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لعالمين، والصٍة والسٍم على أشرؾ الخلق أجمعيين، وعليى الحمد هلل رب ا 

 :آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد
 
سييبحان الييسر أسييره بعبييده ليييٍد ميين المسييجد : قييات تعييالى تييه اتابييه الع ييي  

الحييرام إلييى المسييجد القصييى الييسر بارارييا حولييه لرريييه ميين آياترييا إرييه هييو السييميع 
 (ٔ).البصير

ٌ تشد : "قات رسوت هللا صلى هللا عليه وسلم: هريرة رضه هللا عره قات وعن أبه
 (ٕ)".الرحات إٌ إلى ثٍثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد القصى، ومسجدر هسا

 
إن الحديث عن القصى يثير شجوراد اثيرة، شجون الماضيه التلييد، وشيجون 

تيت  " رترياهو"ها عردما قرر الحاضر المإلم، وشجون ارتفاضة مباراة بدأت إرهاصات
ييم شييارون سيياحات المسييجد  الرفييق تحييت المسييجد القصييى، واشييتد أوارهييا عرييدما در 

ميين عييام ألفييين ( أيلييوت)ب يارتييه المشييإومة تييه الثييامن والعشييرين ميين شييهر سييبتمبر 
ميٍدية، تثار أهت تلسييين وقيدموا تضيحيات عةيمية تيه هيسه اٌرتفاضية، حييث بليػ 

، وما اليت اٌرتفاضية (ٖ)جريحياد  789ٖٗهيداد وعدد الجرحيى ش ٕٕٔ٘عدد الشهداء 
ها، تستمد  ادها مين اييميان اليسر أودعيه هللا تيه قليب هيسا الشيعب المجاهيد  على أشدِّ

 .الصابر المحتسب
وإيماراد مره بؤهمية الشعر ته إسااء روح المقاومة عرد الشعوب، قميت بجميع 

وهيو  ستحضيراد موقيؾ رسيوت هللا ودراسة هسه المجموعة من قصيابد اٌرتفاضية م
ييييدعو الشيييعراء إليييى اليييدتاأ عييين ايسيييٍم وأهليييه أميييام هجمييية شيييعراء المشيييراين، 

وقوليه لحسيان بين ، (ٗ)"إن  من الشعر ُحْاماد ومن البييان سيحراد : "ومستحضراد قوله 
 .(٘)"اهُج المشراين تإن روح القُُدم معك: "ثابت رضه هللا عره

                                                           
 .ٔسورة ايسراء، أية  (ٔ)
 .97ٗ9ٕ، حديث رقم ٖٗ، ص ٖج( ت.مصر، مإسسة قريبة، د)مسرد ايمام أحمد بن حربت   (ٕ)
 .مٕٕٓٓ/7/ٖٕحسب إحصابية مرا  المعلومات بو ارة الصحة حتى صباح  (ٖ)
 .ٕٕٗٗ، حديث رقم 7ٕٙ، ص ٔمسرد أحمد، ج (ٗ)
 .8ٙٙ٘ٔ، حديث رقم 78ٕ، ص ٗالسابق، ج (٘)
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لشاعر ال اهد أبه إسحق ايْلبيرر عردما عّين ومستحضراد أيضاد قصيدة ا
خوتاد من يمع  –" يوسؾ بن الرؽريلة"و يره الوت يهودياد " باديم"حاام ؼرراية 

تؽدا يتحام هو ومن معه من يهود ؼرراية بمصابر  –سور القربى ته ملاه 
ا المسلمين، ويسيقورهم الست والهوان، ته الوقت السر ارتفع تيه شؤن يهود وتياولو

" المري ة"على المسلمين، ووصت المر بالو ير إلى التفاير بإرشاء دولة يهودية ته 
وسلك بالتآمر مع ابن صمادح، إٌ أن المر وصت إلى ايلبيرر، السر بدوره اتب 
ص تيها ابن باديم وقبيلة صرهاجة على الثورة ضد  قصيدته المشهورة الته حر 

مسلمين تقتلت الو ير، وقتلت عدداد ابيراد من يهود، وقد تم سلك حيث خرجت جموأ ال
تما اان : "اليهود؛ حتى سالت دماإهم ته شوارأ ؼرراية، وته سلك يقوت الشرتريره

اليوم السر أراد هللا تيه إ الة رعمته عره، وإراحة عباده وبٍده مره رسر به أولبك 
ة الجرد وعامة أهت المؽاربة تؤعلروا بالصياح، وثاروا إلى السٍح، وأتى الصريخ بقي

ؼدر اليهودر وخان، وياح المةفر وخان، تدخلوا القصر من : البلد، وراده مراديهم
وقد ... ات باب، وهتاوا حرمة اليهودر دون حجاب، تقُتت ته بعض خ ابِن الفحمِ 

استيات الرام على يهود، وقتت مرهم يومبٍس ريؾ على أربعة آٌؾ، ملحمة من مٍحم 
 (ٔ)".ا بسلها، ويات عهدهم بمثلهابره إسرابيت، باءو

  (ٕ):وقات ايلبيرر ته قصيدته
 بدور ال مان  وأسد العرين  أٌ قت لصرهاجة أجمعين
 َتِقرُّ بها   أعين   الشامتين  لقد    ّت   سيدام    لة
 ولو شاء اان من المإمرين          تخـير    ااتبه    ااتراد 

 اروا من الرسلينوتاهوا وا تع   اليهود  به  وارتخوا
وقد رب ه الشاعر أن الماارة الته وصت إليها ليسيت مين سيعيهم إرميا مين حياام 
ؼرراية من أجيت الحفياة عليى ملايه، وهيسا حيات ساسية المية اليسين يسيالمون اليهيود 

 (ٖ):ويخيبون وّدهم تقات ايلبيرر
 ولان  مرا  يقوم  المعين  وما اان سلك من سعيهم

 
 
 

                                                           
إحسيان عبيام : السخيرة ته محاسن أهت الج يرة، أبو الحسين عليه بين بسيام الشيرتريره، تحقييق (ٔ)
 .9ٙ7، ص ٕ، مٔق( 797ٔبيروت، دار الثقاتة، )

( ٕٓٓٓؼي ة، دار الرقيم، )اليد ييورم الخاليدر خ: وارةر، اليهود تحت حام المسلمين تيه الريدلم
 .9ٗٔ-9ٓٔص 

 ٔتحقيييق محمييد رضييوان الداييية، ي" أبييو إسييحق إبييراهيم بيين مسييعود التجيبييه: "ديييوان ايلبيييرر(ٕ)
 .8ٓٔص( 77ٔٔبيروت، دار الفار المعاصر، )
 .8ٓٔالسابق، ص   (ٖ)



 -ٗ- 

 
 عر المجاهد إلى الحت السر تستؤصت به شؤتة يهود حين وقد أرشدرا الشا

 (ٔ):خايب   الحاام
 وضّ   به تهو ابش سمين  تبادْر إلــى سبحـه قربـة
 تقد  ار وا اـت علق ثمين  وٌ ترتع الضؽي عن رهيه
 تؤرتم  أحـق  بما  يجمعون  وتـّرق عـراهم وخس مالهم

 هم يعبثونبت الؽدر ته ترا  وٌ تحسَبـْن قتلـهم ؼـدرة
 تح ب  ايله  هم  الؽالبون  وراقـب إلهـك تـه ح به

وإن هسا الدور السر مثلته قصيدة ايلبيرر ته محاربة يهيود هيو اليدور اليسر  
قام به الشعر الفلسييره ته الرصؾ الوت من القرن العشرين، والسر اان سهماد راتساد 

وهيو ميا حيدا بالحاوميية  تيه قليب المؽتصيب البرييياره والصيهيوره عليى حيٍد سيواء،
البرييارية آرساك أن تصدر تشريعاد ةالماد يتم بموجبه تاميم التواه الداعية إلى الثورة، 

 .إس جعلت ات  تحريٍض على الثورة باللسان، أو بالقلم جريمةد عقاُبها السجن
 

ييوا مضيياجع المحتييت، وحراييوا مشيياعر الشييعوب   وميين الشييعراء الييسين أقضُّ
والتيه قيليت عليى إثير ترفييس " الثٍثاء الحميراء"السر اارت قصيدته " إبراهيم يوقان"

تييإاد حجييا ر، وعيييا ال ييير، ومحمييد : "حايم ايعييدام تييه شييهداء ثييورة البييراق، وهييم
م، وااريت هيسه القصييدة 7ٖٓٔيوريية سيرة  9ٔ، ته سيجن عايا ييوم الثٍثياء "جمجوم

جيسوة المقاومية تيييه، بمثابية الثيورة التيه ألهبييت مشياعر الشيعب الفلسيييره، وأشييعلت 
  (ٕ):وتيها يقوت

 
 وتررحت بعره الحبات رإوم  لما تعرض رجمك المرحوم
 تالليت أادر والرهار عبوم  راح السان وأعوت الراقوم

 وعوايؾ   يفقت تثور عواصؾ
 ليردهم ته قلبها المتحجر  والمعوت البدر يمعن ته الثره

******* 
 ؟"أمر  على الوره أمثاليه"عا ود  يوم أيت على العصور الخالية

 لمحاام التفتيش، تلك الباؼية  أجت أرا راويه"تؤجابه يوم 
 وؼراببا   ولقد شهدت عجابباد 
 ورواببا   لان مرك مصابباد 

 تاسؤت سوار وام بها من مرار  لم ألؾ أشباها لها ته جورها
 

                                                           
 .ٕٔٔالسابق، ص  (ٔ)
 .8ٖص ( ت.لجديد، دبيروت، دار الشرق ا)ديوان إبراهيم يوقان  (ٕ)
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راحتيه وألقيى ومرهم أيضاد الشاعر عبد الرحيم محمود السر حمت روحه على  
بها ته مهاور الرده، تهو لم ياتؾ بجهاد القلم، تحمت سٍحه وجاهد برفسه وروحه، 

من تمو   ٖٔته " الشجرة"حتى لقه رب ه شهيداد ته معراة الارامة والشرؾ معراة 
ق عملُه قولَه ته قصيدته الشهيرة 7ٗ8ٔسرة   (ٔ):حيث قات" الشهيد"م، والسر صد 

 سيييؤحمت روحيييه عليييى راحتيييه
 تإمييييييا حييييييياة  تسيييييير الصييييييديق
 ورفييييم الشييييريؾ لهييييا ؼايتييييان
 وما العيش ٌ عشت إن ليم أاين
 لعميييييرك إريييييه أره مصيييييرعه 
 أره مقتلييه دون حقييه السييليب
 بقلبييييه سييييؤرمه وجييييوه العييييدا
 وأحميييه حياضيييه بحيييد الحسيييام

 

ده  وألقييه بهييا تييه مهيياور اليير 
 وإميييييا مميييييات يؽيييييية العيييييده
 ورود المراييييييا ورييييييت المريييييى

 حمييىمخييوؾ الجريياب حييرام ال
 ولاييييين أؼييييييسُّ إلييييييه الخيييييييى
 ودون بيييييٍدر هيييييو المبتؽيييييى
 وقلبييييه حديييييد ورييييارر لةييييى
 تييييييعلم قيييييومه بيييييؤره الفتيييييى

 

: حيين قيات للشيعراء  وهسا هو الدور الريادر للشعر اليسر حيث علييه ربّيريا 
 (ٕ)" إن المإمن يجاهد بسيفه ولساره، والسر رفسه بيده لاؤرما ترمورهم به رض  الربت"

توالسر رفسه بيده لاٍمه أشدُّ : "عبد هللا بن رواحة رضه هللا عرهعن شعر  وقوله 
وميا يةهير مين قصييدة ايلبييرر ورتابجهيا الحاسيمة؛ يجعيت  (ٖ)" عليهم من وقع الربيت

لشييعر ارتفاضيية القصييى أهميييةد ابيييرةد تييه إسايياء روح الجهيياد والمقاوميية عرييد أهييت 
ابدهم صيدهد وتيؤثيراد اميا ايان تلسيين، وعريد الشيعوب المسيلمة، عيت  هللا يجعيت لقصي

 .لقصيدة ايلبيرر
ومييا أشييبه أحييداث الرييدلم وضييياعها بؤحييداث تلسيييين ومحاوليية العييداء  

اؼتصابها، ورحن ررةر إلى قادة العرب وهم يتسابقون إلى مبادرات السٍم، حتى ؼدا 
هم السٍم خيارهم الوحيد، وهم بسلك يعيدون تاريخاد مضى لحاام ؼرراية السين بدور

اختياروا اٌستسيٍم وتسييليم ؼررايية حيٍد وحيييداد ٌ بيديت عريه؛ مييع إدرااهيم أريه آخيير 
ولاين ... معقت لًسٍم ته الردلم، وأرهم بعده سوؾ يعيشون حياة اللجوء والشتات 

وسي هسه الةلمة، ةلمة الماضه، وةلمة الحاضر يةهُر بصيص مشرق يربا بالمت 
موسى بين أبيه "بالمجاهد الابير والقابد الميداره  ويشحس الهمم، وقد تمثت ته الماضه

                                                           
 .ٕٓٔص ( 777ٔبيروت، دار العودة، )اامت السواتيرر : جمع: ديوان عبد الرحيم محمود (ٔ)
 .8ٕٔ8ٕ، حديث رقم 89ٖ، ص ٙمسرد أحمد، ج (ٕ)
حليييب، ماتيييب ) ٕأحميييد بييين شيييعيب الرسيييابه، تحقييييق عبيييد الفتييياح أبيييو ؼيييدة، ي: سيييرن الرسيييابه (ٖ)

 .87ٖٕ، حديث رقم ٕٔٔ، ص ٘ج( 78ٙٔالميبوعات ايسٍمية، 
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السر رتض قبوت تسليم ؼرراية من ِقبت سليارها أبه عبد هللا محمد وأعيارها " الؽسان
  (ٔ):السر اان يحاصرها، وقام ته جمعهم قابٍد " ترديرارد"إلى 

 
ا لقد عجلتم إلى الاٍم ته أمر التسليم، إن وسابلرا ليم ترقييع، وليم يي ت عريدر"

ويالما ااريت اٌسيتماتة سيبب الفيت ، تلرسيتفَ ن  . بقية قوة عةيمة الفعت، شديدة التؤثير
العاميية إلييى الجهيياد ولرسييلِّحر هم ولرقييتحمن  صييفوؾ العييدو حتييى تحيياك أسييرتهم، وإررييه 
لحاضر أن أمضه ته هسا السبيت، وأتوؼت ته اثيؾ جمع العداء، وخير  ليه ميراراد 

 ".الدتاأ عن ؼرراية، من أن أُعد  ته الحياء من بعدها أن أعد  تيمن استؤالهم
 
ولان القوم قد ع موا على اٌستسٍم وقبلوا الشروي الُمسلة الته حملها الوتيد  

المفاوض مع الفررج إلى حاام ؼرراية وأعيارهيا، حيرهيا وقيؾ القابيد المجاهيد موسيى 
 (ٕ):قابٍد 

وٌد، ترحن رجات ولرا قلوب ٌ دعوا يا مواليرا البااء والرحيب للرساء وال"
لسرؾ الدموأ بت لجت سفك الدماء، وإرره لدرر ع ابم هسه المة قد ارتخت، 
وقيعوا أملهم من رجاة هسا الملك، توهللا لقد بقه عليرا أشرؾ الخيتين، وهه الموت، 

را الرض تتلقى أبرا ءها تلرمت إسن ته سبيت استقٍلرا واٌرتقام من عدو ؼرراية؛ تؤُمُّ
ر هللا أن ياون أشراؾ ؼرراية  ته أحشابها ؼير مقيدين بسٍست العبودية، وٌ قد 

 ".صاروا يخاتون الموت ته الدتاأ عرها
سمع الحاضرون اٍم هسا المجاهد البه، تساد جو من الاآبة واليؤم إٌ أرهم  

 (ٖ):استمروا ته قبوت شروي التسليم، تقام من بيرهم ؼاضباد والتفت رحوهم قابٍد 
يا قوم ٌ تؽشوا أرفسام، وٌ تتسلوا بالمحات، وٌ تةروا أن ملوك الرصاره واتون "

بعهدهم لام، إرهم ارام عرد المقدرة، اما هم تت ااون عرد القتات، توهللا إن الموت 
الحمر هو أهون ما رتوقع، وإرما رحن مستقبلون أمراد أيسره ااتساح الويان، 

الموات، وقلب المساجد، وتدمير المرا ت، هسا عدا السوي  وتضيحة العيات، وارتهاب
والرار والريع والرفه من الرض والَفْرُه ته أعماق الحبوم، إلى ؼير سلك مما رحن 

 .صابرون إليه
 تمن العج  أْن تموت جبارا وإسا لم يان من الموت بدُّ 

 "أما أرا توهللا لن أشهد سلك

                                                           
( 7ٖ٘ٔالربياي، مييابع التبصيرة، )شايب أرسيٍن : خٍصة تاريخ الردلم إلى سقوي ؼرراية (ٔ)

القياهرة، ماتبية الخيارجه، ) ٗمحمد عبيد هللا عريان، ي: وارةر، دولة ايسٍم ته الردلم. 7ٕٖص 
 . ٕٙ٘ – ٕٔٗالعصر الرابع، ص ( 779ٔ

 .ٖٖٓن، ص شايب أرسٍ: خٍصة تاريخ الردلم (ٕ)
 .ٖٖٔشايب أرسٍن، ص : خٍصة تاريخ الردلم (ٖ)
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قل ييد اامييت عتيياده وراييب جييواده وخييرج وؼييادر سلييك البيييت واجميياد ميرقيياد وت
 .مقاتٍد للفررج حتى ارتفع شهيداد عرد ربه

وما أشبه الماضه بالحاضر، وما أشبه ما دار من مفاوضات لتسيليم ؼررايية 
بالمفاوضيات التيه تييدور عليى تلسييين، لتلقييى رفيم المصيير وتييدخت تيه متاهيات مييا 

ه السر يفهمه العدو أيضاد، عقدوا ُيسمى بالسٍم؛ لسلك ومن أجت هسا التواصت التاريخ
مييإتمر مييا يسييمى بالسييٍم تييه مدريييد تييه تلييك الييبٍد التييه اارييت ترتييرؾ عليهييا راييية 
التوحيد حيث حضارة ايسٍم ته الردلم المفقود، واؤرهم يقولون لرا ته الماان السر 

 .أُجبرتم تيه على التفريي بالردلم يجب أن تفريوا تيه بفلسيين
 

ا تمثُّت تيإسا جياء : البصيص المشرق ته الحاضر، تيةهر تيه قوليه تعيالى أم 
وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهام وليدخلوا المسجد اما دخلوه أوت مرة وليتبروا ما علوا 

  (ٔ) تتبيرا، عسى ربام أن يرحمام، وإن عدتم عدرا وجعلرا جهرم للااترين حصيرا
 

ن ربيك ليبعيثن  علييهم إليى وإس تويتمثت ته قوله تعالى مرسراد بره إسرابيت  ؤس 
 ( ٕ) يوم القيامة من يسومهم سوء العساب، إن  َرَبَك لسريع العقاب، وإره لؽفور رحيم

 

ٌ ت ات يابفة من أمته على الحق ةياهرين : "ويتمثت ته قوت رسوت هللا 
 لعدوهم قاهرين ٌ يضرهم من خالفهم، إٌ  ما أصيابهم مين لواء حتيى ييؤتيهم أمير هللا

المقيييدم وأارييياؾ بييييت ببييييت : "ييييا رسيييوت هللا، وأيييين هيييم، قيييات: قيييالوا" وهيييم ايييسلك
  (ٖ)".المقدم

ٌ تقيوم السياعة حتيى ُيقاتيت المسيلمون اليهيود، تيقيتلهم : "ويتمثت ته قوليه 
المسلمون حتى يختبا اليهودر من وراء الحجر والشجر، تيقوت الحجير أو الشيجر ييا 

  (ٗ)"ه تتعات تاقتله إٌ  الؽرقد تإره من شجر اليهودمسلم يا عبد هللا هسا يهودر خلف
 

إن المت المرشود والرور المشرق ٌ يقتصر على تلسيين الحبيبة، بت يتعداها إلى 
الرقعة العالمية قايبة، لتصت إلى روما، وسلك حين قات عبد هللا بن عمرو بن 

أر :  - -راتب إس ُسبت رسوت هللا - بيرما رحن حوت رسوت هللا : "العاص

                                                           
 .8-9سورة ايسراء،  (ٔ)
 .9ٙٔسورة العراؾ،  (ٕ)
 .9ٖٕٕٗ، حديث رقم 7ٕٙ، ص ٘مسرد أحمد، ج  (ٖ)
ييبابيه وآخييرون، ي : صييحي  مسييلم بشييرح الرييوور، تحقيييق وتهرسيية (ٗ) القيياهرة، دار )عصييام الص 

 .7ٕٕٕ، حديث 9ٕٓ، ص 7ج ( 77ٗٔالحديث، 
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مديرة هرقت تفت  "  المديرتين ُتفت  أوٌد قسيرييرية أو رومية؟ تقات رسوت هللا
  (ٔ)"أوٌد 

يعره قسيرييرة، وقد تتحت بفضت هللا ع  وجت لتبقى روما ترتةر صر اأ الفجر 
 .المشرق والمت المرشود

 
 وُيفت  أيضاد البيت البيض ويةهر سلك ته حديث جابر بن سمرة رضه هللا

 ..."ٌ ي ات الدين قابماد حتى تقوم الساعة: يقوت سمعت رسوت هللا : "عره حين قات
 ( )*(ٕ)".ُعَصْيَبة من المسلمين يفتتحون البيت البيض، بيت اسره أو آت اسره)تيه 

                                                     
سر يضم يابفة الحقِّ الته وتتمثت أخيراد ته هسا الشعب المجاهد الصابر ال

أشار إليها حديث رسوت هللا صلى هللا عليه وسلم، تهو الشعب السر صمد أمام 
الحصار والقتت والهدم والتشريد، تلم تلن له قراة، ولن يقبت بحتٍّ يرتقص حبة رمٍت من 
تلسيين بؤبعادها الجؽراتية الربعة دون تج بة مرها، ودون حوٍت جؽراته ُيؽير من 

 .دهاأبعا
 

تميين أجييت إعييٍء الميية هللا عيي  وجييت أوٌد، ثييم ميين أجييت تلسيييين الرض 
والشعب والمقدسات ومن أجت الدماء ال اية الته تر ؾ من شهدابرا البرار ومن أجت 
جرحارا البواست، ومن أجت أسرارا ومعتقليرا الصابرين، ومن أجت رتض الحلوت الته 

                                                           
 .٘ٗٙٙ، حديث رقم 9ٙٔ، ص ٕمسرد أحمد، ج (ٔ)
 .8ٕٕٔ، حديث رقم ٔٗٗ، ص ٙصحي  مسلم، ج (ٕ)

"   مستقبت ايسٍم"وقد علق الداتور ر ار ريان على هسا الحديث ته رسالته للداتوراه بعروان  )*(
 :حيث ورد تيها ٕٖٕص 

 

مة المسلمة ته آخر ال مان إن البيت البيض الوارد ته هسا الحديث بشره مّدخرة لهسه ال
 :اما رص الحديث، وأن البيت البيض المقصود قد ياون بيت اٌستابار العالمه ودليت سلك

 

تييه تيردد يشيه بيؤن هيسه العبيارة تفسييرية أدرجهيا " بيت اسره أو آت اسره"أن قوت الراور  -
اييد مييا يقولييه أحيد الييرواة لتبييين معرييى البيييت البييض، ولييم أقييؾ للحييديث علييى روايية أخييره تإ

 .الباحث أو ترفيه
 .أن لفة البيت البيض، يصدق على بيت اٌستابار المرياه، اما يصدق على ؼيره -

 .ته شعرهم وخيبهم ومجالسهم" اييوان"أن بيت اسره اشتهر عرد العرب بـ  -

والُعَصْيَبة مصؽر عصبة وعصيابة وهيسا الوصيؾ ٌ يصيدق " عصيبة"أن الحديث يتحدث عن  -
تحوا إيوان اسره، تقد ااروا جيوشاد جيرارة، ولعيت الحيديث يقصيد تحيوت المجتميع على السين ت

 .إلى ايسٍم داخلياد بجهود الحراة ايٍسٍمية

أن الحديث يتحدث عن آخر ال مان، وقياساد، لقد تقدم تت  إيوان اسره تهو بالرسبة لهسا ال مان  -
 .ٌ ياون آخراد 
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ا الجهد المتواضع ته جمع ودراسة هسه تج ئ الرض وتقبت التفريي بالحق، اان هس
 .القصابد لمجموعة من الشعراء الماجد من داخت تلسيين وخارجها

 
راجييياد هللا العلييه القييدير أن يجعييت عملييه هييسا تييه مييي ان حسييراته وحسييرات 

 .يوم رلقاه -رحمهما هللا-والدر  
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ػا ػذطر ػاذتطل ػتظاوضؼاػضػد ػذتى ػطضاطغن ػاضطبارصظ ػاألشصى ظتغاضظ
اضذطراءػسيػشصائدعمػضغطبرواػرطاػغجولػسيػوجداظؼمػتجاهػاألحداثػاضتيػتطرػ
بؼاػسضدطغن،ػودؾتظاولػبطذغئظػاضضهػأعمػاضطضاطغنػاضتيػوردتػسيػأذطارعمػ

ػ.باضدرسػواضتطضغق
 
 :فلسطٌن -1
.. لمسيجد القصيىتلك البقعية الشيريفة اليياهرة، حاضيرة القيدم وا.. تلسيين 

، التيه صيلى عليى مسيره الربيه محميد .. أولى القبلتين، وثالث الحيرمين الشيريفين
أرضها وتحت سمابها ات الرست والربيياء؛ ليإايدوا عليى يهرهيا، وليرفيوا عرهيا ايت 
درم يلوث أرضها ويعار جوها، إٌ أن الصليبية الحاقيدة، والصيهيورية الجاحيدة أَبيوا 

ا اليهيير، وأن ُيِسييموا أهلهييا الخسييؾ والرصييؾ، ويؽتصييبوا أرضييها إٌ  أن ُيدرسييوا هييس
ويقتلعييوا شييجرها، ويقتلييوا مجاهييديها ويؽتييالوا أبيالهييا، ويهييدموا بيوتهييا، ويحاصييروا 

وته ةت ؼياب الماجد السين يحفةيون اليهير والعفياؾ، تخيرج أمريا تلسييين . مدرها
معتصيماد أو صيٍحاد، لييؤته وسي سلك اله باحثة عن أبياة الرجيات عل هيا تجيد عميَر أو 

أوان الخٍص من السامرر اليسر أساقهيا ألوارياد مين العيساب، يبحيث عين تياريخ اياسب 
 :(ٔ)"تلسيين أمه"وعن رسب مقيوأ، وته سلك قات الشاعر محمد وليد ته قصيدته 

   

 ..تلسيين أمه   
 ..ترادر أباة الرجات   
 لقد قيدوره  
 وشدوا بصدرر الحبات  
 سامرر وته ساحته  
 يجوم خٍت الديار  
 يرقب عن جده ته الرمات  
 وتوق الجبات.. ويرعى الخرا ير توق سهوله  
 ..براب الضٍت.. لقد ألحقوره  
 وقد هودوره  
 

ويييؤته الشيياعر محمييد يييه ليبشييرها بالرصيير القييادم بعييد يييوت ارتةييار، حيييث 
هيده والريور، ةهرت بوادر هيسا الرصير؛ بعيدما ُعيرؾ اليدرب بعيد ضيٍت والتي م بال

والُتجييا إلييى ربِّ البرييية جييت وعييٍ، لييسلك تييإن تجيير الرصيير قييادم وةييٍم اله يميية 
سيردحر، وٌ يرسى الشاعر أن يقدم هسه البشره المتؤملة ته جوٍّ من المراجاة لفلسيين 

                                                           
 .info.info.com-www.palestineالمرا  الفلسييره لًعٍم  (ٔ)
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أبشيرر "مهبي الربياء، ودرة البٍد، وياهرة التراب، تقات ته قصييدته التيه بعريوان 
 :(ٔ)"تلسيين

 ر يييا تلسيييين بالرصيير إريياأبشيير
 قيييد عرتريييا الرشييياد بعيييد ضيييٍت
 يييييا بييييٍدر وأرييييت خييييير بييييٍدٍ 
 يييييا بييييٍدر يييييا مهييييبي الربييييياء
 ييييا تلسييييين أريييت لحييين جمييييت
 أبشيييييييرر درة اليييييييبٍد بفجييييييير

 

ييييا   قييييد عرترييييا اليريييييق رّب أعر 
 وعرترييا الهييده وبييالرور الت مرييا

 وقد أعليى ليك هللا شيؤرا!   ايؾ ٌ
 وعلييييى ترابييييك اليهييييور رشييييؤرا
يييييييى  ورشييييييييد بيييييييه اللسيييييييان تؽر 
 سييييولِّه الةيييٍم اليييسر قيييد مللريييا

 
 :حال األمة -2
ق الشعراء ته مضامين شعرهم إلى حات المية المتيردر محياولين بيسلك   تير 

تشييخيص الييداء؛ ليييتم معالجتييه قبييت أن يتفيياقم أاثيير تييؤاثر، وميين هييإٌء الشييعراء عبييد 
 :(ٕ)" ربا القدمعسراد "الرحمن سيم السر قات ته قصيدته الته بعروان 

 
 مسره الرسوت يجوت الؽاصيبون بيه
يييياه مييييا بخلييييت  تيرييييا الؽرييييى الييييسر اف 
 تيرييييا الديييييب الييييسر خيييييت أراملييييه
 تيريييا اليييسر حيييرم استشيييهاد تارسيييام
 تيرييييا الييييسر بييييارك استسييييٍم أمترييييا

 

 وهّمريييييييا أن يرييييييييات الايييييييؤم راديرييييييييا 
 تهييييييديهم الييييييّدر والتصييييييفيق تهيييييييديرا
 قصييييص الؽييييرام تروريييياد اييييه يواسيييييرا

 خييص الييروح سوداد عيين أراضيييراإن أر
ه الؽايييييييية الابيييييييره ويافيريييييييا  وعيييييييد 

 
ن شاعررا ته هسه البيات واقع أمترا ته مفاهيمها المرحرتية، وهمتهيا  لقد ضم 

خاصة إسا ما تعلق المر بالجهاد وتع ي  -العقيمة، وع تها السليبة، وأياديها المؽلولة 
بتعيد عين مشياالرا، وترايإ لهمومريا، وأدبهيا الهيابي اليسر ا -المقاومة واسترهاض الهميم

وما قصص الاتاب تيه الحيب والؽيرام إٌ -وارحرؾ يثارة الشهوات وإشباأ الملسات 
وشبابها المؽيب عن ساحات المعارك إلى ساحات الموسيقى والرقص  -دليت على سلك

والؽراء، وعلماء الدريا السين يسعون لقتيت روح الشيهادة تيه رفيوم أبرياء تلسييين مين 
ميون خٍ ت تفصيلهم للفتوه على مقام حاامهم اه يرالوا الرضا والقبوت مرهم، تيحرِّ

على من بياأ رفسيه هلل أن يميوت شيهيداد، ومريا مين رضيى بيالقعود ميع الخواليؾ حيين 
وهرت ع يمته، وخدأ بسحب السٍم الُخل ب، تٍ عجب أن رره ورسمع بعيد سليك بميا 

لمحتيت الؽاصيب دون أن تايون ليده يتعرض له مسره ربيرا مين ميآٍم ووييٍت مين ا
 .هسه المة الرخوة يرقاسه أو السوس عره

                                                           
(ٔ )

 .رسخة مخيوية عرد الشاعر 
 .المرا  الفلسييره لًعٍم (ٕ)
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 :(ٔ)ومن الشعراء السين تحدثوا أيضاد عن حات المة  ياد السلوادر ته قوله
 يييييا أخييييت ؼيييي ة إن الحييييات واحييييدة
 صيييررا لايييت  رييياة الرض ممسيييحة
 والميييات عريييد بريييوك الؽيييرب محتجييي 

 

 تييييرحن تعبييييث تييييه أقييييداررا المييييم 
 ضييييرا العمييييٍق والقيييي مترييييات أعرا

 والجيب خيات شيديد الضييق مرخيرم
 

 أميييييا السيييييٍح تجييييياٍث تيييييه مخاببيييييه
 ميييين اييييان يافيييير بالديييييان محتييييرم
 والفقييير والجهيييت والميييراض سيييارية
 والبإم والشإم وايرهياب ايم صيفة

 

ت ملتييييييي م  يييييييد بشيييييييروي اليييييييسُّ  مقي 
 وميييييين يرييييييادر بتقييييييوه هللا مييييييتهم
 والحيي ن والجييوأ والييويٍت واللييم

ييت علييى   أهلرييا مييس بيعييت الييسممعم 
 

ته هسه البيات تريق المة تتعبر عين حالهيا عليى لسيان الشياعر، تميا حالهيا 
م  بؤحسن من حات ؼي ة، تالايت محتيت أرضيه، مؽتصيب عرضيه، محتجي  ماليه، ُمحير 
عليييه أن يييسود عيين رفسييه بسييٍحه، تالايياتر محتييرم، والتقييه مييتهم، والفقيير والجهييت 

ت والليم والبيإم والشيإم وايرهياب الهيا سيمات والمرض والح ن والجوأ واليويٍ
أصبحت تخص المة ايسٍمية من شرقها إلى ؼربها عردما قبت حاامها هيسه الحيات، 
وسييل موا القيييادة إلييى أعييدابها، واسييتمرأوا الييست والهييوان، وبييات الحفيياة علييى حامهييم 

ب والميم وأموالهم وأرفسهم هو الهدؾ السمى السر تهون دوره ات المصال  والشيعو
 .والمقدسات، وتباأ من أجله السمم والمبادئ والويان

 
 :القدس واألقصى -3
أاثر الشعراء من تراوت القدم والقصيى تيه أشيعارهم بحسيبارها محيي أتبيدة  

المسلمين، ومعقت عمقهم الديره والعقابيدر، وسيجت تياريخهم الحضيارر اليسر أصيب  
ومن الشعراء السين ترياولوا سليك عثميان مهدداد بال وات أمام يؽيان ما يسمى بالهيات، 

 :(ٕ) حيث قات" لبيك يا أقصى"حسين ته قصيدته الته بعروان 
 

 ألييييييم  يقيييييييع مهجتييييييه وأرييييييين
 لييو هارييت الييدريا علييى أصييحابها
 يييييا قييييدم أقييييدام العقيييييدة إررييييا
 تفييديك يييا مسييره الربييه دماإرييا
 سيييرةت لىقصيييى رجيييدد عهيييدرا
 أقسييمت لىقصييى سرسييرج خيلرييا

 

 هرهييا الشييارونتالقييدم درييم ي 
 أو قيعييييت م قيييياد تليييييم تهييييون
 تفييييييديك مرييييييا أرفييييييم وعيييييييون
 ورةييت رحييرم يهييره ورصييون
 تعلييييى دميييياء المسييييلمين يمييييون
 وتعيييييود تفعيييييت تعلهيييييا حييييييين

 

                                                           
 . السابق  (ٔ)
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سليك اليهير اليسر تهفيوا -إن القدم الته تحمت بين جرباتهيا المسيجد القصيى 
مسيره ..  ميان إليه أتبدة المسلمين، ويحوت بيرهم وبيره سليك اليدرم عبير قيرن مين ال

اليسر تفدييه الرفيوم، وتيرخص مين أجليه اليدماء، وتةيت تحيرم ربياه  الربه محمد 
يقيع الشاعر على رفسه عهداد متجدداد بؤن يةت حامياد لها، وأن تةيت رواصيه  -العيون

الخييت مرعقيدة وراتعيية رايية الجهياد، ومجييددة وقيابع حييين، وهييو بيسلك يتحيدث باسييم 
أمترا السين يرتةيرون لحةية إيقياؾ صيمت الحيدود، وتيت   المٍيين المخلصة من أبراء

 .السبيت إلى تلسيين
دمعية عليى "ومن الشعراء السين تراولوا القدم ته أشعارهم محمد العابد تيه قصييدته 

 :(ٔ)حيث قات " القبر
 

 يييييا هييييسه القييييدم الح يريييية اييييم تييييردد ميييين رشيييييد
 ولاييم سييبمت ميين الجمييوأ تةييت تسييؤت عيين لبيييد

 بد والمييييداب  والوعييييودولقييييد شييييبعت ميييين القصييييا
 وملَْليييييُت أعيييييواد المريييييابر واجتماعيييييات الوتيييييود
 ولايييييم هتفريييييا معلريييييين بيييييؤن مجيييييدك لييييين يبييييييد
ميييياد عبيييير الحييييدود ح البصيييير الاليييييت مهوِّ  ورسييييرِّ
 وبرييييوك تييييه القصييييى تقييييتلهم حثيييياٌت اليهييييود

 
 

يخايب الشاعر ته هسه البيات قدسيه الح يرية التيه سيبمت الرشييد والجميوأ 
اب  والوعود وأعواد المرابر واجتماعات الوتيود، مستحضيراد شخصيية والقصابد والمد

لبيد الته تراديها الجموأ، والته أرقست قومها الجعفريين أمام الرعمان بن المرسر عردما 
، وإسا اان لبييد قيد اربيره لليدتاأ عين قوميه تؤعيادهم إليى (ٕ)تقدوا حةوتهم ته بٍيه 

يييام العييرب ٌ يابييت مرييه، لرهييم أصييموا مايارتهم تييإن بحييث الشيياعر عيين لبيييد بييين ح
آسارهم وأؼلقوا عقولهم حتى ؼدوا صيماد وبامياد وعميياد، ولييتهم بقيوا ايسلك، بيت عيادوا 
تسمعوا وتالموا وأبصروا لارهم سمعوا اٍم يهود، وأبصروا مصال  يهيود، وتالميوا 

بالمجياد  بلسان يهود، تفاقموا معاراة القدم الح يرية، ورؼيم سليك يبقيى الميت معقيوداد 
مستحضيرة مجيدها،  الته ٌ تبييد، وبيالحق اليسر ٌ يضييع، يالميا بقييت أمية محميد

مستشرتة مستقبلها، متمساة بديرها، يابعية لربهيا، قياهرة لعيدوها بايت ميا أوتييْت مين 
 .قوة
 :جرائم الٌهود -4
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لقييد تييرض تييواله جييرابم اليهييود حضييوراد دابميياد تييه قصييابد شييعراء ارتفاضيية  
ر الشعراء عن هوت هسه الجرابم وعةم تلك المآسه، متفياعلين بيسلك القصى، تقد عب  

مع مشاعر أهلهم ته تلسييين، ومين أمثلية سليك الشياعر اليداتور سيعد الؽاميدر اليسر 
حيييث " رمييوك يييا رامييه"تييه قصيييدته التييه بعرييوان ( رامييه)تحييدث عيين قتييت اليفييت 

 :(ٔ)قات

ػ...عمػأطظػاضعدرػاضطصغىػػػ
 ..ته الوره .. والخيارة   
 ..قتلوك يا رامه   
 ..وهم من قبت ما تراوا   
 ... رسوٌد   
 ...أو ربياد   
 ...أو تقياد   
 إٌ أوسعوه تآمرا  
 وما مرهم إٌ سعى  
 ته الرض إتساداد   
 ..وأجلب واتتره   
 

ييساررا الشياعر تييه هيسه القصييدة بتيياريخ اليهيود عبير ال مريية، ويحيدثرا عيين 
يملاون لها تبديٍد وٌ تحويٍ، تهم أمة الؽدر والخيارية والقتيت  صفاتهم ال لية الته ٌ

والتآمر على الرست والربياء والتقياء، أمة الفساد والخراب واليدمار، ومصيداق سليك 
وضربت عليهم السلة والمسارة وباءوا بؽضيب مين هللا سليك بيؤرهم اياروا : "قوله تعالى

 :(ٕ)"حق، سلك بما عصوا وااروا يعتدونليافرون بآيات هللا ويقتلون الربيين بؽير ا
 :(ٖ)ر عن جرابم اليهود ته جرين، تقاتوقد تحدث الداتور عدران الرحو

 

                                                           
 .ه لًعٍمالمرا  الفلسيير  (ٔ)
 .ٔٙسورة البقرة، آية   (ٕ)
(ٖ)  www.alnahwi-publishing.com. 



 -ٔ٘- 

 وهجميية دوت بهيييا!  حييؾ العيييدو
 يمضيييييييييه بدباباتييييييييييه وعتيييييييييياده
 والييييييابرات تحيييييوم تيييييه آتاقهيييييا
 والمروحيييييات التييييه داييييت مريييييا
 ودور دبابييييييياتهم يلقيييييييه اللهييييييييـ
 ورميييوا بيييؤلوان القرابيييت والرصيييا

 

 اء يييييييدتعها الجرييييييون تتفجييييييررايييييير 
 والميييوت يرصيييد ميييا يشييياء ويرةييير
 ُتلقيييييه عواصيييييؾ قصيييييفها وتفجييييير
  ت تختفيييييه تيهيييييا الرفيييييوم وتقبييييير
 ـييب علييى الحقييوت واييت مييا هييو يثميير
 ص على الشيوخ وات ميا هيو يةهير

 
لقد أبير ت هيسه البييات الجريمية التيه اقترتهيا يهيود تيه مخييم جريين، حييث 

، وممتلااتهيا رهبياد، حتيى ؼيدت أثيراد أحالوا أمرها سعراد، وبيوتها ردم اد، وساارها أشيٍءد
رة،  بعد عين، وقد تم لهم سلك عن يريق قوة ؼاشمة ويابرات ؼادرة، ودبابات محص 
وقسابؾ مدمرة أةهرت عج هم عن مواجهة أبيات جرين وجهاد لوجه، تلجؤوا إلى هسه 

ا قادتهم وترقهم عل ها تصمد القوة العاتية الته مارتهم من القتات عن بعد، بعدما استبدلو
 .أمام هإٌء البيات

 :الجهاد -5
تراوت الشعراء الجهاد ته قصابدهم بحسباره يريق الخٍص، وملجؤ اٌرعتاق 
من ةلم يهود، وميهر الرض والعرض من درسهم، ومن الشعراء السين تحدثوا عين 

 :(ٔ)حيث قات " يا مويره"سلك سمير عيية ته قصيدته 
 

 سييمة العيييادبييالجرح ترسييم ب
 يا ميويره هيسر دييارك لوحية
 حييييب الجهيييياد معيييي   باتابرييييا
 وهييو السييبيت إلييى لقيياء بٍدرييا

 

 وأسييير ممتشييقاد سييٍح جهيياد 
 تييه قلييب اييت مجاهييد وتييإاد
 القييرآن بييي ن درب اييت جهيياد
 قييد حف هييا ال يتييون بعييد بعيياد

 
ها، يبر  الشاعر أهمية الجهاد ته تحرير الويان، وأره السبيت الوحيد يعادت

اما أره يعييه العمق السر يستحقه، والسر هو من صلب العقيدة ايسيٍمية تيه إشيارة 
إلى آيات الجهاد والته يمتلا بها اتاب هللا ع  وجت، وهيو بيسلك يقييع اليرييق عليى 
ات السين يترابون عن هسا الدرب ويبحثون عين ييرق أخيره تيه التفياوض والصيل  

 .عةم من موايررا ته يد يهودعلى ج ء من حقوقرا وإبقاء الج ء ال
 

 :(ٕ)ويره وليد الؽرير أن الجهاد هو الحت الوحيد السر ُيرجع الويان، تيقوت
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 لن يرجع المسجد القصيى تخياسلام
 ليين يرجييع المسييجد القصييى لمييتام
 ليين يرجييع المسييجد القصييى لمييتام
 ليين يرجييع المسييجد القصييى لمييتام
 ليين يرجييع المسييجد القصييى لمييتام

 ا هللا يا قومه سيرصيرامإن ترصرو
 

 اييٍ وليين يعليين التحرييير إيييراق 
 شييجب تجسييده تييه القييوم أوراق
 مةييييياهرات وٌ شيييييتم وإشيييييفاق
 معاهيييييدات وٌ صيييييل  وميثييييياق
 إٌ الجهييييييياد وآييييييييات وإرفييييييياق
 وعيييد  مييين هللا، والجبيييار سيييب اق

 
يختصيير الشيياعر اليريييق علييى اييت المصييابين بييالحوت الفاييرر عيين مفهييوم 

ة ارحراتهم السلواه عن يريق تعيداد الوسيابت ؼيير المجديية الجهاد، تيستعرض درج
التييه يقومييون بهييا، والتييه تقتصيير علييى الشييجب والترديييد والتةيياهر والصييل  وإةهييار 
الشفقة، مع أن ات هسه الوسابت ٌ تجدر رفعاد مع عدو ٌ يفهم إٌ لؽة القوة وٌ ترهبه 

يسٍمية أن تلؽيه المية الجهياد، إٌ المة الجهاد، لسلك اان من ميالبته يحده القمم ا
عليى إلؽابهيا، تايميؤن عيدورا عليى ( مشاورين)وقد استجاب حاام العرب والمسلمين 

هسه المة الته اختارت الروم واٌستسٍم يريقاد؛ لسلك تؤته صرخة الشاعر ته تحديد 
 .اليريق الصحي  مهمة ته تحديد آلية المقاومة

 :الشهٌد -6
ارتفاضة القصى لتوااب قواتت الشهداء المستمرة تتابعت قصابد الشعراء ته  

تييه سييبيت هللا؛ لتحرييير القصييى وتييراب تلسيييين الييياهر، وميين أمثليية سلييك مييا قالييه 
 :(ٔ)الشاعر محمد أبو هدوان ته رثاء أخيه الشهيد اليفت معاس 

 
 أرثيييييك ٌ أرثيييييك إرييييه مييييإمن
 هييييسا الرثيييياء لرييييا تؤرييييت مخلييييد
 الحييور تييه جرييات عييدن ترتجييه

 اة وايييت ميييا تيييه هيييسهأريييت الحيييي
 أبشر أخه تىريت تيه الفيردوم

 

 أن الشييييهيد بجريييية الرضييييوان 
 أبشيييير تييييإن جموعرييييا يوتييييان
 مرييييك اللقيييياء برييييورك الفتييييان
 مييوته وأرييت الفييارم اليقةييان
 تلترةر إلى ما شبت مين أليوان

 
ُيضرب الشاعر ته البيات السابقة عن رثاء أخيه بعدما شرأ تيه سليك؛ لن 

ه ٌ يدعو إلى رثابه؛ بت يدعو إلى رثاء الحيياء اليسين تترسيوا ما يراه الشهيد عرد رب
ته الدريا، ولم يسلاوا مسلك الشهيد تهم السين تمساوا بملساتها ومتعها، ورضوا بالخرع 
والقعود مع الخوالؾ، أما الشهيد السر أضرب عين رثابيه تيإن الحيور ترتةيره والجرية 

تهيم اليسين ؼيرم هللا ايرامتهم بيدييه،  تت ين له، وتيجارها تتلهؾ علييه وعليى والدييه،
 .وختم عليها، تلم تر عين، ولم تسمع أسن، ولم يخير على قلب بشر
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وتييه عٍقيية عشييق بييين الرض والشييهيد يحييدثرا الشيياعر أحمييد الفيفييه تييه 

 :(ٔ)قابٍد " ؼصن السٍم"قصيدته 
 تإسا بالرض تسعفهم حجارة

 بؤن الع  ته تلك الحجارة: وتراديهم
 إسا مات شهيد: وتراديهم

 ...أودعوه ته تإادر 
 وابسروه ته ضلوعه
 ...ليعود الؽصن مخضراد 
 ويحيا من جديد
 ويعم الاوَن عير  

 من رياحين الؽصون
 عيرتها الرض من روح الشهيد
 وسقتها الرض من ر ؾ الشهيد

 
لقد ارتفعت قيمية الشيهيد عريد الشياعر تتعيدت المسيتوه البشيرر؛ لتصيت إليى 

امتة التييه أريقهييا حييب الشييهيد، واسييتعجلت أن يوضييع تييه ثراياهييا، تلييك الرض الصيي
ولاه تعيه حجارة مم وجة من دمه وع مه وإصراره وتضحياته، تهه ته اشيتياق 
دابم للشهداء واؤن عياءها متوقؾ عليهم، تفه لحةة دترهم بها تبدأ الحياة مين جدييد، 

لرض يي داد خصيبها تالؽصون تخضر من دمه، والاون َيعمُّ بيالعير مين روحيه، وا
ورماإها من ر ته؛ ليواصت من بعده أقراره تيبقى درب الجهاد متقداد، وقواتت الشيهداء 

 .مستمرة حتى تحرير الوين ات الوين
 :دور األم والطفل -7
لقييد مثييت الجيييت المجاهييد تييه تلسيييين مصييدر إلهييام للشييعراء حييين رأوا الم  

لمجاهد وهو يسود عن ديره وعرضيه الصابرة وهه تدتع ولدها لساح القتات، واليفت ا
وويره بقوتيه المتواضيعة وحجيره الصيؽير، ومين الشيعراء اليسين ترياولوا سليك محميد 

 :(ٕ)حيث قات "  ؼردر أم الشهيد"اليرهوره ته قصيدته الته بعروان 
   

 ...أخبرر العالم عرا 
 أرا عن خيارا لن رحيد
 ..علميهم ايؾ يبره المجد 
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 شديد.. ايؾ يؽدو اليفت ضرؼاماد 
 أخبرر العالم أرا ٌ رييق الست رحن لسرا بالعبيد

 قالت الم وقد أضراها برد الشتاء
 قم وجاهد ٌ تولوت االرساء.. يا بره 

 أن رةت أشقياء.. ليم عدٌد 
 ليم ته الموت تراء... يا بره 

 
اارت الخرساء ته تاريخرا التليد مريارة رستضيا بهيا، وسارهيا ملحمية بيوليية  

ه، وارا رره سلك ته عالم بعيد ليم ليه عٍقية بعيالم البشير الييوم، إٌ  أرريا تيه رتررم ب
تلسيين الصمود راتشؾ الخرساء ته ات بيت، وتيه ايت أم، وأن ع مهيا وإصيرارها 
ته ات تإاد، ولم تعد الم تيه تلسييين أّم مةياهر و يرية وتفياخر بحسيب ورسيب، بيت 

، وتتمرى الم يد تلو الم يد من أع  أبرابها أصبحت أماد تفخر بولدها الشهيد تلو الشهيد
ته هسا الموقؾ البييوله العتييد، ليسلك ٌ رسيتؽرب مين شياعررا هيسا الحيوار بيين الم 
ويفلها حين تدتعه إلى الشهادة، تإن اان صاؼه شعراد تإن ات بيت ته بٍدرا المقدسة 

بييات، مين أيين تريق أمه بمثيت سليك، وإٌ تيإن هيسا الايم الابيير مين الشيهداء ومين ال
 جاءوا؟

وقييد حييدثرا عبييد الييرحمن سيييم عيين دور اليفييت تييه اسييترجاأ المجيياد تييه  
 :(ٔ)تقات " الرصر آت"قصيدته الته بعروان 

 تصييبرر يييا ربييى القصييى تييإن لييك
 مييييادام يفلييييك والحجييييار تييييه يييييده
 يفت إسا ٌمسيت ييده الحصيى ورميى
 يفيييت هيييو المجيييد أهيييداه ال ميييان لريييا

 

 ه تماريرييياوعيييداد مييين هللا هيييت مرييي 
 ييييييراد أبابيييييت تخشيييياها أعاديرييييا
 أهيييده لريييا المجيييد عيييّت هللا يهيييديرا
 ايميييا ييهييير عهيييداد مييين مخا يريييا

 
إن اارت المم المتحدة تيره أن سين اليفولية تمتيد حتيى سين الثامرية عشيرة، 
يا َميْن  تإررا ربشرها بؤن أيفالرا جرراٌت اقتحام مؽتصبات، تليم مصادتة أن يايون مر 

راجحاد لها وهو ٌ ي ات ته مرتصؾ العقيد الثياره مين عميره، وإسا ايان  يحدث اقتحاماد 
الشاعر يفخر بحجارة اليفت اليسر أبيدت سلريا عي اد، تيإن هيسا اليفيت قيد حميت السيٍح، 
وخييياض العيييراك، واقيييتحم الحيييواج  والحصيييون، وأصيييب  صيييارع تييياريخ، ومحقيييق 

 .معج ات
 :الوحدة الوطنٌة -8

سييوّية تضييع مصييلحة الييوين، وهييّم هييه الحلييم الييسر تتييوق إليييه اييت رفييم 
المقدسييات، والحفيياة علييى العييراض تييوق اييت اعتبييار، تميين أجلهييا تتقييارب التاييار، 
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وتتحييد المصييال ، وتتوحييد الؽايييات، وتييسوب الييرإه الفردييية؛ لتسييمو روح الجمييع؛ 
وليقييوه الصييؾ الييويره، وتشييتد الجبهيية الداخلييية، وتييتحيم آمييات أعييدابرا تييه تشييتيت 

مترا، وقد تراوت الشيعراء سليك ومين ضيمرهم الشياعر ييارق شيقران شملرا، وتفريق ال
 :(ٔ)" ِمَن الحجر"السر قات ته قصيدته الته بعروان 

 
 رداء واحد  هلل يجمعهم من القصى
 رداء واحد  هلل يدتعهم إلى القصى

 بٍ خوؾ وٌ حسر
 أجت وهللا يا أمه من الحجر
 سيعلم ات من يسعى لفرقترا

عرابؤن الخيب ألفرا وج  م 
 وأيقة رار قوترا

 ؼدا رهراد لوحدترا.. وأن مصير أمترا 
 

ية البي ة بؤن تره شتات  يإاد الشاعر على الحلم السر يراود ات  الرفوم السو 
شعب قد أصب  عقيداد مرتةمياد تجمعيه المية واحيدة، ويرصيه صيؾ واحيد، رميتيه إليى 

الفرقيية وأبؽييض  عييدو واحييد، اعتصييامه بحبييت واحييد، توالييه علييى رب واحييد، اييره
الشتات، تريداء المقدسيات قيد أساب ايت المعوقيات، وباتيت أمتريا رهيرية بميا رحققيه مين 
وحدة صفرا، تهه برا تفتخر، وعليى جهادريا تعتميد، وعليى إصيراررا تتايت، تيرحن لهيا 

أرض .. أرض المقدسيات .. المت والقدوة والمثت، ايؾ ٌ ورحين تيه أرض الربياي 
 . لتبقى قاهرة لعدوها ةاهرة عليه، مهما تاالبت عليها المماليابفة الته اختارها هللا

يالميا أن الهيدؾ " لبييك ييا أقصيى"وقد حث عثمان حسين على الوحدة ته قصييدته   
 :(ٕ)ته الرهاية واحد تقات 

 
 هييييا روحيييد ع مريييا ومضييياءرا
 للقدم لىقصى تمسيره أحميد
 تعليييى ربييياه تعارقيييت أرواحريييا

 

 تاضت مشاعررا وجاش حريين 
 ا تييه هييواه مواجييع وشييجونلريي

 وليلييه الييداجه ضييحىد سييراون
 

إن اارييت الميية متحييدة تييه مشيياعرها تجيياه المسييجد القصييى، تييإن سلييك يفييت  
اليريييق لوحييدتها تييه شييتى المجيياٌت؛ لن الوحييدة أوت مييا تبييدأ ميين القلييب، تييإسا اييان 

ه سيورة القصى قبلترا الولى ومسره ربيرا وثالث الحرمين الشريفين، رتعبد بساره تي
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تلماسا ٌ روحد قلوبريا؟ ولمياسا ٌ راميت هيسه .  ايسراء، وتهفو إليه قلوب أمة محمد 
الوحدة؛ لتاون شاملة ترةيم ات جوارب حياترا وجهادرا؛ تياون مدعاة لتوحد الع م ته 
ميدان مواجهة العدو وتحرير القصى من قبضيته؟ وهيسا ميا عرياه الشياعر مين خيٍت 

 .لمسجد القصى السر ررتبي به روحياد يلب الوحدة وربيها با
 :استهزاء بالقمم العربٌة -9

لقد اان جمع أمترا تيما مضى جمعاد مقراد للحقوق يؤبى الضيم، وييرتض اليست 
ولو على ؼير المسلمين، تايؾ إسا اان هسا الست وساك الضيم يميارم تيه وقتريا عليى 

العربيية وايسيٍمية تيه الوقيت اليسر تعيددت تييه دولريا  قياأ ابير من أمية محميد 
واثر حاامرا، ولان ؼثاء اؽثاء السيت، ٌ مهابية لهيم وٌ خيوؾ ميرهم، وهيو ميا عّبير 
عره شعراء ارتفاضة القصى ته أاثر من موقع، ومن أمثلة سلك قوت الداتور سليان 

 :(ٔ)"هاجم"الصريمه ته قصيدته الته بعروان 
 

 هللا أابر، ضاأ السيؾ عن رسيبه
 قمترييا –القييدم يييا شييهيد  –ملعوريية 

 تجمعيييوا وأداروا ةهيييورهم هربييياد 
 سيييورهم تييه ربييوأ الييست مربتهييا
 آمرييت أن دعيياوه الؽييرب مه ليية
 وأن قميييية شييييرم الشيييييخ مسبحيييية

 

 وضاأ عن أمته حسيبه ومحتسيبه 
 حتى قمية العيرب( الشيخ)من خيبة 

 ميين ثييورٍة تييه دم البيييات لييم تؽييب
 وحبييرهم تييه ؼثيياء الييدجت والاييسب

 والييسرب مسيمومة اليرأم والحشياء
 مرامهييييا قتييييت أيفيييياله وماتسييييبه 

 
لقد أيقن القاصه والداره من عقيٍء تلسييين والعيالم أن أمية رضييت لقيدم 
مقدساتها أن يبقى رهين الست واٌستعباد من أخم وأرست أمة عرتها التاريخ، هه أمة 
ماتييت تيهييا الرخييوة والعيي ة والاراميية، تييٍ أمييت يرتجييى، وٌ خييير يرتةيير، وٌ حسييب 

ب، تالخيبة والست والجبن والدجت والايسب أضيحت معيالم واضيحة لىمية تةهير يحتس
الما هيّم القيوم ليعيالجوا قضياياهم الخيييرة والمصييرية اقضيية المسيجد القصيى، أو 
المييساب  التييه يتعييرض لهييا أبريياء جلييدتهم ميين أهييت تلسيييين، تييإسا بييالقوم يجتمعييون 

دو الجياره؛ ليي داد جبروتياد وةلمياد ويقررون، وٌ رجد بعد سلك إٌ قرارات لصال  الع
 .وقهراد، وتاون مسبحة ومقتله للمقهورين والمشردين من أهت تلسيين

ومن الشعراء السين استه أوا بيالقمم العربيية موسيى أبيو جلييدان تيه قصييدته 
 :(ٕ)تقات " ارتحار الضمير واستقالة الرخوة"
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 حتييييى برييييو العربييييان لّمييييوا شييييملهم
 برااييييٍ وٌ ميييين أجييييت رابيييية شييييع

 بيييييت لليييييدتاأ عييييين الخواجييييية إريييييه
 قييييالوا بييييؤن الريييياب يسيييييع رحمييييه
 ةرييييييوه تردوسيييييياد لميييييية يعييييييرب
 تبيييييياد لهييييييم واييييييٍء أمرياييييييا تمييييييا
 رمحوا لشرم الشييخ ؼضيبى خشيعاد 
 يييا يالمييا عييوت الخيييوب بسيياحرا

 

 ٌ ليجرييوا مؽرمييا –بعييد التميي ق  - 
 أو رجييييدة للقييييدم اييييه ٌ يهييييدما
 جييييييار  أليييييييؾ وادأ ليييييين يالمييييييا

 يييييييير بلسيييييييماأميييييييا مخالبيييييييه تتق
 وجيييدوه مييين بعيييد الوتييياق جهرميييا
 ميييرهم شيييريؾ بيييت جمييييعهم ُدميييى
 ُمترييياوحين عليييى اليييسرارر لوميييا
 والقييييوم مييييا  الييييوا سيييياوتاد رومييييا

 
 

يرةر الشاعر إلى اجتماعات العرب رةرة سخرية واسته اء عردما يستعرض 
 القضايا الساسية الته تستدعه اجتماعهم، وهه أخس مؽرم، ورابة شعب، ورجدة قدم،
ولارهم لم يجتمعوا من أجت سلك؛ لن هسه القضايا أصبحت ٌ تعريهم تهم السين ترابوا 
ليريق الجهاد، وارتموا ته حبابت السٍم الم عوم السر أراهيم العيدو جياراد أليفياد رابيه 
يسيييع رحميية، ومخلبييه يقييير بلسييماد، ووداعتييه أجمييت مؽرميياد، وباحتييه تردوسيياد، تهييت 

دوه جهرميياد، صيياحب مجييا ر تييه دييير ياسييين، وصييبرا أم أرهييم وجيي! وجييدوه اييسلك؟
وشتيٍ، وقارا، وافر قاسم، وقبية، وواد البقر، وخيان ييورم، وجريين، ومجي رة ؼي ة 
اليييدرج، ورؼيييم ايييت سليييك ميييا  اليييوا ليييه مخلصيييين، ولمصيييلحته راعيييين، ولمشييياعره 

 .محاتةين
 :الخٌانة -11
هيسه المية لقد استمرأت يابفة من ساسية العيرب والمسيلمين الترايب لمييراث  

ته الحفاة على مقدساتها، وبدأوا يبحثون عن مصالحهم الساتيية ومااسيبهم الشخصيية 
حتيييى وليييو ااريييت عليييى حسييياب أرض ايسيييراء والمعيييراج، وعليييى حسييياب القيييدم 
والمقدسات، وبدأوا يشعرون أن قضية تلسيين تشات عبباد ٌبد من التخلص مريه بيؤر 

وقييد تربييه شييعراء ارتفاضيية .  ليهييود وسيييلة اارييت، حتييى لييو أُعيييه جيي ء ابييير مرهييا
القصى لمثت هإٌء، تشروا حملة شعواء علييهم، ومين هيإٌء الشيعراء أريور دوابشية 

 :(ٔ)حيث  قات " ببست الشعار"ته قصيدته 
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 وتحراييت تييه الرض ُصييمُّ جبالهييا
 رشييييؤوا علييييى ست الخياريييية أؼرقييييوا
 القييييدم تفضيييي  عهييييرهم ورفيييياقهم
 ٌ بييييؤم لييييو قسييييمت ولييييو سييييلبت

 لهيييم اييييؾ التيييواء ييييريقهم عجبييياد 
 وببسيييت العيييراب.. بيييبم الحمييياة 

 

 ايييؾ تييواروا؟.. إٌ بريه العييراب  
 وؼييييدو علييييى لحيييين الخرييييا سييييمار

 تبييياروا.. عجبييياد تريييادوا بالضيييٍت 
 ييييا لييييت ليييم يسيييرر لهيييا المختيييار
 هت يرقس المحراب قيواد وسمسياُر؟؟
 مييييييييييادام تيييييييييييهم ردة وصييييييييييؽار

 
العقوت، وتضج مره الرفيوم، وتؽليه إن ما تتعرض له القدم اليوم تحار مره 

مره الدماء، وتتحرك من هوله الجبات، إٌ أن ات سلك لم يحرك لمة رشؤت على اليست 
بعييد عيي ة، واسييتمرأت الخياريية، واسييتعسبت العهيير والرفيياق، وتبييارت تييه الضييٍت، لييم 
 يحرك تيها سااراد، ولم يوقة تيها رخوة، ولم يشعت تيها رار الؽيرة على وين أو شعب
. أو مقدسات، بت تساوه عردهم الحات ته اقتسيام تليك المقدسيات أو سيلبها أو تدريسيها

إٌ أن مييا تتعييرض لييه القييدم اليييوم هييو بمثابيية السييتار الييسر ياشييؾ عيين العييورات، 
ويفض  العهير والرفياق، لتةهير الوجيوه عليى حقيقتهيا، ويري اح اللثيام عين قيوم بياعوا 

 .الرض والعرض والمقدسات
 

حيث " اشؾ الستار"ته قصيدة بعروان " سٍؾ"ث عره الشاعر وهو ما تحد
ترياوت تيهيا دور هييإٌء الحايام تييه حمايية الايييان الؽاصيب، وعيين اؼتصيابهم الحاييم، 

 :(ٔ)وخضوعهم لعدوهم، وؼبابهم السياسه، حيث قات 
 

 تمثييييييلهم للشييييييعب اييييييان جراييييييية
  عمييييياء اييييييؾ بيييييربام  عميييييتم
 وبهيييييييا اتبيييييييتم سلريييييييا وشيييييييراررا

 ترريمييييييييية ٌ تخييييييييدعرك مييييييييرهم
 قالوا التفيرن تيه الخضيوأ سياسية
 من سا أخايب؟ من حموا أعيداءرا

 

 مييييييين قمييييييية أعضييييييياإها أُجيييييييراء 
 ميييييس قيييييد  رعيييييتم والميييييداد دمييييياء
 هيييييت ايييييان لوٌهيييييا لايييييم سيييييفراء
 اخليييييييع حيييييييساءك الهيييييييم عميييييييٍء

 تايييييؾ بؽيييياء …إن لييييم يايييين هييييسا 
 خمسيييييييين عامييييييياد الهيييييييم يرعييييييياه

 
ل عامة عن أهم وأعةم إن لات  عامة واجبات ومتيلبات، تإن عج ت هسه ا

هسه الواجبات، والسر هو حقن دماء أبراء المة، وحماية الوين من العيداء، وتيوتير 
المن للشعوب، تعليها إسن أن تخله السبيت لمن يستييع أن يقوم باليدور، وييسود عين 
أرضه وعرضه ومقدساته، إٌ أن قيادات العالم ايسٍمه أصبحت تره ال عامة هه 

وصيوت للحايم هيو الؽايية، والحفياة علييه والبقياء تييه هيو الهيدؾ السيمى المبتؽى وال
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السر ٌ يمان التخله عره حتيى وإن بياعوا ضيمابرهم وحميوا أعيداءهم، وجلبيوا اليست 
 .والعار لمتهم، تالات يهون أمام الشهرة ال ابفة، وال عامة ال ابلة

 :السالم -11
وب، وتبتؽييه العقيوت إٌ  أن  هو الحلم السر تهفو إليه الرفوم، وتيرتبي بيه القلي 

المييراَد سييٍم  لشييعبرا الفلسييييره ُيعيييد اييت ُحبيبيية رمييت ميين تلسيييين إليييه، ويعيييد اييت 
ؼاصب من الصهايرة إلى البلد السر استورد مره، ويعيد إليرا حيفا وياتا والليد والرملية 
د والراصييرة وجرييين، لييسلك وقييؾ اييت عاقييت وؼيييور راتضيياد للسييٍم الييسر يريييده اليهييو

والرصاره، والسر يهدؾ إلى تصفية قضية تلسيين أرضياد ومقدسيات، وايان شيعراء 
ارتفاضة القصى من هإٌء العقٍء السين رتضوا هسا السٍم، وما جاء بيه مين حليوت 
ه يليية تضيييع الحييق وتعيييه الرض للؽاصييب، وميين هييإٌء الشييعراء عبييد الع ييي  

 :(ٔ)!" الِحمام سٍماد؟حيرما يصب  "الع ا  السر قات ته قصيدته بعروان 
 

 قيييالوا وميييا قيييوت العيييدو بمقريييع
 ربؽيييييه سيييييٍماد عالميييييياد شيييييامٍد 
 قييالوا سيييرخيب حيييبام وودادايييم
 سيييييروقع العهيييييد الاييييييد موثقييييياد 
 ورشيييد السييوق التييه تييه شييرقرا
 وسيييييييييياحة شيييييييييرقية ؼربيييييييييية
 وتحاييييم اآلييييييات مييييين تلمودريييييا
 وتاميييييم التيييييواه عييييين قيييييرآرهم
 وتةيييت إسيييرابيت حاامييية اليييدرى

 

 للرباسيييييية رامييييييوا إٌ لقييييييوم 
 برجاحيييه سيييترترؾ العيييٍم
 وتوحييييييييد التييييييييراح واآلٌم
 وبحيريييييه سيييييتحقق الحيييييٍم
 لياييييون ِحييييتو بيررييييا وحييييرام
 تخٍعيييييية ومحبيييييية وؼييييييرام
 وبؽيييره ٌ ُترتضييى الحاييام
 ويلجمييييون ويحاييييم ايلجييييام
 ترهييى وتييؤمر والييوره خييدام

 
تييه  يبييدأ الشيياعر حديثييه علييى لسييان العييدو الييسر خبيير رفسيييته، وعلييم يريقتييه

الخييداأ والتضييليت، تالعييدو هييم اليهييود الييسين قتلييوا الربييياء وراثييوا العهييود، وبييدلوا 
و وروا الحقابق لتتماشى مع ميامعهم وأهداتهم المسمومة، تهم حيرميا يتحيدثون عين 
السٍم يبدأون بالترؼيب تيه، تهو سياون عالمياُ شامٍد، ترترؾ تيه العٍم، ويعم به 

تييه التيراح واآلٌم، ثيم بعيد سليك يبيدأ دم السيم اليسر سيياون الحب والوداد، وتوحد 
بمثابية الحبيت اليسر سيشيده اليهيود عليى رقياب ايت مين سييمثلون لهيسا السيٍم، أٌ إرييه 
العهد الموثق السر سيحقق الحٍم لبره يهود، والسر بيه تبيدأ عملييات التيبييع، وتيت  

م، والته با دهارها يرتشير الفسياد السواق، وا دهار السياحة اليهودية ته بٍد ايسٍ
والخٍعية والرسابيت والموبقييات، والتيه يييقن العييدو أرهيا أهيم عامييت تيه القضياء علييى 
ايسٍم وأهله، ليحام التلمود بعد سلك ته بٍد المسلمين، وتامم أتواه الداعين إلى هللا، 

                                                           
 .المرا  الفلسييره لًعٍم ( ٔ)
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الخدم عردها،  ويلجمون، وتبقى إسرابيت هه الحاامة واآلمرة والراهية، وما سواها هم
 .تإسا ما تحقق ات سلك تسياون السٍم السر يبؽون

أمييا الييداتور محمييد صيييام تقييد دعييا إلييى شيييب السييٍم المضيييع للحقييوق تييه 
 :(ٔ)حيث قات " شيب السٍم"قصيدته 

 
 قييؾ يييا لسييان عيين الاييٍم وليشيييب القلييم السييٍم
 تسييييٍمهم هييييسر يضيييييع مييييع السييييرة والسييييهام

