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 ملخض البحث:

ِّٟ ٚأكفخىٖ، ح٠ٌٌٓ  َيحِٔ ّْ ٍُ حٌَْٙ ِٓ َكخطِ َِ رْ ْ٘ َِ ٓظٍش ِٓ حٌ٘ؼَحء حٌفَٓخْ ِٓ ٌٚي رِ ٖ حٌيٍحٓش ِخ رمٝ ِٓ ٗؼ طميَِّ ٌ٘

ٗووٛح  ووٟ ّوويس ) ػخ ٙووخ، هوو ي حٌ ـووخٍٚس ٌ ٜووْٛ حٌّ ٌوو١ّٓ ٚحٌل َ(، ٕ٘ٙٔ-1ٗٔٔ)–( ـ٘ووٗٙٙ-5ٙ٘ٛووٕؼخء ح

َٓ ٌٍيٌٚش حأل٠ٛر١ش  ٟ ْْ طوٍّٝ رٕٛ ػُّٙ حٌٍٔطخْ  ُِٛحوز١ ٓ ٕٓشً ِٓ ك١خس حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش، اٌٝ أ ح١ٌّٓ، ٚأٍرؼ١

  ٟ ِٓ  ػٍ ََّ حٌٍّه  كخطُ ػٓ كُٜٕٙ حٌ٘خِن ر ُّظَف ًّ ِٓ أرَُ ِٜخىٍ لٛطُٙ، ٍّّٖٚٓٛ اٌٝ حٌ (، حٌٌٞ ظ َْ َِ َْ َِ ًَ (

 َّ ٓو١ٌٛش  ٚلوي َؿ ِوٓ أهزوخٍُ٘ حٌؼخٟٔ ٌٍيٌٚش حٌَ ِوخ رموٟ  ٜوخىٍحٌظخ٠ٍو١ش حٌّطزٛػوش ٚحٌّوط١ٛوش،  ِوٓ حٌّ ٕوخ  ؼ

ٗوؼخٍُ٘،  ٍوش، ٚأ ٕوخ )حٌم١ٍ ٜووً ٌ ٓووش، ( ِخثظوخْ ٚر١ظووخْٕٕٓ ل ٜووخثي،ٚهيِٕخ٘خ روخٌظلم١ك، ٚحٌيٍح ٔوغ ل ،  وٟ ط

هٜخثٚ  ١ٕش ٚال١ّٓخ  ٟ رٕخءحٌٍٜٛس حٌ٘ؼ٠َش، ِٓ  ى٘فٕخ ػٓ حطٔخع ػمخ ظُٙ، ٚؿٛىس أٗؼخٍُ٘، ِٚخ ٌٙخ 

ٌوه حٌظٟ رَُص  ٓوزذ ً ّوخ ووخْ  ٘وخ، ٍٚر ِوٓ ا١َ ٙوخ حٌىٕخ٠وش أوؼوَ  ِوخ  وٟ  ١ ٗوٛ٘خ، ٚ ٓو١ش حٌظوٟ ػخ ك١وخس حٌفَٚ

 َُ ٛ رمٟ أوؼ ٓ حٌظ٠َٜق، ٌٚ َ حٌَِِ اٌٝ أٍِٛ حٌل١خس أوؼَ ِ ٗ ِٓ حٓظويح ٌّٓ وؼ طَطزطز َ ١ٗؼَُ٘ ٌزمٟ أىٌد ٚ 

 .ٚؿ١ًّ

 حٌيٌٚش حأل٠ٛر١ش(   –١ٌٛش حٌيٌٚش حٌَٓ –ٕٛؼخء  –رَ٘ رٓ كخطُ  –حٌىٍّخص حٌّفظخك١ش )حٌ٘ؼَحء حٌفَٓخْ 
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 المقذمت :

َْ٘ كخطُ رٓ أكّي حٌَٙ  ٝ ِٓ أٗؼخٍ أٚالى حٌٍٔطخْ رِ ٓ ٠يٞ حٌمخٍة ِخ طزم ٚأكفخىٖ،  ّٟ حِٔ يَ ّْ ط٠غ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش ر١

ٌووٛال رؼوووٞ وظووذ حٌظووخ٠ٍن حٌّطزٛػوووش  ْْ ٠ٕطوووٛٞ ًوووَٖ،  ّووخ وووخى أ ِووٓ أهزوووخٍُ٘، ِ ٕوووخ ؿّؼووٗ  ٌ َّٝ ٔووٕ ِووخ ط ٚ

ِوٓ  ٌُو ٠ىوٓ  ٌه  ٌٌو ٙوخ،  ًٌ ر ٌْ ِؼٙخ، ٚطويحه ٚحٌّوط١ٛش، حٌظٟ ٚحوزض أكيحػًخ وخْ ٌٌٖٙ حألٗؼخٍ ٚحألهزخٍ ط ِ

ٜو ٘وؼَ ٚحألىد، ح١ٔ١ٌَ حٌٛلٛف ػ١ٍٙخ، رٔزذ حٔطٛحء رؼ٠ٙخ  ٟ ٛفلخص وظٍذ ١ٌٔض ِظوٜ ـوخي حٌ ش رّ

وَ،  ِّ ْٕطَ ُّ خ ٠ىوْٛ  وٟ كىُو حٌ ٔوخىٍس، روً ٠ىوخىُ رؼ٠ٙو ٚحهظفخء رؼ٠ٙخ  ٟ ٛفلخص وظٍذ ِخ طوِحي ِوط١ٛوشً ٚ

ٌٌٌٚه ٚؿئخ ِٓ حٌّؼخٔخس  ٟ حٌزلغ ٚحٌظٕم١َ ػٕٙخ، ٚ ٟ لَحءس رؼٞ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ايص وٍٛكخص أػ٠َش 

ً حٌظؼ٠َش، ِخ حٓظغَق ِٕخ ٚلظًخ ا١َ ل١ًٍ، كظٝ هَؿٕخ رٌٖٙ حإلّٟخِش حٌٍط١فش ِٓ أٗؼخٍ ٌٚي  ّ٘٘ظٙخ ػٛحِ

ٙوخ  وٟ  ٔوذ ِٕ ٟوز٢ ٚحألٔ ِوخ حهظٍفوض ٍٚح٠ظوٗ ٚلويِٕخ حأل ٍَ ٚأكفخىٖ،  ظلممٕخ ِٕٙخ وٍّش وٍّش، ٚٚحُٔخ رو١ٓ  ْ٘ رِ

ٙوخ،  ٍوٝ حٌموخٍة ِٕ ٗوَكٕخ حٌغ٠َوذ ػ ّوخص ٚ ٟوزطٕخ أوؼوَ حٌىٍ ٙوٛحِٖ، ٚ ٌوٝ حالهوظ ف  وٟ حٌ حٌّظٓ ٚأَٗٔخ ا

مٜخثي ٚحألر١خص، ٚطَؿّٕخ ٌألػ َ ٚحألِخوٓ حٌٛحٍىس  ٟ حٌٕٜٛٙ ٚحألهزخٍ، ٚػُِٔخ حٌٕٜٛٙ رظَل١ُ حٌ

ٟوق  ٓوش طٛ ٗوؼخٍ ريٍح ٕوخ حأل ٚليِٕخ ٌٙخ رّيهً ػٓ كخٌش ح١ٌّٓ، ٚحألكيحع حٌظٟ ٚحوزض ك١خس حٌ٘ؼَحء، ٚأطزؼ

 ٠ِخ١ِٕٙخ ٚهٜخثٜٙخ حألٍٓٛر١ش، ٚهظّٕخ٘خ رٍّوٚ ٠َٛي أرَُ حٌٕظخثؾ، ٚلخثّش رخٌّٜخىٍ ٚحٌَّحؿغ   

 

 (:ذخل )عظش الشعشاءم

 ّْ ح١ٌّٓ، ِٚخ كٌٛٙخ ِٓ حٌلْٜٛ حٌّظَرِّؼش ػٍٝ  –يحٟٔ  ٟ ٕٛؼخء ػخٕ حٌ٘ؼَحء ِٓ ٌٚي رَ٘ رٓ كخطُ حٌٙ

ّويس ) ٙوخ، هوو ي حٌ ٘وَس كٌٛ ُٙو أٚى٠وشٌ ٚكمووٛي ِٕظ ٔووض ٌ ُّو حٌـزوخي حٌؼخ١ٌوش، ٚوخ ٛووَٚح ٗٙٙ-5ٙ٘ل ٘وـ(، ٚػخ

٘ـ(، وّخ 8٘8-ٕٙٙحَ٘ ِٓ حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش )٘ـ(، ٚحٌؼٙي حألٚي حٌِٕٙٙ-5ٙ٘حٌيٌٚش حأل٠ٛر١ش  ٟ ح١ٌّٓ )

٘ووخ،  ِوخ ؿخٍٚ ٛوؼيس ٚ ٕوخ١ك  ٍوٝ ِ ٌٍ اخٌزوخ ػ ٙوٛ ٙوُو ظ ٠ٓ ووخْ ٌ ٌٌو ّوش ح٠ٌِي٠وش حٌٙخى٠ٚوش، ح ٛوَٚح رؼوٞ حألث ػخ

:ٜ  ٠ٚيهٍْٛ ٕٛؼخء اًح أط١لْض ٌُٙ حٌفَٛش  ٚ ١ّخ ٠ؤطٟ ٌّلخص ػٓ طٍه حٌمٛ

 

 ٌـ(:626-565أ ( الذَلت األٌُبٍت فً الٍمه: )

 ًُ ٖ حأل٠ٛر١١ٓ ِٓ َِٜ اٌٝ ح١ٌّٓ  ٟ ػخَ ألزٍْض ؿلخ  ٘ـ، ٠مٛى٘خ حٌٍّه طٍٛحْ ٗخ5ٖٙ٘ؿ١
()ٔ

، ٚوخْ ًٌه 

ْ ٚحأللخ١ٌُ ح١ّٕ١ٌش، ٚحرظيحء ط٠ؼ٠غ ٍٓطش رٕٟ كخطُ  ٟ  َ حٌيٌٚش حٌّٛكيس ٚح١ٙٔخٍ ى٠ٚ ص حٌلٜٛ ا٠ٌحٔخ رم١خ

ال١ٍُ ٕٛؼخء
()ٕ

ر١ِي ػٍٝ ىٌٚش رٕٟ ِٙيٞ ) َُ ٘ـ(، ػُ ػٍٝ كىُ 5ٙ٘-ٗ٘٘، ل٠ٝ طٍٛحْ ٗخٖ  ٟ ٠َ١مٗ ِٓ 

وو ّْ ٠وغ حٌٙ ٍَ ُُ ح آي  ًَّ َِّ ِموو ِووٓ طَِؼوو ِوش ٚػوويْ ٚك٠ووَِٛص، ٚحطوٌو  ٍووٝ طٙخ ٔوو١طَس ػ يح١١ٔٓ  ووٟ ػويْ، ٚأكىوُو حٌ

 ْْ ِوخ ا ٕوٟ كوخطُ    ٚ َْ ر ُٓوٍطخ ٌٍٔطخْ ٌٖ٘ حٌيٌٚش، ػُ طٛؿٗ طٍٛحْ ٗخٖ رـ١٘ٗ اٌٝ ٕٛؼخء  يهٍٙخ، ُٚػِع 

ٌوٝ ح ٘وخ ا ٌوٗ ٔٛحرًوخ، ٚاخىٍ ٌو١ّٓ كظوٝ طوَن  ٍوٝ ح ٓوٕش )طؼوُِ ٔفوًٖٛ ػ ٘وخَ  ٘وـ(، ػُو هٍفوٗ أهوٖٛ حٌؼ٠ِووِ 1ٌٔ٘

                                                                 

( هػك مػػال ينػػورف  ػػك يف مػػب، وػػف أرػػكح  كهػػك أيػػك وػػن  ينػػورف يجرػػكوال كاػػبف أاوػػ  ا ػػ     ػػ ، وػػن  ينػػورف و ػػر  ُ)
دػػـػ  هػػػػ  ويػػؿ أادػػػ  وػػنو ينػػػراف ك ػػرط    ر ػػػب ٗٔٓاورػػ   كك  ػػػ  اػػف اوػػػ  إنػػل ينػػػراف  اػػويؿ  ورػػػو اػػال مػػػكيؿ  ػػ   

كارػب  "هػػػ كبوػ ، اػال وامػؽظ ر ظػ   ٕٔٓ  كاػب  اػال يك ػا و ر   ػ   ُٕٓي   بح  كيوب ن    ر ب  ك ػبو إنػل ينمػبـ  ػ  
 ظُّٖ-َّٔ/ُـ  ُٖٔٗ  ُ  الوف ي ابف   ح  إح بف  وبل  ور ك   وي  وبو   ط"يج ربف

 هبا  اؤ ل ينوكن  ينحب ار  يآل الظ  ( ر ظ ِ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)

 

 

 الجزء التاسع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
- 141 - 

 

١ُْغظُِى١ٓ رٓ أ٠ٛد
()ٔ

٘ـ(، ِٚٓ رؼيٖ طٌّٛٝ حرٕٗ 5ٖ٘-11٘ ٟ ٍِه ح١ٌّٓ،  لىُ أوؼَ حٌز ى ه ي حألػٛحَ ) 

ِّ آّخػ١ً ) ِؼ ُّ ٘ـ(، ػُ حٔظمً ٍِىُُٙ اٌٝ ُْٕٓمَُ أطخروه58٘-5ٖ٘حٌ
()ٕ

ٛوَ   ٌوٝ حٌٕخ ٛوَ روٓ ١غظىو١ٓ، ػُو ا حٌٕخ

ٗ )ص ًَ اٌٝ ح١ٌّٓ حٌٍّه حٌّٔؼٛى حأل٠ٛرٟ٘ـ(، ػُ ألٔٔٙٔفٔ ز
()ٖ

٘ـ(، ٚحٓظظذَّ ٌٗ حٌلىُ ك١ًٕخ ِٓ ٕٕٔٙٓش ) 

ٓوٕش ) ٘وـ(ٕٙٙحٌِِٓ، ػُ اخىٍ ح١ٌّٓ ِظـٙخ ٔلٛ َِٜ ٌىٕٗ ِخص  ٟ حٌط٠َوك رّىوش 
()ٗ

، ٚروَٚؿوٗ هوَؽ 

ًّ  ١ٙخ  ْْ ظ ٍُْه حأل٠ٛر١١ٓ ِٓ ح١ٌّٓ، رؼي أ ٕٓش 1ُِ٘
()٘

   

 

 ب( الذَلت الشسُلٍت:

ٍوه أْٓ ٌٖ٘  ٕوٗ حٌّ ِوٓ ِمويِٟ ؿو١ٖ حأل٠وٛر١١ٓ ػُو ػ١ّ ٞ ووخْ  ٌٌو ٓوٛي، ح ٍوٟ ٍ ٍُ حٌي٠ٓ ػَّ روٓ ػ حٌيٌٚش ٔٛ

ًَّ رخٌلىُ ٌٕفٔٗ ) ٗ َٓػخْ ِخ حٓظم ٗ  ٟ ح١ٌّٓ، ٌىٕ ٟ ٔخثزخ ػٕ ٘ـ(، طلَض ِخ ُػَف 1ٗٙ-ٕٙٙحٌّٔؼٛى حأل٠ٛر

ِوٓ رؼويٖ طوٌَّٛ  ٌويٖ حٌّظفوَ رخٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش، ٚىػخ  ٟ هطزش حٌـّؼش ٌٍو١ٍفش حٌؼزخٟٓ  ٟ رغويحى، ٚ ٚ َُ ٝ حٌلىو

َ ِٓ رؼيٖ، ٚأىحٍص حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش ح١ٌّٓ ِٓ طؼِ، ِيسً ط٠ِي 5ٗٙ-٠ٙٗ1ٛٓف ) ٝ أرٕخء حٌّظف ٘ـ(، ػُ طٛحٌ

( :ْ ٍوٝ لوو١َٔٓ ٍٚرووغ حٌمووَ ٓووٍطٗ٘ٗٔ-5ٕٕٔ) - ٖ(8٘8-ٕٙٙػ ٔووض  ٌوو١ّٓ، ظَ(، ٚوخ ٓووخثَ ح ٍووٝ  ٙخ طّظووي ػ

ٚال١ّٓخ  ٟ ػٙي ٍٓطخٔٙخ حٌؼخٟٔ حٌٍّه حٌّظفَ
()ٙ

ٙوخ ، ٚطٕىُ٘ف  ٛوؼيس، ِٚؼ رؼوٞ حٌٛلوض ٌلىُو ؿِثوٟ  وٟ 

ٕٛؼخء أك١خٔخ، ٌٜخٌق رؼٞ حألثّش
(1)

  

 ج ( األئمت الضٌذٌت الٍادٌَت:

وخٔض ٛؼيس اخٌزخ ِلطش حٔط ٍق ٌألثّش حٌٙخى١٠ٚٓ
(8)

ح٠ٌٌٓ ظٍٛح ٠َازْٛ  ٟ ِّي ٔفًُٛ٘ ٔلٛ ٕٛؼخء، حٌظٟ  

  :ُ ٟ طِػِع  ١ٙخ كىُ آي كخطُ، ٚوخْ ٠وَؽ ِٕٙخ ٚالس حأل٠ٛر١١ٓ وٍّخ ٕٓلض حٌفَٛش ألكي حألثّش، ِٕٚٙ  حٌظ

                                                                 

اػػال   ٌ ين ػاط ينتػػبنال ينػػداف اػال أيوػػب  ينا ػػكؾ اػف ينتيػػ"هػػك أ ه نوػػن  ينػورف يجرػػكوالظ ر ظػػ     ينع رػ  طت اػػرف وػػف أرػكح(  ُ)
  وػػو  ينػػػورف احاػػو وػػف حػػػب ـ اوػػف   ػػال وػػػف حػػب ـ  وػػف أحاػػػو وػػف  اػػ يف وػػػف ين  ػػؿ ينرػػباال ين اػػػوي الظ  ػػح   اػػػل "ينػػراف

  يني   ػػػال   ػػػح  احاػػػػو "ن  ػػػكنر ينعقػػػكو ين ؤنؤرػػػ  اػػػال  ػػػب ر  ينوكنػػػ  ي"ظ كِْ  ـُّٕٗ ػػػام  ا مػػػك ي   باعػػػ  ااوػػػ و   
   وػو ينػ حاف وػف ""بػ   ينعرػكف" وبيوػب  ينػراف يناراػكفظ كِٗظ صـُُُٗ  اوػ  اطوعػ  ين ػنؿ وبن  بنػ   و رك ال   ؿ

 ِْٕ  صُٖٖٗ  ِق(   ػػػح  احاػػػو وػػػف   ػػػال يجاػػػكع   ورػػػ ك    وي  و ػػػػبط  ط ْْٗ  ػػػال وػػػف ينػػػوروي ينمػػػروب ال )  
 ظِِٖك
نا ػكؾ  كاػبف  ػ ق  هػقي رقػـك   ػل   ورػ  ين بوػ  وػف طيٍت اػرف  كوعػو كاػبً  ينا ػؾ يٍنػػايًع   يجرػػكوال يج بوػؾ  اىػف ر وػال أكالو ي(ِ)

 ظِٖٗ-ِٖٔب   ينعركف" "هػ(ظ ر ظ  َٖٔ-ٖٗٓأٍا ىؾى   ق  و ابـ يجاً   ربو   ف ين بو  )
ينا ػعكو وػن  ينػورف رك ػؼ وػف يناباػػؿ احاػو وػف ينعػبوؿ أوػال واػ  وػف أرػػكح  كأوػك واػ  هػقي هػك أ ه نوػن  ينػػورف  هػك(ّ)

 ظِِٗب   ينعركف"  ص"يجركوالظ ر ظ  
 ظَْ ح  احاو و رك ال ص " ينعقكو ين ؤنؤر  "( ر ظ ْ)
  احاػػػو وػػػػف أحاػػػو ينعقر ػػػػال  "ب ال ػػػب ر  ينايػػػػنؼ ين ػػػ را"ظ كَْ-ِٗ ػػػح  احاػػػو و ػػػػرك ال ص"  ينعقػػػكو ين ؤنؤرػػػػ  "( ر ظػػػ ٓ)

 ظُِٖ/ُـ  ُٖٗٗ  ّين ربض  اطبوي ين ربض  ط
 ظهػ(ْٗٔ -ْٕٔ)اال ينرا كأبكيهـ  دب ال  نطرف ينوكن  ين  كنر   رك ؼ وف  ا  وف   ال   كؿيناظ    هك ( ٔ)
 كاب وعوهبظ ِٗٗب   ينعركف"  "ر ظ   ( ٕ)
ارػو وػف أحاػو يناح ػال   اػال ا ببػح أئاػ  ين رورػ "  ينك ور ينحويئؽ ر ظ   " (ٖ) ٍطػكى م  اطوك ػب  حي  ػح  ينا   ػل وػف  رػو ينايحى

 ظّٖ  ـََِِ  ُاطوك ب  اا و  ا ا  وو   و عبء  ط



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ٍوٟ ٗٔٙ-5ٖ٘)حإلِخَ ػزيُ هللا رٓ كِّس حٌٍّٕٜٛ - ٔوٍطخْ ػ ٘ـ(، طٛٓغ ٔفًٖٛ  ٟ أٚي أَِٖ رّٔخٔيٍس ِٓ حٌ

٠َش وز١وَس ٌٍلخ١ِوش حأل٠ٛر١وش  وٟ رٓ كخطُ، ٔىخ٠ش رخٌٍّ ٗٙو َٝ ػٍٝ آي كوخطُ ٔفموشً  ه حٌؼ٠ِِ ١غظى١ٓ حٌٌٞ  َ

َِ ٚ خسَ حٌؼ٠ِِ ١غظى١ٓ،  ظّىّٕٓ ىهٛي ٕٛؼخء  ٟ ٕٓش  َُ حإلِخ ٘ـ، ٌىٕٗ ٌُ ٠ُىظْذ 5ٕٗ٘ٛؼخء، ٚٛخىف ل١خ

ٙوخ ٛوٕؼخء،  ظَو ٙوٞ ٔلوٛ  ِّ رٓ ١غظى١ٓ لٛحٖ ٚٔ ِؼ ُّ ِوخَ، ػُو ػوخى  ٌٗ حٌمَحٍ  ١ٙخ اال ٠ٍؼّخ حٓظؼخى حٌٍّه حٌ حإل

ّويح ٔٔٙا١ٌٙخ ٕٓش  ٌوي٠ٓ ِل ٌوَيٖ ػوِ ح ٘ـ، ػُ هَؽ ِٕٙخ رؼي ر٠ؼش أَٗٙ، ٚوخْ ًٌه حإلِخَ لُز١ً ٚ خطٗ ٠ُِؼّي ٚ

ٌألَِ،  ؤٕٓي ا١ٌٗ ل١خىس ػٔىَٖ
()ٔ

ٛوٕؼخء،  ، ٚظً ٌ٘ح حأل١َِ ٠ّٔٛ ٌإلِخِش، ٠ٚظل١ٓ حٌفَٙ ٌٍٛػٛد ػٍٝ 

ٝ ِؼَوشٍ ٖٕٙٚ ٟ ٕٓش  ـ لخَى حألَٗحف ِٚٓ طزؼُٙ اٌ َُٜ لَد  ٘ ١َْض رّؼَوش َػ ِّّ ِغ حأل٠ٛر١١ٓ ٚآي كخطُ، ُٓ

ّوخ  ٔوٕخ ِ ٜو١زخ ك ٍوه حٌّؼَووش ٔ َِِ ػِ حٌي٠ٓ رٓ حإلِخَ، ٚ َ ٚلي  مي اكيٜ ػ١ٕ١ٗ، ٚٔخٌض ط ٕٛؼخء، ٚ ١ٙخ ُ٘

طزمٝ ِٓ ٗؼَ أٚالى رَ٘ رٓ كخطُ 
()ٕ

 

خ ٕٓش  - ًِ َٓ ٔفٔٗ اِخ ٓ حٌل١ٔٓ أػٍ َُّ ٌٗ ىهٛي ٕٛؼخء ٓٙٗٙحإلِخَ أكّي ر ٘ـ  ٟ ػٙي حٌيٌٚش 8ٕٗٙش ٘ـ، ٚط

ًِ ِئٓٔٙخ، أٚحهَ ٕٓش  ِوخَ 1ٗٙح١ٌٌَٛٓش، ًٌٚه ػٕيِخ طِػِػض لٛطٙخ ِئلظخ رّمظ ح حإل ٌ٘و ٓوظمَ  ّوخ ح ٘ـ،  ٍ

٘وَ روٓ  َد ػخٍُِٗ ٍَُع حٌفخٍّ حٌ٘خػَ ػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ ر َّ رؼٞ حٌٛلض  ٟ ٕٛؼخء أظَٙ ٓطٛطٗ،  و

ِو ِوَ حإل ِوً، ػُو أ ٌه حٌؼخ ٙوخ رٌو ٕويى  ١ وكخطُ،  ؤٔ٘ؤ ل١ٜيس ٠ ّْ ويحْ،  ظَووٗ حٌٙ ّْ ِوٓ ٘  ٍَ ٔويى خَ رمظوً ٔفو يح١ْٔٛ، ٚ

ٓوف ٍُ اٌٝ حٌٍٔطخْ حٌّظفوَ ٠ٛ ُ٘ رٗ، ٚأكٔزٗ ػِحْ رٓ ػَّٚ ٔفٔٗ، ٚٛخٍ آي كخط َُ  ٘وـ(5ٗٙ-1ٗٙ) ٗخػ

ِوووٓ  ٙوووخ رؼوووي ػوووخَ  ِوووخَ ِٕ ٌوووه حإل ٛوووٕؼخء، ٚأهَؿوووٛح ً ُ ٚال٠ظَوووٗ  وووٟ  ِّ ٓووو١ٌٛش حٌؼوووخٟٔ،  ؼووو ٌوووش حٌَ ٍوووه حٌيٚ ِ

ىهٌٛٙخ ٚح٠ُٔ حأل١َِ ػِ حٌي٠ٓ ِلّي رٓ حإلِخَ ػزي هللا رٓ كِّس، ِٚؼٗ أهٖٛ ّْٗ حٌي٠ٓ أكّي ٚأطزخػُٙ 

ّو١٠ِٓ ٌٍؼًّ طلض ٍح٠ش حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش، ٚلخطٍٛح حإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ  ٟ ٛؼيس، ٚ ِوٓ حٌل  ًَ وخْ لي لَظَو

ٓوٕش خٚأطزخػُٙ  ٟ ِؼَوش ٚحكيسَ ػ ػّخثش ١ٔٚف ٔو١ٛ ُٙ  ََ آهو٠َٓ   ػُو لُظِوً ر ٓو ٘وـٙ٘ٙ، ٚأ
()ٖ

ٌه  ، ٚوظزوٛح رٌو

 َك١ٓ اٌٝ حٌٍّه حٌّظفَ
()ٗ

  

 

 د ( الحاحمٍُن الٍمذاوٍُن:

ٓ ٌِٕ ٚلض ِزىَ، ا١َ إٔٔخ ٕ٘خ ٕٓىظفٟ رخٌٕظَ اٌٝ آي كخ ٟ حٌّٙيح١١ٔ طُ ح٠ٌٌٓ حٓظظذ ٌُٙ رَُص حٌف١َٓٚش  

:ُ َٓ رٜٕؼخء ِٚخ ٚحال٘خ، أٚ اٌٝ ؿٛحٍ حٌيٌٚظ١ٓ حأل٠ٛر١ش ٚح١ٌٌَٛٓش، ِٕٚٙ  حٌٍٔطخْ رؼٞ حٌٛلض ِٔظم١ٍ

ّويحٟٔ )ص - ٜو١لخ 15ٗحٌمخٟٟ ػَّحْ رٓ حٌف٠ً ح١ٌوخِٟ حٌٙ ّوخ   ٗوخػَح ِٚظىٍ ٓوخ ِمويحِخ، ٚ ٘وـ(، ووخْ  خٍ

ً  ٟ لِٛٗ، ٚوخْ ٌٗ ح١ٌيُ حٌط   ٘ـ(، ِٚٔخٔيس ٕٖ٘-5ٖٗل١خَ حٌيٌٚش ح١ٌٍٜل١ش )ٌَٛٝ  ٟ ٚٛخكذ ١ٓخىس ٚ ٠

ََ  وٟ ٚال٠وش  ِو ٜو١ٍلٟ حأل ٍوٟ حٌ ّوي روٓ ػ ًَ ا١ٌٗ حٌٍّه حٌّىوََ أك َو ْٚ ّٟ رٓ ِلّي ح١ٌٍٜلٟ، ٚلي أ ِئٓٔٙخ ػٍ

ََّ كىُ حٌيٌٚش ح١ٌٍٜل١ش اٌٝ )ًٞ ؿزٍش( ًَ ِم ٕٛؼخء، ػٕيِخ ٔم
()٘

ًُ طلوَض    لُظًِ ػَّحْ رٓ حٌف٠ً ٚ٘ٛ ٠مخط

                                                                 

 ظِِّ- ِٖٔ/ِينحويئؽ ينك ور "  ر ظ   " (ُ)
 ظُٖٓ-ُِٖ ينتبنال ينداف" ين اطر ظ   " (ِ)
اػال ينعوػػ   ػب ر  ينػراف ين اػ م ك"ظ ُٕٓ-ُِٓ/ُـ  ُِٓٗ  احاػو  وػب     عػ   يناطوعػ  ين بوػ ر   "أئاػ  ينػراف"ر ظػ   (ّ)

   كاب وعوهبظُِٖ/ّ   ـُٕٖٗور ك   وي  ين  بئل    أحاو ينمباال  "الينعو  ينعوب 
 ظِّٓ-ِّْب   ينعركف" "ك ُّّ-ِّٖ"ين اط ينتبنال" صر ظ  (ْ)
و ػػوح ين اػػوو ينعا ي ػػال اػػػال  اور ػػ  إحٌ  اػػبو  ػػويؿ اػػال اور ػػ  وػػتر   اػػف ينقػػ ف ينيػػبال ين  ػػػ م  أك )قم  و ػػ ( (ً ٍو ىػػ )( ٓ)

  ػػل  ػػ ح  وػػػؿ  ـ كبػػو وىً رػػػ ٍ َُِٗار ػػك ا ػػػ  هػػكيئال   ػػل يػػػ يئط  ك ػػؿ  َُٓكينا ػػبا  ور  ػػب كوػػػرف وػػ عبء   وػػ  ب
ػػ    كأ  نػػػٍ   ك  ػػػب ينااػػػـ  اػػػال هػػػْٕٓ ب روػػػب اػػػف  ػػػ    بوػػػا ن ن ب   كي يػػػق  ب ين ػػػرو  أ كل و ػػػ  أحاػػػو ينوػػ رحر ين ٍَّعاى



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ِوشٍح٠ِش ح١ٌٍٜل١١ٓ، ٟي  ٍو١ُ طٙخ ٍوٝ ال آِي ٔـخف ًٚٞ حألًٛ حٌلزٟ٘، حٌّظغٍزو١ٓ ػ
()ٔ

،  وٟ ِؼَووٍش حٌىظوخثُ 

ٓوٕش ) ر١ووي  َُ ٕوِش  ٌووٝ 15ٗلوََد ِي٠ ٛوٛي ا ٍوٝ حٌٛ ٓووخػيُ٘ ػ ٗوَ خ،  ـوًيح ٚ ٕووٗ طوَن ألرٕخثوٗ ٚأكفووخىٖ ِ ٘وـ(، ٌى

٘ـٖٖ٘حٌٍٔطٕش ػٍٝ ٕٛؼخء ِٚخ ٚحال٘خ ٕٓش 
()ٕ

  

يحٟٔ، كف١ي ػَّحْ رٓ - ّْ ٓ أكّي حٌٙ ْ كخطُ ر ح ١ٓٚخ١ٓخ كى١ّخ ٚٛخكذ ـحٌف٠ً، وخْ   حٌٍٔطخ ًَ ًٓخ ٚٗخػ خٍ

٘وخ  ٍُ ٌٚغش، ٚحطظٗ حٌفَٛش ٌٍلىُ  ؤْٓ ِخ ُػَف رخٌيٌٚش حٌلخط١ّش، ٚأٛزق ٍٓطخٔخ ػٍٝ ٕٛؼخء ِٚخ ٚحال ػٍ

٘ـ(ٙ٘٘-ٖٖ٘)
()ٖ

  

َٟٚد حٌي٠ٕخٍ حٌلخطّٟ
()ٗ

، ٚلي ىٍٕٓخ أهزخٍٖ ِٚخ طزمٝ ِٓ ٗؼَٖ،  ٟ رلغ ِٔظمً
()٘

   

ٍوٟ رووٓ كوخ - ٔوٍطخْ ػ ٓوو١خىس طُ، وووخْ أكوَي أػ١وخْ ٚلظووٗ ٍٚؿوخيِ حٌ ٓوئىىح ٚ ـويح ٚ ٕووٗ ِ ُِ
()ٙ

ٕووخّ  ،  خهظوخٍٖ حٌ

ٍَّه كْٜٛ ٕٛؼخء ِٚخ كٌٛٙخ، ولٜٓ ًََِِ ٚوٛوزوخْ ٍٙ٘٘ٓطخًٔخ رؼي أر١ٗ ) َّ ٘ـ(، ٚحٓظظذ ٌٗ حألَِ ٚط

ٚحٌؼَّٚ ٚا١َ٘خ
(1)

ٌوز َء  َّٓ ح ِوشَ، ٌىو َُٖ ِٚؼٗ آي كوخطُ  وٟ ٠ُوخىس،  موخِٚٛح حإلِخ ًَّ أِ ٍو١ُٙ ، ٚظ ط٠وخػَف ػ

ٍوٟ روٓ 1ٓ٘رلٍٛي حٌيٌٚش حأل٠ٛر١ش  ٟ ح١ٌّٓ، اً ٘خؿُ ؿ١ٖ طٍٛحْ ٗخٖ ٕٛؼخَء ٕٓش  ٘ـ، ُٚػِع ٍٓطش ػ

٘ـ، ٚػخى ػٍٟ رٓ كخطُ ِٓ كٜٛٔٗ 1ٔ٘كخطُ، ٌىٓ طٍٛحْ ٗخٖ طَن ح١ٌّٓ رؤ٠يٞ ٔٛحٍد ٌٗ، ٚاخىٍ٘خ ٕٓش 

ٌ أَِٖ ٠ظَٔق رفؼً ػٛىس حأل٠ٛر١١ٓ ػخ١ٔشً  ٘ـ،  ظٜخٌق ِؼُٙ 8٘٘اٌٝ ٕٛؼخء ٕٓش  ح١ٌّٕؼش اٌٝ ٕٛؼخء، ػُ أه

٘ـ51٘ك١ٕخ ِٚغ حإلِخَ ػزي هللا رٓ كِّس ك١ٕخ، كظٝ ٚح ظٗ ح١ٌّٕش ٕٓش 
(8)

  

 :َالذ ٌزي األسشة الشاعشة

                                                                                                                                                                                                           

 حاـػ أ ػ يء اػػف ينػراف ح ػل كاب  ػػب    كظ ػػ ٍ   كاػبف بػو أوػػرح واػ ض ين ػبن باػ  قنػؾ ين وػػؿ ينا رػي   ػػلحوػف ين ٍَّعاىػ  
  ين ػػػػوي رػػػػكف يجيوب   ك"ُّٔك ٖٖ"ينوػػػػ رحكف كينح اػػػػ  ين بطارػػػػ "  ح ػػػرف ين اػػػػوي ال ص  هػػػػػظ ر ظػػػ ِّٓاػػػال  ػػػػ   

 ظُِِ/ٕو عبء  اا و  ين بك   إو رل يج ؼ  ايطكط  "ين بوي
ً  ىباىػ   ي ػـػ رط ػؽ   ػػل ين ػ كؿ يناحبقرػػ  ن  ػ   ينمػػ بر  ن وحػ  يجحاػػ   اػف ينعقػػػو  إنػل  ػػوف  ارقػبؿ  ً  باػػ  ينح ػػب   ( ُ)

ػػػ ويوظ  ػػػي ككيوم  ي ك  باػػ    ػػػر   ك  باػػػ  ينػػػراف  كاػػػال   باػػػ  ينػػػراف  ػػووه اػػػف يجكورػػػ  ينيوػػػو   اػػػكيوم  ورػػػو ككيوم ً اى
 ظِٔ/ُناينؼ ين  راب ال"  ر ظ  " ب ر  ي

  ح ػػرف اػػرض "ينوػػ رحركف كينح اػ  ين بطارػػ  اػػال ينػرافك"ظَِٕػػػػػَُٔ/ٕ  إو رػػل حارػػو ينػورف  " رػػكف يجيوػب ر ظػ   "( ِ)
 كاب وعوهبظ ُّٖص ـُٖٔٗ  ّيهلل ين اوي ال  ور ك  كا مك ي  يناور    و عبء ط 

نػػػػػػل ينقو ػػػػػ  و اػػػػػ   ػػػػػكح يناع كاػػػػػػ    اػػػػػف  قرػػػػػػؿ ينعػػػػػبو   إنػػػػػل ينػػػػػراف احػػػػػب ـ   ػػػػػؾً اي    كاػػػػػبف حػػػػػػوٌ بػػػػػبؿ وعػػػػػض يناػػػػػؤ يرف(ّ) كي 
)وػ عبء  اوػك   ك ي    ايطػكطق(  ُِٖ    ن ي   ػال )"ينع  و ينا وكؾ اراف كنال ينراف اػف ينا ػكؾ "ر ظ  وبنوح  

اػػال و ػػو  قرػػؿ ينعىػبًو ى     ػػكح وػػ عبء كرقػي  )"بػ   ينعرػػكف"هػػبا  اػػاليجاػكع بػػبؿ ك ظ ْٕص    ـُُٖٗيك ػنـ كيندقباػػ   
ػػػكح ػػػب  ين   ي رػػػ   ك ى بػػػػ   " ر ظػػػ (ظيج ػػػ ؿ اػػػال ينمػػػابؿ ينت وػػػال اػػػف  اػػػ يف فً كٍ اػػػال ظػػػبه  ينوىػػػ و ػػػوه   ينحػػػوأ اػػػكؽ ب رػػػ  رىاى

 ظ  َِٔ  ص"ينعركف
 ظ  ِٖٕكِٕٔص  "ب   ينعركف" ر ظ (ْ)
  "هػػػ( حرب ػػ  كاػػب  وقػل اػػف مػػع ،   اػػي ك حقرػػؽ كو ي ػػ ٔٓٓ-ّّٓوػػف أحاػػو ين اػػوي ال  ػ طبف وػػ عبء ) ر ظػ   "حػػب ـ( ٓ)

 ظـَُِٗ  رك رك  ٕٓوظ وو يهلل طبه  ينحقر ال  ا     باع  ينكوؿ ووال  ينعوو
 ظُّٖ/ُ  " ب ر  يناينؼ ين  راب ال"ر ظ  ( ٔ)
 ظُِِر ظ   "ب   ينعركف" ص( ٕ)
 ظِٖٔص "ب   ينعركف"ر ظ   ( ٖ)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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يحٟٔ، أٛزق ِٓ حٌفَٓخْ  ٟ أ٠خَ كىُو  - ّْ َُ رٓ كخطُ رٓ أكّي رٓ ػَّحْ رٓ حٌف٠ً حٌٙ ـ ْ٘ أر١وٗ، حٌٍٔطخْ رِ

يُ ػ١ٍُٙ، لخي ٚح َّ ُ: ِّٚٓ ٠ُْؼظَ  ٌيٖ حٌٍٔطخْ كخط

زٍِْغٌ ػـِّٕـٟ َػـٍِـــ١ًّخ ٚ ُِ  ْٓ ُٖ  ــــّ َٛ ْٕــــــــ خ ِٛ َِ َِّ ح ٚطَــــٍَـــــ ٍَ ٌُ  ــخػــؤ  رؤٔـِّـٟ أٌَِـــ١

ِْ ٠َـُوُِٕٛٔـٟ  ِد حٌِؼَٕخ ٌْ ْٓ َؿ ِِ  َٞ ح ََ ـ ْٔ َِّٛخ  ـ١ُـ ـمَـ ُّ َُّ حٌـ َٛ ٞ حأل َِّ ْٓ َؿ ِِ  َٞ ٕخ ّْ ُ ٠ٚ
()ٔ

 

ح،  ٌ٘و ح  ًَ و ْ٘ ِٖٛأأهٖٛ رِ وْٕ ِٛ ّوخ أٍحى رؼٍٟ حرٕٗ ػ١ًٍخ ٚ ٍوٝ ح١ٌمظوش ٚحٌم١وخَ رٛحؿوذ  ؤرٛ٘ ّوخ ػ ٔوٍطخْ كوخطُ ٠لؼٙ حٌ

 ّ٘خ ٌّخ رؼيٖ  حألَِ ِؼٗ ٠ٚؼي  

خ  طٕخ، ٛخكذ ٔـيس ٚٗٙخِش ٚوََ،لخي حألوٛع َْ٘رٓ كخطُ ك١خس حٌفخٍّ حٌٕز١ً، ٚوخْ ِظىٍِّّ َٕ رِ ػخ
()ٕ

 ٛ٘ :

ّوي، ٘ٛ أكيُ ٓ ١١ٓ حٌؼَِد، ٚأٓخ١ِ  ِٗ كوخطُ روٓ أك ٌوِش أر١و ْص لٛحِػوَي ىٚ َِ َو ٍَ ِٓ حألىِد، ٚأَكيُ حٌيَّػخِخِص حٌظٟ  ١

   ِْ ْ ٍ ١غ حٌّىخ ِش ػظ١ُ حٌ٘ؤ َّّ ِٙ َٟ حٌ ، ػخٌِ ٌْ ِٖ ؿٕٛىٌ ٚكٜٛ َْ ر١ِي ٓ كخطُ، ٚوخ ّٟ ر ْ ػٍ ِٗ حٌٍٔطخ ً أَالد ٚأه١ َل

ِوغ أى َأحفاد ٔويٜ،  اوٝ، ٚا١وَٛع  َٚ ًِ ٚحٌٕ زْوً، ١ٌوَٛع  ًَ حٌف٠ْو ؼَو ُِ ِوٓ وخٔٛح  ٞ  ١وَٞ، ٚأهو ق أٍق  ٍد َاو

خ ِخطَػخٖ ٓزؤ رٓ ِفَف حٌؼ ثٟ رم١ٜيس ػّٜخء،ِٕٙخ:  ّّ  ح١ٌُٕٔ، ٚأػٌد ِٓ حٌظ١ُٕٔ،ٌٚ

َِّض   ٔ َد ػٍُ َُ ِي ٠َؼ ـْ َِ صِ   ٌ٘ٞ لٛحػيُ  ََّ ٓ  ِٛق حٌىٛحِوِذ َه ِِ «ًٍُٚحُٖ 
()ٖ

 

  

  ُْ ٔووٍطخ ٓووٕش ) ٚ َووَي حٌ ٍووه حٌؼ٠ِووِ ١ُْغظُِىوو١ٓ  ووٟ طؼووِ،  ٍووٝ حٌّ ٘ووَ رووٓ كووخطُ ػ ـووـ(، ٌظـي٠ووي 8ٗ٘ر ٘

ٔوخْ  َٓ ا١ٌوٗ حإلك ،ٚأكٔ ٍوه ١ُْغظُِىو١ٓ أَؿوـٍَّٗ ََ رّموخَ حٌّ َّّخ ك٠و ٍوـ حٌٍٜق     ٛح خٖ اوَحَ حٌٍّه ١ٛي حٌط٠َك  

ٍوِه حٌؼ٠ِو ٔوْض ٌٍّ ٍَوَغ ػ١ٍوٗ ِهٍَْؼوشَ حٌَو١ٍفوِش حٌظوٟ وخ ِٗ أٔٗ ه ٍَظِ ّْ ِّ حٌّظٕخٟ٘، ِٚٓ ُؿ َ٘وٍذ، ٚوو ًَ ٓو١فَُٗ ١َٚوَٛق  ٚ ، ِِ
 ُ ٔ ٍٍ ٠َووخ

()ٗ
 ُ ْلزَووـظَٗ ُٛ  ًَ ٛوو ٚ ْٓ وو َِ  ًِّ ٌووٝ ووو َٓ ا ٔوو ٌووه ٚأك ً ََ ، ٚا١وو
()٘

 ْْ ٘ووَ رووٓ كووخطُ أ ِووٓ ر ٍووه  ٍووَذ حٌّ     ػوُو ١

، ِٚظوٝ ح ْظ٠وْلُض  وٟ  َّٟ ٍو ٌٍ ػ َّْ ٌ٘ح ػخ ْْ ٠فؼً، ٚلخي: "ا ٠ُلخٌِفَُٗ)ّٟي أه١ٗ حٌٍٔطخْ ػٍٟ رٓ كخطُ(،  ؤرـَٝ أ

 ٓ ِِ  ْٓ َِ ِٗ: أهٟ ٌُ طؤ ٔوخثِ وخ ٌـٍ ًِ ُٗ، ٚلوخي ٠ٛ َّ َؿَلُٗ ٚحٓظؼظَ َْ ظَ ْٓ َذ حٌٍُّه حٌؼ٠ِِ ِٕٗ، ٚح ـِ ْْ أ ْظ٠ََِق  ١َه"،  َؼ أ

ِوُٕٙ : و١وف ٠ؼط١وٗ  وَيحْ،  موخي ٍؿوً  ّْ ٍِّىُُٗ ٕٛؼخَء ٚر َى ٘ َِ ُ ح ٠لٍُف ٌِٟ ٠ُٚٔخػئُٟ، ٚوُٕض أ ًَ ْ٘ ٓ  رِ وُٕض أظ

ٝ حٌّظىٍُػٍ حٌٍُّه ١ٗجخ ٘ٛ ٠مٛي أٗ ٌٗ ٚ ٟ ٠يٖ،  غ٠ذ حٌٍّهُ 
()ٙ

   

ُْ ٘ـ( حٌظمٝ ٗٓٙٚ ٟ ٕٓش ) َُ  حٌٍٔطخ ُٓ  ر٘ ٔوٓ  ،ُْٕٓـمَُ كخطُ رخألطخرهِ  ر حٌلخوُ حأل٠ٛرٟ رخُٓ ١ِٓيٖ حٌٜغ١َ حٌ

ـَٕيحٌٕخَٛ رٓ ١غظى١ٓ  ٟ ِي٠ٕش  ـَ حٌ
(1)

ٜوخًٔخ ُٚػوَيَى٘خ،  َٓ ِك ٘و٠َ ٜوفٗ، ٚلوخَى ا١ٌوٗ ػ ٗ ٚأٔ َِ َّْ حألطخرَه أوَ ، ٚأ

                                                                 

 ظُِْصظـَُِٗ  رك رك  ٕٓر ظ   حب ـ وف أحاوظظظ ا     باع  ينكوؿ ووال  ينعوو(ُ)
 ظـ(َُُِينحكينال ابف امتكاب و حقرؽ ا ح ين ب ر  ينرا ال )  يجاكعوف   ال  ( احاوِ)
 ظِٕٕ  هبا  ص"ب   ينعركف"(ر ظ   ّ)
ػػٍ حه  ػػوذي  كين ض ػػػب   ينػػقهح كين  ػػػ  كن ػػح   ػػل ينػػػقهح  كاػػقنؾ هػػػك  ػػكع اػػػف  (ْ) يناػػٌ   ينػػقم ال ر و ػػػط  كقهػػحه اػػػ ًّ  وي

ينم    و ي ا   يجبوي   ر ظ  "ن بف ينع ح" ك" ػب  ينع كل")اػ  (  كأح ػحي أفَّ )اػ َّ ين ض ػب ( اػال هورػ  ينا ػؾ هػق، 
 ظ بؽه اف قهح و ح ابنعوب ينوتر  

 ظَّ  ين اط ينتبنال ينداف""(ر ظ   ٓ)
 ظِٖٕ-ِٕٔ ح  احاو يجاكع   "ب   ينعركف"  كر ظ  ِّ-َّ ينتبنال"  ين اط "ر ظ  (1)
ار ػػػك ا ػػ  إنػػػل ينمػػ ؽ  ػػػف ا اػػ  اور ػػ   عػػػ  ينحبنرػػ   اب ػػػ   بوػػا  يكب ػػػرـ اػػف بوػػػؿ  َِين ى ىػػو  اور ػػ  ا ػػػود     وعػػو ( ٕ)

نر ػب يػػ   ينػكينال   ػل ينػػراف اػف ًبوىػًؿ  ين  ػػكؿ وػ ل يهلل   رػ  ك ػػ ـ اعػبقي وػف  وػػؿ   ػال يهلل   ػ   كا ػػ و، يك ػنـ  كي 
ظ  ينقم أ    ار ب اك كو إنل ينرـك



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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 ًَ ِّ ى١ّشػ١ٍٙخ ِٓ وخْ ِؼٗ ِٓ ١ٌْل َِ ٜ ٌُٙ حٌـخ ََ أؿٛحِى أٛلخرِٗ، ٚأؿ
()ٔ

ًَ حٌٍٔطخْ رَ٘ رٓ كخطُ طلوض ٍح٠وش   ِّ َػ

ُٓ حٌمٛي أٗ ٌَِٚي حٌيٌٚش حأل٠ٛر١ش حٌغخٌزش ٚرَػخ٠ظٙخ، كظٝ ٚح ظٗ ح١ٌّٕش   ِٚٓ ه ي حألكيحع حٌظٟ ًؤَخ٘خ ٠ِّى

   ػخِخ8٘كٛحٌٟ٘ـ، أٞ أٔٗ ػخٕ ٓٔٙ٘ـ ِٚخص ل٠َزًخ ِٓ ٕٓش ٕ٘٘ل٠َزخ ِٓ ٕٓش 

ٍوٝ أوؼووَ كوخٚ ٍوه حٌؼ٠ِووِ ١غظىو١ٓ ػ ٓوظٌٛٝ حٌّ ٙووخ ٚح ّوخ ٍؿلوض وفظ ٌوش حأل٠ٛر١ووش،  ٍ ِوش حٌيٚ ٕوٛ كووخطُ ِمخٚ ي ر

ٓوٕش  ٜوُٛٔٙ  وٟ  ِوغ طمٍ ووٚ 8٘٘ك ٙوخ  ٓوخٍٚح  وٟ ٍوخر ٌوش، ٚ ٖ حٌيٚ ٌ٘و ِووغ  ّويح١ْٔٛ  ٜوخٌق آي كوخطُ حٌٙ ٘وـ، ط

