ ٍٗم  ٔ   ؽ ّزؼٓ قؼ امتؼؿك بق٘ىٔ: ٗمابٞو اىـحا ء  ُ 

نُ٘ ظ ٕـ اىتمزاب بِٞ اىضنـ ب ٍغي٘ٓا  با ىتيٖ  ٗاألما  ٗاالماتعظ ً  ُ ما ُ اىَٞاش ٍينا   ٗ ٝ

 ؿئٞن  مبٞـا مَ  ق ه اىْ بغة فٜ صَِ بِ صؾٝمة بِ بؼؿ:

 يقولييييييوث ؼصيييييي  شييييييم ذيييييي تى نفوعييييييرم

 وليييييم ذلفيييييل الميييييوذى القثيييييوس وليييييم ذيييييض 

 فعمييييييييييا قليييييييييييل شييييييييييم ظيييييييييي اء نعيييييييييي ي  

 

 وكييييييييييل تؽصييييييييي  والعثيييييييييا  ظنيييييييييوغ 

 نعيييييييييوا الغيييييييييماء واألدييييييييييم ويييييييييؽيػ

ف ييييييل نييييييذ  الؽييييييي وه يييييي و ين  يييييي وغ
(6)

  

 

ٗٝؾمـ ابِ ؿىٞع  ُ ٍِ ض ػ  اىقؼٍ ء  ُ ْٝـب٘ا األٍخ ه فٜ اىَـاحٜ ب ىَي٘ك األضق ب ٗاألٍاٌ 

اىن ىمة ٗاى٘ض٘ه اىََتْعة فٜ قُيَو اىزب ه )قََٖ (ب ٗاألمع٘ػ اىغ ػؿ  فٜ اىغٞ ُب ٗبضَـ اىا٘صو 
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اىقم ؿ ٗاىْن٘ؿ ٗاىعقب ُ ٗاىضٞ ه ىبثمٖ  ٗٓ٘ه  ضَ ؿٕ ب ٗؽىل فٜ  ىع ؿٌٕ مخٞاـ اىَتَـفة بِٞ 

ٍ٘ر٘ػ ال ٝن ػ ٝغي٘ ٍْٔ ىعـ.
(7)

  

 المثؽس األو : سشاء األصواض.

ىقؼ إتٌ اىْن ء ٗاىـر ه ب ىـح ءب بو م ّش اىْن ء  قؼؿ ضيٚ اىتعبٞـ ضِ ض ٓماة اىضاقُ ٗاىمقاؼب 

 ٗ ضقؿ ىع٘ؿا ٍِ اىـر ه اىؾٝعِ ٝثّمُ٘  ُ ٝبـفٗا بن ءٌٕ. ف ىَـ   بطبٞعتٖ  األّخ٘ٝة  ػش صن ب

ٗٝيتمش ابِ ؿىٞع ىؾىلب ٕٗ٘ اىْ قؼ اى٘اضٜ فٞق٘ه ضِ ض ٓماة اىْنا ء: "ٗاىْنا ء  ىازٚ اىْا ك 

فاٜ ٓابعِٖ ٍاِ اىغا٘ؿ ّٗاع   قي٘ب  ضْؼ اىََٞبةب ٗ ىاؼٌٕ رقضا  ضياٚ ٕ ىال ىَا  ؿماب أ 

اىعقَٝة".
(8)

  

ٗىعو  قؼً اىًَْ٘ اىتٜ ٍٗيش  ىْٞ  ٍِ اىيعـ اىز ٕيٜب بو ىعيٖ   قاؼً ّاٌ ّنا ئٜ ىيا ضـ  

ضـبٞة ٍٗو  ىْٞ  ٕ٘  بٞ ه ريٞية اىبنـٝةب اىتٜ  تـاءٙ مقطععة  حـٝة ّ ػؿ ب اماتط ضش اىيا ضـ  

 ُ  عناال فٖٞاا  ٓبٞعتٖاا  األّخ٘ٝااة فااٜ ٍااؼش ٗ عاا،ًب ٗ ُ  ـمااٌ ٍاا٘ؿ  ٍعبااـ  ضااِ ٍياا ضـ 

فٗرٖ  فاٜ ظاـٗف ب ىغاة اىضن ماٞة   ؽ قتاو  عٕ٘ا  فٗرٖا ب ٗاماتعؼ  عا٘ فٗرٖا  فٗرعةب فقَؼه 

ىقت ه قٍٖ٘ ب ٗػعيش ريٞية فٜ ٍـا  ]بِٞ ىقٚ اىـصٚ[.
(9)

 

  غ ٓب ريٞية ّن ء اىقبٞية اى، ٜ ىَْٖ  بٖؾا اىْؼاء اىؾٛ ػضش  ىٞٔ ص ىتٖ :

 ييييييييييا اتنيييييييييح األقيييييييييواا  ث لميييييييييد فيييييييييال

 فيييييييييييييييلرا أنيييييييييييييييد ذثينيييييييييييييييد اليييييييييييييييز 

  ث ذكييييييي  أخيييييييد اميييييييش  ليميييييييد عليييييييى 

 

 ذععليييييييييييي تييييييييييياللوا ؼريييييييييييى ذغييييييييييي  لي 

 يوظيييييييييية اللييييييييييوا فلييييييييييومي واعييييييييييزلي

ظييييييييييضـ منرييييييييييا علييييييييييي   فييييييييييافعلي
(10)

  

 

 حٌ  ق  بزـ   ٍٗـاصة  ىتبِٞ ٍ٘قمٖ  ٍَ  فعو رن ك فتق٘ه:

 ظيييييييييل عنيييييييييذ  فعيييييييييل ظغييييييييياط فيييييييييي ا 

 

 ؼغيييييييييشذي عميييييييييا انعليييييييييى أو ينعليييييييييي  

 

مىَٖ   ىؼ األىٌب ٗ عي  صنـ   تزؼػ فٖٜ  عٞو ضؾابِٞب ف ُ ٍ  فعئ رن ك ألٍـ ريٞو ضظٌٞ 

 ضؾاب بقتو فٗرٖ ب ٗمعـ فٜ االّتظ ؿ.
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ٕا   ٗ عباـ بَاؼش ضاِ ٍْقىاة فٗرٖا  ٗ عٖٞا  فاٜ صٞ  ٖا ب  يال  ـّ فَ   قنٚ  يل اىَع ّ   ٍٗ   ٍ

اىَْقىة اىتٜ  ْا ٕٜ ٍْقىاة "اىعاِٞ" ٗاىعاِٞ  ّمال ٍا  َٝتينأ اإلّنا ُ  فبٖا  ٝاـٙ اىؼّٞاع  ٗٝاؼؿك 

 ألىٞ ء َٗٝٞق بْٖٞ   ىؾا اىتؼ اىَـا ب ٗاصتؼً فٜ ّمنٖ :ا

 ليييييييييو تعيييييييييي  فق يييييييييد عينيييييييييي عيييييييييو 

 ذؽميييييييييل العيييييييييي  قيييييييييز  العيييييييييي  كميييييييييا

 

 أخيييييييييييي ررا فانفقيييييييييييي خ لييييييييييييم أؼ فيييييييييييي ل 

 ذيييييييييييييييي ؽمل األا أر  مييييييييييييييييا ذفيييييييييييييييي رل

 

فٜ ّمنٖ  ٗصٞ  ٖ ب فٖ  ٕٜ  ؤمؼ ضيٚ  ٕيٞاة ميٞاب ٗصناِ ٗ قؼً ريٞية ىْ   بـٝـا ىَْقىة ميَٖٞ  

 ىَٞٔب ٗمثّٖ   قْعْ  بثّٔ صقٞع ببن ئٖ :

 أييييييييييييييرم المعيييييييييييييذ كليييييييييييييية وؼيييييييييييييذ 

 ميييييييي  لؽكييييييييم النيييييييياط فييييييييي ؼيييييييييشذرم

 وإلوييييييييييييييييييالغ و فغيييييييييييييييييياد معييييييييييييييييييا

 

 واعييييييييييرو  العييييييييييالي معييييييييييا تاألعييييييييييفل 

 وقيييييييييييش  األلييييييييييييا  يييييييييييي وا الثيييييييييييض 

 فييييييييي وييييييييذ  الييييييييشمػ وس  المنصييييييييل

 

ٗ عقاؼ ٍق ؿّااة ٗاضٞااةب ّااَش فْٞاة ٗ بااؼاض  صااِٞ  تضااؼث ضاِ بٞتٖاا  اىقااؼٌٝ ٗاىَنااتضؼثب ٕٗااٜ 

  ـٍق ب ىبٞش اىقؼٌٝ ألعٖٞ ب ٗاىبٞش اىَنتضؼث ىقٗرٖ :

 يييييييييييا قريييييييييييال قييييييييييو  الييييييييييذهش تيييييييييي  

 هيييييييييييذا الثييييييييييييد اليييييييييييز  اعيييييييييييرؽذشر 

 وسمييييييييييييياني قرلييييييييييييي  مييييييييييييي  كييييييييييييي صة

 

 عييييييييقل تيرييييييييي ظميعيييييييي ا ميييييييي  عييييييييي ل 

 وانصنييييييييييى فييييييييييي هييييييييييذا تيريييييييييي ي األو 

 سمييييييييييح المصيييييييييمي تييييييييي  المغر ويييييييييل

 

 ف ّٖ  ٍ٘ؿ  ض ٝة فٜ اإل ق ُ ىينٌٖ اىؾٛ ىٌ ٝغط،ٖ . 

 ٗ يتمش ريٞية ٍـ   عـٙ  ىٚ اىْن ء اى، ٜ ىَْٖ  بٖؾا اىْؼاء اىزَٞو:

 ييييييييييا نغيييييييييا ي دونكييييييييي  الييييييييييوا قيييييييييذ

 خصييييييييييييني قرييييييييييييل كليييييييييييي ية تل ييييييييييييى

 

 خصييييييييييني الييييييييييذهش تييييييييييشصء معيييييييييي  ل 

 ميييييييييي  وسا ييييييييييي وليييييييييي  ى مغييييييييييرقثلي

 

ٗ ُ قتو ميٞاب ٍَاٞبة ضظَٞاة عَاٖ  اىاؼٕـ بٖا  ػُٗ اىْنا ءب ٗىاٌ ْٝتأ صقّٖا  ضْاؼ ٕاؾاب باو 

  ْتظـ اىيظٚ اىؾٛ ٝنتقبيٖ  بقتو  عٖٞ  بعؼ ىظٚ قتو فٗرٖع ..  ُ ٍع ّ  ٖ   م٘ش ٍع ّ   مو اىْن ء:

 ليييييييييظ ميييييييي  يثكييييييييي ليييييييييومي  كميييييييي  

 

  نميييييييييييييا يثكيييييييييييييي ليييييييييييييي وا ينييييييييييييي علي 

 

فتزـبااةُ ريٞيااةَ  زـبااةة فـٝااؼ   ألّٖاا   عااٞو ٍثماا  ِٞ فااٜ ٗقااش ٗاصااؼ  ىااؾا ماا ُ صقّٖاا  ٍـٝااـاب 

ٗض ٓمتٖ  رٞ ىةب ف ىٍٞ٘ ُ اىيؾاُ  بنٜ ٍَْٖ  َٕ  ًٝ٘ ٍقتو فٗرٖا  اىاؾٛ ٍْاٚ ٗاّنيا   ٍاـٓب 

 ًٗٝ٘ ٍقتو  عٖٞ  اىؾٛ  ْتظـٓ فٜ قيع ٗع٘ف:
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 يؾيييييييييييرفي الميييييييييييذس  تالصييييييييييي س وفيييييييييييي

 

 شيييييييييييي س  شكييييييييييييل الميييييييييييي صكلدسكييييييييييييي  

 

ٗ بيغ اىَثم   ؽؿٗ ٖ  فاٜ ٕاؾا اىبٞاشب فَاِ ٝاؼؿك حاثؿٓ  ٖاؼ  ّمنأب ٗٝياتمٜ ٍاِ األصاقاُب  ٍا  

ريٞيااة فمااٜ  ػؿامٖاا  حثؿٕاا  حنااو رؼٝااؼ ىٖاا   ألُ حثؿٕاا  ٕاا٘  عٕ٘ .ىااؾىل  تَْااٚ ىاا٘ ماا ُ اىااؼً اىااؾٛ 

 ٝط ىبُ٘ بٔ ىخثؿٌٕ ػٍٖ ب فتبؾىٔ بؼُٗ  ـػػ:

 ليرييييييييييييي  كييييييييييييياث دميييييييييييييي فاؼرلثييييييييييييي وا

 

 تييييييييييذال منيييييييييي  دمييييييييييا ميييييييييي  أكؽيييييييييي لي 

 

ف ّٖاا  فااٜ ّظااـ اىْاا ك ق  يااةب ٗفااٜ ٗاقااا األٍااـ ٕااٜ ٍقت٘ىااةب ٗ تَْااٚ  ُ ٝـٝضٖاا  أ ٍااِ ٕااؾا 

 اىَـا  اىْمنٜ اىيؼٝؼ:

  نيييييييييييييييييييي ني قاذلييييييييييييييييييييح مقروليييييييييييييييييييي ح

 

 ولعييييييييييييييييييل هللا أث يشذيييييييييييييييييياغ لييييييييييييييييييي 

 

ٍ   ىزٚ ىمظٖ ب ٗ ظٖـ اىمزٞعاة فٞأب ٗمٞا  ٝخٞاـ ٗٝنزو ابِ ؿىٞع  ضز بٔ بقَٞؼ  ريٞية: "

م٘اٍِ األىز ُب ٗٝقؼس ىاـؿ اىْٞاـاُ"
(ٔٔ)

ٗال ٝغماٚ ضياٚ اىَتثٍاو قا٘   ماي٘ب ريٞياة اىياعـٛب  

ٗقؼؿ ٖ  ضياٚ  صاؼاث اىَق ؿّاة فاٜ  َا٘ٝـ ٍاـاضٖ  ٍَا  رعاو اىقَاٞؼ   تَتاا ب صنا ً ىاؼٝؼ فاٜ 

 نتغؼً اىطب ش   ؿ ب ٗاىتق بو   ؿ   عـٙب ٗ نتعِٞ ب ىْعؼاءب ٗاالمتمٖ ً بْع ئٖ ب ٗبيغة ٝنٞـ ب فقؼ 

 اىب،ضعٜ اىؾٛ ٝيٜ بض ىة ّمنٞة ٍت٘ ـ  ال  َيل ىٖ  ص،.

ٗقؼ ٝـحٜ اىقٗد فٗرتأ مَا  فعاو ٍضَاؼ باِ ضباؼاىَيل   ؽ َٝا٘ؿ  حاـ فاـاش األً ضياٚ ٗىاؼٕ  

 بثمي٘ب ٗاقعٜ ٝن ػ ٝيَل رـس اىَنيً٘:

 ميييييييي  سأ  الافييييييييل المفيييييييياس  أميييييييي أال 

 سأ  كيييييييييييل أا واتنريييييييييييا رييييييييييييش أمييييييييييي 

 وتييييييياخ وؼييييييييذا فيييييييي الفيييييييشاػ ذؽصييييييي 

 

 تعييييييييييييذ الكيييييييييييش  عيييييييييييي نا  ذثريييييييييييذساث 

 يثيرييييييييييياث ذؽيييييييييييد اللييييييييييييل ينرؽثييييييييييياث

 تالتييييييييييييل قيييييييييييي لة دا ييييييييييييم الخفقيييييييييييياث

 

ٗٝق ؿُ بِٞ صقّٔ ٕٗ٘ اىـرو اىزيؼ ٗبِٞ ٓمئ اىَاغٞـ اىاؾٛ ال ٝاؼؿك صقٞقاة اىضٞا   ٗاىَا٘ه 

 بعؼ: 

 عضمييييييد الصييييييثش عنرييييييا ألننيييييييفرثنييييييي 

 لييييعيل القييييو  ال يعييييش  األظييييش ؼغييييثح

 أال مييييييييييي  أمنيييييييييييي  المنيييييييييييى فييييييييييي  عذ 

 أال ميييييي   را مييييييا ظ ييييييد أكييييييشا معلغييييييي

 فليييييييييم أس كاألقيييييييييذاس كييييييييييل ذصييييييييييثني

 ظلييييييييذ فمييييييي  تالصيييييييثش التييييييي  شمييييييياث  

 وال ي ذغييييييييي تالنيييييييياط فييييييييي الؽييييييييذشاث

 لعيييييييييي صشج أيييييييييييامي ووييييييييييش  صميييييييييياني

 و ث رثييييييييد عنيييييييي  ؼييييييييا ني وسعيييييييياني

 وال مصيييييل هيييييزا اليييييذهش كيييييي ل سمييييي اني 
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ىقؼ رعو ابِ ؿىٞع ٕؾٓ األبٞ ه ٍِ  ىزٚ اىيعـ فٜ اىـح ءب بو ٕاؾٓ اىطـٝاع ٕاٜ اىغ ٝاة اىتاٜ 

ٝزـٛ صؾاش اىيعـاء  ىٖٞ ب ٗٝعتَؼُٗ ضيٖٞ  فٜ اىـح ء.
(ٕٔ)

 

 المثؽس الصاني: سشاء اإلخوج.