 الميييوت الييي إام ولتريييتفض هيييسر الجميييوأ اؤرهيييا
 لتقييييييييوت للييييييييدريا بمجملهييييييييا وتعليييييييين لىرييييييييام
 قتييت الؽيي اة هييو الحييٍت ومييا عييداه هييو الحييرام

 
إسا اان السٍم اما أسلفرا، تإن الشاعر ته البيات السابقة يره أن، ٌبد من 
إتساح المجات أمام حلوت أخره، توقؾ هسا الهسر، وتشيب ما خييراه بؤيديرا، 

عار، إرها حلوت ٌ تحققها اؾ ُمدت لتعارق افاد من سراب، وتمس  عرا ؼبار الست وال
وٌ قلم أرهك من اثرة ما صاغ من ترا ٌت، وٌ ألسرة تاثر الشجب والرتض 
واٌستراار، إرها حلوت ٌ تصيؽها إٌ السرة والسهام، ودماء تمس  العار وتقتت الست 

 .وما سواه هو الحرام تيرا قبت أن تقتت العداء، حيرها يصب  قتت العداء حٌٍد 
 :السجن -12

لقد مثت السجن موين عساب وألم للمجاهدين، ووسيلة يمارسها العدو للضؽي 
على المقاومين لثريهم عن ييريقهم الجهيادر اليسر اتخيسوه لتحريير اليوين، إٌ  أن ميا 
يتعرض له السيجراء مين تعيسيب وقميع جسيدر مين راحيية وتيراق لىهيت والحبية مين 

مشاعر الشيعراء ميرهم، تفاضيت قيريحتهم لتعبير عين هيسه المعارياة  راحية أخره ألهب
 :(ٕ)حيث قات " قادم"واآلٌم، ومن هإٌء السجراء الشعراء سمي  سويب ته قصيدته 

 
 ميمييييييية والميييييييم يعشييييييقها تمييييييه
 والميييم  تييه سييجره راييية هييويته
 جييييياء اليهيييييود ودرسيييييوا أويارريييييا
 تتحيييوا السييييجون وابليييوا أشييييبالرا

 صيييؽيرها والم تبايييه مييين تيييراق
 ويره سيؤرجع ايه أعيارق رايتيه

 

 تيييالميم تيييه أمليييه وتيييه آٌميييه 
 والسيييجن تييييه تواصيييت ايعيييٍم
 وتفرريييوا تيييه السيييجن وايعيييدام
 قيييالوا حميييام تييييرؾ إسيييٍمه
 سيييياقوه تييييه ليييييت شييييديد ةييييٍم
 أرييييا قييييادم لييييو قييييرروا إعييييدامه

 

                                                           
 .السابق( ٔ)
 . السابق ( ٕ)
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 يم ج الشاعر بين ألم السجن وأمت اٌرعتاق مره، وبين أصالة اٌرتمياء للرايية
الحمساوية، وبين عودتيه لويريه ولرايتيه؛ ليةهير مين خيٍت هيسا المي ج البييوله أليم 
السجن عردما ُيؽي ب السجين تيه ةلماتيه، ويبقيى اليهيود يدرسيون الوييان، ويرتهايون 
العراض ويتفررون ته تعسيب السجراء بات اللوان الهمجي ة، والشاات البربريية، إٌ 

ةراد للحةة المت حيث ارعتاقه من سجره؛ ليإاد ارتماءه أن الشاعر رؼم سلك يبقى مرت
 رؼم ات العوابق والقيود، حتى ولو اان المقابت إعدامه، وهسا ما يفسر عودة سجرابرا 

أاثر إصراراد وأعةم ثباتاد، وأشد ع ماد لمواصيلة الجهياد،  -بعد خروجهم من سجرهم–
صٍح شيحادة رحميه هللا، اليسر ومقارعة العداء، وخير مثات على سلك القابد الشهيد 

 .ما  اده السجن إٌ ثباتاد وإصراراد حتى لقه ربه شهيداد مجاهداد 
 

امييا يةهيير الموقييؾ رفسييه عرييد الييداتور إبييراهيم المقادميية عرييدما يميي ج بييين 
المشاعر الوجدارية الته تتمثت ته ألم الفراق ولهفة اللقاء على شبك رواتس السيجن بيريه 

ين المشياعر الويريية المتؤججية والثيورة الجهاديية الملتهبية مين وبين ابرته من جهة وبي
جهة أخره، حيث جعت لهفة ابرته ٌرعتاقه من السجن ٌ لهدٍؾ مين متيع اليدريا، وإرميا 

 :(ٔ)" على الشبك"ليبدأا معاد الثورة من جديد حات ارعتاقه، تقات ته قصيدته 
 

                                                           
 .رسخة مخيوية عرد الشاعر (ٔ)
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 على الشبك، أواجه صوتها الرران
 يهتؾ صابحاد أبته

 يع ؾ أعسب اللحانت
 وتقف  االعصفورة ارحيت على شرك

 تتصي  يا أبته
 صبراد، يهون السه إْن يشرؾ الهدؾ

 أرا ته ارتةارك حين تخرج
 ربدأ درب ثورترا ورعتصؾ
 قواعد الةلم واليؽيان والسفك

 
وخالصة القول أن شعراء انتفاضة األقصى استطاعوا معالجة شتى المضامٌن 

نتفاضة، فكانت معالجتهم شاملة موفقة، مكنت المتلقً من المتعلقة بأحداث اال
حاطة بكل ما ٌتصل باالنتفاضة من مواقف وأحداث وأشخاص وأدوات، أبقته على اإل

 .صلة دائمة وشاملة بأرض فلسطٌن المباركة
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػاضػضاغاػاضغظغَّظػ

 
قياد ااتر  شيعر ارتفاضية القصيى بالعدييد مين الةيواهر الفرّيية التيه ج علتيه معم 

عيياد تييه البرييية اييقاعييية، ومبتاييراد تييه الؽيي ارة التصييويرية،  بالييدوات المعروييية، ومرو 
 :ويمان تراوت أهم هسه الةواهر على الرحو اآلته

 
 :لتردٌد اللغويا -1
بدور ابير ته البرية اييقاعية للالمة والجملة عليى ( التارار)يضيلع الترديد  

لفةه عليى بعيض الحيروؾ أو الالميات التيه تربيا عين حد سواء من خٍت ايلحاح ال
إلحاح على جهة "العمق الرفسه والوجداره السر يسان خلؾ الحروؾ والالمات، تهو 

تيالتارار يسيلي الضيوء ... هامة ته العبارة ُيعرى بها الشاعر أاثر من عرايته بسواها 
لييى جارييب أرييه إ (ٔ)" علييى رقييية حساسيية تييه العبييارة وياشييؾ عيين اهتمييام المييتالم بهييا

يضييع تييه أيييديرا مفتاحيياد للفاييرة المتسييلية علييى الشيياعر، وهييو بييسلك أحييد الضييواء "
الٍشعورية الته يسليها الشعر على أعماق الشياعر تيضييبها بحييث ريليع عليهيا، أو 
لرقت أره ج ء من الهردسة العايفية للعبارة يحاوت الشاعر تييه أن ييرةم الماتيه بحييث 

 .(ٕ)" من روأ مايقيم أساساد عايفياد 
 

 :(ٖ)ثلة التارار ته قوت شادر اليوبهومن أم
 

 متييييى ياييييؾ السييييااره عيييين سييييفاهتهم
 متيييييى يفييييييق السيييييااره مييييين ثميييييالتهم
 متيييييى يعييييياتهم الريييييوم اليوييييييت متيييييى
 متيييييى يعييييياتهم اللييييييت اليييييسر سيييييهروا
 وهللا ليييييييو ُمسييييييي  القصيييييييى بؤامليييييييه
 وهللا ليييييييييو أوقيييييييييدت ريييييييييار لتحرقيييييييييه
 وهللا ليييييو وصيييييت القتليييييى إليييييى مابيييييةٍ 

 

 تييالعرض درييم تييه الاييؤم التييه سييابوا 
 تالرض ضاعت ميع الخمير التيه شيربوا
 يعيييييييياتهم لهييييييييوهم والسييييييييار واللعييييييييب
 والعيييييييود يحيييييييييه الم ميييييييار والييييييييرب
 عيييين الوجييييود لمييييا ثييييارت لييييه العييييرب
 لجاءهييييا ميييين رييييواحه يعييييرب الحيييييب
 ميييين اللييييوؾ لمييييا ثيييياروا وٌ ؼضييييبوا

 
 

                                                           
 . 9ٙٙص ( 78ٖٔبيروت، دار العلم للمٍيين، ) 9را ك المٍباة، ي: قضايا الشعر المعاصر( ٔ)
 .99ٕ، 9ٕٙالسابق، ص ( ٕ)
 .المرا  الفلسييره لًعٍم( ٖ)
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لمتخياست مميا يحيدث يسؤت اليوبه تيه حييرة مسيتراراد هيسا الموقيؾ العربيه ا
ليبقى السإات يتردد ته ات سهن " متى"لهت تلسيين ته برية ترديدية ٌسم اٌستفهام 

عربه، وسهن من تخاست مرهم؛ عله يجيد إجابية مين الضيمابر الحيية التيه ٌ تعيدم تيه 
 .هسه المة الخيِّرة

 
ييه تفه هسا الواقع المإلم السر ارتفع تيه عيدد الشيهداء والجرحيى، وارتهايت ت

المحرمات، ودرسيت المقدسيات، وبقيه الموقيؾ العربيه الرسيمه صيامتاد، ؼيدا لتردييد 
حيييث يييؤته الييدات بمعرييى ثييم "أهمييية ابيييرة اورهييا متوالييدة المييدلوٌت " متييى"الشيياعر 

يتيردد تييه المييرة الثاريية مضيياتاد إليييه هيوامش تجعلييه ثرييابه ايرتياج بييين المعرييى الوت 
عن ميعياد التوقيؾ عين سيفاهتهم، تيه الوقيت اليسر " بمتى"تالشاعر يسؤت  (ٔ)"والثاره

ُدرم تيه العرض، ويسؤت مرة أخيره عين ميعياد تيوقتهم مين السيار تيه الوقيت اليسر 
ضاعت تيه الرض وهاسا يؤته الترديد ته ات مرة بدوات وهوامش جديدة توسع مين 

 .هوامش البعد المعرور والدٌله
 

ضيه ايؤم الخمير، وييوت ولان رؼم سإات الشاعر هت يجييب مين در يم عر
الروم ولسة اللهو، لسلك رجد الشياعر يسيتخدم بريية التردييد بالقسيم معبيراد عين يؤسيه مين 
أمثييات هييإٌء بييؤرهم ٌ أمييت تيييهم تييه رجييدة القصييى، بييت يخشييى مييرهم أن يمييدوا ريياره 
حيباد، ويعدوا قتٍه وجرحاه دون ثيورة أو ؼضيب، وهيسا هيو الواقيع إس ٌ ييره أهيت 

من ال عامات الرسيمية إٌ ضيؽياد لتريا ت، أو مشياورة لتيآمر، ٌ وقفية  تلسيين اليوم
 .لتآ ر، وٌ ؼضبة لتقاتت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(ٕ)ومن أمثلته أيضاد، قوت الشاعر ؼا ر القصيبه ته تداء الشهيد 

                                                           
ص ( 779ٔالقيياهرة، الهيبيية المصييرية العاميية للاتيياب، )محمييد عبييد الميلييب : هاييسا تالييم الييرص( ٔ)

ٔٓ٘ 
 .المرا  الفلسييره لًعٍم( ٕ)
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 يييييا تييييده راةريييييك اييييت  عيييييم
 يييييا تييييده راةريييييك اييييت جبييييان
 يييييا تييييده راةريييييك اييييت بيييييان
 يييييا تييييده راةريييييك اييييت يييييراأ

 ةريييييك اييييت حايييييميييييا تييييده را
 ييييا تيييده راةرييييك ايييت اجتمييياأ
 يييا تييده راةريييك ريياةم هييسا الييـ

 

 حةيييييه تيييييه اليييييوؼى أدان وريييييدد 
 راح مييييين أليييييؾ ترسيييييخ يتوعيييييد
 بمعيييييييييييياره هواررييييييييييييا يتوقييييييييييييد
 صيييييحفه عليييييى الجرابيييييد عربيييييد
 تيلسيييييوؾ بثاقيييييب اليييييرأر أرجيييييد
د  لييييم تييييه سيييوه خضيييوأ يجيييد 
 قيييييوت شيييييعر المراسيييييبات المقيييييدد

 
أن يقييم " ييا تيده راةرييك"لتردييد تيه قوليه استياأ الشاعر من خيٍت بريية ا

مةهراد تفاضلياد يةهر تيه الشهيد توق ات مةاهر قوة المجتمع، تفيداه  عمياء التردييد، 
وجبراء الشجب، وأقٍم التمرد، وتلسفة الحامة، واجتماأ العرب، والشاعر رفسه، تهو 

اتة والقوة ته أرده وأساى وأشرؾ من ات هإٌء السين يمثلون عراصر ال عامة والثق
ات مجتمع، وقد حقيق سليك اليه مين خيٍت ايلحياح عليى تايرة التفاضيت التيه يرييدها 
والته يمرحها ديمومة العيرض مين خيٍت هيسا التردييد مميا يجعلهيا حاضيرة تيه سهين 

 .المتلقه أابر قدر ممان؛ ليرتع بعدها شؤن الشهيد ويسور شؤن من هم دوره
 
 :المشاهد المستوحاة -2
ة العربية ام  هابت  من المخ ون اللؽيور، تيدتق عليهيا مين الشيعر لقد توتر للؽ 

الجاهله، ومن القرآن الاريم، والحديث الربور الشريؾ مميا تيرك أعةيم الثير عليهيا 
وعليى ميين يتالمورهيا وياتبييون بهيا، وخاصيية الدبيياء اليسين يتخييسون مين اللؽيية وسيييلة 

وؼايية لًمتياأ والتيسوق،  وؼاية على حد سواء، وسيلة ييصات أتاارهم ومشاعرهم،
اثاتة اٌسيتلهامات اللؽويية تتجياو  مجيرد اقترياص قيوله يتجميد تيه لصيق "لسلك تإن 

تضييميره، وإن تعييدد ابتثاثهييا وترييوأ احتشييادها يختييرق الرسيييج اللؽييور خالقيياد تواتقيياد 
وتفارقيياد مييع ماضييوية القييوت وأحادييية المقييوت تيتراسييخ الماضييه تييه آرييية الحاضيير، 

اء والمقيييوٌت إليييى دٌٌت معاصيييرة، وإليييى إلماعيييات لهيييا ايرورتهيييا وتتحيييوت السيييم
وهسا ما يةهر عرد شعراء ارتفاضة القصيى، ومين  (ٔ)" المتمي ة وحضورها المتماي 

 :(ٕ)"الرصر آت"سلك قوت عبد الرحمن سيم ته قصيدة بعروان 
 

                                                           
 .ٕٙٔص ( 77ٓٔمصر، دار المعارؾ، )رجاء عيد : القوت الشعرر ( ٔ)
 .المرا  الفلسييره لًعٍم ( ٕ)
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 واأسفا" يرموك"ويا " بدر"يا يوم 
 "عمرُ "وٌ " أبو بار"ما عاد تيرا 

 مييا ر لييت" الرفييات"ا سييورة اؤرميي
 

يييييياِك تؤبيرييييييا" قادسييييييية"يييييييا   ر   أب 
 بسييؾ الحيق يحميريا" عله  "وٌ 

 وحياد من هللا ليم ررضيى بيه ديريا
 

المتعييددة، ليعيياةم البرييية الدٌلييية للسييياق  المشيياهدلقييد اسييتخدم الشيياعر هييسه 
أبعياد اللؽور ته قصيدته، تاستيحاء الشاعر للؽي وات بيدر واليرميوك والقادسيية بايت 

هسه المعارك الماارية وال مارية وأجواء الرصر الته رتجت عرها، يعميق المفارقية بيين 
تلييك الييدٌٌت المشييرقة والييدٌٌت الحالييية التييه ةهيير تيهييا السييؾ وتييؤبين القادسييية، 
وحتى عردما استدعى الشاعر شخوص أبه بار وعمير وعليه رضيه هللا عيرهم، تإريه 

بيين البريية الدٌليية الجهاديية تيه  ت هيسه اٌسيتدعاءاتمن خٍيريد أن يحدث المفارقة 
سلييك الوقييت الييسر اييان الجهيياد تيييه مشييروعاد تييه الييدتاأ عيين الييدين والعييرض، وبييين 
الحاضر السر تةهر تيه الدٌلة التخاسلية واٌستسٍمية والرضيا بيالمر الواقيع، ليسلك 

قتات المشراين وعدم يستدعه الشاعر سورة الرفات بما تحويه من دٌٌت جهادية ته 
خليؾ هيسا اليرص خصيبة، لرهيا "الرضوخ لهم، مما يجعيت البيبية ايحاليية التيه تقيؾ 

تؽترؾ معرتيتها من رواتد متروعة، تهه بهسا المرةور خٍصة لقيراءة الحاضير مين 
خٍت الماضه، ورخت للموروث مين أجيت توةيفيه تيه عمليية برياء الؽيد الميؤموت عين 

أيضياد  المشياهد المسيتوحاةواسيتخدم ( ٔ)"تحايم أبعياد الي منيريق إبداأ عٍبق جديدة 
الته يعبر تيها عن صحوته وعودته بعد ضٍت " مهٍد "محه الدين عيية ته قصيدته 

 :(ٕ)وتيه، تيقوت 
  

 لارره آٍت من ال من البعيد
 تؤرا ابن عمرو
 وابن سعدٍ 
 والوليد

 تحجارته ليست تراباد من صعيد
 ليست ؼثاءد يامراد 

 الرض الته روه عصارتها الوريد هه قيعة
 هه قيعة التاريخ ام سجدت عليها جبهة

 ولام تؽّرى من مآسرها رشيد
 تهه ابرة الخرساء رامت ليلة
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 واستيقيت ُحبلى
 بصخر والمهرد من جديد

 
استلهام الماضه بات ما تييه مين  اٌستيحاءلقد استياأ الشاعر من خٍت هسا 

ه موقفييه الحيياله الييسر يعييود إليييه بعييدما قضييى عيي ة وإصييرار وقييوة وإبيياء؛ ليوةفييه تيي
أعواماد ته التيه متشبثاد بؤتاار مضلة ومبادئ مهتربة مثلت الحقب الفارية الته سبقت 
الصحوة ايسٍمية ته العوام الخيرة، لسلك اان ٌستلهام الماضه مين قبيت الشياعر 

ية ابيرة ته استقراء تاره، وته اخت ات البعياد الدٌليية ا لماضيوية وتحويلهيا إليى أهم 
ه أبعييياداد أخيييره وتضييياءات رحيبييية، لن السيييمة الفارقييية لليييرص اعييييأمميييا  ؛اليييرص

يتي  بفاعلية القراءة ت امن البريات مهميا تختليؾ مسياقاتها "تامن ته اوره  ستوحىالم
ال مرية، وسلك من خٍت التواليات والدٌٌت الته ترفت  على تاريخية  مريية وم مرية 

ا بسلك اخت ات لخياية التشايت الدابه مما يتي  تضاءات تؤويلية، واؤن أيضاد، واؤره
الملفوةييات المتعييددة تييه خيابييات رصييوص أخييره تتحييوت تييه الييرص المتريياص إلييى 

، وهيسا ميا عبير عريه الشياعر عريدما جميع ايت اليدوات (ٔ)"ملفوة يجمع الات تيه واحيد
رميا قيدوم مسيترد إليى شيخوص التاريخية ته رصه تهو قادم، ولان ليم قدوماد عادياد، إ

التاريخ العةماء، تهو قيادم قيدوم ابين عميرو وابين سيعد والولييد ميع اسيتيحاء ميا لايت 
 .هإٌء من مجد وقوة وع ة وإباء

 
وعردما تحدث عن حجر اٌرتفاضة، حجر تلسيين المباراة لم يره حجراد من 

التاريخه بعداد دٌلياد  اٌستيحاءؼثاء السيت، أو من ال بد واليين إرما أعياه من خٍت 
عميقاد عردما ُرور من عصارة الوريد، مستلهماد تتوحات المسلمين ومستساراد دمياءهم 

عردما يعيد  اٌستيحاءال اية الته سالت على ثره تلسيين الياهر، ثم يلجؤ إلى دوات 
الساارة إلى التاريخ ته الجييوش الفاتحية، وتيه رسيت العليم التيه جياءت إليى تلسييين 

الييدٌله حييين اسييتلهم شخصييية  هت أرضييها بالسييجود علييى تربهييا، ويةهيير عمقييوشييرت
الخرساء بما تمثله من ع م وإصرار وقوة وتضحية وتداء، تالحجارة هه ابرة الخرساء 
خرجت إلى الوجيود بعيدما حمليت بهيا وامت جيت بع مهيا وأخيست مين قوتهيا، توليدت 

ت القوة والع م ودٌٌت ا دواج صخراد ومهرداد مع ما تحمله هاتين اللفةتين من دٌٌ
 اٌستيحاءاتالمعاره، وهسا ما  خر به شعر ارتفاضة القصى الثارية حيث الاثير من 

التييه جعلييت الييرص ثرييياد ميين خييٍت تعميييق أبعيياده ال مارييية والماارييية وترويييع ياقاتييه 
 .التؤثيرية

 

 :إٌحائٌة اللفظ -3
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مبارايية أاسييبت تشييايت إن المعاريياة التييه عاشييها شييعراء ارتفاضيية القصييى ال 
ألفاةهم الشعرية أبعاداد إيحابية عميقة اون هسا التشايت يرتبي ارتباياد وثيقياد بالمعارياة 

المة هه قيعة من الوجيود أو "الته يحّسها الشاعر أثراء إبداعه الفره، خاصة أن ات 
 وجه من وجوه التجربة ايرسيارية، ومين ثيم تيإن لايت المية يعمياد وميساقاد خاصياد لييم

ة اياراد متفرداد عن ات ميا لالمة أخره، لن التٍحم بين اللؽة والتجربة يجعت لات الم
وهسا ما جاء ته التشايت اللؽور لشعراء اٌرتفاضة، ومن أمثلة سلك قصييدة . (ٔ)"عداه

التييه تفيييض باييحيياءات الدٌلييية عرييدما سييبت عيين " سييين وجيييم"عبييد الوهيياب  اهييدة 
 :(ٕ)السٍم

 

 ه السٍم؟؟هت يؤت: سؤلوه
 يؤته ولان ته المرام: تؤجابهم

رام  وإسا على وتٍد يبيض اليابر الر 
 وإسا الشتاء أتى بصيؾ
 وإسا الاريم أسى بضيؾ

 وإسا رأيت الشمم ته ؼسق الةٍم
                                             * * * 

 لان هت سيؤته بعد عام: سؤلوه
 هو قادم وسي ال حام: تؤجابهم

 واته رحو الوراء تليم يمشه لىمامخي
 ويقوت يؤتيام ؼداد 
 تالبيع مجاراد ؼداد 

 لفابؾ من عةام.. ويو أ الحلوه 
 

باراسيار " هت ييؤته السيٍم؟"بدأ الشاعر بايجابة على السإات السر ُوجه إليه 
ثم يامت بعد سليك إجابتيه " يؤته ولان ته المرام: "دٌله ٌ يتوقعه المتلقه عردما يقوت

خٍت اٌرحراؾ الدٌله ييحابية التشيايت اللفةيه، وعليى ؼيير ميا يتوقيع المتلقيه  من
رام"أيضاد  وإسا الايريم "، " وإسا الشتاء أتيى بصييؾ"، " إسا على وتٍد يبيض اليابر الر 

، تهسا ايراسار اليدٌله ييحابيية اللفية "إسا الشمم ته ؼسق الةٍم"و " أسى بضيؾ
 .لقه إلى استحالة حدوث ما يسمى بالسٍميريده الشاعر؛ ليصت بالمت

 
" هييت سيييؤته بعييد عييام؟"ويجيييب الشيياعر مييرة أخييره علييى سييإالهم اللحييوح 
وسرعان ما يبيدأ " هو قادم"باراسار دٌله آخر من خٍت المت الخادأ عردما أجابهم 
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الشاعر ته تسويب هسا المت من خٍت إيحياءات اللفياة وأبعادهيا الدٌليية التيه تشيه 
قعرا المعيش، تهو قيادم بخيواتيه التيه ياسير الشياعر توقعهيا اليدٌله عريد المتلقيى بوا

وحتيى عريدما ".  خيواتيه رحيو اليوراء"باستبدات رقت الخيوات إليى الخليؾ تيه قوليه 
تيإن هيسا ايتييان يتٍشيى تيه مي اد البييع، " ييؤتيام ؼيداد "يبعث المت من جديد ويقيوت 

ره عليى ؼيير ميا يتوقيع القيارئ تيايون بالمجيان، السر ياسر دٌلته اييحابية مرة أخ
وعليه تو أ الحلوه وعلى ؼير العادة أيضاد ته لفابؾ من عةام؛ مما ييوحه بفداحية 

 .هسا السٍم وثمره الباهض من أجساد ودماء أهت تلسيين
 

" مياسا تبقيى مين بيٍد الربيياء"ويةهر إيحاء اللفة تيه قصييدة تياروق جوييدة 
 :(ٔ)حيث قات 
 

 بقى من بٍد الربياءماسا ت
 ُتره رأيتم ايؾ بدلت الخيوت صهيلها

 ..ته مهرجان العج  
 واخترقت بروبات البااء

 أتره رأيتم
 ايؾ تحترؾ الشعوب الموت
 ايؾ تسوب عشقاد ته الفراء

 
يتساءت تاروق جويدة ته قصيدته السابقة عما تبقى من بٍد الربياء مستخدماد 

ختلفة وارحراتاتيه ؼيير المتوقعية لداء وةيفتهيا المعرويية التشايت اللفةه بإيحاءاته الم
المقصودة، تالخييت بيدلت صيهيلها بالباياء تيه مهرجيان ٌ لفرحية الرصير بيت للعجي ، 
والشعوب احترتت ماٌ يتوقعه المتلقه، تهيه ليم تحتيرؾ حرتيةد للحيياة، وإرميا الميوت 

آخيير حييين تييسوب  بعيرييه، ويإاييد الشيياعر ارحراتييه الييدٌله السييابق بييارحراؾ دٌلييه
الشعوب عشقاد للفراء، وليم عشقاد ليوين أو لشيهء ُيحيب اميا هيه العيادة، وهيو بيسلك 

 .يوحه بالصورة القاتمة الته تحياها بٍد الربياء
 

إن هييسه اييحيياءات التييه تشييه بهييا رصييوص ارتفاضيية القصييى المبارايية أميير 
ها الشعب، تٍ ؼرابة يبيعه لرها خرجت من أتون المعراة ولهيب المؤساة الته يحيا

الرص الشعرر ؼابة من التشاٍت الدٌلية والرمو  اييحابية، وأن اللفاة "أن يشات 
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وهه مرتبية بسياقها ومتضاّمة ته رسقها الرحور تتااثؾ إيحاءاتها ته م ن ٌ وعه 
 .(ٔ)"المبدأ ثم ترهمر على تربة القارئ تتتفت  تيها براعم المعاره

 
 :التحوالت الدرامٌة -4
اوريه يعبير عين حيدة الصييراأ  –إن يبيعية شيعر ارتفاضية القصيى المباراية  

القابم بين الحق والبايت بين ميالب لميراث ربوة، وامتداد تاريخ، وحق أجيداد، وبيين 
ر أتاك  يجعله مشبعاد بالتحوٌت الدراميية التيه تعبير عين يبيعية  –ؼاصب مدٍأ وم وِّ

عليية مييع هييسه الحييداث، تؽلبييت البرييية الصييراأ والتييه تعاييم رفسييية الشييعراء المتفا
وهما من أهيم "الدرامية على الداء اللؽور للشعراء وم جوا تيها بين السرد والحوار 

وسييابت التعبييير الييدرامه التييه تتشييابك خيويهييا تييه رسيييج الييرص وتراايبييه المتداخليية 
 وقييد ةهييرت خيييوي الييدراما تييه البرييية (ٕ)"وتسييتمد حيويتهييا ميين درامييا الحييياة رفسييها

 :(ٖ)اللؽوية عرد الشاعر أرور دوابشة ته حواره مع مجاهد
   

 يا أيها الرجت المجه  بالعتاد وبالحديد
 هت تقصد الشمم الجميلة خلؾ هاتيك الحدود؟
 قت له بربك ايؾ تقتلع الحواج  والسدود؟
 قت له بربك ايؾ تقتحم المرايا والقيود؟

 
رييداء البعيييد تارميية لييه،  يبييدأ الشيياعر بمخايبيية المجاهييد حيييث يراديييه بييؤداة

وإجٌٍد، وليستحضره أمامه لتبدأ التفاعٍت الدرامية للحوار تؤخس ته تراميهيا، تيسيؤله 
تيه تروييع دراميه يشيه بميده إعجياب " قيت"وبالمر " هت"الشاعر بحرؾ اٌستفهام 

الشيياعر بمجاهييده وتضييحيته، ولرجعلييه علييى جييواب يشييبع حيرتييه، ويهييدئ ميين رفسييه، 
ى الجهاد وأهليه، وقيد جياءت التعيات مسياعدة للتفياعٍت الدراميية التيه وُيقر عيره عل

ترامت أوٌد ته رفسي ة الشاعر ثيم تيه لؽتيه ترجميان اليرفم تجياءت التعيات مضيارعة 
بما تيها من تفاعت درامه مستمر يوااب قوة اييحاء اليسر يتفشيى مين " تقتلع، تقتحم"

رار وتيدمير لحصيون الباييت، وليعليى اٌقتٍأ واٌقتحيام بميا تيه سليك مين قيوة وإصي
وأردتييه بالسييإات " بربييك"الشيياعر ميين أاييادة الموقييؾ الييدرامه قررييه الشيياعر بالقسييم 

؛ ليةهيير إصييراره علييى معرتيية سيير البيوليية وراء هييسه التضييحيات "ايييؾ"المتاييرر 
الجهادية الرابعة، ثم يؤته الجواب من المجاهد ته حوار درامه رابع تتصاعد تيه براه 
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ة، تتةهييير قيييوة التحيييدر، وع مييية ايصيييرار، وقيييد سييياعد عليييى سليييك التعيييات اللؽويييي
لُتعليه مين وتييرة التريامه " ٌ يلين، ٌ يحيد، أسيتلهم، تهفيو، أقعيد، أهيون"المضارعة 

ية مسيتمدة مين حاضيرية التعيات  الدرامه، والته جاءت بحراية مستمرة وحوارية حي 
، والييسر يضييمن اسييتمرارية المضييارعة المرتبييية بحضييورية اليي من المتجييدد تيهييا

الموقؾ الدرامه مستلهماد إصراره من ديره الحريؾ، وهو بسلك يسترد إلى أصيت ثابيت 
ٌ يتؽير، واسلك إليى جييت ترييد مضيى مين الصيحابة والتيابعين أثبيت التياريخ دوره، 
تؽسا أصٍد ثابتياد يسيترد إلييه الشياعر، ويسيترد أيضياد إليى حيب الجهياد، وعشيق القيدم، 

ه الرا ؾ، وبعيد هيسه المفسيرات التيه تةهير إصيراره عليى الجهياد، ُيعليه وجرح شعب
 :(ٔ)تقات" تإٌم أقعد أو أهون: "الشاعر من درامية الموقؾ الحوارر عردما يسؤت

 تؤجاب ته ثقة المقاتت ٌ يلين وٌ يحيد
 أستلهم ايصرار وايقدام من ديره المجيد

 ريدته الجيت الف.. وايرم ته الخيار والصحاب 
 للخلود.. والرفم تهفو للمعارك 

 وعرواره الوحيد.. والقدم تاترته وملهمته 
 والجرح  ادر يا أخه للثؤر من رست القرود
 تإٌم أقعد أو أهون تقد مللت من القعود

 شهيد خلفه ألؾ شهيد... هو مواب الشهدا 
 

ه ويستؽت الشاعر درامية الحوار اليسر دار بيريه وبيين المجاهيد، ليوجيه خيابي
إليه دون ارتةار لجواب، لتبقى البيات حامة له ولؽيره مين المجاهيدين، خاصية أرهيا 
جاءت بؤسلوب الحامة، وتيها مراداة للبعيد، يعٍء شؤن المراده، وتيها تؤايدات تربا 
بمعييين الخبييرة والتجربيية التييه يرهييت مرييه الشيياعر، وتيهييا تعييت الميير الييسر ُيرهييه تيييه 

 :(ٕ)يرشاد على يريق الجهاد والمقاومة، تقات الحوار، وتيه التوجيه وا
 

 يا أيها الرجت المعبؤ بالسٍح وبالهده
 ٌ تخشى الرده.. للفردوم .. يا ساهباد للموت 

 إن عاث ته الرض العدا.. إن الحياة رخيصة 
 إن لم رصون المسجدا.. إن الحياة قبيحة 

 واجعت مماتك خالدا.. تاصرع حياتك سيداد 
 

                                                           
 .السابق ( ٔ)
 . السابق ( ٕ)
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الحوار بمستوياته المختلفة عرد وليد الؽرير ته حواره مع أختيه  ورجد درامية
الصؽيرة هتون، حييث يسيير الحيدث اليدرامه للحيوار هادبياد حتيى يصيت الشياعر إليى 

 :(ٔ)الحديث عن السٍم، ومفهومه وثماره، إجابة لسإات أخته تيقوت 
 حقاد أخه

 ايؾ الخٍص اليوم مما قد جرته يد الحروب
 ...قت له تإن القلب 

 مما قد رأه امداد يسوب
 

تيجيب على أخته بحوار درامه يبدو هادباد، ولاره يخفه ته براه اللؽوية ثورة 
الؽضب على السٍم ومتعاييه من خٍت شرح الواقع المست والمهين السر يراتق هيسه 

ه ماثراد من المإاد  ته خيوة من الشاعر تإاد اآلثار المسلة " إنّ "العملية، تقد جاء رد 
رمييدد، رعليين، ريفييا، "المترتبيية علييى السييٍم، ثييم إتيارييه معةييم التعييات بالمضييارعة 

، مما يجعت من التفاعت اليدرامه للحيوار تفياعٍد حاضيراد ومسيتمراد "ررتضه، أشرحه
 :(ٕ)ومجدداد للست والمهارة المستمرة باستمرار ممارسة السٍم المهين، تقات

 
 إن الخٍص أخيته- 

 سياون ته اؾ السٍم
 !!!اؾ السٍم ؟؟؟- 

 …وضِّ  
 تإره اليوم ٌ أستييع تهماد للاٍم

 إن السٍم صؽيرته- 
 أن رمدد اليمرى إلى باراك سٌد واره ام

 ...إن السٍم 
 أن رعلن الساره وريفا شمعة ته ات عام

 ...إن السٍم 
 أن ررتضه افراد يعارق ديررا خبث يخاليه الوبام

 ...إن السٍم 
 ات برا المقاملو قمت أشرحه لي
 لار ما

 من ؼير تيويت وته ات اختصار
 هسا السٍم

 

                                                           
 . السابق(  ٔ)
 . السابق( ٕ)
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ويلجؤ الشاعر إلى التحوت الدرامه من الحوار إلى السيرد، لوصيؾ التؽييرات 
الته يرأت على وجه أخته عردما سمعت المواصفات المسلة للسٍم ته مشهد دراميه 

يخاليه احمرار، رريت  تؽير وجهها،"حاد ومإثر ُيةهر معالمه من خٍت براه اللؽوية 
 :(ٔ)، تقات "برةرة، القلب يربع رار، تؤوهت ح راد 

 

 ترأيت أخته قد تؽير وجهها
 وبده يخاليه احمرار
 ...وررت إله  برةرة 
 ...والقلب يربع مره رار 
 ...وتؤوهت ح راد 

وبدأت بالاٍم ته تصاعد درامه متؤجج، اشتد أواره من جراء الشرح الميست 
هيسا "قد ةهر سلك من خٍت برى اللؽة ته تايرار اٌسيتفهام ايرايارر لواقع السٍم، و

، ثيم اٌسيتفهام اليسر "هسا ورب البيت"ومن خٍت ايجابة المقرورة بالقسم !!" سٍم؟؟
ليتي  للمتلقه ترصة " أين مره الع ، أين ايباء. أوما ترون "يرض  بالتعجب وايراار 

أخته إليى سروة الحيدث اليدرامه اليسر تصيت للحام على هسا السٍم؛ ولتصت بعد سلك 
 :(ٕ)تقات.  الموقؾ عردما اعتبرت بؤره ليم سٍماد، بت هراء هراء

 
 وقالت ته علو ٌ يخاليه رياءْ 

 !!!هسا سٍم ؟؟؟ 
 هسا ورب البيت يا قومه ارحراء
 أوما ترون تليم تيه اليوم رصر
 أين مره الع  ؟؟ بت أين ايباء

 ا يا بره قومه سٍمليم هس!!! هسا سٍم ؟؟؟ 
 هسا هراء.. هسا هراء 

 
 :االمتدادات الصوتٌة -5
تضيييلع البرييى الصييوتية تييه القصيييدة العربييية قييديماد وحييديثاد بييدور ابييير تييه  

تشايت الدٌٌت المعروية الته تثرر الرص، وتساه تاعلية الخياب الشعرر، وقد تربه 
وٌتها الصوتية والمعروية، تابن القدمون لسلك عردما تحدثوا عن اللفاة العربية ومدل

 (ٖ)جره رأه أن المدلوت المعرور للقصييدة ٌ يرفصيت عين الجيرم الموسييقه لىلفياة

                                                           
 . السابق( ٔ)
 . السابق( ٕ)
بييروت، دار الهيده، )رجيار محميد عليه ال: تحقيق" أبو الفت  عثمان"ابن جره : ارةر الخصابص( ٖ)
 .ٕ٘ٗ، ص ٕج( ت.د
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للفةة ته السمع حسراد وم ي ة عليى ؼيرهيا ٌ مين أجيت "وابن سران الخفاجه رأه أن 
 .(ٔ)"تباعد الحروؾ تقي، بت لمر يقع ته التؤليؾ، ويعرض ته الم اج

 
ية تربيع مين اختييار "شوقه ضيؾ اليسر رأه أرهيا ومن المحدثين  دٌلية معرتي 

الشيياعر لالماتييه، ومييا بيرهييا ميين تييٍإم تييه الحييروؾ والحراييات، واييؤن للشيياعر أسريياد 
 .(ٕ)"داخلية وراء أسره الةاهرة تسمع ات شالة وات حرؾ وحراة بوضوح تام

 
 –ى والتييه اثيرت عريد شيعراء ارتفاضية القصيي –ومين أمثلية هيسه اٌمتيدادات 

 :(ٖ)"من رحن"قوت محمد جعفر ته قصيدته 
 

 دماإرييييا بارودرييييا
 عةامرييييا حديييييدرا
 آهاتريييييييا رشييييييييدرا
 حييييداإرا دعاإرييييا
 شيييييهيدرا شيييييفيعرا
 بٍدرييييا عروسييييرا
 ربيرييييييييا يقودرييييييييا
 قرآررييييا دسييييتوررا

 

 جراحريييييا مشييييياعت 
 قلوبرييييييييييا قرابييييييييييت
 وشيييييييعبرا قواتيييييييت
 ألؽامريييييا الجمييييياجم
 وبعييييييييده الميييييييييٍد
 ومهرهييييييا ميعيييييياد
 يريقييييييييه أمجيييييييياد

 ٌ رقيييييياومتايييييييؾ 
 

لقييد ااتريي  هييسا الييرص باييم ابييير ميين اٌمتييدادات الصييوتية المييإا رة للييدوات 
المعرويية، تقييد احتيت مييد الليؾ المسيياحة العةيم تييه اليرص تليييه اليياء ثييم اليواو، وقييد 
جاءت هسه اٌمتدادات ال مريية، لتيوابم  مريية الصيرخة التيه ييلقهيا الشياعر تيه هيسه 

قوة عرد أهت تلسيين، لقيد اسيتياأ ميد الليؾ المتمثيت القصيدة، والته تةهر ماامن ال
رشيييدرا، شييهيدرا، "علييى سييبيت المثييات ومييد الييياء المتمثييت تييه " دماإرييا، بارودرييا"تييه 

أن يعيه المساحة ال مرية " عروسرا، يقودرا، دستوررا"ومد الواو المتمثت ته " شفيعرا
الراريية ميداها تيه سهين  الااتية للشاعر والمتلقى عليى حيد سيواء؛ لتؤخيس هيسه الالميات

                                                           
بيييروت، دار الاتييب ) ٔي" أبييو محمييد عبييد هللا بيين سييران الخفيياجه"ابيين سييران : سيير الفصيياحة(  ٔ)

ضيياء اليدين رصيرهللا "ابين الثيير : ، وارةر، المثت السابر ته أدب الااتب79ص ( 78ٕٔالعلمية، 
، ٔج( 778ٔبييروت، دار الاتيب العلميية، ) ٔاامت محميد عويضية، ي: تحقيق" بن الثير الج رر

 . ٗ٘ٔص 
 .79، ص 79ٙٔالقاهرة، دار المعارؾ، ) ٘شوقه ضيؾ، ي: ته الرقد الدبه الحديث(  ٕ)

مصيير، الهيبيية المصييرية للاتيياب، )تمييام حسييان : وارةيير، اللؽيية العربييية معراهييا ومبراهييا: مٍحةيية
 . 99ص ( 787ٔ

 ..المرا  الفلسييره لًعٍم(  ٖ)
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مشاعت، قرابت، قواتت، جماجم، "الشاعر والمتلقه؛ ليؤته بعدها الحسم ته المة القاتية 
 .؛ لتاون رهاية قوية لهسه اٌمتدادات السهرية"رقاوم

 
وتييه تعاضييد دٌلييه بييين اٌمتييدادات الصييوتية، وبييين الييدوات المعروييية، يقييوت 

 :(ٔ)"قرمي يحرق القصى"ه بعروان الشاعر عبد الخالق العؾ ته قصيدته الت
 وبعد ألؾ عام

 ييت من خرابب الراام
 ويشعت اللهيب ته برودة الرخام
 ويقسؾ الرجوم ته مراتا الريام

*    *    * 
 وبعد ألؾ عامْ 

 يعود قرمي السبتهُّ 
 يسبه يهررا المسبوح
 يمحو من ثرايا الروح
 إشراق الصباح

يؾ  ويرسج من خيوي ال ِّ
 لمستباحخارية الماان ا

يةهر ته هسا الرص تراام اٌمتدادات الصوتية لحيرؾ الليؾ خاصية واليسر  
أحدث تواتقاد  مرياد بيره وبين المدلوت ال مره المربثق من ألؾ عيام، ثيم جياء بعيد سليك 

؛ لتعيه مساحة سهريية للمتؤميت؛ لييره ميده "الراام، الرخام، الريام"امتداد اللؾ ته 
برودة الرخام، ومراتا الرييام، وايسلك جياء الميد باليياء  الخراب السر أحدثه قرمي ته

، ليحدث تواتقاد بين المساحة ال مرية المربثقة مين امتيداده، وبيين المسياحة "اللهيب"ته 
 .الماارية الته يشعلها اللهيب المتصاعد

برودة، الرخام، "ثم توالت بعد سلك اٌمتدادات الصوتية بؤرواعها المختلفة ته 
؛ لتواتيق "ام، يسبه، يهرريا، يمحيو، اليروح، الصيباح، ال ييؾ، المسيتباحالرجوم، الري

مق السر يشه بيه اليرص، تقيد جياءت هيسه اٌمتيدادات موابمية لحالية  دوات المعرى المع 
 .السبه والخراب والدمار والسهوت الته أحدثها هسا اٌعتداء من قرمي القديم والجديد

صييوته محييدد ولايين (  ميين)ت ليييم لهييا تييه ساتهييا يييو"إن هييسه اٌمتييدادات 
أيوالها ال مرية  تتؽير يوٌد وقصراد بتؽير البراء الصيرته للمفيردات التيه تيدخت تيه 

ر تدخت ته تؤليفه مين راحيية برابها من راحية، وماارة المفردات ته السياق اللؽور الس
وهييو ميا ٌحةريياه تيه مييدود الرصييين السيابقين، تقييد أخيست هييسه اٌمتييدادات ( ٕ)"أخيره

                                                           
 .خة مخيوية عرد الشاعررس (ٔ)
 .ٖٗٔص ( 789ٔمصر، ماتبة الشباب، )إبراهيم عبد الرحمن : بين القديم والجديد( ٕ)
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ادها الماارية وال مارية من خيٍت السيياق، واليسر أريتج بيدوره دواٌد معرويية أثيرت أبع
 .البعاد اييحابية للرص

 :تشكٌل الصورة -6
إن تشايت الصورة الفرية من أهم إبيداعات الشياعر، اورهيا برياءد لؽويياد يتخيليه  

بالصيورة  الشاعر ته رفسه وتقاد لميا تقتضييه اليدوات المعرويية، لجيت سليك اهيتم الرقياد
الفرية باعتبارها وسيلة هامة لفهم رسالة الشعر، تفه القديم، ارصب اهتمام الرقياد عليى 

، أميا تيه (ٔ)الصورة الج بية القابمة على أساليب المجا  مين تشيبيه واسيتعارة وارايية
الرقد الحديث تقد أخست الصيورة دٌٌت معرويية جدييدة وتضياءات أرحيب تيه اليسهن 

ؽيدا الشياعر تيه ايييار الحيديث يليتقي الشيياء البسييية تيم جهيا والخيات والواقيع، ت
بفاره وإحساسه ورإيته التحليلية وملاتيه التصيويرية، ويتعميق تيه أؼوارهيا، وييربي 
بين أبعادها المختلفة، حتى تخرج صورة شعرية ٌ ُتعبِّر إٌ عن صاحبها، وٌ تعام 

الوقت رفسه تجد هيسه الصيورة إٌ تاره، وٌ تصدر إٌ عن أحاسيسه ومشاعره، وته 
 .(ٕ)تحاليت مختلفة وتهماد متبايراد من قبت المتلقين ات حسب تهمه ومدراه

ولو رةرريا إليى شيعر ارتفاضية القصيى المباراية لوجيدراه ياتري  بيالاثير مين 
الصور الشعرية الرابعة الته أدت دورها التشايله، وبعيدها اليدٌله تيه خدمية اليدور 

 .سييره المجاهدالرضاله للشعب الفل
ومن أمثلة هسا التشايت قوت الشاعر تاروق جويدة متسابٍد عما تبقى من بٍد 

 :(ٖ)الربياء
 ماسا تبقى من بٍد الربياء
 ٌ شهء ؼير الرجمة السوداء

 ترتع ته السماء
 ٌ شهء ؼير موااب القتلى

 وأرات الرساء
 ٌ شهء ؼير سيوؾ داحم الته
 ؼرست سهام الموت ته الؽبراء

 ما  الت تحاصر اربٍء
 تالاون تابوت

                                                           
" أبو عله الحسن بين رشيق القيرواره"ابن رشيق : ارةر، العمدة ته محاسن الشعر وآدابه ورقده( ٔ)

وارةير، تين  ،ٕٕٔ، ٕٓٔ، ص ٔج( 79ٕٔبييروت، دار الجييت، )، ٗمحمد عبد الحميد، ي: تحقيق
 .ٖٕٓص ( ت.بيروت، دار الثقاتة، د)إحسان عبام : الشعر

ص ( 78ٓٔالقياهرة، الرجليو مصيرية، )صيٍح تضيت : وارةر، رةرية البرابية ته الرقد الدبيه(  ٕ)
القياهرة، الهيبية المصيرية ) ٕمحميد  ايه عشيماور، ي: ، ارةر، الدب وقيم الحياة المعاصيرةٖٔٙ

 .ٖٔٔص ( 79ٗٔالعامة للاتاب، 
 .المرا  الفلسييره لًعٍم(ٖ)



 -ٗٔ- 

 وعين الشمم مشرقة
 وتاريخ العروبة
 ...سيؾ بيش أو دماء 

 
لقد أجاد الشاعر تشايت صورته من خٍت استخدامه المجا  بؤرواعه المختلفة 

برجمية سيوداء ترتيع تيه " إسرابيت"من تشبيه واستعارة واراية، حين صور ما ُيسمى 
ورة من قتام ُتفشييه سيوداوية الرجمية، وميا تحوييه أيضياد السماء مع ما تحويه هسه الص

التيه أامليت جي ءاد مهمياد مين أجي اء صيورة " ترتع"من عربدة وؼيرسة تفشيه المة 
العدو الؽاصب، وتاتمت أبعاد الصورة عردما ياون مسرح ؼيرستها ته السماء الها، 

، وميا تخييه حيث ٌ يحيدها تضياء وٌ تقيؾ أمامهيا حيدود، وهيو ميا تقيرإه يابراتهيا
أقمارهييا التجسسييية، وهييو مييا يفسيير بعييد سلييك ااتمييات الصييورة المؤسيياوية القاتميية التييه 

 .يةهر تيها موااب القتلى وأرات الرساء
ثم يلجؤ الشاعر ته تشايت صورته إلى الموروث التاريخه؛ ليعييه صيورته 

ميا ايان ب( تلسييين)دوات جديدة، وأبعاداد أعمق حين يربي صيورة واقيع بيٍد الربيياء 
من صورة الحرب الياحرة بين داحم والؽبراء ته تشايت تصويرر يمي ج الحاضير 
بالماضييه؛ ليةهيير مييده التميي ق العربييه تييه الوقييت الييسر يهيييمن تيييه عييدوهم علييى 

 .أرضهم وسمابهم، ولياتر  سهن المتلقه باثرة الضحايا ته الصورتين ال مريتين
داث ايربٍء حييث دمياء آت وتاتمت صورة الشاعر قتامة عردما يعيود إليى أحي

البيت رضه هللا عيرهم وهيه تحاصير ايربٍء تيه مشيهد تصيويرر رابيع ُيعييد لليسهن 
مشهد التخله عن آت البييت وتيراهم رهبياد للقتيت واليسب ، اميا هيم أهيت تلسييين الييوم، 
تالعار السر لحق بالمسلمين رتيجة تراهم آت البييت هيو العيار رفسيه اليسر سييلحق بهيم 

عن أهت تلسيين، ثم تشتد الصورة قتامية عريدما يصيور الشياعر الايون  رتيجة تخليهم
تابوتاد وعين الشمم مشرقة، وتاريخ العروبة بيشاد أو دماء، لسلك تارر سإاله ته هسا 

" ماسا تبقى من بٍد الربيياء"الجو المشحون باليؤم ته ات مقيع من مقايع القصيدة 
 ".لم يبَق شهء"المتلقه  واؤره يوحه بإجابة قايعة يلقه بها ته سهن

لقد استياأ الشاعر أن يفجر قرابن المجا  ته قصيدته، حيث تروعت ميوارد 
، وجعيت مين (ٔ)تيه العٍقية بيين الحقيوت الدٌليية ارسياباالصورة اييحابية، مما أحدث 
مجموعيية ميين اٌرحراتييات المتعييددة المسييتويات والقابليية "الشيياات البٍؼييية التقليدييية 

وهييسا اٌرحييراؾ الييسر يتجلييى تييه الييرص يدراييه المتلقييه بفضييت .. اته للتصييويت الييس
وهيو ميا ةهير مين خيٍت البعياد الدٌلييية  (ٕ)"المحييية بيه والسيياق القيابم تييه العٍقية

 .واٌرحراتات المتعددة الته ةهرت ته الرص السابق

                                                           
المجلييد ( 779ٔمقييات بمجليية تصييوت، )عبييد السييٍم المسييدر : ارةيير، شييعررا العربييه المعاصيير(  ٔ)

 .ٕ٘السادم عشر، العدد الوت، ص 
 .9ٔٔص ( 77ٙٔ، "لورجمان"القاهرة، الشراة المصرية العالمية )بٍؼة الخياب وعلم الرص (  ٕ)
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ومن أمثلة التشايت الجماله الرابع قوت الشاعر عبد الخالق العؾ مخايباد ايّت 
رسييييالة إلييييى "مشييياريع الشييييهادة تييييه شييييعبرا المعييييياء تييييه قصيييييدته التييييه بعرييييوان 

 :(ٔ)"استشهادر
 هسا أوان الرتض
 واليوتان قادم

 تاراب سفين اٌرعتاق
 من اله ابم

 واستت خرجرك العتيق
 اؼمده ته قلب الحمابم

 هسا أوان الرتض إن اان التحدر
 أن يصير الات ضدر
 يا بٍدر ٌ تباله بالعدا

 ه وجداررا لهُب التصدرشع  ت
لقد استياأ الشاعر خٍت هسا المقييع مين قصييدته أن يشيات صيوراد حرايية 
متعييددة الجوارييب تضيياترت تييه مجموعهييا لتؽييير الواقييع، وتبعييث المييت، تقييد ةهييرت 
الصورة مشرقة بإعٍرها  من التحدر ولتشات بعد سلك أبعاد هيسه الصيورة تهيه ميرة 

الديره والبعد القرآره ته قصة سيدرا ريوح علييه السيٍم  تسترد ته تشايلها إلى التاريخ
حيث اليوتان القديم واليوتان القادم السر يوجب راوب السفيرة لٍرعتاق من اله ابم، 
تقد ربي الشياعر بيين ارعتياقين تيه تشيايت  مريه للصيورة،  اد مين أبعادهيا الدٌليية، 

ن والمترايرين لشيرعة السيماء، الوت ارعتاق سيدرا روح عليه السٍم من قومه الجاحدي
والثاره اٌرعتاق من ويٍت اله ابم المتاررة على أمترا ليوحيا بالخٍص البدر مرهيا 

 .اماد تخلص سيدرا روح عليه السٍم ومن معه من افار قومه
ومرة أخره يسترد ته تشايت صورته إلى الواقع المعييش تيه تلسييين حييث 

العتيق ليؽمده ته قلب الحميابم، ويخيرج مين  تةهر صورة المجاهد وهو يستت خرجره
وسي هسه الصورة الوهج الدٌله للخرجر العتيق السر يصت رسبه إلى أمجادرا القديمية 
حيث اٌرتصارات الته اان يحققها السيؾ والرم  والسهم والخرجر، أما الوهج الثاره 

ورقابهيا حتيى تهو يشع من الحمابم تهه ليست صيورة الحميابم التيه رعرتهيا بوداعتهيا 
أخسراها رم اد للسٍم والوبام، ولارها حمابم م يفة مخادعة أوصلترا إلى ما رحن علييه 
اليوم، لسلك تعامت معها الشاعر ته تشايت صورته بما هه أهت  له، تؤمر المجاهيد أن 

 .ييعرها
ثييم يةهيير جارييب آخيير مشييرق ميين الصييورة عرييدما يشييع تييه وجييدان شييعب 

ثييت تييه ارتفاضيية القصييى المبارايية ويشييع ُبعييد الصييورة تلسيييين لهييُب التحييدر المتم

                                                           
 .لشاعرمن رسخة مخيوية عرد ا( ٔ)
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الدٌله ته تعميق هيسا الصيمود عريدما تةهير صيورة المجاهيد تيه صيموده الٍرهيابه 
حتى لو وقؾ الاتُّ ضده واؤن الصورة ته تشايلها الرابع ترشدرا إلى المعرى اليدٌله 

علييى الحييقِّ ٌ تيي ات يابفيية ميين أمتييه "الييسر قييات تيييه  المسييتمد ميين حيييث الرسييوت 
ةاهرين لعدوهم قاهرين، ٌ يضرهم من خالفهم، إٌ ما أصابهم من لواء حتى يؤتيهم 

ته بيت المقدم وأاراؾ بييت : يا رسوت هللا، وأين هم، قات: قالوا"أمر هللا وهم اسلك 
 .(ٔ)" المقدم

لقييد شييات الشيياعر صييوره تييه هييسه المقيوعيية، وتييه بيياقه القصيييدة بحرايية 
صييور وقيمتهيا الفرييية التعبيرييية لايييٍ تفتقير إلييى التييوا ن بييين مييا مرسيجمة بييين اييم ال"

ييه تعييٍد ميين قييدرة علييى اييحيياءات والتييداعيات  تيميي  إليييه ميين إسايياء الؽرابيية ومييا تارُّ
 (ٕ)"الرفسية

 
 :تشكٌل البنى اإلٌقاعٌة -7
يضيلع اييقاأ بدور ابير ته رتع القيمة الفرية والجماليية للشيعر بميا يضيفه  

موسييقه رياتج عين اليو ن والقاتيية تيه الشيعر التقلييدر، وعين وحيدة عليه من جيرم 
يستييع الشعر أن يقيدم رفسيه دون إيقاعيية لهيا ثوابتهيا، "التفعيلة ته الشعر الحر، تٍ 

تإره يتبع مبدبياد حراة القصيدة، ويتشيات بوصيفه أحيد عراصيرها الداخليية مشياٍد تيه 
دة ثابتية مسيبقة ييقياأ القصييدة، تلايت الحراة أحد أهم عراصرها برو اد، لسلك ٌ قاعي
، بيت إرهيا تعيد عرصيراد هامياد مين (ٖ)" قصيدة إيقاعها أو لات تجربية متااملية إيقاعاتهيا

عراصر التشايت الشعرر تهه جوهره وأقوه عراصير اييحياء تييه، تهيو تيه الحقيقية 
قليد اعترتيت ليم إٌ اٍماد موسيقياد ترفعت لموسيقاه الرفوم، وتتؤثر به القلوب، وهو ت

 .(ٗ)عن ؼيره من صروؾ التعبير اللؽور به ايرسارية ومّي ت به التعبير الشعرر
أ شعراء ارتفاضة القصى ته إيقاعهم الشيعرر بيين التقلييدر والحير،  وقد رو 

الررتيسيه ومن أمثلة ما اتب على الرمي العميودر قيوت الشياعر اليداتور عبيد الع يي  
 :(٘)"قادة السوء"ته قصيدته 

 

                                                           
 .سبق تخريج الحديث ته المقدمة، ص ج( ٔ)
 .9ٖٔص ( 77ٗٔبيروت، المرا  الثقاته العربه، )بشره صال  : الصورة الشعرية( ٕ)
، وارةيير، ٔٓٔص ( 797ٔبيييروت، دار ابيين رشييد، )إليييام خييورر : دراسييات تييه رقييد الشييعر( ٖ)

 .7ٖٕص ( 78ٕٔبيروت، دار التروير، ) ٕدراسة ته التراث الرقدر جابر عصفور، ي
، وارةيير، التيييارات ٕٕص ( ت.بيييروت، دار القلييم، د)إبييراهيم أريييم : ارةيير، موسيييقى الشييعر( ٗ)

ص ( 79ٓٔالقيياهرة، ماتبيية الرجلييو المصييرية، ) ٕبييدور يباريية، ي: المعاصييرة تييه الرقييد الدبييه
ٖٓٗ. 

 .من رسخة مخيوية عرد الشاعر ( ٘)
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 هيييييون علييييييك تيييييإن الجميييييع مرهييييي مُ 
 ُعمييييه بصييييابرهم، ؼفييييت  ضييييمابرهم
 الخمييييير ؼيييييايتهم والجيييييبن صييييييبؽتهم
 تيجيييييييييارهم عيييييييييار  رايييييييييياتهم قيييييييييار  
 الحييرث والرسييت والويييان قييد درسييوا
 ٌ تحسيييييييييبوا أن الشيييييييييعوب ؼاتلييييييييية
يييييييت عواصيييييييفها   إن الشيييييييعوب إسا هب 
 سييييييييت ال مييييييييان تلىرييييييييسات م بليييييييية

 

 وايييييؾ ُيرصيييير قيييييوم ربهييييم صيييييرم 
 تييييه آسارهييييم صييييممؼلييييُؾ القلييييوب و

ييييييلَمُ   والييييييست وحييييييدهم والهييييييون والس 
 جريييييييياتهم رييييييييار  عمٍقهييييييييم قيييييييي مُ 
 والييدين والمجييد والخييٍق قييد هييدموا
 تحييت الرميياد ؼليييت الجميير يضيييرم
 مييييييا عيييييياد يرفييييييع إسعييييييان وٌ رييييييدم
 تيهييا الخلييود لميين خيياروا وميين ةلمييوا

 
 لقد جاءت هسه البيات على بحر البسيي السر يتمي  بعدد ابير مين الحرايات

لن "والسارات، تفيه ثمياٍن وعشيرون حراية وثميان عشيرة سيارة وسيمه بهيسا اٌسيم 
باعية، تحصت ته أوت ات ج ء من أج ابه السباعّية  السباب اربسيت ته أج ابه السُّ

تهيسه السيعة ( ٔ)"وقيت سمه بسيياد ٌربساي الحراات ته عروضيه وضيربه... سببان 
عين يؤسيه، وعيدم قراعتيه بحايام المسيلمين، لتفاعيت البحر مارت الشياعر مين التعبيير 

وجاءت القاتية مٍبمة للجو السابد ته الرص اورها متوسية القوة، مما يجعلها مٍبمة 
لحالة اليؤم، وتقد الثقة بالساسة، ثم يؤته إشباعها بالضم بمثابية إعيابهيا قيوة إضياتية 

الشياعر شيحرته لما ته الضم من دور ممتد يسم  للمييم بيالخروج مين خٍليه، ليفيرغ 
 .على المتخاسلين

 
وجيياء البيييت الوت ميين هييسه القصيييدة مصييرعاد، ومعييروؾ أن التصييريع هييو 
مماثلة عروض البييت لضيربه وهيو بيسلك إربياء بقاتيية البييت الوت، وبقاتيية القصييدة 
الهييا، وقييد اعتمييده الفحييوت القييدماء والمحييدثون تييه تشييايت إيقيياعهم الشييعرر، وربمييا 

ه تييه القصيييدة اورييه ميين عٍميية اٌقتييدار والتماييين ميين قبييت صييرعوا أبياتيياد أخيير
وهييو مييا ةهيير عرييد الشيياعر حيييث جيياء بالتصييريع تييه البيييت الوت؛ ليعييد   (ٕ)الشيياعر

اآلسان لقرار الرؽم ته القصيدة، ثم ارره اعٍمية اقتيدار تيه البييت الخيامم والحيادر 

                                                           
عمير يحيه وتخير اليدين : تحقييق" لخيييب التبريي را"التبريي ر : الواته ته العروض والقيواته( ٔ)

 .9٘ص ( 797ٔدمشق، دار الفار، ) ٖقباوة، ي
، وارةير، ٖٕ٘، ص ٔابين الثيير، ج: ، وارةر، المثت9ٖٔ، ص ٔابن رشيق، ج: ارةر، العمدة( ٕ)

بيييروت، دار )محمييد عبييد المييرعم خفيياجه : ، تحقيييق"أبييو الفييرج قداميية بيين جعفيير"قداميية : رقييد الشييعر
يية، دالاتيب  ، "أبييو عليه عبييد البيياقه الترييوخه"الترييوخه : ، وارةيير، اتياب القييواته8ٙص ( ت.العلمي 
، وارةر، مرهاج البلؽاء 98ص ( 789ٔالقاهرة، ماتبة الخارجه، ) ٕعوره بعد الرإوؾ، ي: تحقيق

، ٖمحمد الحبيب ابن الخوجة، ي: تحقيق" أبو الحسن حا م القرياجره"القرياجره : وسراج الدباء
 .8ٕٗص ( 78ٙٔروت، دار الؽرب ايسٍمه، بي)
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مرها ثم يستؤرؾ ايرشياد واؤره يج ء ايرشاد إلى مقايع يتوقؾ عرد رهاية ات  (ٔ)عشر
ير الوصيوت إليى البعيد اليدٌله  (ٕ)من جديد ته تشايت إيقياعه أحيدث تجارسياد رؽميياد يس 
 .للرص

 
م، وقيد ايان اهتميام القيدمين تيه هيسا  وقد بر  ته الرص تشايت اييقاأ المقس 
التقسيييم ميين راحييية اسييتيفاء جميييع أقسييام مييا ابتييدأ ساييره، وهييو مييا ورد عرييد قداميية 

تج بية اليو ن إليى مواقيؾ يسيات ... التقسييم "، مع أن ته (ٖ)ارر وابن رشيقوالعس
 .(ٗ)"عردها أثراء التؤدية للفة البيت، أو يستري  قليٍد، اؤره يوما إلى السات

 
وقد ةهر التقسيم ته القيعة السيابقة تيه البييت الثياره والثاليث والرابيع حييث 

يٍد بعيد ايت وحيدة ليتسيرى ليه البيدء جاء ته وحدات إيقاعية متراؼمة يسات الشاعر قلي
ته الوحدة الخره وهاسا، مما يحدث رسقاد ته التشايت الموسيقه بين هيسه الوحيدات، 
ويثرر بها اييقاأ الداخله للبيت الشعرر، ويرتع قيمته الرؽمية، ويجعليه متميي اد بيين 

ب سليك تقيد أبيات القصيدة، وهو ما ةهير تيه إيقياأ البييات الثٍثية السيابقة، إليى جاري
خدم هسا التقسيم مهمية الشياعر تيه بييان أحيوات الساسية والمية واسيتيفاء أوضياعهم، 
تجيياءت اييت دتعيية إيقاعييية تحمييت مضييموراد موضييوعياد مؽييايراد عيين الدتعيية اييقاعييية 
: الخره، ته م ج رابع بين التشايت اييقاعه والتشايت المضموره، تجاءت اياآلته

الخمير ؼيايتهم، "و" ؼلؾ قلوبهم، ته آسارهيم صيمم عمه بصابرهم، ؼفت ضمابرهم،"
ييلم ييدهم، والهييون والس  ، "، و"والجييبن صييبؽتهم، والييست وح  ، راييياتهم قييار  تيجييارهم عييار 

 ".جراتهم رار، عمٍقهم ق م
 

وقييد جيياء تييه البيييت الخييامم تقابييت موسيييقه علييى مسييتوه الشيييرتين بحيييث 
إيقاعية تقابلية شملت ايت حراية  جاءت الشيرة الثارية متشالة مع الشيرة الولى ته

أو ساره، مارت الشاعر من خيٍت هيسا ايبيداأ الموسييقه أن يصيب المضيمون اليسر 
يريييد، وأن يضييمن لييه ميين خييٍت هييسا التعاضييد اييقيياعه والمضييموره حسيين القبييوت، 
وجاسبييية التلقييه ميين قبييت القييارئ والمسييتمع إلييى جارييب الجاسبييية التييه أحييدثها الجرييام 

، "وتييه " ؼييايتهم وصييبؽتهم"وتييه " صييابرهم وضييمابرهمب"الريياقص تييه  ، وقييار  عييار 

                                                           
 .ٖٕ٘ارةر، ديوان ارتفاضة القصى، ص (  ٔ)
 .89ص ( 799ٔالقاهرة، دار الثقاتة، )الرعمان القاضه : ارةر، شعر التفعيلة والتراث(  ٕ)
وارةييير،  ٕٓ، ص ٕابييين رشييييق، ج: ، وارةييير، العميييدة7ٖٔقدامييية، ص : ارةييير، رقيييد الشيييعر(  ٖ)

 ٕمفييد قميمية، ي : تحقييق" أبو هٍت الحسن بن عبد هللا بن سيهت العسيارر" العسارر: الصراعتين
 .9ٖ٘ص ( 78ٗٔبيروت، دار الاتب العلمّية، )
( 79ٓٔبييروت، دار الفاير، ) ٕعبيد هللا اليييب، ي: المرشد إلى تهيم أشيعار العيرب وصيراعتها (ٗ)
  .9ٕٓص ٕج
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ايت سليك يحيدث تٍ مياد دٌليياد " مرهي م، ُيرصير)واليباق بين اٌسم والفعت ته " ورار  
بين رؽمة الصوت وإيحاء المعرى، مما ياسب العمت الشعرر حيويية وأبعياداد جدييدة ٌ 

ات رحبيية، اييون الصييوت تقييؾ عرييد تشييايلة الصييوت تحسييب، بييت تتعييداها إلييى تضيياء
حدثاد يريقه الميتالم بيريقية خاصية يرةير إليى خصابصيه الرسيبية والسيياقية أر إليى "

درجته علواد وارخفاضاد، ومداه يوٌد وقصراد، وربرِه قوة وضعفاد، وتردده ته الترايب 
اللؽور قلة واثرة، تإسا روعه ترتيب هسه الخصابص الصوتية أو بعضها عليى رسيق 

تردد ته السيلوب الاٍميه عليى مسياتات  مريية متسياوية أو متجاوبية معين، بحيث ت
وهيو ميا رسيمعه تيه اييقياأ الشيعرر الحير،  (ٔ)"حصلرا بهسا عليى ميا يسيمى باييقياأ

 :(ٕ)حيث يقوت الشاعر الداتور سعد الؽامدر ته مقايعة اليهود 
 

 قايعوهم
 قايعوا ات البضابع
 قايعوا ات الم ارأ
 قايعوا ات المصارع

 يعوهم واهجروهمقا
 واهجروا التجوات ته ات الشوارأ

 قايعوهم
 تجدوا عن ات لقمة
 بعدها ست ورقمة

 ألؾ لقمة
 وتؽره ألؾ جابع.. ترتع الست 

 
والتيه تتايون مين سيببين " تياعٍتن"لقد تشيات إيقياأ هيسه القيعية مين تفعيلية 

ة ومتسيعة خفيفين بيرهميا وتيد مجميوأ، مميا يجعلهيا تفعيلية ثريية بالتموجيات الموسييقي
مرها، وأوت تشايت إيقاعه اسيتؽرقه  لشحسها من قبت الشاعر بالدوات الته يريد أن ُيض 

تيه عريوان القصييدة " قيايعوهم"البعد الدٌله من قبت الشاعر جاء ته اييقاأ الالمه 
وته مقايعها تقد تيردد رؽمهيا ميرتين، وتيردد رؽيم قيايعوهم أربيع ميرات؛ ليبقيى رؽيم 

الييياد تلييسه السييماأ وتجتييسب إليييه السن، والييسر أعيييى هييسا الييدات اييقيياأ الشييعرر متو
ليفيييد الشييموت " اييت"اييقياعه أبعيياداد دٌلييية أخييره ارتبايييه باييقياأ اللفةييه المتييردد 

البضييابع، "واسييتؽراق ااتيية مرتجييات العييدو اٌقتصييادية ليييؤته بعييده مييا أضيييؾ إليييه 
تيه " هيم"اء اليدات اييقياعه لتوض  جواريب هيسا الشيموت، ثيم جي" الم ارأ، المصارع

                                                           
ص ( 799ٔمصيير، دار المعييارؾ، )محميد تتييوح أحمييد : الرمي  والرم ييية تييه الشييعر المعاصيير( ٔ)

  .ٕٕٗعبد الخالق العؾ، ص : وارةر، التشايت الجماله ته الشعر الفلسييره المعاصر. ٖٙٙ
 .المرا  الفلسييره لًعٍم(ٕ)
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اييقاأ الالمه المتردد؛ ليعيه داٌد متخصصاد ته مقايعة هإٌء العيداء بعييرهم، ثيم 
علييى حييرؾ القيياؾ والييياء وهمييا ميين " قييايعوهم"إن اشييتمات الميية الييدات اييقيياعه 

؛ لتواتييق الؽضييبة القوييية والرقميية العاتييية علييى اليهييود (ٔ)الحييروؾ الشييديدة المجهييورة 
 .اتهمومرتج

 
البضييابع، الميي ارأ، المصييارع، الشييوارأ، "ثييم جيياء تاييرار حييرؾ العييين تييه 

؛  لتاييون بمثابيية رؽييم متييردد تييه رهاييية معةييم تقييرات القيعيية؛ ليبقييى صييداها "جييابع
 .الصوته ممتداد برخاوته أابر قدر ممان ته سمع المتلقه

 

أبرزتػاضدرادظػاضغظغظػشدرةػذطراءػاظتغاضظػاألشصىػاضطبارصظػرضىػػ
ضتذصغلػاضذطريػطنػخاللػشوةػاضصورة،ػوطتاظظػاضضعظ،ػورذوبظػاإلغػاع؛ػططاػا

ػ.جطلػضذطرعمػروظػاػجّذابًا،ػوأثرًاػباضعًاػسيػاضظغوس

                                                           
ص ( 79ٔٔالقياهرة، ماتبية الرجليو المصيرية، ) ٔارةر، الصيوات اللؽويية، ابيرهيم أرييم، ي ( ٔ)

ٕٙ ،8ٙ. 
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ػاضبحثػاضثاظي
ػدغــوان

ػالػتدرشواػاضذطس
ػ

ػ"درادظػظػدغظػ"ػ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اضطػدطظ
لقد شعرت بسعادة ؼامرة وأرا أقوم بدراسة ديوان الشاعر الشهيد الداتور 

أاتب عن مجاهد عةيم باأ رفسه هلل ع  وجت  لرره –رحمه هللا  –راهيم المقادمة إب
 .يوات حياته حتى لقيه شهيداد 

ولقد تعاملت مع شعر هسا المجاهد أثراء إعدادر لمختارات شعر ارتفاضة 
القصى المباراة، توجدت تيه عمق الفار، وصدق العايفة، وؼ ارة المشاعر، تهو 

اها ته سجون مفار ملهم، وشاعر  مرهؾ هصرته المعاراة اليويلة الته قض 
 .اليواؼيت
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ٔىٞٞدو٤ ىٞٞٓي يجاهدىْٞٞ يجٞٞٓت نليهٍٞٞ  ه ٞٞو يجٞٞ ٟٔ ك ٟٞٞ  يه ، ْن د يك٢ٞٞ ايدىهيٞٞد  ٞٞ
فكٞٞد٤ يطٞٞ ٚد  فٞٞه جيدطٞٞو، افييمٞٞشد  فٞٞه اشديٞٞو، لك اٞٞد  فٞٞه فشداهٞٞو، ي ٞٞدٗ جْ نٞٞو ْ ٞٞيٌ  

ٖٔي ٌٔ اد  شٚه ا٤ ْ ، يىي يجٓت كٞد٤ ي فٞو يهيدْي ، فيي يجٓت كد٤ ُ يح صيفو ا٤ كث
ٔفدْ يجخٚٔ ييهفٞدٕ يجصٞشً، يفق٣ْٞ فٞه ك٢ٞ  ٔ ج يجاهدىْ ٤، يىي يجقٌْي يجٓت ي ٔي  جفخ اق

ِٔي يالطفييدْت فإنو "نأ ٚهً يإللْي٣ ف و، فيي يجقدئ٢  وٓي ج٣  ك٤ يجط دطه ييجيي ٛ ي
ٔي    .(ٔ)"ج٤  كي٤ اثا

وت المضمون إن الرةر إلى شعر الداتور إبراهيم المقادمة رةرة رقدية تترا
والفن افيلة بإعياء الباحث والقارئ اماد ابيراد من المرتا ات الفارية الهادتة 

، وامتٍاه لصرعة يربا عن قدرة هسا المبدأ الشعريةوالملت مة، وتروعاد ترياد رابعاد 
الشعر، إلى جارب ما يمتلا به الباحث والقارئ لهسه الشعار من ع م وتصميم 

، السر ما عرؾ استاارة وٌ هدوءاد ة شعر هسا المجاهد الصلبمن معايشوإرادة تربع 
 .تمن أجت سلك اله اارت هسه الدراسة. ودين هللا ُيهضم، وأرض ايسٍم ُتسلب

 
 
 
 

ػاضطبحثػاألول
ػشضاغاػاضطضطون

ٔيى ٣ يجاقدْاٞٞٞٞٞ   ٔليي يجيٞٞٞٞٞاٖ جهيٞٞٞٞٞد ٔ يجيٞٞٞٞٞي ْ يجْٞٞٞٞٞكفٔي ويٞٞٞٞٞ لٞٞٞٞٞيا ْ ٞٞٞٞٞيي٤ ال فطٞٞٞٞٞ
ٍٔ  اد  هي٢ فه يهْ ٔي ، ي ٓييدٍ امدا ٤ يفى  يَّ ينو ا٤ ايد ٔ يألج٣، يلطٌي يجغ

 .يجطهي٤
ٖٔ ييجفشه ٠ٞ  ٍْٔ فٞه يجْٞ يي٤ يدجْٞ يطأفندي٢ ياي ئ  يهلل ىٓه يجامٞدا ٤ يجفٞه ي

 : هى يجنلي يآلفه

                                                           
 . ٔٔطديع ، ٘اهه  يجطي ٢ ، يجشْْ يج (ٔ)
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 :عاطفة األبوة -ٔ
ٔط  ا٤  ٔط  نييفو، ياد فلاهو ىٓه يجااد جقْ لد٢ يجطه٤ ي ٤ يجيد ٔ يي ٤ ااد

ٔ د ٞٞ  ييجلنٞٞد٤، ياش د يٞٞ  ىاٞٞياي٣ يمالاي٣ٞٞ، يل٢ٞٞ ايٞٞكبلفي٣ يفٞٞٓج ٢ يٞٞاي٢ يألينٞٞدل يدج
ٔيلٞٞ  جي٣ٞٞ، ك٢ٞٞ ٓج١ٞٞ هش٢ٞٞ يجيٞٞد ٔ  لا٢ٞٞ ى٣ّٞٞ نيندئٞٞو  يجصٞٞشدً ناٞٞداي٣، يفٞٞيف ٔ يطٞٞدئ٢ يج
ٔفي٣  ٞٞد  ٕ ٔيى٣ ني يْٞٞي اٚهٞٞع  يىٞٞي ُاغ ًَّٞٞ خهٟٞٞ يجقمٞٞيد٤، ففثٞٞٔي  دٚنفٞٞو كهاٞٞد لنٍٞٞ ٓكٞٞ

ٔه لٞ  ٤ لٞد٢ جطهنو، يلْ طه٢ يجيٞد ٔ ىٞٓه يأللدطٞ ٖ يجايٞيش  يشدٚنٞ  يأليٌٞي فٞه يٞش
 :(ٔ) هى يجيَّي١ِ فه لص ْفو  

ٔنَّ   د٤ هى يجيَّي١ِ، نييهو صيفيد يج
  يفٟ صدئلد  نيفه

ًَ يألجلد٤ ٕٟ ن ٓ  ف ش
 ِ١ٔ ٍّٚ  هى ي ٌٔ ينل  يفقنٕ كدجشصني

  هى يجّيي١
 يفننٙ ك٢ اد لاهٍ. . 