ََٕغ ِؼخلٍُٙ ٚ٘ ِْ ٍَٓطخُٔٙ حٌفؼٍٟ، ػُ ػٍّٛح طلض ٍح٠ش حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش، كظٝ ٍّّٓٛح أ َِ َْ َِ ًَ ٛ كٜٓ 
()ٕ

اٌٝ  

٘وٍٛح ٖٙٙػٍُ حٌي٠ٓ ٕٓـَ حٌ٘ؼزٟ ٚحٌٟ ٕٛؼخء ٌٍٍّه حٌّظفَ ٕٓش:  ٕوخُػٛح  ف ٌوه رؼويِخ حهظٍفوٛح ٚط ٘ـ، ًٚ

ًٚ٘زض ٠ٍلُٙ
()ٖ

   

 َُ َِ ػ١ٍّش ٠ىؼَ  ١ٙخ حٌؼٍّخء  وخٔض حٌلَوش حٌؼمخ ١ش  ٟ ح١ٌّٓ ِِىَ٘سً  ٟ ًٌه حٌؼَٜ، ٚوخٔض حٌلٛحٟ َِحو

ٛوٕؼخء   :ِ ٍوه حٌَّحوو ِوٓ أروَُ ط ٌو١ّٓ حٌّوظٍفوش، ٚ ٔوٛحكٟ ح ِوٓ  ٍُو  ٚحألىرخء ٚحٌ٘ؼَحء، ٠ٚمٜي٘خ ١و د حٌؼ

ُٚر١ي ٚحٌـٕي ٚػيْ ِٚؿزٍَْش ٚٛؼيس ٚط٠َُ   
()ٗ

   

 الشعشاء مه أَالد بِْشش به حاحم َأحفادي:

ٍُ أٚالىٌ ٚكفيسٌ ٔـزخء  َ ِٓ كخط َِ ر ٓوؼ١ي ٚكوخطُ، ٌٍٍِٔطخْ ر٘ ُِويٍن ٚ ّوَٚ ٚػٍٛحٔٛ ٌّٟ ٚػ ٓخْ؛  ّٓ أٚالىٖ ػٍ

 َِ وٚأوؼَُ٘ ٗؼَحء  ٜلخء، أِخ  ِِ ٗوؼ٠َش  ِوٓ ٓ أىٍوٕخ ٌُٙ لٜخثي  ٍِن، ٚ وْي ُِ حْ ٚ َٛ ٍْو وَٚ َٚػ ّْ ُ: َػ ٙو ٓ أٚالىٖ  

ِو ّوخ ٠وؤطٟ ٔمويَ  ٓوخٌُ، ٚ ١  ٗ ّٓو ٗوخػَ ح ٌوي  ٓوؼ١ي ٚ َٚ، ٚػِحْ رٓ ٓؼ١ي، ٌَِٚؼوِحْ روٓ  ّْ حْ رٓ ػ َِّ ٖ: َػ خ أكفخى

ُ: كٍٜٕخ  ػ١ٍٗ ِٓ أهزخٍُ٘، ػُ ٔؤطٟ رؤٗؼخٍ٘

 

 (عمشَ به بشش به حاحم:  1

َِف رؤّٔٗ  خٌٍٓٛٗخػَ، اً ٍَٚى ٟ ٌوؼّٓ"٘ٛ ػَّٚ رٓ ر٘ـَ رٓ كخطُ رٓ أكّي حٌّٙيحٟٔ، ُػ  "ح٢ٌّٔ حٌغوخٌٟ ح

ٓوٕش  ٛوٕؼخء  وٟ  ٍوٝ  ٕوخأل٠ٛرٟ ُكوَف ػ ٍوه حٌؼ١ِ٠ُِْغظَِى١ ٜوْٛ آي كوخطُ ٍازوش  ووٟ 8٘٘أَّٔخٌّ ٘وخؿُ ك ٘وـ، ٚ

َّٚ حٌىز١وَ،  خٌفِ َّّ ٔوٍ ح، ػُو ط ًَ ٜوغ١َلٙ ِّٚ حٌ ٜوٓل حٌفِو ٍوٝ أوؼَ٘خ، ؤهٌو صك َٓ ِٓ حالٓظ١ ء ػ اه٠خػُٙ، ٚطّى

ٓ وخْ ِؼٙ َِ  ًَ ّ٘خ، ٚأٍٓ ََ ٌَٚ ٚػٍٛحْ حرَٕخ رَ٘ رٓ كخطُ  ؤٓ ّخ ِٓ حٌل٠َُ ٚحٌويَ اٌٝ كٜٓ ٚوخْ  ١ٗ ػّ

َ(، ِٔظَ  َِ َْ َِ ًَ ِّّ مَ ـ) ٓ كخطُ ػٕي حٌ٘يحثي، ٚه ي ًٌه ٌَِٔؼخٌغ أٚالى ر٘ـَ رٓ َِّ ٚحٌيّ٘خ ٚػ ٟ ر ّٙخ حٌٍٔطخْ ػٍ

حٕ ََ ّٟ ِٓ كٜٓ رَ كخطُ ٚحّٓٗ ػٍ
()٘

ٛوٕؼخء،   ٌوٝ  ح ا ًَ َٞ ػ١ٍوٗ ٚٚحؿٙظوٗ  ٟ ه١ً ِغ١ ًٌ ٌأل٠وٛر١١ٓ  مُوزِ ه١و

                                                                 

 َُْ-ُّٗص  بنتبنال"ين اطر ظ  "(ُ)
ػػ   ك  ػػقط ينرػػػبء ارقػػبؿ  قىا ا  كهػػك ( ِ) ٍ اى اػػػواف  ََّا رػػػؼ مػػبا  وػػعح ينا  قىػػل  ارػػػ  ب رػػح اػػف  حوػػفه حوػػف قم اى

ينمػابؿ ينمػ بال اػف اور ػ  وػػ عبء كهػك اعػوكو ينرػـك اػف  بحرػػ  و ػال حمػر   ي  قػؿ إنػػل نيػ ف حوػكح ينطعػبـ  كرقػي إنػػل 
ين ػ طبف   ػال وػف حػب ـ اػف و ػال ين كيحػال  كاػبف ر ػػا   هػك كأيػك، ين ػ طبف ومػ    ػو ينمػويئو  حبوػ ، ينع رػ  طت اػػرف 

ر ظػ  اػال  ظ ػال وػف حػب ـوػف أرػكح أ وػي  ػ كي   كنـػ ر ػقط   ح ػل ايػؾَّ ينحوػب  وبنوػ ح  دـػ وػب  إنػل ق رػ  ين ػ طبف  
 كهبام ب  كاب وعوهبظُِِ ح  احاو يجاكع  ص "ب   ينعركف"  كر ظ   ّٕحوب ، "ين اط ينتبنال" ص

 ظّٕٓ-ّٓٓر ظ   "ين اط ينتبنال" ( ّ)
هػػػػ    ػػػال  وػػػو، ين ورػػػ     ػػػبن  ِٔٔر ظػػػ   ينمػػػع  اػػػال ينػػػراف اػػػف ينقػػػ ف ينيػػػبال ين  ػػػ م ح ػػػل   برػػػ  ينحاػػـػ يجرػػػكوال ( ْ)

 ظِّ-ُّـ صََِٔ   وف  وا ك ي،   باع
     ػػح  يجاػػػكع"بػػ   ينعرػػكف" كر ػػرط    رػػ ظ ر ظػػ    قػـػمػػ بال اور ػػ  وػػ عبء  إنػػل ينمػػ ؽ ا  وػػؿ ( وػػ ي   حوػػف ا رػػي ٓ)

 ظَِْهبا  ص



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ٓو١َح ٌووٝ حٌٛح١ٌؤ َُ ا ُٓوٍِّ ٚ
()ٔ

 ِِّ ِؼوو ُّ ٍووه حٌ ٕوي حٌّ ٌوويٖ ٚأه١وٗ كووخطُ  وٟ هزووَ آهووَ، ػ ِووغ ٚح ٘وَ  ّووَٚرٓ ر ََ ػ ٙوو   ٚظ

٘وـ5ٗ٘آّخػ١ً رٓ ١غظى١ٓ حأل٠ٛر١فٟ ِمَ كىّٗ رظؼِ، ٕٓش 
()ٕ

ٍوه حأل٠وٛرٟ  ح حٌّ ٌ٘و ٛوٍقٍ رو١ٓ  ، رؼوي ػموي 

ََ كٜٓ وٛوزخْ ِ   ٟ كٍٍّش اٌٝ ٕٛؼخء، ٚطٛؿٗ ّٚ٘خ ِؼٙفلخٛ ِؼ ُّ ٚرٕٟ كخطُ،ٚحٛطلزُٙ حٌ
()ٖ

  ٌُٚ ٔموف 

 ػٍٝ طفخ١ًٛ أهَٜ ِٓ ك١خس ٌ٘ح حٌ٘خػَ 

 (علُان به بشش به حاحم:  2

ٍوه حٌؼ٠ِووِ  ٓووَّ٘خ حٌّ ٕويِخ أ ّووَٚ، ػ ِووغ أه١وٗ ػ ٜوٕؼخء  ّٚ حٌىز١ووَ ر ٜووٓ حٌفِو ٘ووـَ  وٟ ك ٍووٛحْ روٓ ر ووخْ ػ

َف ١٘8٘غظى١ٓ، ٕٓش:  ِٛ ُٚ ّٓ حٌفخٍّ حٌّلخٍد ٌٌٚح  َْ وخْ لي رٍغ ٓ ّْ َػٍٛح ١َر٘ـ، ٠ٚزيٚ أ ِٓ خأل
()ٗ

، ٚظَٙ 

ّوخ  -٘ـ ، ٗٔٙهزَ آهَ ِغ حرٓ ػّٗ ِٔؼٛى رٓ ػٍٟ رٓ كخطُ ٕٓشػٍٛحْ  ٟ  ٠ُٜٚف ٍحٚٞ حٌو١َ وو ًّ ِٕٙ

ّوخ  -رخٌٍٔطخْ، ِّخ ١٘٠َ اٌٝ أّّٔٙخ وخٔخ ػٕي ًحن ِمي١ِْٓ  ٟ لِّٛٙخ ٚلي ىػخّ٘خ ٚحٌٟ ٕٛؼخء ١ٌمفخ ِغ لِٛٙ

ٛوٕؼخء، ٚهَؿو ـوٍَٛ  ض ٟ َٜٔس حأل٠ٛر١١ٓ ٌلفع أِٓ ِي٠ٕش  ويِّ ٘ َٜ ٌوي٠ٓ روٓ  حٌلخ١ِوش حأل٠ٛر١وش ٌ لوخىٖ ػوِ ح

حإلِخَ
()٘

 ٚ ٟ كيٍع ػخٌغ وخْ حٌٍٔطخْ ػٍٛحْ رٓ رَ٘ ِغ حرٓ ػّٗ حٌٍٔطخْ ٓخٌُ رٕؼٍٟ رٓ كخطُ  ٟ ٕٓش: 

٘وـٖٕٙ
()ٙ

ّووئحٍُس حٌلخ١ِووش   ٛووٕؼخء ٌ ٌوٝ  ٜوو١ٌََِِٕ ٚرووَحٕ ا ِووٓ  ك وويحْ حٌموخى١ِٓ  ّْ خ ِمووخطٍٟ ٘ َِ ػٕيِخطمووّي

خ ًٚٛ حأل١َِ ػِ حٌي٠ٓ ِلّي ّّ حأل٠ٛر١ش، ٌَ
(1)

خ١ٌش رٓ حإلِ  ّ٘و ٙوخص حٌ ِوٓ حٌـ خَ حٌٍّٕٜٛ ػزي هللا رٓ كِّس، 

ٕوويِخ وووخْ حأل١ِووَحْ حأل٠ٛر١ووخْ  ٙووخ، ػ ٔووطٛ ػ١ٍ ٛووٕؼخء ٚحٌ ّووش  ٓووٌٛٛحٌٟ ٌّٙخؿ ٍووٟ ٍ ٔووٓ رووٓ ػ ٌووي٠ٓ ك روويٍ ح

ٍُ حٌي٠ٓ ُػَّ رٓ ػٍٟ ٍٓٛي حأل٠ٛر١١ٓ ػٍٝ ٕٛؼخء ٚأهٖٛ ٔٛ
(8)

ِوخٍ   ؤػويَّ  ٔوى٠َش  وٟ ً ّوش ػ ٘وغ١ٍْٓ رّٙ ِٕ

ٗ ٚريأ  ٓ لٛط ـَِؼَوش ػَ ػِ حٌي٠ ُٜ
(5)

، ًٚٚٛ  َٓخْ حأل٠ٛر١١ٓ ِغ حٌمخثي٠ٓ ح١١ٌٌَٛٓٓ حٌٌّو٠ٍٛٓ ٚىهٍٛح 

َّ ِؼٗ أَٗحف لِٛٗ، ِٚٓ  ْْ  مي ػ١َٕٗ  ١ٙخ، ٚ  ِ  حٌي٠ٓ ِٓ حٌّؼَوش رؼي أ َّ ػ ََ حألَٗحف، ٚ  ِِ حٌّؼَوش، ُٚ٘

رمٟ ِؼُٙ ِٓ ػٔىَُ٘ اٌٝ ػُ 
(ٔٓ)

ٓوف روٓ حّٗخال ٚ  ٔوؼٛى ٠ٛ ِوً، وخٔض طٍه حٌّؼَوش  ٟ ػٙي حٌٍّه حٌّ ٌىخ

                                                                 

 ظُٔٔ-ُٓٔ " ينع  و ينا وكؾ"ظ كّٓ -ِّ  ينتبنال" ين اطر ظ  ينيو  اال "(ُ)
 ظِْٖ  ص ينعركف""ب   ظ  كر ظ   ُِٕص  ينا وكؾ"  ينع  و"( ر ظ  ِ)
حوػػف اكاوػػبف اػػف ينحوػػكف ينا رعػػػ   اػػبف ارػػ   اػػ ك وػػػف ين ػػ طبف   ػػال وػػف حػػب ـ  كرقػػػي إنػػل ينمػػابؿ ينت وػػال ناور ػػػ  ( ّ)

 ظار ك ا    كم   ل ي يئط  ك ؿ ّٗو عبء ينقورا   وا با   قو  ح
 ظّٓ -ّّ  ينتبنال" ين اط"(ْ)
 ظَُٕ  ص"ين اط ينتبنربنداف""ر ظ    (ٓ)
 ظَُٖ  صاط ينتبنال ينداف""ين ر ظ    (ٔ)
ٍح ىً ػوب وعػو كاػػب  ِّٗص "بػ   ينعرػػكف"اػبف  ػ  ينػورف اػف بػبو    ػا  كينػػو، يكاػبـ  وػو يهلل وػف حاػ  ظ ر ظػ  (ٕ)   دػـ بػبـ وػبجا  اي

  ِِّ/ِ  ن اح ػػال   ػػػح  يناحطػػػك م "ينحػػويئؽ ينك ورػػػ   ك"ُِٕ  ص"ين ػػػاط ينتػػبنال ينػػػداف"هػػػػ  ر ظػػ  ُْٔكاػػب  كينػػػو،  ػػ   
 دـ وػب  اػػف  ا ػػ  يجرػػكوررف  دػـ  حػػبنؼ اع ػـ  كحػػب ح أو ػػبء  اػ  أئاػػ  وػعو  كيجمػػ يؼى ين يا ػرف نػػ كحػب ح أ ػػويء، اػف 

 -ّْٔص  "ين ػػػاط ينتػػػبنال ينػػػداف"هػػػػ ر ظ  ّٔٔح ػػػل كاب ػػػ  وعػػػو  ػػػ    أ وػػبع ينا ػػػؾ يناظ ػػػ  ين  ػػػكنال  كاػػػف ا  مػػػب ر   
ـى  ػ  ينػورف ار ػػب كااػب بػبؿ أيػك، مػال ينػورف أحاػو وػف  وػو يهلل وػػف حاػ   وعػو   َّٔكّٗٓصّْٕك اع اػ   وػ   )كاػب وي

 ظُٖٓ-ُِٖ "ين اط ينتبنال ينداف"ر ظ    ظاإ  ب     ل ق ك  اال ينا و أم ؼ ق ك (
 ظودنم   كي كر مئ ينوكن  ين  كنر   ل هقي يجير بوؿ أف رور  يجا  إن ٖ))
ػػٍ ( ( ٗ) ا  ػػػب   وعػػو  ػػف ا اػػػ  يناور ػػ  ينقوراػػػ   اور ػػ  وػػ عبء إنػػػل ينتػػ حأحرػػػبء اػػف حػػػالًّ و ػػ ح ينعػػػرف ك ػـػ ينوػػبو  ) ىوي

 يا   ار ك ا  ظ 
 ار ك ا    كم    ل ي يئط  ك ؿظ ِْدين( حوفه كب ر ه إنل ينمابؿ ينت وال اف اور   و عبء  وعو ب روب اف )( َُ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ٌوي٠ٓ،  ٌوٝ حأل١ِوَ ػوِ ح ٜو١يس  وٟ حٌّؼَووش ا ٘وَ ل ٍوٛحْ روٓ ر ٘وؤ ػ ٜوَ، ٚلوي أٔ ٙوخ  وٟ ِ ٚوخْ ًٌه حٌٍّه ك١ٕ

 ٕٓؤطٟ رٙخ  ١ّخ طزمّٝ ِٓ ٗؼَٖ  

 به حاحم: (ُمذِسك به بشش 3

ٓ كخطُ ٍَ ر ـ ْ٘ ٓ رِ ٌٍِن ر ْي ُِ  ٛ ٟ ٕٓش ٘ َ ٘ـ(ٖٕٙ)وخْ ِٛؿٛىح   ٞ حٌَّحؿغ ط١٘ ٝ أّٔٙيٍن  -ٚحّ٘شً -، ٚرؼ اٌ

ٓ كخطُ ٓ كخطُ ر ٓ رَ٘ر ر
()ٔ

  

خ ر١ٓ حٌّٙيح١١ٔٓ،  وخْ ِيٍن أكي حٌفَٓخْ حٌ٘ؼَحء، ٚوخْ اٌٝ ؿخٔذ ؿ١ٖ حأل٠ٛر١١ٓ  ٟ ح١ٌّٓ،ٚوخْ ِمـيَِّ

ٟ ػٍٝ ٕٛؼخء، ٚلخثي  َ حٌٌّوٍٛس آٔفخ، ٚوخْ حٌٛحٌٟ حأل٠ٛر ـ ُٜ ػٕيِخ أٌلمٛح ح٠ٌِّٙش رخألَٗحف  ٟ ِؼَوش َػ

ٜو١يس ػِٓ ِؼَوش ػَٜ لي ١ٍَذ  ْْ ٠ٕ٘ت ل ٌويٖ ِيٍن أ ٔوؼٛى ٚووخْ  وٟ ٠ُوخٍس ٚح ٍوه حٌّ ٌوٝ حٌّ ٔوخٔٗ ا ٍوٝ ٌ

ّوخ  ٜرَّٜ، ٠زَٖ٘  ١ٙخ روزَ حٌَٕٜ  ٟ طٍه حٌّؼَوش، ٌّٚيٍن ل١ٜيسٌ أهَ  ٟ حٌّؼَوش ٔفٔٙخ ٕٚٓؤطٟ رٙ

  ١ّخ طزمّٝ ِٓ ٗؼَٖ 

 (َعــضَّان به عمشَ به بشـش به حاحم:  4

ٗ  وٟ  ّٓو ح ٍٚى ح ٘وش "ػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ رَ٘ رٓ كوخطُ، ٘ىٌو "حأل ىوخٍِٔ
()ٕ

ٓوخ ِؼويٚىح  وٟ وزوخٍ  ، ووخْ  خٍ

ٔو١ٓ  وٟ  ًِ حإلِخَ أكّي رٓ حٌل ّ٘يحْ، رً ٗخػَُ٘ حٌّميَ  ٟ ٚلظٗ، ٚ٘ٛ حٌٌٞ أٔ٘ؤ حٌم١ٜيس حٌظٟ طٕيى رؼخِ

ٍوه ِ ٘ـ ػٕي8ٗٙأٚحهَ ٕٓش  خ حٌّ ٔٙو ٓو١ٌٛش رّمظوً ِئٓ خ ىهً ٌ٘ح حإلِخَ ٕٛؼخء ِٔظغ  حٔ٘غخي حٌيٌٚش حٌَ

َٖ رٍِع ٌ٘ح حٌفخٍّ حٌ٘خػَ، ٌُٚ  ٘ـ(،1ٗٙػَّ رٓ ػٍٟ ٍٓٛي ٕٓش ) ٚوخْ ػخًِ حإلِخَ حٌَل١ّٟ لي رط

ٌوٝ  ٕوٗ ا ّويحْ،  ظَووٖٛ ٚحٔلوخُٚح ػ ْْ ٔيَّى رخإلِخَ ٔفٔٗ ػٕيِخ حٗظيْص ٠يٖ ػٍٝ ٘ ٠ٍزغ ٌ٘ح حٌ٘خػَ حٌلخطّٟ أ

ََ كَحٍسً  ّكُٜٛٔٙ، ٚٚحٌٛح حٌٍّه حٌ  ظفَ حٌٌَٟٓٛ رؼي أر١ٗ، ٚوخٔض ل١ٜيس ػِحْ  ٟ حٌ٘ؤْ حأله١َ أوؼ

ٛوخكذ ٚ ٜوٕؼخء، لوخي  ٓو١ٌٛش ر ٌوش حٌَ ح ِطخًػخ ػٕي ٛخكِذ ػٔىَ حٌيٚ ًٍ َْ ػِحْ ِٔظ٘خ ٢"وخ ّٔو حٌغوخٌٟ  حٌ

ٓ ػَّٚ، ٚ٘ٛ أكيُ ٍإٓخء ّ٘يحٌٌٔه حٌٛلض صٕٓش : »حٌؼّٓ" ْ ر ٘ـل، ٚوخْ ِٛالٔخ 8ٙٙٚ ١ٙخ صٕٛؼخءل ػِح

ٗ ٠ٚٔظـ١يٖ، ٠ٚؼًّ رٗ    ٚلي ليََّ ِٛالٔخ حٌٍٔطخ ْ صحٌّظفَل ٠ٔظُٜٛد ٍأ٠َ ُْ ح١ٌٛٛشَ اٌٝ حأل١َِ ػِ حٌٍٔطخ

ًَ ١ٗجخ اال رَأ٠ٗ ٍِٚ٘ٛطٗ ٚال ٠ٕفَى ػٕٗ رؤَِ ٓ ٔـخف، أاّل ٠فؼ ٓ ِلّي ر «حٌي٠
()ٖ

  ٚال ٗه أٔٗ وخْ  ٟ ػيحى 

ّوخ  ٓوٍٕٛىّ٘خ  ١ وٍٛط١ٓ ٚ ٌّو ٜو١يط١ٓ حٌ ٌوٗ ا١وَ حٌم ـوي  ٌُو ٔ ِّٓ ػٕي ٚلخثغ ٌ٘ح حٌوزَ حأله١َ، ٚ ِّٔ ٍِ حٌ ػيحى وزخ

 طزمّٝ ِٓ ٗؼَٖ   

 ( َعـضَّان به سعٍذ به بشش به حاحم:  5

                                                                 

  كاػقنؾ ُٕٖ "ينع ػ و ينا ػوكؾ"  كاػال ْٓ/ُ  "ينعقػكو ين ؤنؤرػ "ك وى ي ـ هقي ينمػب   "اػو ؾ وػف حػب ـ وػف ومػ  وػف حػب ـ" اػال (ُ)
كهػقي يناوػو  كاؤن ػ  " اػو ؾ وػف ومػ  وػف حػب ـ"  ُٕٖك ُٖٔ  "ين اط ينتبنال ينداف"  ناف ي ا  اال ِٕٗ  "ب   ينعركف"اال 

 أب ح إنل ينمب   اف     ين اف كاف     ينق يو  يج  ر ظ 
( ّْٕٗاراػ كار ـ  بػـػ )ا ػػ    هػػػ(  )ايطػكط(ِٕٖ-ْٕٗ  هػ  يجااػب  ك ك ػػ  يجيوػب    اػػبو ينػورف إو رػػل يج ػؼ  ) (ِ)

ـ  كا ػ    ػػي  ُّٖٗ(  ـػ  وػكر ،  ػف ايطكطػ  ين ػػباي يناورػ  ووػ عبء ن  رئػ  يناوػ ر  ينعباػػ  ن ا ػبح   ػ   ّْٕٗ)
كر ظػػ     اػػ  إو رػػل يج ػػؼ   ك ػػ  يجيوػػػب  ظ َّٓ  نقطػػ  ٔٓنكحػػ   اػػال ا اػػ   اعػػ  يناب ػػو ن دقباػػ  كين ػػ يم وػػووال 

حاػػػػو يجاػػػكع )اقواػػػػ  يناحقػػػؽ(  وػػػ عبء  ين رئػػػػ  ينعباػػػ  ن ا ػػػػبح  ك  هػػػ  يج ػػػاب   إو رػػػػل حارػػػو ينػػػػورف يج ػػػؼ   ػػػح  ا
 ظِّكُٕـظص ُٓٗٗ

 ظ  ّٔٗ-ّٓٗ  "ين اط ينتبنال ينداف"( ّ)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ّويحْ ٚلوٛحىُ٘، ٍَٚى  ِوٓ وزوخٍ ٘ ٘وـَ روٓ كوخطُ،  ٓوؼ١ي روٓ ر حْ رٓ  َِّ ِّ حٌي٠ٓ ػ ٘ٛ حأل١َِ حٌفخٍّ حٌ٘خػَ ػ

ّووئٍه١ٓ ًوووَُٖ  ووٟ ِؼووَٝ ووو َ رؼووٞ حٌ
()ٔ

ٍووه حٌّظفووَ   ٕووي ِخلووخَ ؿوو١ٖ حٌّ ٔوو١َ طلووض ٍح٠ظووٗ -ػ ٚوووخْ ٠

ّوِحص ٗوَحف حٌل ٍوٝ -حأل ٜوخٍ ػ ٛوؼيس ٚحالٔظ ٌووش رويهٛي  ٙوخ، ٚطؼ١و١ٓ ٚحٍي ٌٍيٚ ِوٓ ؿو١ٖ اِخِ ٙوخ  ِووٓ ووخْ  ١

ٓوٕش  ٌوه  وٟ  ٜوُِٛٙ، ًٚ ِوٓ ه ّوِحص  ـ٘وٕ٘ٙح١ٌٌَٛٓش ػ١ٍٙخ، ٚلي ٔخي حٌل
()ٕ

٘وخػَ  ّْ حٌفوخٍّ حٌ ، ٠ٚزويٚ أ

ٌوي٠ٓ  ػِحْ رٓ ٓؼ١ي وخْ ِغ لِٛٗ  ٟ ؿٍّش حٌؼٔخوَ حٌّظف٠َش، ٚرؼي ًٌه حٌَٕٜ ١ٍَذ ِٕٗ حأل١َِ ّْٗ ح

ّوِ ٙوخ، أكّي رٓ حإلِخِؼزي هللا روٓ ك ٍوه حٌّظفوَ، ٠ّيكوٗ  ١ ٔوٍطخْ حٌّ ٌوٝ حٌ ٔوخٔٗ، ا ٍوٝ ٌ ٜو١يسً ػ وَت ل ِ٘ ُْٕ٠ ْْ س أ

ًَ حٌل١٠ِّٓ،  ؤٔ٘ؤ ل١ٜيسً ِطٍؼٙخ:  ،٠ٚوزَٖ رخٌَٕٜ حٌٌٞ طلمك ٌيٌٚظٗ فَٝ ا١ٍ َٗ ٚ 

خ  َِ ََّ ـ َٜ ٍُ٘ٛق ٚى ُٖ ِخ ط َِ  َُ خ َٓ  َّ ظِْٙ ُِ ْْ ُوَْٕض   ٠ٍَِٚن ِٓ ٔـٍيٚا

ٓوٕش  وَ؛ 8٘ٙٚ ٟ  َِ َْ َِ ٜوٓ ًٞ  ،  وٟ ك ُٙو ِوٓ ِؼ ٍوٟ روٓ كوخطُ ٚ ٔوٍطخْ ػ ٘وـ ووخْ حرظويحء حهوظ ف أكفوخى حٌ

ُ حألى٠وذ حٌىخطوذ  ٓٙو ٍوٝ ٍأ ٓو١ٌٛش، ػ ٌوش حٌَ ٍوه حٌيٚ ٔوٍطخْ حٌّظفوَ ِ  خٔمّٔٛح اٌٝ  ٠َم١ٓ؛  ٠َك ِلوخٌٌف ٌٍ

ٓوي  حأل١َِ ريٍ حٌي٠ٓ ِلّي رٓ كخطُ، ٚ ٠َكٌ  "ح٢ٌّٔ حٌغخٌٟ حٌؼّٓ"حٌفخٍّ ٛخكذ وظخد  ُِلخٌٌف ٌأل١َِ أ

حٌي٠ٓ
()ٖ

ٔوٍطخْ حٌّظفوَ، ٚووخْ حأل١ِوَ   حٌٛحٌٟ حٌٌَٟٓٛ حٌٔخرك  ٟ ٕٛؼخء، حٌّظَّى آٌٔحن ػٍٝ حرٓ ػّٗ حٌ

ٓ ىحٚى رٓ حإلِخَ  ٟ حٌظٕف١ْ ػٓ حٌّلخ٠َٛٓ  ٟ ًََِِ،  ٟ كٍف أٓي حٌي٠ٓ، ٚأهٌ ٛخٍَ حٌي٠ ٠زٌي ؿٙيٖ  

١ُٙ حألِخٟٔ ٚحألرخ١١ًِّّٕ ٚوخْ ٠ُ 
()ٗ

 ّْ ّوٗ  ،أٓي حٌي٠ٓ ٌُ ٠ـي ٍِـؤ ٌٍفَحٍ ، ا١َ أ  ؤٍٚٛٗ حٌٛٓطخء اٌٝ حرٓ ػ

 ؤٚىػٗ حٌٔـٓ رمٍؼوش طؼوِ ،حٌٍّه حٌّظفَ
()٘

ٓوٕـَ  ٌوي٠ٓ  َُ ح ٍو ٛوٕؼخء ػ ٍوٝ  ٍوُه حٌّظفوَ لوي ٌَّٚوٝ ػ ، ٚووخْ حٌّ

ٓوٕش  ًَََِِ كٜخٍح ٗي٠يح، ٚ ٟ  ٌٝ ا١وَ ٖٙٙحٌ٘ؼزٟ،  لخَٛ كٜٓ   ِوَ ٛو٠َٓ  ٍوٝ حٌّلخ ٗوظي ػ ٘وـ، ح

ٛح حٌلٜٓ رؼّٓ روِْؼٙٛى،  خٓظٍّٔٛح ٍّٚٓ
()ٙ

ـوَْٚ    ٚوخْ رؼٞ حٌٕخّ ِٓ رٕٟ ػُّٙ ِٚٓ ا١وَُ٘ ٠

  ر١ُٕٙ رخٌٍٜق لزً هَٚؿُٙ ِٓ حٌلٜٓ، ٌىٓ حٌٜيع وخْ ٠ظفخلُ

ٜوٓ ً٘زوخْ مْؼًيح  ٟ ك ُِ ََ حٌٔٓ  وخْ ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ رَ٘ وز١
(1)

ٔوف ٛوف اى٠ٍوْ حأل ٔوذ ٚ ٞ  ،، رل ٌٌو ح

 حٔفَى رب٠َحى ل١ٜيطٗ، حٌظٟ ِطٍؼٙخ:

ُ  حٌََّٕ٘خِه١ِذ طـََُؿـفُ أالَ أرٍَِغخ  مخالً ٌُٗ ُٗـ َّ ٍّ ِٓ كخط ِّٟ ر  أَرْـَٕخ ػٍِـ

                                                                 

 ظِِّ-ُِّ  "ب   ينعركف"ينيو  اك  ي اال(  ُ)
أحاػو وػػف مػال ينػورف   ػكؿ  كيجارػ   آؿ   ػب  يجارػ  أ ػو ينػورف احاػو وػف ينح ػف "ين ػاط ينتػبنال ينػداف"وػبحح  أك و(ِ)

يكاػػبـ أحاػػػو وػػف ينح ػػػرف  ا ػػػ حى  ار ػػػب ركائػػػقو  يكاػػبـ  وػػػو يهلل وػػف حاػػػ    كينع ػػبا  يناظ  رػػػ  إنػػػل اور ػػ  وػػػعو   كاػػبف
 كيؿو   ٍعرػػرفي    اػػوي  ب  ػػر  ينوكنػػ  ين  ػػكنر   ك ػػـٌ يآلي اػػال ينػػوابع  ػػف وػػعو   وػػؼينيكاػبـ و وػػؼ   ػػا ،  كنػـػ ر  ػػح 

 ظَّٕ-َّٔ "ينتبنال يندافين اط "ظ  ك بو يجار يف إنىو عبءن   كنررف ار ب
ػ  ين ػ طبف   اػؿأ وى ينورف احاػو وػف ينح ػف وػف   ػال وػف   ػكؿ  هك ( ّ) رنب   ػل وػ عبء نعا    اػ  وػف   ػال   ػكؿينا وػك  كينػػ

هػػػ حػػبكؿ أ ػػػو ينػػورف ينق ػػػ  إنػػل  يػػػٌو  ْٕٔهػػػقي ين ػػ طبف  ػػػ    ؿى ً ػػهػػػ(  ا اػػػب بي ِٔٔاؤ ػػل ينوكنػػ  ين  ػػػكنر  اػػال ينػػػراف  ػػ   )
  وػف ين ػ طبف يناق ػكؿ   ااػف اػف يكا ػبؾ وعيػ ىل ا ػؾ أورػ  ك  قػح وػبناظ   كو ػط   ػكق، رك ػؼ  ينمػبٌح  اػيوػف ينا ؾ  ناف 

ين ػػاط "ظ ر ظػػ  اػػال حوػف  عػػ   ػػ فى اظ  يينين أ  ن  هػػػٖٓٔ ػ     ػػ ظظكاال   ك يػػ  اعػبو أ ػػو ينػػورف إنػػل طب    نا ػ  اػػ   ين
 ظُٕٗ/ُ "ينعقكو ين ؤنؤر  "ظ ر ظ هػٕٕٔ      كاال كظؿ اال      ح ل  هػّْْص "ينتبنال ينداف

 ظّٖٓ-ّْٓك ّّْ "ين اط ينتبنال ينداف"ر ظ   (ْ)
 ظ  ّْْ-ّّْ "ين اط ينتبنال ينداف"ر ظ   (  ٓ)
 ظ  ّٕٓ-ّٓٓ "ين اط ينتبنال ينداف"ر ظ   (  ٔ)
 حوف قهوبف اال ين  ء ينمابنال اف اور   و عبء  ك  ل أ قب   أبرـ او ل     ركف ينرافظ (  ٕ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ًََِِ ٓ ٟ ػّٗ  ٟ كٜ ٚأٍٍٓٙخ اٌٝ رٕ
()ٔ

ًْ رؼي حٌٕٔش حٌٌّوٍٛس  ٍٕٚٓٛى  َّْ ػَّٖ ٌُ ٠ط ، ٚال ٗه أ

ٝ ِٓ ٗؼَٖ  ٗ  ١ّخ طزمّ  ل١ٜيط١

 

 ( ]سالم به[ عضان به سعٍذ به بشـش: 6

ٕوٟ ِوخ ٠غ ِوخص  ٘وخ  ٌُ ٠ظٛ َ ٌٕخ ِٓ حٌّؼٍٛ ٜو١يس حٌظوٟ أٍٚى ٌوٝ حٌم ٗوخٍس ا ٘وخػَ، ا١وَ حإل ح حٌ ٌٙو  وٟ حٌظؼ٠َوف ر

٘وش حأل ىووخٍ"ٛوخكذ  ٍوٟ رووٓ كوخطُ ٚأكفوخىٖ،  مووخي: أ٠٠وخ "ِٔ ٔوٍطخْ ػ ٕووخء حٌ ِوٓ أر ، ك١وغ ًوووَ حٌلوخط١١ّٓ 

ٓ ػِحْل حٌلخطّٟ ل١ٜيسً، » ْْ هَؿٛح ِٓ كُٜٕٙ ح١ٌّٕغ ١ٚٛىُ٘ حٌَ ١غ، ٠مٛي صٓخٌُ ر ٝ حٌلخي رُٙ أ ٚحٔظٙ

 :لؿخء رخٌم١ٜيس حٌظٟ أٌٚٙخٚص،اؿخرشً ألر١ٗ رخٌم١ٜيس حألٌٚٝٚؿؼٍٙخ 

ُْ كٛحىَع ُػـمْزخَ٘خ طُـزِـ١يُ ٚطُـظْـٍُِف    ََ أكيَع ر١ٕٙ َّْ حٌّي٘ «ًٌَٚه أ
()ٕ

 

ٓوخٌُٚ٘ٛ   ٗ ّٓو ّْ ح ٌوذ أ ٘وـَ روٓ كوخطُ، ٚحٌغخ ٓوؼ١ي روٓ ر ّْ لخثٍٙخ ٘ٛ أكي أرٕخءػِحْ رٓ  ٠ئوي أ
()ٖ

٘وٛ  وٟ  ٚ ،

ًُ ِخ وخْ لي حٔ ٍٓ ِٓ أػظُ حٌم١ٜيس ٠ٜ ًِ أَِ أرٕخء ػّٗ، ٚطٕخٌُُِٙ ػٓ كٜ ًُ لٜشَ  ٘ ِّ ٗ ٚحٌيٖ، ٠ُٚى ٝ ا١ٌ ظٙ

ٞ أػـِ حٌٍّٛن، ٚأ ً٘ هط٢ كٜخٍُ٘ ُِٕخ ٠ٛ١ ،  َ ح١ٌَٙ٘ حٌٌ َِ َْ َِ ًَ  ٓ ٛ كٜ ٓ آٌٔحن، ٚ٘ ْ ح١ٌّ كٜٛ

ٜو١ق حٌلوخٟٔ ٚطٛؿَّ  ٜو١خُٔٙ ٌٍٕ ِوٓ ػ ِوخ ووخْ  ٜوٓ، ٚ ٛولخد حٌل ًّ رؤ غ ٓخٌُ رٓ ػِحْ وظٛؿغ ٚحٌيٖ ِّخ كو

ٜوَٕ ِوُٕٙ ١ُٙ، ٚ ٟ آهَ حألَِ حٗظَٜ حٌٍٔطخْ حٌّظفَ ػٍ ٕوٗ ٌحن، ّٙك ٔوٗ  ٘وٛ ّوخ زٚأوَِّٙٚأهوَؿُٙ ِ ىٚ

 ٚل١ٜيس ٓخٌُ ٌٖ٘ ػٍٝ ُْٚ ل١ٜيس أر١ٗ ٚلخ ١ظٙخ، ٟٚ٘ ِخ طزمٝ ِٓ ٗؼَ ٌ٘ح حٌ٘خػَ 

 

 ما حبقَّى مه شعش أَالد بشش به حاحم َأحفادي: -5

 ( شعش عمشَ به بششبه حاحم: 1

 

(ٔ)ق
 ()ٗ

 

            

 صحٌط٠ًٛل     

َِٞ رِ  -ٔ ْٓ َٞ ِخ أ ال ْٛ َِ يْ زيعٍ  ٍُ ـأ َِ ِٓ ٕخحٌ وٌح ٠َ آ َُ ٌٍ ٚآه َُ ـُّ ِؤٓٛ
()٘

 

ََ حٌ -ٕ ْْ ظَفِ ِٕٕخـَّ ـٚا ْٜ ٝ رٕخ ٚرِلـ ٌَٛ !َُ ٌٍ! ٚهللِ ظخ  ظْفُٛ َِ  ِٗ َّ ٍٍ  

                                                                 

 ظ  َّّٔ  نقط  َٕر ظ   ايطكط    ه  يجااب   نكح  (  ُ)
 ظَّّٓ  نقط  ك   )ح( ُٕنكح    و رل يج ؼ    ه  يجااب (ببكِ)
 ظر ظ        (ّ)
  كبػػػػو ِٕٗص "بػػػػ   ينعرػػػػكف"ك  ُٔٔ-ُٓٔص " ينع ػػػػ و ينا ػػػػوكؾ"  كّٓص  "ين ػػػػاط ينتػػػػبنال ينػػػػداف"ينقوػػػرو  اػػػػال ( ْ)

  اال ايطكط     هػ  يجااػب  ك ك ػ  يجيوػب   إو رػل يج ػؼا  ب (  كيجورب  َُك ْك ّورب  )وبج"ب   ينعركف"  أي َّ 
ينا ػػؾ ينع رػػ  طت اػػػرف  كقنػػؾ اػػػال قم  أٍ ػػػ ً  ا و ػػػب  اػػ ك وػػف ومػػػ  إنػػل كينػػو،  كهػػػك كأيػػك، اػػالظَّٔٗ نقطػػ  َُنكحػػ  

  هػٖٓٓينقعو  اف     
   ظب"ا ـ أاف نول ينوبل" كرووك أ   اف كهـ ين ُٔٔص ينا وكؾ"  ينع  و"؛ كاال "ين اط ينتبنال ينداف"( أدو  ب  كير  ٓ)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ٌِ، ال -ٖ ١ٌٍِه ػ٠ِ َِ ٌ ، َٔخرِٗ َُ ّـَ ٌْ  ٠ـُـَؼـ١ خ َٔ ٌَ،  َُ َِ لخ٘ـ يٌّ ٌٍــزخر ٌِ ـ ُِ
()ٔ

 

ٔخ    -ٗ َْ ْٕغٍ لٙ َِ  ُْ َٚ َو ٔخ ١ٓٚيٍ  ،َاَ َْ َُ ـٚأػطـظْ  ،أٓـ ـمخَى حٌؼ٘خث َّ  ٕخ حٌـ

ٝ ًح  -٘ ـػٍ َِ ْٔ َِ ػ َ  حٌي٘ ـ ـزَ ـَّ ُِ ٍَ لـ٠َ ـرِ  يَّيٌ ـٌَ ٍُ ـظْ ـ١ٔـ مخى َِ  ُٗ كىّشٌ ٚ

ْٓ أَٔـِّ  -ٙ ٜـ   طلٔزَ ََ خ َؿ َّ ُِٚعٌ ٌِ َُ ـَٚكـمِّـَه أـِّ  ٟ َؿ َِ ٛخر  ٟ ٛخىُق حٌَؼِ

1-  ََ َ٘ٝ ا١ يٍ  ِٚخ أَٔخ أه ًِ ُ ػٓ   :لِٛي أٍح حٌِـيُ٘ َٚ َُ ىِّ أَ ِٛ ـظَـمخ ُِ  ُْ  ؟!ٙ

خ -8 َّٙ َُ وٍُ َّْ حٌَؼظخثِ َُ ـ حٌْـ ِٚخ ٗؼَٚح أ ْْ ٘خٌَْض ٌي٠َه أٛخِا ٍَ ٚا   ِىزخ

َْٔؼِي ػٍِ  -5 ٌ  ٟ ـِ  ـ طَ َْ يحََٕٔ ّْ ٍَْه ٘ ْْ طٕـخَد ػـَّٕ  ُِٟ َُ ـٚٓؼيَُن أ خ حٌّي٠خؿ
()ٕ

 

خ رؼَي ٍرِّٕخ -ٓٔ َّ ْْ ٌٕخ االَّوـُـ َُ   ّخ ا ِٛ ٌٓ ٚٔخ ِؼ١ ُِ  ٝ ٌَٛ َّ ٓ حٌ ٚػطٌف ِ
()ٖ

 

 

 شعش علُان به بشش به حاحم: - 2

(ٕ)ق
 ()ٗ

 

 صحٌٛح َل        

ٔ-   ٟ ًِّ َك ٓ وُ ِِ  ٜ ٍَ َٛ َٓخىحِص حٌ ْٓ ٠ُٔخِٟ أَ َِ ٝ  ٟ حٌّؼخٌٟ  َّ ْٓ  ٚأ

ًٓخ -ٕ خِءرـؤ ـَ ٜ حٌَٙـ١ْ رَطَٙخ ٌَي ٍْ ٚأَ
()٘

ٚأكـّخ٘خ 
()ٙ

ٟاًح ػُ   ِِ ـلخ ُّ ََ حٌـ  ـِي

خ أَُ٘ـِّٕـجُـىُْ  -ٖ ًٟ ََ حٌؼـ١ِي  َـَ ُُُ  ،َّٟ ـػٍَ  لُيُٚ  ُؼْيط
(1)

  َِ ًِّ ػخ   ٟ و

ٗ- ِٟ َٓ ُْ أَُوٝ  و َٛ ٞ ٔل َِ  ٚأُِ٘ي ُْ ٚحإلِخ َِ ِٕى ٝ حٌّؤِٛ  اٌ

ُؼىُ -٘ َّ ٚأٓ
(8)

ْؼٕخ : ِّ َٓ يِق حٌى َِ  أَكـمًّخ ِخ  ِٛ  ٜ َٛ ِٓ  ٟ   ّخ ٠َ٘ف

َؼخًػخ -ٙ َٗ ُْ ١َـخٍْص  َٛػى ُّ َّْ ُؿـ رؤ
(5)

َٖ ػخلـزشَ   خ طَـْوـ َّّ ـ َِ ٌَٚـ َّ  حٌ

زٍَش ػـٕخءً  -1 ِٓ ََ وخ ٌَّْض اـ١ َٚ ُْ طُـَلـخِٟ ٚ ََّ ٌَٚـ ُْ طَـِىـ ح ٌَـ ًٍ   ِـَح

8-  ٍَ ٜ ػـ٘ـ َٛ ح ،ِٓ ًَ َِ   ََلـ١َّخ هللاُ ػ٘ـ خ َٓ ٚ ٍَ ٟ َكخ ٓ رَـِٕـ ِِ ْض  َِ  طَلخ
                                                                 

( "ين اط ينتبنال ينػداف"(  كير  ُ)   كاػال ايطكطػ    هػ  يجااػب   (رعرػ  اػب وػ )"ينع ػ و ينا ػوكؾ"كاػال   ( ي رَّػعى )ري وػوؿ   )ريترَّػ ي
ال ريعػػوض   اػ ااف اػػال ينػونوا ػػؾ بػبو   اػفٌف أ ػ ى ب ينقػػكؿ  إكأ يو كهػال يجوػكح ن ػػربؽ يناع ػل    ( ي رَّػػعى كو رػل يج ػؼ )ري 

 ظ ن وَّ ى اى 
 كينػػورعػكو   ػل يبطػح اػال بكن  "ك ػعوؾ"  ػار  ينا  ك  ـض ينمػب  ً  ين ػ طبفى   ػال وػف حػػب ـ يناػقاك  اػال ينورػ  هػك الًّ ً ػ ى  (ِ)

 ِٕٗظ صووؿ ينورب   (ينوكيئ  )"ب   ينعركف"وم  وف حب ـظ اال     كهكبينم
 ظ"ينا وكؾينع  و نرل"ينور  هقي (ّ)

  يني   ػػػال   ػػػح  احاػػػو يجاػػػػكع  " ؤنؤرػػػ نينعقػػػكو ي"ظ كر ظػػػ   ُٖٖ-ُٕٗص "ين ػػػاط ينتػػػبنال ينػػػداف"ينقوػػػرو  كينيوػػػ  اال(ْ)
(  ػػػببط اػػػف ٕينورػػػ  ) نرػػػ  أفٌ  ِٕٗ-ِٓٗ  ص"بػػػ   ينعرػػكف"  كُٖٔ-ُْٖ  "ينع ػػػ و ينا ػػػوكؾ كر ظػػ   "ْْ-ّْ/ُ

ً ػػػ َّ ينػػػورف إنػػل  بينمػػػب  يو ب ا وى ظَُٕ-ُٗٔ/ّ "ينػػػراف ين اػػ م ػػب ر  "ابا ػػػ  اػػػال ينقوػػرو    كأدوػػ  ينمػػػباال "بػػ   ينعرػػػكف"
كينر ػػب اػػػال كاػػػكيال  يجركورػػ  اػػػال ينػػراف   إنػػػل ينػػويكؿ اػػػال طب ػػ  ينوكنػػػ ، كبكاػػ  رػػػو ك    كأيػػقى   وعػػػو اع اػػ   وػػػ احاػػو

 ظ و عبء
بب    أ وط ـ  بمن بؿرق ينام ك  اال أ  كح ينع ح أفٍ ظ ك بينوىٍبًل م ب ن  ابف موروى   وىؤيلى ين  ؿي (ٓ)  ظكأموهـ وب ن
 الظينحى  اىف رقـك وحابر  أحابهب  أ  ع (ٔ)
 "اوا ـ" ِٔٗص "ب   ينعركف"اال  (ٕ)
 ظ؟!   ل  ورؿ ين  اـ ج   رع ـ قنؾ  أ رو أف أ اي ا اـ اب ينقم حومى كارؼ حوماب   ببؿ (ٖ)
 عب ب و  ح ينمرف     ب ظطب   مى  (ٗ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ـَحِء االَّ  -5 َِ َٓ حألُ ِِ  َْ َِ  ٌُٚ ٠َْلـ٠ُـ لّٛىُ حٌّمخ َِ  ِٓ ٙخُد حٌي٠ ِٗ 

ٔٓ-  ٍُ ِٓ ٚحٌزي ٍُ حٌي٠ ؿَّٝٚٔٛ ََ ـ ُّ َِ  حٌـ يح ِّٜ َِ حٌ  ١ٌُُٛع حٌلَِد  ٟ ٠ٛ

ٔٔ-  ٍَ ـجٍَش ٚػ٘ـ ِِ  ٝ ُُ اٌ ٟ َٚه١ْـٍُـٙ ِِ َِّخفٍ ٍٚح ٍَ  َٓ ُْ ِخ ر١َ ُ٘ٚ 

ٕٔ-  َْ  ّخًح طَٜٕـُؼٛ
()ٔ

ـضْ   َّّ َِ  اًح أٌَـ ٍٓ ٚٗخ َّ  ُؿٕٛىُ حٌٍِّْه  ٟ ٠َ

ْٔؼٛىِ  -ٖٔ َّ ٚالَكْض ٍح٠شُ حٌ
()ٕ

َِ   ١ٙخ  ٝ أٍؿخِء ١َخ ؟و ثَِلٍش ػٍ
()ٖ

 

ٔٗ-  ُ٘ ٌٚ ِل١ َِ َْ ٚال  َِ  ٕخٌَِه طَْٕيِٛ خ َّ ٜ حٌِلـ َُّ حٌم٠خُء ٌَي اًح ُك
()ٗ