اىـح ء ػُٗ اى٘ق٘ف ضيٚ ىاعـ ىا ضـ ب ّ ىاش ىاٖـ  ٗال ّنتطٞا اىَْٜ قؼٍ  فٜ اىضؼٝج ضِ 

ٗامعة  ىبن ئٖ   عٖ٘ٝ  فٜ اىز ٕيٞةب ٗ ٗالػٕ  فٜ اإلم،ًب  ّٖ   َ ّـ بْش ضَـٗ بِ اىض ؿث بِ 

اىيـٝؼب ٗقؼ ىقبش ب ىغْن ء  يبٞعٖ  ىٖ  ب ىبقـ  اى٘صيٞة فٜ رَ ه ضْٖٞٞ ب  قٗرش  ٗال ؿٗاصة بِ 

ٗٝنْٚ بثبٜ ىزـ ب حٌ ٍـػاك بِ  بٜ ض ٍـ اىنايَٜ ف٘ىاؼه  ضبؼاىعقٝق اىنيَٜب ف٘ىؼه ىٔ ضبؼأ

ىٔ ٝقٝؼ ٍٗع ٗٝة ٗضَـا ٗضَـ .
(ٖٔ)

 

فثميَش اىغْن ء ٍا قٍٖ٘  بْٜ ميٌٞب ٗى ؿمش اىَنايَِٞ فاٜ فاتش با،ػ فا ؿك ٍٗعٖا   ٗالػٕا  

ً ( ٗقااؼ ق ىااش صااِٞ مااَعش عبااـ  8ٖٕٙااع )  ٙٔاألؿبعااةب فقتااو  ٗالػٕاا  فااٜ ٗقعااة اىق ػمااٞة مااْة 

 ىضَؼ هلل اىؾٛ ىـفْٜ بقتيٌٖب ٗ ؿر٘ ٍِ ؿبٜ  ُ ٝزَعْٜ بٌٖ فٜ ٍنتقـ اىـصَة".ٍقتيٌٖ: "ا

ٗ عؼ اىغْن ء ٍِ ى٘اضـ اىعـب اىب ؿفاه ٗاىَعتـف ىِٖ ب ىتقاؼً  فقاؼ  راعَا اىياعـاء ٗؿٗا  

اىيااعـ اىقااؼٍ ء ضيااٚ  ّاأ ىااٌ  نااِ اٍااـ   قبيٖاا  ٗال بعااؼٕ   ىااعـ ٍْٖاا  فااٜ اىـحاا ءب فٖااٜ فااٜ اىطبقااة 

اىخ ّٞة.
(ٔٗ)

 

ُِ  ضز ب  ىؼٝؼا بياعـٕ ب ٍٗاِ ٕاؤالء ٗٝ َّ ـٗٙ ىبعِ فض٘ه ىعـاء اىعـب  صن ً ّقؼّٝةب  تْ

ّؾمـ ق٘ال ر ء بٔ رـٝـب صِٞ م،و ضِ  ىعـ اىْا ك فقا ه:  ّا   ىاعـ اىياعـاءب ىا٘ال ٕاؾٓ اىغبٞخاة 

 )ٝقَؼ اىغْن ء(.  

َِ ىاٜ اىْاعُ  فاٜ  ـَ  الّ ٗ باّٞ ٍّ  بّي ُؿ بِ بـػ فق ه: ٍ  ق ىش اٍـ   اىياع ىاعـٕ ب فناثى٘ٓ ضاِ ٗ 

ُّ  ىعـ ى٘اضـ اىعاـب:  ُػ :   ـّ َٜ مؾىل  ف ؽا بٔ ٝق٘ه: اىغْن ُء ف٘ش اىـر ه. ٗق ه اىَب اىغْن ءب  ٕ

اىغْن ُء ٗىٞيٚ األعٞيّٞة.
(ٔ٘)
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فيقؼ صقّش اىغْن ء صقّ  ىؼٝؼا ضيٚ  عٖ٘ٝ  ٍع ٗٝة ٍٗغـ صِٞ قت،ب ٗقؼ ضيع قيبٖ  بَغـب 

 عـٕ  ٗاٍم  ىض ىٖ  بعؼ فـاقَٖ .ٗ صبتٔ صب  ٍأل ضيٖٞ  فؤاػٕ ب فز ء ى

 قييييييييييز  تعينييييييييييك أا تييييييييييالعي  عيييييييييي واس

 

أا رسفييييد  ر خلييييد ميييي  أهلرييييا الييييذاس 
(16)

 

 

ٛ ضِ ّمنٖ  ٕؾا اىضقُ اىعظٌٞب فؾمـآ  يعو  ىاٌ اىماـاش   ـّ ٕٗنؾا  بؼ  اىغْن ء بَّ٘٘ى٘دب ٝن

 فتَْٖـ اىعبـاه فْٞ  ٍؼؿاؿا:

 كيييييييييي ث عينييييييييييي لييييييييييزكشا   را خاييييييييييشخ

 

 يغيييييييل علييييييى الخييييييذي  مييييييذساسفييييييي   

 

 فيقؼ رعيش اىغْن ء اىعبـاه ٕٜ األعـٙ  بنٜ ٍغـاب ٗفٜ ٕؾا  زنٞؼ صعٜ ىَع ّ   اىمقعؼ:

 ذثكيييييي خنييييياط فميييييا ذنفيييييك ميييييا عميييييشخ

 

 لرييييييييا علييييييييي  سنييييييييي  وهييييييييي مفيييييييي راس 

 

 صق ب ٍَٖ  بنش ضيٚ ٍغـ فٖٜ ٍقَـ  ضِ  ٝم ئٔ صقٔ:

 ذثكيييييي خنييييياط عليييييى ويييييخش وؼييييي  لريييييا

 

 ساتيييييييي  الييييييييذهشج  ث الييييييييذهش لييييييييشاس ر  

 

 ٗ نيَٖ   ثٍ، ٖ ب ٗصـقة اىمـاش  ىٚ ٕؾٓ اىـ ٝة اىتٜ  يزث  ىٖٞ  ىتٖؼئة ؿٗضٖ : 

 ال تييييييذ ميييييي  ميرييييييح فييييييي وييييييشفرا عثيييييي ش

 

 والييييييذهش فييييييي وييييييشف  ؼييييييو  وأ ييييييواس 

 

ٍْ قبٔ ٍٗم  ٔب ٗمثّٖ  بؾىل  ـمٌ ٍ٘ؿ  ٍقْعة ىضقّٖ  ٗ ْتقو بعؼ ؽىل  ىٚ ٍؼٝش ٍغـ بؾمـ 

 ضيٞٔ: 

 قيييييذ كيييييياث فييييييكم أتييييييو عميييييشو يغييييييودكم

 ويييييييييلة النؽييييييييييضج وهييييييييياب  را منعيييييييييوا

 

 نعيييييييييييم المعميييييييييييم لليييييييييييذاعي  نصييييييييييياس 

 وفييييي الؽييييشوب ظييييش ء الصييييذس مرصيييياس

 

ٕاؾا ىَْاـ ٔ ىٖاٌب ٍٗا،بة ٓبٞعتأب  زاؼٓ ؽا ٕبا ه فيقؼ م ُ ٍاغـا ماٞؼ قٍ٘أب ٗقاؼ اماتثٕو 

ٗقش اٍتْ   اىْ كب ٗؽا رـ   ٝؼش األضْ ش فاٜ اىضاـٗبب فٖا٘ فاٜ رَاعٞا  ص٘اىأ ؿراو ف ضاو فاٜ 

 قبٞيتٔب  ٝز بٜ ٍا  فـاػ ٍزتَعٔ.

 ٗقؼ  ُنـُؿ اىغْن ء ٍآحـ ٍغـب ٗ عـّٖ  فٜ ٍ٘ؿ  رؼٝؼ  ٍخيَ  قؼٍتٔ ٕؾٓ األبٞ ه اىيٖٞـ :

 و ث ويييييييييييييخشا  را نؾيييييييييييييروا لنؽييييييييييييي اس  الينييييييييييييييا وعييييييييييييييييذناو ث وييييييييييييييخشا لو
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 و ث ويييييييييييييخشا لمقيييييييييييييذاا  را سكثيييييييييييييوا

 و ث ويييييييييييخشا لرييييييييييي ذم الريييييييييييذاج تييييييييييي 

 

 و ث ويييييييييييييخشا  را ظييييييييييييياعوا لعقييييييييييييياس

 ك نيييييييييي  عليييييييييي م فييييييييييي سأعيييييييييي   نيييييييييي اس

 

ٗال ٝغمااٚ امااتغؼاً اىغْناا ء ) ُ( ىيت٘مٞااؼ اىيمظااٜ اىااؾٛ ٝقتْااٜ ب ىْااـٗؿ   ٘مٞااؼا ٍعْ٘ٝاا . 

صَٞااؼ  مخٞااـ   يااَو اىْاا صٞتِٞ: اىْ صٞااة اىَعْ٘ٝااة اىُغيقٞااةب ٗاّطاا٘ه مااٞـ  ٍااغـ ضيااٚ عَاا ه 

 ٗاىْ صٞة اىِغيقٞةب فنثّٔ رَا ٍِ اىمْ ئو ٍ  امتضع اإلى ػ :

 ظلييييييييييذ ظميييييييييييل المؽيييييييييييا كامييييييييييل وسـ

 ؼيييييييييييي ما  ألويييييييييييييح هثييييييييييييا  أوديييييييييييييح

 نؽييييييييييياس سارييييييييييييح ملعييييييييييياء  ارييييييييييييح

 

 وللؽيييييييييشوب ريييييييييذاج اليييييييييشوـ مغيييييييييعاس 

 ؽيييييييييييراد أنذييييييييييييح للييييييييييي عيؼ ظييييييييييي شاس

 فكيييييييييييييا  عانييييييييييييييح للع يييييييييييييم ظثييييييييييييياس

 

 ٍِٗ اىَم ه اىـائعة اىتٜ م ُ ٝتضيٚ بٖ  ؿض ٝة صق٘ش اىز ؿ:

 لييييييييم ذييييييييش  ظيييييييياسج يمؾييييييييي تغيييييييياؼررا

 

 لشيثييييييييح ؼييييييييي  يخلييييييييي تيريييييييي  العيييييييي اس 

 

 ٍْٖٗ   ْٝ  اىنـً:

 وال ذييييييييشا  ومييييييييا فييييييييي الثيييييييييد ي كيييييييي ل 

 وماعييييييم القييييييوا ؽييييييؽما عنييييييذ مغييييييغثرم

 

 لكنييييييييييي  تييييييييييي اسص تالصيييييييييييؽ  مرمييييييييييياس 

 وفيييييييي العيييييييذوب كيييييييشيم العيييييييذ ميغييييييياس

 

 ٍٗ   ؿٗ  اىغْن ء صِٞ  عبـ ضِ ٕؾٓ اى٘ىٞزة اىـٗصٞة! فٖ  ٕٜ  ق٘ه:

 قيييييذ كييييياث خالصيييييري مييييي  كيييييل ر  نغييييية

 

 فقييييييييذ أوييييييييية فمييييييييا للعيييييييييؼ أو يييييييياس 

 

اىمقٞـضيٚ اىبن ء ٗاىـفقة اىتٜ ّايش ٓـٝقٖا   ألُ ٍاغـا ٗفٜ معـ اىقَٞؼ   نتضج اىغْن ء 

 ٕ٘ ٕ ػٖٝ   ؽا اىتؼه اىظيَة:

 ليثكيييييييييييي  مقرييييييييييييش أفيييييييييييي نى ؼشيثريييييييييييي 

 وسفقييييييييييح ؼيييييييييياس ؼيييييييييياديرم تمريييييييييي لكح

 أال يمنييييييييإ القييييييييوا  ث عيييييييي لو  خلعريييييييي 

 

 دهيييييييييييش وؼالفييييييييييي  تييييييييييي  ط و قرييييييييييياس 

 كيييييييي ث يلمررييييييييا فييييييييي الاخيييييييييح القيييييييياس

 وال يعيييييييييييييييياوص  تالليييييييييييييييييل ميييييييييييييييي شاس

 

ٍَٗ  ال ىل فٞٔ  ُ اىغْن ء ؽاه اقتؼاؿ ٕ ئو فٜ ٍٗع  ض ٓمتٖا  ب ّناٞ بٞةب ٗبنا ٓة  ،ٍال 

ىغ ف اىقي٘بب فنثّٖ   َ  ى٘ضة اىْن ء ٍعٖ  ؿضٌ  نـاؿٕ  ىيَعا ّٜ  ال  ّأ  ناـاؿ ٝعا ىذ ى٘ضاة 

اىضقُب ٗٝزنؼ ٍـاؿ  اىمقؼب ٗىعو امتغؼاٍٖ  ىَٞغ اىَب ىغة ٝؤمؼ ىْ  ٍْض ٕ .
(ٔ7)
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ن ء صقّٖ  ضيٚ اىطبٞعة  فْبٖـ مٞا   عباـضِ ص ىٖا  بٖاؾا األماي٘ب اىعَاـٛب ٗقؼ  نقٔ اىغْ

ٗىعيْ  ّـػ ضيٚ ٍِ ا ٌٖ ىعـاءّ  ب ىتقيٞؼ ٗاال ب   فٜ ؽىلب فتثٍو ٍعٜ فٜ قَٞؼ  )ٍاغـ اىزا٘ػ( 

 ٍ ؽا  ق٘ه:

 ذيييييييييزكشخ ويييييييييخشا  ر ذغنيييييييييد ؼماميييييييييح

 ف لييييييييد لرييييييييا أتكييييييييي تييييييييذمإ ؼضينييييييييح

 

 هرييييو  علييييى رصيييي  ميييي  األيييييك موظييييإ 

 وقييييييييييي لثي مميييييييييييا ركشذنيييييييييييي مييييييييييي وظإ

 

فضَْٞ   ضقُ اىقي٘ب ٝتض٘ه ٓعٌ اىضٞ   ىٞ،  معاـب ٍاـاؿ   عيا٘ اى٘را٘ٓب ٗقت ٍاة  ناٞطـ ضياٚ 

اىْملب فَ  ما ُ ٝناعؼٕ  ىاٌ ٝعاؼ ماؾىلب باو  ٍابش ماو ىاٜء ٝاؾمـٕ  بمقٞاؼٕ  صتاٚ ضْا ء اىضَ ٍاة 

  ٍبش ٕ٘ اٟعـ ٖٝٞذ اىضقُ ٗاىؼٍا.

 ذيييييييزكشني ويييييييخشا وقيييييييذ ؼييييييي ا  دونييييييي 

 أس  اليييييذهش يشميييييي ميييييا ذاييييييؼ عيييييرام 

 فيييييلث كييييياث ويييييخش العيييييود أويييييثػ شاوييييييا

 

 وييييييييييفيػ وأؼعيييييييييياس وتيييييييييييذاء تلقييييييييييإ 

 ولييييييظ لمييييي  قيييييذ رالييييي  اليييييذهش مشظييييي إ

 فقييييييذ كيييييياث فييييييي الييييييذنيا ي ييييييش وينفيييييي إ

 

 ٕٗؾا ٕ٘ اىعقاء اىؾٛ  نتعِٞ بٔ ضَ   زؼٓ.