 ا٤ يألييي٠ فدٚاٌ  ياد ففئٍ
ٔيٚي يدجيي١. .   فْي ً لهيَه يجا

ْٕىٔ ٔي ع يجقهً    .نفد٣ٚ،  د 
 ي د ا٤ فلطً يأل د٣ فنفٛٔ
ٔفي٤ ٌٔ ييجِْ فه يجطه٤ ا  ٕ د

  يْي   ٢ٛ هيدْند نيْي  
 لفى فشْي جيهي١ يجيطادٍ فنفئ

ٕٔ يجقٚشٞٞ  يجطٞٞديق  نيٌٞٞي يجيٞٞد ٔ يجاشٓيٞٞ  يجفٞٞه ففْٞٞف٠  دٚنفيٞٞد لٞٞ ٤   بلاٖٞٞ فيٞٞ

                                                           
ٔليي يجياٖ  (ٔ) ٔيى ٣ يجاقدْا  ٘ : ْ يي٤ ال فط  .ٕ، ٔوي

ٔك  ٔيٍ ا٤ يشٔ ينفندم  يأللصى يجايد  .ٕ٘، ٔ٘ يطٟ يجكلهٍي ٘ : يينٛٔ، اخفد
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ٔند٤ يغدٟ لهيو ؛ ج فلي٢ وجى جل٤  ًٓ  يَ نيييلد  ينلبلاد  يمادال  وجى صٍي يينفو يج
ٔيلٞو ينلدط طٞو؛ جفٞأفه وهديفٞو يشْٞ ٓج١ٞ ايٞيش  يلنٞد٤ يجي  يجْ يجغدئً يهطْه يجلدمٔ ي

ٔفمٞٞد   ي ، ي ٔي  يصٞٞاْي ٔي صٞٞ ْٕىٞٞٔ يجٞٞٓت  اْٞٞه لٌٞٞي ييض ٔي ٞٞع لهيٞٞو يجا ًا ف ٞٞدٙ يأنيٞٞد  ْيف٠ٞٞ يلٞٞ
ٔ اٞٞٞٞٞ  فصٞٞٞٞٞنشيد طٞٞٞٞٞيي ْ  جهٛه٣ٞٞٞٞٞ يثيدفٞٞٞٞٞد   هٞٞٞٞٞى يجل٠ٞٞٞٞٞ، ااٞٞٞٞٞد  مٞٞٞٞٞا٤ جٞٞٞٞٞو يجيٞٞٞٞٞشيو ل ٞٞٞٞٞدٌ ك

ٔي دٍ يجهي ٔيي يد   .دْيجاهدىْ ٤، يفخن٠ فه 
 .(ٔ)يجفه  قي٢ ف يد" نلاْ"كاٞد فٛئ  دٚن  يأليٌي  نْ يجيد ٔ فه لص ْفو 

٠ُٔ ىٓي ننٍ يل١َْ      نٚد
ٍَ يل١ْ؟ ن ٤ نلاْ؟ ن ٤ نلاْ؟  هئ

 ٠ُٔ ٍَ لهيه.. ٚد  ى َّه
ًُ يشْ يج ي٣ ا٤ ْي٤ نلاْ  ؟نفهش

 ٠ُٔ  ى َّهٍ لهيه.. ٚد
ًُ يشْ يج ي٣ ا٤ ْي٤ نلاْ؟   نفهش

 ؟نفأك٢ُ ا٤ ْي٤ نلاْ
ًُ ا٤ ْي٤ نلاْ؟. . .   نفئ

ُْ ىٓي لمدل يإلجو  ي د  ي
ًا طييه  فهطند نْ ٤ جٔ

  لمده يج٤ نطفش ٙ ا٤ ييهليجطند نمج 
 يجصئ طهيا

 يج٤ نطفش ٤ يغ ٔ يجصبلٌ
  ، تؤصبرابه حتى استؽرق أحاسيسهم جميعاد لقد ات سع إحسام الشاعر بؤب 

تى تااد تتؽلؽت ته ، تروحه تسان بيرهم، حيريق بما يشعرون رؼم بعده عرهم
، لسلك يلجؤ الشاعر رؾ أتاارهم وتحم بآٌمهم وآمالهمخلجاتهم وخبايا رفوسهم، تتع

إلى مخايبة ات واحد مرهم بؤحاسيسه الخاصة ومشاعره المفردة تجاه تقدان أحمد، 
ومن خٍت هسا الخياب المشبع بالعايفة الجياشة ُيّحوت الشاعر بااءه المفرد على 
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؛ ليصت بسلك معهم إلى قمة المعاراة؛ ت عدة تستؽرق آٌمه وآٌمهمبااءاأحمد إلى 
لتاون بمثابة البوابة الته توصلهم إلى خالقهم ع  وجت مستسلمين لقضابه، ومديرين 

، ته خيوة يجدد تيها الشاعر ، ومستعيرين بالصٍةلربوبيته، وصابرين على ابتٍبه
 .وٌءه لخالقه ته أحلك الةروؾ وأعةم الملمات

 
 :في السجن -ٕ

ٌٔ ٚي ه  ا٤ ل دفو ْيخ٢ طٞهي٤ يجٚغٞدٌ،  ٔيى ٣ يجاقدْا  فف جقْ  دٗ يجيد ٔ وي
٢ جنٞد اد  شدنه يجطه ٤ ف يد ا٤   :(ٔ)، يا٤ ٓج١ ليجوفشٓ ً ننطه يهطْتفطهَّ

٠ٔ يديند يجاقن٢  ي أفه يجه ٢ُ  ٚ
 يلميد٤ يجلْ ْ ف٠ُّْ وطن ند

ٔيٙ فه ف٣ يجاْخ٢  ينيييً ا٤ يجنيالٓ ف
 ىدفيي طبلطهك٣ يلهيه نديٙ،

 ىدفيي يندْلك٣، ىدفيي لنديهك٣
ٔل٢ج٤ نطفك ٤ جيٚيك٣  ، ى يدٍ، ج٤ ن

٠ٕ اشصاه يأله٢ْ   يىدٍ يجق ْ، ا
ٔفه يجلّٔا ٕف  يىدٍ يجك ٖ ييكف٣ 

ٔت ًّ يجثهج، فه كدني٤، فه صْ  يص
 ي امه يجه ٢ ى د ْين١ يصهينه
٣ٔ اقهفهَّ يجني٣ ٔي٤، ييل   هى يجهْ

ٔك٢، ال فيخ ًٔ، ىدٍ يج  ٢ىدٍ يجم
ٔيلٞٞ  ينٞٞنش٣  يْٞٞن يجيٞٞد ٔ لْ ثٞٞو  ٤ٞٞ يجه ٢ٞٞ ، وال ن٤ ج هٞٞو جٞٞ ٖ كه هنٞٞد نخهْٞٞ ف ٞٞو جه

ٔخٞٞه  ه ٞٞو طْٞٞي٢ يجي٣ٞٞفٞٞه كننٞٞو يدجطٞٞك ن  ييجيْٞٞيل، ف ًٔ يجشٞٞٓيً، ه هٞٞو ٚي ٢ٞٞ ُ  ، يُكٞٞ
يفه يجاقدي٢ فإ٤ طه نند يجاقْي٣ ج ٖ كأت طه ٤ فيي صٞدلً يجقهًٞ يجٞٓت  نٞيٙ 
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ٕاٞٞد  ال  هٞٞ ٤ ، يال يجصٞٞهً ، يال كٞٞف٣ يألننٞٞدٖي٢ٞٞ يجغٞٞدٕ، يال لند، فٞٞبل طبلط٢ٞٞ يجق ْٞٞ 
ٔك٢  ًٔ ييج ٔاد٤ ا٤ يجني٣، يال يجم ٔي٤، يال يجل هو  ٢ُّٓ ني  طٞفك ٤ فهش – هى يجهْ

ٔيٌْ  ْٞٞيه ٔي   هٞٞى اقديافٞٞو، ي ق نٞٞد  ينصٞٞٔ إل ٔي صٞٞ ٕيْه ٓج١ٞٞ ثيدفٞٞد   هٞٞى لقٞٞو، ييض ، ي٢ٞٞ 
 .ٔيو

يٞدً، يفٞه يفطفأ اشدنٞدٌ يجطٞه ٤ اٞد يٞ ٤ فشٞٓ ً وجٞى جينٞ   جهقٞدل يألى٢ٞ ييألل 
  (ٔ)" هى يجيي١"ٓج١  قي٢ فه لص ْفو 

ْٕىٔ ٔي ع يجقهً    .نفد٣ٚ،  د 
 ي د ا٤ فلطً يأل د٣ فنفٛٔ

ٔفي٤. .  ٌٔ ييجِْ فه يجطه٤ ا  ٕ د
ٌٔ يدٍ يجيي٠  شصنيد   د جهصغ 

 ففص ح  د نيفه 
ٟٔ يجيْٟ ٔي   يي٤ يألٓا و٤  ي  صي

ُٔ ١ٔ ل ٤ فخ  نند فه ينفٛد
ٔفند ينشفصٟ  ًٔ ثي  نيْن ْ

 يجٛه٣ ييجٚغ د٤ ييجطن١ليي ْ 
  هى يجيي١..    

ٔلد   ٔيل يجٛئ اطف  ي ص ح ههٟ ا٤ ي
ٔلد ٔفك٣ ى د جفنف ٕ د  ٍْ  ُخفا

 ى يدٍ
ٔطدئهيد يبل يه٢  و٤   ينيد يشثٍ 

ًٔ يألطبل١ ييجلط١ ٔغ٣ اكي  ففيصهيد، ي
نق٢ يجيد ٔ يجلدج  يجننط   يجفه  شدن يد يجطٞه ٤ ينىهٞو ا٤ٞ خٞبل٢ يينفٞو فدٚاٞ  

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘  ( ٔ) ٔيٍ، ٘ . ٖ – ْٔ يي٤ ال فط  .ٕ٘يينٛٔ يجاخفد
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ٕ دٔ  ٔي  يجفٞٞٞه هٞٞٞٞدلٍ ج ٔيٞٞٞٞ  يجطٞٞٞه٤ يجَّْٞٞٞٞي يٞٞٞٞيلد  ْيئاٞٞٞٞد  يلن نٞٞٞٞد  اطٞٞٞٞفا فٞٞٞٞو، فٚٞٞٞٞي٢ يجيشٞٞٞٞدْ يغ
ٔه جلٛٞٞٞ  يجهقٞٞٞدل  هٞٞٞى يجيٞٞٞي١، والَّ ن٤ ىٞٞٞٓه يجلدجٞٞٞ  يجشدٚن ٞٞٞ  ج٣ٞٞٞ  ٔه ي يٞٞٞفْ نيي ٣ٔ نٞٞٞد فمٞٞٞٚ
ًٔ يجهيدْ،  ٔي   ن ْي   هى اييصه  ْ ٔي ص ٕاد  نك ْي  ييض ٔي ، ي٢ ن نشٍ   َٔ  أطد  يال مه في

ٌٔ ا٤ هْ يشد٢ ندٔ يجثي ٔيهو ا٤ يجطه٤ ييجفق د  ْ ، لد٢ييض  .خ
 

 :الصبر عمى األذى والمجوء إلى اهلل -ٖ
ٟٔ يالنلنٞٞدل وال  ٌٔ يٞٞادل ال فشٞ ٔطّٞي يإل اٞد٤ فٞٞه لهًٞ يجيٞٞد ٔ هشهٞو صٞخ و٤ 

وال وج ٞٞو ه٢َّٞٞ  نهٞٞديال ا ههٞٞأ، فٞٞبل ايهشهٞٞو  لفا٢ٞٞ ك٢ٞٞ يٞٞهل فٞٞه يهلل يهللهلل  ٕٞٞ يه٢ٞٞ، 
ي هٞأٔ جٞٞو يدجْٞ دل، يلْٞ ٛيٞٔ  يأنو، جٓج١ نهْه فه ك٢ يئينو  نُّٞٔ وجٞى يهلل ي ههٞأ وج ٞو

ٔثى ف يد يينو نلاْ ٓج١ فه  : (ٔ)، فقد٢ لص ْفو يجفه 
ٕيل : لي يه  نىٓي ننٍ  خٓجنه يجش

ٔيل لفى  ناٍي كنيف  يجصل
، يج٣ ناْْ وج ١  ْي   ٍَ ٔل  غ

، يج٣ نْفع فْي١ فْي. .    ٍَّ  يا
ٔلنه يجيكدل.. ى٢ نيك ١    ل
  نطدنه يجيييل.. ى٢ ننطد١ 

ٕيلنفُّٔ وجى وجو ي  جكي٤  انلنه يجش
ٔياه  ٛ ٣َ يجثندل  ج١ يجلاُْ 

ٔياه اه ً يجْ دل  ج١ يجلاُْ 
ٔهدل..  ه ١ ي فادْت   يننٍ يج

 فثياٍ فهيْت
ٔ دٍ يجقمدل  َن ناه  هى اه
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 يا٤ جه طيي١ يْن د يجشندل
ٔيكاٍٞٞٞ يجال٤ٞٞٞ  هٞٞٞى يجيٞٞٞد ٔ، ينلدٍٚٞٞٞ يٞٞٞو ا٤ٞٞٞ ك٢ٞٞٞ هدنًٞٞٞ، وال ن٤ لهيٞٞٞو   جقْٞٞٞ ف

ًٔ يجمهٔ وج و، ي٢ فَّٔ وجى خدجقو ٔ  ق ند  ينيْ ثيدفد  د٤ هشهو نكثيجشدأ يدإل ا ، فه٣  فط
ٕيل ييجطٞٞهيا، فا٤ٞٞ يىًٞٞ  ٔي ، فيهْٞٞ يجشٞٞ َّٔ وج ٞٞو لداْٞٞي  ييٞٞدك ٣ٕ، فٞٞ يجٞٞٓت انلٞٞو يجصٞٞئ ييجشٞٞ

ٔىد هلل  يدٌْ يهيدْي  افاثبل  ليجو فشدجى  ُشـل ػإننَّػصالـالت يػوالُظِدـص يػوالطالح غالـايالػػػػػ:"ل دفو ينٓ
، اليْٞ ن٤  لفطًٞ ك٢َّٞ اصٞديو، يكٞٓي اٍٞي فهٌٞٓ كيْٞٞه (ٔ)"."اْضطالـاضمط غنالػػوالطالطالـات يػض ضهـه ػرالبؼػػ

فٞٞه طٞٞي ٢ يهلل  ٕٞٞ يه٢ٞٞ، ألنٞٞٞو  شه٣ٞٞ  ه٣ٞٞ يج قٞٞ ٤ ن٤ اٞٞد نصٞٞٞديو اٞٞد كٞٞد٤ ج خٚئٞٞو، ياٞٞٞد 
يو، ىٓي ىي لد٢ يجاها٤ يجاهدىْ فٞه ْن ٞد يجال٤ٞ، جٞٓي جٞ ٖ ناداٞو  نخٚأه اد كد٤ ج ص

 .ي خ ٔ ابلٓ يخ ٔ اش ٤، فيوال يجْ دل ييجههيل وجى يهلل  ٕ يه٢
ٖٔ  ه ٞٞٞو يٞٞٞفى  كاٞٞٞد نهْٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ اثٞٞٞدال  جهصٞٞٞئ فٞٞٞه طٞٞٞهنو ل َٞٞٞ كدنٍٞٞٞ ُفاٞٞٞد

 :يجفه  قي٢ ف يد" فه يجفلق ٠"صنٟي يجشٓيً، يلْ طه٢ ٓج١ فه لص ْفو 
 ي امه يجه ٢ ى د ْين١ يصهينه
٣ٔ اقهفهَّ يجني٣ ٔي٤، ييل   هى يجهْ

ٔك٢، ال فيخ٢ ًٔ، ىدٍ يج  ىدٍ يجم
ييد، يال فخه٢يك٢ يطدئ٢ يجفشٓ ً   هّٔ

ٔغ٣ فشٓ يه يمالاه  طأصئ 
ٔغ٣ نيهد ه يَنطقداه  يَنصئ 

 يجاد فصشْ يآلىدٍ ا٤ لهيه فبل فشه٢
ٔطهيد جفثي فه ٔلا٤ ن  ففه١ يآله جه

٢ٓٔ  فإ٤َ يجاٍي نىي٤ ا٤ ليي٢ يجشدٔ  د ن
ٔلا٤ نٚهقيد ٤ يآله جه  ييض

أٌ يآلال٣   جٓ   يجلن٢ٛ فٚنئفخنٟ ٚي
                                                           

ٌٔ يألنشد٣ ، م    (ٔ)  . ٕٙٔطي
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ٔٙ جيٞٞد ىٞٞي  لْٞٞثند يجيٞٞد ٔ فٞٞه ىٞٞٓه يجقصٞٞ   ٌْ  ٤ٞٞ يطٞٞدئ٢ يجفشٞٞٓ ً يجفٞٞه فشٞٞ
ٔي  ا٤ٞٞ يجصٞٞئ  ٔي  كي ٞٞ ٔند يطٞٞٚ ىٞٞٓه يجاشدنٞٞدٌ ُ ٛيٞٞٔ لْٞٞ خيينٞٞو ا٤ٞٞ يجطٞٞهندل، وال ن٤ يٞٞد  ييض
ييجثيٞٞدٍ، ي٢ٞٞ يجفلْٞٞت ييجشنٞٞدْ يجنٞٞديع ا٤ٞٞ لٌٞٞي و ادنٞٞو يطٞٞبلا  اشفقْٞٞه، ااٞٞد نيٞٞشٔ الققٞٞو 

ٖٔ  ه ٞٞو صٞٞنٟي يجشٞٞٓي ُٔ ا٤ٞٞ يٞٞدجشهٕ  ٤ٞٞ يجيصٞٞي٢ وجٞٞى ايفغٞٞده، فاٞٞد أفيٞٞد ً؛ جفخٞٞ ٚي
ال ُ يقٞه  يجيٞد ٔ، وال ن٤ يألا٢ٞ جهالق٠ٞ  هَّٞو  لص٢ٞ  هٞى يٞهل، جُفش ْٞ مىٞدٍ يجيٞد ٔ

، لا٤ اندهدٌ جفثي فو يفخن ٟٞ مالاٞويألا٢ ٚي بل   نْ  ْيه ل ٤ ُ شه٤ ننو يهو يآله جهٔ 
 .فيي نش٣ يجايجى ينش٣ يجاش ٤

 
 :المناسبات واألعياد -ٗ

 ٞدٍ يجادمٞه ياٞد فلاهٞو ا٤ٞ فث ٔ يجاندطٞيدٍ ييأل  ٞدْ فٞه يهْٞي٤ يجيٞد ٔ ٓكٔ 
ٔفو، ييجفٞه لٞد٢ يجطٞه٤ ْي٤ فييصٞهيد، يلْٞ نثٞدٔ  ٔيْ نطٞ ٔىد يننطو اع نف مال٣ يماد٢  يدي

يجفٞٞه  قٞٞي٢ "  ٞٞد٣ هْ ْٞٞ"لْٞٞي٣ يجشٞٞد٣ يجهْ ْٞٞ نلدطٞٞ ٖ يجيٞٞد ٔ فطٞٞه٢ ٓج١ٞٞ فٞٞه لصٞٞ ْفو 
 :(ٔ)ف يد

 
 فه غْ   د٣ٌ هْ ْ

ِٔ يألٚند٢ يدجشد٣ يجهْ ْ   ن
ٔند  د نيه،  لْ كي

 ٚي بلييففقْند١ 
 ، يشْ   ْْ أ   ٌْ، يشْ   ْ  

ٔيند ْي٤ لميد٤ يجلْ ْك٣ لهاند  ، ن٤ ف
ٔند ٔغ٣ يجق ْ، ييجنقْ كي  ي

ٔهيند ًَّ يجنٔي صيد  فه   يلهاند ن٤ فص

                                                           
ٔيٍ، ٘ . ٓٔ، ٜيجطدي٠، ٘  (ٔ)  .ٙ٘يينٛٔ يجاخفد
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 يفي ع يجْٟل ف ند
ْي ًا يجْي ٌُٔ يجل  نٛ

ِٔ يألٚند٢  د نيفده  فه غْ  ن
 يدجنص٢ يجهْ ْ

 فه غْ  نيْ يألٚند٢
 جئلطبل٣ جه ي٣ يجطش ْ

ه فث ٞٞٞٞٔ لهًٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞد ٔ اشهقٞٞٞٞد  يدجاندطٞٞٞٞيدٍ يجفٞٞٞه فاٞٞٞٞٔ  هٞٞٞٞى نيندئٞٞٞٞو، ييجفٞٞٞٞ ي يقٞٞٞى 
ٔلٞيجشييٟٚٞ  نْٞه ي نْٞ  دئهفٞٞو ٤ يٞٞو فٞه كنٟٞ ميٞٞدئي٣ ي ، فدجشٞد٣ يجهْ ْٞ هٞٞدل ييألٚنٞد٢ ف

ٔيل يجقمٞٞيد٤، وال ن٤ ناهي٣ٞٞ  ٤ٕ ييألطٞٞى جغ ٞٞدً ييجْٞٞى٣ ي ينىهٞٞ ي٣، ناٞٞد نينٞٞدهه ف اهٞٞهى٣ يجلٞٞ
ٔي   يقى افقْٞي  جهقدئٞو يجٞي يشْٞ لٞ ٤، يال   ّْ، ي٢ٞ  افْٞ ج صٞنع فهٞ قٟٞ يألا٢ٞ  نْٞ ىٞٓي يجلٞ

ٔ ٘  هى  ٔه ك٢ اطه٣ الً جْ نو، ل هْ ْي   صِْ ف و يألٚند٢ يني ْ يإلطبل٣، ي نفٛ
ٔيو ٔمدٌ   .ا

 
 
 
 
 :الشوق لمجنة -٘

ْٔ ْخٞي٢ يجهنٞ  ُ شفيٞٔ  فيقى يجهن  ُايفغى ك٢ٞ اطٞه٣، ينا٢ٞ ك٢ٞ ايلْٞ، أل٤ اهٞ
ٔي  جقيجو فشٞدجى ٕي  كي  يلْٞ طٞشى . (ٔ)"حالػرالننػاضظهارنػوالُأد خ لالػاْضجالظهظمػسمػمـد ػسمـازالػػسمطالن ػِزح زن"ػ: في

ٔند جههنٞٞٞٞ  انٞٞٞٞٓ نشياٞٞٞٞ  نٛنٞٞٞٞ ٔي ٞٞٞٞد  ديٞٞٞٞد  ٔه يشاهٞٞٞٞو فٞٞٞٞه لق٢ٞٞٞٞ يجْٞٞٞٞ ٌي يإلطٞٞٞٞبلا  ، فكٞٞٞٞد٤ ا
يجفٞٞه " خٞٞٓ نه وج ١ٞٞ"ياهدىْٞٞي ، يلْٞٞ  ّيٞٞٔ يجيٞٞد ٔ  ٤ٞٞ يٞٞيلو جههنٞٞ  ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ لصٞٞ ْفو 

                                                           
ٔي٤، م    (ٔ) ٌٔ م٢  ا  .٘ٛٔطي
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 :(ٔ) قي٢ ف يد 
 خٓ نه وج ١

  ههَ فك٢ُّ يجْييئٔ مدلٍ 
 يك٢ يجاندفه يك٢ُّ يجاخدفٔ

 اّهٍ جقدت يك٢ّ يجاغدٔي
 فخدٟ وٓي خيأفنه

 يلفى يجاقدئ
فنه  وٓي هئفيد ّا فد  خئّ

ٕت اصدْٔ  يأ٤ هيي
 خٓ نه وج ١..  

 ينٛا نه لص ٌْ ثأٔ  
 فغنه ييد يجثدكبلٍ يج فداى

 جش٢ّ يجني ْ  يّْ يج فداى
ٔياى   هنٟ ْاش  ٚن٢ ف

  هى صْٔ ن٣ فيّْٜ جهخهْ
 فطداى ييند  

 ج نفح جهاهْ يديد  هْ ْي  
ٔي  فاداد ٔا يجه ٢ يْ  ي شٚه ط

ٔيليد، يىٞي  ٔند جهقدل اليييفو يجفه اد  دْ  لفا٢ ف جقْ يْن يجيي٠  شصٟ ييد 
٢ٞٞ يجشٞٞٓيً ييألج٣ٞٞ وال ا٤ٞٞ نههيٞٞد ُٔ ا٤ٞٞ طٞٞه٤ يجْٞٞن د يجمٞٞ ٠  ؛يجٞٞٓت اٞٞد فلاَّ يجٞٞٓت  –ج خٞٞ

ْٕيْ مٞٞ قد   ه ٞٞو  ياٞٞد  يشْٞٞ  ٞٞي٣  جٌْٞٞ، ل ٞٞدٌ ن ْٞٞىد يهلل جهاٞٞهان ٤ ا٤ٞٞ وجٞٞى يجل ٞٞدٌ يجخد – ٞٞ
ٔغ٣ ناثدجو، ي  ، وال ننو نصيح  طفلثو ي هٞح فٞه ٚهيٞو ا٤ ثق  يجيد ٔ يقْي٣ ىٓي يج ي٣يدج

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٔ)  .ٚٔ، ْٙٔ يي٤ ال فط
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ٔ ْ جل دفو ن٤ فنفيٞه ْي٤  فك٢ اكد٤ فه يجْن د نصيح م قد   ه و ني  خيده، يجكنو ال  
هٞٞد  ُ لفٞٞٓا  يْٞٞ ا٤ٞٞ  مْٞٞ يجث ٌٔ، ففكٞٞي٤ نآي ٞٞ ٣ٕ ن٤  أخٞٞٓ انيٞٞد يألل ٞٞدل يجشي كٞٞدجى، ي ٞٞ

٠ٞٞٞ ناٞٞٞد٣ يأل  ٔ ٞٞٞ يجاهدىْٞٞٞ ٤، ي خٞٞٞٚ يجٚ  ٔ ، ييجافٚهشٞٞٞ  ه ٞٞٞد٢ يجصٞٞٞد ٌْ يجيدلثٞٞٞ   ٤ٞٞٞ يجل
٠ٔ ٔند يجقدف٣ وجى اطفقي٢ اي ، يُ لّي٢ لدم  .جاطفقي٢  اههه يجاهْ ييجٚاِي

 
 :لقاء الصحب خمف القضبان -ٙ
ٔم٤ ففلٞٞدييي فٞٞه   ٔيٞٞى اشي٣ٞٞ  هٞٞى ادئٌْٞٞ يجقٞٞ جقْٞٞٞ فشه٠ٞٞٞ يجيٞٞد ٔ يأصٞٞلديو يجٞٞٓ ٤ ف

ٔصٞ  يهلل، لف ٍْ يجْٞلدئ٠ يجٞثبلَ يجفٞه طٞاح ييٞد يجطٞهد٤ جهيٞد ٔ جهقٞدل نصْٞلدئو ف ى غْ
ٌٔجيَٞٞٞ يأليٞٞٞيي٠ ييجشييٟٚٞٞٞ ٔلفٞٞٞو يجغٞٞٞدا ، يلْٞٞٞ طٞٞٞه٢ ٓج١ٞٞٞ فٞٞٞه لصٞٞٞ ْفو ، ييجفشي ٞٞٞٔ  ٤ٞٞٞ ف

"ٌٔ ٌٔ لص   : (ٔ)يجفه  قي٢ ف يد " ٕ د
 ْل قف ٤ ني ثبلَ
ٔىد  ال فلهايي يغ 

 اد ن ًٓ يجشييٟٚ يجاكثّن 
 ْل قف ٤ ني ثبلَ

 َّ ٔيندييلند فكنه جي  ، يي٠ّ ْ
 ييْل يجشدصن 

  دنقفو
  دنقٍ وخيينه ها شد  

 فه ىٓه يجْلدئ٠ يجاكهّن . . 
 كنف٣ يقهيه  د نطْي

ٕا٤  يش ْيكد٤ لهيه  ، فَّٔ ا٤ 
 ٔفٙ يجطبلط٢ ييجق ْي

                                                           
 .ٜٔ، ٛٔيجطدي٠، ٘  (ٔ)
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ًَّ يجيهْي  يينطدِ فه يي٠ وجى ٔ
فٔ فٞه يجيخصٞ   يجقْ هاشٍ يخص   يجيد ٔ ك٢ يجصندٍ يجفه  هًٞ ن٤ ففٞي 

ٔىٟٞٞ يجلٖٞٞ فٞٞٞه  يجاطٞٞها ، فيٞٞي يْٞٞ ْ فٞٞه اٞٞيي٤ٚ يجيٌْٞٞ، يجٞٞٞ ٤ا فٞٞه اٞٞيي٤ٚ يجهٞٞ ٤، يا
ٔىٟٞ،  ٕٔ لّطٞو يجا ايي٤ٚ يجشدٚن ، جٓج١ اث٢ يخصو لٌْي فه يجايي٤ٚ يجثبلَ، يلْ يٞ

وخيينٞو فثٞٔي  دٚنفٞو جفكيٟٞ  ٤ٞ  ىي دٚنفو يجه دي  اع يألى٢ ييجصلً، فشنْاد  هقٞ
، فنٞٞٞه جقٞٞٞدل يفٞٞٞدل   ٛٞٞٞ ٣ فهٞٞٞدىي٣، ال  ْٜٞٞٞ اهٞٞٞدال  جنطٞٞٞ دني٣ اياٞٞٞد ، يلهيجكٍٞٞٞ يجخًٚٞٞٞي
ينيشٞدْه يجيهْين ٞ  يجاشاقٞ ، يلْٞ  ،خدٟٚ ي ني٣  كيٟ جند يجيد ٔ  ٤ اكنينو يجشدٚنه

فَّٞٞدٙ يج٢ٓٞٞا ي يَّٞٞد٠ لٞٞيْٞٞي ٓج١ٞٞ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ جينٞٞ  يجهقٞٞدل، ي  ٌٔ يجشنٞٞد٠ يٞٞ ٤ ىٞٞهالل يألخٌٞٞي ُٔ ٔي
، يكٞأنه يي٣ٞ  نٚي٠ٞ  هٞ ي٣ لْٞ َ نيٞ ي٣ صٞهى يهلل ًا كٞي٤  ، يط دِ يي٠ جٞٔ   ه ٞو يجشٕا

ورجالنن ححابالا "يطه٣ فه يجطيش  يجٓ ٤  ٛهي٣ يهلل فه ٛهو،  ي٣ ال ٢ٛ وال ٛهو نلْٞى٣ 
 (ٔ)"في اهلل اجحمعا عميو وحفرقا عميو

 
 
 
 :رثاء أحمد -ٚ
يألثٞٔ يجيٞدجف فٞه ننطٞو، فقْٞ اٞدٍ يىٞي " نلاْٞ"جقْ كد٤ جاٍي فهٌٞٓ كيْٞ يجيٞد ٔ  

ٔك  فه في  شو فه طهنو، يج٣  فط٤َ  ي و ني يجايد ٔثده فه لص ٌْ لد٢ ف يدجو ْي  :(ٕ)، ف
ُٚ يجصٔي.. لي يه   نىٓي ننٍ ؟ فخفه

٠ٔ يجصٔي  نىٓي ننٍ ؟ فلف
 نىٓي ننٍ ؟ فهًٓ لهيَه يجاكهي٣َ 

                                                           
ٔت، ُ. ٖٔٓٔل٣ٞ ، لْٞ َ ٔ ٘ٔٚ، ٘ ٕصل ح اطه٣، ُ (ٔ) ، يلْٞ َ ٖٕٗ، ٘ٔيصٞل ح يجيخٞد

ٔآت، ُ. ٜٕٙٔل٣  ٔل٣ ٜٛ٘، ٘ ٗيطن٤ يجف  .ٜٖٕٔ، لْ َ 
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٕ)  .ٕٚ – ْٕ٘ يي٤ ال فط
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 ٠ُٔ  فصشقُو، فإا٠ اد فيقَّى ف و،  لف
ٔلنه ُٖ يجْاشدٍ فل  لي يه نلي

٠ٔ يجيصٔ. .   .ي لف
ٕيل : لي يه  نىٓي ننٍ  خٓجنه يجش

ٔيل لفى  ناٍي كنيف  يجصل
، يج٣ ناْْ وج ١  ْي  . .  ٍَ ٔل  غ

ٕيل  نفُّٔ وجى وجو يجكي٤  انلنه يجش
ٔياه  ٛ ٣َ يجثندل. .   ج١ يجلاُْ 

ٔياه اه ً يجْ دل  ج١ يجلاُْ 
ٔهدل..  ه ١ ي فادْت   يننٍ يج

 فثياٍ فهيْت
ٔ دٍ يجقمدل  َن ناه  هى اه

ٍٔ  هى  ، يفشث ٔ و يجصٔي ٔند ييي٢ يجاصدً، فدخفهٍٚ ناد٣ ندٛ  جقْ ٓى٢ يد 
٣ٔ لهيٞو .. جطدنو يجكهادٍ، يكأنو ال  ص٠ْ اد لَْ  جقْ ياٞفؤلٍ ننطٞو يدألطٞى، ييمٞٚ

ٔند يجاٞٞٞها٤  ٠ٔ انٞٞٞو يجيصٞٞٞٔ، وال ن٤ يٞٞٞد  يدجاصٞٞٞدً، ييلفٞٞٞيٖ ْاشٞٞٞو فٞٞٞه يجاق٢ٞٞٞ، ييلفٞٞٞ
ٕيل ييجطٞٞهيا،  ٔ د  وج ٞٞو ٚدجيٞٞد  انٞٞو يجشٞٞ ٔ د٤ اٞٞد  هٞٞٓي وجٞٞى خدجقٞٞو  ٕٞٞ يه٢ٞٞ مٞٞد يجصٞٞدئ طٞٞ

ٔيه طٞييهيي يجٓافيهيد  جو يدجلاْ ييجثندل ف ٔيه ٞد  انٞو فثي ٍٞ فٞهيْه ت ال ُ لاْٞ  هٞى اكٞ  ،
ٔيطٞٞخد   ي٠ٞٞ  ٔيْ، فقْٞٞ  ٞٞدٗ صٞٞهيد   ٔ ٞٞدٍ يأللْٞٞئ، يلْٞٞ كٞٞد٤ اٞٞد ن ٕاٞٞد٤ ياه  هٞٞى ال٤ٞٞ يج

ٔيو يي ْي   ٔ قو فه ْ يفو يخٚى  ثديف  لفى جقه  ٚ(ٔ). 
 
 :األم  -ٛ
ٔه ييهْينٞٞو، يكدنٍٞٞ انيٞٞع  دٚنفٞٞو   ٔي  ا٤ٞٞ فنك ٞٞ ٕي  كي ٞٞ جقْٞٞ يٞٞغهٍ ن٣ يجيٞٞد ٔ ل ٞٞ

                                                           
ٔه د  (ٔ) ٔطدج  يجفه ففلَْ  ٤ يج  .يج
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ٍٔ هيْٞي  ي  ؟ ٔ يهينو، كهاد أ ٚ نيٞد يخ دجٞو، ك ٟٞ الياثد ٔي ٞ  يجفٞه اٞد يْخٞ ىٞه يجا
ًٔ يجهيٞٞٞدْ ييالطفيٞٞٞيدْ ٞٞٞٓج١ هٞٞٞدلٍ  ؛فٞٞٞه فنيٞٞٞئفو  هٞٞٞى ْ ٤ٞٞٞ يهلل  ٕٞٞٞ يه٢ٞٞٞ، ي هٞٞٞى ْ ج

 :(ٔ)جفشئ  ٤ ليو يجغدأ جيد، ل َ لد٢ " يي٠ وج يد"لص ْفو 
  يثد  نلدي٢ُ 

ٍَ ىٓي يجيي٠،  من نه لن نه  كي
  يثد  نلدي٢

 ىٓي يجٚ ٟ، نطيُح فه يهينه اط١َ 
ٔت  قٛد   ٌٟ  أُّ يخدٚ  ٚ 

ًٔ ا٤ طهينه. .   فأى
ٔيِِ  ٣ٕ ا٢َل يج ًُّ يجش  ٚ ٟ  ص

  انلنه  ق نه. . 
 ناهّ 

ٍُ مىدفه  وج ١ لاه
 يف ١ يغهٍ نيلدفه

 ٚي ن١  يغ٢ يجخدٚٔ
 فأنٍ يألاٖ ييجلدمٔ

 يننٍ اندَت فه اطفقيهه يآلفه
ًٔ ٔف قفه فه يجْ  يننٍ 

 د يجمبلالٍنلي يجنهٔ فه ْن 
ٔند  ٔل ٠ٞ اث٢ٞ يٞد   لا٢ٞ كاٞد  ىٞدئبل  ا٤ٞ يجشييٟٚٞ ييأللدطٞ ٖ  –اليْ جيٞد ٔ 

ٔيليٞٞٞٞد، ٔي  يييجْ ٞٞٞو، فأاٞٞٞو يجلنٞٞٞي٤ يجفٞٞٞه يٞٞٞغهٍ لهيٞٞٞو ج٣ٞٞٞ  شْٞٞٞ  ٚ ٠ٞٞٞ ف ٔهٞٞٞبل  يٞٞٞد  ن٤  كٞٞٞي٤ 
ٕايٞٞٞٞد يهيدْىٞٞٞٞد ٔل  يش ٔفيد يجايٞٞٞٞ ، فاٞٞٞٞؤل لهيٞٞٞٞو يك دنٞٞٞٞو، فيٞٞٞٞه يجفٞٞٞٞه انلفٞٞٞٞو  ق نٞٞٞٞد  ال فصٞٞٞٞي

                                                           
ٔليي يجياٖ ، ٘ (ٔ)  . ٓٗ – ْٖٚ يي٤ ال فط
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ٕٜ، يثيدفٞٞد  ال  نقٚٞٞع، ي  ٞٞ ٕ ٕاٞٞد  ال  نهٞٞو ل ْٞٞ طٞٞه٤، ني فشٞٞٓ ً طٞٞهد٤، فك ٟٞٞ جيٞٞد ن٤  ف  
ًٔ، يلداهٞ  يجي٣ٞفغ ً  ٤ اخ هفو ٔف قٞ  يجْٞ ٔيٞو  ه ٞو، يك ٟٞ جيٞد ، يىه  ٔمٞد  ، يطٞٔ 

ٔه ياطفقيهون  .٤ فغ ً يىه ناطو يلدم
 
 :حق العودة  -ٜ

ٔت،  ٟٔ ييٞ ٔ ه، ي ٞ د٤ ل٠ يٞ ٌ وجى يألٚي ٤ ا٤ٞ نغهٞى  أل٤يجشْي يجْٞ ٤ ييجٞٚي
ٔطٞٞ  ىٞٞٓي  اٞٞد  اه١ٞٞ يجييٞٞٔ، يك٢ٞٞ ننٖٞٞ ٔنطٞٞيد يفطٞٞشى وجٞٞى ااد طٞٞي   ففٞٞي٠ وجٞٞى اطٞٞقٚ 

ًٔ فإٓي ُانشْفُو هدىٍْ جهلصي٢  ه ويجل٠،  ، ييٓجٍ يجغدجه ييجنن ٖ ا٤ نههو، يلْ م
ُٔ ا٤ اكٞ   د٤ ل ٤ ُنخ ٔطي٢ يهلل صهى يهلل  ه و يط٣ يجاث٢ يأل هى فه لً يألٚي جند 

ني ألعمم": لد٢ إلّي وأكرمالو عمالى اهلل ولالو  ، أنك أحب بند اهلل أما واهلل ألخرج منك وا 
 .(ٔ)"أن أىمك أخرجوني ما خرجت

ٌ ، "  دئْٞ"جٓج١ هٞدلٍ لصٞ ٌْ يجيٞد ٔ  جفهكْٞ ىٞٓي يجل٠ٞ ، يفشه٤ٞ لفا ٞ  يجشْٞي
 :(ٕ)ل َ لد٢

ٔيفٞٞٞٞٞٞٞه يجطٞٞٞٞٞٞٞ  يل  دئْٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞدئْ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞ ثند ٞٞٞٞٞٞٞد غ  ْي
  دئْٞٞٞٞٞ اث٢ٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞجا يجنٞٞٞٞٞٔي فٞٞٞٞٞه لهًٞٞٞٞٞ يجاهدىْٞٞٞٞٞٞ
ْٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد   دئْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اثهاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞقه جيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٚهي٣  ٚٞٞ

ٔيلٞٞٞٞٞه  هٞٞٞٞٞ  ى كنٞٞٞٞٞه يجهشه ٞٞٞٞٞدل صد ْٞٞٞٞٞٞ دئْٞٞٞٞٞ 
 

ٌ، ثق  يجاقدف٢ يجشن ْ يجٓت ج٣ٞ  جقْ  ئ يجيد ٔ فه ىٓه يألي دٍ  ٤ ثقفو يدجشْي
 ٌ فثنو  ٓييدٍ يجطه٤  ٤ يجاٚدجي  يلقو ني يجْفدٜ  نو ييجاٍي ْينو، ونٞو ييث٠ٞ يٞدجشْي

ٔيٞو  ض غالِدـوِءواػػػسمؿنذالاػجالاءالػوالر ِدػاْضـؽخ رالة ػ"ثقفو يدنفصدٔ يجل٠  هى يجيد٢ٚ، يإل ادنو يي ْ 

                                                           
ٕييئْ (ٔ)  ".يفمهيد يدً اد هدل فه اك " ٖٕٛ، ٘ ٖيجي ثاه، ُ: اهاع يج
ٔليي يجياٖ، ٘ (ٕ)  . ْٔٗ يي٤ ال فط
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، (ٔ) "ِوِجوعالِصم ػوالض غالد ِخُضواػاْضطالد ج دالػصالطالاػدالخالُضوِهػأموَّلالػطالرٍَّةػوالض ِغتالبؼـِرواػطالـاػرالضمـو اػتالت ب غـراًػػػػ
ٔا ييدئٔ يجنصٔ  هى  ْ اهدىْت فهطٞٚ ٤ يجٞٓ ٤  يك ٟ ال  كي٤ ييثقد  يشْ ٓج١ يىي  

ٔييلي٣ ف قفهٞي٤ يُ قفهٞي٤ ج ش ْٞيي ني٣ يٞأ ٞني٣   نْي٤ ْ ني٣ يٚي يألا٢ٞ ا٤ٞ هْ ْٞ ألينٞدل ٚي
٤ لدْاٞ  ال  ٔٙ يجٞٚي ٌ وجٞى ن يجشاي٣ نافي٣ يأ٤  ي٣ يجخبل٘ ا٤ ياللفبل٢ مٍ، ييجشْٞي

٣ٕ  (ٕ)"والصالانالػحالّػًاػرالضمغ ظماػظمص ِرػاْضِطؤ ط ظ غنال"ػ:الدج  ينم٢ٞ يهلل ث٣ٞ يطٞيي ْ يجاهدىْٞ ٤ ي ٞ
ٔفدل، يفمل دٍ يأليٚد٢  .يجي

 :جرائم الييود -ٓٔ
٤ يجٞٞٞي بلٍ، يفييجٍٞٞٞ  هٞٞٞ ي٣ يجنكيٞٞٞدٍ، يل كٍٞٞٞ مْٞٞٞى٣ جقْٞٞٞ  ٞٞٞدنى نى٢ٞٞٞ فهطٞٞٞٚ  

ٖٔ ٔى٣ انيٞٞٞد، اٞٞٞد ٔمٞٞٞي٣ يفيه ٞٞٞ ٔيٍ، فيدإلمٞٞٞدف  وجٞٞٞى يلٞٞٞفبل٢ ن  هٞٞٞ ي٣ يجالفهٞٞٞي٤  يجاٞٞٞهيا
 : (ٖ)ل َ لد٢"   دٗ"، يلْ طههيد يجيد ٔ فه لص ْفو يفى صنٟي يجشٓيً

ٔيً  ٔيً فاٞٞٞٞٞد جي٣ٞٞٞٞٞ وال يجخٞٞٞٞٞ ٔيي ييهْٞٞٞٞٞفند يجخٞٞٞٞٞ  نيٞٞٞٞٞ
ٞٞٞٞٞٞح ي ٞٞٞٞٞٞبل  فهّن ٔلاٞٞٞٞٞٞيي ي خٞٞٞٞٞٞٞد  يال ٚن   ٣ٞٞٞٞٞٞ  دجث ٞٞٞٞٞٞدًج

ٔمٞٞٞٞٞٞشيه لندي٢ٞٞٞٞٞٞ يجغٞٞٞٞٞٞٞدٕ يجاّْٞٞٞٞٞٞاع ييجييٞٞٞٞٞٞدً  لْٞٞٞٞٞٞ ن
ٔيلٌ ييجلطٞٞٞٞدً ٣ٞٞٞٞ يجقٞٞٞٞ  لْٞٞٞٞ  ّهاٞٞٞٞيه يجلقْٞٞٞٞ اٞٞٞٞع  ه
ٔٓيئ٢ٞٞ نغهقٞٞيي يهٞٞو يجنمٞٞ ه  ك٢ٞٞ يٞٞدً ٔطٞٞيي يج  غ

  
ٔيئ٣ يج يْٞي يجفٞه اٞد يننكٍٞ    ٓكٔ جند يجيٞد ٔ فٞه يألي ٞدٍ يجطٞديق  يشمٞد  ا٤ٞ هٞ

ٔٙ فهطٚ ٤، لفٞى ٚدجٍٞ يجلهٞٔ ييجيٞهٔ ييإلن طٞد٤ ييجل ٞيي٤، فنف١ يك٢ يهل  هى ن
ٔنٌ،  ٔه٢ٞٞٞ يياٞٞٞ  ٤ ٞٞٞ لٞٞٞي٤ ي ن٢ٞٞٞ صٞٞٞغ ٔ فدجك٢ٞٞٞ اطٞٞٞفيْٟ فٞٞٞه  ينوني٣ٞٞٞ ال  نٔا ٞٞٞ ٤ يٞٞٞ   ٚي ي

ٔيد   ٔيً ييجْادٔ، يطنكيي يجْادل، ين هنيي ل ٔيي يجخ ٔ ي٣، يالكي٣  ه و يدجنندل، فقْ ني ي

                                                           
ٔيل، م    (ٔ) ٌٔ يإلط ٔيٍ، ٘ . ٚطي  .ٛ٘يينٛٔ يجاخفد
ٔي٣، يآل     (ٕ) ٌٔ يج  .ٕٚطي
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٖ)  .ْٛ٘ يي٤ ال فط
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ْٕ نينٞٞدل  ٞٞ ٔٓيئ٢ٞٞ، وال ن٤ ك٢ٞٞ اٞٞد فشهٞٞيه ي نشهينٞٞو ج٣ٞٞ   ٔ ٞٞيي يجاندطْٞٞ ييج  هٞٞى يجنمٞٞدئ٢، ٕي
ٔى٣ فهطٚ ٤ وال ٔىد  جي٣، يفصا اد   هى ْل  .لقْي   ه ي٣ يك

 
 :الجياد ىو الحل -ٔٔ

ٔي  يٞٞفى جل٢ٞٞ لمٞٞ فوجقْٞٞ فينٞٞى يجيٞٞشً   ٠ٔ يجنهطٞٞٚ نه نفكٞٞد ٠ٔ نيٞٞييً يجيٞٞ ٞٞ ، ٚي
ٔ فو، وال ن٤ ك٢ يجيطٞدئ٢ ج٣ٞ ُفهِْٞ ننشٞد  ناٞد٣  ْٞي  ًٔ  هَّو  لص٢  هى يطفقبلجو يل ييجغ

١ٔ نيندل ٔٙ، يافنكٔ جهل٠، جٓج١ نْ يجيشً يجنهطٞٚ نه ن٤ يجل٢ٞ  اخدْٜ اغفصً جؤل
ْٔ وال يٞدجقٌي ، ياٞد ا٤ٞ لٞي٣  ٔ مٞ  يجهيٞدْ، أل٤ اٞد نخٞٓ يٞدجقٌي ال  طٞف  كا٤ٞ فٞه ول ٞدل ف

ٔكٞٞيي يجهيٞٞدْ وال نٓجي٣ٞٞ يهلل، جٞٞٓج١ نهْٞٞ يجيٞٞد ٔ  يهٞٞو ْ ٌٞٞي جههيٞٞدْ فٞٞه لصٞٞ ْفو  "  دئْٞٞ"ف
 :(ٔ)ل َ  قي٢

 
 
 
 

    . . 

ٔيئًٞٞ ٔيك٣ٞٞ يطٞٞٚ يجخ   ٞٞد  صٞٞي  يإل اٞٞد٤ ُيّٞٞقيي ْ
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْ نيّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ك٣ صٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنُّيي يجكفدئًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيي ه  يٞ

ٔيفي٣ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجكنٔ خدئًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔىييي هيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ال فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
٠ٔ ٞٞٞٞٞٞٞيي ِٞٞٞٞٞٞي ييٞٞٞٞٞٞد يجي ٔك٣ فه  يفقّْٞٞٞٞٞٞايي ىٞٞٞٞٞٞٓت ييٞٞٞٞٞٞدئ
ّٕيلٞٞٞٞٞٞ  يجانٞٞٞٞٞٞدف٠  ال فقيهٞٞٞٞٞٞيي يدج٢ٓٞٞٞٞٞٞٞ يدط٣ٞٞٞٞٞٞ يجطٞٞٞٞٞٞه٣ 
ٕيى٠ٞٞٞ ٣ٕ ا٢َٞٞٞل لهٞٞٞييك٣ اياٞٞٞد  ٚٞٞٞي٢ يجه ٢ٞٞٞ   يٞٞٞدجش

 
ٔ ٠ يجٓت  هً ن٤ فطهكو  صي  يإل اٞد٤ جفلق٠ٞ يجنصٞٔ،   ٔند يجٚ جقْ َخئَ يد 

ٔ ٠ٞٞٞ يجهيٞٞٞدْش ْٞٞٞ يجل٠ٞٞٞ ألىهٞٞٞويجف ٔىًٞٞٞ انٞٞٞو ، نال ونٞٞٞو ٚ ، يجٞٞٞٓت فنكًٞٞٞ  نٞٞٞو يجانٞٞٞدفقي٤ ين
ٔياٞ يجغدصيي٤ ٌٕ ييجك ٔ ٠ يجشٞ ٔ ٠ٞ يألصٞن دل يأل، ونو ٚ ٚ ،ٌ ٔ ٞ  ييجشْٞي ٔ ٠ٞ يجل فق ٞدل ، ٚ

ٕا ٤ يفشدج ٣ كفديي٣ ػوالاضهـذ غنالػجالاعالـِدواػس غظمـاػضمظمؼ ـد غالظهِؼم ػِدـِبضمظماػوالإننَّػاضضهـهالػضمطالـعالػػػػػػػ: "يجاهف

                                                           
ٔليي يجياٖ ، ٘  (ٔ)  . ْٛ٘ ي٤ ال فط
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ٔ ٤  هى ىْت ني اي٣  (ٔ)"اْضِطح د ظ غنال والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في "يجطدئ
سبيل اهلل خير من الدنيا وما فييا ولمقام أحدكم فالي الصالف خيالر مالن صالنحو سالحين 

ٔٙ. (ٕ)"سالالنة ٔ ٞٞٔ يأل ٔ ٠ٞٞ يأليلْٞٞ إل ٞٞدٌْ يجل٠ٞٞ يفل ٔفٞٞٙ  ،جٞٞٓج١ يفخٞٞٓه يجيٞٞد ٔ يجٚ ي
ٔ ٠ يجطبل٣ يجآ  هٞى ىٞٓي يجل٢ٞ "   ٞدٗ"ي هكْ يجيد ٔ فٞه لصٞ ْفو . ٢ٔفمد  لدٚشد  ٚ

ٔفٙ اد ْينو ا٤ لهي٢ ل َ  قي٢  :(ٖ)ي 
ٔصد٘ طي هنٞد يىي يجخٚدً ًٔ يجقندي٢ ييج ْ 

ًٔ يجفندٙي ييجكٓيً  فهقْ نمدٜ لقيلند ْ
ادل لفبلنٞٞد فندْت يجثأٔ لْ م٤ يجشقدً  ْي

ٔئ يجي فشه٠ يدجطلدً  ج٤  نقٓ يجيدغه يجن
ًٔ فندٙي ٔ فه يألي دٍ يجطديق  فجقْ لط٣ يجيد ٔ يألا  ًٔ يجنصٔ ْ ه٣  شْ ْ

٢ ٕ ًٔ يجصٞل ح يجٞٓت ال يْٞ ن٤ ُ طٞه١ ىٞي ى ًٔ طبل٣ ام ع جهلقٞي٠، يجك٤ٞ يجْٞ ، ني ْ
ٔيلٍٞٞ ا٤ٞٞ ْادنٞٞد  ًٔ يجهيٞٞدْ ييجاقدياٞٞ ، فدجانديمٞٞدٍ نمٞٞد ٍ ا٤ٞٞ لقيلنٞٞد يجكث ٞٞٔ، ين ْ

ٔ ٠ٞ فٚهًٞ يجثٞأٔ ييال ٔند فٞه ك٢ٞ ٚ نفقٞد٣، فاٞد يجكث ٔ، لفى نصٞيلٍ ىٞٓه يجْٞادل فلدصٞ
 . دْ ا٤ طي ٢ ناد٣ يجيدغه وال ن٤  ْفع يجثا٤ ياليْ ن٤  ْفشو

 
 :الشييد -ٕٔ

ٜٔي ابلل٣ٞٞٞ يجيٚيجٞٞٞ  ييجنْٞٞٞيل، يففههٞٞٞى ن ٣ٞٞٞٛ ىٞٞٞٓه   جقْٞٞٞ طٞٞٞٚٔ نينٞٞٞدل فهطٞٞٞٚ ٤ ن
ٔيلٞٞو  هٞٞى كن ٞٞو يينْٞٞفع  قف٢ٞٞ ن ْٞٞيل يهلل، ج نٞٞد٢  يجابلل٣ٞٞ فٞٞه يالطفيٞٞيدْت يجٞٞٓت لا٢ٞٞ 

ٔمٞو، يلْٞ ٔمٞٞو ي  لْٞ َ  هٞٞى "لْٞثند يجيٞٞد ٔ فٞه لصٞ ْفو  يجيٞيدٌْ ا٤ٞ نه٢ٞ ْ نٞو ين

                                                           
، م    (ٔ) ٌٔ يجشنكيٍي  .ٜٙطي
ٔل٣ ٕٙٙ، ٘ ٘اطنْ نلاْ، ُ (ٕ)  . ٖٕٕ٘ٗ، لْ َ 
ٔليي يجياٖ، ٘ (ٖ) ٔيٍ، ْ٘ٔٗ يي٤ ال فط  . ٙ٘، يينٛٔ يجاخفد
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 : (ٔ) ٤ ٓي١ يالطفييدْت يجي٢ٚ، ل َ لد٢ " نيييً يجهن 
  ايه اٚائند   ٤دك
ْْٔيي  ٔه   ا٤ غ ٔ ف  مَح يج
ٔفدِ يجما ٔيي   ث٠ يجخٌٚي ا
ٖ  وجى ن ٤ يجاص ٔ ٤ٟٔ اش   نا
 ْ جلٛدٍ ط خٚيشي
  د نّاه يجلني٤ هم
ٔيل يجش ي٤ هف  هند٤ يجخهْ لي

ٔيٍ لْ طاٍ دٚ  في٠ يجٛني٤ى
ٔتجْ يَ  ي ٔت يَفصَّ  َفْصي
 فدٍ فه يجْن د ها ٢ ٤و
ْٖٔي اد في٠ يجها ٢يف  ند١ فه يجن

استياأ الشاعر ته البيات السابقة أن يرسم لرا صورة اٌستشيهادر والحالية  
الته ياون عليها قبت ترفيسه العملية، ولوٌ أن الشاعر اان مجاهداد ومشيروعاد للشيهادة 

لريا هيسه الصيورة، تاٌستشيهادر رجيت  مرحيه هللا الفهيم الثاقييب، لميا اسيتياأ أن يرسيم 
، تاشيتره حيياةد باقيية بقة على تهم تلسيفة الحيياة والميوتوالرةرة العميقة، والقدرة الفا

خالدة بدريا  ابلة تارية، ولميا ااريت ايت رفيم سابقية الميوت ايان ٌبيد أن يختيار لرفسيه 
ت بهييا رضييى ربييه ويفييو  تيهييا بجريية الميتيية التييه تحفيية عليييه ع تييه وارامتييه، ويرييا

عرضها السموات والرض، تيها ميا ٌ عيين رأت، وٌ أسن سيمعت، وٌ خيير عليى 
قلب بشر، وترك عيشه الخروأ تحت قهر المحتت وإسٌله، ليسلك ايان ٌبيد ليـه بعيد أن 

، هادئ البات مرتاح الضيمير، واثقياد بربيه يقه وأدرك مآلها أن ياون ميمبراد عرؾ ير
 .عليه متواٍد 

ػبطضاطغنػ ػرػوضظا ػغثري ػأن ػادتطاع ػاضطػادطظ ػإبراعغم ػاضذارر ػأن واضخالصظ
ػاضخاصظسصرغظػذت ػتجربته ػأظتجتؼا ػسجاءتػصادشظػوططبؼرةػرنػىػصاظتػشد ،

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٔ) ٔيٍ، ٘ٚٗ، ْٙٗ يي٤ ال فط  .ٜٗ، يينٛٔ، يجاخفد



 -9ٔ- 

ػسضدطغنػ ػأعل ػوططاظاة ػخاصظ، ػأطثاضه ػطن ػاضطجاعد ػاضذباب ػوططاظاة ططاظاته
ػذعنػاضطتضػيػسيػداحظػاألدبػوسيػػراطظ،ػططاػطصَّنػضؼاػاضحضورػاضوادع
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػاضػضاغاػاضغظغظ

ٔفو  ٔيى ٣ يجاقدْا  ٛييىٔ فن    ٌْ ننيأٍ  ٤ اقْ ٍٕ فه يشٔ وي جقْ ئ
ٔٙ جيد  هى يجنلي يجفدجه ٔ  ، ي اك٤ يجفش  :يجيش

 :الحرديد -ٔ
  ْ ْٔ ٔئ" شْ يجف ا٤ نى٣ اكيندٍ يجين   يإل قد    جهكهاٞ  ييجهاهٞ   هٞى لْٞ " يجفك

ج١ ا٤ خبل٢ ف ٔفيٚ يأيشٞدْ ننطٞ   طييل، ٓي ٟٔي ني يجكهاٞدٍ يجفٞه فٞ ْٔ ْ يشٙ يجلٞ
ْٔ ْٞٞ  هٞٞح  ٌٔ ُ شنٞٞى ييٞٞد  اياٞٞ  هٞٞى هيٞٞ  "فٞٞه يهْٞٞي٤ يجيٞٞد ٔ كٞٞي٤ ىٞٞٓي يجف فٞٞه يجشيٞٞد

 طٞٞهٚ يجمٞٞيل  هٞٞى نقٚٞٞ  لطدطٞٞ  فٞٞه "فيٞٞي  (ٔ)"يجيٞٞد ٔ نكثٞٞٔ ا٤ٞٞ  ند فٞٞو يطٞٞييىد
ٌٔ، ي كيٟٞٞ  ٤ٞٞ يىفاٞٞد٣ يجاٞٞفكه٣ ييٞٞد ٌٔ  مٞٞع فٞٞه ن ْٞٞ ند انفدلٞٞد  "ل َٞٞ  (ٕ)يجشيٞٞد جهنكٞٞ

ٔ   يجفٞه  طٞهٚيد يجيٞشٔ  يجافطهٚ   هى يجيٞد ٔ، يىٞي يٞٓج١ نلْٞ يألمٞييل يجبليٞشي
ٕل ا٤ٞٞ يجينْطٞٞ    هٞٞى ن اٞٞد٠ يجيٞٞد ٔ ف مٞٞ ئيد يل َٞٞ نٚهٞٞع  ه يٞٞد، ني جنق٢ٞٞ ننٞٞو هٞٞ
ٌٔ  لدي٢ يجيد ٔ ف و ن٤  ن٣ٛ كهادفو يل َ  قٞ ٣ نطدطٞد   دٚن ٞد  ا٤ٞ  يجشدٚن   جهشيد

ْٔ ْٞٞ يجه.(ٖ)"نٜٞٞي اٞٞد ْٔ فٞٞه لصٞٞ ْفو  هغٞٞيت فٞٞه يٞٞشٔ يا٤ٞٞ ناثهٞٞ  يجف ل َٞٞ " نلاْٞٞ"اٞٞد ي
 :(ٗ) قي٢ 

ٔت ننَّه فغ ً.. ننٍ يجٓكه   يخدٚ
ٔال  ٔت ننَّه فغ ً.. ننٍ يجه  يخدٚ

ٔت ننَّه فغ ً.. ننٍ يجفقه   يخدٚ
ٔليي ؟  !ى٢  قُْٔ يألليدً ن٤  فن

                                                           
١ٕ يجابلئك ، ٘ : لمد د يجيشٔ يجاشدصٔ (ٔ)  .ٙٚٙند
 .ٙٚٙيجطدي٠، ٘  (ٕ)
 .ٕٚٚ، ٕٙٚيجطدي٠، ٘  (ٖ)
ٔليي يجياٖ، ٘ ( ٗ)  .ْٖٙ يي٤ ال فط
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ٕليي ؟  !ى٢  قْٔ يألليدً ن٤  فا
ًّ لهيه ْياع   د ٔ

ٔي  لهيه يجاهيَّٜ   د هدي
ٕن ًّ ل  ه ييطع د ٔ

ٔلاد١ نيطع  جكناد 
ًٔ فدهاشنه يو   د 

 يهيئ ط اْند يجاينع
ٕٔ ىٞٞٞٞٓي ْٔ ْٞٞٞٞ يجهغٞٞٞٞيت اْٞٞٞٞا  ا٠ٞٞٞٞ يجايٞٞٞٞد ٔ جقْٞٞٞٞ نيٞٞٞٞ ٌٔ يجيهْٞٞٞٞي٤  نْٞٞٞٞ يجف ٕي ، يغٞٞٞٞ

ٔيٞٞٞو  ٌٔ جهاخدًٚٞٞٞ فٞٞٞه خٌٚٞٞٞي فق ْٔ ْٞٞٞه مٞٞٞا ٔ يإليٞٞٞد ٔغ٣ٞٞٞ غ ديٞٞٞو  ٤ٞٞٞ  –يجيٞٞٞد ٔ، فف
٤ٔ ىٞٓي يجمٞا ٔ يأيصٞدٟ فمٞنه  هٞى يالي٤ٞ يجنق ْٞ  -يجْن د ٔي  ا٤ لهيو ث٣  قٞ لمٞي