 

ِٚىحىٍ ب  -٘ٔ  ٞ ١َلشَ ً ِٜ َٔ ًْ َِ ب  ْْ طَـمْـزَـ ُِ حٌِىـَح َ١ ِٗ  ٓ ِِ َق  ْٜ  َّْ حٌٕ 

ٔٙ-  ُُْ أطـَـ١ْـظ
()٘

ٍِـ١هٍ  َِ  ٝ َٓ اٌ َِ  ١َخثِؼ١ ٍٓ ِؿٔخ َٕ ِِ  ًٞ ِْ ٠َِٗف حٌٕف
()ٙ

 

ٛ أ٠ـ ـَٛد  -1ٔ ُ ْص رَٕ َِّ َ٘ ٝ َِ  ُِٕٗ  َـظً زخ حٌُْلٔخ َٗ  ًّ ٠َٝ ٠َـفُـ َِ  ََ خ َٔ ُك
(1)

 

َّـ ٚلَ  -8ٔ خـٍ َّّ ِٗ ٌَـ ٍَ ا١ٌ َِ  َيصِ حألِٛ ِْ ٚال حٌَىـَٙخ اَيح ال رخٌيَّىح
(8)

 

ٔ5-   ٌ َِ: ٚلخٌْض ػَٕي ًٌه لَٛي  َ ِٓ حٌٕظخ ٍَ كٔ  أى٠ٍذ ٗخػ

َّ رخ٠ٍٙخ ٚىْػٙخ -ٕٓ ٟ  ؤْػـ٢ِ حٌمٛ ِِ ٟ َوـفِّ ٍح َىْػـظَـٙخ   ْٚ   مي أ

دَّ  -ٕٔ ٌَ ِٗ   َـ رَِأ٠ْ
(5)

  ُُْ َِ  ٚح١ٌِٔف َػْٕٙ ْٚ َـٝ ل١ِخ ُْ أ ـٍْـِىـٙ ُّ ََ رِ  ٚلخ

 

 به حاحم: ( شعش مذسك به بشش ٖ

(ٖ)ق
 (ٔٓ)

 

 صحٌىخًِل       لـخي: 

ٍِ ـ٠ِّ ـاُ  -ٔ ُـْويِ َ حٌّـ ـِٙـِر
ِٓ حٌْ ٔخِن ػ ٍَ خ ٌهِ ـَـٚلفٟ ل١ٍ  ال أر ٟ 

()ٔ
 ، ٚحٔظَٞ

ًٍ ٚحٌ -ٕ ٞ  ٔ ٙخــُ ـسُ طَ فَ ػّخ ل١ٍ ًِّ ظُ أ٠ي زخعِ رى ِّٔ ٍَ أهْ ـحٌ َِ ـف ٠َ
()ٕ

 

                                                                 

 "رو عكف" كرووك أ   كهـظ "ب   ينعركف"اال  (ُ)
 ظينا ؾ يجركوال ينيبال   ل ينراف كآي هـ ار ب   وؽ ين ع رؼ و هك ينا عكو (ِ)
 ك نطا  أاكي  ظ طال ينوح   يا أل (ّ)
َـّ  ينحابـ  حبف يناك ظ  (ْ)  يناىحرصي  يناىحروي  كيناىٍ  ىحي  حي
 "أ ر ـ  ينا يو أبو كيظ (ٓ)
 ا ف   بـ   طبرب اور  ظ (ٔ)
  "ح ػباب بػو ر ػؿ  ػ ب ينح ػبـ" كهػك كهػـهظ ر ػؿ ِٕٗص "بػ   ينعرػكف""ح ػباب بػو"  كاػال  ُٖٔص " ينع  و ينا ػوكؾ"(اال ٕ)

 حو ين رؼظ  رقهح و   موب ينح بـ  حو ين رؼ
ـى ين  ػػؿ ا ػك ا ػبـه كاىً رـه ك ف ال ن ػبء   ػو،  أم  ال ابئػو  ا ػ ظ ينػوويف  اىػ (ٖ) كاىػػ ىل   وىطيػؤ  ػف ينٌ وػ   كينحػ ح وػ  ا ـػ  اى يػ

 كاى ىل اى بـ  وىطالء  ف ينتبر ظ
 ظ "و أ  " ُٖٔص ينا وكؾ" ينع  و"(  اال ٗ)
 ػػوي  ُٗٔ/ّ " ػب ر  ينػراف ين اػ م"و كيرػػ  هػق، ينقوػرو   كأدو  ػب ينمػباال اػػال ُٕٖ -ُٖٔ  "ين ػاط ينتػبنال ينػداف"( ي  ػ و َُ)

احاػػو  ػػ  ينػورف  هـب إنػل أارػ  كأ  ػػ  وعػػو ه راػ  يجمػ يؼ اػػال اع اػ   وػ  قوػرو ه هػق، ينينمػػب   أ مػب ينورػ  ينيبالظ
  وو يهلل وف حا  ظ وف يكابـ



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ِيٌٍ  -ٖ ـَ ْٕ ُِ  َٓ ِٗ ١َوِ ِخ ر١ ؿٙ َٛ ٌِ  َ  َ٠ُِ ُِ ـٚ ِٛٙ ؽٍ ريِخث َِ ـفَّ َؼـــََّ
()ٖ

 

ٗ-  ِٗ ٍُ رؼَي ِيِّ ُػزخر ـِ ـْ َُ ٠ـ ٍِ حألرـلُ ــَ ـخِٟ ٚال َػـٌذ ٌِ ـطـ حٌـ  خٌزل  َِ ـِ

٠َنِ  -٘ ِّ َّ  ٌٛال ٓطٛسُ حٌْـ ،٠خ ٓطٛسَ حٌ َف ــ َْ ٍِ ِخ أ٠مظِض ١َـ ظَـَُّٞ حٌميٚ ْ٘ 

ٓ هللا -ٙ َِّ ى٠ ٠خ ِػـ
()ٗ

شٍ  ، ـَ ْٙ ُِ  ٓ ِ ُْ َِ٘  و ْٛ ـَ ٟ حٌ ٍَْض ٛخ  ٍَ َٓ كّيطَه ك١ٓ 
()٘

 

1- ِٔ ١١ِ َٛ َِ حٌ ََ ٙخزاخىٍَص  ٠َ١ـ ّٔ ١٘شَ حٌ ل ِِ َِ ـزوظِ ـظَ ـُّ ـٚحٌُّٛص ٠ّ٘ـٟ 
()ٙ

 

ـ -8 ْٓ ٝ طلخِظْـه حٌِؼيح ٚرظْىض أَ َِ ــ كظ َو ْٛ َلزَ َِّ ُ ٜ ٚلطـؼَض أ زخَد حٌََى
(1)

 

5-  ُّ ٝ رـزَـ١ضٍ لـخٌـُٗ ؤ ألٔـظـ ٌَٚ  َٚ َْ ُ ٠ ُْ خ ّٔ خألػْ  ىفٟكـ ِّ َِ ـلي٠ ُٜ 

ُْ ٠ٍُق حٌـ ِى رؼَ ـ) ـظِ  -ٓٔ ٍَ ـْٕ ـمْض ٌى ُّ  زَـ ُْ  ٍُك حٌٜزخفِ حٌـ َِ(ـٚأِّيو فِ ْٔ
(8)

 

يُ ـَٕ ْٙـ ٍـ١َ  -ٔٔ ّْ ُْ َك َٓىُْ  ى َِ  حٌّؼخٌٟ رؤْ ٌَ ِٓ ػٔـى ٝ ػٔىـ خ طيحَٔ ّّ  ٌـ

ٕٔ-  ًْ َِ ال ر ٟ حٌي٘ ٟ اـٍْطشٌ   شٌ ٘ ٍِ  ِاـزْطَ َي ْٜ َّ َْٕه حٌ َٟ ِى  ٍْ ِٛ ًِ حٌ َٙٔ َىْص ر ْٚ أ
(5)

 

ٖٔ-  ُْ خ  ميْ وخْٔض ٌـى ًٔ ْٓ أِـ ُْ طـى ٌ ْْ ِ٘ ـِٓ لَـزْـٍِ  ا ظـزـ ْٓ فخ ّْ  َِ ـِٗ ٚاًيح ٌـى

 

(ٗ)ق
 (ٔٓ)

 

                                                                                                                                                                                                           

ٍوػ ي  يج ىػوي  ك ًإوياػ  ين َّظىػػ  اػي  ػاكف ينطَّػ ؼ  كهػك ين ض يػكض    ػب اػف ين(ُ) بنمػػورويظ كينيينً  ى ٍياي   ، أم اػػالوٍ ينكيبػؼ اػال ًيػ  وً ٍيػاي ن َّ
اى  ال أوػب نػؾ ر ػ حؽ أم  ي  "ال أوػب نػؾ" وػب  اػؿض وىػػٍر و ك ػػحك، ًيػٍو ن   كينػػًيٍو ي  ً ػٍ  ه رياىػوض ن ػػ ب ر  اػػال  بحرػ  ينوػػر  دـػ  ػ أ ى

ظ   ين ـك
ػػلض   اػػف يج ض ينقىٍ ػ   كيناػػ يو  بػػ يء  أحاػػو ينمػػباال"ين ن "ك  "ينتػوي " "ين ػػاط ينتػػبنال ينػػداف"ين ىػن   اػػال  (ِ) ال اػػبءى ارػػ   ين ى

ٍ  ى ي اال  ٍ  ىً    كه اع كا  جنكيفيين ٍَّالي وبنرو  "ظ   أي  " ينيي  ظي ىكيون  توك ب أىمىوض ينيي
ًوؿ  اػف اػب ؽ ينحرػب  بػو يػٌ  ك ينوػكيحظ  كهػالكب أهػب أحاػو ينمػباال "ايعى َّػ "    " أدو  ب اال يجوؿ "ات ػ " َّ عى ( ا ا  "اي ّ) ينػػاي  ى

وىين ً   ػػل ايٍ قػػل  ا ك   ػل ك  ػػ  ػ ٍو ى وػػ  يجى ضى   كهػػال يجى ض ينػػ ى كا ػ   ووابئػػ   ا طػ  وواػػ   كايعى َّػ ي ينك ػػ ؛ ًإقي  ى
 ااتىد ى ظ

  وي  يناقاك  ظاع ا  ببو يجم يؼ اال  ل    ينورف احاو وف يكابـ  وو يهلل وف حا    ينقمينا بوى  (ْ)
ػػوػػباال ييناي  ػػ ي  وـ ينق ػػح  كال وقػػبء ن ػػ ٍَّ ًل وعػػواب  يػػ يؽي اي  ػػػػ ي ب  "حػػرف      (ٓ) ينحااػػ   كأي  ػػػ  "حرف  اا ػػ  اػػف ه ً كٍ ن ى

 ظأبب وؾ كأوحبوؾ كا    و ـ
ًطرل  ين  ػك   ين ػب   يمػ عبن ب  ػـ   (ٔ) يناىٍع اػ  جىف ينيرػؿ  ىًط يػ ب وحكيا هػب     كيناػ يو ه ػبحي ىٍرػ ى ه ري وػ  ار ػب كرمػكلك ظ ينػكى

ٍ ح ٌ  ينحى  ظو  ميو   حى
ظ أـض ينوىٍ ؾ  ينقطيظ ين َّوى  (ٕ) وىٍكاى و  ينويهر ظ ل  ين نؾي  حى
" ورػػرف يناعػب ال اػػال مػ   ورػػكيف يوػف هػػب ال ظ هػػ(ِّٔ-ِّٔن مػب   يوػػف هػب ئ يج ون ػػال ) اط ػي بوػػرو و هػػك هػقي ينورػ  (  ٖ)

   قػورـ اػػـ  "ورػكيف يوػػف هػب ئ يج ون ػػالك"ظُِّـ  صُِّٗيج ون ػال ينات وػال"   يهػػو   ػال  ينقػػبه    اطوعػ  يناعػػب ؼ  
 ظُُٔص  ـَُٖٗ  ينو  ب ال  ور ك   وي  ور ك 

رؽي اف اؿ مالءظك ينًكٍ وي  ينابء ينقم ريك ىوي  (ٗ)  ٍ ؾى  ين   وى ي   ًقرض ينًكٍ وظ ين َّ  يًكوؿ ينكيً و ظ كينوَّ
  ْٔ- ْٓ/ُيجاػػػػػػكع     ػػػػػػح  ن ي   ػػػػػػال "  ؤنؤرػػػػػػ نينعقػػػػػػكو ي"  كُٖٖ -ُٕٖ  "ين ػػػػػػاط ينتػػػػػػبنال ينػػػػػػداف"ينقوػػػػػرو  اػػػػػػال ( َُ)

  ُٓ( اػػي ينيوػ  اػال   هػ  يجااػػب   كو رػل حارػو ينػورف  نكحػػ  َُكِكُكيجورػب  )  ُٖٖ-ُٕٖ " ينع ػ و ينا ػوكؾ"ك
 ػػػػب ر  "اػػػال  كأك وهػػػب أحاػػػػو ينمػػػباال ابا ػػػػ ن   (َُك ٗك ٓكْك ِكُيجورػػػػب  ) "بػػػػ   ينعرػػػكف"كأك و اؤنػػػؼ ظ َّٓٓنقطػػػ  

ح ػػف وػػف   ػػال وػػف وػػو  ينػػورف  جار يينػػكينال يجرػػكوال   ػػل وػػ عبءكأ مػػبهب ينمػػب   وط ػػح اػػف  ظُُٕ/ّ "ينػػراف ين اػػ م



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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 صحٌط٠ًٛل    :ٚلخي

ِْ حأللْـَٕٝ -ٔ خٍِ َّ ٍِّ ٚحٌـ ٢ِ حٌي  ّْ ِٓ َٓ  ًحَص 
()ٔ

َق ح٠ٌـََد   يَ ْٛ ْٓ أ َِ ـٍَ  ُٜ ٜ َػ  ٚحٌطـؼٕخٌي

َِٙيْص ٕٛؼخءُ  -ٕ ٗ ْٓ َِ ْػـزًخ ٚال ٍح ـمضْ  ٌٛال ر إُٖ  :ٚ ٍُ خ  خٍلْض  َّ ٌَ
(ٕ )

ـٕخ ِْ  أ

ُٞ حٌـَوـَحثِيُ ه١فشَ حٌـ-ٖ ـزَخ ٚليْ وخٔضِ حٌز١ ّٔ ـ
()ٖ

  َٓ َْ ِٓ أػخى٠ـٕخ أ ؤْ
()ٗ

 رٕخ حٌـظـَّٕخ 

شً  -ٗ ـ١ّـَ ِ٘ ِْ ػـ ٝ حٌف١ـٍَـمَخ َّّخ طيحَٔ ٍ   ُُ َُ  ١ٙخ ُِٕٙ ـَّٕخايح حٌٙخ ِِ ٚحٌظ ـزَخ 
()٘

 

ٝ لٜـَِحٌم١ٍِْ -٘ ٍْٚكـٕخ اٌ
()ٙ

َّ  ُٜٔخ ُِق حٌْـ  ُُ ٚــىـئٚ َاـَّٕٝ ٚلي٠ُغـ١ٕٕخ حٌٕي٠
(1)

 

ًٍ ك٘ٛٔخ٘ -ٙ حألَّٕٓشَ  خٚه١
(8)

خ  َِ َٓ  رـؼي  ْٓ طىـيَّ
(5)

خ ػ١ٍٕخ ِٚٓ ُ٘ـَّٕخ  ْٓ ُ٘ـّٕـَ ِِ 

ـ١خ١ِ ؿـٙخٌَـشً  -1 ِّٔ َٓ اٌـ١ـٕخ رخٌـ رْ َِ ـ َّّخ طؼخٍْوـَٕخ  ُٟ خ ٍـ َٓ رِـٙخ ػـــّٕـَ ـَر ُٟ
(ٔٓ)

 

َٔخ -8 ِٛ ًُ ح١ٌِٔٛف رِوطْ َْص كظٝ طُز١يَ حٌِؼَيٜ ١َـْلـٕخأاًح  ١ّٗٚظُٕخ ٚٛ َٜ  لْ

ٔخ -5 َْ ـ َٓ جْٕخ ى ِٗ  ٝ ـظَ َِ  ُٓ ٚٔل
(ٔٔ)

ٔخ  َّٚ ٚال َْٔلـظَـمِذْ  ػي
(ٕٔ)

ْغـٕخ  ِٟ  ِكـمًيح ى ـ١ًٕخ ٚال 

ٔخ -ٓٔ  َ ُْ طَُٔـ ٍُ ِٕى ُْ  ٟ     ُحٌَِض حألهـزخ ََّو خوّخ ٓ ُْ َػـــّٕـَ َُوُ ـْوـزَـ َِ  ََ  ِـِٜـ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

كهػػك اػػال  يجرػكوال   ػػل ينػػراف ينا ػعكو  اكوػػ ٍ  إنرػ ينا ػػؾ   كا ػػحى و ػػب إنػل اػػب وي  اػال اع اػػ   وػ    ػاف  ك   كؿ
 ظاو 

 كيناىػبً في  اػػب الفى  ظ  ين ؤنػػؤ  يػاكطهظ ينػوض ض    اػػيينك   ًبػنو ه أىطػػكؿي اػف ينًاٍي قػ ً    ػن  اعػؿ أاػػ  نند ػرف  اػف  ػػبؿظ ين  ػٍاطي  (ُ)
 يٍحورويحه اال ك ط  ك يويكغه اال ط ىا ظاي    ي ناي ليجىٍب ى كيج ؼ يجى ؼظ  اف

"اب بػػ "  ُُٕ/ّن مػباال  "ر  ينػراف ين اػ م   ػب"  كاػال (كياقػ )  ُٕٖ  "ينع ػ و ينا ػوكؾ"ك ْٓ/ُ "ينعقػكو ين ؤنؤرػ "(  اػال ِ)
 كهك   كظ

   يج   كين والظءوب"ين  ب"  كين    ُٕٖص ينا وكؾ" ينع  و"ين  بء ين ارن   اال   (ينورض يني يئوّ)
 "ينعقػػكو ين ؤنؤرػػػ "  كاػػػال ُُٕ/ّن مػػباال " ػػب ر  ينػػػراف ين اػػ م""أ ػػبء "  كاػػػقي اػػال  ُٕٖ  "ين ػػاط ينتػػػبنال ينػػداف" كيرػػ   (ْ)

   هال ينوكيحظُٕٖ ينا وكؾ" ينع  و""أ بء" ك كير   ْٓ/ُ
ٍ ػ  ين باى   ين ٍأل  كينػ اي هبـهظ ظوظ( ين ر قبف  ين رمبفٓ)  كنر ،ظ ب  ينظضوى   حٌو ين رؼ كين   بف كين ٍَّوؿ كينػيى
 ي ابف ر ال وقو  ينق رل وو عبءظ( ببؿ يجاكع  ينق رل  بووى بو ن ٔ)

 " ريتى  رب ين ورـ ينقم نٌ ل"ظ "ينعقكو ين ؤنؤر " كير   (ٕ)
ٍاػػي ً ػ بف ن  اػػػحٖ) ص  ينا ػػوكؾ" ينع ػػ و"ك  ُٖٖ ينتػػبنال ينػداف""ين ػاط هػال  كيرػػ   "ك كير  "حمػك بهب يج ػػ   (يج ػ     ى

  كهػال ُُٕ/ّ " ػب ر  ينػراف ين اػ م"ا ال  "نم  ب وبج ػ   " كبػو يي ب هػب ينمػباال اػال  "ينعقكو ين ؤنؤر "   أاب  كير  ُٖٖ
  كير  ال    ؽ اي ين ربؽظ 

     ايظينمالء  اول (ٗ)
   ورػكيف ينا  وػال   وػػو ينػ حاف ينو بػكبال  ورػػ ك   وي  مػػر ظػ   ينور ػبف اػال بوػػرو  ن ا  وػال   ػٌا  اب ينمػػب   بوػرو    (َُ)

 ظِٗٗ/ْـ  ُٖٔٗينا بح ينع وال  
 ينو    ينطعف كينوايظ (ُُ)

"  ح قػػػح"  ينوػػكيح " ح اػػؿ" كأح ػػػح "ين ػػػاط ينتػػبنال ينػػػداف"كاػػال  ( ح قوينا ػػػوكؾ") ينع ػػ و"ك ين ؤنؤرػػػ " ينعقػػكو"(  اػػال ُِ)
                                                                                                                                                                                             ظ                                                                                                                              كهك أو ح ن اع ل يوئ اال ووك  ب  كي  وويؿ ينويؿ وبنوبء  وحرؼ  كاع ل  ح قح



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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 ( شعش عضان به عمشَ به بشش: 4

 

(٘)ق 
 ()ٔ

 

 صحٌط٠ًٛل       لخي: 

ُد ١ُـًٍ  -ٔ َْ ٠ٌَٝ
()ٕ

  َِ ٍِ َّٜٛح َ٘ـفخصِ حٌ َْ ـ ُّ ٝ رخٌٌحرِـ صِ  رخٌـ ُٓ حٌىُـٍَ ١َٚـؼ
()ٖ

 َّ َِ حٌٍ ًِ  ـٙخ

َٓ ػٍَٝ حٌمَـَٕخ -ٕ ِػ١ ٍِ ِّ حٌيح ًُ ٍإٚ ّْ ًِ طُـَلـ١َْض َػـخؽِ  َٚكـ ْٔطَ حٌم
()ٗ

  ُِ حِو ََ ـظ ُّ  حٌـ

ُِٙخ -ٖ ٝ وٍُُٛ ِ َْ ًِ طـُـ ٞ حٌو١ حى َٛ َ  َػ ُِ  َٚوـ حثِ َٛ ًِ حٌِؼظَخِق حٌَّٔـ َِ حٌو١ ـ َّّ ُٟ  ٝ  ػٍَ

ُِ ٓـخل٢ٍِ  -ٗ ١ َٟ  ٓ ِِ ًِٞ حٌٍُذِّ  ُِ  أَكذ  اٌٝ  خِص ظَـخٌِـ َِ ْٓ ظُـ  ِِ  ٝ ٍُ ٚحٗـَٙ  ٌَـجِـ١

خ أٌَـُـَٛوـشً  -٘ َْ َػــّٕـَ ـزٍِغٌ ّ٘يح ُِ  ْٓ َّ َ 
()٘

  ُِ ٓ آِي َكـخط ِِ خ حٌٔخىحِص   ٚال١َّّٓ

ـزَخ ِٔـَيحَءُٖ  -ٙ ْٛ ِٓ أ َِ حرْ ٟ ٠َـخ   ُٓ َِ  ٠ٚؼـٍِـ ٍِ خٍس أَوـخ َّ ْٓ ُكـ ِِ ٌَ ُكـّخسٌ    ـ١َخ

ـيٍ  -1 ِٗ ًٍ ٚكخ ْٟ رَـِىـ١ ـ١َخِاُِ  ٠َٚـٙـظُِف  ٟ َك١ِّ َٟ ـ١خؽِ  ِٙ ٍَ  ِٟ حٌـ رْ َِ ـ ِ٘  ًِّ  ٌِىُـ

ىَ  -8 ْٛ ٝ َػـ طَـمَ ٍْ َّٟ ح ِّ ل١َْ  َ َّْ حٌ رؤ
()ٙ

ـِيُْ٘   ـْ ـ َِ  ُِ ـظخٌِـ َّ ٞ حٌـ ِٗ رِؤ٠َْـِي ـيَّ أَػـخ١ٌِ َٜ   

ـزَـشٍ  -5 ْٜ َِ ُػـ ٟ رِؤأَْلَ ِػـ ٍْ َُ ٍَ ػـٍَٝ  ُِ  أَاـخ ؼخٌِـ َّ ََ حٌـ فْـ ِٛ  ُٗ ٕ ِِ   ؤٛزَق ٍُِػٟ 

ٔٓ-  ِٗ ـَلخرِ ِٛ ٟ ٍُػـٟ ِو َد    َُ َِ  َٚكـىَّ ْٕـُٗ رِـَٕخِى ِِ  َْ ِْ  ١ّخ وخ ـ ّْ ُْ ٠ُـ  ٌَٚـ

ٔٔ-  َٞ أْ ٍَ َْ ًح  ْٛ وخ ٌٚ  َِ ُِ َٓ حٌـَلـ١خ ُْ ر١ ـغخ ْٟ ًِ حأل ُ طْيُه ٌٛ١ٔ ََّ ـ َٔ ٌَ َِ خ َِ حإل
(1)

 

ٕٔ-  ٍُ ٟ آِي َكـخطِ   َْ ْػُض  ١ّخ وخ َٚ ُِ  ١ٚخ َِ أْػـَيَي كـخِو   ّخ ُحَي  ٟ حألْكـىخ

خ -ٖٔ َِ  ًَّ خ آٍحُء وٍٍذ ٚل ُِ  ٌٚىَّٕٙ حثِ َِ ٟ حٌَؼـ ـ ِ٘ ح َٚ ْاـِي  َٛ َٞ حٌ ُُ ٍأْ  َُٔلىِّ

ٜ حٌَ -ٗٔ ٟ ٌمي َػـيَّ رِّـ ََ ُٖ رِـ ٍَ ٟ  ١ـٛ ُِ  ل١ّ شَ َٔـخلِ َِ ْٛ َْ لَ ََ ػٍَٝ ّ٘يح  ٚلخ

ح -٘ٔ ًِ ِّٟ ػخِؿ ًِ حٌَل١ّ ٓ لظـ ُِ  ِٚخ وـٕـُض ػ ِٓ ظخٌـ ٗ ١ٌـُغ حٌِىـفَخفِ حر ّـَ  ٌٚٛ أٔـ

ٔٙ- َِٞ ـ َ٘ ـْؼـ َِ ٚ ََ خ َِ َّٓ ٍحلـزُْض حإل َِ  ٌٚى ٍِ ـَىخ َّ ٜ ٚحٌـ ًِ حٌَٕي ٍُ أ٘ـ ٟ كخط  رِٕـ

سً َٚكـِّـ -1ٔ َِّ ٟ ِػـ ِِ ْٛ شً ػَ ـُض ٌِـمَـ ُِ  ١ّـَ خِؿ َّ ـ ـَ ٝ ٚحٌـ َٓ حٌط ـٍَ ُق ِخ ر١ َِّ  طُـفَـ

ٔ8-  ٍَ ٌَْو َِ  ٟ  ٚ
(8)

  ُٖ َُ طْـ ِٚ َْ ٠ٌُ٘ذ  ١ٌ ٓ َِ  ُِ َؼـخثِ ّـَ ـَٙخ ٚحٌٕ  ٔ َٓ حٌ ُٗ ر١ ّـَ  ٌٚٛ أٔ

ِػُف حٌمَـَٕخ -5ٔ َْ ٓ ٠ُـ َِ  َْ ََ  ٟ ّ٘ـيح َِ  ِٚخ َىح ٍِ ـٛح ّٜ ٝ رخٌَّ٘فخصِ حٌ ـَٕ ُّ  رٍََـْغُض حٌـ

                                                                 

أ مػػبهب  ػ يف وػػف ظ ّْٗ  نقطػ  ٕٓظ كنكحػػ  َّٓ  نقطػ  ٔٓو رل يج ػؼ  نكحػػ  إ ( ينقوػرو  اػال ايطكطػػ    هػ  يجااػػب ُ)
ر ػػوو وػػبن براال  باػػؿ يكاػػػبـ  وحوػػف قا ا  بكاػػػ إنػػل  ب كأ  ػػ هػػػ  ْٗٔ ػػ    هػػػ أك اػػػال أكيئػػؿْٖٔاػػال  ػػ   وػػف  اػػ ك 

 أحاو وف ينح ف ينقم ببـ وي يح      كأاكين   كر    و و ـ ن و   ظ
 ظينطض ىل  يج  بؽ( ِ)
 ظ   اح قيوؿ  وبرؽ( ّ)
 ظ  ينعى ب  كينق طؿ  ينتوب ( ْ)
 ظ يجنيكا   ين  بن  (ٓ)
اىؿي يناي ف( ٔ)  ظ  ينعىٍكو  ين ى
ٍر ـك  ك ط ينوو   ( ٕ)  ظكينحربـ   ين  كعينحى

ػػػقٍ  (1)   "ين ػػػاط ينتػػػبنال ينػػػداف"ن  اػػػوي ررف  ا  ػػػك  يناػػػرـ   ػػػباف ينػػػقيؿ  ا  ػػػك  يناػػػبؼ  اػػػقي  ػػػوط  احقػػػؽ اى    ػػػٌو ا قػػػوـ اى
 ظِّٔ



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ـيٌ  ٚوخ َـ١ُْض أَوـفخثِٟ -ٕٓ ّّ َِّخ ِلـ  ـؤ
()ٔ

  ُِ ـَلخِؿ َّ ًُ حٌـ حيُ أ٘ـ ٌَ   ؤوـفَخُإُٖ حألٔـ

ٕٔ-  َّٟ ٌَ  ،ه١ٍٍ ُِ ٛخر ٝ ح١٠ٌْ ٟ ػٍَ ـؼْـٍِـ ِِ ُِ ِخ  ِٛ َُ حٌمـٕخ  ٟ حٌَغ  ّْ ْص ُٓـ ََ ـَ َٗ  ْٛ ٌٚ
()ٕ

 

ـَِٞ-ٕٕ َ٘ ْؼـ َِ َْ ػَؤٍِْٞ ٚ َْ ِـٟ ُىٚ َ١ ُٞ ِّ أُْا َِ  أَ ٍِ ٝ ٚحٌَّىخ ًُ حٌُؼـٍَ ٍُ أ٘ ٛ كخط  رُٕ

ٕٖ-  ُْ ًٌ  ؟ػـَٛد حٌٌيِّ ٚأٌزـ ـ َِّ ُِ ٟ ٌـ أِّـ
()ٖ

ح  ًً ٟ  ،ا ـٕخٔ ِٓ ًٟٚ ِِ ٍِ ـخ َٛ ٌُض ٚ ٌَ  ٞ رَـ

ٕٗ-  ٍَ َِ َْ ـ َِ ًَ ـ١ِِٕف  ُّ ِى حٌـ ْٛ ِس حٌطّـَ َٚ ٍْ ًَ  ٟ  ٚ
()ٗ

  ُِ حِا ََ ـ دٍ وخ١ٌٍِٛع ح٠ٌَّ َْ ُُ َكـ َحِا َٟ 

ِٓ أَكّـيٍ  -ٕ٘ ١ِْي ر َّ ٓ آِي حٌـُلـ ِِ َِ  َاـطخ٠ٍُف  ٍِ ٍ حٌـَوـ٠خ ٞ رخٌزلٛ ٍِ ِْ َُ طَـ ٍِ  َه٠َخ

ٕٙ-  ٌ ـخرَش َٜ ـَّٕخ ِػـ ِِ  ِٓ ْ١ ِّٜ ِٟ حٌفِـ َٕـ ْٜ ٟ ِك ـظَ ِكُِ  ٚ  ُّ ِق حٌـ َُ ٟ حٌّؤْ   ٜ ََ ـِي حٌَّ٘ـ ْٓ ُ  وؤ

ٕ1-  ٌَ مْغُ ػخثِـ ّـَ َْ ٚحٌٕ ح ٍَ ُِٛح حٌُغْي ـظَـأْلَ ْٓ َِ  اًح ح ٍِ ـٛح ّٜ ُٗ رخٌَّ٘ـفخصِ حٌ ح ٌَـ١ْـٍَ ْٛ  َؿـٍـ

ُْ ٌُِٕـَٜطِـٟ -8ٕ ٍُ َ٘ـ َّ َىَػـظْـى ٟ كـخط ١َّ  رَـِٕـ ِّ ُِ َكـ ـ ِك َّ ٍْ أُُٓـٛى حٌـ  ـشُ ّ٘ـيح

 

(ٙ)ق
 ()٘

 

 لخي )ٗخػَ ّ٘يحْ(، ٚحٌَحؿق ػٕئخ أٔٗ ػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ رَ٘ رٓ كخطُ ٕٚٓز١ٓ ًٌه  ٟ حٌيٍحٓش: 

 صحٌط٠ًٛل        

ح -ٔ ََ ط ْٗ ُِّ أ شَ حٌؼ ٟ ٠خ حرَٕ ح كٍزُض ُِخِٔ ََ ُ َّزُْض آٍحثِٟ رُطُـًٛٔخ ٚأظْٙ ٚلٍ
()ٙ

 

ٕ-  َْ ُْ أُلِْي ُض  ٍ ِْ ٍُ ٚ ُٗ ُِ ٍُٚ ػٍٝ ِخ أ
(1)

ح  ََ ـَ ْٟ َٓ ٚأ ظ١ِ ِِ ٟ حٌ٘خ ِٟ ٍْ ُ   ِوخ َشَ أ

شٌ  -ٖ ٠ّـَ َِ َوـ
ٌْ َِ ـشٌ  َّّ ـ ِ٘  ٟ ح ٚال ٓخػَيطِْٕ ََ ـ ــىِّ ـَٕ ـظَ ُِ  ٟ ٓ ٌِ٘زِ ٜ ػ ٍَ ْْ أُ ٝ أ ػٍ

(8)
 

شً  -ٗ َِٗىـ١ّـَ َّخ  ٍَ ػـٕ ْٓ ٠ُزٍِْغُ حٌّٕٜٛ َّ  
(5)

ح  ََ ِٓ َٚؿؼـفـ َٓ حٌل١ٔ ٝ ر  ٠ٚزٍغُ ٠ل١

زٍغٌ ػَّٕخ حٌَّٕ  -٘ ُِ  ْٓ َِ َّٟ ِلًّيحٚ ح زِ ٍَ زٍغٌ ػـَّٕخ حٌزظَٛي َٚك١َْي ُِ  ٓ َِ ٚ
(ٔٓ)

 

                                                                 

 ظ احاو هقي هك ين برارعباؿ يكابـ( ُ)
 ظينتنوـ   اي ًنٍ ًواى  كهال  أل ينح ؽ( ِ)
 ظين ضاَّؿي  واع ل ين عرؼ ين وبف ين َّقؿ( ّ)
 ظحوف آؿ حب ـ  ك وؽ قا ،قا ا   ( ْ)
هػػب  كر ظػ  ينو ي ػػ  ) ػػ ك ينقوػرو  إنػػل  ػ يف وػػف  اػػ ك يو  ظكارػ  ِّٗ-ِّٔ  ص"ين ػاط ينتػػبنال ينػػداف"اػػال ( ينقوػرو  ٓ)

ك ػػػػػ  )أ(  نقطػػػػػ    ٔٓو رل يج ػػػػؼ  نكحػػػػػ   ك  هػػػػػ  يجااػػػػػب  ايطكطػػػػ اػػػػػال  ُُ-ٓكيجورػػػػػب  وػػػػف ومػػػػػ ( اراػػػػػب رػػػػب الظ 
 ظ(ظظظأ وع بوقورو    يف وف  ا ك وف وم  وف حب ـ  )ن  ح طي لكابف إو رل بو ظََّٓ

 أم    ل اؿ حبؿ  بوؿ أف أ يق ب ي مظ  آ يئال و ي ب ٌ  (1)
 رى كاي ي  ط و ظ ـك   يـ ينمالءى  (1)
ػ ر  ػبهبال  أاػك ه  يكاػػبـ اػف ظ ػ  ٍ    ناػبنا ػ  نإلاػػبـ ريػػيً صى  ، أفٍ ابف وػكو   ك يناػقهح م  وً ٍرػ( ينمػب    ى ٖ)   ظ ر ظػػ   ػ ؿ كَّ  حى

 ظُْٗ/ّ ب ر  ين ا  ًاال ينراف  ينمباال 
 ماك ى ان ب أماك،  أيو  ى     و كء اع   وؾظ(1)
  ااب ر ظػ  إنػلكين ػبوم رحرػل وػف ينح ػرف  ين ػبوقرف اػف يجئاػ  اين رورػ  ًاػال ينػراف  ابنا وػك  وػف حاػ   ينمب  ي  رقا ( َُ)

نػػػل  )ع(  كنع ػػػ  ينوػػػبوؽ  ) ع ػػ ( اػػػـ  يهلل    ػػػال وػػػف أوػػػال طبنػػػح  ك)حرػػػو (   ػػػال يهلل    ػػب  ابطاػػػ ( كهال ينو ػػػكؿ)كي 
نػػػل ين  ػػػكؿ احاػػو ك  ػػ   ػػػب،  نػػـػ رػػػ عى نرمػػػاك إنػػػر ـ هػػقي يكاػػػبـ ينػػػقم نػـػ رقىػػػو   حػػػؽَّ هاػػويف اػػػال و ػػػك  يك ػػنـ ك   ملسو هيلع هللا ىلص  كي 

 ظكال ا وو  ينمب   



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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خ -ٙ ًِ َّْ اِـخ رؤ
()ٔ

سٍ   َِ ّْ ِٓ َك ََ رؼَي حر لخ
()ٕ

ح  ََ ُْٙٗ الً ٚأ ْٛ ِٓ َك ََ كـمـَٛق حٌي٠  ألخ

حيَ  -1 َُ َّّخ حٓظمٍَّْض  ِٟ أَ ٍ 
()ٖ

ح ٍَِوـخرـُـُٗ   ََ ٝ طََيْػـؼَـ َّ َِ كظ ٝ حإلٓ  أٔخَم ػٍ
()ٗ

 

َٓ ِٚــخٌَـٙخأرـخَف ىِـخَء  -8 َْ ٍَؿـخَ٘خ حٌٍّّٔـ١ ٚوخ
()٘

ح  ََ ـ َٜ ََ ٠ُٚـْٕ ْْ ٠َـمُـٛ  أ

فٌ  -5 ِٜ ْٕ ُِ ُْ ٠زَك  ٌَ َِ ََ حإلٓ  ح  ١َخ ِؼ٘ـ ََ ـٕـِىـ ُِ ٝ هللاَ  ٌَ اال أط ـٕـِىـ ُِ ٚال 
()ٙ

 

َْ ػخؿ  -ٓٔ ْْ طؼؤٍٚح أٚ طِٕىَٚح وخ ح  ب ََ ّـَ َّٟ حٌّظـف ٚاالَّ لْٜئخ حأل٠ٍَِلـ
(1)

 

ٔٔ-  َْ ٟ أَّخ ََ رٕ ُْ٘  وز١ َِ َٓ وز١ ح ٚحر ََ ََ ٠ُٚـمْـَٙـ ْْ ٠َُ٠خ  ٚكخِٟ ِكـّخ٘خ، أ

٘خ -ٕٔ ٍِ ٚٓي  ُٗ  ظُق حٌؼغٛ ـ  ّ ٝ َ٘ـ ِِ   ـظً خ ٚ ًٓ ِْ وـؤ ـْىـ ُ  حٌِّٕ َ٘ ْ ََحاًح وخ َِْ٘ـ ـ
(8)

 

ٕخ-ٖٔ َِ ٚحٌم ِٞ حٌٜٛحٍ َه رخٌز١ِ ـٍْ ُّ ـ ٝ حٌْ َّ ح َك ََ ٟ حٌٍِّٛن ٚلـ١ْٜـ ِ  ٜ ََ ٝ رىٔـ َٔ  ؤٔ
(5)

 

ٌُُٛٛٙخٚٗخَى حٌُؼَ   -ٗٔ ْص أ َّ ٝ حٓظم َّ ح كظ ََ فَو َِ  َُّ ح ػ ًَ فَْو َِ  ٚٗخَى ػ١ٍٙخ 

ََ ٚحٌِغَٕٝ-٘ٔ ًَ ٚحٌو١ ٝ ح١ٌَّْٕ ح ٕ٘خٌَه طٍمَ ََ َّّ ُٟ ِش  ّـَ ٞ  ِٟ حألِػـٕ ًىح طُزَخٍ َْ ُٚؿ
(ٔٓ)

 

حٗـًخ-ٙٔ ََ ـ َٔخ رَ ٍْ ُُ ٚ
(ٔٔ)

ٚحٌــٛحىَ ِلّيًح 
(ٕٔ)

ح  ََ ـ ِٔ ُِؼـ  ِّ ٟ حٌٕخ ُٖ ٌُ ٠غيُ  ِ ٍَ ْٓ ُح َّ   

ٔ1-  ًِ ْٜ ٌَ وٕ خ َّ ِ  ٌٍُِْؼٍَٝ ُ٘ َ٘ٝ ٔٛح١ٟٙخ ح١ٌِٔف ٠َٙظَـ ٠ٚغ
(ٖٔ)

ح  ٍَ َي ْٜ َِ ًٍُٚىح ٚ ُٚ 

ٔ8-  ٍَ ٍَْي َٛ  ََ ٓ أكّ ح ٠ٚـٍِزُٙخ ِخ ر١ ََ مَ ْٗ ُِ ٚأ ًِ حٌز١ٙ َُ وخ١ٌٍ ٚأْىَ٘
(ٔٗ)

 

ْٟ أُحيَ  -5ٔ ٍُْوـَٕ ٟ رِٙخ  ََِ٠ٚ
(ٔ٘)

 ٜ ََ ح    طَ ََ ّـَ َُِؼــف ٠ـًؼخ  َِ ـ َٛ ٌَظِٙخ االَّ  ْٛ ـَ ٌِ
(ٔٙ)

 

                                                                 

 ين بوؽ ينقا ظهك يكابـ أحاو وف ينح رف  (1)
 هػظُْٔ  ك كًاالى    ُٔٓكنو       يكابـ  وو يهلل وف حا   وف   رابف (ِ)
 أ يؿ  اف أ ابء اور   و عبظ (ّ)
 ظظ كينايو دى   ينا وـكأم   ونبأ ب    ل يك نـ   (ْ)
 ظيال ـ ينااوكو  ج ؿ ي  قبا  ينك فينمب    ى بوى اب    ك، ك  رو، ك     بهب(ٓ)
ػ ػًاػػػػ ىي إٌ ػػػب) "ين ػػاط ينتػػبنال ينػػػداف"اػػال (ٔ) إق  عػػػؿ )إال(  )إ ػػب(  ك عػػؿ )أ ػػػل(  إنػػل  كاػػال  ػػػب ر     كهػػك  وػػحرؼ؛(إنػػل يهلل اي

 ظَُٗ/ّينراف ين ا  ن مباال )رو ك إنل( 
 (ظهػْٗٔ-ْٕٔ)كنر  ًاال ينراف   وكن  ين  يندب ر    طبفينيناظ     (ٕ)
ػػػػ   ػػػف ين ٍ ػػػػوى   ظاك ػػػي يناىيباىػػػػ  اػػػف ايػػػػ ك  ينويٍ ػػػويف ك يندٍتػػػ ي  اػػػب ر ػػػػال وي  ينح ح (ٖ) كينػػػ  ٍالي اػػػػف ين  بؿ ين ػػػعرؼ ينايقىو 

 ار  م يحظ ينًاٍ هى   ينعيكوي ريٍ  ىحي و ظ اكحيناٍبل  ينظك كيناـ 
 )أٍ  ىىوا  ل كبرو ي( أم  أٌف ين بل ناب  أكي  ظا     ب كي ا  ل كبرو ظ ظاف يجا ع  ك يً الى ين  ٍ الي  اب  ىقىطى  (ٗ)

ع   كقنؾ اف  ناػب  ينًع ٍػؽ كيناىػ ىـ  ك ىٍ ػار يينيرؿ أىف  يمىػٌو   ر ػب  يػ ك ي ب ح َّػل  ىٍعػ ؽ  ح  ػب  ا ل أىٍ  ىوي  بور  ينم (11)
 اىرقهح  ىٍه ي ب كرم ٌو نحا بظ

ك قـػ هػك ين وػؿ ظَِْهػبا  ص     ػح  احاػو يجاػكع"بػ   ينعرػكف"ـظ ر ظػ  قيػ ي  وؿ ا ري اف     م بال  و ي   حوفه  (11)
 يناطؿ   ل و عبءظ

 ػؿ ينا وػك  ا  وػف   ػال   ػكؿ  ا اػب بي ين ػ طبف وػ عبء نعاػ    ػكٌنليناقوكو و  احاو وف ح ف وف   ال وػف   ػكؿظ  (11)
  ظإنل حوف و ي  ب  هقي ينكينال       او عبء كوي  ب يكابـي  هػ( هب ـى ْٕٔين  طبف      )

 ظينيرؿ   كأ يو ه ن  ب يج  ب أين  ك  ينويٌو  (11)
  ق   مور ب ن  وبنح   ينو وظـ ينيً اى حٍ اي ينػينو وـ  ك  ر ب ا  ب  بظ بنيرؿرب ال ور  و ب؛   (14)
 رقوـ و ب اف  ب وال و عبء نرحرط وب ويئ ظ   أم (11)
  ظ ٍ و  يجى ض ااتىدى  ي ًإقي   و ى   يٍ   ب ن بٍ  ى ىٍ  ى  ا اعى َّ ي ينك   (11)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)

 

 

 الجزء التاسع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
- 111 - 

 

ٕٓ-  ِٗ ًِ أر١ َوفِؼ
()ٔ

  ُ ١ْفَٗ َٓ َى  ََّ ََ ؿ ح ٠ٛ ََ فِ ْٔ ُِ ١َّشَ اللَٝ حألٌَف أرٍََؾ  ِ٘  َػ

ِٓ  ِٟ حٌىٍَُٝ-ٕٔ ْٓؼخىُ رخٌطؼ ُٗ حإِل َّٕخ ٌ ِِ ح ٚ ٍَ ٜ حٌَّٕمغَ أْوَي ََ ٝ ط ٝ كظَّ ٍَ َٟٚدِ حٌط 
()ٕ

 

ِّٞ رُـْغـ٠ًخ ٚال َؿـفَخ-ٕٕ ح ِٚخ ًحَن ٌٍّٙي ََ َ٘ ُْ َْ أ ٌ٘زٍىخ َِ  ْٓ ِِ ًؿخ  ََ ْوـ َِ ٚال 
()ٖ

 

َٙخٚال ُهطَّشً  -ٖٕ َّ َٓ هللاِ اػْ ِِ  ٝ َ٘ ح َْٔو ََ َّ ْٟ ٜ حٌُؼـمـَٛق ٚأ ُ أرَي َّٗ ٌٚىٕ
()ٗ

 

ٕٗ- ُٗ َٔ ِٛؿْٕ َكِط١َّ ْٛ َّ٘ ِؼ١ْيَ حٌ َٓ  ٝ َٟ ح ٚأٍ ََ ـ َ٘ ْؼـ َِ  ًِ ٓ ١ِٛي حٌمزخثِ ِِ ٚأا٠َذ 
()٘

 

خَكشٍ  -ٕ٘ َٜ   ًٚ ٌَ ُْ ٗخػ ح ٚلي لخَي  ١ِٙ ََ ًِ أهز ِٞ ٚحٌفؼ
أْ ََّ  َاَيح رٔي٠ِي حٌ

ِي أل -ٕٙ ِْ ٍَ ٚال طُغ٠ِزُٛح رخٌؼ ح ١خَي ِؼ٘ـ ََ ًَّ حٌمَـَٕخ ٚطىـَّٔـ اًح َا٠زٛح ػـ
()ٙ

 

خ -1ٕ ًِ ـميَّ ُِ  ِّٟ رَِل ٌْ َّ ٌ ُ١ٍٓ ٝ ح أ٠٠َل ََ ُِئهَّ  ٝ ِٓ أٛزَ َِ ر ٟ ٠خ ٚطخُؽ رٕ
(1)

 

سً  -8ٕ ََ ٠َ َِ خ  ًٓ ُْ وـؤ يح ّْ ْْ ُٓم١َِْض ٘ـ ح اً ََ َّ ٓ حٌِّٛص أْكـ ًٓخ ِ ْض وـؤ َِ َِ  ٚال ُكـ

ٕ5-  َٓ ُص حر ٍْ ٌَ ٟ ػ ْٗٙيٚح أِّٔ ٍُ أالَ  خ ح أ٠َْٙ ََ ـ َّٜ خ طَـَٕـ َّّ ٌَ َْ ٟ أَّخ َْ رٕ ٍث١
(8)

 

هللاِ ٌٛال هللاُ  -ٖٓ َٛ ح ال َٟٗء ا١َُٖ    ََ َّ ْٓ طََىز َِ  ُٖ ََ َوُذ  ١ِٙخ ِوزْ َْ َ١ٌَ 

َ٘خ -ٖٔ  ٍ َْ هللِ َى ٜ للطخ ٍَ ٌٌُِ ًْ ح  م ََ ٌَْوـ ـ َِ ٚ ٟ ِِ ْ لٛ يح ّْ َّٚ رِٙخ ٘ـ ُٚه
(5)

 

ٖٕ- َ ٌـ ٝ حٌمَ ٟ ػٍَ ََ طُْغ٠ِـ َُ ح١ٌٛ ـ١ ِ ٚ ََ ؟َٜػ 
(ٔٓ)

ح  ٍَ ٌَ ٌٍ ٘ـٕخَن  َـظُـْؼـ ٌْ َْ ٌٙخ ُػـ  ؟أوخ

                                                                 

رػكـى اػبف كينرػب   ػل وػ عبء اػف بوػؿ ينا ػؾ ينا ػعكو يجرػكوال  و عػؿ أورػ    وف ينح ػف احاوين  كنال  يجار ى  ينمب  ي  قاَّ  (ُ)
ػػػ   بعػػػػ ً وك يجرػػػكوال   ػػػػااػػػػب ظ ك اػػػك  ـيجمػػػػ يؼ ينحا ي  ين   ػػػػبف   ػػػلاػػػف بنق رػػػػؿ وين ػػػػال ي  وػػػ  ار ػػػػب  ىوي  أفٌ  يجار ى   ػقاَّ
   و، كحووكي اع  قنؾ ين و ظ اب كي ًاال ين اوي ررف

 ي ينتوب ظين ق ظينطض ىل  يجى  بؽ ظيك عبو ينا ب و  كيناعك   (1)
 ين رومظ يناقهحيج ه  و أر  هك  يناقهحك ظفيكابـ أحاو وف ينح رينا وم  نقحي (1)
طَّ ي  ْ)  ظيكابـقنؾ   ل  (يجىٍا ظ رعكو ين ار  ًاال بكن   )كنا  ك نط رق  ي( كينيي

يكاػبـ  كحوػؿ ور ػ  كوػػرف   ك واػب اػبف اػػف يناقػوارف نػول  ع رػؼ و ػعرو ينمػكحطال  ػػل  ًاػال يناوػبو  ينا بحػ نـػ  عدػ  (1) 
 يظ  ًاٍو ن  ايي  أ ى اف ركيجىٍورىوي  يناىً ؾي  ك  وعض ينحب اررف ينؼ  ابيق ن  يكابـ ا  ـظ