 ٍِٗ اىـٗائا األػبٞة فٜ اىـح ء ىيغْن ء قَٞؼ  ) ثفؿ ب ىَزؼ(:

 ظيييييييييييييييييودا وال ذعميييييييييييييييييذاأعينيييييييييييييييييي 

 

 أال ذثكيييييييييييييييياث لصيييييييييييييييخش النييييييييييييييي ذ   

 

 ف ّٔ امتمٖ ً ب،ضٜ  ـٍٜ بٔ  ضِْٞ ضْٖٞٞ  ضيٚ اىبن ءب فَغـ ٝنتضع ٍِ ٝبنٞٔ:

 أال ذثكييييييييييييييياث العييييييييييييييش ء العميييييييييييييييل

  ويييييييييييييل النعيييييييييييياد سفيييييييييييييإ العميييييييييييياد

  را القيييييييييييييييييوا مييييييييييييييييي ذوا ت ييييييييييييييييييذيرم

 فنيييييييييييييا  اليييييييييييييز  فيييييييييييييو  أيذيييييييييييييي رم

 يكلفيييييييييييييي  القييييييييييييييوا مييييييييييييييا عييييييييييييييالرم

 ذيييييييييش  المعيييييييييذ يريييييييييو   ليييييييييى تيرييييييييي 

 و ث ركييييييييييييييييييش المعييييييييييييييييييذ ألفيريييييييييييييييييي 

 

 أال ذثييييييييييييييي كياث الفريييييييييييييييى الغيييييييييييييييي ذا  

 عييييييييييييييييييياد عؾييييييييييييييييييي يشذ  أميييييييييييييييييييشدا

  ليييييييييييى المعيييييييييييذ ميييييييييييذ  ليييييييييييي  ييييييييييييذا

 ميييييييي  المعيييييييييذ شيييييييييم م يييييييييى مصيييييييييعذا

 و ث كييييييييييييييياث أويييييييييييييييغشهم م ولييييييييييييييي ذا

 يييييييييييش  أف ييييييييييل الكغيييييييييية أث يؽمييييييييييذا

ذييييييييييي  صس تالمعيييييييييييذ شيييييييييييم اسذيييييييييييذ 
(18)

 

 

 صن مٖ  فٖٞ !   ؽ  ْ ٗىاش اىغْنا ء ٍام ه ٍاغـ اىزناَٞةب فَ   ؿٗ  ٕؾٓ اىقَٞؼ ! ٍٗ   ػش 

فٖ٘ ٓ٘ٝو اىق ٍاة قا ػؿ ضياٚ صَاو اىناٞ ب ٕٗا٘ ؽٗ ماٞ ػ  ٗىاـف  يٞاؼ ٗؿماَش ىَاغـ ٍا٘ؿ  
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رَٞية ٝتن بع اىقً٘ فٖٞ  ىيٍ٘٘ه  ىٚ اىَزؼب فٞنبقٌٖ ْٗٝ ه اىؾٛ ف٘ش  ٝؼٌٖٝب بو ٗٝتما٘ش ضياٌٖٞب 

 ٌ ٍنؤٗىٞة رنَٞة  فاء قٍ٘ٔ ؿضٌ ٍغـ مْٔ.ٗال ٝمتث فٜ ص ىة ٍع٘ػ ال ْٝتٖٜب  ّٔ ٝتزي

ٗ ٍاا  اىَاا٘ؿ  اىخ ّٞااة ىيَزااؼ فٖااٜ  ياابٖٞٔ ب إلّناا ُ اىااؾٛ ٖٝاا٘ٛ  ألُ ٍااغـا ٍااِ٘ٓ اىَزااؼ 

ّٗ ىتٔ اىتٜ ال  غطٜءب ٗال ٝتثفؿ ٍاغـ ب ىَزاؼ فضنابب باو ٝـ ؼٝأ. قاؼ  ناـؿ اىغْنا ء بعاِ 

ٗاماتضخ حٖ  ىَٖا  ىيبنا ء  ٍابش اىَع ّٜ  ال  ّٖ   ْٞ  رؼٝؼا ميَ  ؿحش ٗبنشب ٗعط بٖ  ىعْٖٞٞا ب 

 ؿمَ   نتٖو بٖ  قَ ئؼٕ ب ٗىنِ  قؼً مو ٍـ  فنـ  ٓـٝمة ٍخو قَٞؼ  ) م ئو مو ٗاىٖة(:

 أال ييييييييييييا عيييييييييييي  ويؽيييييييييييك أعيييييييييييعذيني

 وال ذثقييييييييييي دموعييييييييييا تعييييييييييذ وخيييييييييي ش

 ففي ييييييييييي تالييييييييييذموـ علييييييييييى كييييييييييشيم

 فقيييييييييذ أويييييييييثؽد تعيييييييييذ فريييييييييى عليييييييييي م

 أعيييييييييييييا ل كيييييييييييييل والريييييييييييييح هييييييييييييي ثو 

 

 الييييييييذهش والييييييييضم  الع يييييييي و لشييييييييية  

 فقييييييييييذ كلفييييييييييد دهييييييييييش  أث ذيييييييييي في ي

 سمرييييييييييييي  الؽادشييييييييييييياخ وال ذغييييييييييييي ي ي

 أفييييييييييشض هييييييييييم وييييييييييذس  تالقيييييييييي شي 

 تشاهيييييييييا اليييييييييذهش كيييييييييالع م المريييييييييي 

 

 ٗىِ  ت٘ق  اىغْن ء ضِ اىبن ء ٍ  صٞٞش:

 وعيييييييو  أتكييييييييك ميييييييا ناؼيييييييد ماوقيييييييح

 

ومييييا أليييياءخ نعيييي وا الليييييل للغيييياس  
(19)

 

 

ٗ مقااؼ اىااؼّٞ  ّْاا ؿ ٖ  ٗرَ ىٖاا  بعااؼ ٍااغـب فتيااـش ىْاا   ٗٝتعاا ىٚ اىيااع٘ؿ باا ىضقُ فااٜ ّمنااٖ ب

بـ ٝة فتقتٖ  اىَع ّ  ب ٗ ّْزٖ  اىضـٍا ُ فاٜ ٕاؾا اىعاقاء اىغا ىٌ اىزَٞاو فاٜ قَاٞؼ  )ماو بٞاش 

 ٍٖؼًٗ(:

 كيييييييل اميييييييش  ت شيييييييافي اليييييييذهش مشظيييييييوا

 ال عيييييييييوقح مييييييييينرم يييييييييي ثقى وال مليييييييييك

  ث الؽيييييييييييييوادز ال يثقيييييييييييييى لنا ثييييييييييييي را

 

 تييييييييد  وييييييييل الغيييييييمك مييييييي رذواوكيييييييل  

 مميييييييييي  ذملكيييييييييي  األؼييييييييييشاس والييييييييييشوا

  ال اإلليييييييي  وساعييييييييي األوييييييييل معيييييييي لوا

 

ٗاىغْن ء ٍٕ٘بة فْٞة  تؼفع ػُٗ ضْ ءب ٗال  ني ب  مِٞ  صن ما  ٗؿقاة ٗ َاْش اىيمظاة قاؼؿٕ  

ٍِ ٍؼش اىتعبٞـب ضم٘ٝة اىتَ٘ٝـب فتبْٜ بؾىل ضي٘ق  ب ىقيب ٗاىمنـ ٕٗ٘ ٍا  ٝزعاو اىب صاج ٝؤماؼ 

 ىعـٕ  ضيٚ اىعط ء اىنغٜ ىَعِ  ؿاػ  ثٍئب ٗمبـ  ض٘اؿٓ.ضيٚ ٍقؼؿ  

ٗقؼ ؿ ٙ ابِ ؿىٞع  ُ  ىؼ اىـحا ء ٍاع٘بة ضياٚ اىيا ضـ  ُ ٝـحاٜ ٓما،  ٗ اٍاـ  ب ٗىقاؼ ؽماـ 

اىعية فٜ ٕؾا بق٘ىٔ: "ىْٞع اىنا،ً ضيٞأ فَٖٞا ب ٗقياة اىَام هب  ال  اـٙ ٍا  ٍاْع٘ا باثبٜ اىطٞاب 

 ٝؾمـ  ً مٞ  اىؼٗىة: ٕٗ٘ فضو ٍز٘ػ  ؽا ؽمـ اىَضؼحُ٘ فٜ ق٘ىٔ
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 ويييييييييييييييييالج هللا خالقنيييييييييييييييييا ؼنييييييييييييييييي و 

 

 علييييييييييى الوظيييييييييي  الميييييييييي كف  تالعمييييييييييا  

 

فق ى٘ا: ٍ  ىٔ ٗىٖؾٓ اىعز٘ف َٝ  رَ ىٖ   ٗق ه اىَ صب بِ ضب ػ: اماتع ؿ  صاؼاػ فاٜ ضاـكب 

ب الماتع ؿ  اىضْا٘ٓ فقاؼ ٗأ ظياٌ ٗ عنا ب ٗ ُ ما ُ  ؿاػ اماتع ؿ  اىنماِ ف ُ م ُ  ؿاػ اىَ صب 

بزَ ه اىعز٘ف فقؼ اضتـُ فٜ ٍّ٘ا اضتـاُ  ىٚ ٍ٘اّا مخٞـ  فٜ ٕؾٓ اىقَٞؼ  "
(ٕٓ)

 

 المثؽس الصالس: سشاء األتناء.

األضـاُ اىيعـٝةب ٗ ىؼٕ  ٗقع ي فٜ اىْملب صتٚ قا ه فٞأ ٍ  ْٝ ف   صؼ فٜ  ُ اىـح ء ٍِ  ٌٕ 

 ب٘ ضبٞؼ  ٍعَـ بِ اىَخْاٚ: " ّأ  ٕاٌ ٍْا ٓع اىياعـ". ٗقا ه فٞأ اىَباـػ: "ٕٗا٘  مخاـ ٍا   نياٌ بأ 

اىْ كب ألّٔ ىٌ َْٝعُؼ  صؼ ٍِ ٍَٞبتٔ بضٌَٞب ٗؽىل قْ ء أ ضياٚ عيقأ.  ٍا  ٍتعقٝا يب ٗ ٍا  ٍعقٝا يب 

قا ه  با٘ اىضناِ اىَاؼائْٜ: "م ّاش بْا٘  ٍٞاة ال  قباو اىـاٗٝاة  ال  ُ ٝناُ٘ ٗ ٍ  ٍتَبـاي ٍضتناب يب ٗ

 ؿاٗٝة ىيَـاحٜ. قٞو: ٗىٌ ؽىل  ق ه: ألّٖ   ؼه ضيٚ ٍن ؿً األع،ش!". 

ـِ ضْاؼمٌ  قا ه: ٍا  ؿحْٞا  بأ مب ءّا  ٗ ٗالػّا ب ؽىال  ّا  ّق٘ىٖا   ٗقؼ م،و  ضـابٜ: "ٍ   رُ٘ػ اىياع

ػ ّزؼ فٜ اىيعـ  ٍؼش ض ٓمةب ٗ ضَع  حـاي ٍِ بن ء اىيعـاء ٗ مب ػّ   ضتـش"ب ٗاىضع  ّْ  ال ّن 

ضيٚ  ّمنٌٖب صِٞ ٝضنُ٘ ػبٞب اىَا٘ه فاٜ  ٍٗا ىٌٖب  ٗ ٍاِ بنا ئٌٖ ضياٚ  ٗالػٕاٌب ٕٗاٌ فياؾاه 

  مب ػٌٕب ٍٖٗ٘ٙ  ف،ؼ ٌٖب ٍَٗؼؿ ر ٌٕٖ.

مأ ٗقؼ بـ  ابِ اىـٍٜٗ فٜ ؿح ء األبْ ء   ؽ ّزؼٓ ْٝظٌ قَٞؼ  ؿح ئٞة فٜ ابْٔ ٍضَؼ ع ٕٗا٘  ٗ

 بْ ئٔ ع فٜ اىعَـ اىعب ماٜ اىخا ّٜ ىاٌ  اقه  ضاتمع بضاـاؿ  اىياع٘ؿب ٗا قا ػ اىع ٓماة  ىاٚ ضَاـّ  

اىضؼٝج ب  ز ٗف فٖٞ  ابِ اىـٍٜٗ ٍضؼٗػٝة اىمنـب ّٗعآىة اىـ ٝة  ىٚ  فع ؿصب ٝيتقٜ فٞٔ ٍا مو 

 ف قؼب ٗٝؤامٜ مو رـٝش.

 قٞاٌٞ ىيعَاو األػباٜب ٗ مناٞـ ىنخٞاـ ٗقؼ ّ ىش قَٞؼ ٔ ٍِ اىْق ػ إتَ ٍ  مبٞـا  ىتَٞقٕ ب ٗاىْقاؼ 

ٍِ اىقٗاٝ  اىَاعغمٞة فٞأ باو اىْقاؼ ٕا٘  باؼا  اىَباؼ ب ٕٗا٘ ضَيٞاة ىا قة ٗضناٞـ   ألّٖا   غيا٘ ٍاِ 

االعتٞ ؿ ٗ زعو اىْ قؼ  ٍ ً اىعَو ٗرٖ  ى٘رٔب ٝن فـ ٍا اىنيَةب ٗٝعٞو  صن ك ٍ صبٖ   ٗٝزي٘ 

ىيغ٘ٛ ٗاىتَ٘ٝـٛ  صتاٚ ٍٝ٘ايْ   ىاٚ ّيا٘  ٍع ٝٞـ اىزَ ه ٗاىقبش فٖٞ ب ٗٝـ ما بَنت٘ٙ األػاء ا

اىَعـفة ٗاىَؼش فٜ  ص مٞنْ  ٍٗؼؿم  ْ ب  ُ اىْقؼ ٍ٘ؿ  صٞاة ىؼؿاماة اى٘اقاا ٗ قبيأ بيانو فْاٜ 

ؿاٍشب بو ىعو اىَبؼ  ّمنٔ ىٌ ٝمطِ ىَ  قؼ ٝـآ اىْ قؼ  ب ُ اّتم ّة اإلبؼا  ىؼٝٔب ٗقؼ  ى ؿ  ىاٚ ٕاؾا 

 اىَتْبٜ صِٞ ق ه:
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 ميييييييلء ظفيييييييوني عييييييي  ؽيييييييواسدهاأنييييييياا 

 

 ويغييييييييرش الخليييييييي  ظشاهييييييييا ويخرصييييييييم 

 

ف ىْقؼ  ّ فة ىيعَوب بو ٕ٘  حـاء ٗ ٘رٞٔ ّعٞو ٍاِ ع،ىأ اىعَاو ٍاـ ِٞب اىَاـ  األٗىاٚ صاِٞ 

ٝبؼضاأ ٍاا صبٔب ٗاىَااـ  اىخ ّٞااة صااِٞ ٝتْ ٗىاأ ّ قااؼ ٍااتَنِ ٍخااو ػ. ٍضَااؼ اىْااٖٜ٘ٝب ٍَاا  ٝق٘ػّاا   ىااٚ 

ظ،ىٖا ب ٗ غاـد ٍنّْ٘  ٖا ب فتغا  صاؼ   ٘ ـٕا   س اىاْمل فاٜاىَتعة اىمْٞة اىغ ىَاة اىتاٜ  ناتـٗ

ٗقيقٖ ب ٗ نتنِٞ ر٘اؿصٖ  فتثّل بعؼ ٗصيةب ٗ ثٍِ بعاؼ عا٘ف صَْٞا  ٝتعا ىٚ  صنا ك اىَيا ؿمة 

ٍا اٟعـِٝ ٍَٗ  ال ٍـاء فٞٔ  ُ ابِ اىـٍٜٗ ى ضـ ٍخقا  بخق فا ه ضَاـٓ اىَتْ٘ضاةب ٗاماتط   

 مٌٖ فٜ  َٞق ىعـٓب ٗ بؼا  ى ضـٝتٔ فٖا٘ ٝتْا ٗه اىـحا ء ب قتؼاؿ  ٘ظٞ  ٕؾٓ اىخق فة  ٘ظٞم  فْٞ ب 

ب٘ضٜ ّ فؾ ىَ  مبع ٍِ اىتز ؿب اىمْٞةب ٗ ُ  ؼاعو ٍاا ضٞاـٓ فٖٞا   ال  ّأ ٍا صب ّقضاة  ّنا ّٞة 

ٍنْتااأ ٍاااِ اىتماااـػ ٗاىغٍَ٘اااٞةب فااا ٍِ ٍعاااٜ ىْتاااؾٗش ٕاااؾا االقتاااؼاؿ فاااٜ اىتضيٞاااو ٗاىتَااا٘ٝـ 

 ٗاالمتقَ ء:

 يؾيييييييفي و ث كييييييياث ال يعيييييييذ تكييييييي ا كما 

 

فعييييي ودا فقيييييذ أود  ن يشكميييييا عنيييييذ  
(21)

 

 

فَؾ  ٗه ىمظة ٝق بيْ  ابِ اىـٍٜٗ ب ضتـاف ٍ ػش بثُ اىبنا ء ٝغما  اىضاقُب ٗىاؼ  اىناـب  ال 

 ّٔ ال ْٝما فاٜ اماتـػاػ ٍا  ؽٕابب ٝاْظٌ اباِ اىـٍٗاٜ ٕاؾا اىبٞاش ٝناتزؼٛ ضْٞٞأ ىيبنا ء  ألّأ بياغ 

اىضقُ ٗاىز٘ٙ  ؽٕبش اىبن ءب فتضزـه اىَآقٜب ٗرمش اىؼٍ٘ ب ٕٗاٜ ٍـصياة ٍـصية ضظَٞة ٍِ 

ق مٞة  ؽ ميَ  اىتؼ اىضقُ ؽٕب اىبن ء مَ   ق٘ه اىعـبب ٕٗ٘ ٗ ُ مي  ىْ  ضِ ٍبيغ صقّٔ ٗ ىَأ 

ف ّٔ ىٌ ْٝل  ُ ٝبِٞ ىْ  ٍْقىة ٍِ فقؼ ضْعؼٓب  ّٔ م٘ٙ باِٞ ضْٞٞأ ٗباِٞ ابْأ ٍضَاؼ ٍَا  ٝاؼه ضياٚ 

 بٔ بَ٘ ٔ.ّم متٔ ٗضظٌ ٍَ 

 ٗٝتَ٘ؿ ابِ اىـٍٜٗ بثُ اىَ٘ه اعت ؿ ابْٔ ٍتعَؼا فٜ ق٘ىٔ:

 أال قاذييييييييييييييل هللا المنايييييييييييييييا وسميييييييييييييي يرا

 

 ميييي  القييييوا ؼثيييياخ القلييييوب علييييى عميييي ذ 

 

ٗامتغؼً اباِ اىـٍٗاٜ "صبا ه اىقيا٘ب"   ؽ  يا بٔ "فياؾاه األمبا ػ " ٕٗاٌ األٗالػ ىيؼالىاة ضياٚ 

 قـبٌٖ اىيؼٝؼب ٗضي٘ش اىقيب بٌٖ.