ْٔ ْ  قً ك٢ٞ يصٟٞ  ٔنفو يفقييه، جٓج١ هدل يجف ٔت "ْيئاد  فه ٓىنو يٓكدئو يه يخٞدٚ
ٔفٞٞو، يىٞٞٓي اٞٞد " ننَّٞٞه فغ ًٞٞ ٌٔ فطٞٞفيشْ ىٞٞٓي يجغ ٞٞدً يجيهْٞٞينه ا٤ٞٞ ٓيك فٞٞه نغاٞٞ  افكٞٞٔ

ى٢  قْٔ " ايْ جبلطفنيد٣ يجٓت هدل يشْ ٓج١، ج ثيٍ لفا َّ  يجفقدل يأللي  يجيهْينه 
ٔلٞٞيي ؟  ٕلٞٞيي ؟  - …! يألليٞٞدً ن٤  فن ْٔ ْٞٞه ىٞٞٓي  يكأنٞٞو  طٞٞاع!" ن٤  فا ال "هيييٞٞد  جف

ٔي٤  ." قْ
ٔي٤ فإ٤ يألج٣ٞ طٞ يقى افهْْٞي  ييآلىٞدٍ طٞفيقى ا  دجاد ال  قْ فقٌْٞ، جٞٓج١  ههٞأ ٚي

ِٔ وجٞٞى لٌٞٞي يجخٞٞدج٠ ْٔ ْ ٞٞ  فكيٟٞٞ  ا٠ٞٞ يجهٞٞ ، ج ٚهًٞٞ انٞٞو يجشٞٞي٤ ييجاْْٞٞ فٞٞه نغاٞٞ  ف
٤ٕ ييطٞٞع"ي ٣ٞٞٛ يجاصٞٞدً  ، ييجلٞٞ ْٔ ْٞٞ  "فدجقهًٞٞ ْياٞٞع، ييجقهًٞٞ اهٜٞٞي  ٞٞد "جٞٞٓج١ هٞٞدل يجف

ٔلاٞٞٞٞ  يهلل يجييطٞٞٞٞش  "ًٔ،  ٞٞٞٞد هٞٞٞٞدئ ، يىٞٞٞٞه  ٔيْ ييجيْٟٞٞٞٞ يجانيْٞٞٞٞي ، ج ص٢ٞٞٞٞ وجٞٞٞٞى يجاٞٞٞٞ
َّْند يجاينع صهى يهلل  ه و يطه٣ ٌٔ ط   .ياهدي

ْٔ ْ يجهغيت فه لص ٌْ   ٕٔ يجف ٔليي يجياٖ"كاد ي  (ٔ)ل َ لد٢ يجيد ٔ" ال فط
 

                                                           
 . ٖٔيجطدي٠ ، ٘  (ٔ)
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ٔليي يجياٖ اند   خٓيي ك٢ يئ يال فط
 … خٓيي يجقاح جك٤ 

 … يي يجننٚ جك٤ خٓ
ِٔي ال يأٖ  خٓيي يج

ٔليي يجياٖ اند  ال فط
ْٔ يجهه ْ   نخدٟ  ه يد ٛبل٣ يجال ٚ يي

ٔييلك٣  ين
ٔليىد  فبل فط

 يجك٤ ْ يي ياطند..  يهلخٓيي ك٢ 
ًٔي  نخدٟ  ه يد ْادل يجغ

 نخدٟ  ه ند
ْٔ ْٞٞٞٞ فٞٞٞٞه ىٞٞٞٞٓه يجقصٞٞٞٞ ٌْ  ٔليي يجيٞٞٞٞاٖ"جقْٞٞٞٞ هٞٞٞٞدلٍ ين ٞٞٞٞ  يجف ٞٞٞٞد  " ال فطٞٞٞٞ  نيين

ٔل   ج١ٞٞٞ جفهكْٞٞٞ يجيشْٞٞٞ يجْٞٞٞالجه يجٞٞٞٓت  قهٞٞٞد دىٞٞٞدفٞٞٞه ثنجهقصٞٞٞ ٌْ ياطٞٞٞفغ ٠ يجيٞٞٞد ٔ يىٞٞٞي ، ٓي
ٔ ٚ فه يإلطبل٣ ْْٔ فش٢  ،يجفن ٔليي"يلْ ف ج ٛئ خٟٞي يجيٞد ٔ " ال"يجاطيي٠ يدجنيه " فط

ٔصٞٞو  هٞٞى يجْٞٞ ٌي  ٔ  ، ث٣ٞٞ يطٞٞٞفخ٣ْ أل هٞٞى يجْٞٞ ٤ يل نيٞٞٞد ىْٞٞت طٞٞاديت، ياصٞٞهل  ييٞٞ
 ْ ْٔ ٔيٍ ، جفش" خٓيي"يجيد ٔ ين   يجف ٔىد خاٖ ا دجْٞي٢  ٞأفه ف ،ٚه يشْي  ْالج ٞد  ل َ كٔ

ٌٔ يجثدن   امدفد  وج ٞو ىٞيياٗ فهشهٞو ثنٞدئه يإلنفٞدُ يٞ ٤ يجاشنٞى " ْْٔ فه يجا ياشنى ث٣  ف
ْٔ ْٞٞٞٞٞ  (ٔ)"يألي٢ ييجثٞٞٞٞٞدنه ٔ ٚ يجيٞٞٞٞٞد ٔ " خٞٞٞٞٞٓيي"كاٞٞٞٞٞد ن ٚٞٞٞٞٞى يجف  اقٞٞٞٞٞد  اشني ٞٞٞٞٞد   ٞٞٞٞٞيله يفنٞٞٞٞٞ

ٔييٍ ا٤ٞ لاٞح يننٞٚ يلفٞى ٔيْفو فه ك٢ يهل، فه ْالج   هى ىٞيي٤ ك٢ٞ يجثٞ  ييالٙ و
ِٔي ناٞٞٞد٣ يٞٞٞاٖ يجيْي ٞٞٞ  يإلطٞٞٞبل٣، يلْٞٞٞ هٞٞٞدل يجفيٞٞٞك ٢ يجكفٞٞٞديه  يجاطٞٞٞيي٠ يهك٤ٞٞٞ ( …)يجٞٞٞ

 ْْٔ ٔصٞ  ن٤  فٞ ٔى ف ١ٔ جهقٞد ٌٔ ف فٞ ِٔ ياخديفٞو ايديٞ ٔ ْٞ ن٤  صٞ ٔف ٤ يكأ٤ يجيد ٔ ال   ا
ٌٔ يجيد ٔ  ٔليي يجيٞاٖ"فه يهْينو  يد جفأخٞٓ اكدنيٞد فٞه ن اٞد٠ يجافهقٞه يفلق٠ٞ " ال فطٞ

                                                           
 . ٘ٓٔالاْ  يْيجاٚهً ، ٘ : ىكٓي فكه٣ يجن٘  (ٔ)
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 .هاْجيجيد يجاشنيت ييشْىد يجْالج
 ١ٔ ْٔ ْ يجٓت نخنده فه ْيخهو لي٢ له ٢ يف ِٔ ييٓي يجف وال ن٤ يجيد ٔ  شْي ي ص

ٞٞو  ٕه فٞٞه ليج ٞٞد ج هكْٞٞ خيفٞٞو ي يٞٞٔ ْٔ ْٞٞه فٞٞه ْيخهن ٔصٞٞ  ف نخٞٞدٟ  ه يٞٞد، نخٞٞدٟ "جنٞٞد ف
 ، ج يله يش٣ٛ يجفلْ دٍ يجفه فييهو يإلطبل٣ " ه ند

 
 :الححو ت الدرامية -ٕ

د صٞٞٞنٟي يجشٞٞٞٓيً ا٤ٞٞٞ نج٣ٞٞٞ خبلجيٞٞٞ ٞٞٞدٗ يجيٞٞٞد ٔ ل ٞٞٞدٌ اه ئٞٞٞ  يدجاشدنٞٞٞدٌ، لدطٞٞٞى 
د٤، يفْن ٖ يجاقْطٞدٍ يفقْٞي٤ يجيجْٞ، ك٢ٞ ٓج١ٞ يجطه٤ ٔي  يألى٢، ييغفصدً يألٚي ، يغ

ٔيا ٞٞ  يجفٞٞه فشيٞٞٔ  ٤ٞٞ خههٞٞدٍ ننطٞٞو يجافند هٞٞ  اٞٞع اٞٞد  ٔه ايٞٞيشد  يٞٞدجفليالٍ يجْ هش٢ٞٞ يٞٞش
ٔيل فهطٞٞٞٚ ٤ يجٞٞٞٓ ٤  د يٞٞٞيي يجنكيٞٞٞدٍ،  ٔه ا٤ٞٞٞ يٞٞٞش  لٞٞٞ ٚ يٞٞٞو ا٤ٞٞٞ نلْٞٞٞيَ، ييجيٞٞٞد ٔ كغ ٞٞٞ

ٔيٜ ي  ٔى٣، ااد يييكييي يجص يجاقديا ، يييْيي يجصيج  ي ٤ يجل٠ ييجيد٢ٚ فشد ييه فه يش
ْٔ يلٞيئ  ٔٙ فني شد  فه يألْيل يجهغيت اد ي ٤ طٞ ٔيا   يجفه فن هشهو اه ئد  يدجفليالٍ يجْ

ٔ ٞٞ  يطٞٞفٚدٜ  ٔفٞٞو يجفشي  ن٤  قٞٞ ٣ ينٞٞدل  فهطٞٞن د   نطٞٞٔ جنٞٞد ف ٞٞو يجل ٞٞدٌ ييأليٞٞ دل "ييجيٞٞد ٔ يقْ
ٔي  خدصٞٞد   ٌٔ جهل ٞٞدٌ ، يىٞٞي فنطٞٞ ٔ جٞٞفنطٞٞ  ٔطٞٞ  ايديٞٞ و ل افٞٞو يجخدصٞٞ ، ألنٞٞو نٞٞدفج  ٤ٞٞ ااد

ٔت ٓ"د نٞٞييٞٞٓج١  فيٞٞ ٤ ج. (ٔ)"يفاث٢ٞٞ جيٞٞد ٔياه وناٞٞد ىٞٞي ينٞٞدل  ين٤ يجشا٢ٞٞ يجيٞٞش يجٚٞٞديع يجْٞٞ
 هى اطفي  ٤، اطفيا يجن٤ ياطفيا يجل دٌ ٓيفيد، فنل٤ ال نطفيصٔ فه يجقص ٌْ ٓيٍ 

ٔت ينٞ ٌٔ يجيد ٔ  هى يندل  اهو يجيٞش ٔياه ياقْ ي٢ٞ نشٞد ٤ … دل فن ٞد  فلطًٞ يجٚديع يجْ
ٔك  فه يندل يجل دٌ يفيك هيد ٔفو  هى يجايد  .(ٕ)كٓج١ اْا لْ

ٔيا  ٍٔ خ ٞٞٚي يجْٞٞ فٞٞه يجين ٞٞ  يجهغي ٞٞ   نْٞٞ يجيٞٞد ٔ يجيٞٞي ْ فٞٞه لصٞٞ ْفو  ديلْٞٞ ٛيٞٞ
 :(ٖ)، ل َ  قي٢ "لْ َ  هى نيييً يجهن "

                                                           
ٔيه يجاشدصٔ (ٔ)  .ٕٗٗ ٕ يجْ ٤ وطاد  ٢ ٘: يجيشٔ يجش
 . ٕ٘ٗيجطدي٠، ٘  (ٕ)
ٔليي يجياٖ، ٘   (ٖ) ٔيٍ، ْ٘ٚٗ يي٤ ال فط  .ٜٗ، ينٛٔ، يجاخفد
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ٔا  يام  نخ
 ينصلدً يجطبل٣ يآلطني٤،  فيْلي٤

ٔ دل  لدف٢ جؤلي
ٔي  ا   يجليئ  نْاد  في٠ْ نصلدً يجطٞبل٣ ي فياٞي٤ يأليٚٞد٢ يقف٢ٞ جقْ يْنٍ ْ

ٔيا ٞٞٞٞ  يجايلٟٞٞٞٞ لٞٞٞٞ ٤  يهٞٞٞٞو  ْٕيْ ْ ٔ ٞٞٞٞدل ي قصْٞٞٞٞي٤ يي٣ٞٞٞٞ اغفصٞٞٞٞيه فهطٞٞٞٞٚ ٤، جفٞٞٞٞ يألي
ٔخفو يجاْي   جي٣، ف قي٢   :(ٔ)يالطفييدْت ص

  لي٣ي   د
 ْ اد ىدهٔ غصيد  شي
 جْت ا٤ لقهو ٓيٍ اطدليي 
ٔ دل ٣ج   شْ ا٤ ني
  بلْ ْ ٔ  دط ٤، لي ٌ ، يدفشي
ٔيصي   ي
 دلاْ لدند، ك٣ ىند طدجٍ ْشي
ٔ دلج  ٣  شْ ا٤ ني

ٕهٞٞٞٔ يجافيْٞٞٞل ٤ ا٤ٞٞٞ نصٞٞٞلدً يجطٞٞٞبل٣   شيٞٞٞٔ يجيٞٞٞد ٔ  ٤ٞٞٞ غمٞٞٞيو لٞٞٞ ٤  
جفٞٞييئ٣ يدافْٞٞيْىد يجصٞٞيفه ك٣ٞٞ يجغمًٞٞ "  ٞٞد"اطٞٞييل  يٞٞأْيٌ نْٞٞيل يجيش ْٞٞ " ي ٞٞح"يدطٞٞفخْياو 

٤ٔ يجيٞٞد ٔ  ٔيا ٞٞ  لٞٞ ٤  قٞٞ ْٕيْ يجايلٟٞٞ ْ جهاٞٞع مٞٞا ٔ يي" ي ٞٞح"يجٞٞٓت  اٞٞؤل يجيٞٞد ٔ، ي ٞٞ
ٔياه  لٞ ٤ " ي لي٣"يجغدئً  ٔ ٠، ي ييص٢ ايلنو يجْ ٔه ك٢ ا٤ طهكيي ىٓي يجٚ ٕه ج يا٢ 

لداٞ   ٔيلٌ، فيشْٞ فيه ٞٔ يآلانٞ ٤ ييض  ْج٢ ياهاي   ا٤ٞ يجلقٞدئ٠ يجفٞه فننٞه  ٤ٞ ىٞهالل يجيٞ
ٔ ٞدل"يجآييح ا٤ ْ ٔ  دطٞ ٤ وجٞى لدنٞد  ٌٔ جفشهٞه " ج٣ٞ  شْٞ ا٤ٞ ني ْٔ ْٞىد يشْٞ ك٢ٞ فقٞ يهٞدل ف

ٌٔ يجفنداه يجْ ٔه جهْٞي٢ يف  ٔي ٔفنشٍ ا٤ خبل٢ فك ٔ ٞدل"ٔياه جهلَْ، ييجفه ي " ج٣ٞ  شْٞ ا٤ٞ ني
ٔياه  نْ اد  ههأ  ٔيلٌ  ني٣ ها شد ، ي طفأ يجاييْ يجْ ٕا  ج ننه يجي يجٓت طي٠ يه٣ يجهد

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘   (ٔ) ٔيٍ، ْٛٗ يي٤ ال فط  .ٓ٘، ٜٗ، ينٛٔ، يجاخفد



 -99- 

ٔه يجيٞد ٔ يقيجٞو  ٔا فه نقْى٣ جبلطفيٞيدْت يا٤ٞ ٓج١ٞ اٞد ٓكٞ ْ دٌ يجطبل٣ وجى لهج نخ
(ٔ): 

 ٣ يجيشً ا٤ يجقٍئ ل
ٔيهن  لدٜ يجنق
 ٖ ا٤ خيٕ إلٚشد٣ يجه دٜ ج
ٕ ٤  يدٜ ج  ٖ ا٤ غدٕ يين

ٕىٔيّٚ    ٢ فصْ ٔ يجٚاد٣ٚ ييج
 ٣ يجشاد٢ ا٤  دجه يألهٔئ ل
 يجيشًْ ا٢ مش  وون

 يجطه٣مْ 
 ْي٣ يجما ٔشا

ثم " سيقوت"هرا يستؽت الشاعر اللؽة بتموجاتها حين يتحوت من تعت اٌستقبات 

ثم يعود للفعت " ، عيت، ليمحرم، أجاأ"من التعات الماضية  يتبعه مجموعة

مما يوحه باستمرار تؤثير عمت " إن"المسبوق بحرؾ التوايد " يعمت"المضارأ 

اٌستشهادر على الشعب وعملية السٍم، هسا التموج ته المستوه اللؽور السر 

جاء مقترراد بالترامه الدرامه للحدث والسر بلػ سروته حين رمى أدعياء السٍم 

يوحه بتق يم هإٌء لقضية تلسيين " معدوم الضمير"اٌستشهادر بقولهم 

العةيمة، بقضايا آرية محصورة بيعام وشراب ته حين ُتترك أرض تلسيين 

 .بمقدساتها رهباد ليهود 

                                                           
ٔليي يجياٖ (ٔ) ٔيٍ ، ٘ ٔ٘،  ٓ٘، ٘  ْ يي٤ ال فط  . ٓ٘، يينٛٔ ، يجاخفد
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ْٔ يجيد ٔ  هى جطد٤ يالطفييدْت لدئبل    :(ٔ)ف أفه 
 يّط٣فف
٣ٔ يشَيه ليفد  نن  ند نل
 ند ن٣ ٓي١ يجٓتنن
 ع يجق ْ يأ ْت يشيندمي 
 يدً  ه وه٠ يجغن

٘ا يجلقهّ ط  ٔ ٣ يجانفدِ جه
 يّط٣في 
 ِ يجصَْٔ فيّك٢ٔ ي
 يّط٣في 
يي ٤ج  فأّ
 يّط٣في 
 ش٢ يجنئَ يطدفٔين
 ٍْ نيبلهه جاد فندثٔغي 
 ييف٢ يجييْيل فه يجْن د اندئٔقج

ٔياه جهلَْ يديفطدا  ا٤ يجاهدىْٞ ج هيطٞو ثًٞي ثقٞ ،  ي هٟ يجيد ٔ يجفنداه يجْ
ٌٔ، وال ننٞو أل٤ يجاهدىْ  هى  قٞ ٤ فٞد٣ ياٞد طٞ ن ٔه فٞه يآلخٞ شهو فٞه ييلشٞو يياٞد  نفٛٞ

٣ٔ يجيٞشً ىٞي يجٞٓت ل ْٞه  ٔيا   يجلَْ  نْاد  شه٤ٞ ن٤ يجٞٓت  لٞ  شْي ي صشْ ا٤ ْ
 ٔٔ ٔيطفو، ث٣  شْي ي ك ٔف ٤ فه " يفيط٣َّ"ينغه٠  ه و يأليييً ييمع  ه و جصد  جل ا

ٔيل  صْٞٞٞٞٞٔ   يأليجٞٞٞٞٞى ييفطٞٞٞٞٞدا  فيك٢ٞٞٞٞٞ   ٔه ييٞٞٞٞٞ  ييجثدن ٞٞٞٞٞ  ييفطٞٞٞٞٞدا  فلْٞٞٞٞٞت يثقٞٞٞٞٞ  يلدمٞٞٞٞٞ
ٔياه فٞٞه  " نيٞٞش٢ يجنٞٞٔي يطٞٞدفٔ"ياطٞفقيهو، ث٣ٞٞ فٞٞأفه جلٛٞٞ  يجلط٣ٞٞ يلاٞٞ  يجشننٞٞيي٤ يجْٞٞ

 .جففندثٔ نيبلهه اندئٔ فطفمهل ييد لييف٢ يجييْيل

                                                           
ٔليي يجياٖ ٘  (ٔ) ٔيٍ، ٘ ٕ٘، ْٔ٘ يي٤ ال فط  .ٔ٘، ٓ٘، يينٛٔ، يجاخفد
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 :ا محدادات الصوحية -ٖ

لدفٛ يجقْياى ييجالْثي٤  هٞى يجينٞى يجصٞيف   فٞه فيٞك ٢ يجْٞالالٍ يجاشني ٞ ،  
ٔت ٔيل  جهّٞن٘، يفد ه ٞ  جهخٚٞدً يجيٞش ، يا٤ٞ يأللْٞا ٤ يجٞٓ ٤ فلْٞثيي  ٤ٞ ااد يفأ ثٞ

ٔنا يجفلداٞٞد  يٞٞ ٤ اشنٞٞى يجقصٞٞ ٌْ  ٔيٞٞه ياْجيجٞٞو يجصٞٞيفه يي٤ٞٞ هنٞٞه يجٞٞٓت  يجهنٞٞٛ يجش
ٔنا يجخندهه ن٤ (ٔ)يايط قى نجندٛيد ٔىٞد "، ي ٕ َّ   هى غ  جهَّنٛ  فه يجطاع لطند  يا

ٔي  ٕيُٟ فقٚال ا٤ نه٢ فيد ْ يجل ٔٙ فٞه يجاٞ " (ٕ)، ي٢ ألأ  قع فه يجفأج ٟ، ي ش
ٔنا جيٞٞٓه يالافْٞٞيْيٍ يا٤ٞٞ  ٔف َّٞٞ  فنيٞٞع ا٤ٞٞ "يجالْٞٞث ٤ يٞٞيله مٞٞ ٟ يجٞٞٓت  ْالجٞٞ  اش

ٔكٞٞٞٞدٍ، يكٞٞٞٞأ٤ ه يخف ٞٞٞٞدٔ يجيٞٞٞٞد ٔ جكهادفٞٞٞٞو، ياٞٞٞٞد ي نيٞٞٞٞد ا٤ٞٞٞٞ فٞٞٞٞبل ٟٔي ييجل ٣ فٞٞٞٞه يجلٞٞٞٞ
ٔكٞ  ييمِٞي  ٟٔ يل ٌٔ فطاع ك٢ يٞكه  يك٢ٞ لٞ ٔيل نٓنو يجٛدى جهيد ٔ نٓند  ْيخه   ي

 .(ٖ)"فد٣
ل َٞٞ "  دئْٞٞ"جيٞٞد ٔ يجيٞٞي ْ يا٤ٞٞ ناثهٞٞ  ىٞٞٓه يالافْٞٞيْيٍ اٞٞد ٛيٞٞٔ فٞٞه لصٞٞ ٌْ ي

 :(ٗ)لد٢
ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يل  دئ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجطْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ٔيف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد غ   ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدئْ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ثند 
  دئْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اث٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞجا يجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔي فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه لهًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجاهدىْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
ْٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد   دئْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اثهاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞقه جيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٚهي٣ ٚٞٞ
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى كنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجهشه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل صد ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔيلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه  ه   دئْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 

 
 

                                                           
 .ٕ٘ٗ، ٘ ٕيي٤ هنه، ُ: ينٛٔ ، يجخصدئ٘ (ٔ)
 .ٗ٘ٔ، ٘ٔيي٤ يألث ٔ، ُ: يينٛٔ يجاث٢ يجطدئٔ. ٜٚيي٤ طند٤، ٘ : طٔ يجنصدل  (ٕ)
 .ٜٚ ييله م ٟ،: فه يجنقْ يألْيه يجلْ َ (ٖ)
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٗ) ٔيٍ، ٘. ْٔٗ يي٤ ال فط  .ٛ٘يينٛٔ، يجاخفد
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ٌٕ يدجاْٞٞ يجصٞٞٞيفه "  دئْٞٞ"جقْٞٞ هٞٞدلٍ لصٞٞٞ ٌْ  لفٞٞٞى  كٞٞدْ  طٞٞٞ ٚٔ " يألجٟٞٞ"اكفنٞٞٞ
كهاٞٞ  وال ليفٞٞو يخدصٞٞ  كهاٞٞدٍ يجقدف ٞٞ ، فقْٞٞ ٛيٞٞٔ ىٞٞٓي يجاْٞٞ فٞٞه   هٞٞى و قد يٞٞد فاٞٞد ا٤ٞٞ

ج١ٞ "  دئْ" نيي٤ يجقص ٌْ  ٌٔ يجطٞديق  ا٤ٞ يجقصٞ ٌْ ٓي ٔيٍ فٞه يجنقٞ ٍٔ خاٖٞ اٞ يجفٞه فكٞٔ
ٕانٞٞٞه فٞٞٞه يالافْٞٞٞيْ يجصٞٞٞيفه جؤلجٟٞٞٞ اييفقٞٞٞد  الافْٞٞٞيْ يألا٢ٞٞٞ  نْٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ  ج يقٞٞٞى يجيشْٞٞٞ يج

ْٞٞٞ ن٤  فلق٠ٞٞٞيج فلٞٞٞي٢  ٕانٞٞٞه لفاٞٞٞه الي ٞٞٞى يشْٞٞٞ  ٞٞٞأفه يوج ٟٞٞٞ فٞٞٞه يجكهاٞٞٞدٍ ، ي  ْٞٞٞيْ يألج اف
ٕانه يجٓت ليفو " ْٔ، يجشه دل، صد ْ، ج شا٠ ا٤ ىٓي يالافْيْ يج يل، يجاهدىْ،  ٚد يجطْي

 ٍٕ ٔئ  نْٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ؛ أل٤ يجكهاٞٞٞدٍ يجفٞٞٞه يكفنٞٞٞ ٌٔ يإلصٞٞٞ ٕ ْٞٞٞ ا٤ٞٞٞ يف ٞٞٞ ٌٔ، يجف  دئْٞٞٞ يجافكٞٞٞٔ
ٌْٔ ييجاهدىٌْٞٞٞٞ ييجشهٞٞٞٞي ااٞٞٞٞد  لَْٞٞٞٞ يجفلداٞٞٞٞد  يٞٞٞٞ ٤  يألجٟٞٞٞٞ كهيٞٞٞٞد فيٞٞٞٞه يدجصٞٞٞٞشْي ييجاٚٞٞٞٞد

ٔه يناهو يجانيْييالافْ ٔي ص ٣ٕ يجيد ٔ ييض  .يْيٍ يجصيف   ييجْيي٢ يجاشني   يي ٤  
يجاشني    قٞي٢ يجيٞد ٔ  الالٍيفه فشدمْ ْالجه ي ٤ يالافْيْيٍ يجصيف   يي ٤ يجْ

 :(ٔ)"نلاْ"فه لص ٌْ 
ٔف١ جئلجو اهدىْي    ونَّه نٓ

 فهَه يجنص ً
ٔت ننَّى فغ ً.. ننٍ يجٓكه   يخدٚ

ٔال  ٔت ننَّ .. ننٍ يجه  ى فغ ًيخدٚ
ٔت ننَّى فغ ً.. ننٍ يجفقه   يخدٚ

ٔليي ؟  !ى٢  قْٔ يألليدً ن٤  فن
ٕليي؟  !ى٢  قْٔ يألليدً ن٤  فا

ٟٔ يج ٞٞٞدل خدصٞٞٞ  يجفٞٞٞه   ٔيك٣ يالافْٞٞٞيْيٍ يجصٞٞٞيف   جلٞٞٞ  ٛيٞٞٞٔ فٞٞٞه ىٞٞٞٓي يجٞٞٞن٘ فٞٞٞ
ٔتل  –يجنص ً "هدلٍ فه  ٔت  –يجه ٔت يفغ ًٞ ثٞبلَ " فغ ً –يخدٚ ٔئ يخدٚ اع فك

ٕان ٔيٍ ااٞٞد نلَْٞٞ فييفقٞٞد   يجاشني ٞٞ  جٞٞو،  الالٍ ٞٞد  يٞٞ ٤ ىٞٞٓي يالافْٞٞيْ يجصٞٞيفه ييٞٞ ٤ يجْٞٞاٞٞ
 ،ٌٔ ، فٞٞبل جقٞٞدل وال فٞٞه يجل ٞٞدٌ يآلخٞٞ ٕا٤  ييف٠ٞٞ ٚٞٞي٢ يجغ ٞٞدً يجٞٞٓت نلْثٞٞو يجاٍٞٞي فٚٞٞي٢ يجٞٞ

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٔ)  .ٖٙ، ْٖ٘ يي٤ ال فط
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كاٞٞد ييف٠ٞٞٞ ىٞٞٞٓي يجاْٞٞٞ لدجٞٞ  يجيٞٞٞد ٔ يجاليٚٞٞٞ  يجُآَىهٞٞٞ  يش٣ٞٞٛ يجاصٞٞٞدً ييجٞٞٞٓت نْا وجٞٞٞى 
ْٞٞٞ ىٞٞٞد فهٞٞٞدلٍ يالافْٞٞٞيْيٍ يجصٞٞٞيف   افشدمٌْٞٞٞ اٞٞٞع يج يجاشني ٞٞٞ  جفييف٠ٞٞٞ ىٞٞٞٓه  ٍالالىاْي

 .يجننط   يجافأجا  يجاطفطها  جقْٔ يهلل  ٕ يه٢
 –ننَّٞٞى  –اهدىْٞٞي   –جئلجٞٞو " يألجٟٞٞ"كاٞٞد يلفٞٞيا يجٞٞن٘  هٞٞى يالافْٞٞيْ يجصٞٞيفه  

ٔت  ّْ يج ٞٞدل " يألليٞٞدً –يخٞٞدٚ وال ن٤ ىٞٞٓي يالافْٞٞيْ ج٣ٞٞ  لَْٞٞ ننٖٞٞ يألثٞٞٔ يجٞٞٓت نلْثٞٞو اٞٞ
ٔيٍ ييجا ٌٔ ثٞٞبلَ اٞ ٕيي٢ ييجفٞه  ْٞٞٔي يخدصٞ  فٞٞه كهاٞ  فغ ًٞٞ يجافكٞٔ يل ٞٞ  يدالخفنٞدل ييجٞٞ

ٟٔ يألجٟٞٞٞ ج٣ٞٞٞ  فطٞٞٞديَ  ٕان ٞٞٞ  جلٞٞٞ فٞٞٞه  ليجيٞٞٞد امٞٞٞاي٤ يجٞٞٞن٘ وجٞٞٞى هدنًٞٞٞ ن٤ يجاطٞٞٞدل  يج
صٞٞيفه ( ٕا٤ٞٞ)جٞٞ ٖ جيٞد فٞٞه ٓيفيٞٞد ٚٞي٢ "اش٣ٞٛ يجكهاٞٞدٍ ٓج١ٞٞ ن٤ يالافْٞيْيٍ يجصٞٞيف   

ْٔيٍ يجفٞٞه  ٔفه جهانٞٞ ٔي  يفغ ٞٞٔ يجينٞٞدل يجصٞٞ ٕان ٞٞ  ففغ ٞٞٔ ٚٞٞيال  يلصٞٞ الْْٞٞ يجك٤ٞٞ نٚييجيٞٞد يج
ْٔيٍ فه يجط د٠ يجهغٞيت يجٞٓت فْٞخ٢ فٞه فأج نٞو فْ خ٢ فه يندئيد ا٤ ندل  ، ياكدن  يجان

ٔا  مْ يجْٞيي٢ يجاشني ٞ  يجفٞه ( يألجٟ)، وال ن٤ ىٓي يالافْيْ يجصيفه (ٔ)"ا٤ ندل   نخ
ٕانٞٞٞه جؤلجٟٞٞٞ فٞٞٞه كهاٞٞٞ   ٕانٞٞٞه جه ٞٞٞدل، كاٞٞٞد ن٤ يجاْٞٞٞ يج ٔت"نلْٞٞٞثيد يجاْٞٞٞ يج نلَْٞٞٞ " يخٞٞٞدٚ

ٔي  جيٞٞخ٘ يينٞٞو يجنق ْٞٞ  ٔه ييهْينٞٞو يجٞٞٓت هٞٞدل ( ْنلاٞٞ)لمٞٞي نكيٞٞٔ لْٞٞٔ ااك٤ٞٞ فٞٞه خٞٞدٚ
 ".ننَّى فغ ً"اشمْي  ن مد  يدجطهي٢ يالطفيشدْت 

ٔلٞٞيي "ث٣ٞٞ هٞٞدل يجاْٞٞ يٞٞدجييي فٞٞه   ٕلٞٞيي – فن ٔٔ "  فا يلْٞٞ طٞٞي٠ يطٞٞهي٢ يطٞٞيفشدْت افكٞٞ
ج١ ج شمْ يجْ" ى٢  قْٔ" ٟٔي يجطٞديق  يج نٞفح يجاهٞد٢  الالٍٓي يجاشني   الافْٞيْيٍ يجلٞ

ٔ ٠ٞ ييطشد  جبلافْيْ ي ٔفٙ يجفن ٕانه يجاييف٠ جهيشْ يجننطه يجٓت  كفنٟٞ يجيٞد ٔ يجٞٓت  ٞ ج
٠ٕ  .ييجفا

 
 
 
 :الصورة -ٗ

                                                           
ٔيى ٣  يْ: ي ٤ يجقْ ٣ ييجهْ ْ (ٔ) ٔلا٤، ٘ وي  .ٖٗٔيج
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ٔت   ٌٔ ئْي كي ٔ فه يألْيل يجيش ا٤ نى٣ ويْٞي دٍ يجيٞد ٔ  ألنيدفمٚهع يجصي
ٔل  فٞٞه اخ ه يجاشنٞٞى  الالٍيفقٞٞد  جاٞٞد فقفمٞٞ و ْ فٞٞويجاطٞٞفنٌْ وجٞٞى يجينٞٞدل يجهغٞٞيت ييجاطٞٞفغ

   كدنٍ الٚ يىفاد٣ يجنقدْ لْ اي٣ يلْ ثي٣، فدجنقٞدْ يجقْٞياى ىٓه يألىا ينيشدْ يإل لدل،
ٌٔ ٔيف  ا٤ فيٞي و ييطٞفشد ٕئ   يجاشفاٌْ  هى نطدج ً يجاهدٕ يجاش ٌٔ يجه . (ٔ)يىفايي يدجصي

ٔلًٞٞ ناٞٞد٣ اخ هٞٞ  يجيٞٞد ٔ يفٞٞه ال ٚٞٞو يجٞٞٓىنه يييلشٞٞو  ناٞٞد يجالْٞٞثي٤ فقْٞٞ ففلٞٞيي مفدلٞٞد  ن
ٌٔ نيشدْ ٌٔ يجقْ اٞ  لْٞ يصٞهٍ  اشني ٞ    ي  يجاش يه، ااد ن ٚى يجصي هْ ٌْٞ ج٣ٞ فك٤ٞ يجصٞي

ٌٔ غْٞٞٞي  هٞٞٞفقٚ يأليٞٞٞ دل يجيطٞٞٞ ٚ   وج يٞٞٞد، فدجيٞٞٞد ٔ فٞٞٞه يإلٚٞٞٞدٔ يجفيٞٞٞك هه يجلْٞٞٞ َ جهصٞٞٞي
،  ٔ ٔه فٞٞٞو يجفله ه ٞٞٞ  ياهكفٞٞٞو يجفصٞٞٞي  لطدطٞٞٞو، ي ٔه ييض ٕهيٞٞٞد ينكٞٞٞ ٔىٞٞٞد  ف ا ي فشا٠ٞٞٞ فٞٞٞه نغيي

ٔ   ال فشيٞٞٞٔ وال ٌٔ يٞٞٞش ُٔ صٞٞٞي ٔيٚ يٞٞٞ ٤ نيشدْىٞٞٞد يجاخفهنٞٞٞ  ييجافيد نٞٞٞ ، لفٞٞٞى فخٞٞٞ   ٤ٞٞٞ ي ٞٞٞ
ٔه، جفص٢ٞٞٞ وجٞٞٞى  ٔه، يال فصْٞٞٞٔ وال  ٤ٞٞ ولطدطٞٞٞو يايٞٞٞد  صٞٞدلييد كاٞٞٞد ال فشكٖٞٞٞ وال فكٞٞٞ

ٔيكو جهن٘ ْ  .(ٕ)يجافهقه يلْ لٛ ٍ يفلدج ٢ اخفهن  ينفيد٣ افيد ن  ك٢ لطً فياو ييض
ٔيى ٣ يجاقدْاٞٞٞ  اٞٞٞد هٞٞٞدل فٞٞٞه لصٞٞٞ ٌْ  ل َٞٞٞ " لطٞٞٞ ٤"يا٤ٞٞٞ ناثهٞٞٞ  يجفصٞٞٞي ٔ فٞٞٞه يٞٞٞشٔ ويٞٞٞ

 :(ٖ)لد٢
 كند اشد

 د  ٔمشند جيد٤ يإليدل اش
ٔمشد    يكد٤ يجنقدل جند ا

 نش٣  د لط ٤.. لط ٤ُ 
ٔفمه يدجييي٤ ُٔ ال ف  يفخ

                                                           
ٔيٞٞٞٞٞ ٠، ُ (ٔ) ولطٞٞٞٞٞد٤  يٞٞٞٞٞدٖ، : ، يينٛٞٞٞٞٞٔ، ف٤ٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞشٕٕٔٔ – ٕٓٔ، ٘ ٔينٛٞٞٞٞٞٔ، يجشاٌْٞٞٞٞٞ، يي٤ٞٞٞٞٞ 

ٔي. ٖٕٓ٘ ٌٔ فه يجيشٔ يجش ٌٔ يجنن   ، يينٛٔ،ٕٖ – ٖٔ هه يجي٢ٚ، : هيينٛٔ، يجصي هدئ : يجصي
٘ ،  .ٖٕٕ – ٕٕٓ صنٔي

ٔ ٞٞ  يجيندئ ٞٞ  (ٕ) ٌٖٔٔٙصٞٞبلِ فم٢ٞٞ، ٘ : ينٛٞٞٔ ، نٛ الاْٞٞ : ، يينٛٞٞٔ، يألًْ يلٞٞ ٣ يجل ٞٞدٌ يجاشدصٞٞ
  ٖٕٔٔكه  ياديت، ٘

ٔليي يجياٖ، ٘  (ٖ)  .ٖٕ، ْٕٕ يي٤ ال فط
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ٌَ يج٢ٓ  ٔفٙ يجش ٤ُ وغندل  ف
ٔفَع يج ْ  ُْ ٔفٙ يج   ف

 يدجاٍي.. ال يأٖ يدجكطٔ
 نصنع يدجاٍي فهٔ يجغْ

ٕين   فه يجطه٤ ني يهع  ياطفينى ٕن  يا٤ 
ٔل  يجشف٠ِ   طفيجْ ف

ٔيلند  ، يلييف٢ يجييْيل فه يجّطدل  ي ئ ه
ٌٔ يجل٠ا  ٕى ٕىٔ   طف

 ْٔ ٔيئ٤ يجاهٞدٕ فٞه لصٞ ْفو، ل َٞ فني ٍٞ اٞيي جقْ يطفٚدٜ يجيد ٔ ن٤  نهٔ لٞ
ٌٔ يإل لدئ ٞٞ  ااٞٞد نلَْٞٞ ينطٞٞ ديد  فٞٞه يجشبللٞٞ  يٞٞ ٤ يجلقٞٞي٢ يجْالج ٞٞ ، فنهْٞٞه  صٞٞٔي  يجصٞٞي
ٔمع، ييجنقدل اكدند  جو اٞع اٞد  لي ٞو ىٞٓي يجفصٞي ٔ ا٤ٞ فأصٞ ٢ جيٞٓي يجل٠ٞ  يإليدل جيند  ُ 

ُٕ فٞٞه ين ٞٞ  هطْٞٞ ياد فأصٞٞيح أليجصْٞٞ ق ٤،  فٞٞه ننطٞٞ   ىٞٞٓ ٤ ٔمٞٞد    فٞٞداف نياٞٞد نخٞٞٓيه 
ُٔ صْٞ قو لطٞ ٤  ٌٔ يإليدئ ٞ   نْٞاد  خٞ ٕيل يجصٞي ٕن ا٤ ك دنياد، يفكفا٢ نهٞ ٕلي  ال  فه ه
ٔفٙ إلغنٞٞدلٌ  ٔيٌْ يجٞٞ ِٔ ففافه١ٞٞ يجشٞٞ ٤ و ٔفٙ وجٞٞى يجهٞٞيي ٌٔ يجٞٞ ٔيفمٞٞد  جهيٞٞيي٤، جفص٢ٞٞ ثٞٞي

ٔفٞٞٞع يج ْٞٞٞ، يفص٢ٞٞٞ يجصٞٞٞ ٔفٙ  ٔهٞٞٞدٍ يالكفاٞٞٞد٢ يج٢ٓٞٞٞ، يُفيٞٞٞخ٘ يج ْٞٞٞ جفٞٞٞ ٌٔ وجٞٞٞى ن هٞٞٞى ْ ي
ٔيلٞدٍ  ٔي  يا٤ يجكطٔ ييجاٍي ييجطٞه٤ يمىٞدٍ يجايٞنى ييجه  نْاد  صنع ا٤ يجٛها  فه

ٌٔ جهل٠، ج كا٢ -يلييف٢ يجييْيل  ٕى ٔل  جهشف٠ ي ٔي  هْ ْي  يف ٌٔ اطٞفقيه    فه فيك ٢ صٞي
ييألاٞد٤ ،  لق٠ ف يد يألا٢ يجانيْي فه ولدا  ْيج  يجل٠ يجفه  نش٣ نىهيٞد يٞدألا٤ فأاه  

 .ييجطبل٣
  
 
 

ٌٔ يجايل ٞٞ  فٞٞه لصٞٞ ٌْ  ٔيطٞٞه هْ ْٞٞ"كاٞٞد  ٛيٞٞٔ فيٞٞك ٢ يجصٞٞي ل َٞٞ لٞٞد٢ "  ٞٞد٣ ْ
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 :(ٔ)يجيد ٔ
ٔيِ ٔٗي يأنَّدٍ يجه ًٔ يجشٕا ان  و٤ ْ

ٔ ٠أيدألٓا يجشًٓ، ي  ييي٠ يجٚ
 ، يدج فداى، ييجثكدجىجملد ديد

ٕ ٤ يجشٓيً ٕند  .ي
٣ٕ يفل ى  يدجاشدندٌ يجفه فطفيجْ يجش

 ٍ يجقهًيننل  يإل اد٤ فه ا 
ٔئ جهثأٔ يجشن ْ  فيشَ يإلص

ٔكٞٞ   ٌٔ يل ٌٔ ىٞٞٓه يجنقٞٞ ٌٔ يل افيٞٞد "جقْٞٞ يٞٞك٢ يجيٞٞد ٔ صٞٞي انطٞٞها  يٞٞ ٤ ك٣ٞٞ يجصٞٞي
ٔييٞ  ياٞد فكنُّٞو  ٤ٕ يٞ ٤ اٞد فٚاٞح وج ٞو ا٤ٞ وٓكٞدل يجغ ٔ   جك بل فنفقٔ وجٞى يجفٞيي يجنن   يجفشي 

ٌٔ  هٞٞٞٞى يإل لٞٞٞٞدليٍ ييجفْٞٞٞٞي  دٍ يجننطٞٞٞٞ   ٌٔ ، جٞٞٞٞٓج١ هٞٞٞٞدلٍ ىٞٞٞٞٓه يج(ٕ)"فشٞٞٞٞبل  ا٤ٞٞٞٞ لْٞٞٞٞ صٞٞٞٞي
ٕيهٞٞ  ي ٔيفٞٞدٍ ْالج ٞٞ  غ ٞٞٔ افيلشٞٞ  لٞٞدإاا ّٕ ف هشهٞٞو ليٍ يينل ، فنهْٞٞ يجيٞٞد ٔ  هطْٞٞ يجشٞٞ

 ٗٔ ٔييٞٞد  يٞٞدجن ٔييٞٞد   هٞٞى غ ٞٞٔ اٞٞد نفيلٞٞع، فيٞٞي جٞٞ ٖ ان ٔييٞٞد ، يجكنٞٞو هٞٞدل ان ٔ قٞٞد  ان ٚ
ْٔيي  ٞٞي ٔ ٠ٞٞ ين٤ يج ٔيِ فٞٞه ونكطٞٞدٔ ْالجٞٞه  ٞٞيله يصٞٞشيي  يهف ٞٞدٕ يجٚ ناٞٞد يأنٞٞدٍ يجهٞٞ ، ييض

ٔفو ال يفقْٞٞٞٞ ٣ يجمٞٞٞٞلد دجشّٕٞٞٞٞ ال فكٞٞٞٞي٤ ويجنصٞٞٞٞٔ ي  يٞٞٞٞ  ي ٔط٣ٞٞٞٞ صٞٞٞٞي ، ي ييص٢ٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞد ٔ 
ٔييٞ  ن مٞد  يٞدألٓا وال ننٞو  ندهئنٞد يدنكطٞدٔ ْالجٞه مخٞٔ  ٔ ٠ ان يجطديق  ل ٤  هش٢ يجٚ
يهشهو يألٓا  ٓيد   هٞى غ ٞٔ اٞد نفيلٞع ا٤ٞ كٞي٤ يألٓا اهجاٞد  يف ٞو يجشٞٓيً ال يجشٓييٞ  

ٔطٞ ٔ ٠ٞ يجٞٓت ايل د  جند ييٞيي٤ يجشٞٓيً فٞه طٞي ٢ يهلل، ي طٞفأ يجيٞد ٔ فٞه  ٌٔ يجٚ ٣ صٞي
ٕ ٤ يجشٞٓيً ييجاشدنٞدٌ ٕند ٕي  جهشّٕ فدافؤل يدألييي١ ييجملد د ييج فداى ييجثكدجى ي ٔا  ؛هشهو 

ٌٔ هْ ٌْ فيشَ  هى يجفنده٢ ييألا٢، ل ٤ يّخ٘ ك٢  ٔ ٠ يصي ُٔ جند فه نيد   يجٚ ج خ
ٕاٞٞٞد ،  ٌٔ ن٣ فهْٞٞٞ   ٔي  ي ىٞٞٞٓه يجاشدنٞٞٞدٌ فٞٞٞه صٞٞٞي ٔي  يٞٞٞٓج١ يطٞٞٞفٚدٜ. فل ٞٞٞه و ادنٞٞٞد ، يفيشَٞٞٞ وصٞٞٞ

                                                           
ٔيٍ، ٘. ٔٔيجطدي٠، ٘  (ٔ)  .ٚ٘يينٛٔ، يجاخفد
ٔ  يجص (ٕ) ٌٔ يجيش ٔا صدجح، ٘: ي  .ٖٚٔيي
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ٔيفٞٞدٍ يجافشٌْْٞٞ  يجيٞٞد ٔ ن٤  هش٢ٞٞ ا٤ٞٞ يألصٞٞندٟ يجيبلغ ٞٞ  يجفقه ْ ٞٞ  اهاي ٞٞ  ا٤ٞٞ يالنل
ٔيفٞٞ هيىٞٞٓ ،يجاطٞٞفي دٍ ٔكيفه فٞٞيج دٍيالنل يجافهقٞٞه ينم٢ٞٞ يجشبللٞٞٞ   دفههٞٞى فٞٞٞه يجٞٞن٘  ْٞٞ
 .(ٔ)ف و  يجقدئا ٠ييجط د ديجال ٚ  يي

 :حاءيا سح -٘
ٔ خنٞٞد يٞٞدجكث ٔ ا٤ٞٞ يأللْٞٞيَ ييجاييلٟٞٞ يجفٞٞه فنٞٞفح يجاهٞٞد٢ ن ٕخٞٞٔ فد اٞٞد٣ يجايْٜٞٞ  

ٕهيٞٞد فٞٞه لصٞٞدئْه، فدجقصٞٞ ٌْ  لٞٞ ٤ فٞٞياىل "ا٤ٞٞ يلفنٞٞد٘ نلْيثٞٞو ييلدئشٞٞو ييخيصٞٞو جا
ٔكد   ٔف د  ايف ٔيثد  يهْين د  ياش ٔي دٍ فنفح ا  ٔهيد ا٤ نص٘ي ينلْيَ يا وجى اد  قع خد
ٌٔ يجيهْين ٞٞٞ  يجهادج ٞٞٞ  جهافهقٞٞٞه ج يْٞٞٞن نيٞٞٞدٚو فٞٞٞه  ، يفٞٞٞيلٛ يجٞٞٞٓيك يٞٞٞ ٤ يجيٞٞٞد ٔ ييجهايٞٞٞٔي

 :(ٕ)"جفادىه اشيديطفقيد٢ يجقص ٌْ يي
ُّْ يطٞٞ ه  ولنٞٞدٜ ، يغد ٞٞ  وافٞٞدٜ  هٞٞى لْٞٞ طٞٞييل، جٞٞٓج١ فٞٞإ٤  ٔت فشٞٞ و٤ جغٞٞ  يإليْٞٞيٜ يجيٞٞش

٤ فشْْ "يالطفهيدادٍ يجهغي    ْٔ يلفند٘ ليجه  فهاْ فه جص٠ فما نه، ييض ففهدٕي اه
٠ٔ يجنط ج يجهغيت  ف فندط  يجادمه فه من   يجلدمٔ، ... ييفْيئيد يفنٜي يلفيدْىد  خف

ٌٔطٞيففلي٢ يأل ٌٕ ادل ييجاقٞيالٍ وجٞى ْالالٍ اشدصٞ جٞى وجاد ٞدٍ جيٞد ك نينفيٞد يجافا ٞ ، ييض
ٔىد يجافاد ٕ  .(ٖ)"يلمي

ٔند فه لص ٌْ   (ٗ):ل َ لد٢"   دٗ"يىٓي اد  ٛئ  نْ يد 
ٔيً ٔغ٣ كين١ فه يجف   ّ دٗ ننٍ يجلهَّ ننٍ ي

ٔطي٢ يننيأٍ نُت يجكفٞدً  فيٓي١ لْثند يج
ٕيي يجاندصً ييج ٤ لد  ّٔغدًيطيي١ ناييٍ ييض

ٔٙ يجصشدً ٔإ لقد  ل ٤ فشف   ّ دٗ ننٍ يج

                                                           
 . ٔٚٔصبلِ فم٢ ، ٘: يبلغ  يجخٚدً  ينٛٔ، (ٔ)
 . ٖٙٔ، ٘ (ٜٜٙٔاقد٢ ياهه  فصي٢ ، ) هه هشنٔ يجشبل٠ : يجيشٔ يمغٚي يجفهقه  (ٕ)
ٔت  (ٖ)  . ٕٙٔٔهدل   ْ ، ٘ : يجقي٢ يجيش
ٔليي يجياٖ ٘ (ٗ) ٔيٍ ، ٘ ْٖٗ يي٤ ال فط  .٘٘، ينٛٔ، يجاخفد
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ٔيً ٕ ٟ ل ٤ نهلقو طنكفيٟ يجط  يطيي١ 
و ا٤ٞٞٞ ويْٞٞٞيٜ ي ٚٞٞٞدل، يفمٞٞٞل   يطٞٞٞفيلى يجيٞٞٞد ٔ يخصٞٞٞ     ٞٞٞدٗ ياٞٞٞد فلاهٞٞٞ

ٔيً، يىي يٓج١  طٞفيله لْٞ َ ني نٞد يفْيل ٔيفو يجف ٔغ٣ ايي ٔ   ل دفو  ٔي ، ج شه٤  ٤ يطفا
ٔ ٣ صهى يهلل  ه و يطٞه٣ ت فحدخل الجنة فحود أنيا رجعت إلاليكم ما من نفس حمو : "يجك

 .(ٔ)"وليا الدنيا وما فييا إ  الشييد، فإنو ودَّ أنو قحل كذا مرة لما رأى من الثواب
والالػتالح دالبالنَّػاضهذ غنالػُشت ُضواػس يػدالب غلنػاضضهـه ػأمط والاتـًاػػػ: "كاد  طفيله ليجو فشٞدجى
ج شه٤ يجيد ٔ يشْٞ ىٞٓي يالطٞف لدل ن٤ يألاٞييٍ ى٣ٞ  ،(ٕ)"بالل ػأمح غالاٌءػر ْظدالػرالبؼؼ م ػِغر زالُشونال

ت  نصلدً يجاندصً يجٓ ٤ يد يي نننطي٣ جشْيى٣، ث٣  طفيله يشْ ٓج١ يخص   يج يْي
ٔيى اٞٞه، يجك٤ٞٞ ىٞٞٓي يالطٞٞف لدل هٞٞدل جهشقٞٞدً  ٣ٔ يإلي يجٞٞٓت ي فْٞٞا  هٞٞى يجاصٞٞه ٤ فٞٞه يجلٞٞ

ْٔ يجصدٜ ا٤ فبلا ٓ   دٗ يىٓي اد لَْ  .ي
ٕٔ يالطٞٞٞف لدل ا٤ٞٞٞ يٞٞٞخ٘ي ل َٞٞٞ " فٞٞٞه يجفلق ٠ٞٞٞ"يجادمٞٞٞه فٞٞٞه لصٞٞٞ ٌْ  كاٞٞٞد يٞٞٞ

 :(ٖ) قي٢
 .يبل٢ٌ،  د يبل٢َ يجخ ٔ  ّهانه

ٔيطد  فه فلّْت يجيٚٗ ْ 
 نلنٛيد يال نغن٢

ٔفع ىدافه جهياٖ نطفشهه  ين
٤ ٕ ٕند  يا٤ ٛه٣ يج

ُٔ فه  ْت يجايش٢  طأخ
ٔند  ا٤  خنٟ  نو ىٓه يجشٓييدٍ  فه يطٚ يجفشٓ ً ييجاشدندٌ كد٤  يلَ يد 

ٔمٞٞه يهلل  نٞٞٞو يجاطٞٞفيلى اثٞٞٞدال  جٞٞو فٞٞٞه يجصٞٞئ  هٞٞٞى يألٓا  فيهْٞٞ فٞٞٞه يٞٞخ٘ يٞٞٞبل٢

                                                           
ٔاه (ٔ) ٔل٣ ٕٔٚ، ُٕ٘: طن٤ يجْي  .ٜٓٗ، لْ َ 
ٔي٤، م    (ٕ) ٌٔ م٢  ا  .ٜٙٔطي
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٖ) ٔيٍ، ٘ٛ، ْٚ يي٤ ال فط  .ٗ٘، يينٛٔ، يجاخفد
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ٕي  جهفلْت، فيبل٢ يجٓت  ٔا ٔغ٣ يٌْ يألج٣، ي ٌٔ فٞه يجصٞئ يىٞي  قٞي٢ كد٤ ييجثيدٍ  نطٞٚي
ٔه " نلْ، نلْ" ٌٔ يجاهفييٞ  يجفٞه فيمٞع  هٞى صْٞ ٔيل يال يدجلهد غ ٔ  ديىل يهيً يجصل

ٔيطد   لنٛيدغْي لٌْي  ٔند ْ ٔيطٞد  ايٞفشبل  جفلْٞت يجٞيٚٗ، ، جفيقى جٞو  طفيه٣ انو يد  ني
ٔفش  ييالطفشبلل كاد لَْ اع يبل٢  ،يجاطفيلى، يجٓت ثيٍٞ  هٞى و ادنٞو ج أفه يشْىد يج

ٔيو ٔند يجٓت ثيٍ  هى ْ  .يكٓي يد 
 :الحراكيب الشعرية -ٙ

ٌ يٞ ٤ يجْٞي٢ ييجاْٞجي٢  ٔ   ْالالٍ اشني ٞ  غ ٞٔ اشيْٞي ٔيك ً يجيٞش ل َٞ فق٣ْ يجف
ٔه  قٞٞي٣  هٞٞى و"يجيٞٞشٔ فٞٞه  ن٤َّ   هٞٞدْ  بللٞٞدٍ نلي ٞٞ  يٞٞ ٤ نيٞٞ دل ال  بللٞٞ  ي نيٞٞد فٞٞه هٞٞيى

ٔيٟ ْالجٞٞه فٞٞه طٞٞ د٠ خٞٞد٘  شا٢ٞٞ  ٔفًٞٞ  ه ٞٞو ينلٞٞ ، ااٞٞد  ف ٟٔ يالطٞٞفشادجه يجاٞٞأجٟي يجشٞٞ
ٌٔ ٌٔ  هى فيج ْ ْالالٍ هْ ٌْ يايفك ٔي  .(ٔ)"يدجم

ٔيك ًٞٞ  ٔيا ٞٞ  ييٞٞ ٤ يجف و٤ يجشبللٞٞ  يجفٞٞه فقٞٞي٣ يٞٞ ٤ يجفصٞٞي ٔ يأيشٞٞدْه يجخ دج ٞٞ  يجاف
 افيد ن  فهشهيد ال فخمع ألنطد٠ فأج ن َّ  افييمع  ه و ي٢ ونيد يأيشدْىد يجْالج   يج

، يىنٞد فكٞي٤ يجهغٞ  ج طٍٞ فنقْ خدص فيد يجالٌْْ جيد كهغ " ٔيد  ا٤ٞ يجصٞٔي ، يفصٞيح مٞ
ٔفيٚ يدجنط ج يألْيئه ناد نْيٌ جفهط ْ يجاشٚى يجننه يجٓت   ْٔ نْيٌ جهفنن ٓ، ييض  .(ٕ)اه

ٔكيٞ  ٔك ييٞد  يلْ فنيو نقدْنٞد يجقْٞياى جؤلجنٞدٛ يجا ٔنا جف يا٤ٞ ىٞهالل يي٤ٞ يألث ٞٔ يجٞٓت 
ٕيهدٍ اد  خ ٢ٞ جهطٞداع ن٤ " ي١ ننو  لَْ  نو ا٤ فييئْ يجفأج ندٍ ييالاف لكاد  مخٔ، ٓي

ٌْٔ  .(ٖ)"ىٓه يألجندٛ ج طٍ فه١ يجفه كدنٍ ان
ٔند يجيٞٞي ْ ليجٞٞو فٞٞه لصٞٞ ٌْ   ٔ    نْٞٞ يٞٞد  ٔيك ًٞٞ يجيٞٞش فٞٞه "ناٞٞد ا٤ٞٞ ْالالٍ يجف

                                                           
: ، يينٛٞٞٔ، يجنلٞٞي ييجْالجٞٞ ٚٔيجهٚ ٟٞٞ، ٘ الاْٞٞ لادطٞٞ   يْٞٞ: ٛٞٞييىٔ نلي ٞٞ  فٞٞه يجيٞٞشٔ يجلٞٞٔ (ٔ)

 .ٖٔٔيجهٚ ٟ، ٘  الاْ لادط   يْ
ٔت (ٕ) ٌٔ . ٛٗٔٔهٞدل   ْٞٞ، ٘ : يجقٞي٢ يجيٞش ٔ   يجاشدصٞ صٞبلِ فم٢ٞٞ، ٘ : يينٛٞٔ، نطٞدج ً يجيٞٞش

ٕٗ. 
 .ٙٔٔيي٤ يألث ٔ، ٘ : يجاث٢ يجطدئٔ (ٖ)
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 :(ٔ)"يجفلق ٠
٠ٔ يديند يجاقن٢ي أفه يجه ٢ُ   ٚ 

 يلميد٤ يجلْ ْ ف٠ُّْ وطن ند
ٔيٙ فه ف٣ يجاْخ٢  ينيييً ا٤ يجنيالٓ ف

 يلهيه نديٙ، ىدفيي طبلطهك٣
 ىدفيي يندْلك٣، ىدفيي لنديهك٣

ٔل٢، ى يدٍج٤ نطفك ٤ جيٚيك٣  ، ج٤ ن
ٌٔ " فٞٞٞه يجفلق ٠ٞٞٞ"جقْٞٞٞ هش٢ٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ  نٞٞٞيي٤ لصٞٞٞ ْفو   ٔط٣ٞٞٞ جنٞٞٞد يشْٞٞٞ ٓج١ٞٞٞ صٞٞٞي ج 

افخٞٓي   –ث٣ٞ  يْٞن يجيٞد ٔ لصٞ ْفو  ندصٞ ٢ جاٞد  لَْٞ ف ٞو،افكداه  انشا  يكدف  يجف
ٕا٤ يجٞٓت  لَْٞ " ي ٞأفه يجه ٢ٞ"يدجهاهٞ  يجنشه ٞ   –نطهًي يجقٞ٘  فٞه ْالجٞ   هٞى يجٞ

ٌٔ يدجنش٢ٞٞٞ  ف ٞٞٞو يجفلق ٠ٞٞٞ ااٞٞٞد  شكٖٞٞٞ يليٞٞٞ   ج ٢ٞٞٞ يجطٞٞٞه ٤ يلفدافٞٞٞو، ث٣ٞٞٞ  ٞٞٞأفه ايديٞٞٞ
 ٜٔ ٠ٔ"يجامٞٞٞد هٞٞٞ بل  ج شيٞٞٞٔ  ٤ٞٞٞ يْي ٞٞٞ  يجلَْٞٞٞ، وال ن٤ يجيٞٞٞد ٔ يطٞٞٞفيلٟ ننطٞٞٞو ل"  ٚٞٞٞ

ٔيك ًٞ يجها٢ٞ يجنشه ٞ  وجٞى  ٌٔ جاد لي٢ يجلَْ ل َ فلٞي٢ ا٤ٞ ف ٔط٣ يجصي ج كا٢ جند 
ٔيٙ فٞٞٞٞه ف٣ٞٞٞٞ وطٞٞٞٞن ند  يلمٞٞٞٞيد٤ يجلْ ْٞٞٞٞ ف٠ْٞٞٞٞ "طٞٞٞٞا   ها٢ٞٞٞ ي ، ينيٞٞٞٞييً ا٤ٞٞٞٞ يجنٞٞٞٞيالٓ فٞٞٞٞ

فنه يجهاه  يأليجى ييجثدجث  هٞدل يجايفْٞن امٞدفد  يفٞه يجثدن ٞ  " يجاْخ٢، يلهيه نديٙ
ٔٔي ااٞٞٞٞد نمٞٞٞٞدٟ  ٔف ٞٞٞٞ  ييمٞٞٞٞهٞٞٞٞدل افيي ٞٞٞٞد  يهٞٞٞٞدٔ ياهٞٞٞٞ يلد  جهايفْٞٞٞٞن فٞٞٞٞه يجهاهٞٞٞٞ  اش

ٞٞٞٞٓت كٞٞٞٞيَّ يالطٞٞٞٞاّ   ٔفو فٞٞٞٞه ٓى٤ٞٞٞٞ يجافهقٞٞٞٞه ، يج ٤  ندصٞٞٞٞٔ يجطٞٞٞٞه٤ جكٞٞٞٞه فكفا٢ٞٞٞٞ صٞٞٞٞي
، ث٣ هدل يجخئ ها٢ لٟ يىي٢ يجاصدً يجٓت  كفنٟ يجطه٤ف طفيشٔ  ٛا  يجاي 
 ٜٔ ٔيٙ –ف٠ْٞ "فشه   فشهيد امٞد ٔه  -ج شٚٞه جايٞيْ يجطٞه٤ " فٞ  -يطٞكي٤  ندصٞ

ٜٔ، فيه نديم  يك٢ ل ي    نديش  ا٤ ل ي   يجها ٔ   يجنش٢ يجامد ه  يجنشه   يلدم
ت يجطه ٤ ا٤ فشٓ ً ينج٣  .اد  ٓه

ٔكن يٞد يجايفْٞن ييجخيٞٔ يشْٞاد ل٣ْٞ   ث٣  ههأ يجيد ٔ وجى يجهاهٞ  يالطٞا   يجكداهٞ  ي

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘ (ٔ) ٔيٍ، ْ٘٘ يي٤ ال فط  .ٖ٘، يينٛٔ يجاخفد
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ُٕ ي ٤ يجايفْن يالطٞاه ييجخيٞٔ يجنشهٞه ٔ ْٞ ن٤  ص٢ٞ  ،يها٢ فا ج١ٞ أل٤ يجيٞد ٔ   ٓي
ٔ ٞٞدٍ يج لَْٞٞ يجٞٞٓت  ْٞٞٔي ليجٞٞو ينيمٞٞدٍ يجقهًٞٞ يجثديفٞٞ  ينٞٞد وجٞٞى ننٞٞو فند ٢ٞٞ اٞٞع اه

يجفٞٞه هٞٞدلٍ فٞٞه لدجًٞٞ يجهاهٞٞ  يالطٞٞا   يجٞٞٓت  ن ْٞٞ يجثيٍٞٞي جكٞٞه فٞٞييئ٣ ثييفٞٞو يجننطٞٞه 
ٔ ً  نْاد  فلْيه يقيجو   ".ىدفيي طبلطهك٣"ييجيهْينه ناد٣ ىٓي يجهي يجا

ٔفو جهايلٟ،  ٔيك ً هْ ٌْٞ ا٤ٞ  ييشْ ن٤ نكا٢ يجيد ٔ صي  نفق٢ وجى يطفخْي٣ ف
ٔيٍ فٞه فلْٞ جٞيٚٗ يجطٞهد٤ " ىٞدفيي" ٞ  فيْٞن ينش٢ٞ يألاٞٔ ها٢ فشه ٔىٞد ثٞبلَ اٞ ي كٔ

ٌٔ يجفلْٞت اْٞيىد  نْٞ يجيٞد ٔ  ٔيَ يدجطبلط٢ٞ ييجينٞد٠ْ ييجقندي٢ٞ، جفص٢ٞ نيٞ ي ٣ْ يكفٞ
ٜٔ يجاننٞٞه يه٤ٞٞ  ٔل٢ٞٞ"لٞٞ ٤  طٞٞفخ٣ْ يجنش٢ٞٞ يجامٞٞد ٔي  " ج٤ٞٞ نطٞٞفك ٤، ج٤ٞٞ ن ٔف ٤ اٛيٞٞ اٞٞ

٢ٕ  ٤ و ادنو ٔئ يأليْت  هى يجفلْت ي ٣ْ يجفند نو يإلص ٔمو يٚي  .ياشفقْه ين
ٔ   فٞٞٞٞٞه لصٞٞٞٞ ٌْ فٞٞٞٞه يجفلق ٠ٞٞٞٞٞ   ٔيك ًٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞش ي ييص٢ٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞد ٔ فني شٞٞٞٞو فٞٞٞٞٞه يجف

 :(ٔ)ف قي٢
٠ٔ يديند يجاقن٢  ي أفه يجه ٢ُ  ٚ

 هطْت ٣ي امه يجه ٢ ى د ْينك
٠ٕ اشصاه يأله٢ْ يىدٍ يجق ْ  ، ا

ٔفه يجلّٔا ٕف  يىدٍ يجك ٖ ييكف٣ 
ًّ يجثهج ٔتيص  ، فه كدني٤، فه صْ

 ٔه٢فإ٤ يجقهً كدجا
٠ٔ اقهفه يجلٌّٔ  يىدٍ يجغدٕ ييل

ٔئفهَّ   يّطْ اندفٓ يألنندٖ فه 
 ج٤ نيه٢

ٔئ اد يْن يو لصٞ ْفو   ٔا وجى فك ٌٔ نخ ٠ٔ يدينٞد " شْي يجيد ٔ ا ي ٞأفه يجه ٢ٞ  ٚٞ
ٔ ْٞٞ ن٤  نيٞٞه فصٞٞبل  ا٤ٞٞ فصٞٞي٢ يجفلق ٠ٞٞ نال يىٞٞي يجفشٞٞٓ ً يجننطٞٞه " يجاقن٢ٞٞ يكٞٞٞأنو  

                                                           
ٔليي يجياٖ ، ٘ (ٔ) ٔيٍ،ْ٘ يي٤ ال فط  . ٖ٘٘ ، يينٛٔ، يجاخفد
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"  ٞٞأفه،  امٞٞه"طٞٞفخْاد  يجفمٞٞدْ يٞٞ ٤ ج يْٞٞن فصٞٞبل  هْ ْٞٞي  ىٞٞي يجفشٞٞٓ ً يجهطْٞٞت، ا
ٔئ  هٞٞى يجفلْٞٞت  طٞٞفخ٣ْ  ٔئ فٞٞه يإلصٞٞ ٔلهٞٞ  يجهْ ٌْٞٞ، ياٞٞع يالطٞٞفا ج شيٞٞٔ  ٤ٞٞ يجا

ٟٔايفْئد  يو " ى د"يجيد ٔ يجفشي ٔ  ٔك ً يجهْ ْ يجٓت  يْن يٞدجٛ ، يكأنٞو  طٞفشه٢ يجف
 . هثٔ ف و، ي٢ ونو نصيح  طفشٓيو يجفشٓ ً يجٓت اد  دْ

ٔيك ً يجها  ٠ٔ  –ىٞدٍ "ه  يجنشه   يجفه فيْٞن يأفشٞد٢ يألاٞٔ ي شْي يجيد ٔ جف  –فٞ
٠ٔ  –صًٞٞٞ  –ييكٞٞٞف٣  ١ٔ جنٞٞٞد " طْٞٞٞ –يلٞٞٞ ٌٔ يجفلْٞٞٞت ىٞٞٞٓه  فٞٞٞ يكٞٞٞأ٤ يجيٞٞٞد ٔ يطٞٞٞٚ نيٞٞٞ

ٌٔ يجفلق ٠ٞٞ ا٤ٞٞ فق  ْٞٞ  ٞٞ ٔٙ جيٞٞد يجطٞٞه ٤ فف ٞٞ  نجٞٞيي٤ يجفشٞٞٓ ً يجفٞٞه  فشٞٞ ٔف اطٞٞدل  جاش
ْٔي  فٞٞٞه  ٕ ٠ٞٞٞ جهاشص٣ٞٞٞ، يكٞٞٞف٣ جؤلننٞٞٞدٖ يصًٞٞٞ يجٞٞٞثهج فٞٞٞه نكثٞٞٞٔ نيلٞٞٞدٍ يجيٞٞٞفدل يٞٞٞ يفا

٠ٔ جهاق٢ٞٞ يدجغٞٞدٕ، وال ن٤ يجيٞٞد ٔ  قٟٞٞ يطٞٞٚ فشْٞٞيْه ألطٞٞدج ً صْٞٞٔ ي جطٞٞه ٤، يلٞٞ
ٔك يد  مخٔ اهكْي   ٔه٢ٞ" يأ٤يجفشٓ ً، ج طفخ٣ْ ف ٌٔ يجفلْٞت " فإ٤ يجقهً كدجا جفأك ْٞ نيٞ

يجافييصٞٞٞه  ٚ هٞٞٞ  يجقصٞٞٞ ٌْ، ث٣ٞٞٞ  ييص٢ٞٞٞ فشْٞٞٞيْه ألطٞٞٞدج ً يجفشٞٞٞٓ ً اطٞٞٞفخْاد  نفشٞٞٞد٢ 
٠ٔ  –ىدٍ "يألأ  ٔفٞ" طْٞ –يلٞ ٔئ ي  ٌٔ يجفلْٞت يدطٞفخْياو ج شٞدْي يإلصٞ ع ا٤ٞ يف ٞ