  ينحب اررف ينقب ال  ا يف وف ين  ؿ إمب   إنل بكؿ  و   (ٔ)
ب وبنعى  ٍ كال  ى )  ( ب ك ا َّ يػينقى  ؿَّ  ًؿ أاوبوى اىٍعمى و إقي ن وكي  ى  حى

 ظينور  كيو ، اال ينو ي   يآل ر  ك  قا ظُّٕ"ينو رحركف" ح رف ين اوي ال  ك  ّّٕ/ٕ  "يجيوب  ركف "ر ظ   
 ين ٍاوي ررفظ ربـ وف أوول   وض  هك ينمكحطالظ وحالقٍ يناى  واب ابف (1)
وػػف ينيطػػبح   نا ػ  نً ػػح نٌاػػب أٍا  ػ   اػػ  أ ػػ ـى  دـ ينػػ ـك ؼً ٍ ػاػػبف اػػال حً   اػػال ينمػبـ    ػػت باػف ا كابنوػػف يجر ػـػ   ي  ىػوى ( ى ٖ)

ينا ػ ظـ ًاػال  ػب ر  ر ظػ   " ظ  ال يهلل     أٍف ر وؼى ين  ؿى ينقم نطا   أك رقػ ص ا ػ   اػب ؼ كاػٌ  إنػل ينػ ـك ك  ٌوػ 
ينطوعػػ        وػػو ينػ حاف وػػف ين ػك م  ػػح  احاػو كاوػط ل  وػػو ينقػبو   طػػب  ورػ ك   وي  ينا ػػح ينع ارػ "ينا ػكؾ كيجاـػ

   كاب وعوهبظِٔٓ/ٓ  ٓ   ُِٗٗيجكنل
 ظ وق  يكمب   إنر اى   اىقٍ  (1)

ل وػػرف    رػػ  كنػـػ ريػػنًؽظ ينقىػػقل  اػػب رقػػي ًاػػال ينعػػرف ؛ رقػػبؿ  نىػػضَّ كأىٍن ػػل ًإقي وي ىػػينعػػرف ينتى ب ػ ي  ين ي يػػك ي اػػال طػػ ؼ(11)
  ا    ل ينقؿ  كين رـظ أم رانف ريٍت ال   ل ينقىقل كنر ،ظكينابء كينم يح اف   يح 



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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مَٝ -ٖٖ ٝ ِخ ٠َُوخُف ٠ُٚـظّـَ ـ َٜ ٛ حٌُّٛص أل ح ٘ ََ ـ ِّّ ــ َ٘ ـ ُِ ُٖ َٔـْيرًخ  َٟ ال أٌْـمَخ ؟ ّخ ٌِ
()ٔ

 

 ( شعش عـضان به سعٍذ به بشش به حاحم:

(1)ق
()ٕ

 

ـ: ٕ٘ٙلخي ٕٓش   صحٌط٠ًٛل        ٘

ُ٘ٛقٍ  -ٔ َِ  َُ  َٓ
()ٖ

خ  َِ ََّ ٓ ٔـيٍ  ٚى ُٖ ِخ طٜـ ٠ٍَِٚن ِ
()ٗ

خ ، َّ ظِْٙ ُِ ْْ وَٕض  ٚا
()٘

 

ُٖ حٌَل١َخ -ٕ ََ ِٝ رخو َِ حٌَٚ ـ ْ٘ ٌَ وٕـ خ ٓ  َّ ـ ِّٔ ـظَـزَـ ُِ  ؤَٟلٝ أ١ٔـمًخ ِـ٘ـَلًخ 
()ٙ

 

ْٓ لَُدٍ ـوُ ـ٠َ  -ٖ ِِ َه  ْْ وَٕض ٔخثـ١ًخ ،ٜ  خـٞ طَ ـيِ ْٙـ٠ُٚ  ٚا َِ أَ ْٛ حَىٜ ٚطَـ ََ ُ   ٟ  لـ١خطِ

َُ ٚحٌٌٞ ١خ أ٠ـ ـٙخ  -ٗ ّـَ خ حٌٍُّْه حٌّـظـف َِ ْْ طَـظَـَٙيَّ ـٍِْه أ ُّ زخصِ حٌـ َٜ ـٝ ل َّ َكـ
(1)

 

٘-  ٌُ ـزْـَٙ ُِ ٝ اً حٌَوطُْذ  ّـَ ـٍ ـُ ٠ٚخ ىح َِغ حٌْـ
(8)

خ  َّ ًُ حٌْـَلـخِىػخِص ٚأَظْـٍَـ ١ٌ َّٓ  ٚلْي َؿ

ًَ حألْٔٛحءِ  -ٙ ـِ ـْوـ ُِ ُق ُهـٍَّذٌ  ،٠ٚخ  َْ خ ٚحٌز َّ ـ ـَ ْٓ ْٓ َٔٛحٍي ٚأ ِِ اًح ؿخَى رٌَق 
(5)

 

                                                                 

ػٍ حو  أىك اىعيك ػػ و كان ػرىٍ ػػويحى ًإ  ػبفه بػػ قػرض ينوى رػػًوظ كين َّػػٍوحي  أىفٍ ين َّػٍوحي ين ػػ لي يناب ػػال    (1) أىم رىػػٍو يكهـ ًإنرػػ     ب ًإنػػل أىاػػ   أىك حى
 اىرٍ  ىًوويكف ن  أىم ريً روكفى كري ب ً يكفظ

أمػػب  دـ  ن  ػػ طبف   ػػكيف وػػف ومػػ  وػػف احاػػو وػػف حػػب ـينقوػػرو ى  ُُّ-َّٕ "ين ػػاط ينتػػبنال ينػػداف"  ػح احقػػؽ ا ػػبح  (ِ)
اػال ينايطكطػ  )ؽ( كهػال اػػف أ  ػب   ك ااػقي ا  ػكو  إنػل " ػ يف"   هب أوػن ن حقرقػػاػال ايطكطػ  ين ػاط ين ػال  ػوَّ  أ  ػب إنػل

ـى )  ػػػكيف( اػػف ين  ػػي  ين ػػػال  اػػ  ن ػػب وػػػػ)ع( أر ػػب  ؽ ا  ػػكو  إنػػػل " ػػ يف" رػػ  ػػ  ين حق   ػػي  اػػػف  كهػػالكأ َّػػػ    ػػح ي ػػ
ال ريعىػٌو أكدػػؽى  "ينعقػػكو ين ؤنؤرػ "أٌف ا ػبح كينكيبػي   "ين  ػكنر  ن ي   ػػالينعقػػكو ين ؤنؤرػ  اػال  ػػب ر  ينوكنػ  "ايطكطػب  ا ػبح 

يجوػػ ر  ين ػػال بػػػ  ٍ  أفَّ ينقوػػرو  نػػػ"  يف" كاد  ػػب اػػػب قيًاػػ ى اػػال ين  ػػي  )ؿ( ين ػػػال  "ين ػػاط ينتػػػبنال ينػػداف"اػػف ايطكطػػ  
  ػكو  إنرػػ  اػال ين  ػػي رف اػػب   كالمػػؾ اػال أف ) ػػ يف( ينػقم ك و  ينقوػػرو ا"ين ػاط ينتػػبنال ينػداف"  ػي إنر ػػب اػال  حقرػػؽ 

  كو رػػل   هػ  يجااػػب اػف ينقوػػرو  اػال ايطكطػػ   ُْ-ِٖكُكيجورػػب   يف وػف ومػػػ  وػف احاػػو وػف حػػب ـ(ظ ػ ) ػػهػك إالٌ 
   َّْٓكَّْٔف رين قط ػػاػػال  ُٔكنكحػ   َٔ  نكحػػ يج ؼ كبػو   ػػو ب يناؤنػػؼ إنػل  ػػ يف وػػف  ػعرو وػػف ومػػ  وػف حػػب ـ 

 ِِٔ-ِِْاوػػك   ك ي   يك ػػػنـ   "ينع ػػػ و ينا ػػوكؾينقوػػرو  اػػال "ك   َُٖ-َُٔ/ ُ "ينعقػػكو ين ؤنؤرػػػ "كينقوػػرو  اػػال 
 ِٔك ِٓك ِّ- َِك ُْك ُّك ٗ- ُ)كيجورػػػب   وػػػف ومػػػػ  وػػػف حػػػب ـ  ا  ػػكو  نألارػػػ   ػػػ  ينػػػورف  ػػػ يف وػػػف  ػػػعرو 

ف كاال قنؾ رقكؿ يجار     ينورف وف »ببؿ يناؤنؼ  الوف ينوروي   ح  احاو يجاكع   "ب   ينعركف"( اال ِٗك  عرو وف ومػ  و
 ظُِّ صظظ« حب ـ 

 "احح" ُِّ  "ب   ينعركف"( اال ّ)
 "ا و"ظُِّ  "ب   ينعركف"اال  (4)
 ظ  وـ    قطيظ  حك يناحوكح   يع ين  لكهك امكؽ اف ينمكؽ   (1)
 ح  يناط ظ أ رؽ  ح ف اع حظ ين م   ين يئح  ينطرو ظ وبا ، ينحرب  ووَّ (1)
 ظ"   واب" "ب   ينعركف"ك "ينعقكو ين ؤنؤر "ك ينا وكؾ" ينع  و" "    اب"ظ كاال "ين اط ينتبنال ينداف"(   كير  ٕ)
ين ػاط ينتػبنال "رمػر  احقػؽ ك "ين ن" ُِّ "بػ   ينعرػكف"كاػال   "كرب وياػي ين ػنًَّء كينيطػح اػ  ـ" "ين اط ينتبنال ينداف"( اال ٖ)

ك ػػػ  ح أ  ػػػب   َُٕ/ُ)ع( "كرػػػب وياػػػي ين  ػػػل إق ينيطػػح اػػػو ـ"  كهػػػال اػػػقنؾ اػػال ينعقػػػكو     ػػيإنػػػل أٌف اربن"ينتػػبنال ينػػػداف
 ين كير  ينوحرح ظ  ظ ي ن نا  يناع ل و ب  كنقي أدو  بهبظ ك"ين  َّل  يجا  ينمورو  كينيطح ينعظرـظ

ي آيػػػ  رقبو ػػػ  اػػػال  ػػػكء كهػػػك ينػػػ  ـ اػػػبؿ ن تػػػ كح  كط ػػػ  "أ ػػػحاب"ظ يج ػػػكيء  كيحػػػوهبَّٖص"ين ػػػاط ينتػػػبنال ينػػػداف"اػػال  (1)
كنػػػقنؾ بػػػبنكي ين ػػػكء   ظظظ ق وػػػب  ين ػػػك كيناطػػػ ك ينامػػ ؽ  كأوػػػحبح ح ػػػبح ين  ػػػـك ر وطػػػكف وػػػرف اطػػػبني ين  ػػػـك كأ بئ ػػػب 

 ظ  اف نر  اط  يل اط ، دـ ر قمٌ و ب  ح ل ر  ى  يناط ظ ينو ؽ يني ح  ين حبح ركاضي 



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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1-  َْ ُْ طَـفَْو ُِْؼيِ  ،ٍِْىَض  ٍ  ِٝ ٝ حألٍ َُْن ػٍ ُْ طَظْ ُْ طَطٍُُْٛؿيَص  ٍ خٍَِْٚٔض  ٍ َِ
()ٔ

 

ـؼخِٔـًيح -8 ُِ ُْ طظَْن ػ١ٍٙخ  ٍَض  ٍ ُٛ ّخ ٚ ِّٛ ُٓـٍّـَ ٝ حٌـ ُٗ ٠َلَٝ اٌ ّـَ ٌٚٛ أٔــ
()ٕ

 

َُ ًخ -5 ٍِ أَ٘ي٠ُض أْكـ ْْ وَٕض أَْػـٍَ ـأرـؼ   ا١ٌَه أرخ حٌّٕٜٛ ح ٚا ًٍ ّخـَه أهـزخ
()ٖ

 

ٟ أُػــْـِٕ ٚ -ٓٔ ١ٌَظَـِٕ رِ ـ ْٚ ٓ ٕٛخثغٍ ـّخ أ ِِ ٍَ وٟ أٗف١َِخٌظَّ ٚأ ٟ  ّخٓظـٕـيُ حألهزخ
()ٗ

 

ََ حٌٔؼ١يَ  -ٔٔ ُٞ حٌؼِ ِٙ زَّْٙخ ١ٚخٌـَّخ ،ٚحٓـظـٕـْ ُِ  ُِّ َٓ حٌَٙ ِِ ٗ ػـمْـًيح  كٍٍَُْض ر
()٘

 

َُ مِ ـْـألٔ -ٕٔ ـ
()ٙ

ح أٚ ألوزَِض كخًٓيح  ًٍ ِّ  ػؤ ٟ ٌُزخٔخِص حٌٕفٛ خٚألـ٠ـ َّ ٚأْٔـُؼـ
(1)

 

ٖٔ-  ِّّ ١يِ  َْ ـ ٘ َ٘ ٌِ
(8)

 ُ خـِّّ ـٚطَ  ُٗ ـحٌّـِي اً أَٔض أ٘ـٍ َّ ِّّ ـظَـ ُِ ُْٓ هللاِ طُـْيَع  ٝ ح  ُْ ػٍَ

َِ االُّكـؼـخٌَ  -ٗٔ ٟ حأللٛح ُْ ٠ـزـَك   زخ ـُٙ ـطَ  شٌ ـ ٍ َّٜ ّخـََّٕٔـْْ طَـاذ  رٙخ ٠ٍُق حٌ
(5)

 

ِّ ـَٔ  -٘ٔ ٍٖ َِٕه ٠ط ٟٙـ٠َْٕخ رـ١
(ٔٓ)

ّخ١٠٠كُ رٗ  ُٗ ـُـزخرػُ   ّّ  ٍْكزُخٌفَـ٠َخ ك١ُغ ٠

غـَرًخ -ٙٔ َِ ـَلًخ ٚ َٗ  ِٝ َِ  ٠ـُٛد رمخَع حألٍ رخ٘خ  ٍُ  ٞ ِٛ خـلْ ـ٠َٚط ًِ َ  ُّ  َِخـِـَلْ ػ

ِْ وؤَّٔ  -1ٔ ٝ حٌَلَِد حٌَؼٛح ٝ ٌظَ ٙـخـ٠ٚغ٘
(ٔٔ)

ْْ طَ   ٖ ا ُٓ ًرخٍد ػٕي َّّٔخـ١َِٕ١
(ٕٔ)

 

ٝ هَ  -8ٔ َػ َْ ِف َٔـ ْٛ ٞ حٌـ ١ٍُٗ ـِّ ـٌِْٕٔخ رٛحى
(ٖٔ)

َُ َػًْٙيح وخْ    ٗ طمّيِخٌَٚٔوُ ١ 

ِػَٕيُٖ  ٍَّخ لَـ١٠َٕخ  -5ٔ
(ٔٗ)

ًَّ كخَؿش  َحـزْـٚؿُ  وُ َّ ِٟٓ ٕخحٌ
(ٔ٘)

ـلَ  ، ُِ  َْ َٛ وخ  ََِّخـْٚ٘

خَي ٛؼـيسَ  -ٕٓ َّ َْ رَِٕخ أْػ َؼـْي ًلخُٓـ َٛ ّٕـَ
(ٔٙ)

ٍَ ـطَـزَ   ؼَخيِ ٜ خ ِْ خ وؤ َّّ ُٙٓ ٓ حِك١ ََ حٌَّٔـ
(ٔ1)

 

                                                                 

 ظعًوـ ين قر  يناح ب ظنـ  طؿ  نـ   او ظ يناي (  ي  ٍ ا ـ  ى )ا ا ى  واب ببؿ ينمب     (1)
   ى  اف وبؿ   طب كي  طبؿ  ككدحظوي  (1)
 ظ ومَّ ينػيو    م ،ظين  كنال يناظ  (رقوو و  ينا ؾ أوك ينا وك )(1)
كاػػب ظ ظج ػػ   و يجيوػػب ظظظ"إن  *"كي  ػػال ًناىػب أكنر  ػػال اػػف وػ بئي ك"ينع ػ و ينا ػػوكؾ"   َُٕ/ُ "ينعقػػكو ين ؤنؤرػػ " كيرػ   (4)

 اف يند بء كيناو ظظ كأد ال  َّٖص  "ين اط ينتبنال ينداف" كير  أدو  ب، 
  "او اب"ظ"ينعقكو ين ؤنؤر "(  كير  ٓ)
 "ج عـ"ظ "ين اط ينتبنال ينداف"(  كير  ٔ)

 ظاف نر  ابب  نوب   ين  ل  حب   ب(1)
 "ن رؿ"ظ "ب   ينعركف"( كير  ٖ)

 إقي ي  كل ين رؿ كين  ب ظ ب اف ينام ؽ ى وض ٌ " و اب"ظ ك رح ينووب  اى  َُٕ/ُاال ينعقكو (1)
 طال ينوح   ي   ي ابؤ، كنا  اب رحبقر  اف يج ضظك "رطاك"ظ   َُٕ/ُاال ينعقكو (11)
 "اب  " كين بء  بئو    ل ينح حظ "ين اط ينتبنال ينداف"كاال  وعو ا  ظؿ ار ب ا  ن ك ً ينح ح ينعكيف ين ال بي  (11)
 ظك   ـ  ين َّ  ضـي  ين ط رح كين تى  ال ك ح رف ينو (11)
 " ار  "ظ  َُٕ/ُكينعقكو  َّٗ "ين اط ينتبنال ينداف"اال  (11)

 ظ( حك،ينا وكؾ") ينع  و"(ُْ)
 "ينا يمال"ظَُٕ/ُو ك "يناكيمال"  كاال ينعق ِِٓص ينا وكؾ" ينع  و"(اال ُٓ)
  ُِّ"بػ   ينعرػػكف"االك  ( وػػعو  و ػب أ اػبؿ وػعو  وػ حب)  َُٕ/ُينعقػكو ك   (كوػًعو ) َّٗ "ين ػاط ينتػبنال ينػداف"(ُٔ)

 كين  ح  ينريٍافي كينو ا ظ  ِِٓ  ينا وكؾ" ينع  و" كير   ( ي َّحب)ك (ظوعو  و ب أ ابؿ وعو   وحب)
 أح ػػح ينا اػػػ  ( وػػب م ابادػػبؿ ين ػػ يحرف  ػػ اب)  ِِٓص ينا ػػوكؾ" ينع ػػ و"ك َّٗص  "ين ػػاط ينتػػبنال ينػػداف"( اػػال ُٕ)

ينعقػػكو " اع ل ااػػب اػال  كيرػ    ػوي ب" أ حين عػؿ ينا ػب ع  كوقرػػ  ينورػ  "ابادػبؿ ين ػػ يحرف  ػ (  وػػب ل)اػف  ( وىػب ىل )يجكنػل
  ينقئبحظ  " ابادبؿ ينماكل    اب"  كين  يحرف"ين ؤنؤر 



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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١ُٛٓفٍ  -ٕٔ ُِ ٍِ أْػ  ٝ حأللـطخ ٚالََكْض ػٍ
()ٔ

  ِْ ّْ ُٗؼخَع حٌّ٘ خــزَـِٕٙخ طَ  وؤ َّّٔ
()ٕ

 

ْؼيِ  ٟ -ٕٕ ّٔ ٍُ حٌ خكْض ١ُ١ٛ َٛ ٚ
()ٖ

  ِٚ ًِّ شٍ و ٍُ رخٌـظِّ  ْؿَٙ ُٛؿَّ ـطزخِى َّ ًْ وُٕ ّخــَكخدِ ا
()ٗ

 

ٍِهٌ  -ٖٕ َِ    
()٘

ٌُ  خَىُٖ ـ١َ ـاالّ  ٚأٍَهٝ لِ   ٚال لَـخثـ
()ٙ

ـّخ  ـَ ٝ ٚأْكـ َّ ٌ َٛ  اال طـ

ـؼَ  -ٕٗ ـْ َّٟ اال حٓظـ١مظٛح رؼي َ٘ ٜ  شٍ ـٚال ك ٍَ ًَ ًحَوُٛٔ ٚوخٔٛح ُٓىخ  َِّٛخــلز

ٕ٘-  َ٠ ٍْ ٍ  حأل ُِ ـلِ ـٚهللِ َى ـَٕخ ِخٔغِ حٌـلِ  لـّـيٍ ـِّٟ 
َه ِلِّٛىحٌؼّ ـمـ١ـمِ ٝـَٗ َّ

(1)
 

ـشٍ َٛ  َ  -ٕٙ َّّ ــٍِـ ُّ ُٗ ٌِـ ـظَـ ّْ ًِ َكيِّ ح١ٌٔـِف اال طَ  هللاِ ِخ ؿَّ٘ـ ٝ ِؼ ـَ ـػٍ َّّ٘خــ
(8)

 

ٌٗ ٚلي رَيح ،ِٙ  ٠خ ه١ٍٍـٟ :ٚال لُـٍْضَ  -1ٕ
(5)

   َ ّّٔخ ،حٌ٘ـ َُّ طَــزَـ ُ  اال َوفَّ ػ

َٓ حٌح ـ١خ  -8ٕ ْٓ آِي ؿَ ـٍِٛن حٌغُ ـُّ ـر شٍ ـَٕ ـفْ ـَِّ ِ
(ٔٓ)

ِّّٔخنِ   ُْ  َٛق حٌ َاَيح ِـيُ٘
(ٔٔ)

خـوَ ـُِ   ِّّ١ 

ٕ5-  ُ ُٛىِّ اً أَٔض أ٘ـٍ ٟ  حٌ ٍُوْ ـٚال أٍطـ٠ِ  ُٗ ـألٔـْـَض ٛفِـ َِ ـٟ االََّن  َّٕخـغْ ـًٕخٚ
(ٕٔ)

 

ْٓ رـ١ـِٕ   -ٖٓ اٌٝ لخ١غٌٟ ٚرـ١َٕه ـ  ٠ـمْطََؼ
(ٖٔ)

شَ حٌـُوـٍِْي  خػـٍَّخ  ٍ َؿـّٕـَ  إِْٔٔٚ

ِّ كٍْ  -ٖٔ دِّ حٌٕخ ََ ـئوَّ  فَشَ ٛخىقٍ ـَكٍَـفُْض ر ؤْػَ ـُِ َّ َٖ  ٟ ًحَو ُْ أه  ّخـَيسً ٌـ

ٝ ؿيِّٞ ٚرخٌْ  -ٕٖ ٝ أرـٟـَط٠َ ـُّ ـٚرخٌّٜطـفَ
(ٔٗ)

ْٓ ١خفَ   ِٚ
(ٔ٘)

ِخأرخٌز١ضِ حٌؼظ١ِك ٚ  ََ  كـ

ٖٖ-  َٛ ٔـِّٟحٌَ
(ٔٙ)

خ  ًٜ ٓ هللِ هـخٌـ ٠ أ٠ُْض حٌيِّ ٍَ  ُِ خ ٍُـًىخ ٠ّألـٚأُْػـِط١ُض  ٛحٌَّّٔ َٟ  حألٍ

                                                                 

"أ اػػػػبؿ"ظ كينقيٍطػػػػ   وبن ػػػـػ  ين بحرػػػػػ   ِِٓاال ينع ػػػػػ و ص ك اػػػػػف يجبطػػػػب  أ اػػػػبؿ رك ػػػػؼ" "كالحػػػػ ٍ ِِّ "بػػػػ   ينعرػػػػكف"(ُ)
ح اػػػال هػػػق، روبناػػػو كهػػػك يناقوػػػكو يناظ ػػػ  ا ػػػؾطػػػب ظ كأ يو ينمػػػب   أ ػػػبنال ين وػػػبؿ  كرك ػػػؼ هػػػك ينكين ب ػػػح  كين اػػػي أىبٍ 

 ينقورو ظ
   "   اب"ظَُٕ/ُ( ينعقكوِ)

 ظ"اف"ِِّ "ب   ينعركف"(1)
 " حكاب"ظ كينكي كـي  ين اك ي   ػل نىٍرظظ "ب   ينعركف"( كير  ْ)

 ا ؾ  أ يو  أار  بـك اال  بحر ظ (1)
بظػف ببـى ايٍع ً ببئـ  أ يو  اى  (1)   نب    ى  إابان
كاػبف ريػ    ػف طب  ػ    ين ػ طبف يناظ ػ كهػك يوػف  ػـ    كينال و عبء آلؿ   ػكؿ وف ينح ف أ و ينورف احاو هك يجار (1)

ػب نكرعػكو  طب  ػ   ر ظػ  ين ع رػػؼ  ظ  ػل كاػبؽإق اب ػب اػال هػق، يآلك ػ    اػف وػبح  ق رػح ينق ػكح  اظ ػ  ك ع ػ  ينمػب   أين
  بوؽظوب و ينورف اال هبا  

 جا  ار  مو ظ ي   اٌ  ً ناي يا َّ   ينقربـ و    ل امق ظ   ا  يجا ى  مٌ  (1)
 ظاال ينعقكو ين ؤنؤر  "و " (1)

ر وطػػكف  أيػػقكياػبف ين ػػنطرف اػػف آؿ   ػػكؿ اػػال ينػػراف بػػو  ػػبؤكي اػػي يجرػػكوررف  ا اػػب ي ػػ ق  ينا ػػؾ وبرػػور ـ اراػػب وعػػو  (11)
ينقرف هب  كي اف ينراف إنل ينمػبـ كي ػ ق كي و ػب كوػب كي أاػ يء     و ـ وبنراف  اقبنكي  إ  ـ اف  نن  آؿ      ينت ب   

 ار ب بوؿ يك نـظ
 ظ كين  ابؾ    ـظِِّ"ب   ينعركف"كهال     ب اال     "ين ابء"َُّ "ين اط ينتبنال ينداف"(  كير  ُُ)
 ظ " اوب كات اب"َُٕ/ُك كير  ينعقكو    " ا ب كا عاب"َُّداف""ين اط ينتبنال ين(  كير  ُِ)

 "كال"ظ ِِٔ  ص  كير  ينع  و (11)
ين ػػ طبف  و ػػب يبطػػحر وػػف حاػػ    أحاػػوى وػػًف يكاػػبـ  وػػو يهللمػػال ينػػورف ينقوػػرو    ػػل ن ػػبف ينحب ار ػػق،  بػبؿ ينمػػب   (14)

 ظيكابـ يناقاك أحاو وف "أوال"رعكو   ل كين ار  اال بكن   " وم"   ك يناظ  ين  كنال
 ظ(اال ينع  و "وب "ُٓ)

 ظ اال ر  قرـ ينك فإنل ها   كوؿ " اال )نك أ  ال(أفٌ " حكرؿ ها    ح رؾ كيك "نك" وبن  ح ك (ُٔ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ُْ أًُق -ٖٗ ْٛ ٌَـ ُِلٍّيٌٚ  ِٓ ٟ رِي٠ لْض ٔفْٔـ َّ َٓ خ  َّ ٌَ
()ٔ

ـطَؼّخ  َِ ِٓ رخٍِى حٌّخِء 
()ٕ

 

ٖ٘-  ُِ َّّخ ٍأ٠ْض حٌَلك  ُِِـخٍِْٗـمً ـٌَٚ َُِحًىح ِٚـْغـَّٕخ ٝ  ١ٔخ  ٜ حٌي  َٛ ِٓ  َْ ١ٌٚ
()ٖ

 

ـزْضُ طَـَٕـىَّ  -ٖٙ
()ٗ

ُْ أُػؾْ   ٌٚ ًِ ٓ طٍَه حٌَّٔز١ خ ػ ٍَ ْـ٠ِٙخ ِـظَــَٕـيَِّ  ػٍـ١ٙخ ٚال  ٟ 

ٖ1-  َ٘ ُٗ ١ُْٚػْيُص ٌِ َِ َٓٛح  ٝ ِي أٍَػ ـْ ِي حٌّ
()٘

َق حٌلِ   َُ ًيح ٚال أر ـْ َٔ َْ ـٝـٌُٚ أىَِّو َّ 

ُض ِلَّٛى حٌطـَحثِكِ ٠ُُٛٓفًخ -8ٖ ّْ ّ٠ٚ
()ٙ

ِخ  ََ َِّ ٚأوـ ِٗ ٍِْـًىخ ِخ أػ ٍٍِ  

صْ  -5ٖ ََ ٗ رّخؿيٍ  ٌمي  َو ِٕ ُْ ِِ  َاـَّٔخ خًوخ ٚ َّ ِٓ ِخـَكـّخ٘خ ٚأػـ ٘خ  َُ َْ
(1)

 

َيٜ -ٓٗ َِ ٚحٌـّٕـَ  َ ٝ ىحػٟ حٌظى ََِّخ ُِـ١ـزًخ اٌ ُْ ٠ُْيَع حرْظَِيحًء طَـَىـ ٌ َٛ ُ٘ ْْ ٚا
(8)

 

ِٞ ػـ١٘شٍ  -ٔٗ ِٓ  ٟ َهـفْ ََ حٌَؼ١ ٠ َِ ََ لَ ٝ  ََيح َّ ـْٕـظَـ ُِ ٜ ٌٍـٛ ُِٛى ٚ ًٚ ـؤْ َِ ٚال ُحَي 
(5)

 

 

(8)ق 
 (ٔٓ)

 

 صحٌط٠ًٛل       لخي: 

أالَ أرٍَِغخ أَرْـَٕخ -ٔ
(ٔٔ)

  ٍُ ِٓ كخط ِّٟ ر ُ  حٌََّٕ٘خِه١ذِ  ػٍِـ مخالً ٌُٗ ُٗـ َِ
(ٕٔ)

 طـََُؿـفُ  

١يَ  -ٕ ِٛ ِٓ ٠ٍُي ٚ َْ ر فُ  ٘خٕٛخى٠َي ّ٘يح ََ ِش ٠ُـْؼـ ّـَ ٠ َِ ٓ حٌزَـ ُْ ر١ ــيُُ٘ َِ  ْٓ َِ ٚ 

ٖ- ٜ ََ ح أكٕٔٛح حٌمِ ْٚ ََ ْْ لَ ٌَ ا ْْ أٔؼّٛح أْػطَٛحؿَ  أٌٚجَه لٛ ٠ ً ٚأٜٔفُٛحٚا ِِ  ـ

ِّٞ  ّخ ٌُْٙ  -ٗ َِّي ٍَ حٌٕ ْْ ٠٘ٙيُٚح ٛي فُ  ٚا ََ ِّ ٠ُْؼـ َِ حٌٕخ ٓ ٓخث ِِ  ٠ٌَٗه رٗ 

ٟ ٚلِٟٛ ِٚؼ٘ـَٞ -٘ َُفُ  أٌٚجَه اهٛحٔ ـ ْٗ ح ٚأَ ًٍ ُٛ  َوخ ُُ أّٓ ٓ رٙ َِ ٚ 

ٔفُ  -ٙ َْ َِ ٓ حٌّـي ِِ  ٟ ِِ خ ّٔ ٝ حٌ٘ـَِف حٌ ـُيِٚى  ز١ٕٕخاٌ َٚ حٌـ ؤْ َٗ  ٟ ٕ َِ ٓ ٓخ َّ  
(ٖٔ)

 

1-  ُْ مَْؼًيحٚلٛاَل ٌـٙ ُِ ْْ وُٕض  ٟ ٚا فُ  أِّـ ُْ ٠ُـظََوطّـَ َّّخ ٔخٌَـٙ ـ ِِ  َٟ   مٍز

                                                                 

ب أقؽ"َُّ"ين اط ينتبنال ينداف"(ُ)  ظ "كنىاَّ
ـى  طيٍعان  (1) نكى ي  كاى ىي ى ي ظطىًعـى  اىعىً   ب  وبن ـ  قيؽى  كطىٍعـي ينمالًء  حى
  "ام اب"ظ ك ى ىاَّحى انفه  ف اقي  ابؿ    ظَُّ"ين اط ينتبنال ينداف""ات اب" اال  (1)
  "  ا  "؛ ك ى ىاَّحى  ف اقي  ابؿ    ظ ك"نـ أ  " اف  ب   ي عطؼظَُٖ/ُ  (  كير  ينعقكوْ)

بًئاى ي  يكًوؿي ين َّيً رى يظ  (1)  كين َّكيـي كين َّ
 ظال  كنيناظ   ينيناقوكو و   ين  طبف  (1)
،ظ  ينًاٍ  ىـً اف ينترم كين حبح (1)  ينقم ال ر قطي   وي
 ك ا اب"ظ  ااقي  كينعقكو "يو وي "ين اط ينتبنال ينداف"  ك كير  ِِٔيو ويءن  ا َّاب" كير  ينع  و "(1)
 كينع  و "كا  اب"ظ "ين اط ينتبنال ينداف"اال  (1)
كاػال قنػؾ ارقػكؿ  ػ يف  وػػف »ظ بػبؿ إو رػل يج ػؼ  َّّٔ  نقطػػ  َٕإو رػل يج ػؼ  نكحػ      هػ  يجااػب ينقوػرو  اػال  (َُ)

ويػ  ً ػ ض  كوػػب ى رع  ػػ ي ـ كرػؤ و ـ  اف حوػف قىٍهوػبف  كأ  ػػ  ب إنػل إيك ػ  و ػال حػػب ـ  ومػػ  وػػف حػب ـ ػعرو وػف  ار ػب  كبػػو اى
  ك ػ  ِٕرعػك،  كر ظػ   يناوػو     ػ  نكحػ  ا ـػ رط حاو وػف حػب ـ  كهػك قك  ئب ػ  اػر ـاار ـ يوف  ا ـ ابف ك   «ايٍقعوني

 ظَّّْ)ح( نقط  
 ظحقؼ ها   "أو بء" يجير    بو ي ن ااوكو  ن   ك   ينمع ر ( ُُ)
ـض ينم بيرح   بنر  ين وبؿ( ُِ)  ظمي
  ـ ح كؼ ينا ا  اال ينايطكط نبا   ار ػب مػالء اػف ين عارػ   كينػػ ٍَّ ؼي  اػف أمػ ب  ين وػبؿ  )ن ػبف ينعػ ح )  ػؼ( ( ُّ)

 ظو  ا (  كأ يو ينمب   ينع كَّ اال ين  حك)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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َ٘خ -8 َِ ـ ْٓ َػخعِ رؤ َِّ ًحُي حٌ ٍْ زِقُ أ ْٜ ُ فُ طَ  أ٠ ّٜ ُْ ٚطُـَٕ ى ِٟ ٟ أػَح   ُُ  َلىَّ

خَءوُْ  -5 َِ ٠ُك ِى َِ ُ ٝ حٌزَطْلخ ط ٟ ػٍَ ِٔ ّْ َُفُ  ٚطُـ ـ ْ٘ طَ َٚ   ِ خ طَُؼ ًٟ  ٚطَـْٙظُِه أػــَح

َّْ حٌلٛح -ٓٔ ُْ طؼٍّٛح أ ًَ ُػطِّـٍَضْ أٌـ ٠َؼْض ِٔٔخٌء  ٟ حٌّلخ٠ٍِذ طَْؼىُـفُ   ِِ ٍِ  ؟ٚ

ٔٔ-  ٌ زَش ْٜ ٝ رٌٌِه ُػ َٟ ْْ طَ ٝ هللاُ أ ٠َّشٌ  أرَ ُِ خ ـَ ِكـ
()ٔ

ٔـَـفُ  
ٝ حٌـئخ٠خ ٚطَـؤْ  طؤرَـ

ٕٔ-  ِٗ ِّ ًِ ِكٍْ ٠  ٝ ُْ اٌ خ ٍحؿغٌ ِٕى َِ ظََؼطِّفُ   أ ُِ خ  َِ ُْ أ خ ػخ١ٌِف ِٕى َِ  أ

ِْ اخٌِ  -ٖٔ َْ رخألِ ُٜٛح ِخ وخ ِه َْ ُ ِؿفُ   ـ١ًخ   ط َْ َ٠ َِّ ًَّ رخٌ٘ـ ٓ ظ َِ ِْٔؼيُٚح  ُ  ٚال ط

ِس حٌَأْٞ -ٗٔ ََ ْٓ َػؼْ ِِ  ُْ ٍُو ٌِّ ٙخ  أَك َِ أٗمَٝ ٚأَطٍَْفُ   أـّـَ َٓ َػؼَِس حأللَيح ِّ  ٌَـ

ٍُْه كخطٍُ  -٘ٔ ُِ خ ٗخَىُٖ  َِ َِفُ   ٚال طـَِْٙيِٛح  ُِ٘ـْ ٍَ ػٍٝ حٌّـِي  خ َٓ  ُٗ ُ   ـز١ُٕخٔ

ٔٙ-  ِّّ ٟ حٌَأٞ أرٕخَء َػ فُ  ىُْ    طوٌٌٛح   ِٜ ْٕـ ُِ ىُٚىٌ ٚ َٚ ُُ ااّل    ّخ ِٕٙ

ٔ1-  ُْ ُُٜٛٔى َ٠ٚ ُْ فُ   ٠يح غُ ػٓ أكٔخرِى ِ٘ ُْ ٠َْٚى أُ رؼَي هللاِ ػٕى ٍَ  ٠َْٚي

َق ٔخٛقٍ  -8ٔ ْٜ ُ ْٚ طمزٍٛح ٔ ْْ طّٔؼٛح أ رؤ
()ٕ

أَفُ   َْ ُْ ٠َٚـ ُْ ِخ ك١ـ١ظ ٓ  ػ١ٍى  ٠َـِل

ـْؼٟ حٌل١ٔٓ -5ٔ َٓ ٚااّل  ـفٟ 
()ٖ

  ِٗ ٠ِـ
أْ ٍَ ُف  َٚ ٘خ ال ٠َُىـ١ّـَ وخٌص َػـي  ََ ُْ رَ  ٌى

فِّـًؼخ -ٕٓ َ٘ ـظَـ ُِ  ُْ ُْ  ٟ ٔفِؼى و ٍَ فُ    مْي ُح َٜ ف١غٍ رخٌ٘فخَػِش ٠ُْٕـ َٗ   ً  ٚو

ٟ حٌَأٞ ِاٍْظَـشٌ  -ٕٔ   َْ ْْ وخ َٓفُ   ٚال طْؼظِزُٛح ا ِِّ طؤْ ٝ حٌِؼـ ح ػٍَ ََّ ٟ وزيٌ َكـ   ـٍِـ

ٕٕ-  َْ ٚااّل  َـفٟ َكٌَّح
()ٗ

غٌ ٌىُْ   َٔ َّ ـظ ُِ  ُٝ فُ  ٚأٍ َٜ فْ َٛ ٟ  ٟٙ ر٠١خُء  ِٛ  حٌظمخ

ِٓ ِىخ٠ٌَخٝ طٕفٔض -ٖٕ  ٟ ٍِفُ   أٍحٟ
ٌْ َ٠ ِْ ِْ ـ ُّ ١ُِّذ حٌـ َٛ ٍَ ػ١ٍٙخ   ٚٛخ

 

( شعش سالم به عضان به سعٍذ به بشش: 6
 

(5)ق
()٘ 

ٟ كُٜٕٙ ح١ٌّٕغ ًََِِ ٓ رَ٘، ِٚظخرؼخ ١َف أكيحع حهظ ف لُِٛٙ   ٗ ػِحْ ر : لخي ِظّّخ ل١ٜيس أر١

 صحٌط٠ًٛل     

ََ أكيَع ر١ُْٕٙ  ًٌٚهَ  -ٔ َّْ حٌّي٘ أ
()ٙ

 كٛحىَع ُػـمْزخَ٘خ طُـزِـ١يُ ٚطُـظْـٍِفُ  

ٕ- ٜ ٍَ َٛ ٓ حٌ ِِ َػخعُ  َِّ َاخ حٌ ْٛ ََّفُ  ٚأٛزلضِ حٌَغ ـ َٜ ُْ ٚطَ ٟ آٍحثـٙ ُُ  ـ  طـََلـىَّ

ٚوخٔـْض َهـٍُٛدٌ  -ٖ
(1)

شٌ   َُ هللاِ ال ٠َـظَـؤٌفُ  رؼي ًٌَه ِاـزّـَ ـ ّْ ْيعٌ ٌَـَؼـ َٛ ٚ 

                                                                 

 أ يو و ـ  وكو آؿ حب ـ وف أحاو ين اوي ال ينرباالظ( ُ)
 ابٌف ينمب   ر رو وبن بوح     ظ ( ِ)
اػػبف قي  ػب،   ػػوينحب اال احاػػو ك اػػال حوػػف قا اػ   هػػػ( كبو  ي هـػٕٔٔينح ػرف وػػف   ػال وػػف احاػو وػػف ينكنرػػو يج ػؼ )  (ّ)

 ظأهؿ و ك  ك وف حب ـ كهاويف 
  ورػػػ ك   حػػقَّيف ينرػػـك   وػػي اور رػػ  ديػػن  اػػػال احباظػػ   اػػ يف  ر ظػػ   "اع ػـػ ينو ػػػويف كينقوبئػػؿ ينرا رػػ "  إوػػ يهرـ يناقح ػػال( ْ)

 ظَِٔ/ُ ـََِِيناؤ    ين باعر  ن و ي ب  كين م   كوي  ينا ا  و عبء  
وػػػك   ( أك ػػػ  )  ِٕنكحػػ  ك  ظَّّٓنقطػػػ   (حك ػػػ  ) ُٕنكحػػ   كو رػػػل يج ؼ    هػػ  يجااػػػب  ايطػػػكطينقوػػرو  اػػػال  (ٓ)

 ظَّّْ
 ظأم  ورف و ال ين  طبف   ال وف حب ـ أوحبح حوف قا ا ( ٔ)
 ظي كح  ح ح( ٕ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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َِٞ ٌمي ٗي ٚح -ٗ ّْ َٗيَّسً  ٌََؼ ٕ٘خٌَِه 
()ٔ

ُؿـفُ   َْ ُ  حٌٕ٘خه١ذِ ط  طىخىُ ٌٙخ ُٗ

َيِٛح -٘ َٛ  ْٛ  َـٍ
(ٕ )

ٗ ٌظَيْوَيَوضْ  ٜ ر َٛ َٟ ـفُـٛح ٍَ كَّ َِ ٝ ٌَظَـ َا َٛ َْ حٌ  ًٍُحُٖ ٚ َٓخ

َٔـُٗ  -ٙ ْٛ ٍَ هللاُ َوـ ٍَ لـيَّ ـ ِْ ًحَن أل فُ  َٚ ََ ـ ْٜ َِ ٍَ هللاُ  خ لْي لّـَي َّ َْ ٌِـ ١ٌٚ 

حيَ  -1 َٚ َِّ ٝ هللاُ حٌـ ْٓ  اًح ِخ لـ٠َ َْ َػ فُ   ١ٍ ٜ ٠ظَوطّـَ ٍَ َٛ  لـ٠َخُٖ ل٠خٌء  ـٟ حٌ

8-  ُْ ٍَٙ ّْ ـ َٗ َق  َِّ ْْ ٠ُـفـ َِّ ػٍـ١ٕخ أ َِفُ  َٚػـ ْهـ َِ ُِ  ٌّٟ حٌد ٗـمِ
 َكٔـٛىٌ ٚوـٌَّ

5-  ٌَ َ٘ ٍِ ِؼ ٚ  ِ ِد ٚحٌ
ٌْ ُْ رخٌى فُ  ََٓؼٝ ر١ٕٙ ََ ِٞ طُْؼ َِّ ٚحٌـزُْغ ٌَ  ٟ حٌ٘ـ ُْ لََي ٌٙ 

ُْ ِٚهـفْ  -ٓٔ ِٕٙ َْ ح رّخ لـْي وخ ًٍ َٚ ُٛح ـ١َـشً َؿـٙخ َّٟ ح٠ٌ ِي ٚلْي  خِٔـ َِ ح أ ـٕٛ  َِ ٚ 

ٜ و ُّ٘خ -ٔٔ ََ ٌَٝ ٚأُه ْٚ ُ ْْ ؿَْص أ ٝ أ أَ ُٛح اٌَ َْ  َٟ ٌي ٌُٚ ٠َـْلـُٕٛح ٌٌحَن ٠َٚ

ٕٔ- ٝ َِ ٍَ ْوـطَـشُ هللاِ، ِـخ  َٓ َٟ ااّل  ـ ِ٘ خ  َِ َِفُ  ٚ ـ ْٔ ـٟءُ ٠ُٚـ ِٔ ُ ـٓ ٠ َِ  رـٙخ هللاُ ااّل 

ٖٔ-  َِّ شٌ  ؤْػـمََذ ًحَن حٌّـَي ٚحٌِؼـ ّـَ ٌ ىُ  ًِ ْٛ ًَ رٙخ حٌطّـَ ٠ ُِ
ُ أ

()ٖ
فُ   ـَٕـ١ّـَ ُّ ُ  حٌـ ـ َٗ  حألَ

ٔٗ- ٜ ََ ُٖ ٚاَل ٠ُـ ح ٍَ ً  ِخ أَ ّْ فُ   زَـيََّى ٗـ ٝ كـخٌَـٍش ِٓ رؼِيَ٘خ ٠َـظَـؤٌـّـَ  ػٍَ

َػـشً  -٘ٔ ْٛ ًٔخ ٠ٛ١ً  ٌٚ ِْ ٟ ُكـ ـفُ   ؤْػـمَـزَـِٕـ  ٓ لَـشٌ ٚطَؤَ َْ َٟ ُِٕٗ ُكـ  رمٍـزـ

ٔٙ-  ٞ ـِي ـْ ٓ  ِٚخ ٠ُـ ْٛ رَـَيصْ َِٔل ٌٚ ُٓ ٍِفُ  حٌَل١ٕ
ٌْ ًَ حٌٔلخثِذِ طَ ـُؼَٕخ ِؼ ِِ َيح َِ 

ٔ1-  ِٓ َٞ حٌـُل١ٔ أْ ٍَ ٛ لَـزِـٍٛح  ٌٚـ
()ٗ

ـَيُٖ  ْٗ ٍُ َٚ  َْ ُ َؿـفُ ٕ٘خٌَِه ٌُ ٠ َْ  َؿـْف رّخ وخْ ٠ُـ

ُْ ٌٍـٜ فِ ٌٍُٚٙـَيٜ -8ٔ ْْ ٌٙـيح٘ َٟ أَْػـَفُ  اً ِ٘  ٟ ُْ رخٌظ ٙ١  َٓ  ٚأْػـٍَ

ٔ5-  ُ ْٓ اهٛحِٔـٙ ِِ ٌَ ٌُْٙ ِٚخ ُحَي  أَفُ  ُحِؿـ ٍْ أَ َٚ  ٝ ٓ أٌِٚـٟ حٌْ٘لَٕخِء أْكَٕ ِِ  ُْ ٘ٚ 

ُْ أُ  -ٕٓ ٙ ُْ ٌْـفُ ٌٚىّٕـَ ُْ ٛح وّخ ٌـ ١َـَي٠ْـظَٙ
()٘

ـفُ   َٛ َْ ٠ُـٛ َٓ حٌظؤِْٔـ١ذِ ِخ ١ٌ ِِ  َْ  ٚوخ

ٕٔ-  َْ أ٠ْـُـُٗ  :٠مٌٛٛ ٍَ ٚ ٌْ ًْ  ـ  فُ  ال ٠ُـمْـزَـ ِٜ ٠ُْٕـ َٚ َىحًىح  ِٚ  ُْ ـِٕـ١ٙ ـْ  ِٚخ ُحَي ٠ُـ

ح   -ٕٕ ًَ ز َٜ َُ هللاِ ال رُـيَّ َٔـخ ِـٌٌ  َـ ػٔخٖ صرـخ٘خصل ؤِـ
()ٙ

ُِ ٠َْؼِطفُ  َحِك َّ  حٌ

ٕٖ-  ِٗ ٓ َػـطَـفَخطِ ِِ دِّ حٌوٍِك  ٍَ  ِٗ ٝ ٚال طَـظَـَى١َّفُ   ٍٍ َٜ ح١ِـُف ال طُـْلـ َٛ  َػـ

 

 الذساست: -7

( إلى عضان به عمشَ شاعش ٌمذان:  أ ( عضَ قظٍذة )حلبُج صماوً ٌا ابىت الَعمِّ

ٜو١يس  وٟ  ٢ "حٌم ٔوّو ٌوؼّٓحٌ ٌوف: "حٌغوخٌٟ ح ٘وخ لووٛي حٌّئ ِووٓ هزَ ٛووش، »، ٚ ٗووَحُف حٌل٠ِّوْٛ حٌفَ َِ حأل ٙو حٔظ

ًِّ ؿٙش،  ّخَي حأل١َِ  ًَ حٌؼَُد ِٓ و ٠ٙٔٚٛح رؤؿّؼُٙ اٌٝ ٕٛؼخء  ِٟ ؿٍّش حإلِخَ صأكّي رٓ حٌل١ٔٓل، ٚألز

ٓ صٚحٌٟ حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش رٜٕؼخءل اٌٝ كٜٓ رََحٗٙٛ ِّٚخ١ٌىٗ، َٚ٘د أؿُِي حٌؼَد اٌٝ حإلِخَ،  أٓي حٌي٠

ُو  َ٘ وٓ ُؿ ِِ ِوُٕٙ؛   ًَ ٕوٟ كوخطُ ؿّخػوشٌ  مَظو َُ  ٟ حٌٕخّ، ٚوخْ ِؼٗ ِٓ ر ًَ ٕٛؼخء، ٚٚلَغ حإلِخ َُ  يه ٚؿخَء حإلِخ

                                                                 

 ظموكي  يح  وكي كيب   كي( ُ)
 ( كهك  وحرؼظي( اال ينايطكط )واوك ِ)
 ظينطكو ين وؿ  كه ب  حو  ـ ينعبنال( ّ)
 ظيج ؼ ين بوؽ ينقا (هك ينح رف ْ)
ن ػػبف ينعػ ح  احاػػو وػف ااػػـ  وػف ا ظػػك   اق ػػكح اػف كىيًطػوى   ) إٌف طبورػ أم دبو ػػ  كبوراػ   كرقػػبؿ   طبورػ    بو ه مى وى طىػ - 1

 ظ  كطو(  طور  ـ    و  ــُٖٖٗـ(  ور ك   وي  إحربء ين  يم ينع وال  ُُٕ)  
 ظأوبح ًحٍو ي ينا اً  ي  مب ه  ك ب   اعبنـ ينح كؼ  اقو  بهب ااب أدو  بهب( ٔ)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ُْ ِٓ ًٌه، ِٚخٌْض اٌٝ كٜٓ ًٞ ََِِ ٚاٌٝ  يح ّْ ًٍ ِٓ ا١َ كم١مش،  ؤِٔفَْض ٘ ٓ أٚ ػ ػش، ػٍٝ طّٙش لظ ٍُؿ١ٍَ