 ذيييييوخى ؼمييييياا الميييييوخ أوعييييي  ويييييثيري

 

 فللييييييي  كييييييييل اخرييييييياس واعييييييياح العقيييييييذ  

 

ٗٝنتقَٜ ابِ اىـٍٜٗ اىضؼٝج ضِ اىَ٘هب فٞزعو ىٔ  ؿاػ  ٗاعتٞ ؿا   ؽ اعت ؿ  ٗمأ اىَابٞة 

ٕٗ٘ ٍضَؼب فيئ مٞ  اعتا ؿٓ  اماتمٖ ً ال  ر باة ىأب ٍٗا   مخاـ االماتمٖ ٍ ه اىب،ضٞاة اىتاٜ ٓ ىَا  
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اىَمز٘  ىٖٞؼ  حا٘ؿ  اىضاقُ ٗاىمزٞعاة فاٜ ّمنأب ٗىعيال  يضاع ٍعاٜ  ُ ٍا صب اىاـفء ٝيزث  ىٖٞ  

ّعٞ  ٗٝن ػ َٝؼش ٍ  ٝنَعٔب بو قؼ ٝنتنيٌ ىتـٕا ه ٗ ق ٗٝاو ضاعٞـ ٍْطقٞاة ىينآباة اىتاٜ ما ػه 

 صٞ  ٔ ىمـاش ٍِ ٝضب.

اىعقاؼ  ٗٝبـف ىْ  ابِ اىـٍٜٗ ٍْقىة االبِ األٗمٔ ٍِ ع،ه  يبٖٞٔ ىٔ ب ىعقؼ   ؽ ال ٝباـف رَا ه

  ال ب قتـأّ بَ  قبئ ٗبَ  بعؼٓ.

 علييييى ؼييييي  ؽييييمد الخيييييش ميييي  لمؽاذيييي 

 

 وآنغيييييييد مييييييي  أفعالييييييي  آييييييييح الشؽييييييي ذ 

 

ٗقؼ ما ؿ  اباِ اىـٍٗاٜ ببٞا ُ اىناِ اىتاٜ ما ُ فٖٞا  ٍضَاؼب ٗمثّأ ما ُ ٝت٘قاا ٍْا  ّناثىٔ  ٝا ٓب 

رعااو اى٘اىااؼِٝ ٝنتيااعـاُ اىغٞااـ ٍااِ ىَض  اأب بااو صتااٚ  فع ىاأ فَضَااؼ بيااغ اىتَٞٞااق ٗاىَعـفااة ٍَاا  

  ٍبضش  ٘صٜ بٖؾا.

ٗىـبَ  ٝـٙ بعِ اىْ ك  ُ فٜ بقٞة األٗالػ مي٘  ىٔ  ال  ُ اباِ اىـٍٗاٜ ٝاعـػ ضيْٞا  ؿػا ٝبناٜ 

مو ف قؼب ٗٝيؾ  مو ٍـفٗءب ؿػا ٍقْع  ْْٝش ب ألىٌب ؿػا ٍعيا، ٝاؤرذ باؼاعيْ  ى٘ضاة اىماـاش ضياٚ 

 ب ىغ  ؽا متبش  ّٜ ميَ  قـ ه ٕاؾٓ األبٞا ه اَّٖاـه ػٍا٘ضٜ ىَاؼقٖ  ٗٗاقعٞتٖا ب  ٍِ ّضبب بو ال

فٖ٘ ضْؼٍ  ضبـ ٍٗٗ   َّ  ٍٗ  ٗضبـ ضِ صقّٜ ٗصقّل ٗصقُ األً اىؾٛ ال ْٝتٖاٜب ف ماَا 

 بيز٘ ق٘ىٔ:

 وأوالدنييييييييييا مصييييييييييل العييييييييييواسغ أييييييييييي را

 لكييييييييييييل مكيييييييييييياث ال يغييييييييييييذ اخرالليييييييييييي 

 هيييييل العيييييي  تعيييييذ الغيييييمإ ذكفيييييي مكانييييي 

 

 فقيييييييذنا  كييييييياث الفييييييياظإ الثيييييييي  الفقيييييييذ 

 مكييييييياث أخيييييييي  مييييييي  ظيييييييضوـ وال ظليييييييذ

 أا الغيييمإ تعيييذ العيييي  يريييذ  كميييا ذريييذ  

 

ٗهلل مٞ  إتؼٙ ابِ اىـٍٜٗ ىٖؾا اىتيابٞٔ اىمـٝاؼ  فيناو ر ؿصاة ٍاِ ر٘اؿصْا  ٗظٞماة ع ٍاةب 

ٍْٗقىة ع ٍةب ٗىقؼ  بِٞ ىٜ بعؼ  ُ ٍـه  ٍ  باثُ ٍنا ُ االباِ مَ  ىنو ٗىؼ  ٗ بْش ٍؾاش ع ً 

 َّ  ٕ٘ ؿِٕ بَعم  ٔ ٗمي٘مٔب بو  تينو ٍن ّتٔ ضْؼٛ صنب قـبأ  ٗ بعاؼٓ ٍْاٜب  ال  اـٙ ٍعاٜ 

 ّل  ؽا  ؿػه  ّز ف ضَو ٍا ب ٗقاؼ  َينتال اىضٞاـ  فاَِٞ  غتا ؿ ماتزؼ ّمنال  غتا ؿ  صؼٕاعٌ اىاؾٛ 

ضيااٚ  عٞاأ ىَاا  ٝضَااو ٍااِ ٕااعؾٓ اىَاام ه اىتااٜ ٝضت رٖاا  ٝتنااٌ باا ىتـٗٛ ٗصنااِ اىتَااـفب فتقؼٍاأ 

اىَ٘ق ب ٗقؼ فنـ  ػ. ٍضَؼ اىْٖٜ٘ٝ بثُ ىنو ابِ ٍاِ األبْا ء ىاؾ  ٍٗتعاة  غتيا  ضاِ ىاؾ  اٟعاـ ب 

 ٕٗ٘ ٍ  ٝزعو اى٘اىؼ ْٝق  ىنخـ  األبْ ء  ألُ مو ٗىعؼ ْٝٞ   ىٚ ض ٓمتٔ  يؾؽا رؼٝعؼا.

ضاب فاٜ  ُ ّعاٞو ٍعأ صقّأ ٗى٘ضتأب ٗٝنتقَٜ اباِ اىـٍٗاٜ اىضاؼٝج ضاِ ٍضَاؼ ٗمثّأ ٝـ

 فٞيـس ٗق ئا اصتْ ؿٓ:
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  ييييييوا  الييييييشد  عنييييييي ف لييييييؽى مييييييضاس 

 

 تعيييييييذا علييييييى قييييييشب قشيثييييييا علييييييى تيييييي عذ 

 

ال ٝتغاؾ ابااِ اىـٍٗااٜ اىطبا ش ٗمااٞية ٍااِ ٗماا ئو اىتعبٞاـ اىَثى٘فااةب بااو ٕا٘  َاا٘ٝـ صااٜ ىضزااٌ 

ٍضَاؼ مَا   اعط٘ٙ اىَاعمضةب با ألٍل ما ُ ْٕا  ْٝاضل اىَع ّ  ب فا ّظـ  ىاٚ اىَا٘ه مٞا  ٓا٘ٙ 

ٗٝيعبب ّع ّقٔ ّٗقبئب ّٗتضنل ٝؼٓ ٗٗرعٖٔ بَْة ّيتٌ ؿائضتٔب ٗاىًٞ٘ ؿصو فـصيش ٍعٔ األىماة 

ٗاىَـس ٗاىطم٘ىة اىغْةب ّتيمش ْٕ  ْٕٗ ك ف، ّزاؼٓ  ال باِٞ عا فع ٍتاثىٌب ٗضٞاُ٘   عبٖا  اىماـاش 

ٍعقاا٘ػ ب ٗ صاا،ً ٍتط ٗىااة فااثّزقه اىَْ ٝاا  ٗضٞااؼٕ ب ٗاىضْااِٞب ىقااؼ بُعااؼ ٍضَااؼ فغ بااش ٍعاأ مٍاا ه 

ٗ عيمش اٍٟ ه ٗضؼٕ ب ٕؾا ٕ٘ ابِ اىـٍٜٗ ضقيٞة عَبة  ناتغو اىيماع فتاعغْعٔ ىيَعْاٚ فٞتزياٚ 

 اىيع٘ؿ فٜ  بٖٚ صيةب ٗ فٕٚ ٍْظـ.

ٗٝغٞب ابِ اىـٍٜٗ ضِ ّمنٔ  ىٞتضؼث ضِ ٍضَؼ فْٞقيْ  ٍعٔ  ىاٚ ٍياٖؼب ٗف  أ ٗىاعٌ ٝاْل  باؼا 

 ِ ضَـ ٍضَؼ مّؾاك: ُ ٝغبـّ  ض

 لقييييييذ قييييييل تييييييي  المرييييييذ واللؽييييييذ لثصيييييي  

 

 فليييم يييينظ عريييذ المريييذ  ر ليييم فيييي اللؽييي ذ 

 

ٕؾا بٞش ٍِ  ىؼ  بٞ ه اىقَٞؼ   ثحٞـا فٜ اىْمل مَ  ٝق٘ه ػ. اىْٖٜ٘ٝب ألُ ابِ اىـٍٜٗ َٝا  

 قتـُ بَ٘ه اىطموب ٗاىتٜ  زعو ىَ٘ه اىطمو ىْ ضة ال  زؼٕ  فاٜ ض ٓمة ٍِ  ٍـ اىع٘آ  اىتٜ 

 ٍ٘ه اىنبٞـ:

 ألييييييييػ علييييييييي  النييييييييض  ؼرييييييييى أؼاليييييييي  

 وييييييييل عليييييييى األييييييييذ  ذغييييييياق  نفغييييييي 

 

  ليييى ويييفشج الييي عاد  عييي  ؼميييشج الييي وسد 

 وييييزو  كمييييا ييييزو  الق ييييية مييي  الشنييييذ

 

ٍٖؼٓ ٗىضؼٓ قَٞـ  ىٌ ْٝنٖ ب فقاؼ ) ىاش( ضيٞأ اىْاقفب ىقؼ ٍ ه ٍضَؼ ٕٗ٘ ٍغٞـب ف ىمتـ  بِٞ 

ٕٗؾٓ ىمظة ق٘ٝة  ؤماؼ ضياٚ  اؼٕ٘ؿ صا ه ٍضَاؼ   ؽ با ُ ضيٞأ اىياض٘ب ٗاماتض ه ىّ٘أ ٍاِ صَاـ  

اى٘ؿػ  ىٚ ٍمـ  اىقضمـاُب ٍٗ   ػش ٍٗ   ضزب ٍٗا  اباِ اىـٍٗاٜ ىتنا قٔ ّمال ٍضَاؼ! صتاٚ 

 ب:ىٞن ػ اىق ؿئ ٝنَا  ّم مٔ بثؽّٜب ّٗبعِ قيبٔ اىَْطـ

 فيييييييا لييييييك ميييييي  نفييييييظ ذغيييييياق  أنفغييييييا

 

 ذغييييييياق  دس مييييييي  ن ييييييياا تيييييييال عيييييييي قذ  

 

 ّاأ  َاا٘ٝـ باا ىغ اىضن مااٞة ىضـمااة األٝااؼٛ ٗصٞااـ  األٕااو ٗىاامقتٌٖ ضيااٚ ٍضَااؼ ٕٗااع٘ ٝز باأ 

 اىَ٘ه.

ٗال ٝمتااث اى٘اىااؼ اىَنيااً٘ ٍااِ  نااـاؿ )اىعقااؼ(ب ىنْاأ ضقااؼ ضٞااـ ٍْظااً٘ب ضقااؼ قااؼ اّضااو ٍااِ ّظ ٍاأ 

 اىَتْ مع فٖ٘ٙ 
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 مٓ.. مٓ.. مٓ.. ٍ   ىؼ فزٞعتل! ٍٗ   ٍـ صقّل!

 ععثييييييد لقلثييييييي كيييييييل لييييييم ينفاييييييش ليييييي 

 

 وليييييو أنييييي  أقغيييييى مييييي  الؽعيييييش الصلييييي ذ 

 

ٗٝن ؿ  ابِ اىـٍٜٗ فٞتٌٖ قيبٔ ب ىقنا٘ ب فٖاؾا ٍياٖؼ )اصتْا ؿ ٍضَاؼ( ال ٝزناـ ضيٞأ. فنٞا  

 قيبٔ ىٌ ْٝمطـ 

ٝاؼضٜ باثُ قيبأ اّمطاـ ٍخاو بقٞاعة اىْا كب ٗال ٝبا ىغ فاٜ ف ّٔ اىَؼش اىؾٛ ٍٞاق فْأ ٗؿ آب فا، 

 ٍؼٍتٔ ىمـاقٔ ؿضٌ ٕؾا اىضب اىؾٛ ٝننِ رْب ه ّمنٔ  ألّٔ قؼ امتنيٌ ٗ ؽضِ ىقْ ء أ.

 لعميييييش  لقيييييذ ؼاليييييد تيييييي الؽيييييا  تعيييييذ 

 

 فييييا لييييد ؽيييعش  كييييل ؼاليييد تييي  تعيييذ  

 

فنٞ  صا ه ٍضَاؼ بعاؼٓب ٗاماَا مٞا  َٝا  ٕاؾا اىضا ه ٗىقؼ  غٞـ ص ه األب بعؼ فقؼٓ ىَضَؼب 

 بعؼٓ:

 شكليييييييييييد عيييييييييييشوس  كلييييييييييي   ر شكلرييييييييييي 

 

 وأوييييثؽد فييييي لييييزاخ عيؾييييي أخييييا صهييييذ 

 

فيٌ ٝعؼ ٝزؼ ىؾ  فٜ صٞ  ٔ بعؼ ٍضَؼب ٕٗ٘ ٍ ػش فٜ ؽىل مو اىَؼشب فٖ٘ ٝثمو باؼافا اىزا٘ ب 

ا بٖاؾا اىْاؼاء ٗٝيـب بؼافا اىعطوب ْٗٝ ً بؼافا  اىتعبب ٗٝعا٘ػ بْغَاة ىطٞماة ؿقٞقاةب فْٞا ػٛ ٍضَاؼي

 اىغ فش اىٖ ٍل اىؾٛ ٝؤىٌ فؤاػٛ مَ  مىٌ فؤاػٓ:

 أسيؽانييييييييح العينييييييييي  واألنييييييييل والؽؾييييييييا

 

 أال لييييد ؽيييعش  هيييل ذغييييشخ عييي  عريييذ   

 

 ٗٝق٘ه ٕؾا ٕٗ٘ ٝعيٌ  ّٔ ال ٍزٞبب فٞيزث  ىٚ ٍض ٗىة اىبن ء ٍـ   عـٙ:

 مييييياء العيييييي  ميييييا أعيييييعذخ تييييي ع عيييييقيك 

 

 و ث كانييييد الغييييقيا ميييي  الييييذمإ ال ذعييييذ  

 

فٞق٘ه  ؽا مْش قؼ  ـمتل ٗصٞؼا  ؾٕبب ف ّٜ  ضؼك بثّٜ مثبنٞل ٍ   معمتْٜ ضْٜٞب ٕٗ٘ ْٕ  ال 

ٝنؾب ٗال ٝؼضٜ  ّٔ مٞبنٞٔ ػائَ  فٜ مو ٗقش ٍؼٙ اىضٞ     ٗؿضٌ ٕاؾاب ف ىاؼٍ٘  ال  زاؼٛب ألّال 

 بْ  ابِ اىـٍٜٗ بمْٔ ٗى ضـٝتٔ فٞق٘ه:ىِ  ع٘ػب ٗٝتـقٚ 

 مؽمييييييييذج مييييييييا ؽيييييييييء ذييييييييوهم عييييييييلوج

 

 لقلثيييييييييي  ال صاد قلثيييييييييي مييييييييي  الوظييييييييي ذ 

 

 ال ضقاء ٗال مي٘  ضِ ٍضَؼب بو  ٍبش مو ىٜء ص٘ىٔ ٝؾمـٓ بٔ صتٚ  ع٘ٝٔ:

 يكونييييييياث لوؼيييييييضاث أوس  مييييييي  الضنيييييييذ  أس  أخويييييييييييييييك الثيييييييييييييياقيي  كليرمييييييييييييييا
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  را لعثيييييييييا فيييييييييي ملعييييييييية ليييييييييك ليييييييييزعا

 فمييييييا فيرمييييييا لييييييي عييييييلوج تييييييل ؼييييييضاصج

 

 فييي اد  تمصييييل النييياس عيييي  رييييش مييييا قصييييذ

 يريعانريييييا دونيييييي وأؽيييييقى تريييييا وؼيييييذ  

 

 -ٗٝعيع  ػ. اىْٖٜ٘ٝ ضيٚ ٕؾٓ األبٞ ه  عيٞق  ٍؼٕي    ؽ ٝق٘ه: "ٍ   ظِ فاٜ ىاعـ اباِ اىـٍٗاٜ 

عماٚ اىناـائـ ٍ  ٝم٘ش ٕؾٓ األبٞ ه ال فٜ  عَقٖ  اىتضيٞيٜ اىبعٞاؼ ٗؿاء   -بو فٜ اىيعـ اىعـبٜ مئ

اإلّناا ّٞةب ٗال فااٜ ٍَ ؿصتااعٖ  بٖااؾٓ اىنااـائـ صااِٞ  نتنياامٖ  ٍٗااؼش ٍٗاامٖ  ىٖاا ب ٗال فااٜ قااع٘  

امتخع ؿ ٖ  ىيَي ؿمة اىع ٓمٞة اىعْٞمة فٜ ّمل اىق ؿئ".
(ٕٕ)

 

 وأنيييييييد و ث أفيييييييشدخ فيييييييي داس وؼؾيييييييح

 

 فيييييلني تيييييذاس األنيييييظ فيييييي وؼؾيييييح الفيييييشد 

 

اى٘صيةب ٗػاؿ األّل[ ٗىت ُ بَْٖٞا ب ىنَْٖا   ياتـم ُ فاٜ ف ّٖ  ٍق بية ٍؤىَة بِٞ ػاؿِٝ ]ػاؿ 

 اإلفـاػ ٗاى٘صؼ .