ٔي٤ يدجننه  ٔ ٠ يجاقديا  ييجهيدْ" ج٤ نيه٢"يجنش٢ يجاق ٔه فه ٚ ٔي  .ج هكْ يطفا
 
 :حشكيل البنى اإليقاعية -ٚ

٤ٕ ا٤ نى٣ خصدئ٘ يجيشٔ يني  و يجفقه ْت ييجلٔ،  هى يخفبلٟ فه    شْ يجي
٤ٕ ييجقدف  ، ييجلٔ  هى يلٌْ يج ت  شفاْ  هى يجي ٤ٕ، فدجشاْي فنش هٞ ، وجٞى ني    يجي

ْٞٞٞٞالجه جهنغاٞٞٞٞدٍ يجصٞٞٞٞيف   ييإل لٞٞٞٞدليٍ  ٣ٕ ف ياٞٞٞٞد يجيشْٞٞٞٞ يج ٞٞٞٞفبل ٞٞٞٞي  ٤   ًٞٞٞٞ ن٤ يجن هدن
ٔت ٔ ق  خدصٞ  "دجصٍي لَْ ف ؛يجاشني   ا٤ خبل٢ يجط د٠ يجيش  نٚقو يجافكه٣ يٚ

ٔهفٞو  هٞيي  يينخندمٞد  ياْٞيه ٚٞيال    نٛٔ وجى خصدئصو يجنطٞي   ييجطٞ دل   نت وجٞى ْ
ْٔ ٔه لٌي يمشند  يف ٔي ، يني ٌٔيلص ٔك ً يجهغيت له  يكث  .(ٔ)"ْه فه يجف

ٔكٞ    فدجيد ٔ  شفاْ ي فادْي  يث قد   هى و قد  ٞ  جيٞد ثيييفيٞد فناٞي اٞع فصٞد ْ ل

                                                           
ٕ   فه يجيشٔ يجاشدصٔ (ٔ) ٔا ٔإ ييج  .ٖٙٙالاْ ففِي نلاْ، ٘: يج
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ٔىد يجْيخه   ٔي  اياد  ا٤  ندص  .(ٔ)يجقص ٌْ جفيك٢  نص
ت   ٔند يطٞفخ٣ْ يجنٞي  ٤ يجشاْٞي يفه ٢ٛ يجفيك ٢ يإل قٞد ه جهيٞشٔ نهْٞ ن٤ يٞد 

٤ غهً يجلٔ  ه و   ييجلٔ ييض
ت  نْ يجيد ٔ لص ْفو ي    :(ٕ)ل َ لد٢"   دٗ"ا٤ يألاثه   هى يإل قدٜ يجشاْي
 

ٕٜ  ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞاٖ يجلهٞٞٞٞٞٞٞٞٞدً ْٔ لنديه١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ينٚه٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يينٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  فها
ٔيهٍ يجمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيدً   ّ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٗ ننٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔي فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ْن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد فطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
ٕا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فطّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيٍْ يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبلً    ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٗ ننٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجه َٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه 
 فدنيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ مٞٞٞٞٞٞٞٞٞ دل١ و٤ ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓي يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞشً لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞ طٞٞٞٞٞٞٞٞٞئ٣ يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓيً

 يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓيً فّهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يقد ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يأطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞند نٚه٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نادن نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓئدً ١ٔ لهانٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٗ يج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔل٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يفف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٗ ال ف  ّ  

 
ٔكدفٞو  ٕيل يجكدا٢ يجٞٓت  افٞدٕ يفكدا٢ٞ ل يجفٞه ( ٖ)جقْ هدلٍ ىٓه يألي دٍ ا٤ اه

ٔفٞٞٞد  طٞٞٞدكند   هٞٞٞى يجفنش هٞٞٞ   فيهٞٞٞف  يٞٞٞٔ  ٕيْ يجيٞٞٞد ٔ ل ٔكٞٞٞ  ي ثاٞٞٞد٤ طٞٞٞكندٍ، يلْٞٞٞ  ٤ ل
ٕيل يجاّٞٓ ٢ ٌٔ، جفصٞيح يجقصٞ ٌْ ا٤ٞ يجاهٞ ٌٔ فند  ٢ٞ ىٞٓ(ٗ)يألخ ٞ ي يجيلٞٞٔ ، كاٞد ن٤ يفٞ

ٌٔ يجغمًٞٞٞٞ يجفٞٞٞٞه فكفننٞٞٞٞو يطٞٞٞٞيً فقْٞٞٞٞ  ّ ٞٞٞٞدٗ  اكنٍٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞد ٔ ا٤ٞٞٞٞ يجفشي ٞٞٞٞٔ  ٤ٞٞٞٞ ثٞٞٞٞي
ٔٙ ييلع اهفاشند يجاهج٣ يشْاد طدْ ف و يجٓئدً، يهدل  ٟٔ يجاهدىْ، يكٓي ا٤   ل

ٔت يْٞٞ ْ ااٞد  هشهٞو ابلئاٞٞد  ألجيٞٞٓي يجهٞي يجثٞدئٔ  د  ابلئاٞ "يجيٞدل" يجقدف ٞ  ٟٔ هيٞ نٞٞو لٞ
                                                           

ٔيطدٍ فه نقْ يجيشٔ (ٔ) ٔت، ٘ : ينٛٔ، ْ : ، يينٛٔ، يجايط قى فشي ٔ نغاه يان٠ٞٚٔٓٔوج دٖ خي
ٕ ٕ يجييي٤، ٘ ٔيه  ٘ٗ   . ٖٕٔكاد٢ نيْي ً، ٘: ، يينٛٔ فه يجين   يإل قد    جهيشٔ يجش

ٔليي يجياٖ، ٘  (ٕ) ٔيٍ، ْٖ٘ٗ يي٤ ال فط  .٘٘، يينٛٔ يجاخفد
ٔٙي ييجقييفه: ينٛٔ  (ٖ) ٕت، ٘ : يجييفه فه يجش  ٔ  . ٖٛيجفي
ٟٔ ففص ٔ : يجآ ٢ (ٗ) ٕ ْ  ه و ل ٔٙي ييجقدف  ". افند بل٤"  "افند ه٤"ىي اد    يْ: ينٛٔ،  ه٣ يجش

ٕ ٕ  ف ٠، ٘  .ٔٙيجش
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ٌٔ يجغمًٞٞٞ يجفٞٞٞه فشصٟٞٞٞ يدجيٞٞٞد ٔ، يلْٞٞٞ هٞٞٞدلٍ طٞٞٞدكن  جفلٞٞٞيٖ يألننٞٞٞدٖ  نْٞٞٞ  جثٞٞٞي
ُٕي  ينٚبلليٞٞد ج شْٞٞي اٞٞد فيقٞٞى انيٞٞد وجٞٞى ننٖٞٞ يجيٞٞد ٔ ج يٞٞش٢ هٌٞٞٓي يجغمًٞٞ يجااٞٞ

 .يدألطى ا٤ هْ ْ
ٟٔ يجقدف ٞ  يٞأجٟ يجاْٞٞ  ج ي ٞئ  يألطٞادٜ جهصٍٞٞي يجيْٞ ْ يجانٚه٠ٞٞ  ؛يلْٞ طٞي٠ لٞٞ

" ًيجلهدً، يجميدً، يجكبلً، يجَشٓيً، يجِشٓي"جيدل يجطدكن  يجاقٞهقه  فه ي ٤ ن٠ٚ 
ْْٔ اع يجقهقه  نكئ لْٔ ااك٤ فه ٓى٤ يجافهقه  .جُ يقه يٌْ صيفيد يجاف

ٔه لص ٌْٞ   :(ٔ)ل َ لد٢ " خٓ نه وج ١"يا٤ ناثهٞ  يإل قٞدٜ يجلٞٔ فٞه يشٞ
 خٓ نه وج ١

 فك٢ُّ يجْييئٔ مدلٍ  ههَّ 
 يجاندفه يك٢ُّ يجاخدفٔ يك٢ُّ 

 اّهٍ جقدت يك٢ّ يجاغدٔي
 فخدٟ وٓي خيأفنه

 يلفى يجاقدئ
فنهوٓ  ي هئفيد ّا فد  خئّ

ًٔ ٔيصْ فه ك٢ ْ  ين٤ يجا
 فلدصٔ نشيه يجالدصٔ

 خٓ نه وج ١
ييجفٞه ففكٞي٤ ا٤ٞ يفْٞ اهاٜٞي " فشٞيج٤"جقْ فيك٢ و قدٜ ىٞٓه يجقٚشٞ  ا٤ٞ فنش هٞ   

ٔ ْٞٞ يجيٞٞد ٔ ن٤  ٔ ش  يإل قٞٞدٜ جفٞٞييجه يجْٞٞيي٢ يجفٞٞه   يطٞٞيً خن ٟٞٞ، ااٞٞد  هشهيٞٞد فنش هٞٞ  طٞٞ
ًٔ يجٓت طاه يٓج١  شئ  نيد، يىه فنش ه  ا٤ يلٔ يجافق ًٔ نيفدْه يشميد ا٤ "د جفقد

ًٔ ف و يأليفدْ ؛يشٙ  .(ٕ)"ألنو  ص٢ ي ٤ ك٢ يفْ ٤ طيً ييلْ، فففقد

                                                           
ٔليي يجياٖ، ٘  (ٔ)  .ْٙٔ يي٤ ال فط
ٔٙي ييجقييفه (ٕ) ٕت، ٘ : يجييفه فه يجش  ٔ  .ٖٛٔيجفي
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ُٕ ف يٞد يجيٞي٠ جههنٞ    ٔ فيد ننطٞ   يجيٞد ٔ يجفٞه يافٞ يلْ ييفقٍ ىٓه يجفنش ه  يط
ٌٔ ييجلٌْٞ؛  ؛يدجمهٔ ا٤ يجْن د طه٤ يجاها٤ ُٔ انشاد  يدجثي جٓج١ فند ٢ ىٓي يجيي٠ ج خ

ٔلو يجيشْٞٞ يجْٞٞالجه ا٤ٞٞ لي٢ٞٞ  ، يني٢ فيٞٞك ٢ و قٞٞد ه يطٞٞفغ يج شٚٞٞه يجيشْٞٞ يجْٞٞالجه يجانيْٞٞي
ْْٔ " خٞٞٓ نه وج ١ٞٞ"يجيٞٞد ٔ هٞٞدل فٞٞه ليجٞٞو  ج كٞٞي٤  نٞٞيي٤ يجقصٞٞ ٌْ يفٞٞه اقدٚشيٞٞد، فقْٞٞ فٞٞ

ٔت افييج ٞد  نكيٞٞٔ لْٞٞٔ ااك٤ٞ فٞٞه يألطٞٞادٜ ٔف ٤؛ ج يقٞٞى نغ٣ٞ يإل قٞٞدٜ يجيٞٞش يجٞٞٓت . نغايٞد اٞٞ
ْْٔ ن ٚٞى ىٞٞٓي يجْٞٞي٢ يإل قٞد ه نيشٞٞ ٔفيدٚٞٞو يدإل قٞٞدٜ يجهنٛٞه يجافٞٞ ٔا ي " ك٢ٞٞ"دْي  ْالج ٞٞ  نخٞ

ٔي٠ كدفٞٞٞٞ  يألاٞٞٞٞدك٤ يجاخصصٞٞٞٞ  جهننٞٞٞٞدل  هٞٞٞٞى ىٞٞٞٞٓه يجيطٞٞٞٞ ٚ   ل َٞٞٞٞ نفٞٞٞٞدْ يجيٞٞٞٞاي٢ ييطٞٞٞٞفغ
، يجاقٞٞدئ" جفيمٞٞح هيينًٞٞ ىٞٞٓي يجيٞٞاي٢؛ يجفشٚٞٞه " يجْٞٞييئٔ، يجانٞٞدفه، يجاخٞٞدفٔ، يجاغٞٞدٔي

ٔٔ اصْٞيل   " خٞٓ نه وج ١ٞ" ىٓي يجيي٠ يجيْٞ ْ جههنٞ  يجافاث٢ٞ فٞه يجْٞي٢ يإل قٞد ه يجافكٞ
ٔليٍٞٞ، ث٣ٞٞ و٤ ييٞٞفاد٢ يجْٞٞي٢  ٔند يجيٞٞي ْ ياٞٞد  يييلش ٞٞ  نديشٞٞ  ا٤ٞٞ مٞٞ ٠ يجْٞٞن د  هٞٞى يٞٞد 

ٟٔي  ٔخٞٞدٌي ييجهٞٞ ٤ كلٞٞ ٟٔي يج ٞٞٞٓي٢ ييج ٞٞدل"يإل قٞٞد ه  هٞٞى لٞٞ بل٣ ٞ ييف٠ٞٞ يطفطٞٞ" يجخٞٞدل ييج
 .يجيد ٔ جههن  يجفه فيك٢ جو خبلصد  ا٤ ييلشو يجاهج٣

ظػضذطرػاضدصتورػإبراعغمػاضطػادطـظػػضػدػأبرزتػاضدرادظػاضغظغظػاضدابػػ
شدرتهػرضىػاضتذصغلػاضجطاضيػسيػاألداءػاضذطري،ػسظؼرتػطتاظـظػضعتـه،ػورورـظػػػػ
تصوغره،ػورذوبـظػإغػارـه،ػوزـزارةػراطغتـه،ػططـاػجطـلػضذـطرهػجاذبّغـظػوأثـرًاػػػػػػػػػػ

ػ.باضعًاػسيػظغسػاضطتضػي
ػاضطصادرػواضطراجع

 :القديمة: أو ً 
، )الاْٞٞ  هٞٞه يجنهٞٞدٔ : فلق ٠ٞٞ( يجنٞٞفح  ثاٞٞد٤ نيٞٞي)يي٤ٞٞ هنٞٞه : يجخصٞٞدئ٘ .ٔ ٍٔي ي ٞٞ

 (.ْئ يجيْا

، ْئ ) ٔٚ( نيي الاْ  يْيهلل ي٤ طند٤ يجخندهه)يي٤ طند٤ : طٔ يجنصدل  .ٕ ٍٔي ي 
 (.ٕٜٛٔيجكفً يجشهّا  ، 

ٔآت  .ٖ ٔاٞٓت)طن٤ يجف نلاْٞ الاْٞ يٞدكٔ : ، فلق ٠ٞ(الاْ ي٤   طى نيٞي   طٞى يجف



 -7ٗ- 

ٔي٤  ٔيه)يمخ ٔيَ يجش ، ْئ ول دل يجف ٍٔي  .(ي 

ٔاه"اه طن٤ يجْئ  .ٗ ٔلا٤ نيي الاْ يجْي ٔجه : فلق ٠"  يْيهلل ي٤  يْيج ٕا فييٕ نلاْ 
ٔيه، ) ٔيمخٔ ٚ ، ْئ يجكفدً يجش ٍٔي  (.ٚٓٗٔي 

ٔت  .٘ ٔت)صل ح يجيخد اصٞٚنى ْ ًٞ : فلق ٠ٞ( الاْ ي٤ وطاد  ٢ نيي  يْيهلل يجيخٞد
، ْئ يي٤ كث ٔ، ) ٖيجيغدٚ ٚ ٍٔي  (.ٜٚٛٔي 

ٔتاطٞه٣ ي٤ٞ يجلهٞدُ نيٞي يجلط٤ٞ يجن طٞ"صل ح اطه٣  .ٙ الاْٞ فٞهيْ  يْٞ : فلق ٠ٞ( ديي
ٔيهي )يجيدله  ٔيَ يجش ، ْئ ول دل يجف  (.ٍٔي

ٔيٞٞ ٠ : اٌْٞٞ فٞٞه الدط٤ٞٞ يجيٞٞشٔ يمْييٞٞو ينقْٞٞهيجش .ٚ ٔيٞٞ ٠ )يي٤ٞٞ  نيٞٞي  هٞٞه يجلط٤ٞٞ ي٤ٞٞ 
ٔيينهيج ٍٔي) ٗ، ٚالاْ  يْيجلا ْ: فلق ٠( ق   (.ٕٜٚٔ، ، ْئ يجه ٢ي 

ٞٞٞدئٔ فٞٞٞه نًْ يجكدفًٞٞٞ .ٛ يهلل يي٤ٞٞٞ يألث ٞٞٞٔ  مٞٞٞ دل يجْٞٞٞ ٤ نصٞٞٞٔ)يي٤ٞٞٞ يألث ٞٞٞٔ : يجاث٢ٞٞٞ يجطَّ
ٔت ٠ٞٞٞٞٞ( يجهٕٞٞٞٞٞ ًٞٞٞٞٞ يجشهّا ٞٞٞٞٞ ، ) ٔكدا٢ٞٞٞٞٞ الاْٞٞٞٞٞ  ي مٞٞٞٞٞ ، ٚ: فلق  ، ْئ يجكف ٍٔي ٞٞٞٞٞ ي 
ٜٜٔٛ.) 

ٕييئْ .ٜ ، ْئ يجّٔ ٞد٤ " ) هٞه ي٤ٞ نيٞه يكٞٔ يجي ثاٞه"جهي ثاٞه : اهاع يج ٍٔي ٌٔ يي ٞ يجقٞدى
ٔيه،  ئ يجكفدً يجش ٔيَ ْي  (.ٚٓٗٔجهف

ٔٚي اصٔ، اهطط)هلل يجي يدنه نلاْٞ ي٤ لني٢ نيٞي  يْي"اطنْٞ نلاْٞ  .ٓٔ  (.  ل

ٔٙي ييجقٞٞييفهفيجٞٞيي .ٔٔ ٕت : ه فٞٞه يجشٞٞ ٞٞ ٔ ٕت)يجفي ٞٞ ٔ  اٞٞٔ  ل ٞٞى : فلق ٠ٞٞ( يجخٚ ًٞٞ يجفي
 (.ْٜٜٚٔاي٠، ْئ يجنكٔ، ) ٖيمخٔ، ٚ

 :الحديثة: ثانياً 
ٕٔ. ٌٔ ٕكه  ياديت، ٚ: يألًْ يل ٣ يجل دٌ يجاشدص ٔ   ) ٕالاْ  ٌٔ، يجي ئ  يجاص يجقدى

 (.ٜٗٚٔجهكفدً، 

ٌٔ نطدج ً .ٖٔ ٔ   يجاشدص ، ْئ يآلْيً، ي )صبلِ فم٢ : يجيش  (.ٍٜٜ٘ٔٔي

ٔ   يجشدجا ٞٞ  )صٞٞبلِ فم٢ٞٞ : يبلغٞٞ  يجخٚٞٞدً ي ه٣ٞٞ يجٞٞن٘ .ٗٔ ٔك  يجاصٞٞ ٌٔ، يجيٞٞ يجقٞٞدى
 (.ٜٜٙٔ" جينهاد٤"

ٔيى ٣  يْ: ي ٤ يجقْ ٣ ييجهْ ْ .٘ٔ ٔلا٤  وي  (.ٜٚٛٔاصٔ، اكفي  يجييدً، )يج



 -7٘- 

ٔيطدٍ فه نقْ يجيشٔ .ٙٔ ٔت : ْ ٔيْ، )وج دٖ خي ، ْئ يي٤  ٍٔي  (.ٜٜٚٔي 

ٔليي يجياٖ .ٚٔ ٔيى ٣ يجاقدْا   :ْ يي٤ ال فط  (.ٖٕٓٓ، -، -)وي

ٞٞ  فٞٞه يجيٞٞشٔ يجاشدصٞٞٔ .ٛٔ  ٕ ٔا ٔإٞٞ ييج ِٞٞي نلاْٞٞ : يج ٟٔاصٞٞٔ، ْ)الاْٞٞ فف ، ئ يجاشٞٞد
ٜٔٚٚ.) 

ٞٞٞٞه يجاشدصٞٞٞٞٔ .ٜٔ ٔي ْٞٞٞٞ ٤ وطٞٞٞٞاد  ٢ : يجيٞٞٞٞشٔ يجش ٞٞٞٞ ، ) ٕٞٞٞٞ يج ٌٔ، يجاكفيٞٞٞٞ  يألكدْ ا  يجقٞٞٞٞدى
ٜٜٕٔ.) 

ٕٓ.   ٔ ٌٔ يجيش ٔا صدجح : يجصي ٍٔي)يي ٔيه، ي  ٔكٕ يجثقدفه يجش  (.ٜٜٗٔ، يجا

ٌٔ يجن .ٕٔ ٔيَ يجنقْت ييجيبلغهيجصي ٟٔ، )هدئ  صنٔي : ن   فه يجف ٌٔ، ْئ يجاشد يجقدى
_.) 

ٔت  .ٕٕ ٤ٔ يجثٞدنه يجيهٞ ٔيٞه لفٞى مخٞٔ يجقٞ ٌٔ فٞه يجيٞشٔ يجش ٔيطٞ  فٞه نصٞيجيد  –يجصي ْ
ٔىد ، ْئ يألنْجٖ، ) ٖ هه يجي٢ٚ، ٚ: يفٚي ٍٔي  (.ٖٜٛٔي 

ٌٔ)الاْٞٞٞٞ لادطٞٞٞٞ   يْٞٞٞٞيجهٚ ٟ : ٛٞٞٞٞييىٔ نلي ٞٞٞٞ  فٞٞٞٞه يجيٞٞٞٞشٔ يجلٞٞٞٞٔ .ٖٕ ، اكفيٞٞٞٞ  يجقٞٞٞٞدى
 (.ٜٜٓٔدنهه، يجخ

ٔٙي ييجقدف   .ٕٗ ٕ ٕ  ف ٠ :  ه٣ يجش ٔي  ، ) يْيجش ، ْئ يجنيم  يجش ٍٔي  (._ي 

، ْئ يجثقدف ، )ولطد٤  يدٖ : ف٤ يجيشٔ .ٕ٘ ٍٔي  (.-ي 

ٔيٞه .ٕٙ ٍٔي)كاٞد٢ نيٞي ْ ًٞ : فه يجين ٞ  يإل قد  ٞ  جهيٞشٔ يجش ، ْئ يجشه٣ٞ جهابل ٞ ٤، ي ٞ
ٜٔٛٔ.) 

ٌٔ) ٘، ٚييله م ٟ: فه يجنقْ يألْيه يجلْ َ .ٕٚ ٟٔ، ، يجقدى  (.ْٜٙٚٔئ يجاشد

١ٕ يجابلئكٞٞٞٞ ، ٚ: لمٞٞٞٞد د يجيٞٞٞٞشٔ يجاشدصٞٞٞٞٞٔ .ٕٛ ، ْئ يجشه٣ٞٞٞٞ جهابل ٞٞٞٞٞ ٤، ) ٚنٞٞٞٞد ٍٔي ي ٞٞٞٞٞ
ٜٖٔٛ.) 

ٔت .ٜٕ ٟٔ، )ٔهدل   ْ : يجقي٢ يجيش  (.ٜٜٓٔاصٔ، ْئ يجاشد

ٔكٞٞٞٞٞٞ  .ٖٓ ٔيٍ ا٤ٞٞٞٞٞٞ يٞٞٞٞٞٞشٔ ينفندمٞٞٞٞٞٞ  يأللصٞٞٞٞٞٞى يجايد ، -، -) يطٟٞٞٞٞٞٞ يجكلهٍٞٞٞٞٞٞي : اخفٞٞٞٞٞٞد
ٕٕٓٓ.) 

ٕ ٕٞٞٞ يجيٞٞٞيي٤ : يجايطٞٞٞ قد فشي ٞٞٞٔ نغاٞٞٞه يان٠ٞٞٞٚ .ٖٔ ٔ   يجشداٞٞٞ  اصٞٞٞٔ، ي)  جي ئٞٞٞ  يجاصٞٞٞ



 -7ٙ- 

 (.ٜٙٛٔجهكفدً، 

ٌٔ، اٚيش  يجاْ ن ، )الاْ لادط   يْيجهٚ ٟ : يجنلي ييجْالج  .ٕٖ  (.ٖٜٛٔيجقدى

ٔ ٞٞٞٞٞ  يجيندئ ٞٞٞٞٞ  فٞٞٞٞٞه يجنقْٞٞٞٞٞ يألْيٞٞٞٞٞه .ٖٖ ٌٔ)صٞٞٞٞٞبلِ فم٢ٞٞٞٞٞ : نٛ ٔ  يجقٞٞٞٞٞدى ، ، يألنههٞٞٞٞٞي اصٞٞٞٞٞ
ٜٔٛٓ.) 

ٔ  )الاْٞٞ  يْٞٞيجاٚهً : ىكٞٞٓي فكه٣ٞٞ يجٞٞن٘ .ٖٗ ٌٔ، يجي ئٞٞ  يجاصٞٞ يجشداٞٞ  جهكفٞٞدً،  يجقٞٞدى
ٜٜٔٚ) 

 :الدوريات: الثاً ث
ٔ ٞٞ  فصْٞٞٔ  ٤ٞٞ يٞٞي)اههٞٞ  يجطٞٞي ٢  .ٖ٘ يجشْْٞٞ ( دً اطٞٞدهْ خٞٞد٤  ٞٞينٖاههٞٞ  غ ٞٞٔ ْي

 .ىٕٞٗٗٔ، يجطديع

ٔ   جهكفدً، : اهه  فصي٢ .ٖٙ ٌٔ، يجي ئ  يجاص  .٣ٜٜٙٔيجقدى
 
 
 
 
 
 
 
 

ػبحثػاضثاضثطاض
 

ػبظغظػاضتصرارػسيػرثاءػاضغادغن
ػ"درادظػظػدغظ"
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ػطضخصػاضبحثػ
ٔي٣ ْالج  ،  اك٤ ا٤ خبلجيد يجيجُي وجى جخصدئ٘ يألطهًي نيشد ْ ننط   يا

ٔثدل  ٔيل فه  ٔيلفه إليْي دٍ يجيش لطدطو ، يلْ اللٍٛ نثندل ل يهْي٤ يجيد ٔ ييض
ٌٔ  –يإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط ٤  ٔئ"ٛدى ٌٔ نطهيي   فمنه  هى " يجفك يلطيدنيد ٛدى

ٌٔ ٕ  ،: يجكهادٍ و لدئ   خدص  ا٤ يجشبللدٍ يجاهدي ييجْالج   فه  يجنلي  ، ييجاهد
ٔت يجها ٢ ٔت يجالك٣، ااد  هّي٤ ل دٌ يجن٘ يأجيي٤ يجٚ ٟ يجيش  .ط دليد يجيش

ٔيل فه   ٌٔ يجافطهٚ   هى يجيد ٔ، فإ٤ يجيش ٔئ ُ شُّْ انفدلد  جهنك ٓي كد٤ يجفك ييض
ٔيي انو، ااد اك٤ يجافهقه ا٤ يجكيٟ  ٤ اكني٤  ٔ   لْ نكث ىٓه يجاهاي   يجيش

ٔيلو، يىي اد نلدط طي٣ فهده يإلاد٣ يجيي  ْ ا٤ لً يفقْ ٔ جو، ينا٢ ينطى  هى ف
ٟٔي ييجكهادٍ، ييجها٢،  –و٤ يدل يهلل  –طنيلثو  ٔئ فه يجل ا٤ خبل٢ ين   يجفك

ٔئ يجنطقه  .ييجفك
  

Abstract 
 

Repetition Structure in Ahmad Yassin's Elegies 
(A Critical Study) 

 

Style characteristics have their psychological dimensions and denotation goals through 

which one can get into the poet's feelings and emotions. While reading the creative works 

of some poets lamenting the Imam Martyr Sheikh Ahmad Yassin, I observed repetition 

phenomenon as a stylistic phenomenon casting some special denotation on words of 

relationships: grammatical, metaphoric, and detonation in their specific conscious context, a 

thing which colors the text with poetry's beautiful rainbow  

 

If repetition is considered a clue to the idea obsessing the poet, poets in this poetic 

anthology have manipulated a lot of it. In this way, the recipients can uncover the poets' 

true feelings of respect and admiration, pain and agony towards the martyred Imam. This is 

the topic which is going to be investigated in this research through the structure of 

repetition in letters, sentences, discourse.    
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ػ:طػدطظ
ٔي ٞ ، فنٞه  ٟٔ، ي ٛيٞٔ ٓج١ٞ ا٤ٞ خٞبل٢ يجاشٞده٣ يجش ٔيه ص ٔئ اصٚهح   يجفك

ًٔ ٔت يجكُّٞٔ : يجَكُّٞٔ : جطد٤ يجش ٔئ، ي نْٞ يجهٞيى ٔهٜٞي  هٞى يجيٞهل يانٞو يجفكٞ ، : يج ٔهٜٞي يج
ٔي   ٔي ٔي  يفك  ٔ ٍٔ يجيهل فك  .(ٔ) قد٢ كّٔه يكّٔ يننطو  فشْا يال  فشْا يكٔ

ٔئ يجكها  : ناد فه يالصٚبلِ  ٌٔ فٞه طٞ د٠ ييلْٞ فيي فك ني يجهنٛ  نكثٔ ا٤ اٞ
ٔٔ ٕ دٌْ يجفني و ني يجفيي ٢ ني جهفشٛ ٣ ني جهفهٓٓ يٓكٔ يجاك  .(ٕ)جنكف ، واد جهفيك ْ ني ج

ٔئ ا٤ٞٞ يجخصٞٞدئ٘ يألطٞٞهيي   يجيداٞٞ  يجفٞٞه فطٞٞفخ٣ْ جني٣ٞٞ يجنصٞٞ٘ي   ُّْ يجفكٞٞ ي شٞٞ
ٖٔ ينقٞدٗ ا٤ٞ لي٢ٞ يجنقٞدْ ييجيبلغ ٞ ٤ يجقْٞياى يي ْ ٙٔ جالْٞث ٤، يألْي  ؛ جٓي كدنٍ اش

 ٞٞٞ ٔ ٔ   ييجنث ٔيطٞٞٞدٍ يفشه قٞٞٞدٍ ا٤ٞٞٞ يجيٞٞٞييىْ يجيٞٞٞش ، يلْٞٞٞ  مْٞٞٞ ىٞٞٞٓه (ٖ)فدجقْٞٞٞياى لْٞٞٞايي ْ
ٔا  ٔئ فٞه م ٞدٍ  ْ ٌْٞ انٞو، يلْٞ ينيٞ ٔمنه يجٓت هدلٍ ف و ين   يجفكٞ ٔيطدٍ يجن٘ يجق يجْ

ٔمنه الجفيد فه يجن٘ يجق ٌٔ يألطهيي   ْي ٔ ٤ جيٓه يجٛدى ٔل ٤ يانط  .(ٗ)يجيبلغ ي٤ يد
ٌٔ يألطٞهيي   يي٤ٞ طٞند٤ يجخنٞدهه يا٤ يجنقدْ يجقْي  ٔمٞيي جيٞٓه يجٛٞدى اى يجٓ ٤ فش

ٔئ فٞه نٛاٞو  ٌٔ وٓي كٞد٤ يجاشنٞى ال  كفا٢ٞ وال يٞو يينفقْٞ ا٤ٞ  غن٢ٞ يجفكٞ ٔي ل َ  َّْه مٞ
ٔه، فقٞٞد٢ ٟٔ يٞٞ ئد   قِْٞٞ فٞٞه يجنصٞٞدل  ي نيٞٞه فٞٞه ٚبليفيٞٞد نٛيٞٞٔ ا٤ٞٞ : "ني نثٞٞ ياٞٞد ن ٞٞ

ٔئ جا٤ٞ  ٞٞهثٔ فهنيٞو، يصٞ دن  نطٞٞهو  نٞو، وٓي كٞد٤ ال   لفٞٞدُ وجٞى كي ٞٔ فأا٢ٞٞ، يال يجفكٞ
ٔيل يجاه ْٞٞ ٤ ني يجكفٞٞدً ا٤ٞٞ يطٞٞفشاد٢ نجنٞٞدٛ  ْل ٠ٞٞ يجنٛٞٞٔ، يلهاٞٞد  خهٞٞي ييلْٞٞ ا٤ٞٞ يجيٞٞش
ٔياٞٞٞد كدنٍٞٞ فه١ٞٞٞ يألجنٞٞٞدٛ  ٔه، لفٞٞٞى ال    خ٢ٞٞ فٞٞٞه يشٞٞٙ لصٞٞٞدئْه ييٞٞد، ف ٔىد فٞٞٞه يٞٞش  ْٞٞ 
ٔياٞٞد كدنٍٞٞ  هٞٞى  ٔىٞٞد، وٓي ج٣ٞٞ فقٞٞع وال ايلشيٞٞد، ي  ٔ ٌٔ،  طٞٞي٢ يألاٞٞٔ فٞٞه و دْفيٞٞد يفك اخفٞٞد

 .(٘)"ٓج١خبلٟ 
  

ٔيطٞدفي٣ يلطٞيدنو  ٞد  فٞه ْ ٌٔ يىفاداد  اهلٛي يلْ يىف٣ يجنقدْ يجالْثي٤ ييٓه يجٛدى
ٕٔ فٞٞٞٞه فيٞٞٞٞك ٢ ايطٞٞٞٞ قده،  ٞٞٞٞد ْٞٞٞٞٔي ي ٞٞٞٞن٘، ي مٞٞٞٞٚهع ي نلْٞٞٞٞ يألْييٍ يجنن ٞٞٞٞ  يألطدطٞٞٞٞ   جه

ٔك ًٞٞ كهادفٞٞو، ها ٢ٞٞ فٞٞه فٞٞييجه اقدٚشٞٞو "فدجيٞٞشٔ ها ٢ٞٞ فٞٞه فخ ٞٞٔ نجندٛٞٞو، ها ٢ٞٞ فٞٞه ف
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ٔٔ يش ْْٔ ي فكٞٞٞ  (ٙ)"مٞٞٞيد، ففطٞٞٞاشو يآلٓي٤ ايطٞٞٞ قى ينغاٞٞٞد  انفٛاٞٞٞد  يينطٞٞٞهدايد يل َٞٞٞ ففٞٞٞ
ْٕٔ ل ٤ لد٢ ٔ فيد ٔمه يجندلْ  ٤ٕ يجٞٓت ىٞي : "يىٓي اد  فدإل قدٜ  شفاْ كاد  شفاْ  هٞى يجٞي

٤ٕ فنيٞع ا٤ٞ فيلشنٞد طٞييل كٞد٤  ٔئ ييجفيلع، فآثدٔ يإل قدٜ ييجٞي ٔفو يجخدص   هى يجفك صي
 .(ٚ)"اد نفيلع لْيثو  لَْ ني ال  لَْ

١ٕ ي  ٔنٍ نٞٞٞد ٔ ٞٞٞ  يلْٞٞٞ  ٔئ كيٞٞٞدله يألطٞٞٞدج ً  لٞٞٞيت واكدنٞٞٞدٍ فشي  جابلئكٞٞٞ  ن٤ يجفكٞٞٞ
 ٌٔ ٌٔ  ه ٞٞو طٞٞ ٚ ٔفيٞٞ  يألصٞٞدج  وٓي يطٞٞفٚدٜ يجيٞٞد ٔ يجطٞٞ ٚ ٔفشٞٞو وجٞٞى ا فغنٞٞه يجاشنٞٞه يف
ٔئ اليْٞ ا٤ٞ  ال نصيح ايفٞٓال ، يلْٞ يمٞشٍ ليي ْٞ جهفكٞ كداه  ييطفخْاو فه ايمشو، ييض

ٔي دفيٞٞد انيٞٞد ٔٔ  نيغٞٞه ن٤  كٞٞي٤ يث ٠ٞٞ يال: ا ٔفيٞٞدٚ يٞٞدجاشنى يجشٞٞد٣، ين٤ ن٤ يجهنٞٞٛ يجاكٞٞ
ٔفيٞدٚ ياٞد ليجٞو  ٔٔ جنٞٛ مٞش ٟ يال  خمع يجهنٛ جقيي ْ ٓيل   يهادج   يي دن  ، فبل  كٞ
ٌٔ ييجاقٚٞٞع  ٞٞد ٔئ يجكهاٞٞ  ييجشي ٔئ، فٞٞه فكٞٞ ٍٔ ننٞٞييٜ يجفكٞٞ ني  ننٞٞٔ يجطٞٞاع انٞٞو، يلْٞٞ لصٞٞ
ٔئ يجكها  يجييلٌْ فٞه ني٢ ك٢ٞ ي ٍٞ ا٤ٞ اهاي ٞ  ني ٞدٍ  ٔنٍ نيطٚيد فه فك ٟٔ، ي ييجل

ٔيلافف ٔند، ي دٌْ اد  يْن يو صغدٔ يجيش  .(ٛ)دج   فه لص ٌْ، يىي اد يدٜ فه  ص
ٌٔ وجٞى   ٟٔ ث٣ٞ يجكهاٞ  فدجشيٞد ٔئ فه يجيشٔ يأيكد٢ اخفهنٞ   يْٞن يٞدجل ي ٛئ يجفك

ْٔ ْ ٞٞ  جيٞٞد نيشدْىٞٞد يجننطٞٞ   ييجْالج ٞٞ   ٔت، يك٢ٞٞ يٞٞك٢ ا٤ٞٞ ىٞٞٓه يأليٞٞكد٢ يجف يجي ٍٞٞ يجيٞٞش
ٔت، يطٞٞٞٞ ٔا يجٞٞٞٞن٘ يجيٞٞٞٞش ٠ٔ ييإل قد  ٞٞٞٞ ، ااٞٞٞٞد  ثٞٞٞٞ وجٞٞٞٞى ىٞٞٞٞٓه  –و٤ يٞٞٞٞدل يهلل  –ٟي نفٚٞٞٞٞ

 :يأليكد٢ ا٤ خبل٢ ىٓي يجيلَ
 :الحكرار المفظي: أو ً 

ٔئ  ْٔ ْ ٞٞ  : ي يٞا٢ ىٞٓي يجفكٞ ٟٔ ييألْيٌ ييجمٞا ٔ ييجكهاٞ ، فدجين ٞ  يجف ٔئ يجلٞٞ فكٞ
ٟٔ جيد اطدل ٔ ي جهل ٕان   افيد ن ، فانيد يجق ٔت ييلْ : دٍ  ْْٔ فه طٚٔ يش يىه اد فف

ْْٔ: يافيد ٌْ ٔت ني اطفيا يجقص ٌْ كك٢يىه يجاف ، يفٞأفه (ٜ)ٌ  هى اطفيا اقٚع يش
ٕ ْٞٞ فٞٞه ويْي  ٞٞ  يجٞٞٞن٘، أل٤  ٔ قٞٞٞ  ف ٟٔي يٚ ٌٔ يجيٞٞد ٔ فٞٞٞه يطٞٞفخْي٣ ىٞٞٓه يجلٞٞ ىنٞٞد ايٞٞد

ٟٔ ال  كٞٞي٤ لي لٞٞد   ٔئ يجلٞٞ وال لٞٞ ٤  يٞٞدجف ف ٞٞو يلٞٞ ٤  قٞٞع فٞٞه اييمٞٞع ا٤ٞٞ يجكهاٞٞدٍ "فكٞٞ
ٕ ٞع يج ٌٔ ىنٞد فكٞي٤ فٞه لط٤ٞ في ٔي ، فدجايٞد ٔٔ كاٞد  هش٢ يجن٠ٚ ييد  طٞ  ٟٔ لٞ ٤  فكٞ لٞ
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ٕٜ يجايط قى يجادىٔ يجنغادٍ فه نيففو كاٞد ال  كٞي٤ ، يج ٖ  فٞأفى ىٞٓي جك٢ٞ يٞد ٔ،  ي
ٟٔي  .(ٓٔ)اع ك٢ يجل

ٔفه لي٢ يجشياديت اخدٚيد  يج دط ٤ ٔئ يجل  :(ٔٔ)يا٤ ناثه  يجفك
 

 قالالالد أكسالالالبوك مالالالن السالالالباق رىانالالالا
 

 فربحالالالالت أنالالالالت وأدركالالالالوا الخسالالالالرانا 
 

   فالالالالالمذقحيم فالالالالالوق اليالالالالالوان ىوانالالالالالا      ىالالم أوصالالالموك إلالالالى منالالالاك بغالالالدرىم
 إنالالالالالي ألرجالالالالالو أن حكالالالالالون بنالالالالالارىم 

 

 لّمالالالالا رمالالالالوك بيالالالالا، بمغالالالالت جنانالالالالا 
 

 غالالالالدروا بشالالالاليبحك الكريمالالالالة جيالالالالرة
 

 أبشالالالالالالر فقالالالالالالد أورثالالالالالالحيم خالالالالالالذ نا 
 

 أىالالل اإلسالالاءة ىالالم ولكالالن مالالا دروا
 

   كالالالالم قالالالالدَّموا لشالالالالموخك اإلحسالالالالانا 
 لقالالالب الشالالاليادة مطمالالال  لالالالم حالالالدخر

 

 وسالالالالالعًا لححممالالالالالو، فكنالالالالالت وكانالالالالالا 
 

 
ٔئ ن٤  غ ًٞٞ يجيٞٞ   ا٤ٞٞ لصٞٞ ْفو كاٞٞد  ج٣ٞٞ  يٞٞأ يجيٞٞد ٔ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ نطٞٞهًي يجفكٞٞ

ٔفٞٞه يجكٞٞدٟ ييجفٞٞدل يجهٞٞٞٓ ٤ ، ُغ ًٞٞ ا٤ٞٞ يجييلٞٞع يدغف دجٞٞٞو ْٔ ْٞٞٞ ل ٔي  ٚ هٞٞ  ف ٔيْه لدمٞٞ وناٞٞد ن
ٔي٤ وج و ٔي  ،  ي  ٍَ ، اند١، نيصهي١، نكطيي١"فقْ كد٤ يجخٚدً اشو ايدي ، يي يف١، يهغ

ْٔي" يايخ١، فكنٍ ٔند يان ٔفش  ييجطاييكبلىاد يلف ْْٔ يجيد ٔ ما ٔ ، ٍ ف يد يج ي ناد 
ٔي  جي٣ٞٞٞٞٞ يجنشهٞٞٞٞٞفي٣ فٞٞٞٞٞه يغف ٞٞٞٞٞد٢ يجيٞٞٞٞٞ  ، يجغدئًٞٞٞٞٞ جهشْٞٞٞٞٞي افصٞٞٞٞٞبل  ياننصٞٞٞٞٞبل   ج١ٞٞٞٞٞ ونكٞٞٞٞٞد ، ٓي

ٔى٣ ٔي  جقْٞٞ ٔ افي٣ ، ييطفصٞٞغد ْٔيٍ ففاٞٞدىه اٞٞع هٞٞ ٔفيٍٚٞٞ اش٣ٞٞٛ ىٞٞٓه يجمٞٞادئٔ يانٞٞ يلْٞٞ ي
ٔى٣" ٔى٣، نٓلٞٞفي٣، يغْٞٞ ٔثٞٞفي٣، ينٞٞد خٞٞبل٢ ىٞٞٓه  ؛ ج ص٢ٞٞ يجيٞٞد ٔ ا٤ٞٞ"نى٢ٞٞ يإلطٞٞدلٌ جي٣ٞٞ، ني

ْٔ ْ   وجه نان   يإلاد٣ ل ٤ جخصيد يقيجو  "  فكنٍ يكدند: "يجايه  يجف
ٔٔ  يْ يجغنه يجفاّ اه يألْيٌ  ٔفمو جم دٜ ٣ْ يجي  " ج٤"ي ك  :(ٕٔ)فقد٢، فه 

  
 دمالالالالالالالالك المزّكالالالالالالالالي لالالالالالالالالن يضالالالالالالالالي     

  

 َدْيالالالالالالالالالالالالالالالٌن بمعنالالالالالالالالالالالالالالالان الجميالالالالالالالالالالالالالالال  
 

 لالالالالالالالن نقبالالالالالالالالل الشالالالالالالالالجب الالالالالالالالالذليل    
 

 ولكالالالالالالالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالالالالالالالرّد السالالالالالالالالالالالالالالالالالري  
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 بالالالالالالالالالالالالالالال  بالفالالالالالالالالالالالالالالالدا شالالالالالالالالالالالالالالالعب حط... 
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالن يقبالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الحطبيالالالالالالالالالالالالالالالالالال  
 

 واهلل لالالالالالالالالالالالالن نالالالالالالالالالالالالدع السالالالالالالالالالالالالنح    
 

 ولالالالالالالالالالالالالالالالن نسالالالالالالالالالالالالالالالاوم أو نبيالالالالالالالالالالالالالالال  
 

 
ْٔ ْ ٞ  يٞٞ   ٔفٞٙ ا٤ٞ لي٢ٞ يجيٞد ٔ " ج٤ٞ"جقْ هٞدلٍ ايهٞ  يجننٞه يجف جفيٞك٢ هييٞ  

ٞٞٞد٤  ٔ ٚ يٞٞٞدجلقي٠ ييألٚي ج٤ٞٞٞ نقي٢ٞٞٞ، ج٤ٞٞٞ  قي٢ٞٞٞ، ج٤ٞٞٞ نْٜٞٞٞ، ج٤ٞٞٞ "جك٢ٞٞٞ نيٞٞٞكد٢ يجفيٞٞٞدي٤ ييجفنٞٞٞ
ٔئ يألْيٌ اٞٞٞع يجنش٢ٞٞٞ يجامٞٞٞدٔ " نطٞٞٞدي٣ ٔ ٚ فٞٞٞه يجلدمٞٞٞٔ ففكٞٞٞ ٔفٙ يجفنٞٞٞ ٜ يشْٞٞٞىد  يٞٞٞه يٞٞٞ

ْٔ ْٞٞٞت  ٔك ًٞٞٞ يجف ييجاطٞٞٞفقي٢ فمٞٞٞبل   ٤ٞٞٞ يجادمٞٞٞه اصْٞٞٞٔ يجشّٕٞٞٞ ييجنخٞٞٞدٔ، يكٞٞٞأ٤ ىٞٞٞٓي يجف
ٔند ياٞٞهفأ يجٞٞبلليٍ يجٞٞثبلَ  ٢ٕ" ٞٞٓك ، ال فنٞٞد ٓي " ال صٞٞهح، ال فنٞٞدٙي ٚيشٞٞد  اٞٞع يجشْٞٞي ييض

د٤" نش٣"ييٓه يجبلليٍ ففلي٢ وجى   .آج  نمد ٍ يجلقي٠ ييألٚي
ٕنو ينقْ يلْ يطفشد٤ يجي د ٔ كاد٢ غن ٣ يدطفشاد٢ يجما ٔ؛ ج شئ  ٤ اْا ل

 :(ٖٔ)يجي  ، فقد٢
 

 درجالالت خطالالاك عمالالى شالالواط  يحمنالالا
 

 ومضالالالت دموعالالالك حكحالالالوي بالالالدموعنا 
 

 ىالالو فقرنالالا، ىالالو عجزنالالا، ىالالو موحنالالا
 

 لمسالالالالالت يالالالالالداك أنينالالالالالو، وضالالالالالممحنا 
 

 وقالالالالالالرأت مالالالالالالا قالالالالالالد ىزنالالالالالالا، وأمالالالالالالدنا
 

 وسالالالالالالالط اليشالالالالالالاليم أزاىالالالالالالالرًا وم ذنالالالالالالالا 
 

 
ٔئ كفهٞٞ   ا٤ٞٞ يجلنٞٞد٤ يجٞٞٓت كٞٞد٤ جقْٞ اثهٍٞٞ ىٞٞٓه يج ٔ   ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يجفكٞٞ قٚشٞٞ  يجيٞٞش

ْٔ ْٞٞ يجمٞٞا ٔ ، يجيٞٞ   يجيٞٞي ْ  اثهيٞٞد فهٞٞده يٞٞشيو ، يْٞٞاي ند،  فانٞٞد"فٞٞه " نٞٞد"فقْٞٞ هٞٞدل ف
ٕند ٔند،  ه ٕند، ماافند، ايفند، فق ٔي   ٤ ىٓي يجلند٤" ناْند، ى ٔئ يط٣ ، اشي كاد هدل فك

ٌٔ ٔيٍ اي"يإليٞٞد خصٞٞد  يالْْٞٞي  جهلٞٞد٢ يجٞٞٓت  ش يٞٞو ىٞٞي فٞٞه صْٞٞٔ يجي ٍٞٞ يجثٞٞدنه ثٞٞبلَ اٞٞ
يجقْٞٞ نفطٞٞلٍ ين ٞٞ  ، اش٣ٞٞٛ يجيٞٞشً يجنهطٞٞٚ نه ا٤ٞٞ فقٞٞٔ ي هٕٞٞ ياٍٞٞي يطٞٞيً ياللٞٞفبل٢

ْٞٞٔي يجيٞٞ   يأليٞٞيت فٞٞه فخن ٟٞٞ يألج٣ٞٞ ْٔ ْٞٞ جهمٞٞا ٔ يجاهٞٞد٢ ج ِٔ، يجف ا٤ٞٞ ، يف مٞٞا ْ يجهٞٞ
 .خبل٢ اشد يفو جاشدندٌ يشيو لفى جقه يهلل يي ْي  
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ٔفه يجا ٔئ يجل ٔئ يجنطٞقه فٞه لصٞ ٌْ  هْْٞ ف يٞد ي ههأ يجفا اه وجى يجفك فشدمْ اع يجفك
 :(ٗٔ)يجشيْ ييجي ش  جهي   ف قي٢

 
    شالاليا الجيالالاد عمالالى خطالالاك نجاىالالد    

   لالالالالك بيعالالالالة وعمالالالالى المضالالالالي نعاىالالالالد 
   عمالى الوفالاء مقيمالة" حمالاس"ىذي     

 

   لالالالالالالم حهحالالالالالالن فيالالالالالالو رايالالالالالالة أو سالالالالالالاعد  
 لالالالالالم يثنيالالالالالا بطالالالالالش العالالالالالدو وبغيالالالالالو    

  

   أو خالالالالالالالالالائف محخالالالالالالالالالاذل أو قاعالالالالالالالالالد 
 أو يثنيالالالالالالالالا كيالالالالالالالالد رجالالالالالالالالاه الكائالالالالالالالالد    لالالالم يثنيالالالا بطالالالش القريالالالب وضالالالعفو    

 

    لالالالالالالم حكحالالالالالالرث مالالالالالالن قمالالالالالالة أو كثالالالالالالرة... 

 لالالالالالالو كالالالالالالان ألالالالالالالف أو عالالالالالالدٌو واحالالالالالالد 
 

    كمن شخصك لم يغب" حماس"ىذي    

 عنيالالالالا فمنالالالالت ولالالالالو مضالالالاليت القائالالالالد 
 

 
ٔفه  ٔئ يجل ه ج نفح يجاهد٢ جياي٢ كدف  يجاهدالٍ يجف" ني"جهأ يجيد ٔ وجى يجفك

ٔفشٞٞ  ني يجْٞٞني ٔ ْٞٞىد يجيٞٞد ٔ طٞٞييل نكدنٍٞٞ فٞٞه اهٞٞد٢ يج يجفٞٞى يطٞٞفٚدٜ ا٤ٞٞ خبلجيٞٞد ن٤ ،  
ٔٙ ك٢ اٛدىٔ يجخنٜي  ٔفشٞ  " ني لد ْٞ، ني افخٞد٢ٓ، ني خدئٟ" طفش ٌٕ ييج ياٛٞدىٔ يجشٞ

 ". نجٟ ني  ْي ييلْ، ٔي   ني طد ْ"
ٔىد  ٔي صٞ ٔئ يجهنٛٞه جي ٞد٤ لٌٞي لاٞدٖ ييض ٔئ يجنطقه افشدمْي  اٞع يجفكٞ يهدل يجفك

 ٔٔ ٜٔ " ج٣ٞ" هى لقي٠ يشييد، يلْ ف٣ ٓج١ ا٤ خبل٢ يجننه يجافكٞ يجافيٜٞي يدجنش٢ٞ يجامٞد
ٕي٣ ييٞٞد  َٔ، ج٣ٞٞ  ثنيٞٞد، ج٣ٞٞ ُفْل٤ِٞٞ "يجاهٞٞ ْٔ ٌْٞٞ يجافادثهٞٞ  " ج٣ٞٞ  ثنيٞٞد"يلْٞٞ هٞٞدلٍ " ج٣ٞٞ فكفٞٞ يجف

ٔ ً"ييجثدن   " يٚٗ يجشْي"افيي   يند ٢ امدٟ  جي د٤  ٣ْ فأثٔ لادٖ يا٤ " ٛه٣ يجق
ٔطٞٞي٢ يهلل صٞٞهى يهلل  ه ٞٞو يطٞٞه٣ اصْٞٞي،  ٞٞدْا ني ا٤ٞٞ خ٢ٓٞٞ ٕي٢ ٚدئنٞٞ  "لد  جلْٞٞ َ  ال فٞٞ

ٔى٣ ا٤ٞٞ خٞٞدجني٣ ٔ ٤ ال  مٞٞ ٔ ٤ جشْٞٞيى٣ لٞٞدى وال اٞٞد نصٞٞديي٣ ، ا٤ٞٞ نافٞٞه  هٞٞى يجل٠ٞٞ ٛٞٞدى
ٔطٞٞي٢ يهلل: لٞٞدجيي" ا٤ٞٞ ألييل لفٞٞى  ٞٞأف ي٣ ناٞٞٔ يهلل يى٣ٞٞ كٞٞٓج١ يي ٍٞٞ : "لٞٞد٢،ين ٤ٞٞ ى٣ٞٞ،  ٞٞد 

 . (٘ٔ)"يجاقْٖ ينكندٟ ي ٍ يجاقْٖ
ٔفٞٞه فٞٞه جقْٞٞ يطٞٞفٚدٜ ىٞٞٓي يجفش ٔئ يجل ٔئ يجنطٞٞقه ييجفكٞٞ ْٔ ْٞٞت يٞٞ ٤ يجفكٞٞ دمْٞٞ يجف
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ٔيٌْ  ص    هى يجكطٔ ٌٔ لادٖ لي   يإل ٔيٕ صي  .وي
ٔيٍ  ْ ٌْ ْيخ٢ ط دلدٍ  ْْٔ ا ٔئ يجكها  ل َ فف ٔئ يجهنٛه فك يا٤ ننييٜ يجفك
ٌْٔ، فدجكهاٞٞٞدٍ  ٔياٞٞٞه و لدئ ٞٞٞ  فنفقْٞٞٞىد يجكهاٞٞٞ  يجانٞٞٞ اخفهنٞٞ  ااٞٞٞد  شٚ يٞٞٞد نيشٞٞٞدْي  ْالج ٞٞٞ  يا

ُٔ يج" ٌٔ ييجشبللٞدٍ خد ٔيئٖ ياش   لفى وٓي يكفطٞيٍ و لدليفيٞد يدجاهٞدي ٔت   ط د٠ يجيش
ٔت  ٍٔ فٞٞه وٚٞٞدٔ طٞٞ دله يٞٞشي ٓي فكٞٞٔ ٕ ٞٞ  ْيٍَّٞٞ ف يٞٞد يجل ٞٞدٌ، ييض يجنلي ٞٞ  ييجْالج ٞٞ  ييجاهد

ٔت ٞٞأجيي٤ يجٚ ٟٞٞ يجيٞٞش ٞٞدٌ يجٞٞن٘ ي ٔثٞٞدل (ٙٔ)"الك٣ٞٞ فهينٍٞٞ ل  ، يىٞٞي اٞٞد ٛيٞٞٔ فٞٞه يٞٞشٔ 
ٔيل ا٤ خبل٢ ين ٞ ٔت يج دط ٤، فقْ يطفٚدٜ يجيش ٔئ يجكهاٞه ن٤  شٚٞيي يجٞن٘ يجيٞش   يجفكٞ

الج   اشاق ، يا٤ ناثه  ٓج١ لي٢ هدئ لا ل  ٔيئش  ْي  :    (ٚٔ)و قد    
 

 يالالالا فجالالالر فالالالييم –أيالالالن أىالالالل المحالالالراب 
 

 أحمالالالد الحالالالق، مالالالن بالالالو يسحضالالالاء   
 

 أيالالالن رمالالالز النضالالالال فالالالي األرض ويحالالالي
 

 أيالالالن مالالالن باسالالالمو حسالالالامى الفالالالداء   
 

 أيالالالالالالالالن وجالالالالالالالالو سهالالالالالالالالداه عالالالالالالالالزم ونالالالالالالالالور
 

 وجبيالالالالالالالالالالالالالالالة شالالالالالالالالالالالالالالالماء   نبالالالالالالالالالالالالالالالويّ  
 

 أيالالالالالالالالن رأس قالالالالالالالالد كالالالالالالالالان كنالالالالالالالالزًا ثريالالالالالالالالاً 
 

 فيالالالالالالالالو فقالالالالالالالالو وحكمالالالالالالالالة سالالالالالالالالمحاء   
 

 أيالالالالالن عينالالالالالان فييمالالالالالا ومضالالالالالة الحالالالالالق
 

 ومالالالالالالالالالن خشالالالالالالالالالية اإللالالالالالالالالالو بكالالالالالالالالالاء   
 

 أيالالالالالالالن فينالالالالالالالا لسالالالالالالالانك العطالالالالالالالر يحمالالالالالالالو
 

 سالالالورة الفجالالالر شالالال َّ منيالالالا الضالالالياء   
 

 أيالالالالالالن قمالالالالالالب قالالالالالالد كالالالالالالان بالالالالالالالذ كر حيالالالالالالا
 

 ممالالالالالؤه النالالالالالور والحقالالالالالى والمضالالالالالاء   
 

 
  

ٕي   طٞٞفنْ وج ٞٞو " ن ٤ٞٞ"ا٤ٞٞ يط٣ٞٞ يالطٞٞفنيد٣ هش٢ٞٞ يجيٞٞد ٔ  ٔفكٞٞ ْْٔ  هٞٞى ٚٞٞي٢ يجقصٞٞ ٌْ ا يجافٞٞ
ٌٔ يجشٛ اٞٞٞ  جٞٞٞٞ ٖ  هٞٞٞى يجصٞٞٞٞش ْ  فٞٞٞه فطٞٞٞٞدهالفو  ٤ٞٞٞ يجيٞٞٞٞ   يجنق ْٞٞٞ، فيٞٞٞٞي  لٖٞٞٞ يدجخطٞٞٞٞد
يجيخصٞٞه فلطًٞٞٞ، يجك٤ٞٞٞ  هٞٞى صٞٞٞش ْ يألاٞٞٞ  ييإلطٞٞبل٣ ييٞٞٞك٢  ٞٞٞد٣ ؛ جٞٞٓج١ نهْٞٞٞه  هٞٞٞح 

٣ٕ ييجلكا  ييجامدل، ييجم دل"يدجطهي٢  ٤  يكهيد ففهطْ فه " ييجل٠ ٔإ يجنمد٢ ييجش
ْْٔ يط٣ٞٞٞ يالطٞٞٞفنيد٣  ٔيٍ فٞٞٞه يْي ٞٞٞ  ك٢ٞٞٞ ي ٍٞٞٞ ا٤ٞٞٞ " ن ٤ٞٞٞ"يٞٞٞخ٘ يج دطٞٞٞ ٤، فقْٞٞٞ فٞٞٞ طٞٞٞيع اٞٞٞ
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ٌٔ فٞٞه ثند دىٞٞد، يلْٞٞ هٞٞدل ىٞٞٓي يجك٣ٞٞ ا٤ٞٞ  ٌٔ " ن ٤ٞٞ"يألي ٞٞدٍ يجطٞٞديق  ياٞٞ ٔفيٚٞٞد  فٞٞه ك٢ٞٞ اٞٞ ا
ٔنٖ،   نٞٞٞد٤، جطٞٞٞد٤، لهًٞٞٞ"يشمٞٞٞي ا٤ٞٞٞ ن مٞٞٞدل يجيٞٞٞ   يجشداهٞٞٞ   ٕيل " يهٞٞٞو،  ١ٔ يألهٞٞٞ يفٞٞٞ

ٔا يجاشٚهٞٞ ،  ْٔ ْٞٞ وناٞٞد  شكٖٞٞ يىفاداٞٞو يألخٞٞ ٔك ٕٞٞ  هٞٞى ن مٞٞدئو ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يجف فيٞٞٓي يجف
ٕٔ نثٞٞٔ  ٕل  دا٢ٞٞ ا٤ٞٞ هطْٞٞه جخْاٞٞ  يإلطٞٞبل٣ يلمٞٞد د يجاطٞٞها ٤، يلْٞٞ يٞٞ يدطٞٞفغبل٢ ك٢ٞٞ هٞٞ

ٔيٕ  ٣ٛ يجاص ي  يجفه انه ييد يجاطهاي٤ يطيً فقْينو ْٔ ْ ن مد  فه وي  .يجف
ٔئ يجهنٛه، فقد٢   :(ٛٔ)يلْ جهأ نيي هن ٤ يجشهيت وجى يجفك

 
 أنالالالالالالالت كالالالالالالالل الثالالالالالالالائرين.. عالالالالالالالش 

 

 يالالالالالالا معالالالالالالين الظالالالالالالامئين.. عالالالالالالش 
 

   يمالالالالالالالالالالوت الالالالالالالالالالالوعي.. عالالالالالالالالالالش 
 

 خالالالالالالالالدًا مالالالالالالالر السالالالالالالالنين.. يحيالالالالالالالا 
 

 
ٔئ يجفيٞٞٞٞك ٢ يجكفٞٞٞٞديه   ج نطٞٞٞٞح اهٞٞٞٞدال  جهفيلشٞٞٞٞدٍ، يىٞٞٞٞه )..( جقْٞٞٞٞ فيٞٞٞٞع ىٞٞٞٞٓي يجفكٞٞٞٞ

ٔيٍ يجيٞٞد ٔ يشْٞٞ ٓج١ٞٞ  ٞٞد ٌٔ فٞٞه يجٞٞٓى٤ ننفهفيٞٞد  ي ٔ ٤،  ٞٞد "فيلشٞٞدٍ لدمٞٞ ٞٞدئ ننٍٞٞ ك٢ٞٞ يجث
ٔيٍ اففدج ٞٞ  فٞٞه "  ٞٞٗ"ناٞٞد جنٛٞٞ  " ال  اٍٞٞي يجٞٞي هاشٞٞ ٤ يجٛٞٞدائ ٤،  ٌٔ ثٞٞبلَ اٞٞ يجافكٞٞٔ

ٔند يفأك ٞ يجيٞد ٔ  هٞى ل ٞدٌ يجيٞ  ، يلْٞ يطٞفخ٣ْ  ْيْي   ك٢ يٚٔ ا٤ ىٓه يجقٚش  فيٞش
ٔفٞو "  ٞٗ"فه ٓج١ ص غ  يألاٞٔ  ٔه يثي يجٞٓت  لا٢ٞ اشنٞى يجفلْٞت جا٤ٞ لفهٞيه يطٞيً فكٞ

ٜٔ يلاهو أل يدل يجقم   يىاي٣ يشيو، ج أفه فه يجنيد   ي ج١ الطفكاد٢ "  ل د"دجامد ٓي
ٔي   ٕانّ ٞ  يألفشٞد٢؛ ج مٞا٤ جهيٞ   لمٞي ٌٔ يإلاد٣ فه يجلدمٔ ييجاطفقي٢ ا٤ خبل٢  صي
ٌٔ جهنكٞٞٔ ييجاٞٞنيج يجٞٞٓت  لاهٞٞو يجيٞٞي ْ، ييجٞٞٓت  شمْٞٞه لنٞٞٛ  ٔي ، يجك٤ٞٞ فٞٞه ىٞٞٓه يجاٞٞ اطٞٞفا

ٔفمده جشيدْه  .يهلل جْ نو يجانيهو يجٓت ي
ٌ  ٤ٞٞٞٞ طٞٞٞٞخٚو  هٞٞٞى يجلكٞٞٞٞد٣  ٖٔ  ْٞٞٞٞي ٔئ، يلْٞٞٞ  يٞٞٞٞٔ فٞٞٞٞد ا٤ٞٞٞٞ خٞٞٞٞبل٢ ين ٞٞٞٞ  يجفكٞٞٞٞ

 :(ٜٔ)فقد٢
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 حصالالالالالالاليي ليسالالالالالالالحفيق لئالالالالالالالام قالالالالالالالوم    

 

 مالالالالالالالالالن الحكالالالالالالالالالام أمالالالالالالالالالواٌت رقالالالالالالالالالود 
 

 ومالالالالالالالالن بالالالالالالالالاحوا ألمريكالالالالالالالالا عبيالالالالالالالالداً     
 

 ومالالالالن ىالالالالم ححالالالالت نعمييالالالالا سالالالالجود 
 

 ومالالالالالالالن بالالالالالالالذلوا كالالالالالالالرامحيم بسالالالالالالالاطاً ... 
 

 ومالالالالالالالن ححالالالالالالالرى لخيمحالالالالالالالو الوفالالالالالالالود 
 

 لعالالالالرش الشالالالاليا حرحجالالالالف األعالالالالادي    
 

 وحيحالالالالالالالالالالالز المالالالالالالالالالالالدائن أو حميالالالالالالالالالالالد 
 

 أبالالالالالالالالالالالالالاليح   حزعزعالالالالالالالالالالالالالالو ريالالالالالالالالالالالالالالاح    
 

 يزلالالالالزل فالالالالي الالالالالوغى وىالالالالو القعيالالالالد 
 

 
ٔإٞٞ  طٞٞفش ٙ يٞٞو    طٞٞفث ٔ اقف٢ٞٞ يجيٞٞ   نلدطٞٞ ٖ يجيٞٞد ٔ ياٞٞد  اثهٞٞو ا٤ٞٞ لٌْٞٞي ي

ه  شٚٞه يألا٢ٞ  ٕ داٞدٍ يجافخدٓجٞ ، فكٞأ٤ يهْٞي ٔئ فه يجشٞدج٣ يإلطٞبلاه كهٞو  ٤ٞ يج يألل
دْ يجيٞ   يألثٞٔ ييجثق  ييهْي ل دٌْ طي   ندمٞه  فشا٢ٞ جصٞدجح يألاٞ ، جٞٓي كٞد٤ الطفيٞي

ٔئ يجكهاٞٞٞه  ٕ اٞٞٞدل فههٞٞٞأ وجٞٞٞى يجفكٞٞٞ فٞٞٞه يجفيٞٞٞدً نلدطٞٞٞ ٖ يجيٞٞٞد ٔ يجلدنقٞٞٞ   هٞٞٞى ىٞٞٞهالل يج
يجٓت طي٠ يدجييي، يكأنو  فلَْٞ  ٤ٞ ننٞييٜ اخفهنٞ  ا٤ٞ يجلكٞد٣، " َا٤ْ "جبلط٣ يجايصي٢ 

ٕه يفمٞلو، يلْٞ  ٔي ٔٙ ننييٜ يج٢ٓ جهلكٞد٣ واشدنٞد  فٞه ويٞ وال ننو  ههأ وجى يجفنص ٢ فه  
ٔف ٤ هش٢ٞٞ يالط٣ٞٞ ي ٙ  اٞٞ ٔفيٚٞٞد  ينش٢ٞٞ اٞٞد ٔفٞٞيٚ يمٞٞا ٔ "  يٞٞدفيي، يٞٞٓجيي"جايصٞٞي٢ ا ٌٔ ي ياٞٞ
ٌٔ يدجاصْٔ " ى٣"يجهاع يجغ يه  ٔا"يا ٔيٚ، وناد  شئ يٞو يجيٞد ٔ -" فف ىٓي يجفنٜي فه يج

ٔا   ٤ فنٜي نطدج ً يج٢ٓ  نْ يجلكد٣، كاد ن٤ يطفخْي٣ يجنش٢ يجادمه اٞع يجاصْٞٔ ففٞ
   ٔ ٔي  . يلٜي يجنش٢ اني٣ يه يدفصد٢ يجادمه يدجلدمٔ ييطفا

 
ٔي   ٔئ يجهنٛٞٞه اخدٚيٞٞد  يجيٞٞ   يجيٞٞي ْ ياشيٞٞ ٔامٞٞد٤ وجٞٞى يجفكٞٞ كاٞٞد جهٞٞأ  يْٞٞ يهلل 

ٔه ا٤ يجقدٌْ، ف قي٢ ٔي  ا٤ غ  ٕج  يلْ  :(ٕٓ) ٤ اكدنفو يجفه ىه ن هى ان
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ْْٔ يجيٞٞد ٔ جنٛٞٞ   ٌٔ امٞٞدف  وجٞٞى يجمٞٞا ٔ  "فٞٞنٖ" ٞٞ ٌٔ امٞٞدف  وجٞٞى "نٞٞد"اٞٞ ، ياٞٞ

، يلْٞٞٞ  كٖٞٞٞ يجنش٢ٞٞٞ يألي٢ يجاطٞٞٞيي٠ يٞٞٞبل يجندى ٞٞٞ  لدجٞٞٞ  "ى٣ٞٞٞ"مٞٞٞا ٔ يجغدئًٞٞٞ يجافص٢ٞٞٞ 
ٔهدل  نْ يجيٞد ٔ ٔهٞدل فٞه يجشنٞي ا٤ٞ يهلل، يىٞي اٞد : يجخٟي ييج ٌٔ، ييج يجخٟٞي ا٤ٞ يآلخٞ

ٔي١ٞٞٞ"ننياٞٞٞو ا٤ٞٞٞ ليجٞٞٞو  ٔٔ يجثٞٞٞدنه فيٞٞٞي  شكٖٞٞٞ لن٠ٞٞٞ "فٞٞٞبل فنطٞٞٞند  نْٞٞٞ  ، ناٞٞٞد يجنش٢ٞٞٞ يجافكٞٞٞ
ٔي ٞ  يجيدل ٞ ،  ٕ داٞدٍ يجش فيٞي  ْٞ ي يجيٞ   وجٞى يٞكد في٣ جاٞد نلْٞثيه فٞه يجيد ٔ  هى يج

د٤  .يشييي٣، يجاد م شيي ا٤ نٚي
 

ْْٔ يجيٞٞٞٞد ٔ جنٛٞٞٞٞ    ٔطٞٞٞٞ ١"كاٞٞٞٞد  ْْٔ " ك ٔف ٤، ي ٔيطٞٞٞٞه"اٞٞٞٞ ٔف ٤ ن مٞٞٞٞد  " ك٢ٞٞٞٞ يجك اٞٞٞٞ
ٔغيٞ  يجيٞد ٔ  ٔٔ يجثدنه، يىٞي  شكٖٞ  ٔٔ يألي٢، ييجهنٛ يجافك ٔ ق  فندمه   ي ٤ يجافك يٚ

ٔل  ي ٤ يجي   كقدئْٞ ييٞ ٤ يج ٔيٕ يجاند ٔي ٞ ، ي هكْٞ ٓج١ٞ يطٞاه يجفنمٞ ٢ فه وي ق ٞدْيٍ يجش
كاٞٞد طٞٞد ْ يجفمٞٞدْ يٞٞ ٤ نطٞٞاى ييمٞٞ شو، ينيقٞٞى يصٞٞن ش  فٞٞه يجفأك ْٞٞ " نيقٞٞى"ي" نطٞٞاى"

ٔه   . هى طاي يجي   ي هي لْ
ْْٔ الاْٞٞي يجْٞٞغ ٣ جنٛٞٞ   ٔف   ينلي ٞٞ  اخفهنٞٞ  ج هش٢ٞٞ ا٤ٞٞ يجيٞٞٞ   " ل٠ٞٞ"ي ٞٞ يين ٞٞدٍ صٞٞ

ٔيْٞٞٞي  ألصٞٞ لديو ج طٞٞٞهكيي يجطٞٞي٢ يجصٞٞٞل ل  يج دطٞٞ ٤ لدا ٞٞد  ياْٞٞٞيفشد   ٤ٞٞ ىٞٞٞٓي يجل٠ٞٞ، يا
ٕي و ف قي٢  :(ٕٔ)جهيصي٢ وج و يينف

 
 حالالالالق حضالالالالاعف باإلصالالالالرار أضالالالالعافا    

 

ضالالالالالالالالالالعافا   ومالالالالالالالالالالا حبالالالالالالالالالالدد إذعانالالالالالالالالالالًا وا 
 

 فن حنسنا عند ربك                                
 

 و  حنسيم من شكاحك                               
 

 فكرسيك أسمى                               
 

 وكل الكراسي وضيعو                               
 

 وكرسيك أبقى                               
 

 وكل الكراسي صنيعو                               
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 بل ضاعف الحق آماً  لمالن ظممالوا    
 

 بعالالالالد الحشالالالالرد مالالالالن حيفالالالالا، ومالالالالن يافالالالالا 
 

 سالاليرحووحصالالحص الحالالق، وامحالالدت م   
 

 ووحالالالالالالالالالد الحالالالالالالالالالق أصالالالالالالالالالحابًا، وأ َّفالالالالالالالالالا 
 

 نالالار حقالالوق النالالاس فالالي وطالالنحالالقح أ    
 

 أوقافالا –بالمرض القالدس  –لمن أضالاع  
 

 وقالالالالادىم أحمالالالالد الياسالالالالين منحفضالالالالاً     
 

 أىالالالالالالدافا –لمثالالالالالالوار  –وحالالالالالالدد الشالالالالالاليا  
 

 كالغيالالالث يرشالالالد أىالالالل الحالالالق بارقالالالو... 
 