«حٌم١ٜيسلحٌؼَّٚ، ٌُٚ ٠زك ِؼٗ ُِٕٙ أكي، ٚلخي ٗخػَُ٘    ص
()ٔ

   

ٙوخ ٔٔ-ِٕ٘ٙخ حألر١وخص:  "ِٔ٘ش حأل ىخٍ"ٚأٍٚى اى٠ٍْ حألٔف  ٟ وظخرٗ )حٌّوط١ٛ(  َِ اطْو ِف ، ػُو أطزؼ روزو

َِ ٍَُع حٌ٘خػَ حٌلخطّٟ ػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ رَ٘، ػُ ٔٔذ ا١ٌٗ حٌم١ٜيسً حٌظٟ أٌٚٙخ: ًِ حإلِخ ٟ ػخِ ِّ ل١َْ  َ  حٌ

ٚ َِ ٍِ َّٜٛح َ٘ـفخِص حٌ َْ ـ ُّ ىزخٌـ
ُد ١ُـًٍ َْ ٠ٌَ) َِ ًِ ُٓ حٌىُـٍَٝ رخٌٌحرِـ ِص حٌٍَْـٙخ  ١َـؼ

ٚحٔفَى رب٠َحى٘خ
()ٕ

   

ً أكّي حٌ٘خِٟ ػٍٝ ل١ٜيس ٗخػَ ّ٘يحْ )كٍزض ُِخٟٔ   ( ٚلخي:  ال أٗه  ٚال أٍطخُد أّٔـصـٙخ »ٚٚلف حألٓظخ

٘وٛ ٘وـَ روٓ كوخطُ    أٚ  ُِويٍن روٓ ر ٘وخػَ حٌفوخٍّ  ْْ ٠ىوْٛ حأل١ِوَ حٌ وخ أ ِّ ٙوٛ ا  ٌـل أكي ٓ ١١ٓ رٕٟ كخطُ؛  

ٓوخًٔخ  ُٙو  َ ّوي،  موي ووخٔٛح ؿٍ  ِوٓ أٚالى ٚأكفوخى كوخطُ روٓ أك ّوخ  حٌٍٔطخْ ػٍٛحْ رٓ رَ٘ رٓ كوخطُ    أٚ ٌغ١َ٘

«٠ـ١يْٚ حٌ٘ؼَ ٚحٌم٠َٞ   
()ٖ

 

 :ٟ  ٚلي ٔظَٔخ  ٟ حٌم١ٜيط١ٓ ٔظَس حٌفلٚ ٚحٌيٍحٓش ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢ط

ّْ  ٚلُض أ٘خِء ل١ٜيس )٠ٌَد ١ًٍٝ   ( ل٠ٌَذ ؿيح ِٓ ٚلِض أ٘خء ل١ٜيس )كٍزوض -ُ ِوخٟٔ   (، اً ا ُ

ٟ ُِٛٓ حألِطخٍ ح١ٌٜف١ش، ١ٛٚف ٕٓش  ْ اخٌزخ   ٟ ٕٛؼخء ٠ٚىٛ ٟ ُِٛٓ ٔ٘خ١ حٌلمٛي حٌٍِحػ١ش   حألٌٚٝ  

ًَّ  ١ٙخ حإلِخَ  ٟ ٕٛؼخء-٘ـ 8ٗٙ زَْىوَ(، ٚحٌؼوخِٓ )ًٚ حٌووَحف( -حٌظٟ ك َِ وخْ ر١ٓ حٌَ٘ٙ حٌووخِْ )ًٚ 
()ٗ

 ،

ٓ )أ٠خٍأِخ٠ٛ ٚآدأأأطْ( ٕٓش  ٞ ِخ ر١ ٓ أٚ حٌؼ ػش ِٓ ّ٘يحْ وخْ  َ، ٠ٚزيٕٚٓ٘ٔأ ً حٌَؿ١ٍ َّْ كخىع لظ أ

رؼي ًٌه رم١ًٍ،  ٛلض ل١ً حٌم١ٜيس حألٌٚٝ  ٟ حٌَ٘ٙ حٌٔخرغ طم٠َزخ رُؼ١ي هَحد حٌٍِع، ٚٚلوُض ل١وً حٌؼخ١ٔوش 

ٓوٜٛ ػوخَ ٚحكوي هو ي  ّْ ًٌه حإلِخَ ٌُ ٠زك  ٟ ٕٛؼخء  ل٠ٌَذ ِٓ حٌَ٘ٙ حٌظخٓغ  َٟخ، ِٓ ًٌه حٌؼخَ، اً ا

ٌُو 5َ٠ٗٙ-8ٗٙ ٍوه حٌّظفووَ ٘وـ، ٚ ٌوٝ حٌّ ّويحْ ا خَ أي كوخطُ ٚ٘ ٙووخ، ٔظوَح ال٠ّٔو ْْ هوَؽ ِٕ ٙوخ رؼوي أ ؿوْغ ا١ٌ

حٌٌَٟٓٛ، ٚٚٛٛي حٌظؼ٠ِِحص ِٓ ٌ٘ح حأله١َ اٌٝ ٚال٠ش ٕٛؼخء
()٘

  

ْ حألٔف ِئٌف  -ِ ّْ ٍَٓٛن اى٠ٍ ٓ ل١ٜيس )كٍزض ُِخٟٔ(،  "ِٔ٘ش حأل ىخٍ"ا حٌٌٞ أٍٚى ٓزؼشَ أر١خٍص ِ

ّْ ػُ أطزؼٙخ رم١ٜيس )٠ٌَد ١ٍٝ(، حٌظٟ ٔٔ ٜ أ ََ ّٔوٗ ووخْ ٠و ٌوٝ أ ٘و١َ ا ٘وَ، ٠ ّوَٚ روٓ ر زٙخ اٌٝ ػِحْ رٓ ػ

 ُِّ ّْ حٌّٜخىٍ حٌظٟ ر١ٓ ٠ي٠ٗ ػٍٝ ِخ ٠زيٚ ٌُ طٔ ٛ ٛخكذ حٌم١ٜيس حألهَٜ، ٌىٕٗ ٌُ ٠َٜف رٌٌه أل ٘ ْ ػِح

ََ َٛحكشً    حٌ٘خػ

ّْ ل١ٜيس )كٍزض ُِخٟٔ( ألكِي أٚالى رَ٘ رٓ كخطُ أٚ ألكي أكفخىكوخ -ّ َُ حألٓظخً أكّي حٌ٘خِٟ أ ِْ طُ، ؿ

ِٓ لِٛي حٌم١ٜيط١ٓ   ُد ِخ ً٘زٕخ ا١ٌٗ ِغ ِخ ٍأ٠ٕخ ِٓ لَد ُِ َِّ  ٠م

ٟوٛع حٌؼخ١ٔوش )كٍزوض  -ْ ًِ حإلِخَ حٌٍّموذ روخٌَل١ّٟ، ِٚٛ ِٟٛٛعُ ل١ٜيس )٠ٌَد ١ٍٝ( حٌظٕي٠يُ رؼخِ

ٕو١ٓ أٚ ػ ػو ْْ لَظًَ حػ خ ٌُ ٠ْٕٜف ّ٘يحْ ٠ٚميٍ كمٙخ  ٟ حٌٔزك ٚحٌظؤػ١َ، رؤ ّّ َِ ٔفٔٗ، ٌ ش ُِخٟٔ( حٌظٕي٠ي رخإلِخ

 ُِٕٙ رظّٙش ا١َ ِلممش وّخ  ٟ حٌوزَ 

                                                                 

 ظِّٗ-ِّٔ  ص"يندافين اط ينتبنال "(ُ)
 ظََّٓك   )أ(  نقط    ٔٓنكح    ه  يجااب  ر ظ    (ِ)

 ظُّٗ/ ّ " ب ر  ينراف ين ا م"ر ظ   (ّ)
   ػح  احاػو يجاػكع  ا  ػ  يكا رػؿ  "ينوحػ  ين عػباال اػال يجمػ   ينحار رػ  كاػب ركياق ػب  بوػرواال اكي ـػ ين  ي ػ   "ر ظ   (ْ)

 كاب وعوهبظ ٗـ  صُُٖٗ      ْكّيكا رؿ  ك ي   يك نـ كيندقبا  و عبء   وو 
 ظّْٕ-ُّٓ  وك   ٗٓ-ٓٓظ ك  ه  يجااب   نكح  ِٕٔك ِّٔ-ِّْ  "ين اط ينتبنال ينداف"ر ظ   (ٓ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ِووخ  -ٓ ٌووه  ِوٓ ً ٍووف، ٚ ٓووٍٛد ال ٠ىوخى ٠وظ و٢ٍ ٚحكووٍي ٚأ َّ ِووٓ َٔ ّوخ  ٜوو١يط١ٓ أٔٙ ِووٓ حٌٕظوَ  ووٟ حٌم ٕوخ  الكظ

ٌوٝ  ٜو١يس حألٚ ٍوغ حٌم ـويٖ رو١ٓ ِط ِوخ ٔ ٠ كظٗ حٌمخٍة ِٓ حٌظ٘خرٗ  ٟ حٓظويحَ حألٌفخظ ٚحٌظؼز١َحص، ِٓ ًٌه 

 ِٕٙخ، لخي: 1ٔٚحٌز١ض 

ُد ١ُـًٍى -ٔ َْ ٠ٌَ َِ ٍِ َّٜٛح َ٘ـفخِص حٌ َْ ـ ُّ ُٓ حٌىُـٍَٝزخٌـ َِ  ١َٚـؼ ًِ  رخٌٌحرِـ ِص حٌٍَْـٙخ

خِؿُِ  -1ٔ َّ ـ ـَ َٓ حٌط ـٍَٝ ٚحٌـ ُق ِخ ر١ َِّ شً طُـفَـ سً َٚكـِّـ١ّـَ َِّ ٟ ِػـ ِِ ْٛ  ػَ ـُض ٌِـمَـ

ٗ:ٕٔٚحٌز١ض )د  ( ِٓ حٌم١ٜيس حٌؼخ١ٔش، لٌٛ

ْٓؼخىُ -ٕٔ َّٕخ ٌُٗ حإِل ِِ ِٓ  ِٟ حٌىٍَُىَِٟٛد حٌط  ٚ ح ٍَٝرخٌطؼ ٍَ ٜ حٌَّٕمَغ أْوَي ََ  كظَّٝ ط

 :ٝ ََ حٌّظىٍُ  ٟ حٌم١ٜيط١ٓ،  فٟ حألٌٚ  وّخ ٠ كع ١ّٟ

ٔ٘-  ُِ ِٓ ظخٌـ ٗ ١ٌـُغ حٌِىـفَخفِ حر ح ٌٚٛ أٔـّـَ ًِ ِّٟ ػخِؿ ًِ حٌَل١ّ  ِٚخ وـٕـُض ػٓ لظـ

ٔٙ-  َِ ٍِ ـَىخ َّ ًِ حٌَٕيٜ ٚحٌـ ٍُ أ٘ـ َِٞ رِٕـٟ كخط ـ َ٘ ـْؼـ َِ ٚ ََ خ َِ َّٓ ٍحلـزُْض حإل  ٌٚى

 حٌم١ٜيس حٌؼخ١ٔش:ٚ ٟ 

ح ََ ـَ ْٟ َٓ ٚأ ظ١ِ ِِ ٟ حٌ٘خ ِٟ ٍْ ُ ُُِّٙوخ َشَ أ ٍُٚ َْ ػٍٝ ِخ أ ُْ أُلِْي ُض  ٍ ِْ ٍُ ٚ 

ٓ ٠خء حٌّظىٍُ ح٠ٌّخف ا١ٌٗ، ٚطخء حٌّظىٍُ حٌفخػً، ٚٔخ حٌّظى١ٍّٓ، ٚحٌفخػً حٌّٔظظَ  َ حٌّظىٍُ؛ ر١ ٚطىٍَ ١ّٟ

ًِّ ل١ٜي َِٕٗس  ٟ حٌم١ٜيط١ٓ، رّؼيي  8ِٗٓ ١َّٟ حٌّظىٍُ،  ٌويالثً َِس  ٟ و س، ٌٖٚ٘ حٌٕمخ١ ِٓ أرَُ ح

ّْ أٍٓٛد حٌم١ٜيط١ٓ ٚحكي ٌٚ٘خػَ رؼ١ٕٗ    ػٍٝ أ

:ٗ َِ االّ ألٔ ٝ حإلِخ َُ حٌوَٚؽ ػٍ ٌِٚ 

ح -8 ََ ـ َٜ ََ ٠ُٚـْٕ ْْ ٠َـمُـٛ َْ ٍَؿـخَ٘خأ َٓ ِٚــخٌَـٙخ ٚوخ  أرـخَف ىِـخَء حٌٍّّٔـ١

ٙوخ(،  ويِخء  ٔو١ٍّٓ ِٚخٌ ِوخء حٌّ ّويح١١ٔٓ، ٌٖٚ٘ حٌظّٙش طًّ٘ وّخ لخي حٌ٘خػَ )ى ٌوٝ لظوً حٌٙ ٗوخٍس ا ٔو١ٍّٓ ا حٌّ

ٜوفْٛ حألٍٝ حٌٍِحػ١وش  ٛوٕؼخء ٠ ٘وً  ِوخَ ٚأطزخػوٗ، ٚأ ِٚخٌٙخ اٗخٍس اٌٝ اط ف حٌٍِع، ِٓ لِزًَ ػخًِ حإل

 رخٌّخي كظٝ ح١ٌَٛ 

ٟ رمٛطُٙ ِٚـيُ٘  -ٔ ٗ ٚحٌظغِّٕ حٌ٘خػَ ِفؼُ رخإلٗخىس رمِٛ

ٟ حٌم١ٜي حألٌٚٝ ٠مٛي:  ٚٔـيطُٙ،  ف

ٔ-َ٘ َْ ـ ُّ ٝ رخٌـ ُد ١ُـٍَ َْ ٠ٌَ َِ ًِ ٝ رخٌٌحرِـ ِص حٌٍَْـٙخ ُٓ حٌىُـٍَ َِ ١َٚـؼ ٍِ َّٜٛح  ـفخصِ حٌ

ٓ آِي َكـخطُِ -٘ ِِ خ حٌٔخىحِص  خ أٌَـُـَٛوـشً ٚال١َّّٓ َْ َػــّٕـَ ـزٍِغٌ ّ٘يح ُِ  ْٓ َّ َ  

ٙ- َِ ٍِ خٍس أَوـخ َّ ْٓ ُكـ ِِ ٌَ ُكـّخسٌ  ـزَخ ِٔـَيحَءُٖ  ـ١َخ ْٛ ِٓ أ َِ حرْ ُٓ  ٟ ٠َـخ  ٠ٚؼـٍِـ

1- ْٟ ٟ َك١ِّ ـ١َخِاُِ ٠َٚـٙـظُِف   َٟ ـ١خؽِ  ِٙ ٟ حٌـ ِ  ٍَ رْ َِ ـ ِ٘  ًِّ ـٍي ٌِىُـ ِٗ ًٍ ٚكخ  رَـِىـ١

ٕٔ- ُِ َِ أْػـَيَي كـخِو ٟ حألْكـىخ ٍُ  ّخ ُحَي   َْ  ٟ آِي َكـخطِ ْػُض  ١ّخ وخ َٚ  ١ٚخ

ٔ8- ُِ َؼـخثِ ّـَ ـَٙخ ٚحٌٕ  ٔ َٓ حٌ ُٗ ر١ ّـَ ٛ أٔ ٌٚ َُُٖ طْـ ِٚ َْ ٠ٌُ٘ذ  ١ٌ ٓ َِ  ٍَ َو ٌْ َِ  ٟ ٚ 

ٔ5- ُ٠ ٓ َِ  َْ ََ  ٟ ّ٘ـيح َِ ِٚخ َىح ٍِ ـٛح ّٜ ٝ رخٌَّ٘فخصِ حٌ ـَٕ ُّ ِػُف حٌمَـَٕخ رٍََـْغُض حٌـ َْ  ـ

  

 ٚ ٟ حٌم١ٜيس حٌؼخ١ٔش:

ح-ٔ ََ ـزُْض آٍحثِٟ رُــطُـًٛٔخ ٚأظْــُٙـــ ّـَ ح ٚلٍ ََ ْٗط ُِّ أ  كٍزُض ُِخِٟٔ ٠خ حرَٕشَ حٌؼ

ٜ ػٓ ٌِ٘ــــزِٟ-ٖ ٍَ ُ ْْ أ شٌػٍٝ أ ٠ّـَ َِ َوــــــــ
ٌْ ــــــــ َِ ـشٌ  َّّ ـ ِ٘ ح ٚال ٓخػــَيطِْٕٟ  ََ ـ ـظَـَٕــىِّ ُِ 



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع

 

 الجزء التاسع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب

- 111 - 
 

 

ح-1ٕ ََ ُِئهَّ زَخ  ْٛ ِٓ أَ َِ ر خ ٚطخُؽ رٕٟ ٠خ ًِ ـميَّ ُِ  ِّٟ رَِل ٌْ َّ  أ٠٠َلٝ ١ٍُٓ ٌ

ح-8ٕ ََ َّ ًٓخ ِٓ حٌِّٛص أْكـ ْض وـؤ َِ َِ سً ٚال ُكـ ََ ٠َ َِ خ  ًٓ ُْ وـؤ يح ّْ ْْ ُٓم١َِْض ٘ـ  اً

ٖٔ- ّْ َّٚ رِٙخ ٘ــــــــ َ٘خ ُٚه  ٍ َْ هللِ َى ٜ للــــطخ ٍَ ًْ ٌِـــــــٌُ ح ــــــم ََ ٌَْوـ ـ َِ ٚ ٟ ِِ  يحْ لٛ

ٌَْوَ  و َِ ّويحْ، ٚؿويُ٘  ٛوزخ ؿوي ٘ ّويحْ، ٠ٚوخَ روٓ أ ِوٗ، ٚ٘  خٌ٘خػَ حٌلخطّٟ ٠ىؼَ  ٟ حٌم١ٜيط١ٓ ِٓ ًووَ لٛ

 أ٠٠خ  

ٜوو١يس حٌؼخ١ٔوووش  -ٕ ٛووخكذ حٌم ٓووُو  ٓووزَذ اهفووخء ح ٔووَؿق أْ 

ٗ رخٌوطؤ حٌفخىف، ألٔٗ  ٟ  َّ ِٙ َّ ْْ ٠ظ ُٓ أ ِى ّْ ُ ٠ ْٓ َِ ٛ اال ٌٍظ٠ّٛٗ ػٍَٝ  زٍََشَ )كٍزض ُِخٟٔ( ِخ ٘ ـَ ٌ ٍَ حٌم١ٜيس ليََّ حٌؼٌ

َّٜٛ ر١ٕٗ ٚر١ٓ ٍؿً ِٓ ٓخثَ حٌؼَد، لخي: َٔ ُ ٠ ْْ خ أَِٔف أ ّّ  رٓ حأل٠ُٙ ٌّخ حٍطي ػٓ حإلٓ َ ٚطَٕٜ، ٌ

ح -5ٕ ََ ـ َّٜ خ طَـَٕـ َّّ ٌَ َْ َْ رٕٟ أَّخ ٍُ ٍث١ َٓ أ٠َْٙ ُص حر ٍْ ٌَ ْٗٙيٚح أِّٟٔ ػ  أالَ  خ

ُ الط َ ِٓ هِٜٛٗ، ٠ٚيػٛ٘ َ ا٠ذ وؼ١ ٙخِٗ رّخ ٠ظلمك رٗ ػمخرٗ حٌ٘ي٠ي ٚال١ّٓخ ػٕي حإلِخَ  ٌٙح حٌز١ض ٠ؼ١

 ٌٛ طّىٓ ِٕٗ 

ّْ حٌم١ٜيس )كٍزُض ُِخٟٔ( ِخ ٟ٘ اال أهُض ل١ٜيس )٠ٌَد ١ًٍٝ(   َق أ ّْ َٔؿِّ ٓ حألىٌش أ ٌٕٚخ رؼي ِخ أٍٚىٔخ ِ

ّوَٚ روٓ  ٚأّٔٙخ ٌ٘خػَ ٚحكي، ٌّٚخ وخٔض ٔٔزش ل١ٜيس )٠ٌَد ١ٍٝ( ِئويس حٌٕٔزش اٌٝ لخثٍٙخ ػِحْ روٓ ػ

ّْ حألهَٜ ٌٗ أ٠٠خ  ر  َ٘  ب

 

 ب ( مادة الذساست:

َّّٕٔخُٖ ِٓ ىالالص حٌِِٓ اًح ًُِوو ٜو١يس  ََ أهزخٍ ٗؼَحء ٌٖ٘ حٌّـّٛػش ٔخىٍسٌ، ٌٛال ِخ طٍ ٓوزش حٌم ، ِٕٚخ َُ ٘وخػ حٌ

 ِّٟ ٠ٓ وووخٔٛح  وٟ ١وو ٌٌو ٌوو١ّٓ، ح ٗوؼَحِء ح ِووٓ  َُ ِـّٛػوشً  ّْ حٌزلووغ ٠ىوخى ٠موويِّ ٔوِػُ أ ٕووخ  ح  بٔ ٌ٘و ِوغ  ْْ ٍٚىْص، ٚ ا

 ح١ٌٕٔخْ 

ٙووخ  ٘ووٛ ِٕ ِوخ  ٓوو١ّخ  ٕوويٍ، ٚال ٙوخ أٚ ٠ ٕووخُٚي حٌزووخكؼ١ٓ ٌ ًّ ط ٜووخىٍ ٠مو ِووٓ ِ ٔوظمخس  ح حٌزلووغ ِ ٘وٌو ِوظٓ  ِووخىس   ًّ ٚؿو

ِوٓ حٌؼؼوٍٛ  "ِوط١ٛ، وىظخد "ِٔ٘ش حأل ىخٍ ٍٟٚٚش حألهزخٍ ٕوخ  ٞ طّى ٌٌو ٔوف"، ح ٌوي٠ٓ حأل إلى٠ٍْ ك١ّوي ح

ػٍٝ ٔٔوش ِٕٗ ٍِٜٛس
()ٔ

ٙوخ رخ١ٌَ  ٔوزذ طوؤػَ هط ٙوخ، ر ِوٓ ػزخٍحط ٛروش، حٌظوٟ ػزؼوض ال طًٔٙ لَحءس وؼ١وَ 

ٓووش  ٔووض ػي ٜوو٠َٛ اً وخ خ،  ٠وو  ػوٓ ٍىحءس حٌظ ّووْ رؼ٠وٙو ْْ طوٕطّْ أٚ حٔط ّووخص كظووٝ وووخىْص أ روؤوؼَ حٌىٍ

حٌٍّٜٛ ال طظّىٓ ِٓ حٌٛٛٛي اٌٝ أ١َحف حٌٔطٍٛ رٔزذ حٌظـ١ٍي ح١٠ٌك، وّخ ٔظٓ، ٌٚٛال حٌٜزَ ػٍٝ 

خص حٌظٟ ١ّٔض حٌىٍّخص ِٓ حٌمَحءس  ٟ حٌّوط١ٛخص ٚحٌظظزغ ٚحٌظٕم١ذ ػّخ ؿخءص ػ١ٍٗ حٌىٍّخص ِٓ حٌٍطو

ٞ حٌلَٚف حٌظٟ ٌُ ٠زك ٜٓٛ أ١َحف ِٓ ِؼخٌُ رؼ٠ٙخ، ٌٚٛال حٌظّّىٓ ِٓ حألُٚحْ  ٔخك١ش، ٚحّٟل ي رؼ

ػ١ٍٗ ِٓ ٗؼَ أٚالى رَ٘ رٓ كوخطُ  كٍٜٕخًٛ ِخ ٚحٌ٘ؼ٠َش ٚحٌوزَس حٌٍغ٠ٛش، ٌّخ هَؿٕخ رٌٙح حٌزلغ  ٚلي 

 ر١ظخ،  ٟ طٔغ لٜخثي ٌٔظش ٗؼَحء   ٕٕٓرٓ أكّي حٌّٙيحٟٔ ٚأكفخىٖ ِٓ حٌّٜخىٍ حٌّظخكش اٌٝ 

 

 

 

 
                                                                 

(  ػـػ ّْٕٗي ـػ ينا ػػبح    هػ  يجااػػب  ك ك ػ  يجيوػػب   ناؤن ػ   اػػبو ينػورف إو رػػل يج ػؼ    ػػي   ػف اراػػ كار ـ  بـػ )(ُ)
ـ  ا ػ    ػي  ُّٖٗعبء نوبنح ين رئػ  يناوػ ر  ينعباػ  ن ا ػبح  اوػ    ػ    وكر ،  ف ايطكط  ين باي يناور  وو 

 اال ا ا   اع  يناب و ن دقبا  كين  يم وووالظ



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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 ( مُضُعاث ٌزي المجمُعت الشعشٌت: 1

ٓو١ش،  ـوَٞ  وٟ ١ِويحْ حٌفَٚ ٓوش، ٚط ٙوخ ط٠ٕوٛٞ طلوَض روخد حٌلّخ ـويُ أّٔ ٖ حٌّـّٛػوش ٠ ٌ٘و ٓ ٠ظٜفّق أٗؼخٍ  َِ
وٝ، ٚ وَف  ًٟ ٍِ ِوٓ  ووَ ٚ ٜويٍ؛  ِوخ ٠ووظٍؾ  وٟ حٌ ٌوٕفْ ٚ ْ حألهزوخٍ، ٚطلىوٟ ػوٓ ح ّٚ ٚطَٔىُ حٌلوٛحىَع ٚطوي

ٟ:ٚطٙىُ  ، ٚحٓظؼطخف ٚا٠ذ، ٜٚٔق ٚكىّش، ٚػٍٝ حٌٕلٛ ح٢ط

َْٓ حٌٍّه حأل٠ٛرٟ حٌؼ٠ِِ ٔحٌم١ٜيس )ق -ٔ ٓ رَ٘ ٚأه١ٗ ِٓ أ َ ػَّٚ ر ّ حٌ٘خػ (: طُٜف ١َٟك حٌفخٍ

ٛوٕؼخء،  ٕوش  ِوٓ ِي٠ ّٚ حٌىز١وَ روخٌمَد  ٜوغ١َ ٚحٌفو ِّٚ حٌ ٜو١ّٕٙخ حٌفِو ٍوٝ ك ٓوظٌٛٝ ػ ٕويِخ ح ١غظى١ٓ ٌّٙخ، ػ

 ٘ـ  8ٕ٘٘ٓش

ٝ ِخ ٔظؾ ػٓ ِؼَوش ػَٜ ر١ٓ حٌلخ١ِش حأل٠ٛر١ش رٜٕؼخء ِٚؼُٙ ٗٚقٖٚقٕحٌمٜخثي )ق -ٕ َ اٌ (: ط١٘

ِوخَ ػزوي هللا  ّوي روٓ حإل ٌوي٠ٓ ِل آي كخطُ ِٓ ٔخك١ش، ٚحألَٗحف حٌلِّحص ٚأطزخػُٙ، ح٠ٌٌٓ لخىُ٘ حأل١َِ ػِ ح

ِووٓ ٔخك١وش أهوَٜ؛  فووٟ )ق ّوِس  ٙو١ِِٕٚروٓ ك ِوٓ أٍٝ حٌّؼَوووش ِ ٗوَحف  ِوٓ  ووَحٍ حأل ُو  ًُ ( طٙى  ٓ  ٚطمزوو

ٔوخٍ ٚػويَ حٌمويٍس ٖحٌم١ٜيس )ق ٔوزذ حالٔى ٓوو٠َش ر َي رؤّٔٙخ طٕٙجش رخٌٕـخس، أٚ طْؼ٠ِش رخ٠ٌِّٙش، أٚ  ّٚ ْْ طئ ( أ

ِوٓ أٍٝ حٌّؼَووش  ٘وـ٠َف  ٌوه حٌ ٔولخد ً ٗوخىس رخٔ ػٍٝ ١ًٔ حٌَٕٜ،ٚ ١ٙخ ٟٗء ِٓ ِؼخٟٔ حٌظ١ٍٔش، ٚ ١ٙخ ا

ّْ حالٔٔلخد ٚحٌفَحٍ ٠ؼوي   ْْ أٛخرٗ ُٓٙ  ٟ ػ١ٕٗ، ًٌه أل وٍٗ  رؼي أ َّٜ ّوخ ك ٌَ ػ ٙوخ طؼز١و ٜوَ أك١خٔخ ٚ ١ ِوٓ حٌٕ

رٟ أ ٠َك ِٓ ؿ١ٖ حأل٠ٛر١١ٓ ِٓ حٌٕٜـَ حٌٌٞ ِخ وخْ ٌٗ أ١ْٔظلمك ٌٛال رٔخٌش لخثي٠ٗ ريٍ حٌي٠ٓ ٍٚٔٛ حٌي٠ٓ 

 ٖ ٌ٘و ٛويٜ  ٌوش حأل٠ٛر١وش، ٚالروي أْ  ٛوف حٌيٚ ٌوٝ  ح أْ ٠ظلوٛي ا ٌ٘و ِوخَ  ػٍٟ ٌٍٍٓٛٛؿخٌّٙخ  ٚىػٛس الرٓ حإل

 ٓ ً حٌل١٠ِّ ْ ؿي٠ًّخ رخال٠ّٔخَ طلض ٌٛحء حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش  ١ّخ رؼي، ٚ ٟ )قحٌّؼَوش لي ؿؼ ( ر٘خٍس ٠ٗفىَٚ

 ٌٍٍّه حٌّٔؼٛى حأل٠ٛرٟ رخٌَٕٜ ٚارَحُ ِميٍس حٌلخ١ِش حأل٠ٛر١ش ٚلخثي٘خ ِٚٓ ِؼُٙ ِٓ آي كخطُ  

ْ )ق -ٖ (:  ١ّٙخ حٓظٕـخى ٚحٓظيػخء ٌٍمَٛ ِٓ آي كخطُ ٌَ غ ح١٠ٌُ ػٓ أه١ُٙ ٚحرٓ ٙ( ٚ)ق٘حٌم١ٜيطخ

ً حإلِخَ حٌٌٞ أطٍف ٍُع ػِحْ ٚأِٛحٌٗ، ػُّٙ ح ٓ رَ٘، ٌَِٚىزْقِ ؿّخف ػخِ ٓ ػَّٚ ر ْ ر َ ػِح ّ حٌ٘خػ ٌفخٍ

 ٚ ١ٙخ حٌظٕي٠ي رخإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ ٔفٔٗ، ٌّخ لظً رؼٞ حٌّٙيح١١ٔٓ  

(: طلظٛٞ ػٍٝ ِيف حٌٍٔطش حٌؼخىٌش  ٟ ٔظَ حٌل١٠ِّٓ حٌّٕ٘م١ٓ ػٓ حإلِخَ أكّي رٓ 1حٌم١ٜيس )ق -ٗ

ٙوُو ٔو١ٓ، ِٚؼ ِووٗ  حٌل ٍووٝ َِٚءطووٗ ٚوَ ٕووخء ػ ٓووٌٟٛ، ٚحٌؼ ٍوه حٌّظفووَ حٌَ ٍووش رخٌّ ٔووٍطش حٌّّؼ ٍووه حٌ آي كووخطُ، ط

 ٚؿِحٌش ػطخثٗ ٚٔـيطٗ 

ْ )ق -٘ َ حٌؼظ١ي، ػٕي ِخ ٚلؼٛح 5( ٚ)ق8حٌم١ٜيطخ َِ َْ َِ ًَ  ٓ ً كٜ ْ رخٌظؤٓف ػٍٝ آي كخطُ، أ٘ ( طِهَح

ٌوٚ ٟ  ظٍٕش ر١ٕ١ش، ِِلظُٙ  ِوٓ ً ٌوٝ هوَٚؿُٙ  ، ٚأّىص ا ُٙو ٘وخِن حٌزوخًم، أ ٍ٘ظُٙ، ٚأً٘زوْض ٠ٍل ٜوٓ حٌ ه حٌل

ٌوويٌٚظ١ٓ حأل٠ٛر١ووش  ِوخَ ح ٙوُو أ ي ر ٛوّو ٓوٍطظُٙ، اً  ًّ ُكوٍف أطووخُ٘ اللووظ ع  ِووخَ ووو ٍووٝ حٌؼزوخص أ ٓووخػيُ٘ ػ  ٞ ٌٌو ح

( ػخِخ، ٌُٚ طظّىٓ حأله١َس ِٓ أهٌٖ ٚر٢ٔ ٔفًٛ٘خ ػ١ٍٗ وغ١َٖ ِٓ أوزَ كْٜٛ ح١ٌّٓ 5ٗٚح١ٌٌَٛٓش ِّيس )

١َق  ٟ ً ْٗ ِخٍ، ٚرَحٕ رٜؼيس،  ٠  ػٓ ِلخٚالص حألثّش حٌظٟ وخٌيٍِئس  ٟ طؼِ ٚكٜٓ َكّذ  ٟ اّد، ٚأ

 طَؿغ ِٓ ىْٚ ِآٍرٙخ  ٌىٓ وخٔض طٛؿٗ حٌؼ١ْٛ ا١ٌٗ، 

خ  ٔوٙو ٙوخ طمويَ ٔف ٜو١يس ِٕ ٙوخ،  موي اوويْص ووً ل ِوٓ هخٍؿ ٜوخثي  ٟووٛػخص حٌم ٔوظطَى  وٟ حٌلوي٠غ ػوٓ ِٛ ٚال ٔ

ح ٌّ ٌٍمخٍة  ٟ أكٔٓ ُكٍٍٙخ، كظٝ ال ٔلظخؽَ  ًَ  خ هيِٕخ٘خ رٗ ٌظىَحٍ حٌلي٠غ ػٕٙخ ٚػٓ ٠ِّٛٔٙخ، ٔظ

ٟ حٌٕٜٛٙ، ٔٔظوَؽ ِٓ هزخ٠خ٘خ ِخ ٠زَُ ل١ّظٙخ حٌف١ٕش ٚحٌـّخ١ٌش، حٌظٟ ك٘ي٘خ لخثً حٌٕٚ،    ً ٚأّخ ٔيه

ََ اػوخٍس  ٟوٛع أوؼو ق رٗ ط١ٍّلوخ، ١ٌـؼوً حٌّٛ ِّّ ََ ِخ ٠َ٠ي اظٙخٍٖ ٠ٚوفٟ ِخ ٠٘خء اهفخءٖ ١٘٠َٚ ا١ٌٗ ٠ٍٚ ِٙ ١ٌُظ

 ٌٍّظٍمٟ   

 



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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 ( أدبٍت أشعاس البِْششٌٍه: 2

 لضمه:عبُس ا -1

 ِْ ٓوخ ـوخد  َ ٌوٝ أ اًح وخْ ٚحلغ ح١ٌّٓ حٌٌٞ ٓززظٗ حٌو  خص ٚحٌّٕخ َحص ٚحٌٜـَحػخص ٚحٌلَٚد لوي أّىٜ ا

َْ ِٓ أٚالى  - ٌٙح أَِ ١ز١ؼٟ -كٍَد  ََ  ٟ ح١ٌّٓ ٚال١ّٓخ ٗؼَ حٌفَٓخ أِخ حٌّوخٌف ٌٍّظٛلغ  ٙٛ أْٔظـي حٌ٘ؼ

ٔووظٜٛ ػووخٍي  ٍووٝ ِ ٙوُو وووخٔٛح ػ ٌووٝ أٔ ٘وو١َ ا ّوويحٟٔ ٠ ٘ووَ رووٓ كووخطُ حٌٙ ح حٌفووٓ، ر ٘وٌو ىٓ  ووٟ  َّ َّ ٌووظ ِووٓ حٌموويٍس ٚح

ِِٓ١ 
()ٔ

ٗوؼَ  ٞ ١ِوِ  ٌٌو ّوخ ح َْ  ١ٗ وؼ١َ ِٓ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ ٠ٙٛٞ ٔلٛ حٌّلخوخس حٌّٔـش ألٗؼخٍ حٌمويِخء    وخ

زَشِ  ْٜ  ِٓ حٌ٘ؼَحء؟ ٚو١ف طـٔيص حألىر١ش  ٟ ٗؼَُ٘؟ ٌٖ٘ حٌُؼ

ِووخ رووٗ ٘ووٛ حألىر١ووش، أٞ  ّووخ  ٌوو١ْ حألىد ٚأ ٍوُو حألىد  ٟووٛع ػ ِٛ ّْ ْ: "ا ٔووٛ ح  لووخي ٠خوز ًَ ِووخ أػوو  ٌّٚ ٔوو ٠ىووْٛ 

أىرــ١ًّخ"
()ٕ

  ٚػخىس ِخ ٠َر٢ حٌيحٍّ حٌٕٜٛٙ حألىر١ش رظخ٠ٍوٙخ حٌٌٞ ٔ٘ؤص  ١ٗ، ال ألٔٙخ لي ػْٕض ػٕمٙخ ا١ٌٗ 

ّوً  ٞ رموٟ ٠ل ٌٌو ٙوخ ح ُِ ٙوخ لٛح ٛوخٍ ٌ ٕوٗ، ٚ ّوْض  ١وٗ ٚهَؿوض ػ ٔ ٞ ٌٌو ٙوخ ح ٌوٝ ُِٕ ْٓ ٌإلٗخٍس ا ٚطؼٍمض رٗ، ٌٚى

ٔوض  ّٓخطٙخ حٌـّخ١ٌش ٚحٌّؼ٠ٕٛش حٌظٟ طزمٝ ِظـيىس ٌوٛ وخ ـويىص ػمخ ظوٗ، اً  ّوخ ط ر١ٓ ٠يٞ حٌمخٍة حٌّؼخَٛ، ِٙ

ً ػخَ طفمي ِىخٔظٙخ ِغ ٍَِٚ حٌِِٓ ٌىخٔض  ٙ حألىر١ش ر٘ى ِٚؼٍمخص حٌؼَد  ٟ  (حأل٠ًٔش)ٚ (حإل١ٌخًس)حٌٕٜٛ

ْٓ ِّٙخ  حٌـخ١ٍ٘ش ٚو١ٍٍش ٚىِٕش ٚرو ء حٌـخكع ٚأٗؼخٍ أرٟ ٔٛحّ ٚأرٟ طّخَ ٚحٌّظٕزٟ لي  ميص أ١ّ٘ظٙخ، ٌى

َّ حٌٛ ٠َّشً طلًّ هٜخثٚ حٌـّخي ٚحإلى٘خٕ ِ َِ ّْ حٌٕٜٛٙ حألىر١ش حٌؼخ١ٌش، طزمٝ ١ ٢ٓ حٌظخ٠ٍوٟ، ُٚحي  ب

ّْ حٌٛظ١فش حألىر١وش حٌظوٟ  َّْ ٚٓطًخ )طخ٠ٍو١خ( ِؼ١ٕخ ٠ِٚي  ٟ ك١ٓ أ َ: "ا ٚلخرٍش ٌٍمَحءس ٚحٌظؤ٠ًٚ، لخي ا٠وٕزخٚ

ح ك١ًّخ ِٓ حٌّخٟٟ  لٔذ، ًَ ٠َّشً ِلخ ظش  أٚؿي٘خ ًٌه ح٢ٌٓٛ طزمَٝ، ٟٚ٘ ال طزمَٝ أػ َِ ٚأّّخ ٟ٘ طزمَٝ أ٠٠خ ١

ػٍٝ ىالٌظٙخ وخٍِشً هخٍؽ ٍٛظٙخ رٌٙح ح٢ٌٓٛ حٌٌٞ أٚؿي٘خ"
()ٖ

  

 أَصان القظائذ: -2

حٌُْٛ ٚحٌمخ ١ش: حٌُْٛ ٚحٌمخ ١ش ّ٘خ حإل٠مخع حٌوخٍؿٟ، ٚؿَّ حٌىٍّخص ِفَىس َِٚوزش ٘ٛ حإل٠مخع حٌيحهٍٟ، 

ٍو ّٔوٗ "٠ ٔوخ"ٚأل١ّ٘ش حإل٠مخع  ٟ حٌ٘ؼَ وخْ ا١ٌٛص ٠َٜ أ ٜوٍٛس أك١خ ي حٌ
()ٗ

   ٖ ٌ٘و ٘وَ روٓ كوخطُ  َُ آي ر ٚلوي ٔظو

 :ٟ  حٌؼ١ٕش ِٓ أٗؼخٍُ٘ ػٍٝ ػ ػش رلٍٛ ٍِ٘ٙٛس  ٟ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ، ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢ط

ٙوخ ٕؿخءص حٌم١ٜيس )ق  -ٔ ٌوٛح َ ٚػويى أر١خط ٟ    ( ػٍٝ رلَ ح ًِّ َك ٓ و ِِ  ٜ ٍَ َٛ ر١ظوخ،  ٕٔ(، )أٓخىحِص حٌ

ح حٌزلوَ ٔٔٚط٘ىً ِخ طمَد ٔٔزظٗ ِٓ  ٌ٘و ٙوخ، ٚ ٘وؼ٠َش  وٟ حٌّـّٛػوش وٍ %، ِٓ ِـّٛع أر١خص حٌمٜخثي حٌ

 :ٟ ٌوٕظُ أ١ٌٓ حٌزلٍٛ ٠٘ظي اًح ٗيىطٗ ٠َّٚق اًح ٍلمظٗ، ٚأوؼ»رلٔذ ٚٛف ١ٍّٓخْ حٌزٔظخٔ ـوٛى روٗ ح ِوخ ٠  َ

«  ٟ حٌفوَ
()٘

 

                                                                 

   بر  ينق ف ين بول كاال ينق ف ين بوي ن     ظ  (ُ)
   اػػ  ينوػبوؽ وػػف    رػ يؿ ا   ػال   ػػاف ا ػبح )اػويؿ إنػػل ينا ػبه  ين قورػ  اػػال ين ح رػؿ يجووػال(  "ين قػو ين ٌوػػب ال  "ر ظػ  (ِ)

 ظ  ّٕٖ-ّٖٔ  ـََِٖين ب ل ب كا   ين عكور    باع  يكابـ احاو وف  عكو يك نار   
 ظ  ّٖٖين بوؽ  ص  (ّ)
 ظَُ  صُُٖٗ  احاو ح ف  وو يهلل  ينقبه    وي  يناعب ؼ  "ينوك   كينو بء ينمع م"(ْ)
 ( ينمػع  ينع وػال كأك ي ػػ  )اقوا ن ين  ـَُْٗ  ين ػنؿ  إنرػبق  هػكار كل   ع رػػح  ػ رابف ينو ػ ب ال  ينقػبه    اطوعػػر ظػ    (ٓ)

 ظُٗ



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ٝ رلَ حٌىخًِ، ٖؿخءص حٌم١ٜيس )ق  -ٕ ٍِ   ( ػٍ ْوِي ُّ َِ حٌ رْ َِ ِٙ ٓ حٌ ٟ ٍٔخِن ػ %، ٙر١ظخ، أٞ  ٖٔ( )ا٠ِّ

«أؿٛىُ  ٟ ٔظُ حٌوزَ ِٕٗ  ٟ حإلٔ٘خء ٚألَد اٌٝ حٌّ٘يس ِٕٗ اٌٝ حٌَلش»ٌٚ٘ح حٌزلَ 
()ٔ

     

ّْ ٗؼَحء٘خ حهظخ  -ٖ ٟ ٓزغٌ،  ب ر١ظخ،  8ٍٙٔٚح ٌٕظّٙخ رلَ حٌط٠ًٛ، ٚػيى أر١خطٙخ: أِخ رم١ش حٌمٜخثي ٚ٘

 :ٗ ٞ ِخ ٔٔزظ ً 8ٖأ ظِٛػُذ ِخ ال ٠ٔظٛػُذ »%، ِٓ ِـّٛع أر١خص حٌمٜخثي وٍٙخ، ٚرلَ حٌط٠ٛ ْٔ َ٠ ٌُّ ٌَ ِه٠ رل

ِٓ حألهزوخٍ،  ، ٚحٌلّخِٓش، ٚحٌظ٘خر١ٗ، ٚحالٓظؼخٍحص، َِٚٓى حٌلٛحىع، ٚطي٠ٚ َِ ُٖ ِٓ حٌّؼخٟٔ، ٠ٚظٔغُ ٌٍفو َُ ا١

ٌوٝ ِٚٚٛف حألكٛ ٔوْض ألوََد ا ٜوخثَيُ٘ وخ َّْ ل ٍِ أل ٛحُٖ ِٓ حٌزلوٛ ِٓ َٓ ػٍٝ ِخ  ظَمَي١ِِّ ُّ
َِ حٌْ رَخ  ٟ ٗؼ ٍَ حِي، ٌٌٚٙح 

 َٓ َِّي٠ َِ حٌٌّٛ ، ِٓ و  ِّٟ ِٜ َٜ َِ حٌمَ «حٌ٘ؼ
()ٕ

   

 

ٌه  ط١َ٘ ٌٖ٘ حٌؼ١ٕشُ  ٌٌو ٜوٟ،  ٘وؼَ حٌمٜ ٌوٝ حٌ َِ أٚالى رَ٘ رٓ كخطُ ٚأكفخىٖ اٌٝ أّٙخ ألَُد ا حٌّظزم١ش ِٓ ٗؼ

 ْٓ حٓظٛػزٙخ حٌٕظُ ػٍٝ )رلَ حٌط٠ًٛ( أوؼَ ِٓ ا١َٖ، ٌ٘ح حٌزلَ حٌٌٞ طٌَّٛغ حٌؼَد رز١ٕظٗ حألٓخ١ٓش: ) ؼٌٛ

٘ووىً ػووخَ، أ ؼووخٌي ٍٚىٚىُ  ِووَحص، وب٠مووخع ٌٍل١ووخس ر ( حٌّىووٍَس  ووٟ حٌز١ووض أٍرووغ  ْٓ ٜووِٛص  ِفووخػ١ٍ أ ؼووخٍي، وخٌ

﴾صٓزؤ  ََ حٌط١َّْ َٛ َؼُٙ َّ ر١ِ ِّٚ ََّٜيٜ، ٚحإلٔٔخْ ٚحٌطز١ؼش ِٓ كٌٛٗ؛ ٘ٛ ٠فؼً ٟٚ٘ طظـخٚد ٚطَىى ﴿٠َخِؿزَخأُلَ ل، ٕٖٚحٌ

٘وخ  ووٟ  ٓوٍش أؿَح ٔووذ ىٍح ٔوزش ػخ١ٌوش،  زل ٜووٍٛ رٕ ٍوف حٌؼ ،  وٟ ِوظ ِْ ٌووُٛ ح ح ٌ٘و ٍوٝ  َُ ػ ٌووٕظ ٓوظوَيِٛح ح ح ح ٌٌو ٚ

ٓو ِٟ حٌّغَد حألٓظخً ِلّي حٌؼٍّٟ، ٚطٕخٚي  ١ٙ ـوخٍٟ٘، ٚحإل ٓ: حٌ ٜو٠َ خ حٓظويحَ حٌ٘ؼَحء حٌؼَد  وٟ حٌؼ

ٍ حٌ٘ؼ٠َش،  ٟ ىٚح٠ُٕٚٙ ِٚـخ١ِؼُٙ حٌ٘ؼ٠َش،  ى٘فض حٌيٍحٓش  ١ّخ و٘فض ػٓ أُٔٙ ٔظّٛح  ٚحألِٛٞ، ٌٍزلٛ

ح، ِٓ حٌزلٍٛ  ٗٔ( ل١ٜيس ٚلطؼش ٚر١ض ِفَى، ػٍٝ 5ٙ٘ٗ) ًَ ، حٌظم١ٍي٠ش حٌٍّ٘ٙٛس، ٚأْ ِخ ٔظّٖٛ ٙٔرل

ٚ ً ٝ رلَ حٌط٠ٛ % ِٓ ِـّٛع 8ٗ( ل١ٜيس ٚلطؼش ٚر١ظخ، أٞ ِخ ٔٔزظٗ ٕ٘ٔٗكيٖ  ٟ حٌؼ٠َٜٓ رٍغ: )ػٍ

لٜخثي ٗؼَُ٘ ِٚمطؼخطُٙ ٚأر١خطُٙ حٌّفَىس
()ٖ

ّوٖٛ  ِوخ ٔظ ٜوف  ، أٞ أْ ِخ ٔظّٖٛ ػٍٝ حٌط٠ًٛ حلظَد ِٓ ٔ

ِوٓ  ٔوـً وؼ١وَح  ٗوؼخٍُ٘ ط ٔوض أ ّوخ وخ ٌوه ٌ ٕويُ٘ ٠ىوخى ٠ؼويي رم١وش حٌزلوٍٛ  ًٚ ٙوخ،  خٌط٠ٛوً ػ ٍوٝ حٌزلوٍٛ وٍ ػ

 ٟ ك١خطُٙ ٚأهزخٍُ٘ ٚلُٜٜٙ ِٕخك

 

 اللغت َالثقافت )الخىاص(: -4

ٗووٟء ػووخِٟ، اً ٠زوويٚ أْ  ٙووخ  ٌوو١ْ  ١  ، ـوُو ٜوو١لش ػ٠َمووش حٌّؼ ٛووخ ١شٌ   ٖ حٌّـّٛػووش حٌلخط١ّووش  ٘وٌو ٗووؼَ  ٌغووش 

ٓ  ٟ طٍه حٌلمزش وخٔٛح ػٍٝ ػمخ ش ػخ١ٌش، ال طمخٍْ ٌغظُٙ رٍغش حٌمَٛ حٌّلى١ش حٌظٟ أىٍوٕخ٘خ،  حٌ٘ؼَحء  ٟ ح١ٌّ

ً ح٠ٌٕٙش حٌلي٠ؼش، ح٠ٌٕٙش حٌظٟ ٚوخٔض ِٕظَ٘س ك ٝ ِخ لز ٟ اٌ ْ حٌّخٟٟ، ِّخ ٠ٕظّ َ ِٓ حٌمَ ٝ حٌؼٍغ حأله١ ظ

َّْ ٗؼَحء ح١ٌّٓ  ٟ طٍه حٌلمزش وخٔٛح  ٗوؼَُ٘-َٔ٘ص حٌّيحٍّ، ٚلَرض حٌـخِؼخص  رً ا ِوٓ   -ػٍٝ ِخ ٠زيٚ 

ًٓخ ٚكفظخ ٍٚٚح٠ش ٌٍ٘ؼَ حٌؼَرٟ حٌٌٞ رٍغ لّشً ٗخِوش، ػٍٝ ٌٔخْ أرٟ طّخَ ٚ ٍُ ََ طيح حٌزلظوَٞ ٚحٌّظٕزوٟ أوؼ