ٗٝغٞو  ىْٞ   ُ اىقَٞؼ  ؿضٌ امتقَ ء ٍبؼضٖ  ال  ْتٖٜب بو ال ٝـٝاؼ ٕا٘ ىٖا   ُ  ْتٖاٜب فْٖا ك 

فاٜ اىاْمل بقٞاةب ٗفاٜ اى٘راؼاُ صاقُ ػفاِٞ ال  نات٘ضبٔ اىنيَا ه ٗال  يابعٔ اٟٕا ه  ىاؾا ال َٝياال 

 :ضْؼٕ  م٘ٙ اىؼض ء

 عليييييييييييييك عييييييييييييالا هللا منييييييييييييي ذؽيييييييييييييح

 

وميي  كييل ريييس ويياد  الثييش  والشعيي ذ 
(23)

 

 

فْٖ  ٝيتقٜ ابِ اىـٍٜٗ ٍا مو ف قؼ ٍٗضقُٗب فٞ٘صاؼ  صن ماْ  ٍٗع ّ  ْا ب ٗٝمَاش ضاِ  زـباة 

اىنيَة اىَ ػقةب ٗ ْٜء فاٗٝة ٍِ فٗاٝ  اىْمل اىغبٞ،اة اىتاٜ ٓ ىَا   ّن ّٞة فـٝؼ   تثىع فٜ مَ ء 

 اّتظـّ ب ٗ طيعْ  ىَِ ٝني  ىْ  ضْٖ .

ٗ ٍ  اىٌْ اىت ىٜ فٖ٘ ىؾ ٝب اىٖؾىٜ اىؾٛ ٍ ه بْ٘ٓ اىنبعة فٜ ضا ً ٗاصاؼب فـحا ٌٕ فاٜ قَاٞؼ  

ـحاا ءب ضاؼه ٍاِ  راع٘ػ ىاعـ اىـحا ءب باو رعيٖا   با٘ اىغطا ب اىقـىاٜ فاٜ رَٖـ أ  ٗه قَا ئؼ اى

فقؼٍٖ  ضيٚ ٍـحٞة اىغْ٘ٛب ٗ ضيٚ ب ٕيةب ٗضيقَة ٗ بٜ فبٞؼ اىط ئٜب ٍٗتٌَ بِ ّ٘ٝـ ب ٍٗ ىل بِ 

اىـٝب. ٗضؼ  .  صَؼ ٍضَؼ ى مـب ٗضبؼاىن،ً ٕ ؿُٗ ]ٍضقق  اىَمْيٞ ه[ٕؾٓ اىقَٞؼ  فٜ اىاؾؿٗ  

اىعيٞ  ٍِ اىيعـ .
(ٕٗ)

  

ٞـٗٛ ىٖ  صقّأ ٗ ىَأ ٍغ ٓبا  ر ء ٍؼؿ اىقَٞؼ  ؿػا ضيٚ اٍـ    ن ئئ ضِ ىزّ٘ٔ ٗ ؿقٔب ف

 ّمنٔب ٗمثّٔ ٝبضج ضِ اىعقاء:

                                                           
 . 316، ص 1969، بٌروت، 2ثقافة الناقد األدبً: د. محمد النوٌهً، مكتبة الخانجً، دار الفكر، ط (22)
 99/ 12م. ج1999، 1ت، طخزانة األدب: البغدادي، دار الكتب العلمٌة، بٌرو (23)
 .191، ص9تارٌخ األدب العربً )العصر العباسً األول(: د. شوقً ضٌف، دار المعارف، ط  (24)
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 أمييييييييييي  المنيييييييييييوث وسيثريييييييييييا ذروظيييييييييييإ

 قاليييييييد أميميييييييح ميييييييا لعغيييييييمك ؽييييييياؼثا

 أا مييييييييييا لعنثييييييييييك ال يال ييييييييييم م ييييييييييععا

 

 والييييييذهش لييييييييظ تمعقييييييية مييييييي  يييييييي عضـ  

 ميييييييي نز اترييييييييزلد ومصييييييييل مالييييييييك ينفييييييييإ 

  ال أقيييييييييييي  عليييييييييييييك را  الم ييييييييييييعإ 

 

 حٌ ٝمَش ضَ   ؿقٔب ٗضِ مبب ىز٘ٓ:

 أود  تنيييييييييييييي فييييييييييييي عقثوني ؼييييييييييييي غشج

 عيييييييييثقوا هيييييييييوا  وأعنقيييييييييوا لريييييييييواهم

 

 تعيييييييييذ الشقييييييييياد وعثيييييييييشج ميييييييييا ذقييييييييي لإ  

 فرخشمييييييييييوا ولكييييييييييل ظنيييييييييية مصيييييييييي شـ 

 

ف ّٖ  صنـ ٜ ىمـاش  بْ ئٜب صنـ   تزؼػ ٗضْؼٍ  ٝزاِ اىيٞاو ٝطا٘ه اىناٖـب ٗ تنا بع اىاؼٍ٘ ب 

 ٍ٘ه قبيٌٖ! ىنٌْٖ  ن بق٘ا ىيَ٘هب ٗ عؾٌٕ ٗاصؼا ٗاصاؼاب ؿضاٌ ىقؼ ٍ  ٘ا قبيٜ ٗمٌ مْش   َْٚ  ُ 

  ُ اىَ٘ه ّٖ ٝة مو صٜ. ٗىنِ مٞ  ص ىٜ بعؼ ٍ٘ ٌٖ 

 فغثييييييييييشخ تعييييييييييذهم تعيييييييييييؼ ناويييييييييية

 

 و خيييييييييييا  أنيييييييييييي الؼييييييييييي  مغييييييييييي ررثإ  

 

ٕٗا٘ ظاِ بَخ باة اىٞقاِٞ باثّٜ ماث بعٌٖ. ٗ ْاؼاس ػائاـ  ٗبقٞش صٞ  ٜ بعؼٌٕ ىق ء ٗ عبب ٗ ظِ 

 ثٍ، ٔب ٗ ْْذ فنـ  اىَ٘ه ٗاىضٞ   فٜ فنـٓ ىٞغـد ىْا  بٖاؾٓ اىمينامة اىـاقٞاة اىتاٜ  َا٘ؿ ٍاؼٙ 

 صـٍٔ ضيٚ اىؼف   ضِ  ٗالػٓ  فاء  ٛ ّـؿ  ال  ُ اىَ٘ه ىٔ ىثٗ معـ:

 ولقيييييييذ ؼشويييييييد تييييييي ث أدافيييييييإ عييييييينرم

 و را المنيييييييييييييييح أنؾييييييييييييييثد أيفاسهييييييييييييييا

 

 فييييييييييييلرا المنيييييييييييييح أقثلييييييييييييد ال ذييييييييييييذفإ  

 ألفييييييييييييييد كيييييييييييييل ذميميييييييييييييح ال ذنفيييييييييييييإ 

 

ٍ   ضزب ٕؾا اىتيبٞٔ ىيَ٘ه!  ّٖ  ٍ٘ؿ  بيعة   ؽ ْٝقيب اىَ٘ه ىضٞ٘اُ ٍمتـك ال ض ىاب ىأب 

ف ؽا  ّيب  ظم ؿٓ ال  ْما ْٕ ك  ع٘ٝؾ   ٗ  ََٞة  َؼ اىيـب ٗ ٘ق  اىَ٘ه. ٗاىقَاٞؼ  ى٘صاة فْٞاة 

ـ   ت٘افع ٗ يت،ٌ ٍا اىز٘ اىْمنٜ اىعا ً ىيقَاٞؼ ب ٗ نا ػ  َتاقد ٍتعؼػ  اىَي ٕؼب ٗفٜ مو ٍيٖؼ فن

 ٍـاصو اىـح ء اىخ،حة اىْؼب ٗاىتثبِٞ ٗاىعقاء بضٞج ال ّمَو بْٖٞ :

 كيييي م ميييي  ظميييييإ الؾييييمل ملريييي م الريييي و 

 فلييييييي   ترييييييييم فعييييييييإ الضميييييييياث وسييييييييي ث 

 والييييييييييذهش ال يثقييييييييييى علييييييييييى ؼذشانيييييييييي 

 

 كيييييييييانوا تييييييييي عيؼ نييييييييياعم فرصذعييييييييي وا  

  نييييييييييييي تيييييييييييي  هل ميييييييييييي ودذي لمفعييييييييييييإ

 ظييييييييوث الغييييييييشاج ليييييييي  ظذا ييييييييذ أستييييييييإ 

 

ٗىنو ى ضـ ٓـٝقتٔ ٗ مي٘بٔ فٜ اىتمنٞـ ٗاىتعبٞـ ضِ  زـبتٔ اىغ ٍةب ٗ ُ اىتقٚ ٍاا معاـِٝ. 

ٗقؼ قٞو ضْؼ اىعـب: "مو ب،ء ضْؼ القٞٔ  ٗرا"  ىؾىل ّضِ ّتؾٗش اىمِ ٗص،ٗ  اىتزـبة اإلّن ّٞة 

ٍااا اىياا ضـب ٗال  غْْٞاا  ٕااؾٓ اىتزـبااة ضااِ األعااـٙ فاا بِ اىـٍٗااٜ ىاأ ٍااؾاش عاا ً ؿضااٌ ٍـاؿ ٖاا  

ٝـّااٜ اىيااع٘ؿ ٗاىعقااو ٗاى٘رااؼاُب ٗاىغْناا ء  ضتاا د ؽائقااة فـٝااؼ  ؿقٞقااة ؿقااة ض ٓمتٖاا ب ٗضؾٗبااة 
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 زـبتٖ ب ٗ ب٘ ؽ ٝب ضبـ ضِ اىخنو بثمي٘بٔ اىغ ًب ٗىنو ٗاصؼ ٍِ ٕؤالء  َ٘ؿ ٍعِٞ ال ٝغْٜ 

صية فَـصية صتٚ َّو  ىٚ اىـّ  اىمْٜ اىؾٛ ّتغٞ ٓ ٍِ ٗؿاء ٍع ٝيعة ضِ اٟعـب ّتؼؿد ٍعٔ ٍـ

 اىمِ. 

ٗٝبقٚ االضتق ػ بثُ ؿح ء األبْ ء ٕ٘ ٍِ  ىؼ  ّ٘ا  اىـح ء صـاؿ  فٜ اىع٘آ ب ٗ مخـٕ  ىعز٘ا 

ٗ ٍـٕ   مزع ب ؿبَ  ىَ  ْٝط٘ٛ ضيٞٔ االباِ ٗاالبْاة ٍاِ ٍْقىاة  ضَاو اىتـقاب ٗاالّتظا ؿ ىَناتقبو 

ىتعٖؼ اى٘اىؼِٝ بـض ٝتٔ صتٚ ٝنبـب ٗفٜ ماو ٝاً٘  ياـش فٞأ اىياَل َْٝا٘ مَا   َْا٘ ٗاضؼب ٗؿبَ  

اىْبتة اىَغٞـ  ٗاىبـضٌ اىْعٞ ب َْٗٝ٘ اىضيٌ ٍعٔب ف ؽا ٍ  صو ٍنـٗٓ َٝنٔ ض ػؿ األٍِ اىاْملب 

ٕٗزـ االبتن ً اىيم ٓب فنٌ م ّش اىضٞ   مينة ٍتْ ضَة رَٞية بٔ! ٗمٌ م ّش اٍٟ ه ص فية ب٘ر٘ػٓ! 

ُ مو ٕؾا ؿصو  يل اىن ض ه ٗاألٝ ً ٗاىنُْ٘ ؿصيش ٍعٔ ٗ ـمش بََة ضقٝـ  ٓبعش ضياٚ ٗاٟ

 اىقيبب ٗاؿ نَش ب ىؾامـ ب فَِ  ِٝ ّث ٜ بقٍِ معـ ٗضَـ معـ ٗبؼاٝة  عـٙ 

ف ُ بن ءّ  ٍِ ّضب ال ٝقتَـ ضيٚ  ضنـّ  ىمقؼٓب باو ّضاِ ّبناٜ ّمناْ  اىَتعباةب ّبناٜ  ٍ ّْٞا  

قٞقٖاا ب ّبنااٜ اإلضٞاا ء ٗاىَْااب صااعِٞ َٝااـُ ٗؿ مااْ  ٝتااؼىٚ ّـقااب اىعـْٝااة اىتااٜ مْاا  ّتطيااا ىتض

ىم ءٓب ّبنٜ  ّم م  م ّش  ئَب ٗ صْ ّ  مع ّش  َْٔب ٗفـصة ألٗه م ضة قؼً بٖا  ىياؼّٞ ب ّبناٜ 

  ط ٗه األٍو ٗعٞبة اىـر ء فٞٔ اىتٜ ضيٚ  حـٕ  ع بش ٍن ضْٞ ب ٗ بؼىش ٍع ىٌ صٞ  ْ . 

 المثؽس الشاتإ: سشاء المذث.

ّي   ػبٞا  فاٜ ىاعـٓ ضـف األ ػب اىعـبٜ فَٞ  ضـف ؿح ء اىَؼُب ٍعـفة ع ٍةب فقؼ ضـفٔ ضـ

ّٗخااـٓ. ٕٗاا٘ ىااُ٘ ٍااِ اىتعبٞااـب ٝعناال ٓبٞعااة اىتقيباا ه اىنٞ مااٞة اىتااٜ  زتاا د ضَاا٘ؿ اىضنااٌ فااٜ 

ٍـاصو ٍغتيمة. ٕٗؾا اىْ٘  ٍِ اىـحا ء ال ٝقا  فاٜ صاؼٗػ ضْاؼ ؿحا ء اىَاؼُ ٗصاؼٕ ب صاِٞ َٝاٞبٖ  

ْٔ ٝتز ٗف ؽىل  ىٚ ؿح ء اىََ ىل   ؿ ب ٗاىعَ٘ؿ   ؿ   عـٙ. باو قاؼ ٝـحاٜ اىؼٍ ؿ ٗاىتغـٝبب ٗىن

اىؼٗىة بثمـٕ   مَ  صؼث ؽىل فٜ األّؼىل. ٗقؼ  َٞق ٕؾا اىغـُ ٍِ ؿح ء اىَؼُ ىعـاب  مخـ ٍاِ 

  َٞقٓ فٜ اىْخـ.