 لالالالالاليًن إذا كالالالالالان صالالالالالوت الحالالالالالق زفزافالالالالالا 
 

 واسالالحل مالالن حقنالالا الميضالالوم ثورحنالالا    
 

 حفحافالالالا –باجحمالالالاع الالالالذل  –ولالالالم يكالالالن  
 

 

ٔئ كهاٞٞٞ    ٕل ا٤ٞٞٞ " ل٠ٞٞٞ"جقْٞٞٞ كثٟٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ ا٤ٞٞٞ فكٞٞٞ ييٞٞٞك٢ الفٍٞٞٞ فٞٞٞه ىٞٞٞٓي يجهٞٞٞ
ٔنطٞٞ د  ينفق ٞٞد ، ييأيهٞٞو نلي ٞٞ   ٔىٞٞد  ٔي يجقصٞٞ ٌْ، ييٞٞدله يجقصٞٞ ٌْ ييٞٞك٢  ٞٞد٣، يلْٞٞ هٞٞدل فك

ٔئ فٞٞٞه يْي ٞٞٞ  يجقٚشٞٞٞ  فٞٞٞه يجهاهٞٞٞ  يالطٞٞٞا    ٠ٔ يجفكٞٞٞ ٔف   اخفهنٞٞٞ ، يلْٞٞٞ يطٞٞٞفغ ل٠ٞٞٞ "يصٞٞٞ
ج١ إل ٚدئو صن  يجثيدٍ ي " ل٠ نندٔ"، "فمد ٟ ٠ٔ ٓي ٕيل، ث٣ يشْ ٓج١ يطفغ ٣ْ يالهف

ٔئ فه يجند ه    ّْ يجل٠ٞ"يجفك ؛ ج شٚٞه ىٞٓي يجل٠ٞ "مد ٟ يجل٠ٞ، لصٞل٘ يجل٠ٞ، يلٞ
ٔئ  ٌٔ جفهٞٓ ٔ ثيدفٞو ييجلنٞدٛ  هٞى اكنيندفٞو، ث٣ٞ هٞدل يجفكٞ ٔك  اطفا يجثديٍ ْ ندا ك   يل

ٕيلد   ٤ يالطا   ييجند ه   جفأفه يجند ه   جهي   يج دط ٤  ٔيْ نى٢"يشْ ٓج١ ان ، "يجل٠  
ْٔ ْٞ  مٞشند ناٞد٣ ثيييٍٞ افطٞدي  " ييطف٢ ا٤ لقند" يجل٠ٞ ياٞنيج يجيٞ  ، : يكأ٤ ىٓي يجف

ٔكد٤ يألطدط   يجفه  ل د ا٤ٞ نههيٞد، يألههيٞد يجيٞشً يجنهطٞٚ نه يا٤ٞ ىنٞد  يىاد ا٤ يأل
ٔئ  ١ٔ ن٤ يجفكٞٞ ٌٔ يجافطٞٞهٚ   هٞٞى يجيٞٞد ٔ، يىٞٞي يٞٞٓج١ "نْٞٞ  مٞٞع يٞٞ ٤ ن ْٞٞ ند انفدلٞٞد  جهنكٞٞ

ٔ   يجفه  طهٚيد يجيشٔ  هى ن اد٠ يجننٖ ف م ئيد يل َ نٚهع نلْ يألمييل يجبلي شي
ٌٔ،  لٞٞدي٢ يجيٞٞد ٔ ف ٞٞو ن٤  ٞٞن٣ٛ  ٕل ا٤ٞٞ يجينْطٞٞ  يجشدٚن ٞٞٞ  جهشيٞٞد  ه يٞٞد، ني جنق٢ٞٞ ونٞٞو هٞٞ

 .(ٕٕ) "كهادفو يل َ  ق ٣ نطدطد   دٚن د  ا٤ نٜي اد
 :الحكرار الحركيبي: ثانياً 

 ٓٞٞٞٞ   ٜ ٌٔ هاٞٞٞٞد٢ ييمٞٞٞٞح ييض قٞٞٞٞد ٌْٔ يجاكٞٞٞٞٔ ٔت وٓي كٞٞٞٞد٤ جهانٞٞٞٞ ٕان ٞٞٞٞ  فثٞٞٞٞ ً ياطٞٞٞٞدل  
ٔك يٞه  ٔئ يجف خنٞ  يهاٞد٢ "يجاشنى، يفشا٠ ا٤ ْالالٍ يجن٘ ييشْه يإل لدئه، فإ٤ جهفك

ٔيٍ يإل قد  ٞ  يجافندطٞق  فيٞ ع فٞه  ٔىاٞد فٞه يجٞننٖ، ل َٞ و٤ يجنقٞ ال  خن د٤ يال ُ غن٢ٞ نث
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ٌٔ ييٞٞٞٞك٢ فصٞٞٞٞليو  ْٔيٍ يجافكٞٞٞٞٔ ٔغيٞٞٞٞد و قٞٞٞٞدٜ يجانٞٞٞٞ يجقصٞٞٞٞ ٌْ جاطٞٞٞٞدٍ  دٚن ٞٞٞٞ  يهْين ٞٞٞٞ   ن
ٔيل ٓيٍ فد ه ٞ   دج ٞ يجْىي  ي  ، يىٞٓي اٞد (ٖٕ)"يجاندهأٌ، ااد هش٢ لدطٞ  يجفأا٢ٞ جْٞا يجقٞ

ٔلاٞٞو يهلل، يا٤ٞٞ  ٔثٞٞدل يج دطٞٞ ٤  ٔك يٞٞه فٞٞه نيٞٞشدٔ  ٔئ يجف  اك٤ٞٞ ابللٛفٞٞو ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يجفكٞٞ
ٔك يٞٞه  ٔئ يجف ٕ داٞٞ  "ناثهٞٞ  ٓج١ٞٞ هٞٞدئ لا لٞٞ  يجٞٞٓت جهٞٞأ وجٞٞى يجفكٞٞ ج هكْٞٞ لق قٞٞ  ..." ن٤ يج

ٕ دا ، فقد٢ - :(ٕٗ)يج
 يسالالين وعمميالالم فقالالد جيمالالوا فالالانيض    

 

 أن الزعامالالالالالة ليسالالالالالت ليالالالالالو   ىينالالالالالا 
 

 أن الزعامالالالالالالالة إصالالالالالالالرار بالالالالالالالن وىالالالالالالالن    
 

   أن حكالالالالالون بمالالالالالا جمَّعالالالالالت مفحونالالالالالا 
 

 أن الزعامالالالالالالالالالة إيمالالالالالالالالالان وحضالالالالالالالالالحية    
 

 وقالالالالالالالالالالالالدوة بكحالالالالالالالالالالالالاب اهلل حيالالالالالالالالالالالالدينا 
 

 أن الزعامالالالالالالالالالالة إيثالالالالالالالالالالار ومرحمالالالالالالالالالالةٌ ... 
 

 وأْن حجالالالالوع لكالالالالي حهْقالالالالري المسالالالالاكينا 
 

   األهلالالالى فرضالالالواأنالالالت الالالالزعيم بحالالالق     
 

 زعامالالالالالالالة القيالالالالالالالر حغمينالالالالالالالا وحردينالالالالالالالا 
 

 
ٕ داٞ  يجلق ق ٞ    جقْ نثدٔ يطفيٞيدْ يج دطٞ ٤ يٞهيند   نْٞ يجيٞد ٔ، فدجيٞ   اث٢َّٞ يج

ٍٕ ف ٞو  ٕا٤ٞ يٞٔ ٔ ٤، ىٞٓي فٞه  يجفه فيلَ  ٤ يجصدجح يجشد٣ يفنكٔ ٓيفيد ا٤ نه٢ٞ يآلخٞ
ٍٕ يدجفطٞٞهٚ ييجقيٞٞٔ جيٞٞشيييد، ييجفٞٞٓج٢ ييجشا٢ٞٞ جصٞٞدجح ي أل ْٞٞيل؛ جٞٞٓج١ نهْٞٞ ٕ داٞٞدٍ فا ٞٞ

ٕ دا  يجلق ق ٞ  يجااثهٞ  يدج دطٞ ٤ ييٞ ٤ فه١ٞ  ٕن  ي ٤ يج ٔن  يايي يجيد ٔ  ههأ وجى  قْ اقد
ٔك يٞه يجاكٞي٤ ا٤ٞ  ٔئ يجف ٕٔ ٓج١ٞ ا٤ٞ خٞبل٢ يجفكٞ ٕيئن ، يلْ ني ٕ دادٍ يج يطٞايد + ن٤ )يج

ٔىٞٞد+  ٕنٌ، ث٣ٞٞ ( خي ْٔ ْٞٞ فٞٞه  هٕٞٞ يجي ٍٞٞ يألي٢ ا٤ٞٞ ىٞٞٓه يجقٚشٞٞ  يجاهفٞٞ ل َٞٞ يْٞٞن ىٞٞٓي يجف
ٔه ٔنطٞه، فٞه لٞ ٤ هٞدل  كٔ  هى ٚي٢ يجقص ٌْ فه صْٔ يألي دٍ يجثبلث  يجفدج ٞ  ييٞك٢ 

ٔٔ ييلْٞٞٞ  ٕ داٞٞٞ "يط٣ٞٞٞ ن٤ يجاكٞٞٞ ٔىٞٞٞد اني ٞٞٞ  " يج ٔئ، و اٞٞٞد٤، و ثٞٞٞدٔ)يهٞٞٞدلٍ نخيد فٞٞٞه ( وصٞٞٞ
ٔف ًٞٞ نطٞٞقه ييض قٞٞد ه ييلْٞٞ نلْثٞٞو يجيإٞٞ فٞٞه يْي ٞٞ  يألجنٞٞدٛ يجثبلثٞٞ  يفنٞٞي ٤ يجم٣ٞٞ فٞٞه  ف

ٌٔ اطٞٞفي  ٔيٍ يجافكٞٞٔ ٔىٞٞد، فهٞٞدلٍ يجشيٞٞد نٟٞٞ يجيٞٞد ٔ ل ٞٞد٢ ي  جيدجٞٞ  يجغمًٞٞ يجفٞٞه فكفمخ
ٕ داٞٞدٍ يجبلى ٞٞ  ٟٔ يجانٞٞي٤ فٞٞه و ٚٞٞدل يجيٞٞد ٔ يج ، يطٞٞد ْ اْٞٞ يألجٟٞٞ يجٞٞٓت  طٞٞي٠ يجلٞٞ

ننطد  ٚي بل  لي٢ ن٤  فيلٟ  هى يجفنٞي ٤، ااٞد  لَْٞ غنٞ   ٓيٞ   ٓييٞ  يجخه٠ٞ يجها ٢ٞ 
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ٔئ يي ٔيي وجٞٞى اشٞٞدنه يإلصٞٞ ٕ اٞٞدل يج ٞٞي٣، يجٞٞٓ ٤ يففقٞٞ ٔهٞٞي ن٤  فخه٠ٞٞ ييٞٞد  إل اٞٞد٤ يجٞٞٓت  
ٍٔ يجاشٞٞٞٞدنه  ٌٔ ييجفٞٞٞٞه نثٞٞٞ ييجفمٞٞٞل   ييإل ثٞٞٞدٔ، ىٞٞٞٞٓي يدإلمٞٞٞدف  وجٞٞٞٞى ييي يجشٟٚٞٞٞ يجافكٞٞٞٔ
ٕخاٞٞٞد  ا٤ٞٞٞ خٞٞٞبل٢ فٞٞٞييجه يجشٟٚٞٞٞ جانٛياٞٞٞ  يجقٞٞٞ ٣ يجفٞٞٞه  هًٞٞٞ ن٤  فلهٞٞٞى ييٞٞٞد  ين ٚفيٞٞٞد 
ٕ داٞ  يدافبلكٞو  ٌٔ؛ جٞ شه٤ ننٞو يجاطٞفل٠ جه ٕ  ٣؛ ج أفه يجخٚدً يشْ ٓج١ جه دط ٤ ايدي يج

 .جك٢ يجاشدنه يجطديق 
٣ٕ ي ف  ٔك يٞٞه اطٞٞٞدل  جهفشي ٞٞٔ  ٤ٞٞٞ ي فقٞٞدْه يجهٞٞٞد ٔئ يجف ٕي٣ ا٤ٞٞ يجفكٞٞٞ خٞٞٓ  دطٞٞٔ  ٞٞٞ

- :(ٕ٘)يلصي٢ يجي    هى يجييدٌْ، فقد٢
 

 إني أرى الشيداء يصطفون عنالدك يضالحكون لنالور طمعحالك البييالة
 

 فالالالالي الخمالالالالد يمحمسالالالالون لحيحالالالالك النديالالالالة –سالالالاليدي  –إنالالالالي أراىالالالالم 
 

 لححيالالالةقالالالد ىممالالالوا لمقالالالاء مميالالالوف وحمديالالالة ا –سالالاليدي  –إنالالالي أراىالالالم 
 

 إني أراىم –سيدي  –إني أراىم 
 

 قد ىمموا فرحين،   خطٌر يداىم
 

 
ٔثدئٞٞٞو جه دطٞٞٞ ٤ لْْٞٞٞي يال فقٞٞٞدْ يإل اٞٞٞدنه يجغ يٞٞٞه ياٞٞٞد  بلل ٞٞٞو   فشْٞٞٞا يجيٞٞٞد ٔ ي
ٔه ٞٞ  يجاهكٌْٞٞ، نت لْْٞٞي يجييلٞٞع يجاشٞٞ ٗ وجٞٞى  يجيٞٞي ْ وجٞٞى يجاشد نٞٞ  يجشاه ٞٞ  ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يج

ٕل ا٤ٞٞ يجقصٞ  ٌٔ، ف يْٞٞن ىٞٓي يجهٞٞ ٔا يجيٞيْيل"ٌْ يقيجٞٞو  ٞدج٣ يآلخٞٞ ٔه ٞٞ  نديشٞٞ  " ونٞٞه ن يىٞٞه 
ٔك ًٞٞٞ يجطٞٞٞدي٠ ْي٤ ٓكٞٞٞٔ يجانشٞٞٞي٢ يٞٞٞو  ٔٔ يجف ٔيطٞٞٞخ ، ييض اٞٞٞد٤  ا ٠ٞٞٞ، ث٣ٞٞٞ  كٞٞٞ ا٤ٞٞٞ  ق ٌْٞٞٞ 

ٔيل  يجك٤ٞٞ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يجمٞٞا ٔ يجافص٢ٞٞ ى٣ٞٞ " يجيٞٞيْيل" ٔيى٣ٞٞ"صٞٞ ، ج نطٞٞح يجاهٞٞد٢ "ونٞٞه ن
ٌٔ هْ ٌْٞٞ  ٔئ –طٞٞ ْت  –جافكٞٞٔ  كيٟٞٞ  ؛ جٞٞ شه٤ ينفاٞٞدله ييالله جهيٞٞ  ، كاٞٞد ن٤ ىٞٞٓي يجفكٞٞ

ٌٔ يننشدج   فشئ  ٤ٞ   ٤  ا٠ ولطدٖ يجيد ٔ ياد يص٢ وج و يجي   يجيي ْ ، ي ٤ ثي
ٔيفٞو  ٔل  يجيد ٔ ياآجو يىٓي اد نهاطٞو فٞه نجنٞدٛ يجيٞد ٔ ي يد  صٞٚني٤،  مٞلكي٤، "ف

 ...". هفاطي٤، ىههيي 
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ٔيٍ يجيٞ   يجشٛ اٞ ، ييجفٞه  ٔك يه ج شيٞٔ  ٤ٞ لْٞ ْٔ ْ يجف ي كثّٟ  يْ يهلل يجغداْت ا٤ يجف
ٔ ٤ ف قي٢ف ٕ ادل يآلخ ٔيٍ ك٢ يج  :(ٕٙ)دلٍ لْ
 

 لالالالالالم حكالالالالالن مقعالالالالالدًا ولكالالالالالن ىمامالالالالالاً 
 

 مميمالالالالالالالًا لمجيالالالالالالالاد والكالالالالالالالون يشالالالالالالاليد 
 

 لالالالالالالم يكالالالالالالن ذلالالالالالالك الكميالالالالالالل لسالالالالالالاناً 
 

 بالالالالل ىالالالالو الصالالالالارم الحسالالالالام المينالالالالد 
 

 لالالالالالم يكالالالالالن صالالالالالوحك الميالالالالالدج عيالالالالالاً 
 

 بالالالالالالل سالالالالالالطورًا مالالالالالالن المظالالالالالالى ححوقالالالالالالد 
 

 لالالالالالالالالم حكالالالالالالالالن حمالالالالالالالالك أجفالالالالالالالالان كالالالالالالالالل  
 

 بالالالالالالل سالالالالالاليام مالالالالالالن المظالالالالالالى ححوقالالالالالالد 
 

 م حكالالالالالالن مقعالالالالالالدًا ولكالالالالالالن جالالالالالالواداً لالالالالالال
 

 يحيالالالالالالالالالادى أمالالالالالالالالالام مميالالالالالالالالالار مقعالالالالالالالالالد 
 

 
  ٕٔ ٔي   ي ٔي جقْ يطفٚدٜ يجيد ٔ ا٤ خبل٢ يطفغبل٢ يجيهيه يجنلي   ن٤  ق٣ْ جند فك

ًٔ  ٤ٞٞ ك٢ٞٞ صٞٞن  فلٞٞٚ ا٤ٞٞ واكدن دفٞٞ ٔيفٞٞو يشْٞٞاد نمٞٞ ٔئ  ويجيٞٞ   فٞٞه ن هٞٞى لْ فيْٞٞن يٞٞدجفك
ٔييه  ٌٔ ج ننٞه  نٞو يجشهٕٞ ي: ج ننٞه ي ثيٍٞ" ي٢ٞ... ج٣ فك٤ٞ "يإلم أنيي ٞو، ي ثيٍٞ جٞو يجقْٞ

ييالطٞٞٞفٚد   يأيٞٞٞكدجيد يجاخفهنٞٞٞ ، يج٣ٞٞٞ  كفٟٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ يٞٞٞٓج١ ي٢ٞٞٞ ونٞٞٞو فٞٞٞه يجي ٍٞٞٞ يألي٢، 
ٕاٞ  جهقٚشٞ   –ييألخ ٔ ا٤ٞ ىٞٓه يجقٚشٞ   ٔيكه هشهٞو ال ٔئ يطٞفْ ج٣ٞ فك٤ٞ اقشْٞي  "هٞدل يفكٞ

ٔينٞ  يجفٞه " يجك٤ ٔيكه يجكه فني٣ يجا ٔييه ييٓي يجط دُ يالطفْ ٔئ يإلم ج١ ج ل ٚ يجفك ٓي
ٔيً ييجفٞٞه هٞٞدلٍ هٞٞ ٔئ يجفٞٞه هٞٞدلٍ فٞٞه يإلمٞٞ ٔي١ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ لٌٞٞي يجفكٞٞ دلٍ  ٤ٞٞ يالطٞٞفْ

 .فه جً يجقٚش 
ٔا  نطًٞٞ ف يٞٞد يجقشْٞٞي ييإل دلٞٞ    ٌٔ نخٞٞ ٔئ يصٞٞي ي ييص٢ٞٞ يجيٞٞد ٔ يجغداْٞٞت يجفكٞٞ

ٕت يجنكٔ، يندئاه يجما ٔ، ف قي٢   :(ٕٚ)وجى نصلدل يجهطْ  ده
 

 إنمالالالالالا المقعالالالالالدون نحالالالالالن األسالالالالالارى
 

 صالالالالفَّدفالالالالي قيالالالالود مالالالالن المعاصالالالالي ن 
 

 إنمالالالالالا المقعالالالالالد الالالالالالذي رضالالالالالي الالالالالالذل
 

 وخالالالالالالالاف العالالالالالالالدا ولالالالالالالال رض أخمالالالالالالالد 
 

 إنمالالالالالا المقعالالالالالد الالالالالالذي سالالالالالاد قومالالالالالاً 
 

 فغالالالالالالالالدا لميالالالالالالالالوان والالالالالالالالالذل معيالالالالالالالالد 
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 إنمالالالالا المقعالالالالد الالالالالذي ضالالالاليَّ  الالالالالد ين
 

 وفالالالالالالالالي مسالالالالالالالالمك الغوايالالالالالالالالة يجيالالالالالالالالدْ  
 

 
ٌٔ ييجقٌي يفه يجهٞٓ ٤ فافه١ٞ   ٔئ ُلصٔ ف و يجقشْي  هى يجٓ ٤  اهكي٤ يجقْ يىي فك

ٔيفي٣ نينيد نٚ ٔك  ييجند ه   ث٣ ال  ٛي  .اطدل  ا٤ يجل
ٔفه جفشئ  ٤   ٔك يه يجاشمْ يدجل ٔئ يجف ٌٔ ييفطد٣ صد ا  وجى يجفك يفههأ يجيد 

ٔىد جو، ففقي٢ ٔٙ، ي ٤ لييد يفقْ  ٕيٍ يجي    هى يأل - :(ٕٛ)ونهد
 

                          
ٔك ًٞٞ  ٌٔ يجف ٔٔ يجيٞٞد  ٔي١"فكٞٞ ٔئ  يٞٞه " ننٞٞى يجفنٍٞٞ ن ٞٞدج ف ٤، يىٞٞي فكٞٞ ٔف ٤ افف اٞٞ

ٔه فه ك٢ اكٞد ٔٙ يينفيدٔ فك ٕيفو  هى يأل ٕٔي ونهد ٤، ىٞٓي يلمٔي يجي   ا٤ خبل٢ ي
يدإلمدف  وجى اد فلاهو اكنيندٍ يجننٖ ا٤ لًٞ  ٛٞ ٣ جهيٞ   يجٞٓت نل ٞد يإل اٞد٤ فٞه 

ٔيٞٞٞٞٞدنه يجخدجْٞٞٞٞٞ  ث٣ٞٞٞٞٞ ففيهٞٞٞٞٞو وجٞٞٞٞٞى ... يجننٖٞٞٞٞٞي ينمٞٞٞٞٞدل يجقهًٞٞٞٞٞي ييجشقٞٞٞٞٞي٢ ينٞٞٞٞٞٔي يجاٞٞٞٞٞنيج يج
ٔئ جفشيٞٔ  ٤ٞ يطٞفيشدْىد ن٤  غ ًٞ يجيٞ   يجٞٓت "  غ ً"امدٟ وج يد فش٢ مخٔ " ننى"فك

ٌٔ ٔيلٞٞو لدمٞ ٤ غٞدً هطْٞٞه فيقٞى  ٔفٞٞه  ييض ٔئ يجل ٕه يجفكٞ ٕيفٞو، يىٞٞي اٞد نيٞٞٔ يلمٞٞٔي ونهد
 ٟٔ ٍٔ يجلٞٞ يجٞٞٓت  لا٢ٞٞ " فٞٞه"يجٞٞٓت هٞٞدل فٞٞه نيد ٞٞ  ىٞٞٓي يجيٞٞٚٔ ا٤ٞٞ يجقصٞٞ ٌْ ل َٞٞ كٞٞٔ

 أنى الحفته أراك يا شيخي الحبيب
  

 أّنى الحفته أراك يا قمرًا أضاء جوانحي
 

  ... ب أّنى يغي
 

 شاحب... في وجو غزة 
 

 "دار أرقم"في 
 

 "المجم "في 
 

 في الشوارع
 

 في الدروب... في المخيم 
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ٌٔ ففيشٞٞو يدط٣ٞٞ اخفهٟٞٞ  ٔنطٞٞه، يفٞٞه ك٢ٞٞ اٞٞ ٔيٍ اففدج ٞٞ  يييٞٞك٢  ٔيٞٞع اٞٞ اشنٞٞى ياللفٞٞييل ن
 ٙٔ ٔي  ا٤ٞٞٞ اٛٞٞٞدىٔ يجفغ  ٞٞٞٔ يجفٞٞٞه نلْٞٞٞثيد يجيٞٞٞ    هٞٞٞى يأل ٌٕ، ْئ" يٞٞٞك٢ اٛيٞٞٞ  يهٞٞٞو غٞٞٞ

ٜٔ ٔل٣ٞٞ، يجاهاٞٞع، يجيٞٞيي ٔه  يىٞٞه ناٞٞدك٤ فلا٢ٞٞ يصٞٞادٍ يجيٞٞ   يجييمٞٞل  كاٞٞد فلا٢ٞٞ" ن فكٞٞ
ًٔ ا٤ نههو  يانيهو يجٓت  لد

 :الحكرار النسقي: ثالثاً 
ٔثٞٞدل يج دطٞٞ ٤ جفيٞٞك٢ نيشٞٞدْي    ٌٔ فٞٞه يٞٞشٔ  ٍٔ يألنطٞٞد٠ يجهغي ٞٞ  يجافكٞٞٔ جقْٞٞ فمٞٞدف

نط٠ٞٞٞ يجْٞٞٞيخهه ففيٞٞٞع يج"اخفهنٞٞٞ  ْالج ٞٞٞ  ياشني ٞٞٞ  ييض قد  ٞٞٞ ،  اك٤ٞٞٞ ابللٛفيٞٞٞد ا٤ٞٞٞ خٞٞٞبل٢ 
ٌٔ ندفٌٞٞٓ ي قٛٞٞ  كداهٞٞ  ييطٞٞفكنده اٞٞد يخفيٞٞأ خهٟٞٞ  ٔيليٞٞ  يجطٞٞ د٠ ييصٞٞ  جٞٞؤلْيل يجهغٞٞيت اٞٞع ا
ٔييٞٞٞ   ٖٔ يجق ٔ قٞٞٞ  فْٞٞٞي ه يشمٞٞٞيد يطٞٞٞييىد يفنٞٞٞ ٤ افديشٞٞٞ  يجكهاٞٞٞدٍ ٚي يجطٞٞٞٚح يجهغٞٞٞيت، ييض

ٔت ٔت جٞٞفني٣ يجاينٞٞى يجيٞٞش ٔي ، ي اك٤ٞٞ يالطٞٞفْال٢ (ٜٕ)"يجْالج ٞٞ  ي نيٞٞد، ك٢ٞٞ ٓج١ٞٞ اْٞٞخ٢ مٞٞ
ٞٞٞن٘  ه يٞٞٞد ن مٞٞٞد  ا٤ٞٞٞ خٞٞٞبل ٌٔ ْيخ٢ٞٞٞ يج ٠ٞٞٞ يجنلي ٞٞٞ  يالطٞٞٞفيْيج   افكٞٞٞٔ ٢ ابللٛٞٞٞ  يجشبلئ

ٔت  .(ٖٓ)يجيش
ٔثٞدل   ٌٔ ا٤ خبل٢ يأليشدٔ يجفٞه ل هٍٞ فٞه  ي اك٤ ابللٛ  ىٓه يألنطد٠ يجافكٔ

- :(ٖٔ)يج دط ٤، يا٤ ناثهفيد لي٢ يجيد ٔ يجفا اه فه لص ٌْ
 

 حالالالالالالاهلل مالالالالالالا نشالالالالالالكو العالالالالالالدو فإنالالالالالالو
 

 يبالالالالدي العالالالالداء ويعمالالالالن األسالالالالبابا 
 

 كو خيانالالالالالالالالة قومنالالالالالالالالالكننالالالالالالالالا نشالالالالالالالال
 

 القالالالالالالالالالالالاحمين خنالالالالالالالالالالالاجرًا وحرابالالالالالالالالالالالا 
 

 القالالالالالالالابعين عمالالالالالالالى اليالالالالالالالوان أذلالالالالالالالة
 

 العالالالالالالالالالالاممين لغيالالالالالالالالالالرىم حّجابالالالالالالالالالالا 
 

 العالالالالالالالاطمين عالالالالالالالن الجيالالالالالالالاد نذالالالالالالالالة
 

 البالالالالالالالالالالاذلين شالالالالالالالالالالحائمًا وسالالالالالالالالالالبابا 
 

 الجالالالالالالائعين مالالالالالالن الكرامالالالالالالة والحقالالالالالالى
 

 المشالالالالالالالالبعين شالالالالالالالالعوبيم ألقابالالالالالالالالا 
 

 المالالالالالالالئين مالالالالالالن الحالالالالالالرام بطالالالالالالونيم
 

 المصالالالبحين مالالالن الحالالالنل سالالالغابا 
 

 الالالالالرافعين عمالالالالى الشالالالالعوب عصالالالالّييم
 

 الخاضالالالالالعين إلالالالالالى العالالالالالدو رقابالالالالالا 
 

 الكاشالالالالالالالالالالفين ثغالالالالالالالالالالورىم لعالالالالالالالالالالدوىم
 

 المسالالالبمين عمالالالى العيالالالون حجابالالالا 
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ًٔ ا٤ٞٞ   ٔٔ يجنطٞٞقه فٞٞه فصٞٞي ٔ لٞٞد٢ يجشٞٞ جقْٞٞ نفٞٞدٙ يجيٞٞد ٔ فٞٞه يطٞٞفخْي٣ يجفكٞٞ

ًٔ في٣ٞٞ  ْٔ ْٞٞ يجنشٍٞٞي يجفٞٞه فهفص٠ٞٞ يٞٞدجش ٔى٣، "خٞٞبل٢ ف يجقٞٞدفه ٤، يجقٞٞديش ٤، يجشٞٞداه ٤ جغ ٞٞ
فيه نشٍٞي فصٞٔي لٞد٢ يجلكٞد٣، ياٞد كٞد٤ يجيٞد ٔ ج كا٢ٞ ىٞٓه ..." دٚه ٤، يجيدٓج ٤ يجش

ٌٔ يها ٞٞع نيشدْىٞٞد يجفخدٓج ٞٞ  جيٞٞهالل يجطدطٞٞ  وال ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يطٞٞفخْي٣ ىٞٞٓه يألنطٞٞد٠  يجصٞٞي
ٌٔ  هى نلي  ديَ ، ي٢ فنيع ا٤ "يجنلي   يجفه هدلٍ نشٍ،  يال فأفه ىٓه يألجندٛ اكٔ

ٍٔ ٔيٞٞٞٞ  فٞٞٞٞه ك دنيٞٞٞٞد لي٢ٞٞٞٞ  اشه٣ٞٞٞٞ يجلدجٞٞٞٞ  يجننطٞٞٞٞ   يجفٞٞٞٞه ْثّٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞد ٔ نثنٞٞٞٞدل يطٞٞٞٞف لدل يجفه
ٌٔ ن٤ فيقٞٞى (ٕٖ)"صٞٞ دغفيد ، ث٣ٞٞ نثنٞٞدل صٞٞ دغفيد ٔمٞٞى جيٞٞٓه يجصٞٞي ، وال ن٤ يجيٞٞد ٔ ال  

ٔك يه  ٔئ يجف ٌٔ ؛ جٓج١ جهأ وجى يجفك ٔف ٤ فه ليجو"  دط ٤ ًٚ ننطد  "اط ٚ  :(ٖٖ)ا
 

 ياسين طب نفسالًا بمطيالب ضالجعة... 
 

 فالالالالي اهلل إن لقالالالالاءه قالالالالد طابالالالالا 
 

 ياسالالالين طالالالب نفسالالالًا فخمفالالالك أمالالالة    
 

 رفعالالت إلعالالنن الجيالالاد عهقابالالا 
 

ٕه جشدليٞ  يإلاٞد٣ يجيٞي ْ ا٤ٞ هيٞٞ ،  ٔي ٌٔ ا٤ٞٞ خٞبل٢ ويٞ ٕٔ  دليٞ  يجلكٞد٣ فٞه يآلخٞ ج١ٞ ج يٞ ٓي
ٔفشيٞٞد  ٔي ٞٞ  يجهيٞٞدْ يجفٞٞه  ٔ ْٞٞ ن٤  يشَٞٞ يألا٢ٞٞ فٞٞه يجننٖٞٞي ا٤ٞٞ خٞٞبل٢  ٔا   يا٤ٞٞ هيٞٞ  نخٞٞ

ٔي  جؤلا   .يإلاد٣ ييجفى نصيلٍ يشد
ٔٔ يجيٞٞٞد ٔ نطٞٞٞ ْٔ ْٞٞٞ ي كٞٞ دا  يأللاْٞٞٞ يالط٣ٞٞٞ امٞٞٞدفد  وج ٞٞٞو مٞٞٞا ٔ يجخٚٞٞٞدً يجكٞٞٞدٟ فٞٞٞه ف

 :(ٖٗ) نطقه؛ ج شئ  ٤ اْت يجنه ش  ف قي٢
 
 

 "    أحمالالالالالالالالالالد ياسالالالالالالالالالالين" موحالالالالالالالالالالك يالالالالالالالالالالا
 

الالالالالالالالالالالالالرك فينالالالالالالالالالالالالالا كالالالالالالالالالالالالالل الفكالالالالالالالالالالالالالر    حَّ
 

 "      أحمالالالالالالالالالالالد ياسالالالالالالالالالالالالين"حبالالالالالالالالالالالك يالالالالالالالالالالالالا
 

 يسالالالالالالالالالكن فالالالالالالالالالي أعمالالالالالالالالالاق الصالالالالالالالالالدر  
 

       "أحمالالالالالالالالالالالد ياسالالالالالالالالالالالين"ذكالالالالالالالالالالالرك يالالالالالالالالالالالا

 أزكالالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالن نفحالالالالالالالالالالات العطالالالالالالالالالالر 
 

 "حمالالالالالالالالالد ياسالالالالالالالالالينأ"عصالالالالالالالالالرك يالالالالالالالالالا 
 

 نالالالالالالالالالالوٌر فالالالالالالالالالالي صالالالالالالالالالالفحات الالالالالالالالالالالدىر 
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ٔيٍ ايفْٞئد  يٞو يجقٚشٞ  فٞه  ٔيع اٞ ٔئ يجاصْٔ يجامدٟ وج و كدٟ يجخٚدً ن ففك

١ٔ:"ليجٞٞٞٞٞو ١ٔ،  صٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٓىنه " ايف١ٞٞٞٞٞ، لي١ٞٞٞٞٞ ٓكٞٞٞٞٞ ٔف ًٞٞٞٞٞ يج ٞٞٞٞٞه يجف يكهيٞٞٞٞٞد اصٞٞٞٞٞدْٔ فنفقْٞٞٞٞٞ وج
جٓىي٢ يجيد ٔ ياٍي يإلاد٣ يج دط ٤، يلْ  ئ  ٤ اْٞا ىٞٓي يجٞٓىي٢ لٞ ٤ لٞد٢ ،يجطه ٣

ٔك يٞٞه اكٞٞي٤ ا٤ٞٞ نْيٌ " ك٢ٞٞ يجنكٞٞٔل١ّٔٞٞ ف نٞٞد "  ْٔ ْٞٞ ف ْٔ ْٞٞ يجنطٞٞقه يجٞٞٓت  فيشٞٞو يف ىٞٞٓي يجف
 يٞٞٞه يش٣ٞٞٞٛ يجندهشٞٞٞ ، يىٞٞٞي٢ يجاصٞٞٞ ي  يجفٞٞٞه "( نلاْٞٞٞ  دطٞٞٞ ٤" ٞٞٞد )نْٞٞٞيل يجيش ْٞٞٞ ييجانٞٞٞدْا 

ْٔ ْٞٞي  نطٞٞق د ، فٞٞدجخئ  ْْٔ ف  لٖٞٞ ييٞٞد يجيٞٞد ٔ؛ جٞٞٓج١ نهْٞٞ فني ٞٞد  فٞٞه نخيٞٞدٔ يجايفْٞٞن يجافٞٞ
ٔييٞٞع يألي٢ هشهٞٞو فشٞٞبل  ادمٞٞ د ، ييجثٞٞدنه ف ٔ د ، ييجخيٞٞٔ يجثدجَٞٞ يط٣ٞٞ فنمٞٞ ٢ ييج شٞٞبل  امٞٞد

ٔيً يأللدط ٖ  .يط٣، يىي فنٜي  يله يدخفبلٚ يجايد ٔ ييمٚ
ٔئ يجنطقه ج شئ  ٤ لط٤ يجخدفا  جهي   يجيي ْ ا٤ هي   ي ههأ خدجْ لّادٗ وجى يجفك

ٔا ف قي٢ ٔي٤ ا٤ هي  نخ ٔه جقدفهو يد  :(ٖ٘)ي ٤ طخٚو ييلفقد
 حيالالالالاواىنالالالالم بروضالالالالك فالالالالي العميالالالالا وبيج

 

 فالالالالالالالالالالالروح روح وريحالالالالالالالالالالان يغشالالالالالالالالالالييا 
 

 واسالالالالالالعد بظالالالالالالّل مالالالالالالن الالالالالالالرحمن منحالالالالالالو
 

 قالالالد بعالالالالت نفسالالالالًا وىالالالذا الحالالالالق شالالالالارييا 
 

 وابعالالالالالالالالالث بموحالالالالالالالالالك آ فالالالالالالالالالًا محّنطالالالالالالالالالةً 
 

 إن الشالالالالالالالالالالالاليادة حبقييالالالالالالالالالالالالا وححيييالالالالالالالالالالالالا 
 

 واجمالالالب بخيمالالالك يالالالا شالالالارون ماوصالالالمت
 

 منالالالالك الشالالالالرور فقالالالالد أسالالالالمعت قاصالالالالييا 
 

 واصالالالالالالالف  بغّيالالالالالالالك أصالالالالالالالداغًا ممّرغالالالالالالالة
 

 جالالالالالالالالام يعمييالالالالالالالالانالالالالالالالالحن الخيانالالالالالالالالة واإلح 
 

 واجمالالالالال  ذيولالالالالالك واسالالالالالحفزز أباعالالالالالدىم
 

 وانفالالالالالالالالا بسالالالالالالالالّمك واألحقالالالالالالالالاد جّمييالالالالالالالالا 
 

 واكشالالالالالالف بوجيالالالالالالك خنزيالالالالالالرًا ممطخالالالالالالة
 

 حسالالالالحنيض الالالالالبغض واألحالالالالنم حردييالالالالا 
 

 واقحالالالالالالالالالالل ببطشالالالالالالالالالالك آ فالالالالالالالالالالًا مؤلفالالالالالالالالالالة
 

 لالالالن ححجالالالب الشالالالمس واألفالالالنك حخفييالالالا 
 

ٔئ فٞٞه يألي ٞٞدٍ يجطٞٞديق  ا٤ٞٞ  دٔ يجهٞٞ+ فش٢ٞٞ يألاٞٞٔ + يجٞٞييي)ي فكٞٞي٤ اش٣ٞٞٛ يجفكٞٞ
ٔٔي ٔئ ( ييجاهٞٞٞ ٕنٌ  شكٖٞٞٞ يجفكٞٞٞ ٞٞٞ ٞٞٞى ا٤ٞٞٞ ىٞٞٞٓه يجقٚشٞٞٞ  يجاهف ٞٞٞ  يأليج ٞٞٞدٍ يجثبلث وال ن٤ يألي 

ٔيادٍ ينش٢ يجييدٌْ؛ جٓج١ هٞدلٍ  ٕه يجي   ا٤ ك ٔمى يجيد ٔ  ٤ اد لد يجنطقه ف يد 
ٌٔ  ٤ٞٞ ٓج١ٞٞ  ٔئ يجنطٞٞقه فٞٞه " يىنٞٞأ، يطٞٞشْ، ييشَٞٞ"نفشٞٞد٢ يألاٞٞٔ اشيٞٞ فٞٞه لٞٞ ٤  كٖٞٞ يجفكٞٞ
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ٌٔ لدج  نن ط   يننشدج    نْ يجيد ٔ يطيً اقف٢ يج دطٞ ٤  هٞى  ْٞ يألي دٍ يجخاط  يألخ 
ٔىٞٞد يكٞٞأ٤ يجيٞٞد ٔ  لّٞٞٔٙ  ٔ ٙ فٞٞه ٛدى ، يهٞٞدلٍ يألفشٞٞد٢ يصٞٞ غ  يجلٞٞٙ ييجفلٞٞ  يْٞٞي
ٕ دٌْ يجيٚٗ ييجقف٢ ييجصنع ج ٖ و هديد  يأفشدجو، يجك٤ْ ج كيٟٞ  ٤ٞ يهيٞو  يجشْي  هى 

ٌٔ  .يجقي ح ينفشدجو يجقٓ
ٔئ يجنطٞٞٞٞقه ُٕ نطٞٞٞٞدا  يأللاْٞٞٞٞ يٞٞٞٞ ٤ يجفكٞٞٞٞ ٔئ فٞٞٞٞه  يلْٞٞٞٞ اٞٞٞٞ ٔه ا٤ٞٞٞٞ ننٞٞٞٞييٜ يجفكٞٞٞٞ يغ ٞٞٞٞ

 :(ٖٙ)ليجو
 يالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالن   ححمالالالالالالالالالالالالل كفيالالالالالالالالالالالالك

 

 ! كيالالالالالالالالالف حممالالالالالالالالالت ىمالالالالالالالالالوم العصالالالالالالالالالر 
 

 يالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالن   حممالالالالالالالالالالالالك قالالالالالالالالالالالالدميك 
 

 !كيالالالالالالالالالالالف شالالالالالالالالالالالققت دروب النصالالالالالالالالالالالر 
 

 يالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن قالالالالالالالالالد غامالالالالالالالالالت عينالالالالالالالالالاك
 

 !كيالالالالالالالالالف قنصالالالالالالالالالت شالالالالالالالالالعاع الفجالالالالالالالالالر 
 

 أيالالالالالالالالالالالالالن حروفالالالالالالالالالالالالالي، لسالالالالالالالالالالالالالت أدري
 

 !أيالالالالالالالالالالن شالالالالالالالالالالعري! أيالالالالالالالالالالن يراعالالالالالالالالالالى  
 

 
ٍٕ ىٞٞٓه يجقٚشٞٞ  يك٣ٞٞ كي ٞٞٔ ا٤ٞٞ  يٞٞ ٔئ جقْٞٞ يكفنٞٞ ٕٔ ا٤ٞٞ ي نيٞٞد يجفكٞٞ ْٔ ْٞٞ يٞٞ ٔيٍ يجف د

ٔٔ نْيٌ يجنْٞٞيل  ٔك يٞٞه فٞٞه يألي ٞٞدٍ يجثبلثٞٞ  يأليجٞٞى، ف كٞٞ ٔئ يجف يجنطٞٞقه يجٞٞٓت  شمْٞٞه يجفكٞٞ
ٔٔ يط٣ يالطفنيد٣  فه "ك ٟ " ييجاندْا، ينْيٌ يجننه فه صْٔ يألي دٍ، يفه يجاقدي٢  ك

ٕىد  ْٔ ْ ن" ك ٟ...  د ا٤ " ه ٌْْٔ فه يجصْٔ يف ٔيٍ يجاف طقه اففديع ييك٢ ج فيع يجشيد
ْْٔ فٞٞٞه "فلا٢ٞٞ كن ١ٞٞ، فاه١ٞٞ لْٞٞا ١، غداٍٞٞٞ   نٞٞد١ "ٔنطٞٞه  ي فيٞٞع يط٣ٞٞ يالطٞٞفنيد٣ يجافٞٞ

ْٔ ْٞٞٞ يجلدص٢ٞٞٞ فٞٞٞه  ِٕ اٞٞٞع يجف ٔنطٞٞٞه ن مٞٞٞد  يافٞٞٞيي ٌْْٔ نطٞٞٞق د  يييٞٞٞك٢  ٔيٍ افٞٞٞ يجشهٕٞٞٞ يشيٞٞٞد
ًٔي يجنصٞٞٞٔ، لنصٍٞٞٞ يٞٞٞشدٜ يجنهٞٞٞٔ"يجصْٞٞٞٔ  ج ٞٞٞأفه " لاهٍٞٞٞ ىاٞٞٞي٣ يجشصٞٞٞٔ، يٞٞٞققٍ ْ

ٌٔ  لا٢ٞٞ اشنٞٞد  ي  ٔئ فٞٞه ك٢ٞٞ اٞٞ ٌٔ يجيٞٞ   يجندئقٞٞ   هٞٞى لا٢ٞٞ يجفكٞٞ ٌٔ ا٤ٞٞ لْٞٞ يلْٞٞي ، يىٞٞي يجل ٞٞ
ٕه ي ٣ْٞٞ يافبلكٞٞو جكن ٞٞو يلْا ٞٞو  ٔغ٣ٞٞ  هٞٞ ،ي لٞٞن٘ يٞٞشدٜ يجنهٞٞٔ  ًٔي يجياٞٞي٣، يي٠ٞٞ يجْٞٞ
ٔيٍ يجيد ٔ فه يجي ٍ يألخ ٞٔ ا٤ٞ يجقٚشٞ ،  ٍٕ ييمل  فه  يد ٌٔ ئ ي  ن و، يىٓه يجل 

 ٔٔ ْٔ ْ ف و افشهقد  يدجيد ٔ ننطو ل َ  ك ٔيٍ  فيشيٞد يايفْٞن ثبلَ " ن ٤"يجٓت هدل يجف اٞ
ٔت" اٞٞهخٔ امٞٞدفد  وجٞٞى  ٞٞدل يجاٞٞفكه٣ ٔي ٞٞه، يٞٞش ٔيفٞٞه،   ٕٔ " ل ْٔ ْٞٞ نطٞٞقه ها ٢ٞٞ  يٞٞ فٞٞه ف
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ٔيٍ يجيبلغ ٞٞ  ا٤ٞٞ كفديٞٞ  يجيٞٞشٔ  ٔيفٞٞو يجفٞٞه ال ففشْٞٞا لْْٞٞي يجقْٞٞ ٔ   يجيٞٞد ٔ ا٤ٞٞ لْ طٞٞخ
ٟٔي ييجكهادٍ  .يص دغ  يجل

 :حكرار النزمة: رابعاً 
ٔيٍ ْْٔ فٞٞٞه يجنقٞٞٞ ٌٔ  ٤ٞٞٞ نصٞٞٞييٍ ني كهاٞٞٞٞدٍ ففٞٞٞ ٔ    ىٞٞٞه  يٞٞٞد ني يجاقٞٞٞدٚع يجيٞٞٞٞش

ٔن ف يٞد فغ  ٞٔ خن ٟٞ  ٔف د ،ييجادئشٞ  يجفٞه  ٚٞ ٔٔ ل ٌٔ انفٛا ، يانيد يجثديف  يجفه ففكٞ يصي
ٔٔ ٌٔ (ٖٚ)فٞٞه يجي ٍٞٞ يجاكٞٞ ٕيل يجقصٞٞ ٌْ مٞٞا٤ ْيئٞٞ ٔيٞٞٚ نهٞٞ ٔئ فٞٞه  ، يجك٤ٞٞ ٛي نٞٞ  ىٞٞٓي يجفكٞٞ

ٔت افهٞدنٖ،  لٖٞ ا٤ٞ خبلجٞو  و قد    ييلٌْ، يكأنيٞد لدجًٞ فنٞه افكدا٢ٞ فٞه نط٠ٞ يٞش
ٔئ  ٤ٞٞٞ واكدن ٞٞٞد" يلٌْٞٞٞ يجينٞٞٞدل ييلٌْٞٞٞ يإل قٞٞٞدٜ، ي كيٟٞٞٞ ىٞٞٞٓي يجافهقٞٞٞه ي ٞٞٞ   ٍيجفكٞٞٞ  ٔ فشي 

دلٞٞدٍ فن ٞٞ  فغنٞٞه يجاشنٞٞى يفهشهٞٞو نصٞٞ بل  وٓي يطٞٞفٚدٜ يجيٞٞد ٔ ن٤  طٞٞ ٚٔ  ه ٞٞو ين٤  ٚي
ت خْاٞٞ  فن ٞٞ  ثديفٞٞ   هٞٞى اطٞٞفيا يجٞٞن٘ فشفاْٞٞ ييٞٞك٢   هٞٞهل فٞٞه ايمٞٞشو، يل َٞٞ  ْٞٞه

ٔ ْٞ يجيٞد ٔ ن٤  ه  ْٔ ْٞ جاٞد   كْٞ  ه ٞو ني  كيٟٞ  نٞو ييٞك٢ نطدطه  هى يجصْا ني يجف
 .(ٖٛ)" يفشْ يو  ٤ يجناٚ   يألطهيي  

ٔثٞٞدل  ٔ   يجفٞٞه ل هٍٞٞ فٞٞه  ٔئ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يجناٞٞدُٓ يجيٞٞش ي اك٤ٞٞ ابللٛٞٞ  ىٞٞٓي يجفكٞٞ
ٔٔ ف و جنٞٛ  ٕي٣ يجٓت ك ٔكفنٞد"يج دط ٤، يانيد لي٢ يجيد ٔ  دطٔ   ٕاٞ  " يف  هٞى يٞك٢ ال

ٌٔ ايط ق   ف قي٢ ٍٕ كٛدى  :(ٜٖ)ئ
 وحركحنالالا 

 

 

 زن   نالالالالالالالالالالالالالدري الشالالالالالالالالالالالالالمال مالالالالالالالالالالالالالن الجنالالالالالالالالالالالالالوبفالالالالالالالالالالالالالي الحالالالالالالالالالالالالال
 

 وحركحنالالا 
 

 

 كنالالالالالالالالالالالالالالت بوصالالالالالالالالالالالالالالمة القمالالالالالالالالالالالالالالوب إلالالالالالالالالالالالالالالى الجنالالالالالالالالالالالالالالوب... يالالالالالالالالالالالالالالا
 

 وحركحنالالا 
 

 

 لحالالالالالالالدمير الخطالالالالالالالوب -يالالالالالالالا قمبالالالالالالالي  –كيالالالالالالالف اححمالالالالالالالال القمالالالالالالالب 
 

 وحركحنالالالا 
 

 

 ويالالالالالالالا أعمالالالالالالالى الرجالالالالالالالال –يالالالالالالالا شالالالالالالاليخي  –يالالالالالالالا أجمالالالالالالالل األرواح 
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 وحركحنالالالا 
 

 

 مالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالوف ييالالالالالالالالالالدينا ويرشالالالالالالالالالالدنا إلالالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالالاح القحالالالالالالالالالالال
 

 حركحنالالالاو  
 

 

 من سوف يكسر عنالد كرسالي الشالموخ، أذى النصالال عمالى النصالال
 

 وحركحنالالا 
 

 

 كالالالالالالل الالالالالالالدموع ححجالالالالالالرت، يالالالالالالا ىالالالالالالول قمالالالالالالب،   حقاومالالالالالالو الجبالالالالالالال
 

 وحركحنالالا 
 

 

 
ٔكفنٞٞد"جقْٞٞ هش٢ٞٞ يجيٞٞد ٔ ا٤ٞٞ جنٛٞٞ   ٌْْٔ جفيٞٞك٢ فدصٞٞبل  ايمٞٞي  د  " يف ٕاٞٞ  افٞٞ ال

٤  ٌٔ ٌٔ كدنٍ  يد ٔ  ، فكأ٤ ك٢ فق ٌٔ يش ٔئ يجٓت  ي ٤ ك٢ فق ٔ   فلمٔ جهفك يهي  يشي
ٕاٞٞ  يصٞٞ غ  يجادمٞٞه يجاطٞٞيي٠ يدالطٞٞفنيد٣؛ ج ْٞٞخ٢   ٞٞأفه يشْٞٞىد، يلْٞٞ هٞٞدلٍ ىٞٞٓه يجبل
ٌٔ فهشهٞو غ ٞٔ اص٠ْٞ يايفٞو؛ يج ٞأفه يشْٞ ٓج١ٞ هيييٞو  ٌٔ هْ ٌْ ا٤ يجل ٞ يجيد ٔ فه ْيئ

 ْ ْٔ ٔف ٤ جٞ شه٤ يجلق ق ٞ  يجق" نند ال نص٠ْ " هى يجطهي٢ اطفخْاد  ن مد  ين   يجف ٔمن ٞ  اٞ
ٔفقٞى  ل ٞد: "ا٤ خبل٢ ليجو فشدجى َو  َحْحَسالَبنَّ : اصْٞيلد  جقيجٞو فشٞدجى" و٤ يجيي ْ وٓي ي

الَِّذيَن قهِحمهوا ِفي َسِبيِل المَِّو َأْمَواحًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرب ِيْم يهْرَزقهونَ 
 : (ٔٗ)ف قي٢ (ٓٗ)

 

 
ا للرإية الشعورية ، " ومن هرا ردرك أن التارار ٌ بد  والخي أن ياون امتدادد

   (.ٕٗ)"ضرورة شعورية -ته عبارة موج ة  -، أن ياون الشعورر الممتد ته القصيدة

ٔك ًٞٞ  ٕل مخٞٞٔ ا٤ٞٞ يجقصٞٞ ٌْ  هش٢ٞٞ يجيٞٞد ٔ ا٤ٞٞ يجف ٕاٞٞ  " ل٣ٞٞ  ٞٞدلي يه"يفٞٞه هٞٞ ال
ٌٔ، ف قي٢ ٕا  فنفيه يو يجنق ٔ   يو ث٣  هشهو ال ٌٔ يجيش - :(ٖٗ)يل َ  يْن يجنق

 أنا   أصدق أن مثمك قد يموت
 

 ت فينا والسكوتأنا   أصدق أن يعم الصم
 

 إن الشييد إذا ارحقى يحيا
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ٌٔ  ٤ نلدط ٖ يجيد ٔ ا٤ خبل٢ ي ٔك يه جقْ هدلٍ ىٓه يجقٚش  اشي ٔئ يجف جفك

ٕاٞ  " ل٣  د لي يه" ٌٔ يجثدجثٞ  ال ٔنطٞه، ج هشهٞو فٞه يجاٞ ٔف ٤ اففٞدج ف ٤ ييٞك٢  ْْٔ اٞ يجٓت فٞ
ٔ   يجنديم  يدجلً يجافْف٠ جيٓي يإلاد٣ يجيي ْ، يجقْ  ٔ   ييجْفق  يجيشي ٌٔ يجيش جنيد   يجنق
،ٌٔ نه جهقْٖٞٞٞ اٞٞٞ ْٔ ْٞٞٞ ْ ٌٞٞٞي اليٞٞٞو جهق ٞٞٞد٣ يٞٞٞأْيل يجييهًٞٞٞ يإلطٞٞٞبلاه ييجٞٞٞٚي  يٞٞٞك٢ ىٞٞٞٓي يجف

ٕ   ىٓي يجقدئْ ٔا ٔه ينٔي ْاو ااد  يه ي ٔا إلٚبل٠ يجنهٔ ا٤ ني  .ينخ
 
 
 
 

ٔيٍ  هٞى  ٔثدئٞو جه دطٞ ٤ ثٞبلَ اٞ ٕا  فه  ٔئ يجبل ي ههأ نيي هن ٤ يجشهيت وجى فك
- :(ٗٗ)ٚي٢ يجقص ٌْ ف قي٢

 ...ياسين 
 والوج  الدفين

 فمنت روح الخالدين: أقسمت أّنك لن حموت
ٞٞٞ  ي طٞٞٞفأ يجيٞٞٞد ٔ وجٞٞٞى ن٤  نفيٞٞٞه ا٤ٞٞٞ ي ٕا جاقٚٞٞٞع يألي٢ ث٣ٞٞٞ  يْٞٞٞن يجاقٚٞٞٞع يجثٞٞٞدنه يدجبل

 ٌٔ  ": دط ٤"يجافكٔ
 ...ياسين 

 القدس حنحظر المسيرة والفحوح -يا حبيبي  -قم 
 

 أطمق الفجر الذي من نور وجيك -يا حبيبي  –قم 
 

 من جبينك من دماك أحى يموح

 

 قم يا حبيبي
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 حنزيل من الرحمن كي يحيا ضمير العالمين
 ٌٔ ٕا  يجافكٔ  ": دط ٤"يىكٓي وجى ن٤  ص٢ وجى يجاقٚع يجثدجَ ف يْن ن مد  يدجبل

 ...ياسين 
 والذكر الحكيم

ٌٔ ا ْٔ ْ جكها   دط ٤  ندهئند يجيد ٔ يشيد ٌٔ  دط ٤ فه فيشْ ك٢ ف قفيط  ا٤ طي
  ٞٞٞ ْ ْٔ ٕاٞٞٞ  يجف ٔ ْٞٞٞ جبل ٔم٤، يكأنٞٞٞو   ٌْٔ فٞٞٞه طٞٞٞٚٔ "  دطٞٞٞ ٤"يجقٞٞٞ يجاق ٌْٞٞٞ يدجطٞٞٞكي٤، ييجافنٞٞٞ

ٔت  ٌٔ  -يٞٞش ٔ ْٞٞ جطٞٞي ٌٔ  دطٞٞ ٤، كاٞٞد ال   ٔفيدٚٞٞد   مٞٞي د  ييض قد  ٞٞد  يطٞٞي ٔفيٚٞٞ  ي ن٤ ف٢ٞٞٛ ا
ٔن يجقصٞ ٌْ ىٞٓي يدإلمٞدف  وجٞى يطٞفغبل٢ يجيٞد ٔ .  دط ٤ ن٤ فغ ً  ٤ نٓىدنند ينل٤ٞ نقٞ

ْٔ ْ د  فٞه يجقصٞ ٌْ كهيٞد، يىٞي ج ٔمن  ؛ ج هش٢ انو و قد د  ف ٌٔ يجق ْٔ ْت فه يجطي ئل قدٜ يجف
   ْ ْٔ ٕاٞٞٞ  يجفٞٞٞٞ ...  دطٞٞٞ ٤" -:فاٞٞٞثبل  لٞٞٞ ٤ نطٞٞٞاع لٞٞٞي٢ يجيٞٞٞد ٔ"  دطٞٞٞ ٤"ننٖٞٞٞ و قٞٞٞدٜ يجبل

ْٞٞٞف ٤ ٞٞٞو " ييجيهٞٞٞع يج ٞٞٞٓكٔ يجلكٞٞٞ ٣...  دطٞٞٞ ٤ "ني ليج ٞٞٞو " ييج ٢ٞٞٞ ا٤ٞٞٞ ...  دطٞٞٞ ٤ "ني ليج  ٕ فن
ٔلا٤  ٌٔ  دطٞٞٞٞٞ ٤ فٞٞٞٞه ليجٞٞٞٞٞو فشٞٞٞٞدجىفإننٞٞٞٞٞد ن... "يجٞٞٞٞ ٔي  طٞٞٞٞي ٔم٤ : "طفلمٞٞٞٞٔ فٞٞٞٞٞي  دطٞٞٞٞٞ ٤ ييجقٞٞٞٞٞ

ٔ ْٞٞٞ ن٤  مٞٞٞنه  هٞٞٞى يجيٞٞٞ   يجيٞٞٞي ْ لْيطٞٞٞ  اطٞٞٞفاٌْ ا٤ٞٞٞ  (٘ٗ).."يجلكٞٞٞ ٣ يكٞٞٞأ٤ يجيٞٞٞد ٔ  
ٔطٞٞو فٞٞه  ٔه يانيهٞٞو، يكٞٞد٤  طٞٞشى جغ ٔ ٣ يجٞٞٓت يطٞٞفاْ انٞٞو يجيٞٞ   فكٞٞ ٔم٤ يجكٞٞ لْيطٞٞ  يجقٞٞ

ٌٔ فدصٞٞبل  اي  ٕاٞٞ  يجافكٞٞٔ مٞٞي  د  ن مٞٞد  ل َٞٞ يأله ٞٞد٢ هٞٞ بل  يشْٞٞ ه ٢ٞٞ، يلْٞٞ هٞٞدلٍ يجبل
ٕاٞٞٞ   ٔه يجاخفهٚٞٞٞ ، فدجقٚشٞٞ  يأليجٞٞى يجفٞٞٞه ييفْٞٞنىد يدجبل هشهيٞٞد يجيٞٞد ٔ يْي ٞٞٞ  جيَٞٞ ايٞٞد 
٤ٕ يجيٞٞد ٔ  هٞٞى يجيٞٞ  ، فٞٞه لٞٞ ٤ هٞٞدلٍ يجقٚشٞٞ   ٌٔ  دطٞٞ ٤ كدنٍٞٞ فشيٞٞٔ  ٤ٞٞ لٞٞ يجافكٞٞٔ
 ٌٔ ٕاٞ  يجافكٞٔ يجثدن   فيْ ْي  يي  ْي  جه يْي جقفهي٣ يجي  ، ناد يجقٚش  يجثدجثٞ  يجايفْئٞ  يدجبل

يا٤ٞٞ  ينصٞٞٔ يجاٞٞهان ٤،فٞٞإ٤ يجيٞٞد ٔ  شيٞٞٔ ف يٞٞد  ٤ٞٞ اكدنٞٞ  يجي  ،ي ييٞٞٔ ف يٞٞد " دطٞٞ ٤ "
١ٔ ن٤  ٕيل، يفص٢ٞ "ىند نْ ٕا  فاْ يجقصٞ ٌْ يٞدجننٖ يجاهلاه،فيٞه فنص٢ٞ يٞ ٤ يألهٞ يجبل

ْٔي   ٓيٍ اشنٞٞٞٞٞٞى  ي نيٞٞٞٞٞٞد فٞٞٞٞٞٞه يجيلٍٞٞٞٞٞٞ ننطٞٞٞٞٞٞو ياشنٞٞٞٞٞٞى ننيٞٞٞٞٞٞد فنص٢ٞٞٞٞٞٞ؛إلفدٌْ ينفيٞٞٞٞٞٞدل اطٞٞٞٞٞٞ
ْٔي دٍ كهيد صيف د  إلكطد ٕئه،يفص٢ ي ٤ يجاط ٔت يجشد٣ه  .(ٙٗ)"ً يجن٘ يندله يجاشاد

ٕا  ج شئ  ٤ ل ا  يجي   ي ٤ يجندٖ ف قي٢ ٔئ يجبل  .(ٚٗ)ي ههأ طا ٔ  ٚ   وجى فك
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 ألالالالالك القصالالالالائد قالالالالد سالالالالكبن حنينالالالالاً 
 

 وزرعالالن فالالي ضالالوء النجالالوم شالالجونا   
 

 ألالالالالالالالالالك األناشالالالالالالالالاليد فالالالالالالالالالي قدسالالالالالالالالالنا
 

 حيفالالالالالالالو إليالالالالالالالك وحرحجيالالالالالالالك معينالالالالالالالًا   
 

 ألالالالالالالالك المالالالالالالالدائن جالالالالالالالددحيا بيعالالالالالالالة
 

 فًا بالفالالالالالالالالدا يروينالالالالالالالالا  لحعالالالالالالالالود سالالالالالالالالي 
 

 يمييالالالالالا القمالالالالالالر الالالالالالذي فالالالالالالي ليمنالالالالالالا
 

 نثالالالالر الّضالالالالياء عمالالالالى الالالالالورى دحنونالالالالا 
 

 
ٕاٞ  نغه٠ٞ ييٞد لصٞ ْفو،  ٔييٞع ا٤ٞ ىٞٓه يجقٚشٞ  ال جقْ هش٢ يجيد ٔ ا٤ٞ يجي ٍٞ يج
ٔغ٣ ننو ج٣  يفْنىد ييد، فدجيد ٔ فم٢ ن٤  يْن يجقصٞ ٌْ ييلنٞ  ٚهه ٞ   يكٞه ف يٞد يجيٞ   

ٔي   ٤ٞٞ اكدنٞٞ   يجيٞٞي ْ، يلْٞٞ هش٢ٞٞ ىٞٞٓه يجيلنٞٞ  ٔييٞٞع اشيٞٞ ا٤ٞٞ ثبلثٞٞ  ني ٞٞدٍ ج ٞٞأفه يجي ٍٞٞ يج
ٔه يانيهٞٞو كٞٞدجقأ يجٞٓت نلٞٞد٢ ٛبلاي٣ٞٞ مٞٞ دل ، يكٞٞأ٤  ٔه يٞٞ ٤ يجنٞٞدٖ فيٞي ينكٞٞ يجيٞ   يلْٞٞ
يجيٞٞٞد ٔ  هخٞٞٞ٘ ني  كثٟٞٞٞ يصٞٞٞنو جهيٞٞٞ   ييٞٞٞٓي يجي ٍٞٞٞ، ث٣ٞٞٞ  ههٞٞٞأ وجٞٞٞى فنصٞٞٞ ٢ ٓج١ٞٞٞ فٞٞٞه 

ٔي ٌٔ، فدجفك ٌٔ يأليجى ييألخ  ٕا  يجافكٔ فكث ٟٞ "ٔ  شا٢  هٞى يألي دٍ يجامغٚي  ي ٤ يجبل
 ٌٔ ٌْْٔ اشٞٞدْال  جهلَْٞٞ يكداهٞٞو وٓي ج٣ٞٞ فك٤ٞٞ يٞٞه ٌٔ يجافٞٞ ٔ   يل َٞٞ فصٞٞيح يجشيٞٞد يجلدجٞٞ  يجيٞٞشي

 .(ٛٗ)"يجلَْ يجْالج  
 

ىكالالذا بالالرز الحكالالرار بحسالالبانو ظالالاىرة أسالالموبية مميالالزة فالالي شالالعرنا العربالالي ، ليالالا 
إن أحسالالالن الشالالالعراء  -أبعادىالالالا الوظيفيالالالة مالالالن خالالالنل حرديالالالدىا فالالالي السالالالياق، فيالالالي 

يقاعية حمني النص جماً  من خنل إبالراز  -خداميا اسح حكشف عن وظائف بنائية وا 
وحسوير حدود الجممالة، وححديالد مركالز الثقالل "األبعاد الد لية لبعض الكممات المحرددة 

بين الدوال بما حعقده من مسافات زمنية حسيم في حكالوين البنيالة اإليقاعيالة المرحبطالة 
فمالا عمالى الشالاعر المجيالد إ  أن يضال  لمسالاحو  (ٜٗ") بالبنية الد لية العامة لمقصيدة

 .الخاصة ؛ لحدب في كمماحو الحياة 
 

لذلك حرص الشعراء في رثائيم لمياسين عمى اخحيالار مالا يناسالبيم مالن ألفالاظ 
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وعبارات محرددة ححفالق مال  رؤيالحيم الخاصالة  سحشالياد الشاليا اإلمالام أحمالد ياسالين ، 
لالو الحعبيالر عالن أفكالارىم ومعحقالداحيم ، وقد أجالادوا فالي ذلالك بحيالث اسالحطاعوا مالن خن 

 .إلى جانب أحاسيسيم ومشاعرىم 
 

وقد لوحظ من خنل قراءة أشعار رثاء الياسين أنو   حكاد حخمو قصاليدة مالن 
قصائد الشعراء من بنية الحكرار ، وىو أمر طبيعي ؛ ألن فقدان الشيا بيذه الطريقالة 

الشالالعراء سالالاعدىم الحكالالرار فالالي  وعمالالى أيالالدي ييالالود كالالان بمثابالالة الفكالالرة المحسالالمطة عمالالى
ضاءة جوانبيالا المخحمفالة ، وقالد حنالاول الشالعراء ىالذه الفكالرة كالٌل مالن زاويحالو  إظيارىا وا 
الخاصة ، فمنيم من اسحخدم بنية الحكرار ليعبر عن فرححو بفوز الشاليا بالشاليادة ، 
ومالنيم مالن اسالحخدميا ليصالب جالام غضالبو عمالى قاحميالو وعمالى الزعامالات المحخاذلالة ، 

احخالالذ الحكالالرار وسالاليمة لمحعبيالالر  عالالن حيرحالالو مالالن خالالنل حرديالالده ألسالالاليب  ومالالنيم مالالن
وكالالمن  ا سالالحفيام المخحمفالالة، ومالالنيم مالالن عّبالالر بالالو عالالن حزنالالو وألمالالو لفقالالدان الشالاليا ،

الحكرار بمثابة المجدد ألآلم وآىات الشعراء ؛ ليبقى صالدى الحادثالة يحالردد فالي جنبالات 
 . القصيدة م  كل بنية حرديد 

ػوطراجطهػعواطشػاضبحثػوطصادره
 

ٔ- ًٔ ٣ٔ)يي٤ٞٞٞ انٛٞٞٞٔي : ينٛٞٞٞٔ، جطٞٞٞد٤ يجشٞٞٞ ْٞٞٞ ٤ الاْٞٞٞ اكٞٞٞ ٞٞٞي يجنم٢ٞٞٞ هاٞٞٞد٢ يج ( ني
ٔيَ ) ٕناٞٞ ٤ الاْٞٞ  يْٞٞ يجيىٞٞدً، يمخٞٞٔ، ٚ: فصٞٞل ح ، ْئ ول ٞٞدل يجفٞٞ ٍٔي ي ٞٞ
ٔيه،  ٔٔ، ٘  ،ُٕٔ( ٜٜٚٔيجش  .ٙٙ، ٘ٙادٌْ ك

ٔيى ْٞٞٞٞت : يينٛٞٞٞٞٔ، كفٞٞٞٞدً يجشٞٞٞٞ ٤ ٕياٞٞٞٞه ( يجخه ٢ٞٞٞٞ ي٤ٞٞٞٞ نلاْٞٞٞٞ)يجن فلق ٠ٞٞٞٞ ايْٞٞٞٞت يجاخ
ٔي٤  ٔي ْ جهنئ، يغْيْ، ْي)يمخ  .ٕٚٚ٘  ُ٘( ٕٜٛٔٔ يج

ٔي   ٔت: يينٛٔ فدُ يجهغ  يصلدِ يجش ٔيْ)يجهيى نلاْٞ ي٤ٞ : فلق ٠ٞ( وطاد  ٢ ي٤ هٞ
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ  ٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ، ٚ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ ) ٕيجغن ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ جهابل  ، ْئ يجشه ٍٔي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔٔ( ٜٜٚٔي   اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٌْ كٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
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ٖ٘ٛٓ،ٛٓٗ. 
ٞٞٞداٖي يجالٞٞٞ ٚيينٛٞٞٞٔ ٞٞٞدْت  :، يجق ٕٔي مي ٞٞٞ ًٞٞٞي)يجن  ْٞٞٞ ٤ الاْٞٞٞ ي٤ٞٞٞ  شق  ٔٚ( اهْٞٞٞ يج

ٔطد) ، اهطط  يج ٍٔي ٔٔ ٘ ( ٜٙٛٔج  ي   .ٗٓٙ،ٖٓٙادٌْ ك
ٔي -ٕ  هه ي٤ يجط ْ ي٤ نلاْٞ يجاشصٞي٣ )يي٤ اشصي٣ :  ع فه ننييٜ يجيْ عننيئ يج

( ٜٜٙٔيجنهٟ، اٚيش  يجنشاٞد٤، ) ٔيدكٔ ىدْت يكٔ، ٚ: فلق ٠ (يجْيفكه
ُ٘ ٖ٘ٗ ،ٖ٘. 