ِوٓ آػوخٍ   ٍَ ِوٓ أػو ٜوخثيُ٘  ِوٓ ل ٜو١يس  ٍوٛ ل ٔوٟ ٚا١وَُ٘، اً ال طو ٘وخٔت حألٔيٌ ّويحٟٔ ٚحروٓ  ٚأرٟ  َحّ حٌل

 أٗؼخٍ ٘ئالء ٚا١َُ٘ ِٓ ٗؼَحء حٌؼَر١ش 

                                                                 

 ظِٗ-ُٗ      (ُ)
 ظِٗ      (ِ)
كبػػو الحػػظ أ  ػـػ  ظِِ-ُِ  ََِٖ  ُ" ػػ كض ينمػػع  ينع وػػال"  احاػػو ينع اػػال  يناتػ ح  وي   كوقػػبؿ ن  مػػ   طر ظػ    (ّ)

 نـ ر ظاكي   ل ينا ب ع كيناق  حظ



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ٌوظ ِْ أٚ حألهوو ح حٌظ لوٟ حٌؼمووخ ٟ أٚ ح ٘وٌو ٔووخ »ٕخٛفووــٌ أٚ حٌظـ٠ٚظّؼوً  ٝ أك١خ ٔوّو ّوخ ٠ ٜووٕٛػش ِ ٜوٛٙ ِ حٌٕ

ّوش "رخٌٕٚ حٌؼمخ ٟ أٚ  ٕوٝ ٚحألٔظ ٘وٛ ووً حٌوطخروخص حٌّوظٍفوش، ١ٚوَق حٌظلويع ٚحٌموٛي ٚحٌز حالؿظّخػٟ" ٚ

ٔوخ ِؼوِٚال  ٌو١ْ و١خ ٌوٕٚ  ّْ ح ٕوٝ  وب ح حٌّؼ ٌ٘و ٔوذ  ١ٗ حٌؼمخ وش، ٚك ّٔو ِوخ ٔ  ً حٌّٛح َك ػ١ٍٙخ ِئ١ٔٓخ، حٌظٟ طُ٘ىِّ

«ِٕٚفٜ  ٌٚىٕٗ طـ١ّغ ٌٕٜٛٙ ػمخ ١ش
()ٔ

 :ُ  ِّٚخ ٠ؼُِ ٌ٘ح  ٟ َٗٙ٘

ٖ:(، لخي حٌفخٍّ حٔحٌم١ٜيس )ق -ٔ  ٌ٘خػَ ػَّٚ رٓ رَ٘، ٚ٘ٛ  ٟ حألَٓ ٠وخ١ذ أرخ

خ-8 َُ وٍَُّٙ َّْ حٌَؼظخثِ َُ ـحٌْـ  ِٚخ ٗؼَٚح أ ْْ ٘خٌَْض ٌي٠َه أٛخِا ٍَ ٚا  ـِىزخ

:ٟ   ٌٙح حٌز١ض ِظؤػَ رز١ض حٌّظٕز

٘خ  ٍُ ُُ  ٟ ػ١ٓ حٌٜغ١َ ٛغخ ُِ حٌؼظخثُُ  ٚطؼظ َُ  ٟ ػ١ٓ حٌؼظ١ ٚطٜغ
()ٕ

 

 (: ٔ)دٚوخْ ػَّٚ رٓ رَ٘ لي لخي  ٟ ِطٍغ حٌم١ٜيس 

ٔ-  َُ ِٓ َُ آ ٌٍ ٚآه ُّ ِؤْٓٛ َٞ ِخ أَٓٞ رزْيعٍ  ٍُ ٠ِْي    وٌح حٌٕخ  أِٛال

:ٟ  ٌٚ٘ح ٠ٕخظَ لَٛي حٌفخٍّ حٌؼَرٟ حأل١َٓ ٌيٜ حٌََٚ؛ أرٟ  َحّ حٌلّيحٔ

َاٝ    وٌحَن ١ٌٍٓذ رخٌَِخفِ ٚٓخٌذُ  َٛ َّْ رِٕٟ حٌ ُْ أ
ٌ الَّ أٌُ ٠ؼٍُ حٌ

()ٖ
  

:ٟ  ٚحٌظ٘خرٗ ٚحٟق ر١ٓ لٛي ٌ٘ح حٌلخطلّٟ  

ٔخ ٚأػطـظْ  -ٗ َْ ٔخ ١ٍٓٚيأٓـ َْ ْٕغٍ لٙ َِ  ُْ َٚ َو َُ ـ  َاَ ـمخَى حٌؼ٘خث َّ  ٕخ حٌـ

:ّ  ٚلٛي أرٟ  َح

ٟ ُْٚٓيُص َػ١َ٘طٟ  ِِ ْٛ ٝ لَ َّ ََّ ٌ٘ٞ حٌم ثيِ  ِٕؼُض ِك َّْيُص أٍِٟ٘ ُا ٚلٍَ
()ٗ

 

 

 (:ٕٚلخي ػٍٛحْ رٓ رَ٘ )ق 

ٔ5-  ٌ ِٓ  ٚلخٌْض ػــَٕي ًٌه لـَٛي  َــ َٔ ٍَ َك َِ أى٠ٍذ ٗخػ  :حٌِّٕــظخ

َّ رخ٠ٍَٙخ( َٚىْػٙخ-ٕٓ ٟ ) ؤْػـ٢ِ حٌمٛ ِِ َىْػـظَـٙخ  ٟ َوـفِّ ٍح ْٚ   مي أ

ٙوخ(  َّ رخ٠ٍَ ٞ طٕخلٍظوٗ وظوُذ حألِؼوخي ٚحٌٍغوش، لوخٌٛح: )أػو٢ِ حٌموٛ ٌٌو ِوغ حٌّؼوً حٌؼَروٟ ح  ّٙ ٕوخ  خٌز١وض حأله١وَ ٠ظ

 ٍٚٚٚح:

ِّ ر٠ًَخ ٌَٔض طلُٕٔٙخ  َٞ حٌمٛ َّ رخ٠ٍ ٠خ رخٍ ئْٙخ ٚأػ٢ِ حٌمٛ ِٔ  َٙخال طف

لِ  ٌْ ًِ حٌّؼَ ش ٚحٌِل ٍَِه رؤ٘ َّ ْٓ ػٍٝ َػ ظَِؼ ْٓ ف١ٗأٞ ح
()٘

   

 

 (، حٌظٟ ِطٍؼٙخ: ٖٚ ٟ ل١ٜيطٗ )ق

ـْوِيٍِ ـ٠ِّ ـاُ -ٔ ُّ َِ حٌـ رْ َِ ـ ـِٙ
ِٓ حٌْ ٔخِن ػ ٍَ  خ ٌَِه، ٚحْٔظَُٞـَـٚلِفِٟ ل١ًٍ  ال أرٟ 

ٗ حٌ٘خػَ حٌلخطّٟ هطخرَٗ رم١ٜيطٗ اٌٝ ػِحٌي٠ٓ ِلّي رٓ حإلِخَ ػزي هللا رٓ كِّس، حٌٌٞ لخى حألَٗحف  ٠ٛؿ

َُٜ ٕٓش  ٓوزمض ٖٕٙٚىهً ِؼَوش ػ ٔوٍٛ حٌٛؿويحْ، ٚلوي  َّ ِٕٙخ ِِِٙٚخ ِى ٘ـ، ٌُٚ ٠ظّىٓ ِٓ حٌَٕٜ،  ف
                                                                 

 ظٔٓ صـَُُِ  ُوب ؿ ينا بنا   وامؽ  وي  ين اكرف  ط     هبـ أالف     ا   وظ" ظ ر  ين  بص"(ُ)
 ظ ِْٓ/ِ  ـُِٗٗ  ُ  الوف يجا ر ال   ح  وظ اوط ل   ربف  ور ك   اؤ    ين  بن   ط"م   مع  ينا  وال"(ِ)
 ظُّ/ِ   ـُْْٗهػ(   كير  يوف يبنكر    حقرؽ  باال ينوهبف  ور ك   ّٕٓوركيف أوال ا يل ينحاوي ال )(ّ)
 ظٖٓ/ِ      (ْ)
ينادػػؿ   ـُٓٓٗينقػػبه   اطوعػػ  ين ػػ   يناحاورػػ     ن ارػػوي ال   ػػح  احاػػو احػػال ينػورف  وػػو ينحارػػو  "ا اػػي يجادػػبؿ"ر ظػ   (ٓ)

 ظُٗ/ِ(  ِْْٓ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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خْ كى١ّخ، اً ٔـخ رٕفٔٗ ٚأٍ٘ٗ حإلٗخٍس ٌٌٌه  اً ١٘٠ي حٌ٘خػَ رخطوخً ػِ حٌي٠ٓ حٌلِّٞ ٌمَحٍ حٌفَحٍ ٚأٔٗ و

َوَ(  ١مٛي: ْٛ َّ َكزَ  حألَٗحف ِٓ حٌٙ ن ٚىٚحٟ٘ حٌّٛص)أ

ٙ-  َِ ٘ ْٛ ـَ ٍٍََْض ٛخ ٟ حٌ َٓ ٍشكّيطَه ك١ٓ  ـَ ُِْٙ  ِٓ ُْ َِّ ى٠ٓ هللاِ و  ٠خ ِػـ

1-  َِ ـظَـزوظِـ ُّ ١٘شَ حٌـ ِِ ّٔٙخ ٚحٌُّٛص ٠ّ٘ـٟ  ِْ رل ١١ِ َٛ َِ حٌ ََ ـ َٟ  اخىٍَص  ٟ 

َِ كظٝ طلخِظْـه حٌِؼَيح ٚ -8 َو ْٛ َلزَ َِّ ُ َىٜ ٚلطَـؼَض أ َّ ـــزَخَد حٌ ْٓ  رظْىَض أَ

ّْ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لخي  وٟ  َ ح١١ٌْٛ( اٗخٍس الٗظيحى حٌّؼَوش، ٚ ٟ حألػَ أ ََ َٟ ( :ٗ  فٟ لٌٛ

 :ٓ ١١ِْ»ِؼَوش ك١ٕ َٛ َٟ حٌ ِّ ٚأٍحى رٗ حٗظيحى حٌّؼَووش  وٟ« ٌ٘ح ك١ٓ َك
()ٔ

٘وٟ  ٕوي حٌؼوَد  َوَ( ػ ْٛ َّ َكزَو   ٚ)أ

َ: حٌيح١٘ َّ ِٓ أْك  ش، ٚلي ٍٚىْص  ٟ ٗؼَُ٘ ِٚٓ ًٌه لُٛي حر

َِّ كزٛوَح َٔٝ ١ٌٍٟ ٚأ٠مُٕض أٔٙخ   ٟ٘ حألٍرٝ ؿخءص رؤ َّّخ ا ٍ 
()ٕ

 

٘وخػَ  ّْ حٌظٕـ١ُ وخْ ٗخثؼخ  ٟ ح١ٌّٓ وغ١َٖ ِٓ أرٛحد حٌؼمخ ش ِٚؼخٍف ًٌه حٌؼَٜ، ٌٌٌٚه ً٘ذ حٌ ٠ٚزيٚ أ

 (:ٟ٘ )قػِحْ رٓ ػَّٚ اٌٝ ػخٌُ حٌٕـَٛ ٚحٌىٛحوذ أ٠٠خ  مخي  

خِؿُِ -1ٔ َّ ـ ـَ َٓ حٌط ـٍَٝ ٚحٌـ ُق ِخ ر١ َِّ شً طُـفَـ سً َٚكـِّـ١ّـَ َِّ ٟ ِػـ ِِ ْٛ  ػَ ـُض ٌِـمَـ

ٔ8- ُِ َؼـخثِ ّـَ ـَٙـخ ٚحٌٕ  ٔ َٓ حٌ ُٗ ر١ َُُٖ ٌٚـــٛ أّٔـَ طْـ ِٚ َْ ٠ٌُ٘ذ  ١ٌ ٓ َِ  ٍَ َو ٌْ َِ  ٟ ٚ 

ٟ  ح٠ٌٛء، ال ٠َحٖ اال كخى  حٌزَٜ، ٚلي َٟرٛح رٗ ٌَ هف ٌُ ٛغ١ ٔ َٙخ ٔـ حٌّؼً  ٟ حٌوفخء، ٚ٘ٛ ِٛؿٛى  حٌ

رخطـخٖ حٌمطذ حٌّ٘خٌٟ، ر١ٓ رٕخص ٔؼٖ حٌٜغَٜ
()ٖ

  ٚحٌٕؼخثُ ػّخ١ٔش ٔـَٛ، ٟٚ٘ ٌِِٕش ِٓ ِٕخُي حٌمَّ 

(  ٟ حٌٕٔش ح١ٌّٔ٘ش8ٕحٌـ)
()ٗ

   

 

 (:ٖٚإلرَحُ ِؼً ٌٖ٘ حٌّؼَ ش رخٌٕـَٛ ٚحٌىٛحوذ، لخي حٌفخٍّ حٌ٘خػَ ِيٍن رٓ رَ٘  ٟ حٌم١ٜيس )ق    

ٗ-  َُ ِٗ  خٌزل ٍُ رؼَي ِيِّ ُػزخر ـِ ـْ ٍِ حألرـلُ ــَ ـخِٟ ٚال َػـٌذ ٌِ حٌـ      ــطـ ٠ـ  َِ ـِ

ظَـَٞ -٘ ْ٘ ُّ َف حٌ َْ ٍِ ِخ أ٠مظِض ١َـ ـميٚ َّ ـ       ــ
٠َنِ ٌٛال ٓطٛسُ حٌْ ِّ  ٠خ ٓطٛسَ حٌ

 

ّوَ ٓوطٛس حٌ ٔ ٙخ ٚحٌٕؼخثُ، ِّٚي حٌزلَ ٚؿٍِٖ، ٚ ً: )حٌ ٠ن،  خٌ٘خػَ ُِٕٙ ػٕيِخ ٠ٔظويَ أٌفـخظًخ ٚطؼز١َحص ِؼ

ّوش،  ٜوخثٚ ِٙ ح ه ٌ٘و ّْ ووً  ٘وؼَ حٌّظٍموٟ روؤ ِوٓ حٌظؼوخٌٟ حٌّؼَ وٟ اً ٠ ٟوَرًخ  ٠ٚمظش حٌّ٘ظَٞ( أّخ ٠لمك 

                                                                 

وبح ن ك  ح رف  ينحورم   ََِٔ  ُوحرح ا  ـ"  وع بر  أوال ب رو   ظ  احاو ين ب ربوال  ين ربض  وي  طرو   ط"ر ظ   (ُ)
 ظِٖٓ(  صُٕٕٓ)

كيوػػػف  ظّٖص  اػػػ ك وػػػف أحاػػػ  ينوػػػبه ال"   ػػػح  ح ػػػرف  طػػػكيف  اطوك ػػػب  ا اػػػي ين تػػػ  ينع ورػػػ  ووامػػػؽ  و   "مػػع  (ِ)
وػػػػب ى  أحاػػػ  اكنػػػكو اػػػػال ين به رػػػ   كأ ػػػ ـ كنػػػػ ي اػػػال  ػػػػر  يبنػػػو وػػػف ينكنرػػػػو  كأوػػػرح اػػػػال  ر ػػػ   كاػػػو ى ينػػػػكال   كمػػػاىل  ي

 ظُٖ-ٗينووبب   كه ب ر رو وف اعبكر ظ ر ظ  مع ، اقوا  يناحقؽ 
  يوػػف "ا ػبح يج ػكيء اػال اكي ـػ ينعػ ح" عػ   ػوع    ػـك مػو   وحاى ػ  ينػ ع   كرقػبؿ ن ػب ينػوح يجوػت   ر ظػ   و ػب   (ّ)

 ظُْٖص ـُٔٓٗ( يناطوع  ينعداب ر  حرو  أوبو ين  و  Bureau  ين بم   )هػ(ِٕٔب رو  )
 ُْركانػب   ػوي ا  نػ   و ػ  يج ػو اإ  ػب  ُّا  نػ   اػؿ ا  نػ و  ِٖركاػب رق ػاك  ب   ػل  ّٓٔين  ى  ينما ر    و ينعػ ح  (ْ)

ركاػب  كهػال اػف ينا ػب ؿ ينراب رػ    ُّركاب  كاب كي رح ػوكف و ػب اكي ـػ ين  ي ػ   كينوػرو  ك اػكح ينوحػ ظ كا  نػ ي ين عػبئـ 
اػب كف يندػب ال )ر ػبر (  كهػػال  ْنر ػػ   ي ػك اػف اػب كف يجكؿ )ور ػاو ( إنػل  ِِ وػوأ   ػو يوػف ب روػ  )كهػك اػال ينعػ يؽ( اػال 

 ظ  ْٕ  يوف ب رو   ص"ا بح يج كيء اال اكي ـ ينع ح"ورف ينا ب ؿ  كار ب رم و ينو وظ ر ظ    َِ  و،  بـ 



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ْْ اال ػٍٝ حٌّظٍمٟ ِخ ٙخ ًحص أه١ٍش ٗؼ٠َش ٠ؼَ ٙخ حٌ٘خػَ، ٚٚأّٔ  ٙوخ ٚ أ ٙوخ ٠ٚظٕزّوٗ ٌ ٔوَ٘خ، ٠ٕظوَ  ١ ٙوخ ٠ٚف ٠مٍز

 ٟ َْ ِخ ٠ىْٛ أِخِٗ ِٓ ٔزخص أٚ كخي حٌزلَ ِٚخ ٠ىْٛ ٌٗ ِٓ حٌّيِّ حٌٌٞ ٠ىخىُ  حٌ٘خػَ ًوَوّخ   ِّ ْْ ٠ط ِؼٗ أ

ح  ٍْ  ١َؿوَغ حٌمٙمووَٜ، ٠ٚظ٠وخءي وووخٌَِّٙٚ ح٠ٌوؼ١ف، ٚووٌو ووِ ـَ ٕوخص ك١ٛح١ٔووش، ػُو ٠ووؤطٟ ػ١ٍوٗ حٌ ر١ٕوخْ أٚ وخث

ح ٚطّٛػويح  ًٍ ح ٌٔو ـوٗ ا ٍُ وٛوذ ح٠ٌَّن ٚرَُٖٚ  ٟ ١ًٌ حٌّٔخء ِظٛ٘ـخ، ٚوخْ حٌّٕـّْٛ ٠َْٚ  ٟ طٛ٘ حكَّح

ٔوٛس، ػُو ٠لوٛي  ٌوزطٖ ٚحٌم ٘وظَٞ رخٌلَد ٚح ٙوَ حٌّ ٍوه، ك١وغ ٠ظ ٌوٝ حٌظَحؿوغ ٚحٌوفوٛص ٚحٌغ١وخد  وٟ حٌف ا

ٙوُو  ووَٗ ٌ َٓ ٚؿَّ ٠ ٌوٌو ٛوٍٛسً ٌلووخي ح ِوغ ١ز١ؼووش حٌزلووَ، ١ٚز١ؼووش حٌىٛحوووذ  ٘ووٛ ٠ظفخػووً  ٘ووخػَ ٚ ٘وَلخ، ٠ٚمووّيَ حٌ ِ

ْْ ألزٍٛح ٠َُِؿفْٛ رخ ظظخف ٕٛؼخء ١ٔ٠ٍْٚٛ ٌؼخد أطزخػُٙ رخٌغٕخثُ ٚحٌٔزخ٠خ حٌلٔخْ  حٌوطخد رخٌم١ٜيس،  زؼي أ

 خ٠ٌِّٙش ٚحٌـَحف، ١ٌمٛي ٌُٙ ٌُ ٠ىٓ ًٌه هخٍؿخ ػٓ حٌّؤٌٛف حٌىٟٛٔ،  ى١ف رخإلٔٔخٟٔ ػخىٚح ر

خ أٔٗ ٌلٔخْ رٓ ػخرض، لخي    ٠ٚظـٗ حٌ٘خػَ اٌٝ ط١ّ٠ٓ ر١ٍض ِٓ ٗؼَ حرٓ ٘خٔت حألٔئٌٟ، ِظِّّٛ٘

ٌَٝ رـزَـــ١ٍض لـخٌـُٗ  -5 ْٚ ُُ أ َِ:  ألٔـظـ ُٜ ُِ حألْػـ ٜ  ٟ لي٠ َٚ َْ ُ ٠ ُْ خ ّٔ  كـ

ٔٓ-  َِ فِ ْٔ ـ ُّ ُْ  ٍََُك حٌٜزخِكخٌـ يَّو َِ ٍَ        ٚأ ـِ ِى رَؼـْٕـزَـ ُْ ٠ٍُق حٌ  ُـظِـمَْض ٌى
()ٔ

 

َ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ، كخَٟ  ٟ ً٘ٓ حٌ٘خػَ حٌلخطّٟ ٌٚ٘ؼَ كٔخْ ِىخٔش ػظ١ّش   لٔخْ ٗخػ

ٌو ُ٘ذ روٗ ا ّٓ ًحوَطوٗ طٌو ٝ ظو ِي ِلفٛظخطِوٗ، ٚال١ّٓخ ِخ ِيف رٗ حٌَٓٛي ِٚخ أٔ٘يٖ  ٟ حٌٜلخرش ٚر١ُٕٙ، ٌى

٘وٛ  ٔوخْ، ٚ ٔوزٗ ٌل ُٓ ل١ٜيطٗ ر١ظًخ روخٍُح ٠ٕ ِّّ ُْ٘ حٌٌٕٟ٘،  ٠َ١ َٛ ٍِ رّٕطمش حٌ ك١غ ايْص طوظ٢ٍُ رؼٞ حألٗؼخ

َؽ ػٓ لٍزٗ رؼٞ حٌغُ  َِّ  الرٓ ٘خٔت حألٔئٌٟ ٠ٚٙيٞ حٌم١ٜيس اٌٝ حأل١َِ حٌّغَّٛ رخ٠ٌِّٙش ١ٌفَ

ّْ حٌمَٛ وخٔٛ ِوٓ ٌٚ٘ح حٌظ١ّ٠ٓ ٌز١ض حرٓ ٘خٔت ١٘٠َ اٌٝ أ ُٙو  ٍوٛ ٌ ِوخ ٠ل ٕوٗ  ٔوٗ، ٠ٚلفظوْٛ ِ ح ٠ؼَ ْٛ ى٠ٛح

ٌوش حٌظوٟ حِظوي  ٘وٟ حٌيٚ ٜوَ، ٚ ََّ ىٌٚظٗ ِٓ حٌّغَد اٌٝ ِ َي ِم ّٛ ِيحثلٗ  ٟ حٌّؼِ ٌي٠ٓ هللا حٌفخ١ّٟ، حٌٌٞ ك

 أػَ٘خ اٌٝ ح١ٌّٓ ِغ ح١ٌٍٜل١١ٓ ك١ٕخ ِٓ حٌيَ٘ 

ٌٓ آهَ  ٟ حٌم١ٜيس )ق ُّيٍن رٓ رَ٘ ط١ّ٠  (، اً لخي:ٌِٗٚ

ٔخ٘-ٙ ْٛ َ٘ ًٍ َك خ  خٚه١ َِ ٓ ُ٘ـَّٕخحألَّٕٓشَ رـؼي  ِِ خ ػ١ٍٕخ ٚ ْٓ ُ٘ـّٕـَ ِِ  َٓ ْٓ  طََىـيَّ

خ-1 َٓ رِـٙخ ػـــّٕـَ ر َِ ـ ُٟ َّّخ طؼخٍْوـَٕخ  ـ١خ١ِ َؿـٙخٌَـشً  ٍـ ِّٔ َٓ اٌـ١ـٕخ رخٌـ رْ َِ ـ ُٟ 

ْ ِٓ ل١ٜيٍس لٛحِٙخ  ْ حٌز١ظخ ٘ـٖٓٗر١ظخ، ٌٍّظٕزٟ  ٟ ١ٓف حٌيٌٚش  ٟ ٕٓش ٌ٘ٔٚ٘ح
()ٕ

  ٚلي ّّٟٕٙخ حٌ٘خػَ 

ّٟ ل١ٜيطٗ حٌظٟ أٔ٘ؤ٘خ ػٍٝ ٌٔخْ لخثي حٌلخ١ِش حأل٠ٛر١ش رٜٕؼخء كٔٓ رٓ ػٍٟ ٍٓٛي، ٌٚ٘ح أٍٍٓٙخ حٌلخط

ٓ حٌز١ظو١ٓ  ّٟو ّْ حٌ٘خػَ حٌلوخطّٟ لوي  اٌٝ ١ٓيٖ حٌٍّه حٌّٔؼٛى حأل٠ٛرٟ ٚ٘ٛ  ٟ ٠ُخٍس  ٌَّٜ    ٚأكٔذ أ

٘خ  ٟوٛع ٚحطوٌو ٌوُْٛ ٚحٌمخ ١وش ٚحٌّٛ ٍَ ح ٔوزٗ حهظوخ ٔوؾ ػ١ٍوٗ  ٟ ل١ٜيطٗ لٜيح، ٚأوؼَ ِٓ ًٌه أك ٕوٛحال، ٔ ِ

ٝ حٌّٔؼٛى، ٌٚ٘ح ١٘٠َ اٌٝ ك٠ٍٛ ٗؼَ  ٟ ٓظلٍّٙخ حٌم١ٜيس اٌ َ حٌٌٞ طلمك، ٚحٌز٘خٍس حٌظ ٓ حٌٕٜ ٖ ػ طؼز١َ

 حٌّظٕزٟ ػٕي حٌلخط١١ّٓ ٚٗؼَحء ح١ٌّٓ ٚكفظُٙ ٌٗ، ٚحٓظّيحىُ٘ ِٕٗ 

 (:ٗٚلخي ِيٍن  ٟ حٌم١ٜيس ٔفٔٙخ، )ق

َٔخ -8 ِٛ ًُ ح١ٌِٔٛف رَِوطْ ْٛ َٚ َْص كظّٝ طُز١َِي حٌِؼَيٜ ١َـْلـَٕخأاًح  ١ّٗٚظُٕخ  َٜ  لْ

:ٞ ٌّ ِٓ لٛي وؼذ رٓ ِخٌه حألٜٔخٍ  ٚ ٟ ٌ٘ح حٌز١ض حٌْظّخ

                                                                 

   يهػػو   ػػال    ال ورػرف يناعػػب ال اػػال مػػ   ورػكيف يوػػف هػػب"ظ ر ظػػ   هػػػ(ِّٔ الوػػف هػب ئ يج ون ػػال ) (ينورػ  اط ػػي بوػػرو و ُ)
 ظ  ُُٔ   قورـ اـ  ينو  ب ال  ص"وركيف يوف هب ئ يج ون ال"ظ كُِّص

ظ كمػػػ   ورػػػػكيف ينا  وػػػػال   وػػػػو ّّٕ-ّٕٔ/ُ  الوػػػػف يجا ر ػػػػال   ػػػح  وظ اوػػػػط ل   رػػػػبف  "مػػػػ   مػػػػع  ينا  وػػػال"ر ظػػػ   (ِ)
 ظِٗٗ/ْين حاف ينو بكبال  



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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َٔخ  ِٛ َْ رَوطْ َْ َٜ ًُ ح١ٌَٔٛف اًح لَ ُْ طٍَْلكِ  ٜٔ خ ٍُِْٚٔلمُٙخ اًح ٌ ًِ لِْي
()ٔ

 

 ْْ ُٓ أ ِىو ّْ ُ ٠ ٞ ٌٌو ٜوَ، ح ٍوَك  ٌٚ٘ح ك٠ٍٛ ٌ٘ؼَ حٌف١َٓٚش حٌؼَر١ش  ٟ ًحوَس حٌ٘ؼَحء  ٟ ح١ٌّٓ  ٟ ًٌه حٌؼ ٔط

 ػ١ٍٗ ػَٜ حٌف١َٓٚش  ٟ ح١ٌّٓ 

(، حألر١خص ح٢ط١ش: ٌٍ٘خػَ ػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ رَ٘ رٓ كخطُ، ٠زٍغ حٌ٘خػَ ًٍٚس ا٠زٗ ٘ٚ ٟ حٌم١ٜيس )ق

ٙ طخرؼ ٓ حٌل١ٔٓ  ٟ ٕٛؼخء، ٚحّٓٗ ِلّي حٌَل١ّٟ، ر٠َد ٍُع ٛرؼيِخ لخَ أٗوخ ْ ٌؼخًِ حإلِخَ أكّي ر

٘وَ ٌوٍِع حٌغوٞ حٌّٕظ ٕوٗ اَ  حٌ٘خػَ حٌلخطّٟ، ًٌه ح ٕوظؾ ِ ٠ ْْ ٕوٗ أ ٓوؼش، ٚووخْ ٠ٕظظوَ ِ ٍٝ ٚح ِوٓ  وٟ أٍ َّوشً  ٍ

 حٌمّق ٚحٌ٘ؼ١َ ٚا١َّ٘خ ِخ ٠ىفٟ ٌغٌحء ٍٕٓش وخٍِش ٠ِ٠ٚي،  مخي: 

5-  ُِ ؼخٌِـ َّ ََ حٌـ فْـ ِٛ  ُٕٗ ِِ  ٟ ـزَـٍش  ؤٛزَق ٍُِػ ْٜ َِ ُػـ ٟ رِؤأَْلَ ِػـ ٍْ َُ ٍَ ػـٍَٝ   أَاـخ

ٔٗ-  ََ ُٖ ٚلخ ٍَ ٟ  ١ـٛ رِّـٟ ٌمي َػـيَّٜ حٌَل١ّ ََ ُِ رِـ شَ َٔـخلِ َِ ْٛ َْ لَ  ػٍَٝ ّ٘يح

ٔ٘-  ُِ ِٓ ظخٌـ ٗ ١ٌـُغ حٌِىـفَخفِ حر ح ٌٚٛ أٔـّـَ ًِ ِّٟ ػخِؿ ًِ حٌَل١ّ  ِٚخ وـٕـُض ػٓ لظـ

ٔٙ-  ُِ ـَىخطِ َّ ًِ حٌَٕيٜ ٚحٌـ ٍُ أ٘ـ َِٞ رِٕـٟ كخط ـ َ٘ ـْؼـ َِ ٚ ََ خ َِ َّٓ ٍحلـزُْض حإل  ٌٚى

ٔوٗ ّوٟ   ـؼً حالػظيحء ػٍٝ ٍُػٗ حػظيحًء ػٍٝ ّ٘يحْ وٍٙخ، ٚأٗخٍ اٌٝ أ ٓوظطخػظٗ ا٠موخف  ؼوً حٌَل١ ووخْ رخ

ِوٓ ا١وَ ٌوه  ّوٟ ٠فؼوً ً ّوخ ووخْ حٌَل١ ِوخَ، اً ٍر ِوَ حإل  ٚػٔىَٖ، أٚ حاللظظخي ِؼٗ ٚلظٍٗ، ٌىٕٗ ٍحَػوٝ  وٟ حأل

ٜ  ٟ حٌز١ض ػٍّٗ ٞ آهَ، َٚٔ ٞ لِٛٗ،  َرّخ وخْ ٌُٙ ٍأ ، ٌٌٚح  بْ حإلِخَ ١ٕٜٓف حٌّظٍَٛ، أٚ َِحػخسً ٌَأ

ٞ  ، طٛظ١فوخ ٌلىخ٠وش حٌلوخٍع روٓ ظوخٌُ٘ٔ ٌٌو ـوخٍٟ٘، ح ٜوَ حٌ ٍٛ  وٟ حٌؼ ٘ٙو ٘وـخع حٌّ ٌوه حٌفخطوه حٌ ّوَٞ، ً حٌ

 :ً َد روٗ حٌّؼوً  م١وو َِ و ِٓ ظوخٌُ»ُٟ وٓ حٌلوخٍِع روو ِِ َٕوغُ  ِْ «أ
()ٕ

ٍووٝ ك٠وٍٛ حألِؼوخي حٌؼَر١وش  ووٟ  ح ى١ٌوً ػ ٌ٘و ٚ ،

 أٗؼخٍُ٘ 

ٜو١يس )ق (، حٌظوٟ ِّٙٚخ حٓظٕي اٌٝ لٍٛي ٓخرك لٛي ٗخػَ ّ٘يحْ ػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ رَ٘ رٓ كوخطُ  وٟ حٌم

١ٙخ رخإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ، ألٔٗ أا٠زٗ ٚأا٠ذ ّ٘يحْ رظّى١ٓ ػخٍِٗ ِٓ ا٘يحٍ أِٛحٌُٙ حٌٍِحػ١ش ٔيى  

ٍَ ُِٕٙ، ٌٚ٘ح ِخ أٗؼً ا٠زُٙ ٚأٔفظُٙ  وَؽ ػٕٗ ِٓ  ًِ ٔف ٝ ػُ ِخ وخْ ِٓ كىّٗ رمَـظ ٟ حٌم١ٜيس حألٌٚ وّخ  

 وخْ ُِٕٙ  ٟ ١خػظٗ ٚحٍطفؼٛح اٌٝ كُٜٛٔٙ، لخي:

ٕٗ-  َّ٘ ِؼ١َْي حٌ َٓ  ٝ َٟ ُٗٚأٍ َٔ ِٛؿْٕ َكِط١َّ حْٛ ََ ـ َ٘ ْؼـ َِ  ًِ ٓ ١ِٛي حٌمزخثِ ِِ  ٚأا٠َذ 

ح: -ٕ٘ ََ ًِ أْهــزَــ ِٞ ٚحٌفِؼ
أْ ََّ خَكٍش َاَيح رٔي٠ِي حٌ َٜ   ًٚ ٌَ ُْ ٗخػ  ٚلي لخَي  ١ِٙ

ح( -ٕٙ ََ ًَّ حٌمَـَٕخ ٚطىـَّٔـ ٍَ اًح َا٠ِزٛح َػـ ـ َ٘ ْؼ َِ ِي أل١ْخَي  ِْ  )ٚال طُغ٠ِزُٛح رخٌَؼ

 

ٌٓ ٌز١ٍض ل ٕٙ خٌز١ض  ُ٘ حٌمخٟٟ ػَّحْ رٓ حٌف٠ً ح١ٌخِٟ حٌّٙيحٟٔ، ِٓ ل١ٜيٍس هخ١زَزٙخ ٍِه ط١ّ٠َْ خٌٗ ؿي 

َََّ )ص َُّى ٜو١ٍلٟ لخثوَي حٌّلوٍٛ 11ٗحٌيٌٚش ح١ٌٍٜل١ش حٌؼخٟٔ حٌٍّه أكّي حٌ ٓوزؤ حٌ ِٗ أروخ ك١ّوَ  و ِّّ َٓ ػ ٘ـ(، ٚحر

ّ ٚال٠ش ٕٛؼخء،  َِٕي اٌٝ ٗ ػٍٝ ٍأ ٟ ِٓ ح١ٌّٓ، ػٕيِخ كخٚال ػٌَِٗ ِٓ ػٍّ حٌّىََ رلٜٓ  حٌّ٘خٌٟ حٌغَر

ًّ ػٍٝ ًٞ ؿزٍش، ٚ اٌٝ حرٓ ػّٗ أرٟ ك١َّ ٓزؤ رٓ أكّي ح١ٌٍٜلٟ رمٌٛٗٚ ا١ٌٗ ٛؿَٗ طحٌظَّْؼَىَ حٌّط
()ٖ

 : 

ح ًَّ حٌمـَٕخ ٚطََىـََّٔ ٍَ اًح ا٠زٛح َػ َ٘ ْؼـ َِ َكخ رخٌؼِِي أوزخَى  ََ ـْ  ٚال طَ

ٓ ١ٍََْؼِش  ِِ ْيلِٟ اَيح  ِٜ   ُٗ ـظُـ ّْ خ ِخ َٔظَــ َّ ْْ أٔظّخ أٔىـَطُــ ََْٗٙحٚا ِْ أ  حٌّ٘

 
                                                                 

 ظُٓٗ  ـُٕٗٗ ك    بنـ ينا ح  "وركيف اعح وف ابنؾ يج وب م"   حقرؽ  باال ااال ينعب ال  ور(ُ)
 ظٖٗ/ِ(  َِِٖ  ن اروي ال  )"ا اي يجادبؿ"(ِ)

 ظُّٕظكاال "ينو رحركف" ح رف ين اوي ال  ّّٕ/ٕ    إو رل يج ؼ" ركف يجيوب "يجورب  اال (ّ)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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 ْْ ُ ا٠ٌذ ػ٠َك، رً أٗ ال ٠ـَإ أكيٌ أ ُٚ كمَّٙ ٗ ِّٓ ٠ٔظٕم ِِ ّْ ا٠َذ لٛ ٠ِػُ حٌفخٍّ حٌ٘خػَ ػِحْ أ

ٌووش  ٛووٕؼخء، رؼووي ِلخٚ ّووَحْ رووٓ حٌف٠ووً ٚال٠ووشَ  ٓووظؼخَى ؿوويُ٘ ػ ْْ ح ٕوٌو أ ِووٓ ٠ٛ١ووً، ِٚ ٕوٌو ُ ٌووه، ِ ٠فؼووً ً

َُ رؤُٔٙ وخٔٛح ٠ظٛؿٔٛ ِؼ ْ٘ ُ  ْ ه١فش ِٕٗ ح١ٌٍٜل١١ٓ ػٌِٗ، طٍه حٌّلخٌٚش حٌظٟ ط

ٟ حٌم١ٜيس )ق      ٚٙ:َ  ( أ٠٠خ لخي ٌ٘ح حٌ٘خػ

ح-5ٕ ََ ـ َّٜ خ طَـَٕـ َّّ ٌَ َْ ٟ أَّخ َْ رٕ ٍُ ٍث١ َٓ أ٠َْٙ ُص حر ٍْ ٌَ ٟ ػ ْٗٙيٚح أِّٔ  أالَ  خ

هللاِ ٌٛال هللاُ -ٖٓ َٛ ح   ََ ـ ّـَ ْٓ طََىــز َِ  ُٖ ََ َوــُذ  ١ِٙخ ِوــزْـ َْ َ١ٌَ ُٖ  ال َٟٗء ا١َ

َْ هللِ -ٖٔ ٜ للطخ ٍَ ٌٌُِ ًْ ح م ََ ٌَْوـ ـ َِ ٚ ٟ ِِ يحْ لٛ ّْ َّٚ رِٙخ ٘ـ َ٘خ ُٚه  ٍ  َى

ٖٕ-ٌَٜ ٝ حٌمَـ ٝ ػٍ ََ طُْغ٠ِـ َُ ح١ٌٛ ـ١ ِ ٚ ََ حَػ  ٍَ ٌَ ٌٍ ٘ـٕخَن  َـظُـْؼـ ٌْ َْ ٌٙخ ُػـ  أوخ

 

ـوخي خ٠زٍَ حٌ٘خػَ حٌٍـٛء اٌٝ حٌٕفْ ٚحٔفؼخالطٙخ وخٌغ٠وذ أك١ ٌوه  وٟ حٌّ ْْ ووخْ ً ِوش، ٚا ٓوظؼخىس حٌىَح ٔوخ ال

ٍُّٙه، ٌٌٌٚه ػخى حٌ٘خػَ ٝ كىخ٠ش ا٠ِذ َؿزٍََشَ رٓ حأل٠ُٙ حٌٍّه حٌغٔخٟٔ، حٌٌٞ وخْ  ٟ ِكٍِْف حٌََٚ، ػُ  حٌ اٌ

ٔوخٜٚ  ٠ ْْ ًَ أ ٍوِٛوُٙ ٚػوخِظُِٙ، ى ؼظوٗ أالّ ٠مزو ٕوخّ ِ ٓو َ رو١ٓ حٌ أٍُٓ،  ٍّخ ػخٍْص ٔفُٔٗ ا٠زًخ ِٓ ِٔخٚحس حإل

 ٍُ ٍٚ ِٓ ػخِش حٌٕخّ  ٟ حألُ ٟوٟ هللا ر٘و َِ حٌو١ٍفش ػَّ روٓ حٌوطوخد ٍ ِْ ٜوخِف ٕٚ، ِٚٓ َػ ٍوٝ أ ٕوٗ ػ ػ

ِوٓ أهٌو  َّٓ أال ِىوخْ ٠ٕـ١وٗ  ّوَ، ػُو ظو ََّ ؿزٍشُ ِٓ ر١ٓ ٠ويٞ ػ ٗ،  ف ِٟ َ٠ ٌُ ْْ َُ ؿزٍَشُ أٔفَٗ، ا َ٘ ًِ حٌٌٞ ٘ حٌَؿ

ََّٜ َ حٌََٚ ٚطٕ ٟ أٍٝ حإلٓ َ،  ٍـؤ اٌٝ ل١ٜ حٌلك ِٕٗ  
()ٔ

ٟ ر١ظٗ حٌ٘ؼَٞ  َ حٌلخطّٟ      خٓظٛكٝ حٌ٘خػ

ٍَ ا٠َذ ّ٘يحْ ٚأٔفظٙخ ٚهَ ٌوٝ طٍه حٌلىخ٠ش، ١ٌزَ ٘وخِٟ ا ٓوظخً حٌ ِوخ ى وغ حأل ِوخَ،  ٌوه حإل ٙوخ ػوٓ ١خػوش ً ٚؿ

ِوٓ حٌّظفوَ ٚآي »حٌمٛي:  ٔوٗ  ّوخ ٠ٕظظَٚ ِ ًّ ٌوٛ رؤلو ُِيحٍحِس حإلِخَ ِٚلخرخطٗ، كظٝ ٚ ّْ آَي كخطُ ٌٛ ٚؿيٚح ِٓ  ا

خ  خٍلٛح َٓٛكُٗ،ٌَٚظٍّٛح ٌٗ ٍُٚحء ٚلخىس، ١ٗٚيٚح ِؼٗ ىٌٚشً وظٍه حٌظٟ ١ََّٗي٘خ حٌّظفَ َّ «ٍٓٛي، ٌ
()ٕ

  

َ ٠مٛي: ١ٜ1يس )قٚ ٟ حٌم  ( حٌز١ض ٔ كع حٌ٘خػ

ًَّ كخَؿش ِػَٕيُٖ  ٍَّخ لَـ١٠َٕخ -5ٔ ََّحـزْـٚؿُ وُ ـلَ ِٓ ٕخحٌ ُِ  َْ َٛ وخ  ََِّخـ١ْٛ٘

َ لٛي حٌٔخرك: َُ حٌ٘خػ ٗ ٠ظٌوَّ ١ ٚ 

قُ  ِٓ ٛ ِخ ٘ ٓ َِ  ِْ ََّٔق رخألٍوخ َِ ًَّ كخؿٍش   ٚ ًٕٝ و ِِ  ٓ ِِ ٌّٚخ ل١٠ْٕخ 
()ٖ

 

 

ّْ وً ل١ٜيس اًح حٍطفغ  ٜ أ ََ َُ أرََق ٚ٘ىٌح ط ُْ ػ١ٍٙخ حٌ٘خػ ٟ ٠ىٛ ٓ حٌلخٌش حٌظ َ ػ ٛٛطٙخ ٚلخٍد ًٍٚس حٌظؼز١

٠ ٟ ََ حٌٌٍٚسَ حٌظ زًخ ٌٍّؼَٕٝ ٚليَّ ْٜ ََ ِه ٙ  ٚأٍػَي ٚأِط َٚ اًح  ظـٗحٌظٕخ رؼي٘خ حٌّؼَٕٝ ٔلٛ حالوظّخي، ٌٌٚٙح ال اَ

ٕوٗ ٚحٌط٠َموش  وٟ ليِٕخ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ػٍٝ ا١َ٘خ، ٕ٘خ  ّؼخٌـظٙخ وخٔض حٌمخُٓ حٌّ٘ظَن ر١ٓ حٌَّحى حٌظؼز ١َ ػ

 حٌظؼز١َ، ٚح١ٌٍٓٛش حٌظؼز٠َ١ش   

 

 

 

 

                                                                 

   كاب وعوهبظِٔٓ/ٓ  يوف ين ك م   ح  احاو  طب كاوط ل  طب  "ينا  ظـ"ر ظ    (ُ)
 ظُٓٗ/ّ  "مين ا  ينراف  ب ر  " (ر ظ ِ)
 -ِٓٓ  ـُُٕٗوركيف ادر        ح  وظإح بف  وبل  ور ك  وي  يندقبا   ينور  ا  كحه نادر      كنتر ،  ر ظ   (ّ)

 ظِٔٓ



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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 الخعبٍش الشعشي فً أشعاس أَالد حاحم َأحفادي:مه جمالٍاث  -5

 ؿّخ١ٌخص حٌٜٕخػش حٌف١ٕش:

ِوٓ  ٓوظويِٛح وؼ١وَح  ٘وؼَحء  وي ح ّْ حٌ  ٠  ػٓ حألُٚحْ ٚحٌمٛح ٟ ح٠ٌّٕزطش  ٟ ؿ١ّغ لٜخثي حٌّـّٛع،  وب

٘وؼَ  حرخ ٠ـؼوً حٌّظٍموٟ ٠ ٕوخ ؿٌو ّوش، ١ٍٔٚ ٙوخ حٌّظٕخا ٓٙو  ألٌفخظ حٌظم١ٕخص حٌ٘ؼ٠َش حٌظٟ طىٔذ حٌم١ٜيس طي مخ 

ُّْىَِٕش حٌغٕخث١ش حٌَِّٛلش ٌٍم١ٜيس، ِٕٚٙخ:   رخٌ

َ سد األع -1  جاص على ما حقذمٍا: فه الخشدٌذ أ

:َ ٓ ر٘ ٟ لٛي ػَّٚ ر  وّخ  

َٞ ِخ  -ٔ ال ْٛ َِ َِٞأ ْٓ ّْ ـرِ  أ ْي وٌحزْيعٍ  ٍ َِ ٌٍ ُٕٓخحٌ ١َ َُ  ّؤٓٛ ِٓ ٚآه  َُ ـآ

ٝ وٍّش حٌمخ ١ش آَٓ، ِٚؼٙخ ِؤٍٓٛ، ٚأَٓٞ،  ٌٙح حٌظٛظ١ف ٌٜٛص ح١ٌٔٓ ٚحٌَحء،  ٠   ٞ ػٍ  خٌز١ض ٠لظٛ

ٜوً  ٌوٝ ػٓ ٛٛص ح١ٌٔٓ  ٟ وٍّش حٌٕخّ، لي ؿؼً حٌز١ض ٠ٍٜ ّوَحى رؼوٗ ا ٕوٝ حٌ ٍوٝ حٌّؼ ووخٌـَّ، ١ٌَُٕزِّوَٗ ػ

حٌّظٍمٟأٚحٌي حٌ٘خػَ، حأل١َِ حٌلخطّٟ حٌٌٞ ٠ؤٔف أْ ٠ظً حرٕٗ أ١َٓح  ٌٌٚح  خٌز١ض ١ٓلغ  ًٌه حألد ٌٍٔؼٟ 

ٖ حٌظم١ٕوش  وٟ طَى٠وي  ٌ٘و ٓوَحكّٙخ  ٚ َِ ٌٌٛي٠وٗ إل١و ق  ٓو ٍوِه ح٢ ِوغ حٌّ ِوش حٌلوٛحٍ  ِوَ، ٚالخ حٌفٍٛٞ ٌٍظؤطٟ ٌأل

ٕوي حٌٕموخى حٌٜٛص ر١ٓ حٌمخ  َّّٝ ػ ٔو ٗوط٠َٗ ط ٗوطَ حٌز١وض حألٚي أٚ  وٟ  ٓوٛحء  وٟ  ّوخص  ِوٓ وٍ ٓوزمٙخ  ١ش ِٚخ 

حٌؼَد ٍّى حألػـخُ ػٍٝ حٌٜيٍٚ، أٚ ٍّى أػـخُ حٌى َ ػٍٝ ِخ طميِٙخ، رلٔذ طؼز١َ حرٓ حٌّؼظِ
()ٔ

  

 :ْ  ٚ ٟ ل١ٜيس ػٍٛح

ٔ-ٚ  ٟ ًِّ َك ٓ وُ ِِ  ٜ ٍَ َٛ َٓخىحِص حٌ ٝأَ َّ ْٓ ْٓ  أ َِ ٟ حٌّؼخٌٟ   ٠ُٔخِٟ 

ًٓخ ٚٚأَ -ٕ خِءرـؤ ـَ رَطَٙخ ٌَيٜ حٌَٙـ١ْ ََ  أكـّخ٘خٍْ ٟاًح َػـِي ِِ ـلخ ُّ  حٌـ

ٌٚ اًح -ٗٔ ِل١ َِ َْ ٚال  َُّ ُٕ٘خٌَِه طَْٕيِٛ َِ حٌم٠خُء ٌَيٜ ُك خ َّ  حٌِلـ

ٔ1- ُٗ ٛ أ٠ـ ـَٛد ِٕ ُ ْص رَٕ َِّ َ٘ ٝ ََ  َـظً خ َٔ زخ  ُك َٗ  ًّ ٠َٝ ٠َـفُـ َِ َِ  حٌُْلٔخ

ٕٔ-ٚ ُْ ُ ِٙٛح١ٌِٔف َػْٕٙ دَّ رَِأ٠ْ ٌَ ََ  َـ ْٚ َـٝ  لخ ُْ أ ـٍْـِىـٙ ُّ َِ رِ  ل١ِخ

 

٠ كع حٌمخٍة حٌفٓ حٌٔخرك ٠ظىٍَ  ٟ ػيى ِٓ أر١خص ل١ٜيس ػٍٛحْ رٓ رَ٘،  مي ٍى وٍّخص حٌمخ ١وش    

ً ر١ض، ٚطىٍَ ٛٛص ح١ٌٔٓ  ٟ حٌز١ض حألٚي ػ ع َِحص،  ٟ أٚي  ٟ ِٓ و َ حٌؼخٔ ٝ ِخ طميِٙخ  ٟ حٌ٘ط ػٍ

ٜوش  وٍّش ِٓ حٌز١ض ٚ ٟ أٚي وٍّش  ٟ حٌ٘طَ حٌؼخٟٔ، ٙوٍٛ حٌٍٜ ٚ ٟ آهَ وٍّش ِٓ حٌز١ض، ِّخ أىٜ اٌٝ ظ

ٕووٝ  ِوٓ ػوَحء حٌّؼ ِووخ  وٟ حٌظىوَحٍ  ٗوظمخل١خ، ٚ ّوخص حٌّىوٍَس ح ّووخ رو١ٓ حٌىٍ ٓو١ش حٌّفظظلوش ٌٍىو َ،  ٠و  ػ حٌـَ