ُة ٝبناٜ ضياٚ  ُٗٝعؼ ؿح ء اىَؼُ ٍِ األضـاُ األػبٞة اىَضؼحاة  ؽىال  ُ اىزا ٕيٜ ىاٌ  ناِ ىأ ٍاؼ

بٖ ب فٖ٘ ْٝتقو فٜ اىَضـاء اى٘امعة ٍِ ٍنا ُ  ىاٚ معاـب ٗ ؽا  ىاٌ بَاؼُ اىَْا ؽؿ  ٗاىغن ماْة عـا

فٖ٘  ىَ ً ض بـ. ٍٗ  م ُ بن ء اىز ٕيٜ ضيٚ اىـبا اىؼاؿك ٗاىطياو اىَ صاو  ال ٍْٗٞا  ٗ حاـا ىٖاؾا 

اىيُ٘ ٍِ اىيعـ ٗىٖؾٓ اىع ٓمة اىَعبّـ  ضِ ػؿك اىَن ُ ٗعـابٔ.
(ٕ٘)

 

                                                           
 211م. ص 1991، 1دراسات أندلسٌة فً األدب والتارٌخ والفلسفة، د.الطاهر أحمد مكً، دار المعارف، مصر، ط (25)
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ا  ال  ّاأ ماا ُ  قااو ٍَاا  راا ء فااٜ اىعَااـ ٗضااـف اىَيااـش اىعـبااٜ قاا ـي ؼؿا ٍااِ ٕااؾا اىـحاا ء ىااع

األّؼىنٜب
(ٕٙ)

ب 
(ٕ7)

ضْؼٍ   عـّش ض ٍَة اىغ،فة اىعب مٞة ىيتؼٍٞـ ٗاىغاـاب عا،ه اىمتْاة اىتاٜ  

ٗقعش بِٞ األٍِٞ ٗاىَثٍُ٘. فْٖبش بغؼاػ ٕٗتنش  ضـاُ  ٕيٖ  ٗاقتضَش ػٗؿٕاٌب ٗٗراؼ اىّنامية 

 فن ػا ٗػٍ ؿا. ٗاألٗب ه ٍْ عي  ٍ ىض  ىٞعٞخ٘ا

ٗىقؼ  بؼ  ابِ اىـٍٜٗ فٜ ؿح ء اىَؼُ  بؼاضٔ فٜ ؿح ء األبْ ء صِٞ ٕزٌ ٍ صب اىقّذ بزَ٘ضٔ 

 ضيٚ ٍؼْٝة اىبَـ ب ٗ ّقه بٖ  اىْٖب ٗاىنيب ٗاىضـش ٗاىقتو:

 راد عييييييييييي  مقلريييييييييييي لزييييييييييييز المييييييييييي ناا

 أ  نيييييييوا مييييييي  تعيييييييذ ميييييييا ؼيييييييل تالثييييييي 

 أ  نييييييوا ميييييي  تعييييييذ مييييييا انررييييييك الضنيييييي 

 

 عنيييييييييي  تالييييييييييذموـ الغعيييييييييي ااؽييييييييييغلرا  

  يييييييصشج مييييييي  ذلكيييييييم الرنييييييياخ الع ييييييياا 

  يييييييييييط ظييييييييييي راسا مؽييييييييييياسا اإلعيييييييييييالا 

 

ٕؾا ٕ٘ ابِ اىـٍٜٗ ى ضـ ْٝق  ىي٘اقعٞة ّقضا    ؽ باؼ  قَاٞؼ ٔ ب ىضاؼٝج ضاِ ىؾٝاؾ اىْاً٘ اىاؾٛ 

ٕزـ ٍقيتٞٔ  حاـ االضتاؼاء ضياٚ صبٞبتأ " اىبَاـ  "ب ٗىاٌ ْٝا  اىْاً٘   ؽ ٍٗا  صقّأ  َّا  اىقياع 

ٍ   ٍ ب اىبَـ  رع،ٓ ٝمقؼ ىؾاؽ  اىًْ٘ ٗاىٖؼٗءب ٕٗ٘ ضيٚ ٍ  ضٖؼّ  ٍْٔ ال ٝب ىغ ٗال ٗاألىٌ ضيٚ 

 ٝؼضٜ ىع٘ؿا ٍْ قْ ب بو َٝ  ٗ ؽا ٍٗ  ٍؼش. ٍ  صؼث ىيبَـ  ال ٝقً٘ فٜ األٕٗ ً:

  ث هيييييييييييييزا مييييييييييييي  األميييييييييييييوس ألميييييييييييييش

 لشأينييييييييييييييييا مغييييييييييييييييريق ي  أميييييييييييييييي وسا

 

 كييييييييييياد أث ال يقيييييييييييوا فيييييييييييي األوهييييييييييي اا 

 ؼغيييييييييييثنا أث ذكيييييييييييوث س ييييييييييييا منييييييييييياا

 

 حٌ ٝيتمش  ىٚ ق ئؼ اىقّذ ىَٞب ضيٞٔ اىيعْ ه:

 أقيييييييييييييذا القا يييييييييييييذ اللعيييييييييييييي  عليريييييييييييييا

 وذغيييييييييييييمى تغييييييييييييييش ؼييييييييييييي   ماميييييييييييييا

 

 وعليييييييييييييييييييى هللا أيمييييييييييييييييييي ا  قيييييييييييييييييييذاا 

 ال هيييييييييييذ  هللا عيييييييييييعي  مييييييييييي   مييييييييييي اا

 

 ٗىنْٔ مـض ُ ٍ  ٝـرا ىيضؼٝج ضِ اىبَـ  ٕٗ٘ ٍضـٗش اىمؤاػب فٞغ ٓبٖ  بيٖمة:

 نفغييييييييي عليييييييييك أيرريييييييي ا الثيييييييي لرييييييييل 

 لريييييل نفغيييييي علييييييك ييييييا معيييييذث الخيييييي 

 لرييييييل نفغييييييي عليييييييك يييييييا قثييييييح اإلعيييييي 

 

  يييييييصشج لرفيييييييا كمصيييييييل لرييييييية ال ييييييي شاا 

  ييييييييييشاخ لرفييييييييييا ييييييييييي ع ني  تيييييييييي رامي

  ييييييييالا لرفييييييييا ياييييييييو  منيييييييي  رشاميييييييي ي

 

 ىٌ  عؼ اىبَـ  ٍؼْٝة ٝعٞو فٖٞ ب بو صبٞبة ٍغـً بٔ:

                                                           
أحمد بن محمد المقري التلمسانً، تحقٌق: إحسان عباس، دار صادر، ٌراجع: نفح الطٌب فً غصن األندلس الرطٌب: الشٌخ  (26)
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 لريييييل نفغيييييي علييييييك ييييييا فشليييييح الث ييييي 

 لريييييييييل نفغيييييييييي لعمعيييييييييك ال  ييييييييي مرفاني

 

  ييييييييلذاث لرفييييييييا يثقييييييييى علييييييييى األعييييييييواا 

 لرييييييييييل نفغييييييييييي لعييييييييييض  المغر يييييييييياا

 

ف ُ ٕؾٓ األبٞ ه اىن بقة ) َ٘ؿ ص ه اإلّن ُ اىؾٛ ْٝمزـ ب مٞ ب حٌ ٝق٘ه م،ٍا  ض ٍا  ٍتياْز ب 

حٌ بعؼ  ُ  ْزيٜ ضْٔ ضَـ  اىبن ء ٝبؼ  فٜ مـػ قَة ٍ  ٝبنٞٔ(.
(ٕ8)

 

 كييييييييييييي نرم قايييييييييييييإ الليييييييييييييي دخلوهيييييييييييييا 

  لعيييييييييوا تالمرنيييييييييذاخ ظريييييييييشا ف لقيييييييييد

 

  يييييييييييييييل  را ساغ مذلييييييييييييييي رم ال ييييييييييييييي الا 

 ؼملرييييييييييا الؽيييييييييييامالخ قثيييييييييييل الرمييييييييييياا

 

 ٗٝنتغؼً " مٌ " اىغبـٝة اىتٜ  ؼه ضيٚ اىنخـ ب ٗضؼً اىقؼؿ  ضيٚ اإلصَ ء:

 كيييييييم أرصيييييييوا مييييييي  ؽييييييياسب تؾيييييييشاب

 كييييييييييم لييييييييييني  تنفغيييييييييي  ساا منعيييييييييي ى

 كيييييييييييم أؾ قيييييييييييذ سأ  أخيييييييييييا  ويييييييييييشيعا

 كييييييييييييم أب قييييييييييييذ سأ  عضيييييييييييييض تنييييييييييييي  

 كيييييييييم مفيييييييييذ  فيييييييييي أهلييييييييي  أعلمييييييييي و 

 كييييييييم سليييييييييإ هنييييييييا  قيييييييي ذ فاميييييييي و 

 كيييييييييييييم فرييييييييييييياج تخييييييييييييي اذم هللا تييييييييييييي كش

 كيييييييييم فرييييييييياج مصيييييييييونح قيييييييييذ عيييييييييثوها

 وييييييييييثؽوهم فكيييييييييي اتذ القييييييييييوا ميييييييييينرم

 

 كييييييييم أرصييييييييوا ميييييييي   يييييييياعم تاعيييييييياا  

 فرلقييييييييييييييييييوا ظثينيييييييييييييييييي  تالؽيييييييييييييييييي غاا

 ذييييييييشب الخييييييييذ تييييييييي  وييييييييشعى كييييييييشاا

 وهييييييييييو ييييييييييي على تصيييييييييياسا ومصيييييييييياا

 نالييييييييك ؼاميييييييي يؼييييييييي  لييييييييم يؽيييييييي م  ه

 تؾيييييييثا الغييييييييل قثيييييييل ؼيييييييي  الفاييييييي اا

 ف يييييييييييؽوها ظريييييييييييشا تغييييييييييييش اكررييييييييييياا

 تيييييييييييياسصا وظيييييييييييي ررا تغيييييييييييييش لصيييييييييييي اا

  ييييييييييو  يييييييييييوا ك نيييييييييي  ألييييييييييل عيييييييييياا

 

 ٗٝق  ضيٚ ىع٘ؿٓ  فاء ٍ  صؼث ىيبَـ  ٗاٍم :

 ميييييييييا ذيييييييييزكشخ ميييييييييا أذيييييييييى اليييييييييضنط  ال

  لعيييييييييوا تالمرنيييييييييذاخ ظريييييييييشا ف لقيييييييييد

 

 ألييييييييييييشا القليييييييييييية أيميييييييييييي ا  لييييييييييييشاا 

 أوظعرنييييييييييييييييي مييييييييييييييييشاسج اإلسريييييييييييييييياا

 

)ٕاؾٓ اىقَاٞؼ  اىَؤؿعاة  ثؿٝغا  فْٞا  ىمتْاة صاؼحش قاؼ  ىقاش  مخاـ ٍاِ ّاع٘ء ضياٚ ٓبٞعاة ٕااؾٓ  

اىَثماا  ب ٗٓـٝقااة اىتمنٞااـ اىعـبااٜ فااٜ ٍع ىزااة األصااؼاثب ٗضيااٚ ٍْيااآه ق ئَااة مْاا  ّضناابٖ  ٍااِ 

ٍْزقاه اىضْ ؿ  اىضؼٝخةب ٗضيٚ اىخق فة اىـصبة البِ اىـٍٜٗ ٗبغ ٍة اىخق فة اىؼْٝٞةب مَا   ٓياع 

ا ٍااِ اىَاا٘ؿ اىق ئَااة اىَتت بعااة اىتااٜ  عتَااؼ ضيااٚ اىبَااـ فااٜ قااؼؿ  ٍؾٕيااةب ٗبٖااؾا ٝنااُ٘ بٖااؾٓ ضااؼػ

اىقَٞؼ  قؼ صيع فٜ مف ش رؼٝؼ  فٜ اىيعـ اىعـبٜ(.
(ٕ9)

 

                                                           
د. عبده بدوي، المملكة العربٌة السعودٌة، الرٌاض، مطابع الفٌصل التجارٌة،   دراسات فً النص الشعري، العصر العباسً، (28)
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ٗال ٝغمٚ ضيْٞ  ٍٞغ اىتعبٞـ اىتٜ اضتَؼ ضيٖٞا  اباِ اىـٍٗاٜ  تاـػػ باِٞ االماتمٖ ٍ ه اىب،ضٞاة 

ٗاىضنااـ ب ٗبااِٞ مااعٌ اىتااٜ  غااؼً ٍاا٘ؿ اىتعااؾٝب اىتااٜ  اا٘صٜ ب ىتعزااب ٗاىضٞااـ ب ٗبااِٞ اىتيٖاا  

اىَغتيمة ٍَ  ٝيٜ بطبٞعة اىض ىة اىْمنٞة اىَعت٘ ـ  اىتٜ ٝع ّٖٞا ب ٗاى٘صاؼ  اىعْا٘ٝة ٗاىَّ٘ا٘ضٞة 

 اىتٜ  تَتا بٖ  اىقَٞؼ .

 المثؽس الخامظ واألخيش: ألواث أخش  م  الششاء.

ح،حة: اىْؼب ٗاىتاعثبِٞ ٗاىعاقاء.  ٍا  اىْاؼب فٖا٘: ٗق  ػ. ى٘قٜ ّٞ  ضيٚ  ى٘اُ اىـح ء ٕٜٗ 

اىْا٘اس ٗاىبناا ء ضياٚ اىَااعٞش ب ىعبا ؿاه اىَياازٞةب ٗاألىما ظ اىَضقّااة اىتاٜ  َااؼ  اىقيا٘ب اىق مااٞة 

ٗ اؾٝب اىعٞااُ٘ اىز ٍاؼ ب ٗقااؼ ضـفأ اىعااـب ٍاؾ اىعَااـ اىزا ٕيٜ فااٜ ٍاآ ٌَٖ صٞااج ٝزتَاا اىْناا ء 

ً ٍِ ضٞـ ىطٌ ٗال عَو ىي٘ر٘ٓ.ىيَٞ س ٗاىع٘ٝو ضيٚ اىَٞشب ٗامتَـ فٜ اإلم،
(ٖٓ)

 

ٗقؼ رـه ضياٚ  ىناْة اىْنا ء اىْاؼاب ه ب ىز ٕيٞاة األىاع ؿ اىتاٜ  عباـ ضاِ ضَاع صاقِّٖب ٗقاؼ 

اّمَاايش ٍااْ ضة اىْااؼب ضااِ ٍااْ ضة اىيااعـ ٍااا اىااقٍِب بااو  ٍاابش ْٕاا ك ٍضتـفااُ٘ ٍٗضتـفاا ه 

 ٝع٘ىُ٘ فٜ اىَآ ٌ بثىع ؿ ع ٍة بٌٖ.

ٔ ٗقش االصتْ ؿب  ٗ  ٕئ ٗ ق ؿبٔب  ٗ ّؼب ضقٝاق ىؼٝأ ٗقؼ ٝنُ٘ اىْؼب ضْؼ بن ء اإلّن ُ ّمن

مْؼب اىـم٘ه ضيٞٔ  فْو اىَ،  ٗاىن،ًب ٗقؼ  طا٘ؿ ىْاؼب اىبياؼاُ ٗاىاؼٗهب ْٗٝاؼؿد  ضاش ٕاؾا 

 اىيُ٘ ٍعظٌ اىـح ء ٍخو ّؼب ريٞية اىن بع.

عؼاػ  ٍ  اىتثبِٞ فٖ٘: اىخْ ء ضيٚ اىيغٌ صٞ   ٗ ٍٞت  حٌ اقتعَـ امتغؼأٍ ضيٚ اىَ٘ ٚ فقٔب ٗ 

فْاا ئيٌٖب ٗؽمااـ ٍض ٍااؼٌٕ ٍخااو  ااثبِٞ اىغيماا ء ٗاىاا٘فؿاء ٗاألىااـاف ٗاألراا٘اػ ٗاىقاا٘اػب ٗاىعيَاا ء 

 ٗاألػب ء.

ٍٗعْٚ اىعقاء ٕ٘: اىَبـب حٌ اقتَـ امتعَ ىٔ ضيٚ اىَبـ فٜ ٍَٞبة اىَ٘ه ألُ ماْة اىضٞا   

فا ىَ٘ه ّٖ ٝاة  قتْٜ  ُ ّعٞو فٖٞ  معؼاء  ً  ىقٞ ءب ٗ ّ  ضْٖ  ىـاصيُ٘ ٓ ىش اىَؼ   ً قَـهب 

مااو صااٜب ٗض ٝااة ْٝتٖااٜ  ىٖٞاا  اىَااعغي٘ق ه  ىااؾىل ا غااؾ اإلماا،ً ٍااِ اىَاا٘ه ٍ٘قماا  ؿائااؼا ٗراأ فٞاأ 

اإلّن ُ  ىٚ مٞمٞة اىتع ٍو ٍا ٍَ ئب اىؼّٞ  ٗٗٝ، ٖا  باْمل ٍؾضْاةب ٗحبا ه ؿاماظب فقا ه ّباٜ أ 

،ٍزا ه ى،ضتاـاُ  : " َّ  اىَبـ ضْؼ اىَؼٍة األٗىاٚ "  ألُ ٍاآه اإلّنا ُ ىاؾىل ال ٍض ىاةب فا

ٗال اىتبؼٝو ٗال اىتغٞٞـب ٗٓ ىَ  األٍـ مؾىل فَِ ب ب  ٗىٚ  ُ ٝظٖاـ امتنا،ٍٔ ٍاؾ اىبؼاٝاة  صاـٙ 

 ىيضَ٘ه ضيٚ األرـ ٗاىَخ٘بة.