ٔيٞٞٞ ٠ : يجشاٌْٞٞٞ فٞٞٞه الدط٤ٞٞٞ يجيٞٞٞشٔ يمْييٞٞٞو ينقْٞٞٞه -ٖ نيٞٞٞي  هٞٞٞه يجلط٤ٞٞٞ يي٤ٞٞٞ )يي٤ٞٞٞ 
ٔيينٞٞه ، ْئ ) ٘الاْٞٞ ال ٞٞه يجْٞٞ ٤  يْٞٞ يجلا ْٞٞ، ٚ: ق ٠ٞٞفل( ٔيٞ ٠ يجق  ٍٔي ي ٞٞ

 .ٖٚ، ٘ ُٕ( ٜٔٛٔيجه ٢، 

م دل يجْ ٤ نصٔ يهلل )يي٤ يألث ٔ : يينٛٔ، يجاث٢ يجطدئٔ فه نًْ يجكدفً ييجيد ٔ
٣ٔ ي٤ٞٞٞٞ يألث ٞٞٞٞٔ اصٞٞٞٞٔ، ْئ يجنيمٞٞٞٞ  )نلاْٞٞٞٞ يجلٞٞٞٞيفه يمخٞٞٞٞٔ : فلق ٠ٞٞٞٞ( ي٤ٞٞٞٞ نيٞٞٞٞه اكٞٞٞٞ

 .ٖ٘ٗ٘ ُٕ( ٍ. جهٚيد   ييجنئ، ْ
ٔيٕ ي ٔئ يجيبلغ  ي هي٣ لقدئ٠ يإل هدٕيينٛٔ، يجٚ  ل ه ي٤ )يجشهيت : جافما٤ ألط

ٌٕ ي٤  هه ، ْئ يجكفً يجشها  ، ( )لا ٍٔي  .ٙٚٔ٘  ُٕ( ىٕٞٓٗٔي 
ٔت : يينٛٔ، كفدً يجصٞند ف ٤، يجكفديٞ  ييجيٞشٔ نيٞي ىٞبل٢ يجلط٤ٞ ي٤ٞ  يْٞ "ي جشطٞك

ٔتيهلل ٠ٞٞٞ(  ي٤ٞٞٞ طٞٞٞي٢ يجشطٞٞٞك ٔيى ٣، ٚ: فلق  ٞٞٞ ٞٞٞي يجنم٢ٞٞٞ وي ، ْئ ) ٔالاْٞٞٞ ني ٍٔي ٞٞٞ ي 
 .ٕٕٔ٘( ٜٔٛٔجكفً يجشها  ، ي

ٔم٤ينٛٞٞٔ -ٗ ٕت يْٞٞ يهلل ي٤ٞٞ اطٞٞه٣ ي٤ٞٞ لف "يي٤ٞٞ لف يٞٞ  : ، فأي ٢ٞٞ ايٞٞك٢ يجقٞٞ ٔي " يٞٞ  يجاٞٞ
ِٔ يجط ْٞ نلاْ صقٔ ، ْئ يجكفًٞ يجشها ٞ ، ) ٖ، ٚي ٍٔي  ٕٖٕ٘( ٜٔٛٔي ٞ

– ٕٗٔ. 
( نيٞٞي الاْٞٞ  يْٞٞيهلل ي٤ٞٞ الاْٞٞ ي٤ٞٞ طٞٞند٤ يجخنٞٞدهه)يي٤ٞٞ طٞٞند٤ : طٞٞٔ يجنصٞٞدل  -٘

، ْئ يجكفً يجشها) ٔٚ ٍٔي  .ٜٙ – ٜ٘٘ ( ٕٜٛٔ  ، ي 

ٞٞٞٞ ٖ: يأل صٞٞٞٞييٍ يجهغي ٞٞٞٞ  -ٙ ٔيى ٣ نن ٞٞٞٞ ٔ  ، ، اكاصٞٞٞٞٔ) ٗ، ٚوي ٞٞٞٞي يجاصٞٞٞٞ فيٞٞٞٞ  يألنهه
ٜٔٚٔ ) ٘ٔٔ. 



 -ٕٔٗ- 

ٔهاٞ  اصٞٚنى يْٞيت . ن: ايدْال يجنقْ يألْيه -ٚ ْٕٔ، ف ٌٔ، يجاهططٞ  )ٔ فيٞد يجقٞدى
 .ٛٛٔ٘ ( ٜٔٙٔجهٚيد  ،  يجشدا 

١ٕ يجابلئكٞٞٞٞٞ  ٚ: ، لمٞٞٞٞٞد د يجيٞٞٞٞٞشٔ يجاشدصٞٞٞٞٞٔينٛٞٞٞٞٞٔ -ٛ ، ْئ يجشه٣ٞٞٞٞٞ) ٛنٞٞٞٞٞد ٍٔي  ي ٞٞٞٞٞ
 .ٕٗٙ – ٖٕٙ٘ ( ٜٜٛٔجهابل  ٤، 

ٔيط  يجين دٍ يجْيج  فه يشٔ نا٢ ْنق٢ -ٜ ْاي٠ٞ، ) يْ يجطبل٣ يجاطديت : ينٛٔ، ْ
ٔيه،  ٔيٍ يفلدْ يجكفدً يجش  .٘ٚ٘ ( ٜٜٗٔانيي

ٔيى ٣ نن ٖ : ايط قى يجيشٔ -ٓٔ ، ْئ يجقه٣، )وي ٍٔي  .ٓ٘، ٜٗ٘ ( ٕٜٚٔي 

ٔيليإلاد٣ يج -ٔٔ يآلْيً، طبلا  ، كه ٞ  يجهداش  يإل: يي ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش
ٚٔ ( ،ٌٕ  .ٛ٘٘ ( ٕٗٓٓ، --غ

 .ٔٙيجطدي٠، ٘  -ٕٔ

 .ٓٛيجطدي٠، ٘  -ٖٔ

 .ٓٙيجطدي٠، ٘  -ٗٔ

ٔٚيٞٞ اصٞٞٔ)اطٞٞنْ يإلاٞٞد٣ نلاْٞٞ ي٤ٞٞ لني٢ٞٞ  -٘ٔ ، ٜٕٙ، ٘ ُ٘( ٍ. ، ْ، اهططٞٞ  ل
ٔل٣   . ٖٕٕٗٚلْ َ 

ٔغه غدنيٟٞ: ل دٌ يجي ه يجننه -ٙٔ ٔهاٞ غ ٞي ٔفٞ : ، ف ،  ٞدج٣ يجاش ،  ْْٞ نيف٢ٞ ن ٟٞي
ٔٗٙ ) ٘ٙٚ. 

ٔيليييإلاد٣ يج -ٚٔ  .ٕٛ٘  : ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش

 . ٓٔ، ٘يجطدي٠ -ٛٔ

 .ٚٚ، ٘ يجطدي٠ -ٜٔ

 .ٓٚيجطدي٠، ٘  -ٕٓ

 .ٔٓٔيجطدي٠، ٘  -ٕٔ

١ٕ يجابلئك ، ٘: لمد د يجيشٔ يجاشدصٔ -ٕٕ  .ٕٚٚ، ٕٙٚند

ٔيلٞه يجاشدصٞٔ -ٖٕ ٔي٤ يجكي طٞه : جغٞ  يجيٞشٔ يجش ٌٔ( )ٔطٞدج  ادهطٞف ٔ) اٞٞ ، ْئ يجقٞٞدى
 .ٙٙٔ٘ ( ٜٜٚٔ، يجشهي٣



 -ٕٔ٘- 

ٔيليإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط  -ٕٗ  .ٕٙ٘: ٤ فه   ي٤ يجيش

 .ٕٓٔ، ٘ يجطدي٠ -ٕ٘

 .ٙٙيجطدي٠، ٘  -ٕٙ

 .ٙٙيجطدي٠، ٘  -ٕٚ

 .ٚ يجطدي٠، ٘  -ٕٛ

ٔت -ٜٕ ٔ  )ٔهدل   ْ : يجقي٢ يجيش ٟٔ، يإلطكنْ  .ٓٗٔ٘ ( ٜٜ٘ٔ، انيأٌ يجاشد

ٖٓ- ِٔ ْٔ ْٞٞٞٞ فٞٞٞٞه نغٞٞٞٞدنه يجهٞٞٞٞ  يْٞٞٞٞ يجخٞٞٞٞدج٠ يجشٟٞٞٞٞ، اههٞٞٞٞ  يجهداشٞٞٞٞ  : ينٛٞٞٞٞٔ، ين ٞٞٞٞ  يجف
ٌٕ، يجاههْ يجشدئ، يجشْْ يجثدنه،   .ٖ٘ٔ، ٘ ٣ٕٕٓٓيإلطبلا  ، غ

ٔيليإلاد٣ يج -ٖٔ  .ٖٙ٘: يي ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش

ت -ٕٖ ٔ دٙ، ْئ يألصدج ) يطٟ نيف٢ : فه يألًْ يجطشْي  .ٜٛ٘ ( ٜٗٛٔ، يج

ٔيل -ٖٖ  .ٖٙ٘: يإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش

 .ٕٗيجطدي٠، ٘ -ٖٗ

 .ٖٖيجطدي٠، ٘  -ٖ٘

 . ٕٗيجطدي٠ ، ٘  -ٖٙ

ٔئ فٞٞٞٞه يجيٞٞٞٞشٔ يجهٞٞٞٞدىههينٛٞٞٞٞٔ -ٖٚ ٔيد شٞٞٞٞ: ، يجفكٞٞٞٞ ٞٞٞٞ  جهيلَٞٞٞٞي  ايطٞٞٞٞى يج ٞٞٞٞ  اهف ، اهه
ٔيطدٍ ييج ْ(٤ْٔ  .ٜ، ٜٜ٘ٙٔ،ٔ،ٜ ٣٘( يأل

ٔئ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞشٔ نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجقدط٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞديه -ٖٛ ٌٔ يجفكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٕى ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ نلاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ : ٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدى
،  .ٕٔ، ٘...file://c:\Documents and ettinglmmastal\Desانصٔي

١ٕ يجابلئك: يينٛٔ لمد د يجيشٔ يجاشدصٔ  .ٕٓٚ، ٘  ند
ٔيل -ٜٖ  .ٕٔٔ، ٕٓٔ ٘: يإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش
ٔي٤، م   -ٓٗ ٌٔ  م٢  ا  .ٜٙٔطي

ٔيل -ٔٗ  .ٕٔٔ٘: يإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش

ٔيٞٞٞٞٞه يجا -ٕٗ ٕيجْٞٞٞٞٞ ٤ وطٞٞٞٞٞاد  ٢ : شدصٞٞٞٞٞٔيجيٞٞٞٞٞشٔ يجش  (ٌٔ ، يجاكفيٞٞٞٞٞ  يألكدْ ا ٞٞٞٞٞ ، يجقٞٞٞٞٞدى
ٜٜٔٗ ) ٖٕ٘ٓ. 
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ٔيل -ٖٗ  .ٕٔٔ٘: يإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط ٤ فه   ي٤ يجيش

 .ٓٔيجطدي٠، ٘ -ٗٗ

ٌٔ  دط ٤، يآل دٍ،  -٘ٗ  .ٔ،ٕطي

ٔيط   -ٙٗ  .ٜٚ يْ يجطبل٣ ي جاطديت، ٘ : يجين دٍ يجْيج  فه يشٔ نا٢ ْنق٢ْ

ٔيليإلاد٣ يجيي ْ نلاْ  دط -ٚٗ  . ٓ٘٘:  ٤ فه   ي٤ يجيش

( ٜٙٛٔيغْٞٞٞٞيْ، ْئ يجيٞٞٞٞئي٤ يجثقدف ٞٞٞٞ ، ) ْٞٞٞٞند٤ خدجْٞٞٞٞ  يْٞٞٞٞ يهلل : يجنقْٞٞٞٞ يجفٚي قٞٞٞٞه -ٛٗ
ٕ٘٘. 

ٌٔنطٞٞٞٞٞٞدج ً يجيٞٞٞٞٞٞش-ٜٗ ٍٔي) صٞٞٞٞٞٞبلِ فم٢ٞٞٞٞٞٞ : ّٔ   يجاشدصٞٞٞٞٞٞ ( ٜٜ٘ٔ، ْئ يآلْيً، ي ٞٞٞٞٞٞ
ٕٖ٘ . 
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ػطضخصػاضبحث
ٔيطٞٞ  ا٤ٞٞ ييلٞٞع يجاييٞٞلدٍ يألنْجطٞٞ   يجفٞٞه غهًٞٞ  ه يٞٞد فييٞٞ ح  ينٚهقٍٞٞ ىٞٞٓه يجْ

٢ٕ يأنيي و ييصٟ يجٚي ش  ، انطها  يٓج١ اع نٓيي٠ يجاغن ٤   .يجخأ ييجغ
ٔصْٞٞ يجشْ ْٞٞ ا٤ٞٞ يجقٞٞ ٔيطٞٞ  ي  ٣ يإلطٞٞبلا   فٞٞه يجاييٞٞلدٍ ، ل َٞٞ لداٍٞٞ ىٞٞٓه يجْ

يجفيي ، ييجله٣ٞ ييجصٞنح، ييجفطٞه ٣ يدجقمٞدل ييجقْٞٔ، ييجشٛٞ  ييال فيٞدٔ : يجفه فاثهٍ فه 
ٔىد ا٤ يجق ٣ يألخبلل     ٣ٔ، ييجهيدْ ييجفمل   ، يغ   .، ييجيهد   ييجك

ٕٔي يجانلٞى يألخبللٞٞه فٞه يجشْ ْٞٞ ا٤ٞ يجاييٞٞلدٍ  هٞٞى  ٔيطٞٞ   هٞى يٞٞ ينكٍْٞ يجْ
ٔغ٣ ا٤ يهْي يج  .ق ٣ يجطهي   يج

Abstract 

 
This study concerns itself with the status of Andalusia lyrics (Muashahat), which were 

deemed with lyrics for wine, love, and nature, which were in harmony with the singers' 

tastes.  

 

The study attempts to locate a number of Islamic values in these lyrics embodied in 

repentance, carefulness and forgiveness, destiny, good example, courage and generosity, 

Jihad and sacrifice, and many other ethical values.  

 

The study emphasizes the prominence    
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ػ:اضطػدطظػ
ٔيل  ي ٔيه كنٍ لْ يلثٍ فه نٚ يألخبل٠ يإلطبلا   فٞه يجيٞشٔ يألنْجطٞه "جْكفي

، افخٞٞٞٓي  يجطٞٞٞيدل  مْٞٞٞ يجف ٞٞٞدٔ انيهٞٞٞد  جٞٞٞه، فقْٞٞٞ ييٞٞٞفئ ىٞٞٞٓي " صٞٞٞٔ اهٞٞٞي١ يجٚييئٟٞٞٞ –
ْٔت يجقٞٞٞ ٣ ييألخٞٞٞبل٠ جاٞٞٞد طٞٞٞدْ ف ٞٞٞو ا٤ٞٞٞ فنك١ٞٞٞ ط دطٞٞٞه ييهفاٞٞٞد ه،  يجشصٞٞٞٔ يدجنطٞٞٞدْ يفٞٞٞ

ٍْٔ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يلثٞٞه يجطٞٞدي٠ ن٤ نثيٍٞٞ ن٤ يجخ ٞٞٔ ال ُ ش٣ْٞٞ فٞٞه ىٞٞٓه يألاٞٞ ، يىٞٞ ي اٞٞد فٞٞأ
ٌٔ ففلَْٞٞٞ  ٤ٞٞٞ يألخٞٞٞبل٠ يإلطٞٞٞبلا   فٞٞٞه  ٔي  كث ٞٞٞ فيص٢ٞٞٞ وج ٞٞٞو يجيلَٞٞٞ، فقْٞٞٞ يهٍْٞٞٞ نيٞٞٞشد
٠ٔ ل نيٞٞٞد جؤلخٞٞٞبل٠ يإلطٞٞٞبلا   فٞٞٞه يجاييٞٞٞلدٍ  اخفهٟٞٞٞ امٞٞٞدا نيد ينيٞٞٞكدجيد، يج٣ٞٞٞ نفٚٞٞٞ
ٔت؛ جٓج١  ٤ٔ يجخداٖ يجيه د  وال يشْ يجق ٔي  اهلٛي ْٕىد ْٕىٔ ي يألنْجط   أل٤ ىٓي يجن٤ ج٣  

ّْ ىٞٞٓي يجيلَٞٞ ألكاٞٞ ٍْٔ ن٤ ن ٞ ٔيه ليٞٞد  فٞٞه يجطٞٞيدل  مْٞٞ ن ٔطٞٞدج  يجْٞٞكفي ٔلفٞٞو فٞه  ٢ اٞٞد ٚ
ًٔ ييجغنٞٞٞدل،  ٔل٘ ييجٚٞٞ ٍٔ  فيٞٞدْٔ جهطٞٞٞداع يجٞٞ يجف ٞٞدٔ كٞٞي٤ يجاييٞٞلدٍ ن مٞٞٞد  وٓي اٞٞد ٓكٞٞ
ٍْٔ ن٤ نثيٍ ن مد  ن٤ ىٞٓي يجن٤ٞ ال  خهٞي ا٤ٞ لٞ ٣ وطٞبلا   يا٤ٞ امٞدا ٤ ْ ن ٞ  جيٞد  فأ

ٔي   يجننٖ يفيٞٓ ً يألخٞبل٠، جٞٓي كٞد٤ ىٞٓي يجيلَٞ يش ٔىد فه ف يجقٞ ٣ يإلطٞبلا   "نٞيي٤ ْي
ٌٔ فٞه يجشْ ْٞ ا٤ٞ " فه يجاييلدٍ يألنْجط   يلْ يهٍْ ييجلاْ هلل يجكث ٞٔ ا٤ٞ يجقٞ ٣ انثٞي

ٞهو    –و٤ يٞدل يهلل  –يجاييلدٍ جييدل ٤ اخفهنٞ ٤ فٞه  صٞٔي افشٌْْٞ، يىٞي اٞد طأفصا
 .فه ثند د ىٓي يجيلَ
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 اضطزوفػرنػاضحغاةػاضدظغا
 

ٔلهٞٞٞٞ  ال  يهغيٞٞٞٞد وال ا٤ٞٞٞٞ ياٞٞٞٞفؤل ٔيكٞٞٞٞد  ا ْ ٍ ننطٞٞٞٞو و ادنٞٞٞٞد  افيلْٞٞٞٞي ، ي ق نٞٞٞٞد  ثديفٞٞٞٞد ، ييض
ٌٔ ٚاشد  فه يجهن  يخيفٞد   ْٔ نلي يآلخ ٔي  طهيك د   فهو يدجن ٌٔ، ااد  يهً فغ  جاشدنه يآلخ
ٌٔ يجفٞه فلفٞدُ  ٔٙ اع لق ق  يآلخٞ ا٤ يجندٔ، ف فمدل٢ يالىفاد٣ يهٓيئٓ يجْن د ألنيد ففشد

ٌٔ ْئ  يجاٞد. وجٞى اهدىٌْٞ يإلنطٞد٤ ننطٞو فٞه مٞيٚ طٞهيكو كدنٍٞ يجْٞن د ْئ ااٞٔ ييآلخٞ
ٌٔ جيٞه : "اقٔ اصْيلد  جقيجو فشدجى ٤ يجْٞئ يآلخٞ ياد ىٓه يجل دٌ يجْن د وال جيي يجشًٞ، ييض

ٌٔ  – (ٔ)"يجل ٞٞٞيي٤ جٞٞٞي كٞٞٞدنيي  شهاٞٞٞي٤ ٔكد٤ يجخطٞٞٞد ٌٔ يجثدليٞٞٞ  ييجشق٢ٞٞٞ يجٞٞٞيي ه  ْٞٞٞ فٞٞٞإ٤ يجيصٞٞٞ 
ٌٔ يجفه  هن يد يإلنطد٤ وٓي نلي٢  هٞى يجْٞن د ينْيٞٔ  ٤ٞ يآلخٞ ٔكٞو ا٤ٞ يجكي  ٌٔ، يىٞي اٞد نْ

 ٞد ن يٞٞد يجٞٓ ٤ مانٞيي ال فهيك٣ٞٞ ناٞييجك٣ يال نيالْك٣ٞ  ٤ٞٞ ٓكٞٔ يهلل يا٤ٞ  نش٢ٞٞ : "ليجٞو فشٞدجى
ٔي٤  ٔ ٣ ( ٕ)"ٓج١ٞٞ فأيجئ١ٞٞ ى٣ٞٞ يجخدطٞٞ ٔطٞٞي٢ يجكٞٞ ٕىْٞٞ ف يٞٞد  ي لثنٞٞد يج ١ٔ يجْٞٞن د ييج  هٞٞى فٞٞ

ٔ ًٞ ني  ٞدئ طٞي ٢ ي ْٞ ننط١ٞ فٞه نى٢ٞ يجقيٞٔي: "ف قي٢ كاٞد  (ٖ)"ك٤ٞ فٞه يجْٞن د كأن١ٞ غ
ٌٔ ل ٤  قٞي٢ ٔيْند وجى يجطهي١ يجصل ح يجٓت  نمه وجى يجطبلا  انيد ييجنٕي يدآلخ   :

 ( ٗ)"نال و٤ يجْن د اهشين  اهشي٤ اد ف يد وال ٓكٔ يهلل ياد يياله ي دج٣ ني افشه٣"

                                                           
ٌٔ يجشنكيٍي (ٔ)   ٗٙم   : طي
ٌٔ يجاندفقي٤ (ٕ)  ٜم   : طي
ٔاٞٞٓت (ٖ) ٔاٞٞٓت: "طٞٞن٤ يجف ٌٔ يجف ٔيى ٣  ٌٚٞٞٞي " نيٞٞي   طٞٞى الاْٞٞ ي٤ٞٞ   طٞٞى ي٤ٞٞ طٞٞي فلق ٠ٞٞ يفشه ٠ٞٞ ويٞٞ

 ٚ ، ٔيه، ْ) ٔ ٙي ٔيَ يجش ، ْئ ول دل يجف ٍٔي ٔل٣ٞ ٚٙ٘، ٘ ُٗ( ٍ.ي  ، كفٞدً ٕٕٖٕ، لْٞ َ 
ٕىْ، يدً اد هدل فه لصٔ يألا٢  .يج

ٔل٣ ٔٙ٘، ُ٘ٗ: يجطدي٠ (ٗ) ٕىْٞ، يٞدً اٞد هٕٕٖٕٞ، لْ َ  دل فٞه ىٞيي٤ يجْٞن د  هٞى يهلل ، كفدً يج
   ٕ يه٢
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ٕىْٞ فٞه يجْٞن د يىهٞٔ اهٞٓيفيد، ْي ٞد   ٔت ىٞٓه يجاشٞدنه ف ١ٔ يجييدِ يجييف يلْ نْ
ٔكٞٞي٤ وج يٞٞد ا ٔكيٞٞد ي ٣ْٞٞ يج ٔغ٣ٞٞ اٞٞد وجٞٞى ف ٔي٠ ف يٞٞد ييجفاط١ٞٞ ييٞٞد  شدفيٞٞد  ننطٞٞو  هٞٞى يإلغٞٞ

٤ٕ ييأل ٤ ييجي ٤ ف قي٢  :(ٔ) بلل و ا٤ يجل
 ُ٤ٕ ٔٔي           ييجل  ك٣ نيد١ يجط

 

ٕاد٤           ييأل ٤ُ  ٔي١ يج  ك٣ ي
 

 ك٣ طيد١ يجْني             ييجي ٤ُ 
 

ٔي١            يجش ٤ُ   ينفيو كه فق
 

 ِٔ  ك٣ فخيٍٚ فه ْهى ُ ْا
 

يف  ٕ ْ طاد  هى َ أِ  و 
 

ٔي  ياٞد فبلل ٞو  ٔي  ييي ٛٞد ، ياٞٓك ٕيهٞ  قٟ يجييدِ ناد٣ ننطو ف خدٚييد اكديٞند  ياطٞدئبل ، ي
ٔكٞٞٞي٤ وج يٞٞٞد، يلْٞٞٞ  ٔكيٞٞٞد ي ٣ْٞٞٞ يج ٤ٕ ينج٣ٞٞٞ، ااٞٞٞد  ْٞٞٞفشيد وجٞٞٞى ف فٞٞٞه يجْٞٞٞن د ا٤ٞٞٞ  ٞٞٞٓيً يلٞٞٞ
يطٞٞفٚدٜ يجييٞٞدِ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يطٞٞفخْياو يجخٚٞٞدً يجايديٞٞٔ ن٤  هشهٞٞو خٚديٞٞد  يٞٞايج د  ال 

ناد  يا٢ ك٢ افه٠  جهاييل  قف ٔه  هى يجييدِ ننطو، ييض  .صٔ فأث 
  ٙٔ ٕٔ لطٌي يجْن د ا٤ خبل٢ اد  فشٞ يلْ ي فاْ يجييدِ  هى يجفصي ٔ يجٓت  ي

ْٞٞني"جٞٞو يإلنطٞٞد٤ ف يٞٞد ا٤ٞٞ اشدنٞٞدٌ  ٕاٞٞد٤، طٞٞيد١ يج ٔي١ يج كاٞٞد نكثٞٞٔ ا٤ٞٞ يألفشٞٞد٢ يجفٞٞه " يٞٞ
ٕا٤ يجادمه يجافص٢ يكدٟ يجخٚٞدً ياطٞييلد  يين ٞ  ْٔ ْٞ  هدلٍ فه يج ٔ ٞ  " ك٣ٞ"يجف يجخي

ٔيلٞٞ   ٤ يٞٞشٔ يدج ٔك٤ وجٞٞى يجْٞٞن د ييض ٔه ن٤  ٞٞ ٔ ْٞٞ جننطٞٞو يجغ ٞٞ ٌٔ، فدجييٞٞدِ ال   يجفٞٞه فن ْٞٞ يجكثٞٞ
ٔ٘ انيٞٞد يياليفشٞٞدْ  ٔ ًٞٞ ىٞٞي اْٞٞ دٌ جهلٞٞ ٌٔ اٞٞد نلْثفٞٞو فٞٞه يجادمٞٞه يجق ٞٞ ف يٞٞد لهٞٞ بل ، فكث

ٔييع  ٤ فشْيْ اٞد فلْثٞو يجْٞن د اطٞفخْاد  ف ش٢ٞ  نيد، ث٣ نهْه  فيلٟ فهأٌ فه يجطاٚ يج
ٔي  جهاخدًٚ يفني يد  جو، يكأ٤ فشْيْه يجطدي٠ نثدٔ فه ننطو يجخٟي ا٤ " ينفيو"يألأ  ٕه

                                                           
ٕت : ْ ٞٞٞيي٤ يجاييٞٞٞلدٍ يألنْجطٞٞٞ  ، فلق ٠ٞٞٞ (ٔ) ٟٔ، )طٞٞٞ ْ غٞٞٞد ٔ  ، انيٞٞٞأٌ يجاشٞٞٞد ، ُٕ( ٜٜٚٔيإلطٞٞٞكنْ

ٖ٘٘ٔ - ٖٕ٘ 
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ٔا فه يل٢ يجْن د، ث٣ نهْ يجييدِ  شْي فه يجقن٢ وجى  ٌٔ نخ ال٠ ا نط د٤ يجادمه ييالن
ٌٔ " ك٣"يطفخْي٣  ٔن  يدجنش٢ يجادمه يجافص٢ يفدل يجند ٢ٞ ىٞٓه يجاٞ " فخيٍٚٞ"يجشْْ   اقف

ٔه يجٞٞ ٖ فٞٞه ْالجٞٞ  وجٞٞى  ٔٙ جٞٞو يإلنطٞٞد٤ فٞٞه يجْٞٞن د ىٞٞي ا٤ٞٞ صٞٞنشو، ييدخف ٞٞد ن٤ اٞٞد  فشٞٞ
ٌٔ فٞه  ٔيمد   ه و كاد نني٣ ا٤ يألفشد٢ يجطديق ، يلْ يطفخ٣ْ يجيٞد ٔ يجقدف ٞ  يجاكطٞي ان

ٔك٤ وج يد ٕ ا  جا٤  غفٔ ييد ي   .يأللند٢؛ ج ييئ٣ اد فلْثو يجْن د ا٤ ينكطدٔ يى
ٕيي٢   ٔا نهْ يجييدِ  هكْٞ  هٞى  يجْٞن د ينش ايٞد فٞبل  ْٞي٣ ف يٞد يفه اييلو نخ

ٌٔ يدإللطٞد٤  ٔغ٣ ٓج١ ُ خْٜ يإلنطد٤ ييد؛ جٓج١  ق٣ْ يجنصٞح جٞو يدجايٞدْ ٔٔي يال اقد٣،  ط
ٌٔ فقد٢ ٕ يد  لفى  ند٢ يجاقد٣ يجشدجه فه يآلخ ٔيٍ، ين٤  كي٤ ن  :(ٔ)يفش٢ يجخ 

 
ٔٔي  ٟٔ يجْن د غ  ٕخ

 

 يغْي   نو يجاط ٞٞٔ
 

ٔٔي  ج ٖ  ننع يجطٞٞ
 

 ٔفٞٞٞٞٞٞعا٤ٞٞٞٞٞ غْٞٞٞٞٞٞي ف يٞٞٞٞٞد ا
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞع  ٔه ٞٞٞٞٞٞٞٞى اٞٞٞٞٞٞٞٞيال١ يي  فًٞٞٞٞٞٞٞٞ وج
 

 ج ٖ جهْن د ْيي٣
 

 ال يال ف يد اقد٣
 

 غَّٔ نىه يد غاد٣
 

ًٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  فقيٞٞٞٞٞٞٞٞٞع    ٔ                 ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ل

ٔهٞٞٞٞٞٞٞٞٞع   فًٞٞٞٞٞٞٞٞٞ وجٞٞٞٞٞٞٞٞٞى اٞٞٞٞٞٞٞٞٞيال١ يي
 

 ل٣ْ يإللطد٤ ف يد 
 

ٕ يد   يجفك٤ ف يد ن
 

 فه غْ  فك٤ يه يد
 

                                                           
١ٔ"ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط    (ٔ) ٔ ٞد  نٞدنه ٚ" اطفْ ٕك ٌٔ، الاْٞ   ٕ فما٤ نصيصٞد  فنيٞٔ ألي٢ اٞ
ٔف  يجهداش  ، ) ٔ  ، ْئ يجاشد  .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔ٘ ( ٜٙٛٔ -ْئ يإلطكنْ
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ٞٞٞٞٞٞدلنع  يدج طٞٞٞٞٞٞ ٔ انيٞٞٞٞٞٞد ف
 

ٔهٞٞٞٞٞٞٞٞٞع   فًٞٞٞٞٞٞٞٞٞ وجٞٞٞٞٞٞٞٞٞى اٞٞٞٞٞٞٞٞٞيال١ يي
 

 
ٔت فٞه اد ُ هلٛ فه ىٓي يجه ٕل ا٤ يجاييل  ن٤ يجييدِ يطفخ٣ْ يألطهًي يجخيٞ

ٔىد، ييجلقٞدئ٠ ال  لْ ثو  ٤ يجْن د ألنو  فلَْ  ٤ لقدئ٠  غن٢  نيد يجاخدًٚ يال  نك
، يفه نثندل لْ ثو  ٤ يجْن د نهْه  يهو يجخٚدً (ٔ)فلفدُ وجى وثيدٍ ني فأك ْ ني ولندٜ

ٔهٞٞٞع"ي" فًٞٞٞ"يألاٞٞٞٔ  وجٞٞٞى يإلنطٞٞٞد٤ اطٞٞٞفخْاد  نطٞٞٞهًي يالجفنٞٞٞدٍ ا٤ٞٞٞ خٞٞٞبل٢ فشهٞٞٞه يىٞٞٞي " ي
١ٔ يجلقدئ٠ يجطديق   ٤ٞ يجْٞن د، ا٤ٞ فييٞ  وجٞى يهلل  يجطهي١ يجٓت  هً ن٤  قي٣ يو ا٤  ْ

ٔيفيد ٔٔ يو اللف ٕ نيد يجْن د جئلنطد٤ يفغ ٔيٟ يآلثد٣ يجفه ف ٔهٜي  ٤ يلف  .ي
ٔئ ييٞٞٞك٢ اهنٍٞٞٞ فٞٞٞه يجغص٤ٞٞٞ يجثٞٞٞدنه ا٤ٞٞٞ ك٢ٞٞٞ لن٢ٞٞٞ،   يلْٞٞٞ يطٞٞٞفخ٣ْ يجييٞٞٞدِ يجفكٞٞٞ

ٔئ هاه   ٔهع فً وجى"ففك ْْٔ يق ا  ْ ن   جيد يلشيد فه "ايال١ يي ٕا  فف ، كد٤ ياثدي  ال
ٔئ  ٓي كٞٞد٤ يجفكٞٞ ٌ وجٞٞى يهلل ييجفييٞٞ  ا٤ٞٞ يجٞٞٓنً، ييض ٕل ا٤ٞٞ يجينْطٞٞ  "يجٞٞننٖ فٞٞٓكٔ يٞٞدجشْي هٞٞ

ٌٔ  لدي٢ يجيد ٔ ف و ن٤  ن٣ٛ كهادفو يل َ  ق ٣ نطدطٞد   دٚن ٞد  ا٤ٞ نٜٞي  يجشدٚن   جهشيد
ٔئ يجييٞٞدِ جيٞٞٓه يجها (ٕ)"اٞد هٞٞ  يدإلمٞدف  وجٞٞى يمٞٞشيد ييٞٞك٢ افٞٞييٕ   هٞٞى ٚٞٞي٢ فٞٞإ٤ فكٞٞ

ٔى فٞٞه "يجاييٞٞل  فٞٞه يجغص٤ٞٞ يجثٞٞدنه  ٣ٕ ينليٞٞدٖ يجقٞٞد ٔي  يل ي ٞٞ  فطٞٞفه اٞٞنح يجْالجٞٞ  لمٞٞي
ٔخدل يجنٛاه ٕيئيد ييجفله ٠ فه فمدل يالطف ْٔ ْ نه ٌٔ يالطفافدٜ يف  .(ٖ)"ْيئ

يلْٞٞ هش٢ٞٞ يجييٞٞدِ لدف ٞٞ  يجاييٞٞل  اق ٌْٞٞ طٞٞييل يألطٞٞادٚ ني يألغصٞٞد٤، فقدف ٞٞ   
ُّْ  ي طٞٞٞٞه٤ يجاٞٞٞٞها٤ يهنٞٞٞٞٞ  "ألطٞٞٞٞادٚ  هٞٞٞٞدلٍ اق ٌْٞٞٞٞ يىٞٞٞٞي  بلئ٣ٞٞٞٞ لٞٞٞٞٞد٢ يجْٞٞٞٞن د يجفٞٞٞٞه ُفشٞٞٞٞ

                                                           
ٕ ٕ  ف ٠ : ينٛٔ،  ه٣ يجاشدنه (ٔ) ٔي  ، ) يْ يجش ، ْئ يجنيم  يجش ٍٔي  ٘٘٘( ٜ٘ٛٔي 
١ٕ يجابلئكٞٞٞٞٞٞٞٞ ، ٚ: لمٞٞٞٞٞٞٞٞد د يجيٞٞٞٞٞٞٞٞشٔ يجاشدصٞٞٞٞٞٞٞٞٔ (ٕ) ٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤، ) ٚنٞٞٞٞٞٞٞٞد ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞ جهابل  ، ْئ يجشه ٍٔي ٞٞٞٞٞٞٞٞ ( ٖٜٛٔي 

ٕ٘ٚٙ،ٕٚٚ. 
ٌٕ، ) ٔ يْٞٞٞٞ يجخٞٞٞٞدج٠ الاْٞٞٞٞ يجشٟٞٞٞٞ ٚ: يجفيٞٞٞٞك ٢ يجهاٞٞٞٞدجى فٞٞٞٞه يجيٞٞٞٞشٔ يجنهطٞٞٞٞٚ نه يجاشدصٞٞٞٞٔ  (ٖ) غٞٞٞٞٞ

ٌٔ يجثقدف ،  ٕي  .ٖٕٚ٘( ٕٓٓٓاٚيي دٍ ي
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، كاٞٞٞد هٞٞٞدلٍ لدف ٞٞٞ  يأللنٞٞٞد٢  ٞٞٞ ٤ اق ٌْٞٞٞ، ييجشٞٞٞ ٤ ا٤ٞٞٞ يألصٞٞٞييٍ يجفٞٞٞه فبلئ٣ٞٞٞ (ٔ)"يجكٞٞٞدفٔ
ٔ ْ جاخدٚيو يجفيلٟ  ٤ فش٢ٞ  ٔيدْ يهدل اق ْي ؛ ج ييئ٣ ٚهً يجيد ٔ يجٓت   يجنصح ييإل

 .نت يهل  خدجٟ اد  ٚهيو فه يأللند٢
 

                                                           
ٔت ، فلق ٠ٞ: صل ح اطه٣ (ٔ) ٔت يجن طٞديي الاْٞ فٞهيْ  يْٞيجيدله : نيي يجلط٤ اطه٣ ي٤ يجلهٞدُ يجقيٞ 
ٔي  ، ْ) ٌٔ، ْئ ول دل يجكفً يجش ٔل٣ ٜٖٔ،٣ٜ٘( ٍ. يجقدى ٔلدئ٠ٜٕٙ٘، لْ َ  ٕىْ ييج  .، كفدً يج
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 اضدراءػواضتضرعػواضطظاجاة
 

، يىٞٞٞٓي يجمٞٞٞشٟ  هشهٞٞٞو (ٔ)"يخه٠ٞٞٞ يإلنطٞٞٞد٤ مٞٞٞش ند"يإلنطٞٞٞد٤ مٞٞٞش ٟ يخهقفٞٞٞو  
، ال  فأفى ٓج١ وال ا٤ يهلل  ٕ يه٢  ٔفيٚد  يقٌي  ٛاى فقيت مشنو يفاْه لٌي و٤ يهلل "ا

ٕي٠ ٓي يجقٌٞٞي يجافٞٞ ٤ ٔيٞٞو(ٖ)"ن٤ يجقٌٞٞي هلل ها شٞٞد  "، ي (ٕ)"ىٞٞي يجٞٞٔ  ؛ جٞٞٓج١  ههٞٞأ يإلنطٞٞد٤ وجٞٞى 
ٔ د  ياندهٞٞٞدٌ، يلْٞٞٞ اٞٞٞنح يهلل جيٞٞٞٓي يجشيْٞٞٞ يجاهٞٞٞد٢ ييطٞٞٞشد  ج ههٞٞٞأ وج ٞٞٞو ي ْٞٞٞ يه  ْ ٞٞٞدل  يفمٞٞٞ

ٜٔ وج ٞو لٞ ٤ نخيٞٔ ني ٞو  ٔ ًٞ "يقيجٞو  ٕٞ يه٢ٞ  ي فم ٓي طٞأج١  يٞدْت  نٞه فٞإنه ل ييض
ِٜ وٓي ْ ٞٞٞٞٞد٤ ٞٞٞٞٞد طٞٞٞٞٞيلدنو ن٤ نْٞٞٞٞٞ يه (ٗ)"نه ًٞٞٞٞٞ ْ ٌٞٞٞٞٞي يجْٞٞٞٞٞي ٔن ٔ د  "، ينا ٔيك٣ٞٞٞٞٞ فمٞٞٞٞٞ يْ ٞٞٞٞٞيي 

 (ٙ)"يجْ دل ا  يجشيدٌْ: "جْ دل يقيجو هى ي ، كاد لَ يجنيه (٘)"يخن  
ٔ ٠ اني٣ وجى يهلل  ٕ يه٢ ْي  ٞد    يىي اد كد٤ ا٤ ييدله يألنْجٖ، فقْ جهأ ف

ٌٔ ا٤ٞٞ  يانده ٞٞد ، يا٤ٞٞ ىٞٞهالل يي٤ٞٞ يجصٞٞيدٝ يجٞٞٓت جهٞٞأ وجٞٞى يهلل اهفاطٞٞد  انٞٞو يجشنٞٞي ييجاغنٞٞ
ٔه، ل َ ففح يجاهد٢ ييطشد  جهاندهٞدٌ ٔيدْ جننطو يجغ  فٞه غهٖٞ  خبل٢ فقْ ٣ يجنصح ييإل

ٔ ٠ يجفيل ْ، فقد٢ ٔلا  يطهي١ ٚ هً يج ٔ ف يجخْ ييجنل ً، ٚي  :(ٚ)يجه ٢، يفا
 

 ْٖ ٞٞٞٞٞٞٞ     ل٣ٞٞٞٞٞٞٞ ينٞٞٞٞٞٞٞدهه يهلل فٞٞٞٞٞٞٞه ْيهٞٞٞٞٞٞٞه يجغه

  ِْ ٔيي  فنفيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يأل
 

                                                           
ٌٔ يجنطدل، م    (ٔ)  ٕٛطي
ٔ د (ٕ) ٌٔ يجٓي   ٍٛ٘، م   طي
ٌٔ، م    (ٖ) ٌٔ يجيق  ٘ٙٔطي
ٌٔ، م    (ٗ) ٌٔ يجيق  ٙٛٔطي
ٔيٟ، م    (٘) ٌٔ يأل    ٘٘طي
ٔاٞٞٞٓت (ٙ) ٔل٣ٞٞٞ ٙ٘ٗ، ُ٘٘: طٞٞٞن٤ يجف ١ٔ  هٞٞٞى ٔ: ، كفٞٞٞدً يجْٞٞٞ دل، يٞٞٞدًٖٖٔٚ، لْٞٞٞ َ  ، ييجاطٞٞٞفْ

ٔت: يجصل ل ٤ فلق ٠ٞ اصٞٚنه  يْٞ يجقٞدْٔ : يجلدك٣ نيي  يْٞ يهلل الاْٞ ي٤ٞ  يْٞ يهلل يجلٞدك٣ يجن طٞديي
، ْئ يجكفً يجشها  ، ) ٔ، ٚ ٚد ٍٔي ٔل٣  ٚٙٙ، ُ٘ٔ( ٜٜٓٔي   .ٕ/ٕٓٛٔلْ َ 

  .ٜٜٖ – ٜٖٚ، ُٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط    (ٚ)
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  ْٖ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفا ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو اه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفاٖ جهشن      ييج

  ِْ ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ل  يينفي
 
 

 ْٖ ٔمٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ث٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يلفٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ٕىٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ يج ٟٔ ن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  
 

   ِْ ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ال ٔي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔي   ن
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞلٔ       ٔييِ يجطَّ   ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد جيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاي٣ْ     يينفي٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد صٞٞٞٞٞٞٞٞٞدِ ن
 

ٕىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ  ًَّ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه وثٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يج ٔفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو و٤ْ َىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ        

ٕكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٣ْ     ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنشٗ يجا
 

                   *        *         * 
  ًْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدِْ يدجنل  َّْ ين       اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔاٝ يجخٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤   ييىا٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يألهن
 

  ًْ  ٔ      ِلٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ياغنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدى٣ يلٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي اطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞف

َٟ يأليٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهد٤ْ    لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدج

 

  ًْ     ييي١ٞٞٞٞٞٞٞ و٤ ييفقٍٞٞٞٞٞٞٞٞ وصٞٞٞٞٞٞٞٞغدل يجٚي ٞٞٞٞٞٞٞٞ

 ٔي٤ْ  هَّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يجيهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 
 

   ْٔ     فشطٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يدجيص٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ُ ل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞى اٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ْثٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

ًُ يجنشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ    ي ٚ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣    فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجنيا اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد و٤ْ  ه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو اصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٚئْ     ُْ نج  ييجيشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

                    *        *         * 

ٔلاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد١ فقْْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٔلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ يجخه٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ         ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد 

  ًْ ٔل ٞٞٞٞٞ  هئٍٞٞٞٞ اغنٞٞٞٞى 
 

 ْْ        جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٖ جهشيِْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ َهَهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

  ًْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٔ ٌْ ُا  يىٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  يٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ُْ طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ     يل  جلاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد١ لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لصْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ    يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

  ًْ   يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفكه يدجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓني
 

   ْٔٔ ٔياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يدجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٣ ف ٤ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو       َا

ٍُ يجهلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ   ٔي  ٕفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ًُ يجخه٠ُٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ خ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ       ف يٞٞٞٞٞٞٞٞٞد

ٔلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ     ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدفنه  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد 
 

                 *        *         * 

 ْ٣ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ اقٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدا ٤ اق  ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ي
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدنه يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهد  ٔث  ني
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٣ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهيْت ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ه كه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ف  ف
 

ٔف  اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ف ََ  هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞىل٢َّ
 

٣ ٔ  يي فبللٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يهنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدً يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 
 

 ُايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞشٌٔ يدجنهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد 
 

 ىٞٞٞٞٞٞٞٞد ننٞٞٞٞٞٞٞٞد فٞٞٞٞٞٞٞٞه يجلٞٞٞٞٞٞٞٞدجف ٤ فٞٞٞٞٞٞٞٞه خٚٞٞٞٞٞٞٞٞٔ
 

 ييجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهيْ طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ٣ 
 
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجنٛٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ي ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ف   طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه١ يجفيل 
 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢َ نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞج  لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ٣   ُط
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ٔيلٞٞه، ا٤ٞٞ خٞٞبل٢   نيْٜٞٞ يجييٞٞدِ فٞٞه يطٞٞفخْي٣ فقن ٞٞدٍ يجهغٞٞ  جخْاٞٞ  امٞٞاين  يج
ٔيئٞٞع، ييض قٞٞدٜ  ًٞٞٓ  بلئاٞٞد٤ امٞٞا ٍٕ يدنفٛٞٞد٣ جنٛٞٞه  ٔيٍ يافٞٞد ي٤ يجقصٞٞ ٌْ يهيىٞٞد  يٞٞد

ٔخٌٞٞي  ٟٔي يج ٔفٞٞد يجطٞ ٤ ييجلٞٞدل، يىاٞد ا٤ٞٞ يجلٞ ٔيفيٞٞد فقْٞ طٞٞ ٚٔ  ه يٞد ل يجننطٞه، ناٞد ل
ٕ ا٤ٞ يجهٞي يإلنطٞ ديه  (ٔ)يجايايط  ومدف  وجٞى اٞد فافٞدٕ يٞو يجلٞدل ا٤ٞ لن ٟٞ ااٞد  ّٕٞ

ٜٔ، يلْ هشهياد  يجيدْال يجٓت  بلئ٣ يلٍ يجطلٔ ل َ يجيْيل يىاطدٍ يجاندهدٌ ييجفم
ٔلد ك٢ صندٍ يجياٖ يجفه فييئ٣ هي يجطلٔ يجييدِ اق ْ ٤  .ج طفغ

ٔيئشٞٞ  افشدمْٞٞي  اٞٞع يجامٞٞاي٤ ن مٞٞد  يابلئاٞٞد    كاٞٞد هٞٞدل يجفصٞٞي ٔ يفيٞٞك بلفو يج
ِٔي يخهٞٞ٘ي يجيهْٞٞي٤ ينقٞٞدل يجٞٞننٖ  نْٞٞ يجييٞٞدِ  ٔمٞٞد، نٞٞٔي "جصٞٞندل يجٞٞ ٕىٞٞدٔ يج ٟٔ ن ٞٞ 

ٔييِ يجطلِٔٔيْ ال ٕا٤ يجاييل  ل َ يجطلٔ ياد ف و..." ، ينفي٠ ن ا٤  يىه فبلئ٣ 
ٛهاٞٞ  يطٞٞكي٤ يصٞٞٞندل، يىٞٞي اٞٞٞد فطٞٞفاْ انٞٞو يجٞٞٞننٖ ىْٞٞيلىد يصٞٞٞندلىد ففههٞٞأ وجٞٞٞى يهلل 

ٔمد ٔ   وج و يانده   فهفاٖ يجشني ييج  .مد
يلْٞٞ نكثٞٞٔ يجييٞٞدِ ا٤ٞٞ يطٞٞفخْي٣ يألطٞٞدج ً يإلنيٞٞدئ   ا٤ٞٞ ناٞٞٔ ينْٞٞيل يفشهًٞٞ،  

ُٔ ا٤ٞٞٞ نٚٞٞٞد٠ يجخٚٞٞٞدً يجايديٞٞٞٔ كٞٞٞي٤  ٞٞٞ ، يج خٞٞٞ  ٔ ٓج١ٞٞٞ ج ٛي ٟٞٞٞ اكنينٞٞٞدٍ يجهغٞٞٞ  يجفشي 
ٜٔ وجٞى يهلل، ي ث ٞٔ يألطه ًي يإلنيدئه يأيشدْه يجيهْين   افادى د  اع هٞي يجاندهٞدٌ ييجفمٞ

 .يننشد٢ يجافهقى
ييجابللٞٞٛ ن مٞٞد  ن٤ يألطٞٞادٚ ييألغصٞٞد٤ يأليجٞٞى ا٤ٞٞ يجاييٞٞل  هٞٞدلٍ اافٌْٞٞ 
ٌٔ ااٞٞٞد نلَْٞٞٞ فايهٞٞٞد   ٌٔ فٞٞٞه لٞٞٞ ٤ هٞٞٞدلٍ يألطٞٞٞادٚ ييألغصٞٞٞد٤ يجثدن ٞٞٞ  ف يٞٞٞد صٞٞٞغ  يكي ٞٞٞ

مٞٞدف  وجٞٞى ن٤ ين ٞٞ  يألطٞٞادٚ ييألغصٞٞد٤ هٞٞدلٍ افشدمٌْٞٞ ايطٞٞ ق د  فهفٞٞٓ يٞٞو يألطٞٞادٜ، و
اٞٞع ين ٞٞ  يجامٞٞاي٤ يل َٞٞ هٞٞدل يجطٞٞاٚ يجثٞٞدنه ييجغص٤ٞٞ يجثٞٞدنه نف هٞٞ  ٚي ش ٞٞ  جهطٞٞاٚ 
ٌٔ ياكثنٞٞٞٞ  جٞٞٞٞٓي هٞٞٞٞدلي  يألي٢ ييجغص٤ٞٞٞٞ يألي٢، ياشهٞٞٞٞي٣ ن٤ يجنف هٞٞٞٞ   ٞٞٞٞدٌْ فكٞٞٞٞي٤ اخفصٞٞٞٞ

ٔت يجين    .صغ 

                                                           
ٔيى ٣ نن ٖ، ٚ: ينٛٞٔ، يأل صييٍ يجهغي   (ٔ) ٔ  ، ) ٗوي ٌٔ، اكفي  يألنههي يجاص ، ٙٚ٘( ٜٔٚٔيجقدى

ٛٛ ،ٜٛ. 
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طٞهًي يجخٚٞدً فٞه يلْ يطٞفخ٣ْ يجييٞدِ نطٞهًي يالجفنٞدٍ فٞه يألي ٞدٍ، فهٞدل ن  
 ٣ٕ ٌٔ فلمٞٞ ٔ ييض ْٞٞيْ جهاندهٞٞدٌ، يىٞٞه فطٞٞفه ٞٞد  جهٞٞننٖ، يلطٞٞيدنيد ففٞٞ يجي فٞٞ ٤ يأليجٞٞ ٤ خٚدي
فشيٞٞٞد جهيلٟٞٞٞي يٞٞٞ ٤  ْٞٞٞت يجخٞٞٞدج٠، ث٣ٞٞٞ  هفنٍٞٞٞ يجييٞٞٞدِ فٞٞٞه يجي ٍٞٞٞ يجثدجَٞٞٞ  لَٞٞٞ يجٞٞٞننٖ ْي
هٞبلال  جهخٞدج٠  ٕٞ  ًّ يجشٌّٕ اطٞفخْاد  فقن ٞ  هْ ٌْٞ يىٞه نْٞيل يجيش ْٞ فشٛ اٞد  ييض اخدٚيد  ٔ

ٔا اطٞٞفخْاد  نطٞٞهًي يجغ يٞٞ  لٞٞ ٤ يه٢ٞٞ؛ ج يْٞٞ ٌٔ نخٞٞ ٔ د٤ اٞٞد  هفنٍٞٞ اٞٞ ن اندهدفٞٞو جٞٞو، يطٞٞ
ٔيو  ٔي  جٓيفو ناد٣  ٔ ً،  يْ طيل،  يٞفكه " فلَْ  ٤ ننطو ونكد ج ٖ جهشيْ، يىي  يْ ا

ٔياى ٌٔ " يدجٓنًي ، ا٤ جو  ي٣ ف ٔييٞع افلْٞثد   ٤ٞ ننطٞو ايديٞ ٔي  فه يجي ٍ يج ث٣  هفنٍ نخ 
ٌٔ فه يجخٚدًل ٤  ٚهً يجاشدفدٌ ا٤ يهلل يىي ا ٣ٕ يجايدي  .د  طفه

ٌٔ ف قي٢ ٔيه وجى يجخدج٠  ٕ يه٢ ٚدجيد  يجشني ييجاغن ٜٔ يي٤    :(ٔ)ي فم
 

  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد جٚ نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد   
 

 ْْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يشي
 

ٔ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد    ْْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ    يك ٔف  ي
 

 ييف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد     
 

 يشيْْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 
 

    ن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٚ  يْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي     

َٕ َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد َٔ 
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ٔ  ونٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل يّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ د  ف
 

ْٔ يجييٞٞدِ ننطٞٞو هلل  ٕٞٞ يه٢ٞٞ، فيلٟٞٞ يٞٞ ٤  ْ ٞٞو   ٔ د  افيطٞٞبل   ٚهًٞٞ جقْٞٞ هٞٞ مٞٞد
ٌٔ، يجاد كد٤ يجاٚهًي  ٛ اد ، فبل يْ ن٤  كي٤ يألًْ فه ٚهيو هاد ، يىي  يجشني ييجاغن
اٞد جهٞأ وج ٞٞو يجييٞدِ ل َٞٞ فٞٓج٢ جخدجقٞٞو ينجٞح فٞٞه يجثنٞدل  ه ٞٞو لي٢ٞ ن٤  قٞٞي٣ يطٞهيجو يىٞٞٓي 

 .ا٤ نًْ يجْ دل هلل ه٢ّ ي بل
ٔمنه فه   ا٤  ويجفشي ٔ  ٤ خهيصيلْ جهأ يجييدِ وجى يالطف لدل ا٤ يجن٘ يجق

ٔ ٞٞد: "يآلثٞٞد٣ فٞٞه ليجٞٞو ٔ ٣  جقٞٞ: "اطٞٞفيل د  ٓج١ٞٞ ا٤ٞٞ ليجٞٞو فشٞٞدجى" ونٞٞو اٞٞد هٞٞدل يٞٞ ئد  ف  ْ ٞٞد اٞٞ

                                                           
 .ٕٛٙ، ٘ ْٕ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   ٣ (ٔ)
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ٔ د ٔمنٞه هٞدلٍ اثيفٞو ياهكٌْٞ  هٞى جطٞد٤ (ٔ)"هئٍ ي ئد  ف ، غ ٞٔ ن٤ يآل ٞ  فٞه يجٞن٘ يجق
 ٣ ٔ ٔايىد يدإلث٣، يفه يجاييل  هدل انن ٞد ، ييجننٞه اهكٞ(  ه يد يجطبل٣)لي٣ ا ْ يٞٞ يجٓ ٤ 

ٔنىٞٞد يهلل "و٤ّ " ٔ ٣ يجفٞه ي ، يكٞأ٤ يجيٞد ٔ يننٞه يإلث٣ٞٞ  ٤ٞ ننطٞو  نن ٞٞو ن مٞد   ٤ٞ يجطٞٞ ٌْ اٞ
ٔاده يو ليايد  .ااد 

ٔيٍ فخٞٞٞ٘ يجييٞٞٞدِ   ، "يلْٞٞٞ هٞٞٞدلٍ كهاٞٞٞدٍ يجقدف ٞٞٞ  فٞٞٞه يألطٞٞٞادٚ نكٞٞٞ ْْ ٔفٞٞٞ ، ي ْْ يشيٞٞٞ
ااٞد  يٞه يإنكٞدٔ يجييٞدِ جٓيفٞو، يهٞدلٍ اق ٌْٞ جٞفبلئ٣ لٞد٢ يجييلٟٞ يٞ ٤  ْٞت يهلل " يشيْْٞ 

ٔ د ، كاد نبللٛ ن٤ يجييدِ فلَْ  ٤ٞ ننطٞو يمٞا ٔ يجغدئًٞ افٓجبل   " ي ٞٚ  يْٞي  " افم
ٕ دٌْ فه يجفٓج٢ هلل طيلدنو يفشدجى" ونو" ٔي  جٓيفو ي  .فلق 

ٔت وجى خدجقو  ٕ يه٢ لدئبل   ٜٔ يجييف  :(ٕ)ي فم
 

ًُّ يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤ يل١ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ننٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔ
 

٣ٔ ييجهْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  ن١ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

١ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد فيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يفش٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يشي
 

 ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  يْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ، يننٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيجى
 

 ْت نىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل  يطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيبلطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 
 

  
ٕل ا٤ٞٞٞٞ  ٞٞٞٞ  فٞٞٞٞه ىٞٞٞٞٓي يجهٞٞٞٞ ٕىْ  ٞٞٞٞى يجايٞٞٞٞد ٔ يج جقْٞٞٞٞ غهيٍٞٞٞٞ يجننلٞٞٞٞدٍ يجصٞٞٞٞيف    ه
يجاييل ، كاد ٛيٞٔ يطفطٞبل٣ يجييٞدِ يجكدا٢ٞ جخدجقٞو ا٤ٞ خٞبل٢ لييجٞو يلك٣ٞ يهلل نّ ٞد  اٞد 

ٔغ٣ٞٞٞ ىٞٞٞٓي يجفطٞٞٞه ٣ وال ننٞٞٞو   ههٞٞٞأ جهلصٞٞٞي٢  هٞٞٞى " اٞٞٞد فيٞٞٞد يفش٢ٞٞٞ يشي١ْٞٞٞ"كٞٞٞد٤  ٔمٞٞٞهي  يج
ٔيٞٞو وجٞٞى يجفهاٞٞ  ٔ ح فٞٞه ليجٞٞوييجقيٞٞي٢ ا٤ٞٞ  ٣ٔ ييجهْٞٞي  ن١ْٞٞ: "ح ال يجفصٞٞ يىٞٞٓي  يٞٞه " ييجكٞٞ

ٔ ْٞٞ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢  ّٔيٞٞو  ٕٞٞ يه٢ٞٞ، يناهٞٞو فٞٞه يجلصٞٞي٢  هٞٞى اٞٞد   ياْٞٞا فٞٞأًْ يجييٞٞدِ ناٞٞد٣ 
                                                           

ٔ ٣ م   طي  (ٔ)   ٌٕٚٔ ا
 .ٖ٘٘، ٣ٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٕ)
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ٕٔ و ادنٞٞو  ٛيٞٞدٔ ينفادئٞٞو يجشقْٞٞت ل َٞٞ نيٞٞ ٔه جصٞٞندٍ يجخٞٞدج٠ ه٢ّٞٞ ي ٞٞبل، ييض كٞٞ ٔ و ٓي فمٞٞ
ٕل ا٤  ق ْفو ٔييي   جخدجقو، يىه ه  .يدج

 
ػػ
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 اضطظظػواالرتبار
 

ٔيٍ فٞه طٞهي١ يإلنطٞد٤ يجٞٓت ي   ٕٔ كق ا  خهق   ا٤ٞ خٞبل٢ اٞد فلْثٞو ا٤ٞ فغ ٞ في
ٔيهشٞٞ  ننطٞٞو يالدطٞٞيفيد؛   ٞٞدْ ٚي ٢ٞٞ، ف يْٞٞن يا ٔل ّٕه يأللْٞٞيَ ف صٞٞلي يشْٞٞ   يْٞٞي كا٤ٞٞ فيٞٞ
ٔينيٞد،  ٜٔ وجى فٚي ٔ يجٞننٖ ا٤ٞ  بلئقيٞد يغطٞهيد ا٤ٞ نْ ٔي١ يألخٚدل، يجطديق ، ف طد إلْ

ٕا ييجاٞٞآ٢ ألاٞٞٞٔ اٞٞد  يٞٞٞدىْه  لدجٞٞٞ  ننطٞٞ   فيص٢ٞٞٞ يإلنطٞٞد٤ وجٞٞٞى"فدال فيٞٞدٔ  ٔفٞٞ  يجاغٞٞٞ اش
ٕنفٞو ياقد طٞفو يالدكافٞو الدكاٞ   قه ٞ ،  ٔيئو، يايي يإلنطد٤، ي فيصٞٔ ف ٞو ي قٞي٣ يدطٞفق
ٔت ييهفاٞٞٞد ه  ٌٔ  خيٞٞٞع جيٞٞٞد لهيٞٞٞو، ف ْفشٞٞٞو ٓج١ٞٞٞ وجٞٞٞى طٞٞٞهي١ فكٞٞٞ ف ص٢ٞٞٞ وجٞٞٞى نف هٞٞٞ  اٞٞٞهث

ٔم(ٔ)"اندطًٞٞٞ ْٔ يجقٞٞٞ ٔمن ٞٞٞ  ل َٞٞٞ ني ٍٕ ىٞٞٞٓه يجق اٞٞٞ  ا٤ٞٞٞ خٞٞٞبل٢ يجفيه يٞٞٞدٍ يجق ٤ ، يلْٞٞٞ يٞٞٞٔ
ٌٔ ييجبللقٞ  ف قٞي٢  ٌٔ جؤلا٣ يجلدمٞ ٌٔ كه فكي٤ ايمع  ي يجكث ٔ ا٤ يجقص٘ ألا٣ غدي

ٔي٤: "فشدجى ٔٙ : "يليجو  ٕٞ يه٢ٞ (ٕ)"فدلص٘ يجقص٘ جشهي٣  فنك ٔيي فٞه يأل ل٢ٞ طٞ 
ٔيي ك ٟ كد٤  دلي  يجٓ ٤ ا٤ لي٢  .(ٖ)"فدنٛ

ُٔ ا٤ٞٞ يأللْٞٞيَ، فيلنٞٞيي ناٞٞد٣ نننطٞٞي٣  يكٞٞي٤   يلْٞٞ نييٍٞٞ ييٞٞدله يألنْٞٞجٖ يجكث ٞٞ
ٕيي٢ يجيٞيدً ياٍٞي  لدجي٣ ي لثي٤ يجخٚى نلي يجفيي  وجى يهلل، يكد٤ جٛئي يجيٞ ً ي
ٔه، يألثٞٞٞٔ يجيٞٞٞدجف فٞٞٞه ننيطٞٞٞي٣، فليجيٞٞٞد وجٞٞٞى  ٔٔي يدجْٞٞٞ دٔ يجْٞٞٞيث يجصٞٞٞلً ييألليٞٞٞدً، ييجاٞٞٞ

ٍٔ  نو يجْن د،  ننٖي يندف  افأجا  ييدك  ، يا٤ ىهالل يي٤ يجصيدٝ يجٓت نْي

                                                           
ٔي ٞٞ  يإلطٞٞبلا    (ٔ) ٔطٞٞ  ييجاهفاٞع –نصٞي٢ يجف ٔلا٤ يجٞٞنلبليت، ٚ:ينطٞدج ييد فٞٞه يجي ٍٞٞ ييجاْ  ٔ يْٞٞ يجٞٞ
 .ٕٗٗ٘ ( ٣ْٜٜٚٔاي٠، ْئ يجنكٔ، )
ٔيٟ (ٕ) ٌٔ يأل   .ٙٚٔم   : طي
ٔي٣ (ٖ) ٌٔ يج  .ٕٗم   : طي
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ه ييجٞٞٞى ينليهٍٞٞٞ  ه ٞٞٞو يجيٞٞٞ خيخ ، فيْٞٞٞن  لدطًٞٞٞ نن ٔيٞٞٞو، فقْٞٞٞ ٓي٢ٞٞٞ  ْٞٞٞي طٞٞٞو ي ٞٞٞهًي وجٞٞٞى 
، ييطفلد٢ يجْيي٣ فقد٢ ًٔ يج ي٣ يجاي ْي  :  (ٔ)ييديو، يل

 ْ٠ٔ ٕىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ً يجانٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ن
 

 فنفلٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجكاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ  
 

٠ٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ يجان ٕا ١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يج  فدي
 

 يلٞٞٞٞٞٞٞٞد١ِ فٞٞٞٞٞٞٞٞه يجنِٞٞٞٞٞٞٞٞي يجلاٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ  
 

 *       *       * 
  يمٍٞٞٞٞٞٞ يدجصٞٞٞٞٞٞيح يألصٞٞٞٞٞٞ ٢

 

  ْٟ ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ينكطٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٔي يجي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ل
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓيي٢نج٣َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يدجغص٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   يج
 

  ْٟ ند ٓي ينشٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ْْ  يكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 ٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞح يجصٞٞٞٞٞٞٞٞٞيد انيٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ا ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ْٟ ٟٔ يجطٞٞٞٞبل ٞٞٞٞقى صٞٞٞٞ  كٞٞٞٞأ٤ ُط
 

ٔيي٠ْٞٞٞٞٞٞٞٞ   ًٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞى يجقه ٔا ٞٞٞٞٞٞٞٞى   لف
 

ٍْ نلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيا يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيد٣ْ   ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يفيل
 

 يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ يجلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٠ْٚ 
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ن٤ْ ال ْيي٣ْ   ٔن   خي
 

  
ٕيي٢ يجفٞٞٞه  طٞٞٞيقيد  ٌٔ يجٞٞٞ جقْٞٞٞ يطٞٞٞفشد٤ يجييٞٞٞدِ يشندصٞٞٞٔ يجٚي شٞٞٞ ؛ ج شيٞٞٞٔ  ٤ٞٞٞ فكٞٞٞ

ٔفٞٞٞو  ٓيٞٞٞي٢ ييٞٞٞ خيخ  يايٞٞٞ ً، يلْٞٞٞ ٔه فٞٞٞه فغ  ٞٞٞٔ نٛ ٔنطٞٞٞو نثٞٞٞ كٞٞٞد٤ جٛيٞٞٞٔي يجيٞٞٞ ً فٞٞٞه 
ٔا فشكٖ لدجو ل َ ينٚندل هٌٓي يجيٞيدً  ٕيي   نخ جؤلي دل، فقْ صدٔ  نٛٔ وج يد ا٤ 
ّٙ ٓييٞبل ، يىٞى ايٞدىْ  فه ننطو، فصدٔ  طاع ىْ ٢ يجلاد٣ نيلد  ييجئْ انكطند ، ييجغٞ

 .يصٔي يطفاْىد يجييدِ ا٤ ٚي ش  يألنْجٖ
ٔيٍ فٞٞٞٞه فغٓ ٞٞٞٞ  يجيٞٞٞٞشٔي يلْٞٞٞ طٞٞٞٞد ٍْ يجايطٞٞٞٞ قى   يجانيشثٞٞٞٞ  ا٤ٞٞٞٞ يألجنٞٞٞدٛ ييجشيٞٞٞٞد

ٕل ا٤ٞٞ يجاييٞل  يك٣ٞٞ كي ٞٞٔ  ٤ٕ ييألج٣ٞٞ  هٞى ٓىٞٞدً يجيٞٞيدً، كاٞد ن٤ يكفنٞٞدٕ ىٞٓي يجهٞٞ يٞدجل
ٔيا ٞٞٞ  يجايلٟٞٞٞٞ يجٞٞٞٓت  ش يٞٞٞٞو يجييٞٞٞدِ، يكٞٞٞٞد٤  ْ ٕٔ ٕانٞٞٞ  اخفهنٞٞٞٞ ، نيٞٞٞ ا٤ٞٞٞ يألفشٞٞٞد٢ فٞٞٞٞه ن