 حٌّظٌٛي ػٓ حٌـٕخّ حٌٕخلٚ حٌٕخطؾ ػٓ حٌظىَحٍ 

ٓ ٓؼ١ي:   ٚلخي ػِحْ ر

ٖٔ- ِّّ ١ِي  َْ ـ ٘ َ٘ ٌِ ُ خـِّّ ـُٙٛطَ ـحٌّـِي اً أَٔض أ٘ـٍ َّ ِّّ ـظَـ ُِ ُْٓ هللاِ طُـْيَع   ُْ ػٍَٝ ح

ٝ  ٟ حٌم١ٜيس  ٗ حٌَلغ  رلٔذ ؿ٠َخْ حٌّؼٕ َ:)طُّ(، حٌٌٞ اَٟ ً حألِ ٝ  ؼ   َّى وٍّش حٌمخ ١ش )ِظّّخ( ػٍ

 الجىاط َالمطابقت: -2

:َ ٓ ر٘  لخي ِيٍن ر

ـٕخ ِْ ْػـزًخ ٚال ٍح ـمظْؤ ٍُ خ  خٍلْض  َّ َِٙيْص ٕٛؼخُء ٌٛال ر إُٖ ٌَ ٗ ْٓ َِ ٚ 

  ّ ٓ  خٍلض ٍػـزخ ٚٚح مض إِٔخ،  خٌـٕخ ٓ  خٍلْض ٍٚح مْض، ٚحٌّطخرمش رخٍُس ر١ ٚ ٚحٟق ر١ حٌٕخل

ٟ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ  ُ ِخ وخْ ِٓ حٌزي٠غ   ٓ حٌَػذ ٚحألِٓ ط٠خى، ٌٖٚ٘ حٌّلٕٔخص حٌزي٠ؼ١ش، ِٓ أرَ  ٚر١

                                                                 

 ظْٕص،1111، 1، تحقيق: اغناطيوس كراتشوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط يوف يناع  البديع،(ُ)



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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:ٗ  ٚ ٟ لٌٛ

 ٍِ َي ْٜ َّ َْٕه حٌ َٟ ِى  ٍْ ِٛ ًِ حٌ َٙٔ ًْ ِاـزْطَشٌ أٚىْص ر َِ ال ر  ٟ٘ اـٍْطشٌ  ٟ حٌي٘

ً حٌٍٛى ٟٕٚه حٌّٜيٍ ك ٙٓ ٓ ٓ اٍطش ٚازطش، ١ٚخرك ر١ ْ ر١  ١غ ؿخٔ

:َ ٓ ر٘ ٓ ػَّٚ ر  ٚلخي ػِحْ ر

 َِ ٍِ ـٛح ّٜ ـَٕٝ رخٌَّ٘فخِص حٌ ُّ ِػُف حٌمَـَٕخ رٍََـْغُض حٌـ َْ ٓ ٠ُـ َِ  َْ ََ  ٟ ّ٘ـيح  ِٚخ َىح

ـَلخِؿُِ  َّ ًُ حٌـ حُي أ٘ـ ٌَ ـيٌ ؤوـفَخُإُٖ حألٔـ ّّ َِّخ ِلـ  ٚوخ َـ١ُْض أَوـفخثِٟ  ـؤ

ّ  فٟ )وخ ١ض أوفأٍحى ر ً حإلِخَ، أِخ حٌـٕخ : ١خٍكُض أٚ ٔخٍُٟض، ثٟ(، أٍحى رىخ ١ضُ خّلّي: حٌَل١ّٟ ػخِ

ٟ حٌٌِّٕش     ٌٟ ٓ  ٚأوفخثٟ حٌّٔخ٠ٚ

 

 الظُسة الفىٍت:  -3

ٌوٝ   ٜوَف ا ٘وٛ، ٠ٕٚ ّوخ ٠مويٍ  ٌٍ ػٍٝ ٔخك١ٍش ِٓ حٌل١خِس، ٚال ٠ميٍ ا١َٖ ػٍٝ ِؼٍٙخ طّخِخ و ٌْ لخى حٌ٘خػَ أٔخ

ّوخ ٠ـ١وي٘خ، هيِظٙخ ٚٛمٍٙخ ٚارَ حُ ِىخٔظٗ  ١ٙخ، ٚػٕيِخ ٠ىْٛ  ٟ أكٔٓ ِىخْ ِٕٙخ، ال طَحٖ ٠ـ١ي ا١َ٘خ و

ِوخ ووخْ ٠ظفوٛق  وٟ ا١وَ  ٘وئالء  ِوٓ  وخَِة حٌم١ْ ٚكٔخْ رٓ ػخرض ٚأرٟ ٔٛحّ ٚحٌّظٕزٟ ِؼ ،  ىً ٚحكي 

ـوٛىس حٌؼ ٗوٟء، ٌىوٓ حٌ ٍُ ػٍٝ أوؼَ ِٓ  ْٓ ٠مي َِ َٓ حٌٕخّ  ِِ ١ٍوخ طُفمَوي حٌ٘ؼَ، ٚػزض ًٌه ِٓ ه ي حٌظـَرش    ٚ

 ٜ ًٛ ً  اريحػٗ ألَِ ِٕٙخ  ٌٌٚح طَٜ  ٟ حٌٕخّ ِٔظ ٗ حٌَّٙٛ رخألٍِٛ حٌّوظٍفش، ٚرميٍ طؼيى٘خ ٠م ً طظُٛػ ِٕٗ، ا

ِوٓ  ٔوظ٠ٛخص ِظفخٚطوش  ـوخد روٗ، رّ ٘وؼَ أٚ حإلػ ٌوٝ حٌ ِٓ حٌ٘خػ٠َش أٚ حٌ٘ؼ٠ٍٛش حٌّظفخٚطش، طـؼٍُٙ ١ّ٠ٍْٛ ا

ًٌ ُؿزٍِٛح ػ١ٍٙخ ٚهٍ  مٛح ٌٙخ ح١ًٌّ  ٍٚرّخ وخْ ٌىً ٕٛخػش أ٘

ٔوظّي  خٌّٚخ وخْ حٌ٘ؼَ ّٔط ٓوطٛ ٚحٌّ ٗوي حٌّظوؤػَ رؤٍ ِٓ حٌظؼز١َ حٌٍغٛٞ وخْ طٌٛيٖ ػٓ ػٍظ١ٓ رٕظَ حروٓ ٍ

ٝ:  خإلٔٔخْ ٠ميٍ رطزؼٗ ػٍٝ حٌظ٘ز١ٗ ٚحٌّلخوخس، ِٓ أٚي ِخ ٠ٕ٘ؤ    ٚأِخ حٌؼٍش  ِٓ حرٓ ١ٕٓخ؛ أِخ حٌِؼٍَّشُ حألٌٚ

ِوٓ ػِ  َّ حٌؼخ١ٔش:  خٌظٌحً حإلٔٔخْ رخٌُْٛ ٚحألٌلوخْ، رطزؼوٗ أ٠٠وخ    ٚ ٌوُْٛ ٟ حالٌظوظَوٍ ٘وز١ٗ ٚحٌّلخووخس ٚح ٌحً رخٌظ

 ْْ ًِ حٌفِطََ حٌفخثمش  ٟ ًٌه ٚحألكخْ    ٠ّىٓ أ طظٌٛي حٌٜٕخػخص حٌ٘ؼ٠َش ٚال١ّٓخ ػٕي أ٘
()ٔ

  

 :ٟ ٙوخ »ٌٍٚـخكع حٌّمٌٛش ح١ٌَٙ٘س حٌظٟ طٍوٚ حٌٜٕخػش حٌ٘ؼ٠َش، ٚ٘ حٌّؼخٟٔ ِطَٚكشٌ  ٟ حٌط٠َوك، ٠ؼَ 

 ُْ ٟ  ٚحٌؼَرٟ، ٚحٌزيٚٞ ٚحٌمَٚٞ، ٚأّّخ حٌ٘ؤ ِّ ؽِ، ٚ وٟ  حٌؼـ ََ ْوو َّ َِ حٌٍفع، ٌٚٓٙٛش حٌ  ٟ الخِش حٌُْٛ، ٚطََو١ 

ٓ حٌظ٠َٜٛ ِِ  ٌْ ْٔؾِ، ِٚؿْٕ َٓ حٌٕ ِِ ٌد  َْ َٟ َُ ٕٛخػشٌ، ٚ «ّٛلِش حٌطزغ ٚؿٛىس حٌٔزه،  بّّٔخ حٌ٘ؼ
()ٕ

 

ّوخ٠ِٖ ٠وظُ رخٌّلخووخس حٌظوٟ  ِوٓ حألُٚحْ،  وبْ ط ٌوف ػ١ٍوٗ  ّوخ ٠ئ ٘وؼَٞ طزويٚ  ١ ٚاًح وخٔض ه١ٜٛٛش حٌٕٛع حٌ

 ْْ ٌويوظٍٛ ٠ّىٓ أ ٜ ح ََ ِّٟ حٌظؼز١وَ، ٠و َْ و ِوؤٌِٛف حٌموٛي ُٚػ ََ ػٕٙخ رّٜطٍق )حٌؼيٚي(، ٚ٘ٛ حٌوَٚؽ ػٓ  َّ ٠َُؼز

ْ ا١َ ِلٍٜٛس، ٚاْ ؿخُ حػظزخٍ٘خ ىحهٍش  ٟ َٟٚد  ْْ طىٛ ً طٛٗه أ ٝ رٛٓخث : ًٌه ٠ظؤط ّْ ٛ ف ٍُق أ

حٌّـخُ
()ٖ

 ٓظؼخٍس ٚحٌىٕخ٠ش:  ٚأرَُ ٔٛحكٟ حٌّـخُ ِخ ٠ٕيٍؽ طلض حٌٍٜٛس حٌ٘ؼ٠َش، ِٕٚٙخ حٌظ٘ز١ٗ ٚحال

ٍوش  ٍوٝ أِؼ ٓوٕمف ػ ٕوخ  ٌّٚخ ٌُ ٠ىٓ ر١ٓ أ٠ي٠ٕخ وً ٗؼَ حٌ٘خػَ ِٓ أٚالى رَ٘ رٓ كخطُ حٌّٙيحٟٔ ٚأكفوخىٖ،  بٔ

ٔوٍذ  ِٓ حٌم١ًٍ حٌٌٞ طٛ َٔخ ػ١ٍٗ ِٓ ٗؼَُ٘ ٌظز١ٓ ِيٜ طّىُٕٙ ِٓ حٌٍٜٛس حٌ٘ؼ٠َش حٌظٟ ِخٍٓٛ٘خ اٌٝ ؿخ

ٗ: ِٓ حٌف١َٓٚش حٌظٟ حٗظَٙٚح رٙخ  ٟ طٍه حٌّيس  ٚٔزيأ  رفٓ حٌىٕخ٠ش حٌٌٞ رَػٛح  ١

                                                                 

 حقرػػؽ احاػػو  ػػ رـ  ػػبنـ   ينقػػبه    ينا  ػػل يج  ػػػل  البنننش رشنند،، "  يػػرص ا ػػبح أ  ػػطك طػػبنرل اػػال ينمػػع "ر ظػػ    (ُ)
 ظُٕ-ٗٔ  صـُُٕٗن مؤكف يك نار   

 ظُِّ-ُُّ/ّ  م1111الحيواش"، للجاحظ، تح: عبد السالم هاروش، القاهرة، مطبعة الحلبي، "(ِ)
 ظٕٕ  صم1111، 1"أدبية النص"، د.صالح رزق، الفاهرة، دار الثقافة العربية، ط(ّ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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 الكىاٌت: -1

ِوٓ   ٙوخ  ّوخ  ١ ٙوخ  ١ ُٓ ل١ّظ و ُّ ّْ حٌىٕخ٠ش ٟ٘ حٌط٠َك حٌؼخٌغ ِٓ ١َق حٌز١خْ، ٚطى حٓظوٍٚ حٌز ا١ْٛ أ

ِوٓ »ىالالص طٕمً حٌّظٍمٟ ِٓ ِؼٕٝ اٌٝ ِؼٕٝ آهَ، لخي حٌـَؿخٟٔ حٌىٕخ٠وش:  ٕوٝ  ّوظىٍُ اػزوخَص ِؼ ْْ ٠َ٠وَي حٌ أ

ْى ُوٗ  وٟ حٌٛؿوٛى، حٌّؼخٟٔ،    ٠ٌوَٖ روخٌٍفع  ٍِ ٘وٛ طخ١ٌوٗ ٚ ٕوٝ  ٌوٝ ِؼ ـوُٟء ا ٌوٗ  وٟ حٌٍغوش، ٌٚىوٓ ٠ ٟوٛع  حٌّٛ

« ١ِٛت رٗ ا١ٌٗ، ٠ٚـؼٍٗ ى١ٌ  ػ١ٍٗ
()ٔ

   

ٌوه  وٟ   ى  ً ََ و َِ ّويحٟٔ، ٚ ِٓ حٌّ كع طمّيَ حٌىٕخ٠ش  ٟ ٗؼَ ٘ئالء حٌفَٓخْ ِٓ ٌٚي رَ٘ رٓ كوخطُ حٌٙ

ٍوه ٌو١ّٓ  وٟ ط ٕوخّ  وٟ ح ٍوٝ ك١وخطُٙ ٚحٌ ِوخ ىهوً ػ ٘وخص  ظِّٕٟ اٌٝ وؼَس  ِوٓ حٌو  وخص، ٚطؼويى حالطـخ حٌلمزوش 

ٝ حٌلىُ ٚحٌّٜخٌق ر٘ىً ػخَ، ِٚخ وخْ ػ١ٍٗ آي كخطُ ٚٚحٌي  ٚحٌّٛحلف، ٚحهظ ف حأل١َحف حٌّظٜخٍػش ػٍ

٘ئالء حٌ٘ؼَحء ِٓ حٌلٕىش ح١ٌٔخ١ٓش، ٚحٌميٍس ػٍٝ حرظىخٍ ١َق حٌيهٛي  ٟ حألٍِٛ، ٚحٌوَٚؽ ِٓ حٌّآُق، 

ٕوٛرُٙ، ١ٌٚٓ حٌـخٔذ، ِغ حٌٍؼذ ػٍٝ أٚطخٍ ح وٓ ؿ ِِ  ُ٘  ُ الهظ ف، اً وخٔض حٌيٌٚش حأل٠ٛر١ش ػُ ح١ٌٌَٛٓش طَوـُئ

ٌٌو ٕوخن، ٚ ٕوخ ٚ٘ ِوٓ ٘ ٍو١ُٙ   حُٚ٘  ٟ ٕٛؼخء، ٚأثّش ٛؼيس ٠ـخرُٙٛٔٙ ِٓ ّٗخٌُٙ، ِٜٚخٌق حٌمزخثوً طٍظوف ػ

ُ حٌ٘ؼَٞ ػٍٝ  ٕٟ حٌظ٘ز١ٗ ٚحالٓظؼخٍس، ِٚٓ ط ٟ كخؿش ٌّؼً طٍه حٌَّٚٔش،  غٍزض حٌىٕخ٠ش  ٟ  َِّٕٙ ٍه وخٔٛح  

 ُ٠ ْْ ٖ حٌغخٌذ، حٌّٛحلف أ ٞ ٠ي٘ ْ حٌغخٌَذ ٌُٙ رخٌظَكخد حٌٌ ُ ٠مخرٍٛ ٟ ِٛحؿٙش ِخ،  ظَح٘ ًٌه أٔٗ  ِٚؼخيغٍزٛح  

 ّٚ ٟ حٌؼ٠ِِ ١غظى١ٓ ػٍٝ كٜٕٟ حٌف خ اٍزُٙ حٌٍّه حأل٠ٛر ّّ ّٚ  ٌـ ََ  حٌٜغ١َ ٚحٌف َْ ٌٚيٞ  حٌىز١َ ٚأٓ حٌٍٔطخ

 ٍَ ٌَ  ر٘ ُْ ػّ َ: ٚ ٚػٍٛح  لخي ػَّٚ رٓ ر٘

ٔ- َِ ْٓ َٞ ِخ أ ال ْٛ َِ ْي وٌحزيعٍ  ٍُ ـٞ رِ أ َِ ِٓ ٕخحٌ ٠َ َُ آ ٌٍ ٚآه  َُ ـُّ ِؤٓٛ

ََ حٌ-ٕ ْْ ظَفِ َُ!ـَّ ـٚا ٌٍ! ٚهللِ ظخ ــ ظْفُــٛ َِ  ِٗ ِٕٕخ     ٍٍ ْٜ ٝ رٕخ ٚرِلـ ٌَٛ 

ٌِ، ال-ٖ         ٍِــ١ٌه ػـــ٠ِ َِ ٌ ، َٔـخرِٙ َُ ّـَ ٌْ ٠ـُـَؼــ١ خ َٔ ٍَ
()ٕ

،  َُ َِ لخ٘ـ يٌّ ٌٍــزخر ٌِ ـ ُِ 

ٔخ -ٗ َْ ْٕغٍ لٙ َِ  ُْ َٚ َو َُ    َاَ ـمخَى حٌؼ٘خث َّ ٔخ ٚأػطـظْـٕخ حٌـ َْ  ١ٍٓٚي أٓـ

ّوش،   ٔوخٍح ٚال ٠ِ٘ ّوخ ٠ؼوي حٔى ٌو١ْ ِ  ،ٜ ََ ّْ ح١ٌٔطَسَ ػٍٝ حٌل١ٕٜٓ ٚٚلٛػُٙ أٓ ّوخ  فٟ ٍأ٠ُٙ أ ٚأ

ح  ًَ ٍٍه ِمظيٍ، هٍفٗ ؿ١ٕٛ ؿَحٍسوخْٔض ظف َّ ٠ظٜف رخٌؼِس ٚحٌٕزخ٘ش ٚحٌفٜخكش ٚحٌمَٙ ٌٍـزخرَس، ١ٌْٚ ، ٌِٚ

 ٗ َُ رٗ حٟٗء ِ ١ َّ ٟ )د ٌَؿخيّخ ٠َُؼ١   ٜ ُ حٌىٕخ٠ش ػٓ ػٍٛ ٌِِٕظُٙ ٚلٛطُٙ ، (ٖوّخ طَ ٟ حٌز١ض حٌَحرغ طزَ  ٚ

ُ٘و  ّوخ  ٙو٠ِّظُٙ، ٚأ ٘وفٝ ر ِوٓ ٠ظ ٕوٗ  ّوخ لوي ٠ظ ٌوش، و ٚٓئىىُ٘، اً ٌُ ٠ىٓ أَُٓ٘ رٔزذ ؿزٓ ٚال هوٍٛ ٚال ً

 ػٍٝ  ١َ ٗـخػظُٙ ٚرٔخٌظُٙ ِٚميٍطُٙ حٌم١خى٠ش ال طؼ١زُٙ َاٍَزَشُ ِٓ ٠ظفٛق ػ١ٍُٙ  

 :ٗ  ٚ ٟ لٌٛ

خ -8 َّٙ َُ وٍُ َّْ حٌَؼظخثِ َُ ــ   حٌْـ ِٚخ ٗؼَٚح أ ْْ ٘خٌَْض ٌي٠َه أٛخِا ٍَ ٚا  ِىزخ

٘وخػَ  ٌوٝ طوؤػَ حٌ ٗؤَخ ا ٜوغَ حٌؼظوخثُ  وٟ ٔظوَٖ، ٚلوي أ ّْ ٚحٌيُ٘ حٌفخٍّ رَ٘ رٓ كخطُ، حٌٌٞ ط وٕخ٠ش ػٓ أ

 ُْ ٙوٛ ٠ٓ ط ٌٌو ٍوٛ َِحطوذ حٌَؿوخي حألرطوخي، ح ٘وٟ وٕخ٠وش ػوٓ ػ ٕوٝ، ٚ رخٌّظٕزٟ،  ٟ ِيف ١ٓف حٌيٌٚش رٌٙح حٌّؼ

ِوٍٛ حٌزؼ١ويس ٚحٌظل ٍوٝ ٍإ٠وش حأل ّْ ٌُٙ ٌُٙ ِميٍس ػ ٜ أل ََ ٍوٝ ػ١ٍُٙ حٌّٜخثُذ حٌىز ٔوْٛ ػ ٌه ٠ىٛ ٌٌو ٙوخ،  ّٔوذ ٌ

ٍوه حٌؼ٠ِوِ  ّْ حٌّ ٓوئىى آي كوخطُ؛ أ ِوٓ ِظوخَ٘  ِوٍٛ ُػوـّيطٙخ  ٚ ٔوَٜ، ٌىوُٕٙ ٠ؼويْٚ ٌأل ٔوَ ٠ ّْ رؼي حٌؼ ٠م١ٓ أ

ّوخ  ٍوٟ روٓ كوخطُ،  ٍ ٔوٍطخْ ػ ّوَٚ روٓ حٌ ٜوٓ وٛوزوخْ ٚووخْ  ١وٗ ػ ١غظى١ٓ رٓ أ٠ٛد ٌّخ ّٗيى كٍّظٗ ػٍٝ ك

ٗ حٌؼ٠ِِ  ٟ ًٞ حٌلـش ٕٓش  ًَ ح8ٌ٘ٔ٘طٍَّّٔ ِّ ٍوه ١غظىو١ٓ، ٘ـ، َػ ٍوش ٌٍّ و١فَشَ حٌطخث ٍطخْ ػَّٚ رٓ ػٍٟ ح٠ٌِّ

                                                                 

 ظٔٔ  صـُِٗٗ  ّ  ينقبه    اطوع  يناو ال  ط، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود شاكر"ئالإلعجازدال"(ُ)
ظاللََّسُش بالتحريك: الفصاحة، واللََّسُش: جودة اللساش وسالطته(ِ) بفه  ؛ ا ك نىً فه كنى ى



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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َّّش ػَّٚ ٚ ٟ ١ٟفظٗ، ٚلخي:  ذ حٌٍّه ِٓ َٗف ٘ ّـَ ًَ ٘ئالء حٌمَٛ، ٔؤهٌُ كَُٜٛٔٙ ٠ٍٚمٕٛٔخ » ظَؼ ََ ِؼ ٔ ٌُ

«رخٌىَحِش
()ٔ

  

١َس،  ٘ٙو ٜوَ حٌ ٚلخي ػٍٛحْ رٓ رَ٘ رٓ كخطُ ٠وخ١ذ حأل١َِ ػِ حٌي٠ٓ رٓ ػزي هللا رٓ كِّس رؼوي ِؼَووش ػ

 خي: م

يِق حٌى َِ -٘ ِٛ  ٜ َٛ ِٓ ْؼٕخ  ّخ ٠َ٘فٟ  ِّ َٓ ُؼىُ أَكـمًّخ ِخ  َّ  ٚأٓ

َؼخًػخ-ٙ َٗ ُْ ١َـخٍْص  ـَٛػى ُّ َّْ ُؿـ ـ َِ رؤ َّ َٖ ػخلـزشَ حٌ خ طَـْوـ َّّ  ٌَٚـ

ََّلض ٚطِّلض ِِِٕٙش؟! ٚلخي:  ّْ ؿّٛػىُ ١خٍص ٗؼخػخ(، أٞ طف  أٞ )أكـمًّخ ِخ ّٓؼٕخ رؤ

َّ رخ٠ٍٙخ ٚىْػٙخ  مي -ٕٓ ٟ ؤْػـ٢ِ حٌمٛ ِِ َىْػـظَـٙخ  ٟ َوـفِّ ٍح ْٚ  أ

َّْ ػٍَٝ ػِ حٌي٠ٓ ِٚٓ ِؼٗ أْ ٠ظَوٛح حٌَازش  ٟ ٟٗء ال ٠مويٍْٚ  َُ اٌٝ أ  مي أٍٚى حٌّؼً ٚؿؼٍٗ وٕخ٠شً ط١٘

ٌو١ّٓ  ٍوٝ ح ٔوؼٛى ػ ٍوه حأل٠وٛرٟ حٌّ ػ١ٍٗ، ٠ٍّٚٔٛح حٌم١خى ٌٍمخثي حٌمخىٍ ػٍٝ كٔٓ ١ٓخٓش حألٍِٛ، ٚأٍحى رٗ حٌّ

 آٌٔحن 

ُ:ٚلخي ِيٍن رٓ رَ٘ رٓ كخ  ط

ٟ ل١ٍ  ال أرـَـخ ٌِه، ٚحٔظَٞ-ٔ ٍِٚلف ـْوِي ُّ ـِرَ حٌـ ِٙ ـ
ِٓ حٌْ ٔخِن ػ ٍَ  ٟ ـ  ُاـ٠ِّ

ًٍ ٚحٌ-ٕ ًِّ ظُ ـــُ ـسُ طَ ـفَـ ػـّخ لٍـ١ زخعِ رى ِّٔ ـٙخ أ٠يٞ حٌ ٍَ أهْ ـٔ  َِ ـف ٠َ 

ٙ- ِّ ٍشَك ـَ ُِْٙ  ِٓ ُْ ٓ هللا و َِّ ى٠ َِ ٠خ ِػـ ٘ ْٛ ــ ـَ ٍٍََْض ٛخ ٟ حٌ َٓ  ٓ  َيطَه ك١

1- َِ ََ ِٔ اخىٍَص  ٠َ١ـ ١١ِ َٛ ١٘شَ حٌزحٌ ِِ  ٟ ّٔٙخ ٚحٌُّٛص ٠ّ٘ـ  َِ ـزوظِ ـظَ ـُّ ـل

 

ٕوخ   ٘وخ، ٚحٌو٠وَحء ٘ ٓوخكش حٌّؼَووش رؤظخ َ ٔوزخع  ّْ أ٠ويٞ حٌ  ٟ حٌز١ض حٌؼخٟٔ طظَوِ حٌىٕخ٠ش،  وٟ ؿو

ٜووَػٝ  ووٟ  ٔووخطؾ ػوٓ حٌ ٌويَ  ٌوويَ، ٚح ٔووزخع ٌَحثلوش ح ٌوه كوو١ٓ طظويحػٝ حٌ ٔووفٛف، ًٚ ٌويَ حٌّ ٌووش رخ ٕوٝ حٌّزٍٛ رّؼ

ٌو١١ْٛ( حٌّؼَوش، َٚٛػٝ حٌّؼَوش ى ٜو١يس، ٚػزوَ روـ)ََٟ ح ١ًٌ ػٍٝ حٔىٔخٍ ؿ١ٖ حٌّ٘خٍ ا١ٌوٗ  وٟ حٌم

ٗوظيحى حٌّؼَووش، حٌظوٟ  ٌوه وٕخ٠وش ػوٓ ح ٕوٍٛ، ًٚ ٘وٜٛ، ٚحٌظ ٙوخ ٠ٚ ٚ٘ٛ حٍطفخع كَحٍس حٌٕخٍ  ٟ كف١ٍَس ٠وزِ  ١

 ايص ط٠ِٕؾ أؿٔخَى حٌّلخٍر١ٓ، ٚطؼي٘خ ٌٛؿزش حٌٔزخع حٌىخَٓس  

 ٚلخي ِيٍن: 

ٔ- ٍِّ ٢ِ حٌي  ّْ ِٓ ِْ حأللْـََٕٝٓ  ًحَص  ٍِ خ َّ َيقَ ح٠ٌـََد ٚحٌطـؼٕخٚحٌـ ْٛ ْٓ أ َِ  ٍَ ـ ُٜ ٜ َػ  ٌي

ـٕخ-ٕ ِْ ْػـزًخ ٚال ٍح ـمْض أ ٍُ خ  خٍلْض  َّ َِٙيْص ٕٛؼخُء ٌٛال ر إُٖ ٌَ ٗ ْٓ ــ َِ ٚ 

َْ رٕخ حٌـظـَّٕخ-ٖ ؤْ َٓ ٓ أػخى٠ـٕخ أ ـزَخ ِ ّٔ ـ ــ ُٞ حٌـَوـَحثِيُ ه١فشَ حٌ  ٚلْي وخِٔض حٌز١

ٝ حٌفـ١ـٍَـ-ٗ َّّخ طــيحَٔ ـَّٕخ ـٍـ ِِ ُُ ٚحٌظ ـزَخ  َُ  ١ٙخ ُِٕٙ شً ايح حٌٙخ ـــ١ّـَ ِ٘ ِْ ػـ  مَخ

ُُ ٚلي َاـَّٕٝ-٘ َّ ٠ُٚغـ١ٕٕخ حٌٕي٠ ـ ــىـئٚ ِْ ُٜٔخ ُِق حٌْ حٌم١ٍ َِ ٝ لٜـ  ٍْٚكـٕخ اٌ

  

ٓو (  وٟ د  ( ًَ ٔوخ حٌفؼو ّْ  ٔطلظ٘ي حٌىٕخ٠ش  ٟ ٌٖ٘ حألر١وخص،  وبًح لَأ وٟ  خٌز١وض وٕخ٠وش ػوٓ أ ِٔ ٕوٝ ٔ رّؼ

ٍووٛح  ٠ٓ ىه ٌٌو ٓوخْ ح ٔوخْ،حٌفَ ٔووخء حٌل ٘وغخي رخٌٕ ٜوَ وووخٔٛح لوي حرظؼويٚح ػووٓ حالٔ ِووخ  حٌّؼَووش ٚكممووٛح حٌٕ ح٘ظّخ

ْْ ٠ٛؿٗ   ٌُٙ حٌَٕٜ  ظلمك ٌٍّؼخٍن،ٚحٓظؼيٚح  رخٌف١َٓٚش، ٚاًح لَأٔخ )ٓ ( ِٓ حٌٔئحي حٌّٕٔي ٌ ػ١ٕٓ، ٚأ

ٍَ رطٌٛش حٌفَٓخْ ح٠ٌٌٓ ىهٍٛح حٌّؼَوش، ًٚحىٚح ػٓ ٕٛؼخء   ضػٍّ ءحٌظٟخٕحٌٔئحي ٌٍلٔ َٕض حٌمٍٛد ِميح ِِ ؤ

٠ٓ كمموٛح  ٌٌو زْٟ اْ حٔظَٜ حٌّٙخؿّْٛ! ٌٚٛال رطٌٛش حٌَؿوخي ح ّٔ ْْ طمَغ  ٠َٔش حٌ حٌَل١مش، حٌظٟ وخٔض طوخُف أ

                                                                 

 ظَِٖ-ِٕٗ   ح  يجاكع  "ب   ينعركف"  كر ظ   ّٔ  ص "ين اط ينتبنال ينداف"(ُ)



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ٙوخ  وٟ  وَفٍ  حٌظفَ ٌّخ  خٍق أً٘ ٕٛؼخءَ  ٞ ؿؼٍ ٌٌو ِوٓ ح ٔوزٟ، ٚال ٍح موض حأل حٌَػَذ ِٓ حٌٕٙذ ٚحٌٍٔذ ٚحٌ

ٓو١ل١ك : ٚوخٔض حٌٕٔخء حٌلٔخْ )أٓؤْ رٕخ حٌٖٚحرظٙخؽ    ٚ ٟ د ِوخ  ّوش ٚ ظٕخ( وٕخ٠ش ػٓ حٌظٛؿْ ِٓ ح٠ٌِٙ

ٕوخ( وٕخ٠وش ػوٓ حٌظفوٛق  وٟ حٌّؼَووش،  وَإّٚ  ح)اي ٗرخٌلَحثَ ِٓ حالٓظؼزخى    ٚ ٟ د حٌٙخَ ُِٕٙ ٚحٌظزوخ ِ

ٜوَ، ٌ كظفوخي  ٘حٌّٙخؿ١ّٓ ٟ٘ حٌظٟ طٔم٢ ر١ٔٛ ٕخ، ٚ ٟ د ٕوش رخٌٕ ٌوٝ حٌّي٠ ٘وخػَ ػوٓ حٌؼوٛىس ا ٠ظليع حٌ

 خع ٌألٛٛحص حٌّطَرش ػٓ حٌفَكش رخٌَٕٜ  رّٜخ لش حٌىئّٚ ٚحالٓظّ ٝ ىَّٕ 

 ٚػِحْ رٓ ػَّٚ رٓ رَ٘ ٠ٔظويَ حٌىٕخ٠ش  ٟ ٗؼَٖ ِٕٚٙخ: 

5-- ُِ ؼخٌِـ َّ ََ حٌـ فْـ ِٛ  ُٕٗ ِِ ـزَـشٍ  ؤٛزَق ٍُِػٟ  ْٜ َِ ُػـ ِػـٟ رِؤأَْلَ ٍْ َُ  ٝ ٍَ ػـٍَ  أَاـخ

ٌوٍِع،  ٗويس اطو ف ح ( وٕخ٠ش ػوٓ  ُِ ؼخٌِـ َّ ََ حٌـ فْـ ِٛ  ُٕٗ ِِ ٗ: )أٛزَق ٍُِػٟ  ٍوٛءس  فٟ لٌٛ كظوٝ ووؤْ حٌلموٛي حٌّّ

 ٚلخي: رو٠َس حٌٍِٚع ايص طَرش ؿَىحء رؼي طو٠َذ ٍُع حٌلٕطش ٚحٌ٘ؼ١َ ٚحٌٌٍس ٚا١َ٘خ 

 

ـظَ ِكُِ -ٕٙ ُّ ِق حٌـ َُ ٜ  ٟ حٌّؤْ ََ ـِي حٌَّ٘ـ ْٓ ُ ـخرَشٌ وؤ َٜ ـَّٕخ ِػـ ِِ  ِٓ ْ١ ِّٜ ِٟ حٌفِـ َٕـ ْٜ  ٚ ٟ ِك

ٗ: ) ٟ حٌّؤُق حٌّظ كُ( وٕخ٠ش ػٓ حٌّؼَوش  ٗ:  مٌٛ  ٚ ٟ لٌٛ

ح-ٔ ََ ط ْٗ ُِّ أ شَ حٌؼ ٟ ٠خ حرَٕ حكٍزُض ُِخِٔ ََ ُ ٟ رُطُـًٛٔخ ٚأظْٙ َّزْضُ آٍحثِ  ٚلٍ

ٟ حٌ٘طَ حألٚي ِٓ حٌز١ض ػٓ ١ٛي َِحٓٗ ٚهزَطٗ رؤٍِٛ حٌل١خس، ِٚؼَ ظٗ رّيحهً حألٍِٛ  ٟ حٌ٘خػَ   ٠ىٕ

ٌو ٞ ٚا١خ ِّٚ ََ ش حٌٕظوَ ِٚوخٍؿٙخ، ٚحٌوزَس رخٌٕخّ، ِٚؼَ ش حٌظؼخًِ ِؼُٙ، ٚ ٟ حٌ٘طَ حٌؼوخٟٔ وٕخ٠وش ػوٓ حٌظو

ٔوٗ ٌطوٛي هزَطوٗ رخٌل١وخس  ٌوه أل  ٟ حألٍِٛ، ٚال١ّٓخ  ٟ حٌّآُق ٚحٌّٛحلف حٌٜؼزش، ٚحٌّٜخثذ حٌوط١َس، ً

ٗ رخٌٛرخي ٚحٌؤَحْ ٚ مِْي  ٚ ٠ؼٛى ػ١ٍ ً ٍُٖٚ أ ٝ ال ٠مغ  ٟ حٌوطؤ،  ١ظلّ ٟ حطوخً لَحٍ كظ ع   َّ أٛزق ال ٠ظٔ

 حٌَّٚءس ٚىٚحػٟ حكظَحَ حٌٕخّ ٌٗ  ٚلخي: 

َّّخ حٓظمٍَّضْ -1 ح  ٍ ََ َِ كظَّٝ طََيْػـؼَـ ٍَِوـخرـُـُٗ أٔخَم ػٍٝ حإلٓ  حي  َُ
  ِٟ أَ

 

ـُوـُٗ(  ٍَِوـخر حي  َُ
ٓوظمٍَّْض  ِوٟ أَ ٗ: )ح ٌو ٛوٕؼخء،  مٛ َُ رخإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ ٌّخ ىهوً   ٟ ٌ٘ح حٌز١ض ٠ٕيى حٌ٘خػ

َِ كظَّو ٓو  ٍوٝ حإل ٔوخَم ػ ٗ: )أ ح(: وٕخ٠ش ػٓ حالٓظمَحٍ  ٟ وَٟٓ حٌلىُ  ٟ ٕٛؼخء ِٚخ ٚحال٘خ، ٚلٌٛ ََ ٝ طََيْػـؼَوـ

 وٕخ٠ش ػٓ حٔفَحىٖ رخألَِ ٚحٗظيحى طٍِّٔطٗ ػٍٝ حٌٕخّ، ٚارَحُ ؿزَٚطٗ  ٟ اه٠خػُٙ، كظٝ طفَلٛح ػٕٗ 

ٓوٛي، ٚووخْ  ٍوٟ ٍ ٚػٕي اٗخىس حٌ٘خػَ رخٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش رخ١ٌّٓ ٚرٛح١ٌٙخ ػٍٝ ٕٛؼخء ِلّي رٓ كٔٓ روٓ ػ

ًٕخ  ٟ كٜٓ رَحٕ َٗق ِي٠ٕش ٕٛؼخء رؼ١يح ػٓ  ِّٜ  ٓطٛس حإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ، لخي:ك١ٕٙخ ِظل

ح-ٙٔ ََ ـ ِٔ ُِؼـ  ِّ ُٖ ٌُ ٠غيُ  ِٟ حٌٕخ ٍَ ْٓ ُح َّ حٗـًخٚحٌــٛحَى ِلًّيح   ََ َٔخ رَـ ٍْ ُُ ٚ 

ح( وٕخ٠شً ػٓ وََ ًٌه حٌٛحٌٟ ٚوؼَس ػطخثٗ ٚكٔٓ طَٜ ٗ   ََ ِٔ ُِؼ  ِّ ُٖ ٌُ ٠غيُ  ِٟ حٌٕخ ٍَ ْٓ ُح َّ  ؿؼً لٌٛٗ ) 

 ٚلخي:

ٖٔ-  ٍ َْ هللِ َى ٜ للطخ ٍَ ٌٌُِ ًْ ح م ََ ٌَْوـ ـ َِ ٚ ٟ ِِ يحْ لٛ ّْ َّٚ رِٙخ ٘ـ  :َ٘خُٚه

ٖٕ-ٜ ٌَ ََ طُْغ٠ِـٟ ػٍٝ حٌمَـ َُ ح١ٌٛ ـ١ ِ ٚ ََ حَػ  ٍَ ٌَ ٌٍ ٘ـٕخَن  َـظُـْؼـ ٌْ َْ ٌٙخ ُػـ  ؟أوخ

ح-ٖٖ ََ ـ ِّّ ــ َ٘ ـ ُِ َٟ ال أٌْـمَخُٖ َٔـْيرًخ  مَٝ  ّخ ٌِ ـٝ ِخ ٠َُوخُف ٠ُٚـظّـَ َٜ  ؟٘ٛ حٌُّٛص أل

َُ ح١ٌََٛ  ََ ٚ ِـ١ ٘وَحد   خٌ٘خػَ رمٌٛٗ )َػ  ٌَٜ( ٚحٌمٌٜ  ٟ حٌٍغش: ِخ ٠مغ  ِٟ حٌؼ١ٓ ٚحٌّخء ٚحٌ طُْغ٠ِـٟ ػٍٝ حٌمَـ

ِوخَ،  ٔوُِٛٙ روٗ حإل ٠ ٞ ٌٌو يِّ ح ٌٌو وً ح ّّ ِوٓ طل ّ٘ٛا١َٖ، ٚلي ؿؼٍٗ حٌ٘خػَ وٕخ٠ش ػّخ أٛخد حٌموَٛ  ِٓ طَحد ٚل

ِوخَ روخٌ ٓوظزيحى حإل ٍوٝ ح ٓوىٛطُٙ ػ ٛوزَُ٘ ٚ ِض حٌموَٛ، ٚ ّٛو ِوٓ  ّوخ ووخْ  ٓوظٕىخٍٖ ٌ ُٓ ح ٍو لىُ،  خٌ٘خػَ رٌٙح ٠ؼ

ٖ حٌٌٞ ٠ٕخٌُٙ ِٕٗ، ُٚ٘  ٟ ١زؼُٙ ال ٠مزٍْٛ ح١٠ٌُ    ٚحٌزط



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ّوي روٓ  ٔوخْ حأل١ِوَ أك ٍوٝ ٌ ٍوه حٌّظفوَ، ػ ٙوخ حٌّ أِخ  ٟ ل١ٜيس ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ رَ٘ رٓ كخطُ حٌظٟ ِيف ر

:ٗ  حإلِخَ ػزي هللا رٓ كِّس،  ف١ٙخ طٕي٠ي رخإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ، ِٕٚٗ لٌٛ

َْ ٍِْٚٔضَ -1 ُْ طَـفَْو خ ٍِْىَض  ٍ َِ ْؼِي ُِ  ِٝ ٝ حألٍ َُْن ػٍ ُْ طَظْ ًْ ُٚؿيَص  ٍ ُْ طَطُ ٍ  

ّخ-8 ِّٛ ُٓـٍّـَ ٝ اٌٝ حٌـ ُٗ ٠َلَ ّـَ ـؼخِٔـًيح ٌٚٛ أٔــ ُِ ُْ طظَْن ػ١ٍٙخ  ٍَض  ٍ ُٛ ٚ 

 

 ٓ ّخ(، وٕخ٠ش ػ ِّٛ ُٓـٍّـَ ٝ حٌـ ُٗ ٠َلَٝ اٌ ّـَ ٗ: )ٌٚٛ أٔــ ٗ ٠ظظزغ حٌّؼخٔي٠ٓ ِٓ هِٜٛٗ، ٚال ٠ؼ١١ٗ حٌٍلخُق رُٙ أ مٌٛ ٔ

 ٛح، ٠ٚؤهٌُ٘ ا١ٌٗ رخٌؼطخء ٚحٌظَا١ذ، أٚ رخٌـِحء ٚحٌؤَحْ،  ىؤّٔٗ ال ٍِـؤ ٌُٙ ِٕٗ أ٠ّٕخ وخٔ

:َ  ٚلخي ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ رَ٘  ٟ طل٠ٌَٖ ألرٕخء ػّٗ حٌّوظٍف١ٓ  ٟ كٜٓ ًَِِ

ُ  حٌََّٕ٘خِه١زِظـََُؿـفُ -ٔ مخالً ٌُٗ ُٗـ َِ  ٍُ ِٓ كخط ِّٟ ر  أالَ أرٍَِغخ أَرْـَٕخػٍِـ

ّْ أػخٌٟ إ خىػخ  ٗويس ٖ أ ِوٓ  ُٙوٛي، ٚ َِ ٜوٛى  َّّخء طَؿف ِٓ حٌّموخي وٕخ٠وش ػوٓ أْ حٌّموخي حٌّم حٌـزخي حٌ٘

٘وٛ ٍؿوُف حٌـزوخي  ٔوزذ هوخٍؿٟ ٚ ٘وٛ اال ر ِوخ  ٍوٛد  ـوخف حٌم ّْ حٍط ٓ  أ ٌَو١ُظ ٍوٛد، كظوٝ  ٌوٗ حٌم ٌوٗ طَؿوف  ٛ٘

ّوش،  ٚطٌٌِِٙخ، ٚ٘ٛ ٕ٘خ  ٟ ِٛلغ طل٠ٌَ ألرٕخء ػّٗ ِّخ ٛخٍ ر١ُٕٙ ِٓ ه ف، ١ٓئىٞ اٌٝ طويحػ١خص ٚه١

 ٙخ٠ش طمُٜ ظَٙ ٍِىُٙ ِٚىخٔظُٙ ٍٚ ؼظُٙ ٚٔ

:ٗ  ٚلخي ػٓ لِٛ

فُ -ٗ ََ ِّ ٠ُْؼـ َِ حٌٕخ ٓ ٓخث ِِ ُْ ٠ٌَٗه رٗ  ِّٞ  ّخ ٌٙ َِّي ٍَ حٌٕ ْْ ٠٘ٙيُٚح ٛي  ٚا

 ُ ُ ٚال١ّٓخ  ٟ ػظخث ْ حٌظمي٠ ّ ٠ـيٚ ٓ حٌٕخ ٓ ٍ ؼش لِٛٗ، ٚأٔٗ رٔزذ ِىخٔظُٙ حٌؼخ١ٌش ر١  ٟ حٌز١ض وٕخ٠ش ػ

 حألٍِٛ 

:ُ  ٚلخي ٠ظفـغ ػ١ٍٙ

فُ -1 ُْ ٠ُـظََوطّـَ َّّخ ٔخٌَـٙ ـ ِِ  َٟ مَْؼًيح  مٍز ُِ ْْ وُٕض  ُْ أِّـٟ ٚا  ٚلٛاَل ٌـٙ

ِْ ٚحألٌُ ِّخ أٛخرُٙ ِٓ حالهظ ف ٚحٌظًََ٘  ٓ ّٗيس حٌلِ  طََوط ُف حٌمٍذ ٕ٘خ وٕخ٠ش ػ

 

2-:ً  الخشبٍ

ٓ كخطُ ٚأكفخىٖ، رؼي حٌىٕخ٠ش َ ر ٍ  ٟ ٗؼَ أٚالى ر٘ ٗ حٌَّطزش حٌؼخ١ٔش  ٟ حٌل٠ٛ ٗ أهٌ حٌظ٘ز١ ، ِٚٓ حٌظ٘ز١

:ُ ٓ كخط ٓ رَ٘ ر ْ ر  لٛي ػٍٛح

يحَِ -ٓٔ ِّٜ َِ حٌ ٛ٠ ٟ ٝ ١ٌُُٛع حٌلَِد   ؿَّ ََ ـ ُّ ٍُ حٌـ ِٓ ٚحٌزي ٍُ حٌي٠ ٛٔٚ 

ٍٓ ٚٗخَِ -ٕٔ َّ ـْض ُؿٕٛىُ حٌٍِّْه  ٟ ٠َ َّّ َْ اًح أٌَـ   ّخًح طَٜٕـُؼٛ

ٖٔ- َِ ْٔؼِٛى  ١ٙخ و ثَِلٍش ػٍٝ أٍؿخِء ١َخ َّ  ؟ٚالَكْض ٍح٠شُ حٌ

ْص رَ -1ٔ َِّ َ٘ ٝ َِ  َـظً زخ حٌُْلٔخ َٗ  ًّ ٠َٝ ٠َـفُـ َِ  ََ خ َٔ ُٗ ُك ٛ أ٠ـ ـَٛد ِٕ ُ ٕ 

ٗزٗ حٌ٘خػَ لخثَي كخ١ِش حأل٠ٛر١١ٓ ػٍٝ ٕٛؼخء حأل١َِ ٍٔٛ حٌي٠ٓ كٔٓ رٓ ػٍٟ ٍٓٛي، ٚأهوخٖ حأل١ِوَ رويٍ 

ٓوَس  وٟ حٌّؼظوَن،  ٓوٛىأح١ٌٍٛع حٌىخ ٕويِخ ٠ويهٍْٛ حٌّؼَووش رخأل ّوخ، ػ ِوٓ ِؼٙ ٓوٛي ٚ ٍوٟ ٍ حٌي٠ٓ ػَّ روٓ ػ

ٗوخَ( ٗـخػشً ٚاليحِخ   ّوٓ ٚ ِوٓ ٠ خٌٙخ ) ّٗو ٚٗزّٗ ؿ١ٖ حٌٍّه حٌّٔؼٛى حأل٠ٛرٟ حٌظٟ طؤطٟ ِٓ ؿٕٛد حٌز ى ٚ

ٔووؼَٛى  ٘وزٗ حٌّ ٛوو١َ حٌؼخط١وش حٌظوٟ ال ٠مووخَٚ  ٚ وٟ حٌز١وض حأله١ووَ ٠ ٕويِخ ٠مزوً رخألػخ روؤِٛحؽ حٌزلوَ حٌطووخِٟ ػ

ً  ح١ٌٔٛف، ٚال ٠ٜخُد كي ٖ رّخ ٠ؼ١زٗ   رخ١ٌٔف حٌمخ١غ حٌٌٞ ٠ف

ِوٓ ِٚٓ ط٘ز١ٙخص ِيٍن رٓ ر٘ َّ رّٓ رمٟ ِؼٗ  َ لٌٛٗ ٠وخ١ذ ػِ حٌي٠ٓ رٓ حإلِخَ ػزي هللا رٓ كِّس ٌّخ  

:َ  ِؼَوش ػٜ

١٘شَ حٌ-1 ِِ ّٔٙخ ٚحٌُّٛص ٠ّ٘ـٟ  ِْ رل ١١ِ َٛ َِ حٌ ََ ـ َٟ  َِ ـزوظِ ـظَ ـُّ ـاخىٍَص  ٟ 



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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ٍوٝ حٌَلوخد  وٟ حٌّؼوَن رَؿوً  ـوٛي ػ َِ( ط٘ز١ٗ حٌّٛص ٚ٘ٛ ٠ ـظَـزوظِـ ُّ ١٘شَ حٌـ ِِ ٗ: )ٚحٌُّٛص ٠ّ٘ـٟ   فٟ لٌٛ

٘ووٟ ٠ ّووٛص ٠ّ ٘ووز١ٗ اً ؿؼووً حٌ ٓووظؼخٍس ٍحثمووش لزوً حٌظ ٍوٝ أْ  ووٟ حٌؼزووخٍس ح ٘وٟ ِظزوظووَح ِظىزووَح ِظؼخ١ٌووخ، ػ ّ

ٍوٝ حٌىٕخ٠وش أ٠٠وخ،  َّْ حٌز١ض حكظٜٛ ػ ُِٜؼََّح ِٓ حٌىزَ  ػٍٝ أ  خٓظؼخٍ ٌٗ لخِشً ٍٚؿ١ٍٓ ٍٚأٓخ ٚػٕمخ ِخث  

ٞ: حٗظيحى حٌّؼَوش  ٗ: )ََٟ ح١١ٌْٛ( أ  ًٌٚه رمٌٛ

ٗ: ِٚٓ ط٘ز١ٙخص ػِحْ رٓ ػ  َّ رٓ رَ٘ لٌٛ

ـــٛحىَ ِلّــــًيح-ٙٔ حٗـًخ ٚحـٌ ََ ــ ـخ رَ َٔ ٍْ ُُ حٚ ََ ـ ِٔ ُِؼـ  ِّ ُٖ ٌُ ٠غيُ  ِٟ حٌٕخ ٍَ ْٓ ُح َّ   

ح-1ٔ ٍَ َي ْٜ َِ ًٍُٚىح ٚ ُٚ َ٘ٝ ٔٛح١ٟٙخ ِ  ٌٍُِْؼٍَٝ ٠ٚغ ًِ ح١ٌِٔف ٠َٙظَـ ْٜ ٌَ وٕ خ َّ ُ٘ 