                                                           
 13الرثاء: د.شوقً ضٌف، ص( الفن الغنائً 2فنون األدب العربً ) (30)
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ٗىيب صااج  ضمااع ىااؼٝؼ ضيااٚ  قنااٌٞ  ػ. ىاا٘قٜ ّااٞ   ألُ اىضقٞقااة  ّْاا  ال ّنااتطٞا اىمَااو بااِٞ 

رَٞع    ؽ َٝ٘ؿ اىي ضـ فٜ قَٞؼ  اىـح ء فزٞعتٔ   ى٘اُ اىـح ء اىخ،حةب فقَٞؼ  اىـح ء  قً٘ ضيٌٖٞ

ضيٚ اىَت٘فٚب ٗ حـ فـاقٔب ٗى٘ضة اىضقُ ىمقؼٓب ٗقؼ ٝعـُ ىَْ قاب اىَتا٘فٚ ٍٗام  ٔب حاٌ ٝتثماٚ 

 بَِ مبق٘ٓ فٜ ؽىل ٍتغؾا ٍِ اىضنَة ٗاىَ٘اضع مبٞ، ىتٖؼئة ؿٗضٔب ٗر،ء صقّٔ.

ٗقاااؼ ٝيتقااٜ اىـحاا ء ب ىَاااؼٝش  ٗىعااو ٓبٞعااة اىؼؿامااة ٕاااٜ اىتااٜ ػضااش ػ. ىااا٘قٜ ىٖااؾا اىتقنااٌٞ.

ٗاىٍ٘ ب ٕٗؾا  ٍـ بؼٕٜب ف ىي ضـ صِٞ ْٝظٌ قَٞؼ  ؿحا ء فاٜ  صاؼ  ٍاؼق ئٔ ٝتْا ٗه صتَا  ؽماـ 

ٍم  ٔب ٍٗٗع   ع،قٔ ٍخو ؿح ء  ٗك بِ صزـب ٕٗا٘ ٍاِ فضا٘ه ىاعـاء اىز ٕيٞاعة ىمْا ىة باِ 

ٖٞا  ض ٓمتأ اىق٘ٝاة  فاء معيؼ    ؽ م ّش بَْٖٞ  ض،قة ٗحٞقةب فـح ٓ بعؼ ٍ٘ ٔ بقَٞؼ  ؿائعة  ظٖاـ ف

فْ ىةب ٍعؼػا ٍم  ٔ اىعظَٞة ٍِ مـً ٗىز ضة ٗصقًب ٗٝـمق ضيٚ مـٍٔ ٗقش اىَز ضاة ٗاىياؼ  

صِٞ ٝضـً اىْ ك ضيٚ ٍ  َٝينُ٘ ٍغ فة اىض رةب فٞبـف ضط ءٓ ىيمقٞـ ٗاىَضت دب فٞبؼ  بَغ ٓباة 

 ّمنٔ:

 أيرريييييييييييا الييييييييييينفظ أظمليييييييييييي ظضعيييييييييييا

 

  ث الييييييييييييز  ذؽييييييييييييزسي  قييييييييييييذ وقعييييييييييييا 

 

 َْٜٗٝ مـٝع  ىتعؼاػ ٍض مِ اىَت٘فٚ:

  ث الييييييييييز  ظمييييييييييإ الغييييييييييماؼح والنيييييييييي 

 األلمعيييييييييي اليييييييييز  ي ييييييييي  ليييييييييك ال ييييييييي 

 والمؽلييييييييييل المرلييييييييييل المييييييييييشصأ لييييييييييم

 والؽيييييييييافل النييييييييياط فيييييييييي ذؽييييييييييو   را

 

  يييييييييييعذج والؽيييييييييييضا والقيييييييييييو  ظمعيييييييييييا 

  ييييييييي  كييييييييي ث قيييييييييذ سأ  وقيييييييييذ عيييييييييمعا

 يمنييييييييإ ت ييييييييعل ولييييييييم يمييييييييد  يييييييي ثعا

 ليييييييييم يشعيييييييييلوا ذؽيييييييييد عا يييييييييز ستعيييييييييا

 

 حٌ ٝق  ضيٚ ٍ٘ ٔ:

 أود  وهيييييييييل ذنفيييييييييإ اإلؽييييييييياؼح مييييييييي 

 ليثكييييييييييك الؾييييييييييشب والمذاميييييييييي ح واليييييييييي 

 وراخ هيييييييييييييييذا عييييييييييييييي اس نواؽيييييييييييييييشها

 والؽيييييييييي  ر ؼيييييييييارسوا الصيييييييييثاغ وقيييييييييذ

 

 ؽيييييييييء لميييييييي  قييييييييذ يؽيييييييياو  الثييييييييذعا  

 فرييييييييييييياث  يييييييييييي شا و يييييييييييي امإ  معييييييييييييا

 ذصيييييييييييمد تالمييييييييييياء ذولثيييييييييييا ظيييييييييييذعا

خييييييييييافوا مغيييييييييييشا وعييييييييييا شا ذلعييييييييييا
(31)

 

 

ٍٗااِ اىطـٝاا  ّااؼب اىيااعـاء  ّمنااٌٖ  ؽا  صناا٘ا بااؼّ٘  ريٖااٌب ٍٗٗاامٌٖ ىَاا  َٝااْا  ٕيٖااٌ بعااؼ 

اىَ٘هب ف مَا ص  ٌ اىط ئٜب ٕٗ٘ ٝتغٞو ّٖ ٝتٔ فٜ قَٞؼ  ّٝ٘ش فٖٞ  فينمة اىنـً ٍض ٗال  قْ ضْ  

 بـ ٝٔ:
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 أمييييياو  ميييييا يغنيييييي الصيييييشاء عييييي  الفريييييى

  را أنييييييييييي ا دالنيييييييييييي اليييييييييييزي  أؼيييييييييييثرم

 

 ؼؾييييشظد يومييييا ولييييا  ترييييا الصييييذس را  

 لملؽييييييييييودج صلييييييييييط ظوانثيييييييييي را رثييييييييييش

 

 ٗٝـمٌ ٍ٘ؿ  ض ٝة فٜ اإل ق ُ صِٞ ٝق٘ه:

 وساؼييييييييوا ععيييييييياال ينف ييييييييوث أكفريييييييي م

 أميييييييياو   ث يصيييييييييثػ ويييييييييذا  تقفيييييييييشج

 ذيييييش  أث ميييييا أهلكيييييد ليييييم ييييييك ليييييشتي

 

 يقوليييييييوث: قيييييييذ دميييييييى أناملنيييييييا الؽييييييي فش 

 مييييييي  األس  ال مييييييياء ليييييييذ  وال خميييييييش

وأث يييييييذ  ممييييييا تخلييييييد تيييييي   وييييييفش
(32)

 

 

ف ّٔ ٝـٙ ّٖ ٝتٔ فٞض ٗه  ُ ٝزعو ىٖ  ٍا  ٝياـفٖ  ٍتغاؾا ٕاؾٓ اىَا٘ؿ  مابٞ، ٍاِ مابو اإلقْا   

ىنـٍٔ ٗمغ ئٔ ٍا اىْ ك. ٗى ضـ معـ َٝ  ٍْٞا  ٕئ بعؼ ٍ٘ ٔ ٍِ  ـرٞو ىعـٓ ّٗٗعٔ فٜ 

 ٍؼاؿد اىنمِ حٌ اىيضؼ ٗاىؼفِ:

 هييييل للفرييييى ميييي  تنيييياخ الييييذهش ميييي  وا 

 قيييييذ سظليييييوني وميييييا سظليييييد مييييي  ؽيييييعس

 وأسعييييييلوا فريييييييح ميييييي  خيييييييشهم ؼغييييييثا

 

 أا هييييل ليييي  ميييي  ؼميييياا المييييوخ ميييي  وا   

 وألثغييييييييييوني شياتييييييييييا ريييييييييييش أخيييييييييي ال 

ليغييينذوا فيييي ليييشيػ الريييشب أ ثييي اقي
(33)

 

 

ّزؼ اىعَـ اىعب مٜ ٗقؼ ّئ اىـح ء فٞٔ ّي ٓ  ٗاماع   ٗال ّن ػ ّتَمش اىعَ٘ؿ األػبٞة صتٚ 

 ؽ ىٌ َٝش عيٞمة ٗال ٗفٝـ ٗال ق ئؼ ٍيٖ٘ؿ  ال ٗ بّْ٘ٓ  ثبْٞ  ؿائع ب ٗقؼ ٍ٘ؿٗا فٜ اىق٘اػ بط٘ىتٌٖ 

ٍٗضْة األٍة ٗاىزٞ٘ه فاٜ ٗفا  ٌٖب ٗمٞا  ٍاأل ٍا٘ ٌٖ اىقيا٘ب صناـ  ٗفقضا ب ٗصقا  ؿحا  ٌٕ ىٖاٌ 

ىال ٝناتع ب ىضَ ماة ٗاىقا٘  ٗ َزٞاؼ بطا٘ىتٌٖ  َزٞاؼا ْٝاـً ٝمِٞ با ىضقُ ٗاىي٘ضاةب ٗىنْأ ٍاا ؽ

 اىضَٞة فعٜ ّم٘ك اىيب ب ىيؼف   ضِ اىعـِٝ صتٚ اىَ٘ه. 

ٍٗ٘ؿ ىعـاء بْٜ اىعب ك مخٞـا ٍِ اىع٘آا  اىؼقٞقاةب باو ال ّبعاؼ ضاِ اىَا٘اب صاِٞ ّاقضٌ 

ىبَاـب ٗؿحا ء بثّٔ ىٌ ٝتـما٘ا ىاٞ،  فقاؼٗٓ  ال ٗؿحا٘ٓب ٍخاو: ؿحا ء اىقَاٌٞب ٗؿحاع ء اىقأب ٗؿحا ء ا

اىقيٌب ٗؿح ء اىَؼُب ٕٗؾا ٝاؼه ػالىاة ق٘ٝاة ضياٚ  ػقاة ٍيا ضـٌٕب ٗضَاع ٗالئٖاٌب ٗؿٕ فاة صناٌٖب 

ٗضيٚ ٍؼٙ  ثحـٌٕ ب ىمنعـ اىضْ ؿٛ اىزؼٝؼ اىؾٛ ػضش  ىٞٔ اٍتقاد اىخق ف ه األرْبٞة ٍاِ ف ؿماٞة 

٘ػ ٗاىماـك ْٕٗؼٝة ّٗٝ٘ ّٞة ٍَ  ٓبا اىيعـ بط با ع ً ٕٞثه ىأ اىنتاب اىتاٜ  ـرَاش ضاِ اىْٖا

ٗاىّٞ٘اا ُب مَاا  ٕٞااثه ىاأ اىَضاا ٗؿاه ٗاىَْاا ظـاه بااِٞ  ٍااض ب اىَيااو ٗاىْضااو ٗاألٕاا٘اءب ٕااؾٓ 

اىَض ٗؿاه اىتٜ ػفعش اىيعـاء ػفع   ىٚ اىتمنٞـ اىَتَو ٗ ىٚ اىعيٌ ٗاىَعـفةب بو  ٍابش اىيا ضـ 

 ٍيتَق  ب ىعيَ ء ٝض ٗؿ ٗٝنثه ٗٝز ػه ٗ ىٚ ؽىل ٝيٞـ بي ؿ بِ بـػ:
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 العمييييييى  ييييييو  الغيييييي ا  و نميييييياؽييييييفاء 

 فكيييييييي  عييييييييا ال عمييييييييا عنييييييييا  فلنميييييييي ا

 

 دواا العميييى  يييو  الغيييكوخ عليييى العريييل  

 دعيييييييي د أخيييييييا عقيييييييل لرثؽيييييييس تالعقيييييييل

 

 فٖ  ٕ٘  ب٘ ٝعق٘ب اىغـَٜٝ ٝمقؼ بَـٓ صِٞ ٓعِ فٜ اىنِ ٝعَ٘ؿ ىع٘ؿٓ ٗٝبنٜ بَـٓ:

 أويييييييييييغي  ليييييييييييى قا يييييييييييذ  ليخثشنيييييييييييي

 أسييييييييييييييييذ أث أعيييييييييييييييذ  الغيييييييييييييييالا وأث

 أعيييييييييييييييمإ ميييييييييييييييا ال أس  فييييييييييييييي كش  أث

 هلل عينييييييييييييي الرييييييييييييي فععييييييييييييد ترييييييييييييا

 ليييييييو كنيييييييد خييييييييشخ ميييييييا أخيييييييزخ تريييييييا  

 

  را الريييييييييييييييي قينا عميييييييييييييييي  يؽيينيييييييييييييييي ي 

 أفصييييييييييل تييييييييييي  الؾييييييييييشيل والييييييييييذوث 

 أخاييييييييييي والغييييييييييمإ ريييييييييييش ميييييييييي موث

 لييييييييييييو أث دهيييييييييييييشا تريييييييييييييا ييييييييييييييواذيني

ذعمييييييييش نيييييييوغ فيييييييي مليييييييك قييييييياسوث
(34)

 

 

ضياٚ ضاـُ اىتزـباة اإلّنا ّٞةب ٗعياع اىتعا ٓ  باِٞ ٍِٗ مح ؿ اىيعـ اىزَٞية  ّأ ال ٝقتَاـ 

اىَبؼ  ٗاىَتيقٜب بو ٝقؼً ىْ  ؿ ٝة ى ٍيةب ٗفينمة ؿاقٞاةب ٍاا صناِ  اؼبٞـب ٗىط فاة  عبٞاـب فٞناٌٖ 

فٜ بْ ء فنـّ  ٍِ رؼٝؼب ٗٝضؼػ ٍ٘قمْ  ٍِ األصؼاث ٗاألىغ ًب فْتـقٚ بني٘مٞ  ْ  ّض٘ األفْوب 

ه! ٗماٌ ٍاِ  قا٘اه ٕاؾبش ٍاِ راـاء قَاٞؼ  ىاعـ فنٌ ٍِ ٍما ٌٕٞ ضاؼىش! ٗماٌ ٍاِ  ّٗا   ضٞاـ

ٍ ػقااعة الٍنااش اىقياا٘ب! فَااغش اٟؽاُب ٗؿٕمااش األص مااٞلب ٗبيغااش ىااثٗا ضظَٞاا  فااعٜ  بااؼٝو 

 ٗ غٞٞـ ٍزـٙ صٞ  ْ .

ىقؼ ٓبا اإلّن ُ ضيٚ اىتنٞ  اىْمنٜ ٗاالرتَ ضٜ ٗ ُ  م ٗه اىْ ك فٜ ؽىل ٗاىتنٞا  ببنا ٓة 

ٗ غٞـ األص٘اه ٗاىخب ه ضيٚ اىؼِٝ  ىؾا م ُ ؿما٘ه أ  ىؼٝؼ  ٕ٘ صنِ اىتع ٍو ٍا ّ ئب ه اىقٍِب

  ٌٝؼض٘ ؿبٔ ب ىخب ه ضيٚ اىؼِٝب َْٗٝش اىَنايَِٞ ب ىَابـ ضياٚ ٍَا ئب اىاؼّٞ ب فا، ٍْا ً ىٖا

ضِ ٍ٘ارٖتٖ  ٗاإلؽض ُ ىٖ ب ٗقؼ ضْٚ اإلما،ً ضْ ٝاة ف ئقاة بتٖاؾٝب اىْما٘ك ٗ ٘رٖٖٞا  قباو ضياً٘ 

  .اىعَـ اىضؼٝج ٍخو ضيٌ اىْمل ٗاالرتَ 

ٗر ء  حـ اإلم،ً ٗاّض  ريٞ  فٜ اىيعـ اىعـبٜ ال ٍِ صٞج  ىم ظٔ ٗضب ؿا ٔ فضنبب بو ٍاِ 

صٞج ٍع ّٞٔ ٍٗ٘ؿٓ ّٗظـٝ  ٔب ف متَا  ىٚ ؿائعة ٍِ ؿٗائا ابِ اىـٍٜٗ اىتٜ ميمش ضاِ  َٕٞاة 

اىتنٞ ب ٗقاؼ ماَ ٓ باع ]األىماة[ مازو فٖٞا  ؿ ٝتأ ٍتغاؾا ٍاِ اىتعيٞاو ٗاالمتقَا ء مابٞ، ٍاِ مابو 

 قْ   ٗصنِ اىتثمٜ ٕٗ٘ ٝعقٛ اىق مٌ ضِ ٍ٘ى٘ػ ىٔ فٞق٘ه:اإل

 م ييييييى اتنييييييك واآلمييييييا  ذكنييييييل نعؾيييييي 

 ولييييو عيييياػ عاؽييييد فييييي رسا  وأوسقييييد

 فميييييييييا عييييييييي نذنا  ال ؽييييييييي وث ؼ وافييييييييي ل

 وذثكييييييييي  للمعييييييييشو  وهييييييييي ؼواؽيييييييي ذ 

 لريييييييا مييييييي  عااييييييييا  رصيييييييوث موا ييييييي ذ

 ذعيييييييييود عليييييييييي  أو عييييييييييوث عواهييييييييي ذ
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 و ال ذ عييييييييييييييينا مييييييييييييييشاسا وقولنيييييييييييييي ا:

 

 هييييييو اليييييييذهش ال ذثقييييييى عليييييييي  العالميييييييذ

 

 ٗٝضج اىق مٌ ضيٚ اىَبـ ٍؾمـا ىٔ بض ه اىقٍ ُ بثمي٘ب اىضنَة:

 ومييييييييييا اتنييييييييييك  ال مغييييييييييرعاس سددذييييييييييي 

 وميييييييييا اتنيييييييييك  ال وافيييييييييذ نؽيييييييييو ستييييييييي 

 فلمييييييا اؽييييييرشا  هللا منييييييك فمييييييا اؽييييييرش 

 فصييييييييثشا فييييييييلث الصييييييييثش خيييييييييش مغثييييييييح

 

 وكيييييييييييل عيييييييييييواس  الضمييييييييييياث سدا يييييييييييذ 

 وميييييييييي  أوفذذيييييييييي  عضمييييييييييح هللا وافييييييييييذ

 لييييييييييني  تلسريييييييييياب وال تيييييييييياـ صاهييييييييييذ

 وهييييل ميييي  مؽيييييذ عنيييي   ث ؼيييياد ؼيييي ا ذ 

 

ٗم ُ ٍِ اىََنِ  ُ ٝنتمٜ ابِ اىـٍٜٗ بٖؾٓ األبٞ ه ىيَ٘ىٖ ب ٗ ْ٘   فن ؿٕ  ىنْٔ  باؼا ال ٝمتاث 

 ضِ ضـأٍ ب المتقَ ء ىٞقؼً اىت ؿٝظ ٍِ فاٗٝة  عـٙ:

 وال ذؽغيييييييث  اليييييييشصء ليييييييم ييييييييك واقييييييي عا

 ونؽيييييييي  تييييييييزوس الييييييييذهش والييييييييذهش صاسـ

 

 وال ذعرقييييييييييذ   اسفييييييييييا فرييييييييييو ذ اليييييييييي ذ 

 ونؽيييييي  صسوـ الييييييذهش والييييييذهش ؼاوييييييذ

 

ٗال ٝعتقااؼ  صااؼ  ّاأ اى٘صٞااؼ اىااؾٛ ابتيااٜ بااـفء ضظااٌٞ   ؽ  صناا ك اىَياا ؿمة ٍااا اٟعااـِٝ ٝ٘ىااؼ 

  صن م  ب ىـّ ب ٗ قب، ىَ  ٝضؼث:

 رييذا المييوخ والغييلواث ؼرمييا علييى الييوس 

 فييييييييال ذععليييييييي  المييييييييوخ نكييييييييشا فلنمييييييييا

 

 را وهييييييييييزا للفييييييييييشيقي  ساويييييييييي ذكيييييييييي ال  

 ؼيييييياج الفريييييى عييييييش  ليييييى الميييييوخ قاويييييذ

 

ٗابِ اىـٍٜٗ بعَع  صن مٔ ٗػقتٔ ٗضظَة ٍي ضـٓ ٗؿٕ فة صنٔ ٝنتيـف اىَآماٜ اإلّنا ّٞة 

ٗٝتطيا  ىٚ صو ٍز ٕيٖ ب فتيـش ىٔ ىَل اىضقٞقةب صقٞقة اىضاقُ فاٜ قي٘بْا ب ٕا  ٕا٘ ٝتضاؼث ضاِ 

 صؼٝخ   َتقد فٞٔ ٍـاؿ  اىتزـبة بقؼؿ  اىتثٍو اىَنؤٗه:اىضقُ ال صؼٝخ  مطضٞ  ٍبتنـاب بو 

 وال ذؽغيييييييييث  الؽيييييييييضث يثقيييييييييى فلنيييييييييي 

 عيييييييير لل فقييييييييذاث الييييييييز  قييييييييذ فقذذيييييييي 

 

 ؽييييييييراب ؼشييييييييي  واقييييييييذ شييييييييم خامييييييييذ 

 كللفييييييييك وظييييييييذاث الييييييييز  أنييييييييد واظييييييييذ

 

ب ٗاىَاؼش اىمْاٜ ٗاىتعبٞاـٛ ضاِ اىتزـباةب ف ّٖ  األىمة اىتٜ  ت٘اىؼ  حـ اىَاؼٍة "ٍاؼٍة اىمقاؼ"

ٕٗؾا ٍيَش ٍِ ٍ،ٍش اىتزؼٝؼ فٜ اىيعـ اىعـباٜ ضياٚ اىَناتِ٘ٝٞ اىيانيٜ ٗاىَّ٘ا٘ضٜ   ؽ  تماع 

ّظـٝ ه ضيٌ اىْمل اىضؼٝج ٍا ٍا  ؽٕاب  ىٞأ اباِ اىـٍٗاٜ فاٜ  ضيٞيأ ٗ عيٞيأب ٗاىاؾٛ ٝتـقاٚ بْا  

 ٗبَي ضـّ  المتز،ء اىَضِ ٗامتيم ف مْٔ اى٘ر٘ػ:

 ومييييي  ليييييم ييييييض  يشعيييييى الؾيييييذا ذ فكيييييش 

 

 عليييييييى مريييييييل هانيييييييد عليييييييي  الؾيييييييذا ذ 

 

 ٕؾا ٕ٘ ّت د اإلَٝ ُ ٗحَـ  اىتثٍو اى٘اضٜ.
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 وللؾيييييييييييش  قيييييييييييالـ وللريييييييييييم فشظييييييييييي ح

 

 وللخييييييييييش تعيييييييييذ الم يغييييييييياخ عوا ييييييييي ذ 

 

اىتاااٜ  تعااا ىٚ ؿضاااٌ بؤماااٖ  ضياااٚ ماااو اىظاااـٗف ٍااا   ؿٗ ! ٍٗااا   ضظاااٌ ٕاااؾٓ اىاااْمل اىنااا ٍٞة 

ٗاإلصب ٓ ه! ٍ   رَو  ُ ّـٙ اىْ٘ؿ ؿضٌ اىتؼاػ اىظيَة! ٕؾا ٕ٘ ٍ  ّْتظـٓ ٍِ اىَبؼ   ُ َٝٞغ 

ض٘آمْ  ٍِ رؼٝؼب  ُ ٝغـك ق٘  اىََ٘ػ فٜ مي٘مْ  ٗضقٞؼ ْ ب  ُ ْٝيٜء ٍِ اىعؼً ٗر٘ػاب ٍِٗ 

 ٗاىغطٚ ٗاىيؼائؼ. اىٞثك  ٍ،ب ٍِٗ اىضٞ    ّي٘ػ  ضؾبة  تز ٗف اىنِْٞ

ٗٝطاا٘ه اىضااؼٝج ضااِ اىـحاا ء ٗٝتنااا ٍزاا ه اإلبااؼا  فٞاأ ا ناا ض  ٝناات٘ضب  زااع ؿب األػباا ءب 

ٗٓـقٌٖ اىتعبٞـٝة ٗاىتَ٘ٝـٝة اىَغتيمةب ٕٗؾٓ اىؼؿامة ٍ  ٕاٜ  ال ٍع ٝياة ٍا ػقة ىقَا ئؼ ٕاؾبٖ  

عَاا ئٌ  األىااٌب ٗ َينٖاا  اىيااع٘ؿ اىَمعااٌ ب ىَااؼشب ٗ ْ قيتٖاا  اىقياا٘ب قبااو األىنااِب ٗظيااش  ضَااو

 اىغي٘ػ ٗاىبق ء ألرٞ ه ٗقـُٗ.
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 نرا ط الثؽس:

ٗبعؼ ٍط ىعة اىـح ء فٜ ضَ٘ؿٓ األػبٞةب ٍٗز ال ٔ ٍِ ؿح ء  فٗادب ٗؿح ء  بْ ءب ٗؿح ء ٍاؼُب 

 ٗضٞـٕ  ٍِ ٍز اله اىـح ءب فقؼ امتقـه قْ ضة اىب صج ضيٚ ضؼ  صق ئع ّٗت ئذب  ال ٕٜٗ:

  ٜٝيتقٜ فِ اىـح ء بمُْ٘ مخٞـ  فٜ اّنز ً ٗ ن فؤ ضٞـ ػعٞو ٗضٞاـ ٍمتعاوب باو ٝنتْمٖا  فا

ضْ ش ّنٞزٜ ٍتْ ضٌب ف ىٍ٘  ٗاىَؼٝش ٗاىين٘ٙ  ٘ ً اىـح ء ٗىغتٔ ال ٝنتَو اىتعبٞـ ٗال 

  نتَو  ػٗا ٔ  ال بٔ.

 ْاؼ ماو ٍباؼ  ما٘اء  ما ُ اٍاعـ    ٗ ؿرا، ٝعتَؼ  مي٘ب اىـحا ء ضياٚ ٍاٞغ  نا ػ  تناـؿ ض

ٍخو: االمتمٖ ً اىؾٛ ال ْٝتظـ ر٘اب    ؽ فـّاتٔ ٓبٞعاة اىع ٓاعمةب فزا ء اماتمٖ ٍ   ّن ؿٝا  

 ٗ  عزبٞاا ب  ٗ ػالىااة ضيااٚ اىااؾٕ٘ه ٗاىضنااـ ب ٍٗخااو: مااٌ اىغبـٝااة اىتااٜ  ااؼه ضيااٚ اىنخااـ ب 

اىَـحاٜ ٗبَاام  ٔب ٗضاؼً اىقاؼؿ  ضيااٚ اإلصَا ءب ٍٗخاو: ٍااٞغ اىَب ىغاة اىتاٜ  عياا٘ بْعاش 

 ٍٗخو: اىتثٕٗ ه ٗاىقفـاه اىتٜ  خٞـ م٘اٍِ اىضقُ ٗاألمٚ.

  ماَ ه اىـحا ء اىبا ؿف   ّأ ٝ٘راب ٍاٖـ اىتزـباة اىياعـٝة ىتاؾٗب فاٜ ب٘ قاة اىضنَاة ٍِ

 ٕٜٗ ع،ٍة اىـ ٝة فٜ اىَ٘ه ٗاىضٞ  .

 .٘افـ اى٘صؼ  اىمْٞة فٜ اىـح ء ؿضٌ  ؼاعو اىَّ٘٘ض ه اىيعـٝة  

 َع ّٜ ٗقـبٖ  ٍِ  ز ؿبْ  اىٍٞ٘ٞة  ٗ اىضٞ  ٞة.مٖ٘ىة األىم ظ ٗاى 

  ِع ٓ  اىن ئْ ه ٗاىزَا ػاه ٗاىطبٞعاة ٍاا اىيا ضـ  ع ٓما  ٝاٌْ ضاِ صال فْاٜ ؿاٍش ٗضا 

 ٍؼٙ ٗضٜ اىَبؼ  بتزـبتٔ.

 .ّٗ٘س  حـ اىقـمُ فٜ قَٞؼ  اىـح ء ّٗ٘ص  ب ؿفا 
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 مصادس الثؽس ومشاظع :

 ً.997ٔب ٔ صيٚ ٍ  قٞو فٜ اىـح ء:  َٝ ُ اىبق ضٜب ػاؿ اىنت ب اىعـبٜب بٞـٗهب ٓ .ٔ

ب 9  ؿٝظ األػب اىعـبٜ )اىعَـ اىز ٕيٜ(: ػ. ىا٘قٜ ّاٞ ب ػاؿ اىَعا ؿفب اىقا ٕـ ب ٓ .ٕ

 )ػ.ه(.

ب 8 اا ؿٝظ األػب اىعـبااٜ )اىعَااـ اىعب مااٜ األٗه(: ػ. ىاا٘قٜ ّااٞ ب ػاؿ اىَعاا ؿفب ٓ  .ٖ

 )ػ.ه(.

َااطمٚ ٍاا ػش اىـافعااٜب ػاؿ اىنتاا ب اىعـبااٜب بٞااـٗهب )ػ.ٓ(ب  اا ؿٝظ مػاب اىعااـب: ٍ .ٗ

ٕٓٓ٘ .ً 

اىتع فٛ ٗاىَـاحٜب اىَبـػب ّٗا ص٘اىٞٔ: عيٞو اىََْ٘ؿب ػاؿ اىنتب اىعيَٞاةب بٞاـٗهب  .٘

 ً. 99ٙٔب ٔٓ

 .9ٙ9ٔب بٞـٗهب ٕحق فة اىْ قؼ األػبٜ: ػ. ٍضَؼ اىْٖٜ٘ٝب ٍنتبة اىغ ّزٜب ػاؿ اىمنـب ٓ .ٙ

 ً.998ٔب ٔؿ اىنتب اىعيَٞةب بٞـٗهب ٓعقاّة األػب: اىبغؼاػٛب ػا .7

ػؿاماا ه  ّؼىنااٞة فااٜ األػب ٗاىتاا ؿٝظ ٗاىميناامةب ػ.اىطاا ٕـ  صَااؼ ٍنااٜب ػاؿ اىَعاا ؿفب  .8

 ً.98ٓٔب ٍَٔـب ٓ

ػؿامااا ه فاااٜ اىاااٌْ اىياااعـٛب اىعَاااـ اىعب ماااٜب  ػ. ضباااؼٓ باااؼٗٛب اىََيناااة اىعـبٞاااة  .9

ىيْياـ ٗاىطب ضاة اىنع٘ػٝةب اىـٝ ُب ٍط با اىمَٞاو اىتز ؿٝاةب ٍْيا٘ؿاه ػاؿ اىـفا ضٜ 

 ً. 98ٗٔ/  ٘ٓٗٔب ٕٗاىت٘فٝا ٓ

ػٝااا٘اُ اباااِ اىـٍٗاااٜ: رَاااا ٗ ضقٞاااع:  صَاااؼ صناااِ بنااابشب ػاؿ اىنتاااب اىعيَٞاااةب )ػ.ٓ(ب  .ٓٔ

ٕٕٓٓ .ً 

 ً. ٖٕٓٓب ٔػٝ٘اُ اىغْن ء: ػاؿ اىَعـفة ب بٞـٗهب ٓ .ٔٔ

 ػٝ٘اُ اىغْن ء: ػاؿ ٍ ػؿب بٞـٗهب )ػ.ٓ( . )ػ. ه(. .ٕٔ

اىيااْتـْٜٝب  ضقٞااع:  صناا ُ ضباا كب اىااؼاؿ  اىاؾعٞـ  فااٜ ٍض مااِ  ٕااو اىزقٝااـ : ابااِ بنا ً .ٖٔ

 ً. 979ٔب ٔاىعـبٞة ىينت بب  ّ٘لب ٓ

اىـٗائا ٍِ األػب اىعـبٜب اىعَـ اىز ٕيٜ:  ىـاف: ػ. ٝ٘م  عيٞا ب اىٖٞ،اة اىََاـٝة  .ٗٔ

 ً.98ٖٔاىع ٍة ىينت بب 

ؿٝااا ُ األػب فاااٜ ٍـاحاااٜ ىااا٘اضـ اىعاااـب: األب ىااا٘ٝل ىاااٞغ٘ اىٞنااا٘ضٜب اىَطبعاااة  .٘ٔ

 . 897ٔاىن ح٘ىٞنٞةب 

ٓبقا ه فضا٘ه اىياعـاء: اباِ ما،ً اىزَضاٜب  ضقٞاع: ٍضَا٘ػ ٍضَاؼ ىا مـب ػاؿ اىَااؼّٜب  .ٙٔ

 اىق ٕـ ب )ػ.ٓ(ب )ػ.ه(.

اىعَااؼ  فااٜ ٍض مااِ اىيااعـ ٗمػاباأ ّٗقااؼٓ: اىضنااِ بااِ ؿىااٞع اىقٞـٗاّااٜ األفػٛب  ضقٞااع:  .7ٔ

 ً.98ٔٔب ٍ٘ضَؼ ٍضٜٞ اىؼِٝ ضبؼ اىضَٞؼب ػاؿ اىزٞوب بٞـٗهب ٓ

ىغْاا ئٜ اىـحا ء: ػ.ىاا٘قٜ ّااٞ ب ػاؿ اىَعاا ؿفب اىقاا ٕـ ب  ( اىمااِ إفْاُ٘ األػب اىعـبااٜ ) .8ٔ

 ب )ػ.ه(.ٖٓ

اىن ٍااو فااٜ األػب: اىعباا ك  ٍضَااؼ  باا٘ ٝقٝااؼ اىَبااـػب  ضقٞااع: ػ. ٍضَااؼ اىااؼاىٜب ٍؤمنااة  .9ٔ

 ب )ػ.ه(.ٕاىـم ىةب بٞـٗهب ٓ
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اىَنتطـف ٍِ ماو فاِ ٍناتظـف: اإلبياٖٜٞب  ضقٞاع:  باـإٌٞ  ٍاِٞب اىَنتباة اىت٘فٞقٞاةب  .ٕٓ

 اىق ٕـ ب )ػ.ه(.

ّمش اىطٞب فٜ ضَِ األّؼىل اىـٓٞب: اىيٞظ  صَؼ بِ ٍضَؼ اىَقـٛ اىتيَن ّٜب  ضقٞع:  .ٕٔ

 ً.9ٙ8ٔ صن ُ ضب كب ػاؿ ٍ ػؿب بٞـٗهب )ػ.ٓ(ب 

 

 

 

 