ح-8ٔ ََ مَ ْٗ ُِ ٚأ ًِ حٌز١ٙ َُ وخ١ٌٍ ٛأْىَ٘ ٍِ ٍَْي َٛ  ََ ٓ أكّ  ٠ٚـٍِزُٙخ ِخ ر١

 

ٌوغ  ًِ ح١ٌٔف، ٗزٙٗ رًٕٜ ح١ٌٔف ُْٔلو  ٠ِٚوخًء ٍٚٚٔموخ ِٚٙخروشً  ٚ وٟ ػخ ٌَ وٕٜ ٌَ ، أٞ ٘ٛ ّ٘خ ٗ: ّ٘خ  مٌٛ

ً حٌّظٍُ،  ـؼً ٌٙخ ِٙخرش  ٝ حٌٔٛحى رخ١ٌٍ ً اٌ ْ حألكَّ حٌّخث ً حٌيّ٘خء، ًحص حٌٍٛ ٗ حٌو١ ُ ط٘ز١ حألر١خص ٌٖ٘ ٠زَ

 ح١ًٌٍ حٌلخٌه حٌٔٛحى 

:َ  ِٚٓ ط٘ز١ٙخص ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ ر٘

خٓ -ٕ َّ ـ ِّٔ ـظَـزَـ ُِ ُٖ حٌَل١َخ  ؤَٟلٝ أ١ٔـمًخ ِـ٘ـَلًخ  ََ ِٝ رخو َِ حٌَٚ ـ ْ٘  ٌَ وٕـ

٘وَس حٌظووٟ   ٘ووزش حٌِّ ٘وزٙٗ رَحثلووش حٌلويحثك حٌّؼ ٓووٍش  وٟ ١١زووٗ،   ٛوٍٛس ٍِّٛ ْْ ٠ىووْٛ ًح  َِ أ ٔو  أٍحى ٌٍ

َِ، َِ٘لشً ُح١٘ش ِزظّٔش، طَٕ٘ حٌفَف ٚحٌٔؼخىس   ٛزلٙخ حٌّطَ،  ؤٟلض ١ٍِلشَ حٌّٕظ

ٕويِخ حؿظوخف ٚلخي  ٟ حٌمٜ ّوِس ػ ِوخَ ػزوي هللا روٓ ك ّوي روٓ حإل ٔوخْ ِل ٍوٝ ٌ ١يس ٔفٔٙخ ١٘٠ي رخٌٍّه حٌّظفوَ ػ

  :َ  ٛؼيس ٠ٔخٔيٖ ؿ١ٖ حٌّظف

ِّ ـَٔ -٘ٔ ٍٖ َِٕه ٠ط ّخـُـُؼزَخر١ٙـ٠َْٕخ رـ١ ّّ ْكزُخٌفَـ٠َخ ك١ُغ ٠ ٍَ  ِٗ  ١٠١ُٙكُ ر

ِْ وؤَّٔ -1ٔ ٝ حٌَلَدِ حٌَؼٛح ٝ ٌظَ َ٘ ْْ طَ ٙـخ ـ٠ٚغ ٖ ا ُٓ ًرخدٍ ػَٕي  َّّٔخـ١َِٕ١

خَي ْٛؼـيسَ -ٕٓ َّ َْ رَِٕخ أْػ َؼـْي ـ َٛ ـزَ ُٓ ٍَ ـَّٕـًلخ طَ ؼَخيِ ٜ خ ِْ َّّٙخ وؤ ُٓ  ٓ حِك١ ََ ـ َّٔ  حٌ

١ُٛٓفٍ -ٕٔ ُِ ٍِ أْػ  ٝ حأللـطخ ِْ ِٕٙخ طَ ٚالََكْض ػٍ ّْ ُٗؼخَع حٌّ٘ خــزَـوؤ َّّٔ 

ٟ )د   َ ٗ حٌ٘خػ ٗ حٌّؼَوش رؼي حٌّؼَوش 1ٔٗز ٓ ىهٌٛ ِ ْ ٛ ٛخكُذ حٌوزَس ٚحٌظـَرش، ٌِّخ وخ َٖ حٌّظفَ، ٚ٘ ( ؿ١

ٗ ُِٚـَطٗ  ٗ رلَوظ َ ٠٘ز ْ حٌطَف حٌّلخٍد ح٢ه َ ر٘ـخػش وؤ ْ ٠ظ١ٙذ حٌلَد، ٚأّخ ٠مي )حٌلَد حٌؼٛحْ(  ّخ وخ

ٟ )د َٓ ًرخدٍ ال أوؼَ  ٚ  ٝ ظٍٙٛ٘خ حٌف١ٕ١َٕٓٓ ًَ ٚػٍ ٗ حٌو١ ٟ طظٔخرك وؤٔٙخ ( ٠٘ز ٟ طـٛد حٌز َى، ٚط٠ّ ٘ٚ ْ خ

ٟ )د ٟ حٌف س  ٚ  ٓ ح٠ٌَٔؼش   عُ ٕٔحٌٌثخدأحٌَٔحك١ ّّ ٟ حٌز ى، ٚطظٍ ٝ ٔٛحك َ ٟٚ٘ طٍٛف ػٍ ظف ٗ ٍح٠خص حٌٍّه حٌّ ( ٗز

زيى ٌٍظ َ   ٝ حألٍٝ، حٌّ ْ ٚٗؼخػٙخ حٌَّ٘ق ػٍ  ر١٠خء حٌّ٘

ٝ حٌٍٜٛ حٌظ٘ز١ٙ١ش أٔٙخ ؿخءص ِٓ ٔٛع ط٘ز١ٗ حٌظّؼ١ً  ُّ  ١ٗ طي ك حٌٍٜٛ ٚطظخرؼٙخ ػٍٝ  حٌغخٌذ ػٍ ََّ حٌٌٞ ٠ظى

 ٗىً ِمطغ طّؼ١ٍٟ ِظلَن، أٚ ِخ ٠ّىٓ أْ ٠ؼزَ ػٕٗ ح١ٌَٛ رّمخ١غ حٌف١ي٠ٛ 

 االسخعاسة:-3

َ رٓ كخطُ ٚأكفخىٖ  ٟ حٌَّطزش حٌؼخٌؼش ِٓ ك١غ حٌىؼَس، ٍٚرّخ وخْ   َ أٚالى ر٘ ٟ ٗؼ طؤطٟ حٌٍٜٛس حالٓظؼخ٠ٍش  

َ ال ٠ٕ٘غ ّ حٌ٘خػ ّْ حٌفخٍ ّش حٌٔزذ أ ِٔ ٓ حٌٍلظش، ِظَّ ٖ ًحص ليٍس طؼز٠َ١ش ػ ٟ لٜخثي ٓ حٌف١َٓٚش، ٌٌٚح طؤط ِ َ ٓ أوؼ ً رخٌف

 رخال١ٔٔخر١ش ٚحٌظٍمخث١ش ٚحٌٔـ١ش، ِٚغ ٌ٘ح  ٍُٙ حٓظؼخٍحص ِؼظزَس، ِٕٙخ لٛي ػَّٚ رٓ رَ٘: 

ٔخ ٚأػطـظْ  -ٗ َْ ٔخ ١ٍٓٚي أٓـ َْ ْٕغٍ لٙ َِ  ُْ َٚ َو َُ ـ  َاَ ـمخَى حٌؼ٘خث َّ  ٕخ حٌـ



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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َُ رٗ حٌٕخّ، ًٌٚه ػٍٝ ٓز١ً حالٓظؼخٍس  ٚلخي ػِحْ  ـؼً ١خػش حٌؼ٘خ ثَ ٌلخطُ ٚأرٕخثٗ رّؼخرش حٌَرخ١ ٠مْط

:َ  رٓ ػَّٚ رٓ ر٘

8- ُِ ـظخٌِـ َّ ِٗ رِؤ٠َْـِيٞ حٌـ ـيَّ أَػـخٌِــ١ َٜ ُْ  ــ ـِي٘ ـْ ـ َِ َى  ْٛ طَـمَٝ َػـ ٍْ َّٟ ح ِّ ل١َْ  َ َّْ حٌ  رؤ

ى رلٔذ   ْٛ ، ٚلي أٟخ ٗ"ٌٔخْ حٌؼَد"حٌَؼ ّٓ ِٔ ُّ ًُ حٌ َّ ـَ ٔوش  : حٌ ّويحْ ١ٌؼزوَ ػوٓ ِىخ ـوِي ٘ ٌوٝ ِ حٌ٘خػَ ا

ّْ  وٟ  َُ أ ٘وخػ ٌوِِٓ، ٠ٚوّيِػٟ حٌ ًىح، طؼٛىٖٚ ُ٘ ٠ِٚٛح ػ١ٍٗ ك١ٕخ ِٓ ح ْٛ ًٌه حٌّـي ٌي٠ُٙ ٚػَحلظٗ،  ـؼٍٗ َػ

ٓ ال ككَّ ٌٗ  ١ٗ، ٌٌٚح حٗظّي حٓظٕـخىُ حٌ٘خػَ رمِٛٗ الٓظؼخىِس ًٌه حٌّـي، ٚاال  َِ طٍه حٌٍلظش حٌفخٍلش حاظٜزَُٗ 

ٕوخ ٟخع ِٓ ر١ٓ أ ٛويَّ ٘  ،) ُِ ٌِوـ ـظخ َّ ِٗ رِؤ٠َْوـِيٞ حٌـ وـيَّ أَػوـخ١ٌِ َٜ  ( :ٗ ٌو ُٙو حٌّؼظوخى  ٚ وٟ لٛ ٘وٛ كم ٛولخرٗ ٚ ٠ويٞ أ

ٟ حٌٟ٘ء ًٍٚطٗ ٍٚأٓٗ، ٕٚ٘خ ٠ىْٛ حٌ٘خػَ لي ٍوََّذ حٓظؼخٍس أهَٜ رـؼٍِٗ ٌٍّـِي  ٝ ِٕغ ٍٚىع، ٚأػخٌ رّؼٕ

، ٚحألػخٌ َٟ ٕوٝ حٌ ٟأػخٌ ٘وخِن، أٚ حٌّز ٕوخ وخٌـزوً حٌ ٙوٛ ٘ ٓوخ ً،   ـويُ٘ اًْ لوي طمظ٠وٟ أ ؼوخٌٟ، ٌىوٓ أػوخٌٟ ِ

طؼَٟض ٌٍظو٠َذ ِٓ حٌَل١ّٟ، حٌٌٞ ّٛي أػخٌٟ ِـيُ٘ رغ١َ كك، ٌُٚ ٠ىظًّ رٕخء حٌٍٜٛس رؼي،  خٌ٘خػَ 

ٙوخ  ُٖ ر ًَ ٌٍّظوخٌُ أ٠ويٞ طوزط ٜوّي ألػخ١ٌوٗ )رؤ٠ويٞ حٌّظوخٌُ(،  ـؼو ٠ـؼً ًٌه حالٍطمخء ٌٍّـي حٌؼ٠َك، ًٌٚه حٌ

ّوٟ ٚطفؼً حأل ؼخي حٌّٕىَس ِٓ حٌ٘خػَ، طٍه حأل ، وً ًٌه ألْ حٌَل١ ٍَ  ؼخي حٌظٟ طٔظيػٟ حٌٛلٛف أِخِٙخ رلِ

ح  ًَ ؿّغ ٍؿخال ِٓ ػٔىَ ١ٓيٖ حإلِخَ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ، ٚ٘خؿُ رُٙ ٍُع حٌ٘خػَ ٚأطٍفٗ ؿ١ًّؼخ،  ٜخٍ ٛف

 :ٗ  وّخ  ٟ لٌٛ

ؼخٌِـُِ -5 َّ ََ حٌـ فْـ ِٛ  ُٕٗ ِِ ـزَـٍش  ؤٛزَق ٍُِػٟ  ْٜ َِ ُػـ ِػـٟ رِؤأَْلَ ٍْ َُ ٍَ ػـٍَٝ   أَاـخ

ٗ حٌؼخ١ٔش:ٚلخ ٟ ِطٍغ ل١ٜيط   َ  ي ٌ٘ح حٌ٘خػ

ح-ٔ ََ ُ َّزُْض آٍحثِٟ رُطُـًٛٔخ ٚأظْٙ ح ٚلٍ ََ ْٗط ُِّ أ  كٍزُض ُِخِٟٔ ٠خ حرَٕشَ حٌؼ

ٓوظؼخٍ   ،  خ ُٓو خ رؼوي ِٛ ّٓو ّْ ٌٗ َٟػخ ٠ظُ ا َحاٗ حٌَّس رؼي حٌَّس، ِٚٛ َْ ٠لٍُذ،  خىػٝ أ ؿؼً حٌِِخ

ََ ػٓ حٌوزَس  حٌط٠ٍٛش رخألٍِٛ كوخال رؼوي كوخي، رو١ٓ ٚ وَس ٚ موَ ٌٗ ٌٖ٘ حٌٍٜٛس ِٓ َٟع حٌٕخلش، ٚرٌٙح ػزّ

ٙوٍٛ  ٍوه حٌزطوْٛ ٚحٌظ ٍٚهخء ٚٗيس    ٚؿؼً ٌٍَأٞ رطٛٔخ ٚأظَٙ ػٍٝ ٓز١ً حالٓظؼخٍس أ٠٠وخ، ٚطفّلوٚ ط

ِوٓ  ٍٝ ٚا١وَٖ، كظوٝ ٠وظّىٓ  ِوَ ٌوٝ  ِوٓ ١١وٍذ ا خ  ٜٙو ّٚ حٌطز١ِذ حٌٌٞ ٠ٔظ٘ف  ِؼخ٠ٕش حٌلخٌِش ٚط٘و١ طَـفَل 

 ٟٚغ حألٍِٛ  ٟ ٜٔخرٙخ 

 ٚلخي:

ح-ٗٔ ََ فَو َِ  َُّ ح ػ ًَ فَْو َِ ٌُُٛٛٙخ ٚٗخَى ػ١ٍٙخ  ْص أ َّ  ٚٗخَى حٌُؼَ  كظَّٝ حٓظم

٘ووخػَ   ٕوويُ٘ حٌمزووٛي، ػزووَ حٌ ٕووخي ػ ٕووخّ،   ٕووي حٌ ٟوو١ش ػ ٔووٕش حٌَّ ؼِش حٌل ٔوّو ٍّووٝ رخٌ ٞ: طل ٗووخَى حٌُؼووَ ، أ

ٌه ح ٌٌو  ًَ ٗو١يٖ، ٚؿؼو ّويٚف ٚ ٕوخٖ حٌّ ٕوخًء ػخ١ٌوخ ر ٖ ر ٌ٘و ٔوٕش  ؼش حٌل ّٔو ٕوخء رخٌٍٜٛس حالٓظؼخ٠ٍش ك١غ ؿؼً حٌ ٌز

 أٛٛال طٔظمَ، ػُ ُحى  ١ٗ ١خرمخ  ٛق ١خرك ِٓ حٌّفخهَ 

:َ  ٚل٠َذ ِٕٙخ لٛي ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ ر٘

ٖٔ- ِّّ ١ِي  َْ ـ ٘ َ٘ خـِّّ ـٚطَ ُٗـحٌّـِي اً أَٔض أ٘ـٍُ ٌِ َّ ِّّ ـظَـ ُِ ُْٓ هللاِ طُـْيَع   ُْ ػٍَٝ ح

ٜ َٛكخ ٝ رٕخء حٌّـي ١ٗٚيٖ  ىؤْ حٌّـي ٠َ ٟ حإلليحَ ػٍ ٝ طٛحٌ ٗ ١زمخ  ٛق  اً ىػخ حٌّظفَ اٌ ٛ ٠َ غ ر١ٕخٔ ٘ٚ

ّوخي  ّوٛع حألػ ِوٓ هو ي ِـ ٕوٛٞ ٠ؼوَف روخٌفىَ  ٘وٛ ِؼ ّوخ  ٕوخء ٌ ٓوظؼخٍس حٌز ِوٓ روخد ح ٜو٠َٛ  ١زك، ٌٚ٘ح حٌظ

 حٌىز١َس حٌظٟ طَطفغ رّٔؼش  خػٍٙخ ر١ٓ حٌٕخّ 

:ٗ ٗ رمٌٛ َ ل١ٜيسً ٌ ٓ ر٘ ٓ ٓؼ١ي ر ْ ر  ٚح ظظَق ػِح

خ -ٔ َِ ََّ ٍُ٘ٛق ٚى ُٖ ِخ طٜـ َِ  َُ  َٓ ْْ خ ٠ٍَِٚن ِٓ ٔـٍي ٚا َّ ظِْٙ ُِ  وَٕض 



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)

 

 

 الجزء التاسع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
- 111 - 

 

ٌوٛىَّ   ٙوخ ح ٘وخػَ  ١ ٓوظؼخٍس ؿؼوً حٌ ُٚى ٖ(، ح  ََ ََّ ٜو ٗ: )ِخ ط ٓوٕخرٍٗ ٚطزويٚ ؿوخِ٘س   مٌٛ ٞ ط٠ٕوؾ  ٌٌو ووخٌٍِع ح

ْ ٠لخ ع حٌٕخّ ػ١ٍٗ    ٠ؼَٟٛٔٗ ٌٍََٜ ٚحٌظٍف، ٠ٚظَٜف حٌ٘خػَ  ٟ ٕٛغ  ٓ ٗؤْ حٌّـي أ ٌٍََٜ، ٌى

 حٓظؼخٍس أهَٜ، لخي:

ُق -ٙ َْ ًَ حألْٔٛحِء ٚحٌز ـِ ـْوـ ُِ خ٠ٚخ  َّ ـ ـَ ْٓ ْٓ َٔٛحٍي ٚأ ِِ  ُهـٌٍَّذ اًح ؿخَى رٌَق 

ٔووٛحء حٌّطووَ  ٙووخ أ ٔووٕش، ِٕٚ ُِ حٌّوظٍفووش هوو ي حٌ ٓو ٔووخد حٌّٛح َُ ِطووخٌغِ ك ـووٛ ٘ووٟ ٔ ٔووٛحء ٚ ٘ووخػَ حأل ٓوظؼخٍ حٌ ح

َ ٛخكذ حٌىََ حٌزخٌغ ٠وـٍٙخ رظفٛق ػطخثٗ حٌٛحٓغ، رً أٗ اْ أهٍف رَق ٌُٚ  ً حٌٍّه حٌّظف حٌغ٠َِ،  ـؼ

 ٍحؿ١ٗ ِٓ حٌؼطخ٠خ حٌّخ١ٌش حٌّظي مش ػٍٝ حٌطخٍل١ٓ رخرٗ  رلٔذ حىػخء حٌ٘خػَ  طّطَ ٓلخرٗ،  بٔٗ ال ٠وٍف

ٚلخي ػٍٝ ٌٔخْ ػِ حٌي٠ٓ رٓ كِّس، ٚلي ٍأٜ  ٟ حٌوَٚؽ ريػٜٛ حإلِخِش َٛحػخ ػٍٝ ِىخٓذ حٌي١ٔخ، ال 

:َ  ا١

ٖ٘- ُِ َّّخ ٍأ٠ْض حٌَلكَّ  ُِ  ٍْٝـمً ـٌَٚ َُِحًىح ِٚـْغـَّٕخُِِـخ ١ٔخ  ٜ حٌي  َٛ ِٓ  َْ ١ٌٚ    ُٗ 

خ-ٖٙ ٍَ ْـ٠ِٙخ ِـظَــَٕـيَِّ ؼٍـ١ٙخ ٚال  ٟ  ـْ ُْ أُػ ٌٚ ًِ  طَـَٕـىَّـزْظُؼٓ طٍَه حٌَّٔز١

ٜوخٌق  ٍوٝ ِ ٘وٛ اال ػ ِوخ  ٛوً حٌوو ف  ّْ أ ٍوه حٌّظفوَ، ٚأ ٙوخ حٌّ أٞ ٌّٚخ ٍأ٠ض حٌلك لي أٌمٝ ُِخِٗ ا١ٌوه أ٠

ٍَِوخرِوه،  فوٟ )ٍأ٠ْو حإلِخِشِ  ػخءَ حٌي١ٔخ، طَوُض حىِّ  ٓوَُص  وٟ  ِوَ ا١ٌوه، ٚ ُِ ٍُّٚٓض حأل ِوـُض حٌَلوكَّ  ُِِـخ ٗ( ـٍْوـمٝ 

 ًِ َّ ـَ خ، وِِخَ حٌ ًِ ٍوٛد  حٓظؼخٍس، اً ؿؼً حٌ٘خػَ ٌٍلك ُِخ ٌوٝ حٌط٠َوك حٌّط ٙوٗ ا ٚحٌو١ً، حٌٌٞ رٗ ٠ظُ طٛؿ١

 وٟ ال ٠ل١ي ػٕٙخ 

:َ  ٚ ٟ ِؼَٝ ٜٔق ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ رَ٘ ألرٕخء ػّٗ أً٘ كٜٓ ًَِِ

ٕٔ- ِٗ ِّ ًِ ِكٍْ ُْ اٌٝ  ٠ خ ٍحؿغٌ ِٕى َِ خ ػخ١ٌِف ؟أ َِ ظََؼطِّفُ أ ُِ خ  َِ ُْ أ  ؟ِٕى

ِؿفُ -ٖٔ َْ َ٠ َِّ ًَّ رخٌ٘ـ ٓ ظ َِ ِؼُيٚح  ْٔ ـ١ًخ ٚال طُ ِْ اخٌِ َْ رخألِ ٛح ِخ وخ ُٜ ِه َْ     طُ

ٝ ٚأَطٍَْفُ -ٗٔ َِ أٗمَ َٓ َػؼَِس حأللَيح ِّ ٙخ ٌَـ ٞ أـّـَ ِس حٌَأْ ََ ْٓ َػؼْ ِِ  ُْ ٍُو ٌِّ  أَك

ٍَ ػٍٝ -٘ٔ خ َٓ ٍُ  ـز١ُٕخُُٔٗ  ٍُْه كخط ُِ خ ٗخَىُٖ  َِ َِفُ ٚال طِٙيِٛح  ُِ٘ـْ  حٌّـِي 

  َِ  مي ؿؼً ٌٍلٍُ ٚ٘ٛ كٔٓ حٌَأٞ ٚٓ ِش حٌظَٜف  ٠ ، أٞ ٠ُخىس، ٚح٠ٌِخىس رَأٞ حٌ٘خػَ ٟ٘ ِخ ط١ّ

َْ ِـَيُ٘ ر١ٓ  ُ ح٠ٌٌٓ وخٔٛح ٠ظَٜ ْٛ رلىٍّش ط١ُِّ٘ ػٓ ا١َُ٘، ٚوخْ آرخإُ٘ رظٍه حٌلىّش ٠لّٛ ٗ آرخإ٘ ر

ُ أال ٠َهٜٛح ًٌه حٌّـي رخال َ ٕ٘خ ٠ٕٙخ٘ ّ ٠ٚغُٛٚٔٙ رخ٢ٍحء حٌظٟ حٌٕخّ، ٚحٌ٘خػ ُ حٌٕخ هظ ف،  ١ٔظٜغَ٘

ً  ػخٌٟ حٌم١ّش، ٚوً ٌ٘ح ِٓ رخد حالٓظؼخٍس   َٚ ٌٍّـِي، حٌٌٞ رو  ٗ ٠ظ  طفٔيُ٘  خٓظؼخٍ حٌَه

٘ووٚ روخألٍٝ،  ٌوُك  ١وَططُ حٌ ٕوخّ ٌٍمويَ طِٕ ٠ٚلٌٍُ٘ ِٓ ػؼَس حٌَأٞ،  خٓظؼخٍ حٌؼؼَس ٟٚ٘  ٟ و َ حٌ

ٔوش ٍٚرّخ حٔىَٔ ظَٖٙ ِٓ طٍه حٌؼؼَس، ٚ ؿؼٍٙخ ٌٍَأٞ حٌٌٞ ال ٠ٛح ك حٌٜٛحد  ١ىْٛ ٓززخ  ٟ حٔىٔخٍ حٌّىخ

 ٚٓم١ٛ حٌم١ّش ػٕي حٌٕخّ،  خًٌٌِ رخٌَأٞ ٍرّخ أ ٔي حٌلك ٚحٌـّخي ٚحٌَّٚءس  

ٜوَ ٗ، اً  ِٓ ط ٔو ٔوزذ ُك ٛو١ظُٙ ر ٞ حٍطفوغ  ٌٌو ُْ كخطُ رٓ أكّي ًٌه ح ٠ٕٚٙخُ٘ ػٓ ٘يَ ِخ ٗخىٖ ؿيُ٘ حٌٍٔطخ

ٓوظويحَ وخْ لخثيح كخُِخ كى١ّخ، ٚ خٍٓخ  ـوي ح ٙويَ ر١ٕوخْ حٌّ ٚٗخػَح، ٍٚٓطخٔخ ٌمِٛٗ ٌٜٕٚؼخء ِٚخ ٚحال٘خ   

ّٓ حٌُٔٙ  ٟ ظٕٟ وخْ لي  ٗ حٌوطخد ا١ٌُٙ، ُٚ٘ حٌّوظٍفْٛ، ٌى ُٚؿِّ  ٓ ٟ ػٍٝ ح٠ٌٌ َ ٔفٔ حٓظؼخٍٞ رخٍع، ٌٚٗ أػ

َُ ِٓ أ٠ي٠ُٙ   ىخٔض حٌٕٙخ٠ش وّخ ؿخء  ٟ ل١ٜيس ح ٗ  ؤٛخد ٘ي ٗ، ٚٓم٢ حألِ رٓ هَؽ ِٓ وزي حٌمّٛ، ٚطٛؿ

َُ رٙخ حٌّٟٛٛع حٌٌٞ ١َلٗ ٚحٌيٖ، ٚأٔٙٝ رٙخ لٜش  َّّ ٌ٘ح حٌ٘خػَ، ٚحّٓٗ ٓخٌُ رٓ ػِحْ  ٟ ل١ٜيطٗ حٌظٟ ط

 حٌو ف ِٕٚٙخ:

فُ -ٖٔ ـَٕـ١ّـَ ُّ ُ  حٌـ ـ َٗ ىُ حألَ ْٛ ًَ رٙخ حٌطّـَ ٠ ُِ
ُ شٌ أ ّـَ ٌ ًِ  َِّ   ؤْػـمََذ ًحَن حٌّـَي ٚحٌِؼـ



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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ْْ ٟؼفٛح ٚحٓظىخٔٛح، ٍّٚٓٛح  ّٓ اً وخٔض ٔٙخ٠ش حٌو ف أ كُٜٕٙ ح١ٌّٕغ ًََِِ رم١ّش ل١ٍٍش ٚهَؿٛح ِٕٗ، ٌى

ٛوزلض  ٍوَه حٌىز١وَ، أ س ٚحٌّ ِّ ٕوٟ حٌّٕؼوشَ ٚحٌؼو َْ ح١ٌّٓ حٌظٟ وخٔض  ٟ ًٌه حٌؼَٜ طؼ ّْ كٜٛ حٌ  ض ٌٍٕظَ أ

ٙوخ  ّْ لٛطٙخ ٓمطض رؼي حوظ٘خف حٌزخٍٚى ٚحٓظويحَ حٌّيح غ، ٚألٔ ح١ٌَٛ هَحثَذ ِٙـٍٛس، ال ٠ٔىٕٙخ حٌٕخّ، أل

ٛوَس  ٟ لُّ حٌـزخي ح ٜوخٌلُٙ حٌّؼخ ٙوخ ِ ٘وَ  ١ ٌؼخ١ٌش، ٚلي هٍي حٌٕخّ اٌٝ حٌؼ١ٖ  ٟ حٌّيْ حٌّظٔؼش حٌظوٟ طٕ

َُ رّـي ٠ِٝ ٚحٔم٠ٝ ٚحٌل١خس حٌَّ ٙش  ٚكٔذ ِخ رمٟ ِٓ طٍه حٌلْٜٛ  وِّ ٌّ  أْ طظً آػخٍح ِٚظخكف، طُ

 الخاحمت:

 فَٓخْ ط١َ٘ اٌٝ ِخ ٠ؤطٟ:طوٍٚ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش اٌٝ أْ حٌٕٜٛٙ حٌّظزم١ش ِٓ ٗؼَ أٚالى رَ٘ رٓ كخطُ ٚأكفخىٖ حٌ

ٔوخىٍس  -ٔ ٍوش ٚ ٔوض وؼ١وَس ػُو اويْص ل١ٍ ٔوخرغ وخ أهزخٍ حٌ٘ؼَحء ٚأٗؼخٍُ٘  ٟ ح١ٌّٓ  ٟ حٌم١َٔٓ حٌٔخىّ ٚحٌ

ِوخ كفظظوٗ رؼوٞ وظوذ طوخ٠ٍن  ٍوف ٚح٠ٌو١خع، اال  ِوٓ حٌظ ٙوخ  رٔزذ لٍش حٌؼٕخ٠ش رٙخ حرظيحء ػُ ِخ ٔخي ِخ رمٟ ِٕ

 ح١ٌّٓ حٌّطزٛػش ٚحٌّوط١ٛش حٌّظخكش 

ّْ ِخ رمٟ ِٓ ٗؼَ  َٓخْ ّ٘يحْ ٠ظّظغ رخٌٔ ِش حٌٍغ٠ٛش ٚحٌٜفخء ٚحٌيلش  ٟ حٌّؼٕٝ ٚحٌفٓ   -ٕ  أ

ٙوَ   -ٖ ّْ ٘ئالء حٌ٘ؼَحء لي حٌظلّٛح رخٌؼمخ ش حٌؼَر١ش ٍٚٔٙٛح ِٓ ىٚح٠ٚٓ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ ٚطؤػَٚح رٌٌه  ظ أ

 ًٌه حٌظؤػ١َ  ١ّخ طيحهً  ٟ أٗؼخٍُ٘ ِٓ طٕخٙ  

٘وز١ٗ  َٓخٗؼَحء ط١ِّ ٗؼَُ٘ رخػظزخٍُ٘  -ٗ ٜو٠َٛ حألهوَٜ وخٌظ ٓوخثً حٌظ ٔخ رخٓظويحَ حٌىٕخ٠ش أوؼَ ِٓ ٚ

ّْ حٌ٘خػَ حٌفخٍّ ٠ٕلٛ ٔلٛ حإلٗخٍس ٚحٌَِِ  ٟ و ِٗ  ٙوش  ِؼٍّخٚحالٓظؼخٍس، ًٌٚه ٔظَح إل ٠فؼً  وٟ ِٛحؿ

 هّٜٗ  ٟ حٌّؼَوش ِٓ حالٌظفخف ٚحٌّوخطٍش 

ٍوٝ  -٘ ٌو١ّٓ ووخٔٛح ػ ٘وؼَحء  وٟ ح ّْ حٌ ٘وؼَ حٌؼَروٟ  وٟ ط١َ٘ أٗؼخٍ حٌّـّٛػش حٌّيٍٚٓش اٌٝ أ ٜوخي رخٌ حط

 حأللطخٍ حألهَٜ ٚحٓظ١ؼخرٗ ٚحٌظؤػَ رٗ ٚظٍٙٛ ًٌه  ٟ حٌمٜخثي حٌّيٍٚٓش 

ِوٓ  -ٙ ٌوٛ ووخْ ِلفٛظوخ ٌىوخْ  ٙوخ، ٚ ٟوخع ِٕ ِوخ  ٍوٝ  ٓوٝ ػ ٍوٝ حأل ٓوش ٠زؼوغ ػ ٗوؼخٍ حٌّيٍٚ ِوٓ حأل ِوخ رموٟ 

 ًهخثَ حألىد 

٘ووؼَ، ٚأال  -1 ح حٌ ٌ٘و ِوٓ ِؼووً  ِووٓ ح٠ٌوخثغ  ّووٓ حٌؼؼوٍٛ ػ١ٍوٗ  ّوخ ٠ى ٓوش ر٠ووٍَٚس حٌزلوغ ػ ٛوٟ حٌيٍح ٚطٛ

ْْ ٠ظووَن حٌفووَى ٍٚف حالٍُٚحٍ  ٓووْٛ ح١ّٕ١ٌووْٛ رظووَحػُٙ، ٚأ ٔووظ١ٙٓ حٌيحٍ ٌووٗ،  خألٔخ١ٔووش ٚحألػووَس ػ٠ ٌوو١ْ  ّووخ 

 ٚحٌو  خص حٌٔخًؿش لي طٔززض  ٟ ا٘يحٍ وؼ١َ ِٓ ػّخٍ حٌفٓ ٚحألىد 
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 َالمشاجع: المظادس

ُِو"حرٓ حٌـُٛٞ ػزي حٌَكّٓ، ٔ  ٜوطفٝ ػزوي حٌموخىٍ "حٌّٕظظُ  ِٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚحأل ّوي ِٚ ، طوق: ِل

  ٘ؽ 55ٕٔػطخ، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، حٌطزؼش، حألٌٚٝ 

ٖ(، طوق: 5ٗٗرؤهزخٍ ح١ٌّٓ ح١ٌّّْٛ، )ص  "لَس حٌؼ١ْٛ"حرٓ حٌي٠زغ ػزي حٌَكّٓ رٓ ػٍٟ ح١ٌ٘زخٟٔ، ٕ 

  588ٔ، ِٕلّي رٓ ػٍٟ حألوٛع ، ر١َٚص ، ىحٍ رٔخ١، ١ 

ٔووووو١َس، ر١وووووَٚص، ١"حٌزوووووي٠غ"حروووووٓ حٌّؼظوووووِ، ٖ  ٔوووووىٟ، ىحٍ حٌّ ٕوووووخ١١ّٛ وَحط٘ٛ  ، ٖ،طلم١وووووك: حا

ٔ58ٕٙ،ٗ1  

ىحٍ ، ، طوق: اكٔوخْ ػزوخّ، ر١ووَٚص، "ٚ ١وخص حألػ١وخْ ٚأٔزوخء أرٕوخء حٌِِووخْ"حروٓ هٍىوخْ أكّوي روٓ ِلّووي،   ٗ

 َ 5ٙ8ٔ، ٔٛخىٍ، ١

ٓ أكّي، ٘  ٛ ح١ٌٌٛي ِلّي ر ٓ ٍٗي أر ، طلم١ك ِلّي ١ٍُٓ "ٟ حٌ٘ؼَ طٍو١ٚ وظخد أٍٓطٛ ١خ١ٌْ "حر

 َ 51ٔٔٓخٌُ، حٌمخَ٘س، حٌّـٍْ حألػٍٝ ٌٍ٘ئْٚ حإلٓ ١ِش، 

ٔوٍُ ٙ  ٔوٛحء"،٘وـ(1ٕٙ)حرٓ لظ١زش ػزي هللا روٓ ِ ُٓو حٌؼوَد"،  وظوخد حأل ٔوٛحء  وٟ ِٛح َ: وظوخد حأل ٗو حٌٕخ

(Bureau ) ،5٘ٙٔحٌّطزؼش حٌؼؼّخ١ٔش ك١يٍ أرخى حٌٕٙي َ 

 َ 588ٔ، ر١َٚص، ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌؼَرٟ، "ٌٔخْ حٌؼَد"حرٓ ِٕظٍٛ ِلّي رٓ ِىََ،  1

ٔوٓ)  8 ٌوي٠ٓ اى٠ٍوْ روٓ حٌل خٍ"٘وـ(، 81ٕ-15ٗحألٔف ػّخى ح ّٓو ٘وش حأل ٟوش حألهزوخٍ ِٚٔ ، طوق: "ٍٚ

 َ 55٘ٔ، ٍِٕ٘ٛحص ح١ٌٙجش حٌؼخِش ٌٍىظخد، ٕٛؼخء 8ٔ-1ِٔلّي حألوٛع، ٙ 

 ، ِوط١ٛ ، ٕٛؼخء، ِىظزش حٌفخٚ  "حٌـِء حٌٔخرغأػ١ْٛ حألهزخٍ"حألٔف ػّخى حٌي٠ٓ اى٠ٍْ،   5

ٗ ٍٛٛس ا١ٌىظ١َٔٚش  ٟ "ِٔ٘ش حأل ىخٍ ٍٟٚٚش حألهزخٍ"حألٔف ػّخى حٌي٠ٓ اى٠ٍْ،   ٓٔ )ِوط١ٛ(، ِٕ

ٌٍىظخد، ٚىحٍ ( ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش 1ٗ5َِٖوِ ؿّؼش حٌّخؿي ٌٍؼمخ ش ٚحٌظَحع ريرٟ، ِؤهًٛس ِٓ ١ِىَٚ  ١ٍُ )

حٌىظذ ح٠ٌَّٜش، طُ ط٠َٜٖٛ ػٓ ِوط١ٛش حٌـخِغ حٌىز١َ رٜٕؼخء ٌٜخٌق ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد، 

 َ 58َِٖٜٔ، ٕٓش 

ّوغ ػَّٚ رٓ أكَّ حٌزخٍٟ٘" ٗؼَ"حٌزخٍٟ٘ ػَّٚ رٓ أكَّ،  ٔٔ ، طق: ك١ٔٓ ػطوٛحْ، ِطزٛػوخص ِـ

 حٌٍغش حٌؼَر١ش ريِ٘ك، ى ص 

  َٔٙٔ  58ٓٙٔ، ر١َٚص، ىحٍ ر١َٚص، "ٔئٌٟى٠ٛحْ حرٓ ٘خٔت حأل"حٌزٔظخٟٔ وََ،  ٕٔ

 َ 5ٙ٘ٔ، طق: ػزي حٌٔ َ ٘خٍْٚ، حٌمخَ٘س، ِطزؼش حٌلٍزٟ، "حٌل١ٛحْ"حٌـخكع ػَّٚ رٓ رلَ،  ٖٔ

ـووخُ"حٌـَؿووخٟٔ ػزووي حٌمووخَ٘،  ٗٔ ّووئٟ، ١"ىالثووً حإلػ ٗووخوَ، حٌمووخَ٘س، ِطزؼووش حٌ ّووٛى  ، ٖ، طووق: ِل

ٔ55ٕ َ 

 َ ٕٔٔٓ، ٌّٔش، ىِ٘ك، ىحٍ حٌظى٠ٛٓ، ١، طَؿّش: ى  رخًٓ حٌّٔخ"ٔظ٠َش حٌظٕخٙ"ؿَ٘خَ أالْ،  ٘ٔ

  5ٕٔٓؿٛؿً، هَحث٢،   ٙٔ

وخٟٔ"ؿ١ِحي  ٍٕٟٔ،  1ٔ ّٜ ، ٟوّٓ وظوخد )ِويهً اٌوٝ حٌّٕوخ٘ؾ حٌٕمي٠وش  وٟ حٌظل١ٍوً حألىروٟ(، طَؿّوش "حٌٕموي حٌٕ

 َ 8ٕٓٓحٌٜخىق رٓ حٌٕخػْ لِٔٛش، حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش، ؿخِؼش حإلِخَ ِلّي رٓ ٓؼٛى حإلٓ ١ِش، 

ٟ ػزي هللا   8ٔ ٘ـ( ك١خطٗ ِٚخ طزمٝ ٙ٘٘-ٖٖ٘كخطُ رٓ أكّي حٌّٙيحٟٔ ٍٓطخْ ٕٛؼخء )" :١خَ٘،حٌل٠ٌف

ٛ: 1ِ٘ـٍش ؿخِؼش حًٌٛٛ ىرٟ، حٌؼيى :"ِٓ ٗؼَٖ، ؿّغ ٚطلم١ك ٚىٍحٓش ١ٔٛ٠ ،ٕٓٔ5 َ 

َ(، ٍٚح٠ووش حرووٓ 5ٙ8-٘ووـ 1ٖ٘) أرووٟ  ووَحّ حٌلّوويحٟٔ" ى٠ووٛحْ"حٌلّويحٟٔ أرووٛ  ووَحّ حٌلووخٍع رووٓ ٓووؼ١ي،  5ٔ

 َ 5َٗٗٔٚص، هخ٠ٌٛٗ، طلم١ك ٓخِٟ حٌي٘خْ، ر١
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 الجزء التاسع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب

- 111 - 
 

 

ٔووٓ،   ٕٓ ٍووٟ رووٓ حٌل ٍووٛن"حٌوٍِؿووٟ ػ ِووٓ حٌّ ٌوو١ّٓ  ٌووٟ ح ٔووزٛن  وو١ّٓ ٚ ٔووـي حٌّ ٖ(، 8ٕٔ، )ص:"حٌؼ

 َ 58ِٔٔوط١ٛ )ٕٛؼخء، ٍِٜٛس ُٚحٍس حإلػ َ ٚحٌؼمخ ش، 

ٓ حٌلٔٓ،  ٕٔ ٟ ػٍٟ ر ٟ طخ٠ٍن حٌيٌٚش ح١ٌٌَٛٓش"حٌوٍِؿ : ِلّي ر١ٟٔٛٔ ػًٔ، ، طق"حٌؼمٛى حٌٍئٌئ٠ش  

ٌوش،  ٙوو ي رخٌفـخ ٜوَ ِطزؼووش حٌ ٓووخص ٚحٌزلووٛع ٚطووق: َ 5ِٔٔٔ ٛووٕؼخء، َِووِ حٌيٍح ٍوٟ حألوووٛع،  ّووي ػ ِل

  58ٖٔح١ٌّٕٟ، 

ٍووٟ،  ٕٕ ٘ووي ػ ٔووٟ حٌّغَرووٟ"ُح ٘ووخٟٔ حألٔيٌ ٗووَف ى٠ووٛحْ حرووٓ  ، حٌمووخَ٘س، ِطزؼووش "طز١وو١ٓ حٌّؼووخٟٔ  ووٟ 

   َٕٖٔ، 5ٖٕٙٔحٌّؼخٍف، 

  1٘ٔ-ٕ٘ٔأَٔ 5ٕ٘ٔ، طؼِ، حٌّطزؼش حٌٕخ٠َٛش، "أثّش ح١ٌّٓ"ُرخٍس ِلّي رٓ ِلّي،  ٖٕ

ٍوو  ٕٗ ـووَٞ كظووٝ ٔٙخ٠ووش حٌلىوُو حأل٠ووٛرٟ "ٟ ػزوويٖ،حٌِر١ووَ ػ ِووٓ حٌمووَْ حٌوووخِْ حٌٙ ٌوو١ّٓ  ٘ووؼَ  ووٟ ح حٌ

 َ ٕٙٓٓ، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ، ؿخِؼش ػيْ، "٘ـٕٙٙ

ّووي،   ٕ٘ ّووي رووٓ ِل ٘ووخِٟ أك ٓووٟ"حٌ ٜووَ حٌؼزخ ٌوو١ّٓ حٌفىووَٞ  ووٟ حٌؼ ، ر١ووَٚص، ىحٍ حٌٕفووخثْ، "طووخ٠ٍن ح

ٔ581 َ 

 َ 585ٔ، ٔ، حٌفخَ٘س، ىحٍ حٌؼمخ ش حٌؼَر١ش، ١"أىر١ش حٌٕٚ"ٛ ف ٍُق،  ٕٙ

 َ 558ٔ، ٖ، ح٠ٌَخٝ، ِطخرغ ح٠ٌَخٝ، ١"طخ٠ٍن حٌّو ف ح١ٌٍّٔخٟٔ"حٌؼم١ٍٟ ِلّي رٓ أكّي،  1ٕ

   8ٕٓٓ، ٔ، حٌّغَد، ىحٍ طٛرمخي ٌٍَٕ٘، ١"ػَٚٝ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ"حٌؼٍّٟ ِلّي،  8ٕ

 َ 51ٔٔ، طق: ى اكٔخْ ػزخّ، ر١َٚص ىحٍ حٌؼمخ ش، وؼ١َ ػِس" ى٠ٛحْ"وؼ١َ ػِس،  5ٕ

ٓ ِخٌه حألٜٔخٍٞ" ى٠ٛحْ"وؼذ رٓ ِخٌه،  ٖٓ ُ حٌىظذ، وؼذ ر ٟ حٌؼخٟٔ، ر١َٚص، ػخٌ ٟ ِى  َ 551ٔ، طلم١ك ٓخِ

  58َٙٔحٌّظٕزٟ، َٗف ى٠ٛحٔٗ، ػزي حٌَكّٓ حٌزَلٛلٟ، ر١َٚص، ىحٍ حٌىظخد حٌؼَرٟ،   ٖٔ

ظٕٟ" َٗف ٗؼَ"حٌّظٕزٟ،  ٕٖ ٝ ػ١ٍخْ، ر١َٚص، ِئٓٔش حٌَٓخٌش، ١حٌّ ٓ حأل ١ٍٍٟ، طق: ى  ِٜطف  َ 55ٕٔ، ٔ، حر

َ حٌٕؼخِٟ،   ٖٖ ٗ  ٟ حألَٗٙ حٌل٠َ١ّش ِٚخ لخرٍٙخ ِٓ حألَٗٙ ح١ٌَِٚش ٠ٚٛح مٙخ ِٓ أا٠ٌش"حٌزل ، "ل١ٜيط

 َ 58ٔٔ، ٕٓش:ٖٗٚطلم١ك ِلّي حألوٛع، ِـٍش حإلو١ًٍ، ُٚحٍس حإلػ َ ٚحٌؼمخ ش ٕٛؼخء، ػيى 

ّووي،  ٖٗ ٍووٟ ُك١ّووي رووٓ أك ّووش ح٠ٌِي٠ووش"حٌّل ، طووق: حٌَّط٠ووٝ رووٓ ٠ُووي "حٌلوويحثك حٌٍٛى٠ووش  ووٟ ِٕخلووذ أث

ٍٞ، ِطز َٛ َُّلط  َ ٕٕٓٓ، ٔٛػخص ِىظزش َِوِ ريٍ، ٕٛؼخء، ١حٌ

   58ٔٔ، حٌمخَ٘س، ىحٍ حٌّؼخٍف، "حٌٍٜٛس ٚحٌزٕخء حٌ٘ؼَٞ"ِلّي كٔٓ ػزي هللا،  ٖ٘

ُ رٓ حٌلـخؽ،  ٖٙ َ ِلّي حٌفخ٠ٍخرٟ، ح٠ٌَخٝ، ىحٍ ١١زش، ١"ٛل١ق ٍُِٔ"ٍِٔ ٟ لظ١زش ٔظ   ٕٙٓٓ، ٔ، رؼٕخ٠ش أر

ر١َٚص، حٌّئٓٔش حٌـخِؼ١ش ٌٍيٍحٓخص ٚحٌَٕ٘، ، "ِؼـُ حٌزٍيحْ ٚحٌمزخثً ح١ّٕ١ٌش"حٌّملفٟ ارَح١ُ٘،  1ٖ

 َ ٕٕٓٓٚىحٍ حٌىٍّش ٕٛؼخء، 

ٓ ِلّي،  8ٖ ٟ أكّي ر ٓ ػزي حٌل١ّي، حٌمخَ٘س ِطزؼش حٌٕٔش حٌّلّي٠ش، "ِـّغ حألِؼخي"ح١ٌّيحٔ ٟ حٌي٠ ، طق: ِلّي ِل

ٔ5٘٘ َ 

ٓ كخطُ،  5ٖ ٍ حٌي٠ٓ ِلّي ر ٍ حٌٍّٛن ِٓ حٌغِ  ٟ ح١ٌّ"حٌّٙيحٟٔ ري ٓ  ٟ أهزخ ، طق: "ٓح٢ٌّٔ حٌغخٌٟ حٌؼّ

 َ 51ٍٖٔوْ ّٓغ، ٍِٕ٘ٛحص ؿخِؼش وّزَىؽ، 

ٞ هللا،   ٓٗ ١  ٓ ، ر١َٚص ٍِٕٚ٘ٛحص حٌّي٠ٕش، "ح١ٌٍٜل١ْٛ ٚحٌلَوش حٌفخ١ّ١ش  ٟ ح١ٌّٓ"حٌّٙيح١ٔل١ٔ

 َ 58ٙٔ، ٖٕٛؼخء ١ 

ٔوظخٟٔ "حإل١ٌخًس"١َِّٛ٘ٚ،  ٔٗ ٓو١ٍّخْ حٌز ّوخ:  ٙوخ ٔظ ر َّ ٘وؼَ حٌؼَروٟ، حٌموخَ٘س، -، ػ ِوش، أُٚحْ حٌ حٌّمي

 َ 5ِٓٗٔطزؼش حٌٙ ي، 

 



 َما حبقى مه أشعاسٌم الشعشاء مه َلذ السلطان بشش به حاحم الٍْمذاوً

 ٘ـ(ٗٙٙ-5ٙ٘: طىعاء)
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 : (1) ملحق

ِوٓ ِوط١ٛوش  ٟوش حألهزوخٍ"ٍٛٛس  ٘وش حأل ىوخٍ ٍٚٚ ٔوف،  "ِٔ ، ٚحٔفوَىص 1ٓحٌٍٛكوش  ٖٖٙٓإلى٠ٍوْ حأل

ُ٘و  وٟ  رب٠َحى ل١ٜيس ػِحْ رٓ ٓؼ١ي رٓ رَ٘  ٟ طٕز١ٗ أرٕخء ػّٗ اٌٝ ٠ِخٍ حالهظ ف ٚػٛحلذ حٌفً٘، ٚ

 ٘ـ ٖٙٙكٜٓ ًََِِ  ٕٓش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بذ هللا طاٌش الحزٌفًد. ع
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Abstract: 

This paper studies what remains of the poetry of the six knights – the sons of  

Bishr bin Hatim Al-Hamdani and his grandsons, who lived in Sana&#39;a 

(Yemen) and the surrounding forts during the period (569-664 AH = 1174-1265 

AD), accompanying the Ayyubid State in Yemen, and forty  years of the 

Apostolic (Al-Rasoliah) State, until their cousins (sons of Ali Bin Hatim) 

abandoned their greatest fort (Dhamurmur), that had been one of the most 

important sources of their power, and handed it over to Al-Mudhafer - the 

second king of Al-Rasoliah State. From the printed historical sources and 

manuscript, we have collected what remains of their little news and poetry, 

gathering 202 verses, in nine poems. We have enriched it by investigation and 

study, revealing the breadth of those poets&#39; culture; the quality of their 

poetry and its artistic characteristics particularly in the construction of the poetic 

image manifested more in metanomy than the others which may probably be 

attributed to their equestrian life and its associated use of symbols to refer to 

things in life more than to state them as they are. Had it been remained more of 

their poetry, there would have been a lot of nice art and literature. 

Key words (knights - Bishr bin Hatim – Sana - Al-Rasoliah - Ayyubid State) 

 