                                                           
ٔ دٙ فه نخيدٔ يجقدمه   ٞدٙ، ٜٖٓ – ٖٛٛ، ٘ ٣ٕ:  ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط  (ٔ) ٕىدٔ يج ، ن

ٔت ٔي٤ ُ" نلاْ ي٤ الاْ يجفهاطٞدنه: "يجاق ٔت يمخٞ ٔهاٞ  ) ٕفلق ٠ٞ يإل يٞد ٌٔ، اٚيشٞ  يجفٞأج ٟ ييجف يجقٞدى
 .ٕٖٕ٘ ( ٜٖٜٔييجنئ، 



 -ٖٔٗ- 

ٔي، نج٣َّٞ، كٞد٤ ُطٞقى، ٔ "يجلمٔي يجكي ٔ جهنش٢ يجادمه  " اٞى، فيلٍٞفنفلٍ،  يمٍ،  

ٕيي٢  هى يجييدِ ٌٔ يج ٌٔ فك  . يه يط ٚ
ٔئ يدجْٞن د   ٕيي٢ يجيٞيدً، يجٞٓت نيلٟٞ يالغفٞ ١ٔ  ٤ يجيٞ ً ي اُّ يلْ فلَْ يي٤ُ ُٕ

 :(ٔ)ينجهأ وجى يهلل فقد٢
 

ليد٢ يجيٞ ً يجفٞه  ١ٔ لق ق  وْيدٔ يجييدً ييض ونند وٓ نلٖ نن ٤ يجييدِ يىي  فْي
١ٔ ن٤ اٞد ُ يكٞه يجييٞدِ ي يٞه و ال  كا٤ٞ فٞه كد٤  ننيي٤ يجييدً لْ صٞٔ  فو  نيٞد، نْٞ

ٔيٍ يجصٞيد ييجيٞيدً يجٚي هٞ ،  ناد فه غنهفو  نيد، ي ٣ْٞ يطٞفغبلجو جنفٞ ٔيكو جهلق ق ، ييض وْ
ني يأله٢ ْيدٔ يجشأ ْي ٌٔ يجاي ً ييض ْٕي ييإل ْيْ جنف  .ي ٣ْ يجف

ٔيٝ ىٞٞٓي يجلٞٞ  ٤ٕ يلْٞٞ يطفقصٞٞى يجييٞٞدِ ا٤ٞٞ يألطٞٞدج ً ييألجنٞٞدٛ اٞٞد  اكنٞٞو ا٤ٞٞ وفٞٞ
ٔيٍ  ٔف"يىٓي يألج٣ لفى ننند نكدْ نطاع صٍي يكدئو ا٤ ثند د يجشيد ، اٞٔ يجصٞيد، د ٞد لطٞ

ٕه  ٤ٞٞ فش٢ٞٞ " نلي٢ٞٞ يجيٞٞ ً، ييخههفٞٞد، ج فنٞٞه، جٞٞي كنٍٞٞ ااٞٞد  يٞٞه يإنكطٞٞدٔ يجييٞٞدِ ي هٞٞ
ٕيٜ يخ٘ مخٔ ا٤  يئ، وال ن٤ يجييدِ  هفنٍ فهأٌ ا٤ لْ َ يجننٖ يجايدئ وجى ينف

ٔ ٠ٞٞٞ يجغ ٌٔ يٚ ٔ ٠ٞٞٞ يجخٚٞٞٞدً يجايديٞٞٞٔ، يىٞٞٞه ننطٞٞٞو  فلَْٞٞٞ وج ٞٞٞو اٞٞٞ ٔا يٚ ٌٔ نخٞٞٞ  يٞٞٞ ، ياٞٞٞ
ٔيً يجٞٓت نلْثٞو ٛيٞٔي  ٔٙ جو يجييدِ ييالمٞٚ ٔيا   يجايلٟ يجٓت  فش ْ ٕٔ فليالٍ في
ٔه وجٞٞى نلصٞٞى ناْٞٞ  ا٤ٞٞ يجفٞٞيفٔ  يجيٞٞ ً فٞٞه ننطٞٞو، يلْٞٞ يطٞٞفٚدٜ يجييٞٞدِ ن٤  ص٢ٞٞ يفشي ٞٞ

ٔياه، ن٤ ففيفٔ  هٞى لْٞٔ ا٤ٞ يجفاٞ"ييجفأث ٔ فكاد  ٔفو فه نْيئو يجْ ُي ييجفيٞد ٤،  نيغه جني
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ٔفد اَّٞٞٞٞٞٞٞٔ يجصٞٞٞٞٞٞٞيد يينقمٞٞٞٞٞٞٞى       ٞٞٞٞٞٞٞد لطٞٞٞٞٞٞٞ

  ْٔ  ينلي٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ً  قٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ٘ يألثٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ليمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ل ٔل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ييج  ييخههف
 

  ْٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجخي ِٔ غ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجخْي  ياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ف
 

ٍٞٞٞٞٞٞٞٞ ف اٞٞٞٞٞٞٞٞد امٞٞٞٞٞٞٞٞىيج ف ٞٞٞٞٞٞٞٞي كن ٕيْ جٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنْٔ     نٞٞٞٞٞٞٞٞه ج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  نْخٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يج
 

ٔكًٞٞٞ يجفصٞٞٞدي ًْ  هلْٞٞٞ لٞٞٞد٤ ا٤ٞٞٞ   و ٞٞٞد
 

  ًْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ يجاغ  ٔي ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يج ٔيئ  ي
 

 ًْ ًٞٞٞٞٞٞٞ يشٞٞٞٞٞٞٞ ٤ يجلهٞٞٞٞٞٞٞد   ٞٞٞٞٞٞٞد نكاٞٞٞٞٞٞٞو يجقه
 

  ًْ  ك٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٓي نندْ ١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل فطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفه 
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ِٔي  ال يْ جيد ا٤ٞ ن٤ فشهٞي يفيٞيٚ، فيٟٞ يففكْٞٔ، ففطٞع يفمٞأ، فصٞغى وجٞى ننٞ ٤ يجٞ
ٔا ٌٔ نخٞ ٔياه فٞد ٔيّ يجْٞ ٌٔ، يففنهٞٔ يدجصٞ يىٞٓي يجفلٞي٢ هٞدل  لا٢ٞ اشنٞى يجصٞلٌي  (ٔ)"فٞد

ٕٔ ا٤ خٞبل٢ يجفيك ْٞ  ٣ٕ يجٓت  ي فٞه يْي ٞ  يجغص٤ٞ يألي٢ " يقْٞ"ييجيْل يدجشا٢ يجهدْ يجلد
ٔي٤ " ٤لْٞٞٞ لٞٞٞد"ا٤ٞٞٞ يجقن٢ٞٞٞ  يشْٞٞٞ ٚٞٞٞي٢ غ ٞٞٞدً يىٞٞٞي  ا٢ٞٞٞ  طٞٞٞفيهً غط٢ٞٞٞ يجٞٞٞننٖ ا٤ٞٞٞ نْ

ٔىد ا٤  بلئ٠ يجصيد ييجييدً  .يجادمه، يفٚي 
ٔيْفٞ    يلْ هدلٍ كها  يجقدف ٞ  فٞه يألطٞادٚ يأليجٞى ا٤ٞ يجْٞٔي نفشٞدال  ادمٞ   اف

ٕيي٢ يجييدً يينقمدل يجشأ  ، يلْ هدلٍ "ينقمى، ليمد، امى"فه يجاشنى، يفيه ي
ٓي يألغصد٤ فٞه ىٞٓي يجي ٍٞ اق ٌْٞ، يىٞي اٞد  ٞييئ٣ لٞد٢ يجييٞدِ لدف   نغهً يألطادٚ يك

ٕ ند  يدك د    .يجٓت ينكنأ  هى ننطو ل
ْٞٞٞٞىٔ  فطٞٞٞٞدل٢  ٤ٞٞٞٞ   ٞٞٞٞٓ ٤ نفنٞٞٞٞدى٣ يج ٤ٞٞٞٞ يجصٞٞٞٞيدٝ  هٞٞٞٞى نٚٞٞٞٞبل٢ لياٞٞٞٞو يج ي قٟٞٞٞٞ يي

ٔه يٞٞأ٤ ال ْيي٣ أللْٞٞ يك٢ٞٞ يٞٞئ  ٔى٣ يجندٚقٞٞ  فخيٞٞ ٔى٣، فآثٞٞد ٕيي٢،  -خٞٞبل يهلل  -اصٞ  وجٞٞى 
 :(ٕ)ف قي٢

ٔي٣ُ   ن ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٙ ييآل
 

ٔي٣ُ  ٔفنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يه 
 

 نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأٍ يي٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يأل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ُ 
 

 

ٌٔ  هٞى يجييٞٔ، يا٤ٞ مٞاني٣ يجييٞدل ٤ يجٞٓ ٤   ٕيي٢ ييجنندل اطٞ ٚ ٌٔ يج يفيقى فك
ٔى٣ فٞٞٓكٔ يأ ٞٞداي٣ يجفٞٞه  ًٔ نلٞٞيي٣ فنٞٞيي ييق ٍٞٞ مثٞٞد ٔلٞٞدجي٣  هٞٞى امٞٞد ٔي٤ فٞٞه لّهي٣ٞٞ يف  اٞٞ

ٌٔ ٤ٞٞٞ يجصٞٞٞيدٝ الٞٞٞٔي  كدنٍٞٞٞ  ٞٞٞدا ٞٞٞٓج١  هشهي٣ٞٞٞ يي ٞٞٞٔ يدأللْٞٞٞيَ؛ ج ٕخ فنٞٞٞيٙ يدجل ٞٞٞدٌ، يف

                                                           
ٔيا ٞٞٞٞ  فٞٞٞٞه يجقصٞٞٞٞ ٌْ يجلْ ثٞٞٞٞ  (ٔ) ( ٣ٜٙٛٔ، ٚ، ٣ٕ – ٔفصٞٞٞٞي٢، ٜ)يجشٞٞٞٞبل٠  هٞٞٞٞى هشنٞٞٞٞٔ : يجين ٞٞٞٞ  يجْ

ٖٜ٘ 
١ٔ)ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط    (ٕ)  ٕٖٔ٘( يجاطفْ

ٕي٤ لهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدنه                 ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأل      ف

 ج٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نجٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ جي٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدنه  
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ٔطياد  يدج   ييقد د  ٌٔ اني٣ ل َ ج٣  في٠ اني٣ وال  اييلفو ل ٤  ْ ي ألخٓ يجشٛ  ييجشي
ٌٔ، ف قي٢ ّٚد٤ ْيث  :(ٔ)ل

 

خٔ يندلىٞد جخْاٞ  فقْ يطفٚدٜ يي٤ يجصيدٝ ا٤ خٞبل٢ ىنْطٞ  يجاييٞل  ن٤  طٞ
ٕل يجثدجَ ا٤ يجغص٤   يجاماي٤، فدأللند٢ هدلٍ ثبلث   يجاقٚع، يل َ  أفه يجه

ٕي  جْفقٞٞٞو يجيٞٞٞٞشٔي يجي ٛ ٞٞٞ ، ي ٛيٞٞٞٔ ٓج١ٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞ خٞٞٞٞبل٢  هيييٞٞٞد  جاٞٞٞد طٞٞٞٞي٠، ياكفنٞٞٞ
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 ٔطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٣ ٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدىٔ يجيهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى
 

ٔط٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٚدط٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   يك٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 
 

  نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيي٤ *
 

ٔيشي٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞكبل  ي
 

  ٣ٕ  انيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد جك٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد

 

 في ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ *

 

 *    *   * 

  

 ٔٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ دٔ يي في  لٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يدج

 

 و٤ كنٍٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞ نى٢ٞٞٞٞٞٞٞٞ يجشيٞٞٞٞٞٞٞٞٔ 

 

 
 

ْٕهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ  يينٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ جيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يي

 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞإ٤ ف يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يألهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ   ف

 

  
 ك٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ َاْشه٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْثٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ

 

 ٔٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤ انٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو نث   ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  فه

 

  
٠ٔ يجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل  فيك ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ي

 

 يفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجلاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدئ٣ 

 

 نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهد٤ *
 

ًْ جهٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل  فْهننفِْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

 فنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهيْ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدئ٣  
 

ٕي٤ *  نلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  *   *    * 

  

 ْ٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٔ  فنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل نى٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجٚ

 

 ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي يجيهْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي يجاٚه٠ُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  

 

  
 ْ٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ْل   فك٢ُّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اشن

 

  ُ٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞني٣ ُ لقَّ

 

  
 ْ٠ ٔ ٔى٣ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيي

 

  ُ٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يطفمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجايفَّ

 

  

ُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيبل ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نيمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞليي يجطُّ  ل

 

 في٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ جنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدج٣ 

 

ٔىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ُ  *  ُي
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ي٣ يال    فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدهنح وج
 فغن٢ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فههاييط٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 

 

 ويَّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ُ  *
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ٔىٞٞٞد٤، ويٞٞٞد٤) ٕي٤، ي ث٣ٞٞٞ و٤ يجفاُٞٞٞي يإل قٞٞٞد ه فٞٞٞه يأللنٞٞٞد٢ (  نٞٞٞيي٤، في ٞٞٞد٤، نيٞٞٞهد٤، نلٞٞٞ
  َ  .فادىى اع يجاماي٤ ن مِد

 
ُٔ يلق  ي٣ٞٞٞ  د ْي

 

ٔيي  نليدئه ن ٤ طد
 

 ُٔ  فندْفنٞٞه يآلثد
 

ٞٞٞٞٞى نلٞٞٞٞٞيينه ٞٞٞٞٞييجه يجيه  ف
 

ٔا ُ ْنٞٞٞٞٞيينه  ٞٞٞٞٞ ْٞٞٞٞٞ ف  ياٞٞٞٞٞد ل
 

َّْىٔ  ٔٔي يج  نفندى٣ ا
 

 ِٔ  و٤ ُكْنٍ اه ْ يجِنك
 

 فدنٛٞٔ اآ٢ يألْأ
 

ٔ ً يجٓت  نفدً يجييدِ يىي  قٟ  هى مثدٔ لياو  ونند نكدْ نلٖ يدجيشٔي يجغ
ٌٔ ونطٞٞ ٕيي٢ يفنٞٞدل يجفٞٞه هطْٞٞىد فٞٞه صٞٞي ٔه  اٞٞد نلْثٞٞو يجْٞٞىٔ ا٤ٞٞ يهٞٞى ي د٤  ندْ ٞٞو ي خيٞٞ

 ٌٔ ٔه كه  أخٓ يجشيٞ ٌٔ ن٤ فيقى ادثه  فه اخ هفو يفك ٔيْ يجييدِ جيٓه يجصي ألليديو، يلْ ن
 .ييجشٛ  انيد

ٕيي٢ جهييٞٔ ييجلهٞٔ ييجل ٞيي٤   ٔٙ ا٤ٞ  كاد ن٤ يجفليالٍ يجفٞه لْٞثٍ  هٞى يأل
ٔييد فه ننٖ يجييدِ، فأجق ٔيدكد  ييمٚ ٔيفو يجفه هٞدلٍ نلْثٍ و ى ٓج١ يٛبلجو  هى  يد

ْٞٞٞ ا٤ٞٞٞ  ٞٞٞٓت نلَْٞٞٞ يجشْ  ٞٞٞدٍ يج ٌٔ، يكٞٞٞٓج١ نطٞٞٞدج يو ل َٞٞٞ ٚغٞٞٞد نطٞٞٞهًي يالجفن ٕ نٞٞٞ  لٞٞٞدئ ل
 ٌٔ ُٔ انٞٞو يشيٞٞ ٟٞٞ ىٞٞٓي يجايلٟٞٞ ين٤  خٞٞ ٔيا ٞٞ ، يلْٞٞ يطٞٞفٚدٜ يجييٞٞدِ ن٤  ٛي يجفلٞٞيالٍ يجْ

ٕيي ٌٔ يج ، يجٓت  فييف٠ يفك ٔغًي ت يو وجى يجطهي١ يجا يشَٞ فه يجْٞن د ييجفٞه  فيشيٞد  ٢فْه
 .يلطدً يهن  يندٔ

ػ
ػ
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 ظاضتوب
ٔه فه  ٌٔ ا٤ ثادٔ يجننٖ يجهييا  يجفه ال فنن١ فشدفً صدلييد  هى فقص  يجفيي  ثا
ٛيدٔ  ٜٔ وجى و بل٤ يجفيي  ييض ٔه كه  شْي وجى هدٌْ يجصييً، ف طد ٕه هنً يهلل، يف
ٕ افو  ٔيلو يفيفْ   يجن٣ْ، ي فخٓ طهيكو انلى  و هدي د  نلي يجشيدٌْ يجفه فطاي ييد 

ٌٔ يدجطيل يجفه فيْه نلي يجْن د يفا ٢ ي  ٔيهع طٌٚي يجننٖ يألاد  قيا و ادنو، يا٤ ث٣ فف
ٔ ٣ ييجطن  يجنيي    هى وٛيدٔ يجفيي  ييض بل٤  ٔم٤ يجك يو نلي يجييييٍ، يلْ لَ يجق

ٔ ن  انيد ليجو فشدجى يفيييي وجى يهلل : "يجن٣ْ فه يجكث ٔ ا٤ يآل دٍ ييأللدْ َ يجنيي   يجي
ٔطي٢  (ٔ)"اهاني٤ جشهك٣ فنهلي٤ها شد  ن يد يج ٔغً يج ٔيٜ يإ بل٤ يجفيي   يلْ  فه يإلط
و٤ يهلل  ٕ يه٢  يطٚ  ْه يدجه ٢ ج فًي اطهل يجنيدٔ، ي يطٚ  ْه : "فه ليجو 

ٔييد ييهلل ونه : "، يليجو (ٕ)"يدجنيدٔ ج فًي اطهل يجه ٢ لفى فٚهع يجياٖ ا٤ اغ
ٌٔألطفغنٔ يهلل ينفًي وج و فه يج ي٣ نكثٔ ا٤ طي  (ٖ)"ش ٤ ا

يلْ فيهو يجكث ٔ ا٤ ييدله يألنْجٖ وجى و ٞبل٤ يجفييٞ  ييجن٣ْٞ  هٞى اٞد مٞدٜ  
ٌٔ يجشيَٞ  ١ٔ يجٞٓت  ٞيي  ننطٞو  هٞى كثٞ ٕا ٟٔ، يا٤ ىهالل يي٤  ا٤ يجشأ ي ٤ يجهيي ييجف

ٌ يشْ ن٤ لد٤ اي ْ يإل دً ف قي٢ ٔٔ يجشْي  :(ٗ)ييجهيي، ي ق
 

 ًِ   ٞٞد ننٖٞٞ ك٣ٞٞ ٓي يجفصٞٞد
 

 ف ٞٞٞٞٞٞد جٞٞٞٞٞٞو ا٤ٞٞٞٞٞٞ اصٞٞٞٞٞٞدً 
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞيدًيجَّٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٕا  ى 
 

ت يف ١ٞٞٞٞٞٞٞٞ يجقيٞٞٞٞٞٞٞٞدً  م٤ نيي٤ يإل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدً ٞٞٞٞٞٞٞٞدً     جٞٞٞٞٞٞٞٞٓي ٔك ٞٞٞٞٞٞٞٞه وج يٞٞٞٞٞٞٞٞد يج  ُلث
                                                           

(ٔ) ٣ ٔ ٌٔ يجفل  ٛم   : طي
ٔل٣ ٖٕٔٔ، ٘ ُٗ: صل ح اطه٣ (ٕ) ، كفدً يجفيي ، يدً ليٞي٢ يجفييٞ  ا٤ٞ يجٞٓنًي ٜٕ٘ٚ، لْ َ 

ٍٔ يجٓنًي ييجفيي  ٤ فكٔ  .ييض
ٔت (ٖ) ٔت: "صل ح يجيخد ٔط  " نيي  يْ يهلل الاْ ي٤ وطاد  ٢ يجيخد ٔيهش  يميٚ يفي يجي   الاْ "ا

ٔت، ٚ ٞٞٞى يجقًٚٞٞٞ، ييجيٞٞٞ   ىيٞٞٞد٣ يجيخٞٞٞد ٔ  ، ) ٕ ه ٞٞٞ  يجشصٞٞٞ ٍٔي ،يجاكفي ، ٜٗٛٔ، ُ٘ٗ(ٜٜٚٔي ٞٞٞ
ٔل٣   .فه يج ي٣ ييجه ه  يطفغندٔ يجنيه : كفدً يجْ ييٍ، يدً ٖٚٓٙلْ َ 

١ٔ)ْجط   ْ يي٤ يجاييلدٍ يألن (ٗ)  ٖٔٔ، ٖٓٔ٘(: يجاطفْ
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 فدجيصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞند ييجلٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣
 

 ٣ ٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييدجاق
 

 يفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ال٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو
 

 فلٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد فيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفي و 
 

 
ًٔ يأله٢ٞ   ١ٔ وْيٞدٔ يجيٞيدً يلٞ جٞي٣  -و٤ نكثٔ اٞد  ههٞأ وج ٞو يجييٞدِ  نْٞاد  ْٞ

ٔ شيد  هى اد فشهفو فه اقفي٢ يج شأ؛ جٓي يطفخ٣ْ يجييدِ يألطدج ً يإلنيدئ   يجننٖ يفق
ٕ نٞ  فٞه م٤  ٔٝ يجيٞلن  يجغدمٞي  ييجل ا٤ نْيل يفشهً ينأ يطفٚدٜ ا٤ٞ خبلجيٞد ن٤  نٞ

ييطفخ٣ْ جٓج١ نطهًي نْيل يجيش ْٞ يطٞفيشدْي  جيٞٓه  –ييلْ، غدمي   هى اد فشهفو يجننٖ 
ٔىٞٞ ٕه ، ي ٔي  اٞٞد فشهفٞٞو ا٤ٞٞ يجٞٞٓنًي د  هٞٞى ٓج١ٞٞ ا٤ٞٞ يجٞٞننٖ يجافصٞٞدي  ، يلْٞٞ لْٞٞثيد اطٞٞفكث

  ٞٞ  ٔ ٕ نٞٞ   هٞٞى مٞٞ دٜ يجشاٞٞٔ ْي٤ يطٞٞفغبلجو فٞٞه  –" ك٣ٞٞ ٓي يجفصٞٞدً"خٞٞبل٢ ك٣ٞٞ يجخي يل
ٕٔ  ٣ٛ يجاصدً" ف د جو ا٤ اصدً"يجٚد دٍ، ييطفخ٣ْ جٓج١ نطهًي يجفشهً   .ج ي

  ٜٔ يجقْٞٞٞ نٜٞٞٞي يجييٞٞٞدِ فٞٞٞه يألفشٞٞٞد٢، فدطٞٞٞفخ٣ْ يجادمٞٞٞه ييألاٞٞٞٔ يينفيٞٞٞى يدجامٞٞٞد
ٔ   فٞٞٞفح يٞٞٞدً يجفييٞٞٞ   ٔي ٔه، فيْٞٞٞ يجٞٞٞٓت  يٞٞٞه يدطٞٞٞفا ييجشنٞٞٞي ا٤ٞٞٞ يهلل جا٤ٞٞٞ جهٞٞٞأ وج ٞٞٞو ييطٞٞٞفغن

ٔي٤ يجادمٞٞه ي هشهيٞٞد  ٔلٞٞد٢ وجٞٞى يألاٞٞدك٤ يجاقْطٞٞ  ييجفنق٢ٞٞ ي نيٞٞد  ٚيٞٞٔ يجٞٞننٖ ا٤ٞٞ نْ يج
 ".فلٛى ياد فيفي و"

ٔا، ي لثيٞٞٞد  هٞٞٞى يجفييٞٞٞ  يىهٞٞٞٔ   ي ييص٢ٞٞٞ يجييٞٞٞدِ جٞٞٞي٣ ننطٞٞٞو فٞٞٞه اييٞٞٞل  نخٞٞٞ
نٞي يأله٢ٞ، يال طٞي ٢ نٞد  يٞدألفي٢ ْي جبلطٞفشْيْ جيٞٓه يجهلٛٞ   يجٓنًي فقْ ٓي٢ يجيٞيدً آه

ٌٔ يجاقْطدٍ ٕ د  :(ٔ)غ ٔ فكن ٔ يجٓنً ي
  

ٔت   ٞٞٞٞٞٞٞٞد ننٖٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞييه ييلصٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔت   ييطفيصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔ شد٤ يجييدً  فآ يد٤ 
 

 يم٤ ن د٤ُ يإل ٞٞٞدً
 

                                                           
 ٖٙٔيجطدي٠، ٘  (ٔ)
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ٔل٢ وجى فه١ يجقيدً  فد
 

 ف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ انٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ
 

 ياخيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ 
 

ٌٔ يألاٞٞٞدك  ٕ ٞٞٞد ٞٞٞٓنً  ش قٞٞٞو  ٤ٞٞٞ نْيل يجاندط١ٞٞٞ ي انشٞٞٞو ا٤ٞٞٞ  ٔا يي٤ٞٞٞ يجصٞٞٞيدٝ ن٤ يج ٞٞٞ ٤ ي 
 :  (ٔ)يجاقْط  ف قي٢

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه  و٤  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدلنه ٓني
 

  ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٓج١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجاغنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى  
 

 فهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٖ جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ُ  
 

ًٔ  ك ٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجق
 

 جهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدئ٣ يجامٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنى 
 

 يي ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ُطْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ُ  
 

 ًِ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجكٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓ ً ي  ف
 

ٕنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد     هطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاد  ٓيا ل
 

 ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنَّ  يجخْي٢ُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞوْ   وجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ك٣ يهَّ
 

 يهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  غْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدئْٔ  
 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاع فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجخْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   ييج
 

 ًِ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞل َُ كدجطُّ  َ ني٢َٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٌٔ يجخٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْٚٔ   ٕفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ي
 

  ًُ  يدجيلِْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  فهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٞٞٞٓت ٓيا هطٞٞٞاو   ٞٞٞدٍ يجيٞٞٞي٠ وجٞٞٞى يألاٞٞٞدك٤ يجاقْطٞٞٞ   شصٟٞٞٞ يدجييٞٞٞدِ يج جقْٞٞٞ ي
ٔيك٣ يجٞٓنًي ثّق٢ٞ ا٤ٞ ىافٞو  ٍٔ لييه فلد٢ ٓج١ ي نٞو ييٞ ٤ يجيصٞي٢ وج يٞد، كاٞد ن٤ فٞ يخد
ٌٕ فاٞٞد  ٞٞدْ جٞٞو لٞٞي٢ يال لٌٞٞي  هٞٞى يجٞٞٓىدً وجٞٞى فه١ٞٞ يألاٞٞدك٤، يلْٞٞ هٞٞدلٍ  ٕيْ فٞٞه  هٞٞ ي

ٔيلٞٞ   ٔل ٤ٕ ايطٞٞ قى ىٞٞٓه يجاييٞٞل  هٓييٞٞ   ؛ جٞٞفبلئ٣ يجهٞٞي "اطٞٞفنشه٤ فْشه٤ٞٞ"ففا ٕٞٞ يخنٞٞ  يجٞٞي
ٔمد يجخدج٠ فه  يجننطه يجٓت  ط ٚٔ  هى يجييدِ ؛ فننطو يندف  فطشى جهيصي٢ وجى 

ٔطٞٞي٢  ٔف  يليٞٞٔ يج ٠ٔ نكثٞٞٔ يألاٞٞدك٤ لْطٞٞ   ل َٞٞ يجكشيٞٞ  يجايٞٞ ، كاٞٞد ينفقٞٞى يجييٞٞدِ ن
ٔيٍ ييألجنٞٞدٛ يجفٞٞه فبلئ٣ٞ لٞٞد٢ يجاشًٞٞٓ يجٞٓت  طٞٞشى جهخٞٞبل٘ ا٤ٞ يجٞٞٓ جهيٞٞدئ٣ " نًي يجشيٞد

ٕنٞٞد ، يٞٞنو يجخي٢ٞٞ، يهيٞٞد  غْٞٞي لٞٞدئٔ، يجْٞٞاع فٞٞه  ًٔ، هطٞٞاد  ٓيا ل يجامٞٞنى، فٞٞٓ ً يٞٞدجك
ٌٔ يجخٞدٚٔ، فهيًٞ يدجيلْٞ ٕف ٔهٞو فيلْيفٞو "يا٤ٞ ىنٞد  فمٞح ن٤ " يجخْ،  جهٞن٘  بللٞ  يخد

ٕجيٞٞٞٞد  ٤ٞٞٞٞ يجفنٞٞٞٞد بلٍ يجافشٌْْٞٞٞٞ فٞٞٞٞه نيشدْىٞٞٞٞد  يجْالج ٞٞٞٞ  فٞٞٞٞه طٞٞٞٞ دليد يجثقٞٞٞٞدفه ال  اك٤ٞٞٞٞ  
 (ٕ)"يجاخفهن 

                                                           
ٔ دٕٙٔٗ٘ : ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٔ) ٕىدٔ يج  .ٖٕٗ، ٘ ُٕ: ، ن
ٔت (ٕ) ٟٔ، )ٔهدل   ْ : يجقي٢ يجيش  ٕٔ٘( ٜٜٓٔاصٔ، ْئ يجاشد
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ٔيٝ  ييٚنو ييننشدالفو اييٞل  ثبلث ٞ  يجطٞاٚ فبلئ٣ٞ لٞد٢ يلْ يخ  فدٔ يجييدِ إلف
ٔه ي فيلٟٞٞ يشْٞٞ ك٢ٞٞ طٞٞاٚ ج هٞٞفقٚ  يجاني١ٞٞ يجقٞٞيا، ي طٞٞفٚ ع ا٤ٞٞ خبلجيٞٞد ن٤  يشثٞٞٔ نفكٞٞد

ٕ ن  يجيدك    .ننندطو يجل
١ٔ ننٞو ال الدجٞ  وجٞى   ١ٔ نيد دٍ يألي دل، يفي٢ْ نلييجيد ال يْ ن٤  ْٞ و٤ ا٤  ْ

ٔهٜي  ٤ ٕيي٢، جٓي ال يْ ا٤ يإل ٔا ل َ يجيلٟي ناد٣ يهلل، فدجفيي  ييج  ْيْ جهل دٌ يألخ
١ٔ لدئبل   ٕا  :(ٔ)يآلثد٣ يجطي ٢ يجيل ْ جهنٕي ييجنهدٌ، يىٓي اد  ئ  نو يي٤ 

 ييهلل اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤ ياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيا 
 

 وال ٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل٢ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيى٣ يجغٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدفبل 
 

 ي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٌْ يج٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٛ وٓي اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفيا
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل  ٕيئ ٔه انٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفقبل    فيصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يهلل  ي ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي   اونٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد وج
 

ٟٔ يجل٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يال يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٚبل   ج٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔهٞٞٞٞٞٞٞي طٞٞٞٞٞٞٞيا يهلل خٞٞٞٞٞٞٞدً   فك٢ٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞ  
 

ناٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجنٕٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي جشيْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ان ًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   ييض
 

ٔهشٞٞٞٞٞٞٞى يص٠ْٞٞٞٞٞٞٞ يجافٞٞٞٞٞٞٞدً   طٞٞٞٞٞٞٞفقي٢ يج
 

ٔل ًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يهلل يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ْ يج ٔل  ي 
 

، يجكٞٞه فقي٢ٞٞ ْ يفٞٞو ل٣ْٞٞ جيٞٞد ياقْٞٞادٍ   ٔ ْٞٞ يجييٞٞدِ ن٤  يهٞٞو جاخدٚي ٞٞو ْ ٌٞٞي  
ٔغ٣ٞٞ ٓج١ٞ فإنٞو  يْٞٞن ٕٔ  انٚق ٞ  فقٞي٣  هٞٞى يجايٞدىٌْ ييجلٖٞ، ي يدجقط٣ٞ  هٞى اٞٞد  قٞي٢ ج يٞٞ

ي هكْ لند دفو لي٢ ن٤  قفنع ييٞد يجاخدًٚٞ، ث٣ٞ  ههٞأ وجٞى فصٞي ٔ يجكٞي٤ كهٞو ياٞد لٞيا 
ٕيي٢ يج٢ٞٞٛ  نْٞ يطٞفييل يجيٞاٖ فٞٞه  ٔيٕ لق قٞ   ها ٞ  يىٞى  يٞدجٛبل٢، ث٣ٞ  فلٞي٢ وجٞى ويٞٞ
كيْٞٞٞ يجطٞٞٞادل، ي نفق٢ٞٞٞ يجييٞٞٞدِ يشْٞٞٞ ٓكٞٞٞٔ ىٞٞٞٓه يجلقٞٞٞدئ٠ وجٞٞٞى يجلْٞٞٞ َ جاخدٚي ٞٞٞو، يجك٤ٞٞٞ 

ج يٞٞٞا٢ يدجنصٞٞٞح ننطٞٞٞو يك٢ٞٞٞ ونطٞٞٞد٤ ..." ونٞٞٞد وجٞٞٞى يهلل"نطٞٞٞهًي يجٞٞٞفكه٣ يجهاشٞٞٞه  اطٞٞٞفخْاد  
ًٔ ي نٞو ييٞ ٤ يجاخٞدٚي ٤، فيٞي  غدف٢، كاد  لَْ ىٓي يجخٚدً ني د  ا٤ يجلا ا   ييجقٞ

ناد  طشى جٓج١ اشي٣  .ال  ْ ه جننطو يجكاد٢، ييض
 

                                                           
 ٛٗ٘، ٣ٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٔ)
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ػطضبػاضذغارظ
 

ٔكيد يجننٖٞٞٞي يجيٞٞٞند   انفٞٞٞدِ ْخٞٞٞي٢ يجهنٞٞٞ  يلمٞٞٞ    قْ ٞٞٞ  يلق قٞٞٞ  و ادن ٞٞٞ  فٞٞٞ  ْ
ٔي١ يٞند   يجنيٞه  ْ ، ىٞه غد ٞ  يجييثق  يجفه فشفقْ يدجيشَٞ ييجلطٞدً ييجهنٞ  ييجنٞدٔ، ييض
، ييجفه ُفشّْ يجغد دٍ يدجنطي  جك٢ اها٤، يجاد كد٤ يجلصي٢  ه يد ال  ف٣ وال يٚد فو 

 ٞد : لٞدجيي  ك٢ٞ نافٞه  ْٞخهي٤ يجهنٞ  وال ا٤ٞ نيٞى: "ل َٞ  قٞي٢  –ٚد   هلل  ٕ يه٢ٞ 
 – (ٔ)ا٤ٞٞ نٚٞٞد نه ْخ٢ٞٞ يجهنٞٞ  يا٤ٞٞ  صٞٞدنه فقْٞٞ نيٞٞى: "يا٤ٞٞ  ٞٞأيه ؟ لٞٞد٢  ٔطٞٞي٢ يهلل

ٕياٞد  يٞٞأخبل٠ يإلطٞٞبل٣ يل اٞٞو، يلْٞٞ ي ْٞٞ  فإنيٞد فهش٢ٞٞ يإلنطٞٞد٤ يجاٞٞها٤ نكثٞٞٔ ينمٞٞيدٚد  ييجف
ٔطيجو يدجيند   ي ٛئ ٓج١ٞ فٞه ليجٞو  ٕٞ يه٢ٞ يجطٟٞي  شٚ ١ٞ : "يهلل طيلدنو يفشدجى 

ٔمٞٞى ١ٞٞ فف  طٞٞى ن٤  يشث١ٞٞ : "جٞٞو طٞٞيلدنو يفشٞٞدجى، يلي (ٖ)ل ٢ٞٞ يجاقصْٞٞي يجيٞٞند  ( ٕ)"ٔي
ي  .(٘)ل ٢ ن مد  ن٤ يجاقد٣ يجالاْي ىي يجيند   (ٗ)"ٔي١ اقداد  الاْي

يلْٞٞٞٞ نجٞٞٞٞح ييٞٞٞٞدلي يألنْٞٞٞٞجٖ فٞٞٞٞه ٚهًٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞند   يفيطٞٞٞٞهيي فٞٞٞٞه ٓج١ٞٞٞٞ ناٞٞٞٞبل  فٞٞٞٞه  
 ١ٔ ٕاٞ يجلصي٢  هى يجقيي٢  نْٞ يهلل ييجنٕٞي يدجهنٞ  ييجنهٞدٌ ا٤ٞ يجنٞدٔ، يا٤ٞ ىٞهالل يي٤ٞ 

يييٞٞف دلو  هًٞٞ يجيٞٞند   انٞٞو، كاٞٞد نٛيٞٞٔ ليٞٞو يفشهقٞٞو يٞٞدجنيه ٚي يجٞٞٓت اِْٞٞ يجنيٞٞه 
ٔفو فقد٢ ٕ د  :(ٙ)ج

 

                                                           

ٔت( ٔ) ٔل٣ٞ ٕٕٕٚ، ُ٘ٗ: صل ح يجيخد : فصٞد٣ يدجكفٞدً ييجطٞن ، يٞدً، كفٞدً يال ٕٕٚٚ، لْٞ َ 
 "يشثٍ يهيياع يجكه٣" لي٢ يجنيه 

ٌٔ يجملى (ٕ)  ٘م   : طي
ٌٔ ، ) ٚ، ٣ٕٚ: يخفصٞٞدٔ يفلق ٠ٞٞ الاْٞٞ  هٞٞى يجصٞٞديينه: ينٛٞٞٔ، اخفصٞٞٔ فنطٞٞ ٔ يي٤ٞٞ كث ٞٞٔ (ٖ) يجقٞٞدى

  ٕٜٖ٘ ( ٍ.ْئ يجصديينه، ْ
ٔيل (ٗ) ٌٔ يإلط  ٜٚم   : طي
 ٓ٘ٙ، ٣ٖ٘: ينٛٔ، اخفصٔ فنط ٔ يي٤ كث ٔ (٘)
 ٜٗ٘ - ٛٗ٘، ُٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٙ)



 -ٕٔ٘- 

 ْ٣ ٔ ٕيْ جْٞٞٞٞٞٞٞٞٞئ يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ى٢ٞٞٞٞٞٞٞٞ ُ لا٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ْٜ  ييجاصٞٞٞٞٞٚنى يجيٞٞٞٞٞدْت يٞٞٞٞٞن ع اٚٞٞٞٞٞد
 
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجشْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ   فهدىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ٓخُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجنق 
 

  ْٜ ٕيْت ينش٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجافٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  يليٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو 
 

ٔل ٣ْ  ٔهٟي يجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييهلل ّطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاده يجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ْٜ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞد و٤ ُ مٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٔه يجاكن  فهٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

ٞٞٞٞد ًْ  طٞٞٞٞى يٞٞٞٞن ع يجن ٞٞٞٞي٣ يجلطٞٞٞٞد   ٖ 
 

  ًْ ٔي ٔفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞع يجكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ياههٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأ يجخه٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ج
 

 ًْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ٌ اهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو لي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ان   هلقن
 

  ًْ   يٞٞٞٞٞٞنع جٞٞٞٞٞٞه فٞٞٞٞٞٞه اييقٞٞٞٞٞٞدٍ يجٞٞٞٞٞٞٞٓني
 

ٔيْ يجلصٞٞي٢  هٞٞى ناٞٞٔ  ٛٞٞ ٣ ال يْٞٞ ن٤  ق٣ْٞٞ جٞٞو ياقْٞٞادٍ كٞٞه  كٞٞي٤  و٤ ا٤ٞٞ ن
ٔ ْ يجيصي٢ وج و ىي غد ٞ  يجغد ٞدٍ يدجنطٞي  جك٢ٞ اطٞه٣،  ٔي  يو، ياد  فانده يجييدِ ي  هْ 

، جٓج١ ل٣ْ جٚهيٞو ىٞٓي ياقْاٞ  هاشٍٞ يٞ ٤ يجاِْٞ ييجثنٞدل  هٞى جنيه نال يىي يند   ي
ٔه جٓيفو  يجنيه  ٔم٤ " يجنق ٔ يجشْ ٣"يي ٤ فلق  يلْ جهأ فه اْلو وجى يالطف لدل ا٤ٞ يجقٞ

ٔ ٣، ل َ  قي٢  ٔل ٣: "يجك ٔهٟي يج جقْ هدلك٣ : "يطفيلدىد ا٤ ليجو فشدجى" ييهلل طاده يج
ٕ ٕٞٞ  ه ٞو اٞٞد  نٞٞف٣ ٔلٞٞ ٣ ٔطٞي٢ ا٤ٞٞ نننطٞٞك٣   ٔهٟي  ٔ ٘  هٞ ك٣ يٞٞدجاهان ٤  يلْٞٞ  (ٔ)"لٞٞ

ٕٕ ٚهً يجيند   ييض ٚدئو صن  يجقْيط   .هدل ىٓي يالطف لدل ج ش
 طى ن٤  هقى يجاْ ي يجقيي٢  نْٞ  ي ق٣ْ يي٤ يجصيدٝ ْ ٌي وجى اِْ يجنيه  

 :(ٕ)ي كي٤ ا٤ نى٢ يجصند ف قي٢ يجنيه 
 

 و٤ كنٍ ا٤ نى٢ يجصند
 

 ْٜ  ن١ نيصدٟ يجهند
 

ٔط  ٣  لْ  ندييٓكٔ ج
 

 يى ٣ ياِْ يجاصٚنى
 

ٔفمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى  يجيديٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاه يجا
 

 فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدُ يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاٖ يجيْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞا 
 

                                                           
ٌٔ يجفييو (ٔ)  ٕٛٔ: طي
 ٙٓٗ، ْٕ٘ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   ٣ (ٕ)
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 ال فيف انو  ٞٞٞٞٞٞٞٙي
 

 *    *    * 
 ًْ ٔيي د  جهه   يي ٣ 

 

 ًْ ٔل  ٢ٕ ياغنده يج  يين
 

 ًْ ٔ ده يجخص  ْٓ يا  يج
 

 فيي جاد فيكي يجٚي ً
 

ٔمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو اش  ن
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤ اكاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي   ى٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فقيه
 

ٔمد  لْ كد٤  نك٣ٞٞٞٞٞ ن 
 

 
، جٞٞٓج١   ِٔي ١ٔ يجييٞٞدِ ل اٞٞ  يجاِْٞٞ يجنيٞٞيت فٞٞه صٞٞندل يجٞٞننٖ ييٞٞندف   يجٞٞ جقْٞٞ نْ

٣ّْ ْ ٌٞٞي جاِْٞٞ يجنيٞٞه  ٔٚ؛ ج طٞٞفث ٔ اخدٚي ٞٞو جنش٢ٞٞ ٓج١ٞٞ   قٞٞ و٤ "اطٞٞفخْاد  نطٞٞهًي يجيٞٞ
فيٞٞٞي  نفخًٞٞٞ جخٚديٞٞٞو يجنئٞٞٞ  يجصٞٞٞدف   ج هقٞٞٞه وج يٞٞٞد اهاي ٞٞٞ  ا٤ٞٞٞ " كنٍٞٞٞ ا٤ٞٞٞ نى٢ٞٞٞ يجصٞٞٞند

ٔي  ا٤ نفشد٢ يأل ٢ٕ، جٓ، "أ يجٚهي و يجاٚدجً اطفخْاد  كاد  كي  ْٜ، يٓكٔ، ى ٣، ي ٣، ين
ٔمٞد " ال فيٞف"يكٓي يجنيه " ندْ ٣ٕ يجق ٞد٣ يأ اٞد٢  نٞد٢ ييٞد يجاخدًٚٞ يج يكهيٞد نفشٞد٢ فطٞفه

ٔطي٢   .ييجقيي٢ ا٤ يج
ٔطي٢ ٚدجيد  يند فو لدئبل    :(ٔ)يييدِ مخٔ  طفن ٙ فه اِْ يج

 
 يطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْ يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجا ٤ نهاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞعْ 

 

ٔطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ْ    يألاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجاهفيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يج
 

 جيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدفع يجايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنَّعْ يا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ي
 

 فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ايلٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجاليٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ْ  
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد١ ُ طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاعْ   وٓ ال كٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل٣ٌ ىن
 

 جهغ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ييجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٖ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ٓىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ْ  
 

 وٓ يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞادل جيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يننٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ
 

ٌٔ يجنٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ   ًُ انيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ْىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ََ ُّٗ  ييج
 

                                                           
 ٓٚٙ،ْٕ٘ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   ٣ (ٔ)
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ٍْ كشي٤ِٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   كٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓي يجهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ُ ينثنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔ ش  يجاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔا كدجغاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ    طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

*   *   * 
ٔط٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجنمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ه    ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ني٢ يج

 

ٕا٤ْ   ٍٔ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأخ  ييض
 

ٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞع يطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ه   يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞند    نه
 

 فا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  مٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدىه  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل١ ا٤ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  
 

ٔفيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يجهه هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْ  ٍْ ي١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   ه
 

يٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ييجشه٤ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ    ٚي
 

 ُٔ ٔى٣ خ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  فأنٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ خ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 فا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  مٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدى ١ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجاقٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ  
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجفان ٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ي ٢ُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ندج ٔط  ييج
 

 يننٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يٌْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ جي٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ  
 

 
ٔمٞو جايٞٞدىْ   ٔ ٣ فٞٞه   ٔم٤ يجكٞ جقْٞ ي فاْٞٞ يجييٞدِ  هٞٞى ياللفيٞدٖ ا٤ٞٞ م ٞدٍ يجقٞٞ

 ٞي٣  ٞأٍ : "يلفيطو ا٤ٞ ليجٞو فشٞدجى" وٓ ال كبل٣ ىند١  طاع جهغ ٔ"٣ يجق دا  فنه ليجو  ي 
يلفيطٞو ا٤ٞ " وٓ يجطادل جيد يننٚدٔ"، يليجو (ٔ)"ال فكه٣ ننٖ وال يإٓنو فاني٣ يقه يطش ْ

ٍٔ: "ليجو فشٞدجى يلفيطٞو ا٤ٞ ليجٞو " كٞٓي يجهيٞد٢ ينثنٍٞ كشي٤ٞ"،يليجٞو (ٕ)"وٓي يجطٞادل يننٚٞ
ٔ ش  يجاٞٞٞٔ كدجغاٞٞٞد٣: "يليجٞٞٞو (ٖ)"جهيٞٞٞد٢ كٞٞٞدجشي٤يفكٞٞٞي٤ ي: "فشٞٞٞدجى ، يلفيطٞٞٞو ا٤ٞٞٞ ليجٞٞٞو "طٞٞٞ
ٔا يجهيد٢ فلطييد هداٌْ يىى فأ أَّ يجطلدً: "فشدجى  .(ٗ)"يف

ٔيكٞٞو   ْ ٕٔ اْٞٞا خٟٞٞي يجييٞٞدِ ييض و٤ ىٞٞٓي يجليْٞٞ يجكي ٞٞٔ جايٞٞدىْ  ٞٞي٣ يجق داٞٞ   يٞٞ
، يا٤ ىند  فمح  جهايلٟ يجشٛ ٣  ي٣  لئ يجندٖ ها شد  يلْ نصديي٣ يجٓىي٢ ييجخٟي

هيو جهيند   ا٤ يجنيه  ٔيو وجى يهلل يو طيً جهيئو  ٚي  .يفق

                                                           
ٌٔ ىْي م    (ٔ)  ٘ٓٔطي
ٌٔ يإلننٚدٔ م    (ٕ)  ٔطي
ُٔ م    (ٖ) ٌٔ يجاشد  ٜطي
ٌٔ يجنا٢ م    (ٗ)  ٛٛطي



 -ٔ٘٘- 

ٔه ي غنٞٞٞٞٔ جٞٞٞٞو اٞٞٞٞد    ٕي ٔ ٣ وجٞٞٞٞى يهلل ج شنٞٞٞٞي  نٞٞٞٞو ني ٔطٞٞٞٞي٢ يجكٞٞٞٞ ٔت يدج ي فيط٢ٞٞٞٞ يجييٞٞٞٞف
 :(ٔ)يكفطً ا٤ مثد٣ ف قي٢

 
 ِٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  يدجيديٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاه يجاخف

 

ٔطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ْ    يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْت يج
 

 ِٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٔهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي لمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يألٚي  ن
 

 ين ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجقيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ْ  
 

ٕئ  ييجشنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يألي
 

 ٣ يجايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ْ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  
 

 ِْ  فنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓه يألاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي
 

 نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجاط١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدِ 
 

 
ٔل ٠ٞ  ٔهٞ  يجيطٞ ٚ  ييإ قٞدٜ  ًٞٓ  جقْ هٞدل ىٞٓي يجي ٍٞ ا٤ٞ يجاييٞل  يدجهغٞ  يجْي
ٔاٞٞٞٞى وج ٞٞٞٞو يجييٞٞٞٞدِ،  ٞٞٞٞٓ ٜي ييالنفيٞٞٞٞدٔ يٞٞٞٞ ٤ يجخدصٞٞٞٞ  ييجشداٞٞٞٞ ، يىٞٞٞٞي اٞٞٞٞد   مٞٞٞٞا٤ جيٞٞٞٞد يج

ًٔ ف و وجى  ٌٔ ين ٢ يجقيي٢، يلْ فق يهلل يدجنيه فدجاماي٤ يهْينه ف و ٚهً جهشني ييجاغن
  ٔيْ فشا اٞٞو، فلٞٞ ٤ فنفيٞٞٔ ىٞٞٓه يجاييٞٞل   هٞٞى يألجطٞٞن  فطٞٞاي يافيٞٞنشد  يٞٞو يىٞٞي اٞٞد ن

ٔكٞو ا٤ٞ يجامٞاي٤ يجٞٓت لٞييه  ٔيد  وجى يهلل  ٕ يه٢، يىٞي اٞد نْ ٔييِ و ادند  ي ق ند  يل يأل
- :يجقن٢ ل َ  قي٢

 
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓه يألاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيِ  فن

 

 نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجاط١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدِ 
 

 
ٌ، يلدف   يألطادٚ يجثدن   طدكن  اق ٌْٞ يلْ هدلٍ لدف   يألطادٚ يأليجى اكطئ 

، جٞٓج١ فٞإ٤  ٌٔ يجصٍٞي ٔي  فه ني ااد نلَْ فايهد  ايط ق د   طفْ ى  هيي  يينخندمد  يفغ  
ٔيْه يجييٞٞدِ  ىٞٞٓه يألْيئ ا٤ٞٞ يجاييٞٞل   لفٞٞدُ ألكثٞٞٔ ا٤ٞٞ صٍٞٞي إلنيٞٞدْىد، يىٞٞي اٞٞد ن

ًٔ يجه ٔيٍ ييألجندٛ يل  .غ  وجى يألٓىد٤يدجنش٢ جيٓه يجاييل  يدإلمدف  وجى طييج  يجشيد

                                                           
 .ٖٖٙ، ٕ٘  ، ٣ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط (ٔ)
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 اضذجارظػواضصرم
 

ٞٞننٖ ، فك٢ٞٞ خصٞٞه  ال  اك٤ٞٞ ن٤  ٕافٞٞد٤ فٞٞه يج ٣ٔ صٞٞنفد٤ نخبلل فٞٞد٤ افبل يجيٞٞهد   ييجكٞٞ
٣ٔ ا٤ٞٞٞ  فصٟٞٞٞ يٞٞٞدجهي٤، يال  ٔا، فٞٞٞبل  ي٣ّٞٞٞ يٞٞٞدجك ٍٔ يألخٞٞٞ ففٞٞٞييفٔ فٞٞٞه يٞٞٞخ٘ وال وٓي فٞٞٞييف
٣ٔ، يي٢ٓٞ  ٔهٞدٍ يجكٞ  مله يدجننٖ ا٤  فصٟ يدجيخ٢، فدجفمل   يٞدجننٖ ا٤ٞ ن هٞى ْ

ٔيل يجاٞٞٞد٢ يلد ٞٞٞٓج١ نهْٞٞٞ يجيٞٞٞش ٞٞٞى يٞٞٞهد  ، يىاٞٞٞد صٞٞٞنفد٤  لاٞٞٞبل٤ ل اٞٞٞد   دج ٞٞٞ ، ج هٞٞٞ  وج
ٔيٞٞه  ٞٞدٌْ اٞٞد كٞٞدنيي  هاشٞٞي٤ يٞٞ ٤ ىٞٞدف ٤ يجصٞٞنف ٤ فٞٞه يٞٞشٔ  ييجييٞٞدل ٤ فٞٞه يجيٞٞشٔ يجش

ٔيي٤، ل ٤ لد٢  ٔ ٔ جشيْ يجاه١ ي٤ ا  .(ٔ)يجاِْ، يا٤ ٓج١ اِْ ه
 

ًٞٞٞٞٞٞٞ يجاٚد ٞٞٞٞٞٞٞد ٔك  نجطٞٞٞٞٞٞٞف٣ خ ٞٞٞٞٞٞٞٔ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞ 
 

ٔيِ  ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞا يجشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجا ٤ يٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤   ينن
 

 
ٔمنه ي ٤ ىدف ٤ يجخصهف ٤ ل ٤ لد٢ طيلدنو يفشدجى لدثد  يلْ هاع ي جخٚدً يجق

ٔيي خندفٞٞد  يثقٞٞدال  يهدىْٞٞيي يٞٞأاييجك٣ ينننطٞٞك٣ فٞٞه "يجاٞٞهان ٤  هٞٞى ي٢ٓٞٞ يجاٞٞد٢ ييجٞٞننٖ  يننٞٞ
 ( ٕ)"طي ٢ يهلل

ٔفٞد فٞه ااْٞيل ي٣ ياٞني٣ يي٤ٞ ادج١ٞ  يفغّنى ييدلي يألنْٞجٖ ييٞدف ٤ يجصٞنف ٤ يجهفٞ ٤ فيف
 :(ٖ)نلاْ ل َ  قي٢

 
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه نىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ ياشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه  ه  دجه ني

 

 ٠َّٔ ٚيشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  كدجاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل ني كدجنطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ 
 

 ٓي هيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ ٚه٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ييهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو  طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ْ 
 

                                                           
(ٔ)  ٔ ٔ ، ْئ صدْٔ، )ْ يي٤ ه ٍٔي  .ٚٚ٘ ( ٜٜٔٔي 

ٌٔ يجفيي  (ٕ)  ٔٗم   : طي
 ٜٖ، ٣ٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٖ)
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 ِٔ  ي اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ فني٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجفي
 

ٔت  يطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٟي ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ يجشْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي فيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 
جقْ ىد٣ يجييدِ يااْيلو نيه  هه يلْ ٓكٔ نطيدً ىٓي يجي د٣ ييصند  ااْيلٞو 

ٔ ٣ ٔل ٠ٞ يجٚيٞع ٓي يهٞو ٚ"ياهاي   ا٤ يجصندٍ فهىهو جاث٢ ىٓي يجلً، فيي  ه٠ٞ، يكٞ
يلْ نكثٔ يجييدِ ا٤ يطفشاد٢ يجها٢ يالطٞا   فٞه يصٞنو جااْيلٞو ااٞد  يٞه " ييهدٜ

يثيدٍ ىٓه يجصندٍ يجخهق   ينصدجفيد ف و، وال ننٞو لٞ ٤ يْٞن ٓكٞٔ صٞندفو يْٞنىد يدجهاهٞ  
ااد ن ٚى يجق ٣ يجخهق   يجفه  فصٟ ييد يجااِْي " ٠ٔ ٚيشد  كدجادل ني كدجنط ٣"يجنشه   

ٔ ٞ  يألخبلل ٞ  يجفٞه فأصٞهٍ فٞه يجاصْيل   يجط هيك  ، فدجنش٢  اث٢ يجهدنًٞ يجشاهٞه جهنٛ
 .يجااِْي

ْٔه يٞٞٞ ٤   ٌٔ كٞٞٞد٤  ٞٞٞي ٔف ٤، يفٞٞٞه ك٢ٞٞٞ اٞٞٞ ينبللٞٞٞٛ يطٞٞٞفخْياو جههنٞٞٞدٖ يجنٞٞٞدل٘، اٞٞٞ
ٔت"ييٞ ٤ " يجنطٞ ٣، ي طٞ ٣"يالط٣ ييجنش٢ ي ٤  فهٞدل يجنش٢ٞ يجٞٓت  اث٢ٞ يجهدنًٞ " يجفيٞٔ يفيٞ

هق ٞٞ ، ااٞٞد  يٞٞه يٞٞأ٤ ىنٞٞد١ فكٞٞدابل  يفصْٞٞ قد  يجطٞٞهيكه يشْٞٞ يالط٣ٞٞ يجٞٞٓت  اث٢ٞٞ يجق اٞٞ  يجخ
ٔهافيد فه يجييلع يجشاهه  .ي ٤ يجق ا  ييجنش٢ يجطهيكه، نت ي ٤ يجقد ٌْ يألخبلل   يف

ٔاٞٞو، فيٞٞي   ٔ ٞٞدِ فٞٞه ك ٔا يج ٣ٔ ااْيلٞٞو يجٞٞٓت يٞٞد ي فغنٞٞى يي٤ٞٞ يجهيدنٞٞ  ييٞٞهد   يكٞٞ
ٔي  فه ليا  يأليٚد٢، ف قي٢ ٔي  :(ٔ)ج َ  قْي ه يد  ه

 
ٔا َي ن٤ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ْٔ  ال َغٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجهْٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ييإلفمٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ْ  *  ف
 

  ِْ ٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ىُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي يج
 

ٔي ٔي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْ هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييلف
 

 يه يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو وٓ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ْ  *
 

  ِْ ٔي  لٟٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ال َيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔي ٌَ وٓي طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه لياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يأليٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ْ  *
 

  ِْ   ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٣ يجكنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

ًٔ يجه ْْٞٞٞٞ   ج٣ٞٞٞٞ ُ غ٤ِٞٞٞٞ مٞٞٞٞ
 

 اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لدكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ْيييْْ  *
 

  ْْٔ َّٕ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يج
 

 
                                                           

 ٕ٘ٔ، ٘ٔيجطدي٠، ٣ (ٔ)
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٣ٔ وجٞٞى هدنًٞٞ يجيٞٞهد   ييجق ٞٞدٌْ ،  جقْٞٞ يهفاشٍٞٞ فٞٞه يجااِْٞٞي صٞٞن  يجهْٞٞي ييجكٞٞ
٣ٔ اهٞٞدال  يهفاد  ٞٞد ، ل َٞٞ طٞٞخدل يجشٚٞٞدل يجاصٞٞدلً  يجّاٞد كٞٞد٤ اهٞٞد٢ صٞٞن  يجهْٞٞي ييجكٞٞ
ٔيٜ ي نٞٞو ييٞٞٞ ٤ ىُٞٞٞي  ٔمٞٞى يجٞٞٞننٖ يىْٞٞنفيد، فإننٞٞٞد نهْٞٞٞ يجييٞٞدِ لْٞٞٞ هشهيٞٞد ايمٞٞٞع صٞٞٞ ج
ٍٕ صٞٞٞن  يجيٞٞٞهد    ٕٔ لًٞٞٞ يجااِْٞٞٞي جهشٚٞٞٞدل، فٞٞٞه لٞٞٞ ٤ يٞٞٞٔ ٌٔ فيٞٞٞ ٞٞٞدِ، يىٞٞٞه صٞٞٞي  ٔ يج

ٔيْ ييجيٚيجٞٞ  فٞٞه يجٞٞيغى فٞٞه يٞٞدله يألطٞٞادٚ يجطٞٞف  اٞٞع يجق ن٢ٞٞ، يلْٞٞ نفصٞٞٔي ن٤ يجييٞٞدِ ن
يٓج١ ن٤ ُ غّهً صن  يجيهد    هى ااْيلو، يجك٤ وٓي يلنند له بل   نْ يصٞنو جهااِْٞي 
ٔا طٞٞٞفكي٤  ٌٔ يأليجٞٞٞى يىٞٞٞه صٞٞٞن  يجهْٞٞٞي لْٞٞٞ يكفاهٍٞٞٞ، ينت ومٞٞٞدفدٍ نخٞٞٞ نهْٞٞٞ ن٤ يجصٞٞٞي
ٌٔ ال  ٔيْ ن٤  طٞيف  ه ٞو صٞن  يجيٞهد   نهْٞ يجصٞٞي ليٞيي  ال ٚدئ٢ٞ انٞو، وال ننٞو  نْٞاد ن

ٔىد ييٓي يجيك٢ يجانّص٢فكفا  .٢ واّل يٓك
ٜٔي فٞٞه ليجٞٞو   ٌٔ طٞٞ ْند ْيْي فٞٞه صٞٞنشو جهْٞٞ اٞٞد لدكٞٞو "يلْٞٞ يطٞٞفهي٣ يجييٞٞدِ صٞٞي

ْٔ َّٕ ٖ  جك٣ٞٞ جُفِلِصَٞٞنُك٣ ا٤ٞٞ : "يطٞٞفهيايد ا٤ٞٞ ليجٞٞو فشٞٞدجى" ْيْي ا٤ٞٞ يجٞٞ ي هانٞٞده صٞٞنش  جيٞٞي
ٜٔي ج٣ٞٞٞ  انشٞٞٞو ا٤ٞٞٞ مٞٞٞٔ  (ٔ)"يأطٞٞٞك٣ ْٔ ييجْٞٞٞ َّٕ ٔيْ يٞٞٞٓج١ ن٤ اٞٞٞد  هيطٞٞٞو يأل ْٞٞٞيل ا٤ٞٞٞ يجٞٞٞ يي٣ ين

 .يط نو ييإلهيدٕ  ه ي٣
٣ٔ ييٞٞهد   ااْيلٞٞو يجٞٞٓت ييٞٞفئ يديفيدهٞٞو يقْٞٞي٣   يلْٞٞ  يٞٞٔ يي٤ٞٞ يقٞٞه  ٤ٞٞ كٞٞ

ٔلدً يأل ْيل يط نو ف قي٢ ٔيو  - :(ٕ)يجم ٟي يم
 

 يطد٣ٌ جهم ٟي
 

ًٌ يدجط ٟي ٔي  م
 

   ًْ  يدجلدهٞٞٞ
 

 
 

ُٔي ٍ د نيد  يجلي٠ يجي ْ
 

ُٔي                        ييجهّند فه يجا
 

 
                                                           

ٌٔ يألني دل  (ٔ)  . ٓٛم   : طي
 ٗٚٗ، ٖٚٗ، ٣ٔ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط    (ٕ)
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ٔىد ل َٞٞ جقْٞٞ جهٞٞ ٣ٔ فٞٞه نها٢ٞٞ صٞٞي أ يجيٞٞد ٔ وجٞٞى وٛيٞٞدٔ صٞٞنفه يجيٞٞهد   ييجكٞٞ
٣ٔ يقيجٞٞٞو  ٞٞٞى  ٤ٞٞٞ صٞٞٞن  يجكٞٞٞ يىٞٞٞه فيٞٞٞه يلًٞٞٞ يجااِْٞٞٞي جهمٞٞٞ ٟي " يطٞٞٞد٣ٌ جهمٞٞٞ ٟي"كّن

ٔف دلد  ييٚائندند   هى يجم ٟي ٔه  شكٖ ي ى٣ يىٓي يْي ٔف دلو جيهْي  .يي
يىه فيه ييهد فو فه " مّٔيً يدجط ٟي"كاد كّنى  ٤ صن  يجيهد   يقيجو 

٣ٕ يإلكثدٔ فه لٟٚ ىد٣ يجشْايجا ١ٔ يجفه فطفه  .شد
فٞٞٞٞه يصٞٞٞٞنو " مّٞٞٞٞٔيً"ي" يّطٞٞٞٞد٣"ينبللٞٞٞٞٛ ن٤ يجييٞٞٞٞدِ يطٞٞٞٞفخ٣ْ صٞٞٞٞ غ  يجايدجغٞٞٞٞ  

ٌٔ يلٜٞٞي يجنش٢ٞٞ انٞٞو  هٞٞى يخفبلفٞٞو، كاٞٞد ن ٚٞٞده صٞٞن  يجْ اياٞٞ   جااْيلٞٞ ، ااٞٞد  يٞٞه يكثٞٞ
ٔئ  .ييالطفا

ٔا نهْٞٞٞ يي٤ٞٞٞ طٞٞٞي٢ يألنْجطٞٞٞه  كثٟٞٞٞ ا٤ٞٞٞ يطٞٞٞفخْي٣ يجصٞٞٞٔي   يفٞٞٞه اييٞٞٞل  نخٞٞٞ
٣ٔ فٞٞٞه نييٞٞٞى يجاهد ٍٕ  نْٞٞٞه صٞٞٞنفه يجيٞٞٞهد   ييجكٞٞٞ ٕ ٞٞٞ  فٞٞٞه فصٞٞٞي ٔ ااْيلٞٞٞو يجٞٞٞٓت يٞٞٞٔ

ٔكيٞٞ  ُ يّٞٞيو يجييٞٞدِ ف يٞٞد  ٌٔ ا ٔلٞٞى ٚي يٞٞد ، يفٞٞه صٞٞي ٔلٞٞى انقٞٞٓي  يجهه ٔه جهغ ُلههيٞٞد، فصٞٞي
٠ٔ، فٞٞه لٞٞ ٤ يٞٞيو  ٚد ٞٞد يجااِْٞٞي يدجاٞٞدل يجٞٞٓت طٞٞقى ىٞٞٓي  ٔه جهااِْٞٞي يدجنيٞٞدٍ يجاٞٞي يٞٞك

ٌٔ ونطٞٞد٤  ٠ٔ، كاٞٞد يٞٞخ٘ يجاهْٞٞ فٞٞه صٞٞي جٞٞو اشص٣ٞٞ، ييٞٞخَّ٘ يجثنٞٞدل فٞٞه يجيٞٞكٔ فٞٞأي
ٞٞٞٞ  ن٤  اٞٞٞٞنح   ٕ ٔيْ يفكث نٞٞٞٞو جهصٞٞٞٞٔي يجاهد ٌٔ ٚٞٞٞٞدئٔ فيينٍٞٞٞٞ خٚٞٞٞٞده، يكٞٞٞٞأ٤ يجييٞٞٞٞدِ ن صٞٞٞٞي

ٔي  هادج ٞد   هش٢ٞ انيٞد اثٞدال  ُ لفٞٓا . يجصندٍ يألخبلل   يجفه  فصٟٞ ييٞد يجااِْٞي اٛيٞ
 :(ٔ)فقد٢

 
ٔهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى كاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  فقٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ٔفد      ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

 ٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞد انق ٔيِ ٓ  ٞٞٞٞٞٞٞٞى يمطٞٞٞٞٞٞٞٞه يجهٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔل  يجغ
 

 يجيقٞٞٞٞٞٞٞٞٞد نلههٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لهي١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لًٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞت يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞلدِ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يجاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ يأ  ٕج  ان
 

ٔلٞٞٞٞٞٞٞٞد  ييجيٞٞٞٞٞٞٞٞكٔ نمٞٞٞٞٞٞٞٞلى لطٞٞٞٞٞٞٞٞنو اي
 

 كاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞقده ان١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞادِ 
 

 ك٣ٞٞٞٞٞٞٞٞ اشص٣ٞٞٞٞٞٞٞٞ جهاهْٞٞٞٞٞٞٞٞ لْٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٚٞٞٞٞٞٞٞٞبل
 

 فصٞٞٞٞٞٞٞٞنٍ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞ لا١ْٞٞٞٞٞٞٞٞ ف ٞٞٞٞٞٞٞٞو طٞٞٞٞٞٞٞٞيئ 
 

 يك٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ثنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فيينٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ خٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞده
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْت فٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٗ يأل   ٔ  كطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيفو 
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ػاضحضمػواضصغح

 

، يفط ٔفشد يإلنطد٤  ٤ فييفو يألأي ايي٤ يٞو ج صٞيح ل افد٤ خهق فد٤ طدا فد٤ ف
٤ٕ يجشق٢ٞٞ ييجشدٚنٞٞ  ال فهشًٞٞ يٞٞو يألىٞٞييل،  طٞٞفْ ى لكافٞٞو فٞٞه  لك اٞٞد  ثديٍٞٞ يجهنٞٞد٤، افٞٞ
ٌٔ  هى يجصنح،  ، ف له٣ ل ٤ فم ٠ صْٔي يجندٖ، ي صنح ل ٤  افه١ يجقْ ك٢ يألأي

ٔل "ي هْٞٞ يجشٞٞٓٔ جا٤ٞٞ  خٚٞٞئ فٞٞه لقٞٞو، كاٞٞد ن٤  ٔفيدٚٞٞد  يث قٞٞد  اهكْٞٞي  يٞٞ ٤ ثقٞٞ  يجاٞٞ ىنٞٞد١ ي
ٔه٢ يجشٛ ٣ لقد  كهاد له٠َّ فٞه  يننطو يي ٤ نندفو ٕه  ٤ خٚئي٣؛ فدج ٔ ٤، يفهدي اع يآلخ

ٔيٍ  ٔه، ييافْٞٞ لهاٞٞو، ي ٞٞٓٔ يجنٞٞدٖ ا٤ٞٞ نننطٞٞي٣، ييجٞٞفاٖ يجايٞٞٔ مفٞٞد٠ يجكاٞٞد٢ يفطٞٞع صْٞٞ
ٔ لٞو، نٛٞٔ وج ٞو ا٤ٞ لافٞو كاٞد  نٛٞٔ يجن هطٟٞي  ٔ ْٞ فه ألغبلٚي٣، فإٓي  ْي  ه و غٌٞٔ  

ٔاينٞو يدألل ٔ ٠ٞ يلْٞ   ف افه١ٞ ييٞٓه يجصٞندٍ لهًٞي  (ٔ")هٞدٔوجى صٞي د٤  شيثٞي٤ فٞه يجٚ
 ْٔ ٔىاٞٞد فٞٞه ل ٞٞدٌ يجنٞٞ ٕٔ ل اٞٞ  ىٞٞدف ٤ يجصٞٞنف ٤ ينث ى٣ٞٞ، يفيٞٞ ا٤ٞٞ ليجٞٞو، ي كطًٞٞ لٞٞيي٣ يْي

ٔمن   ل َ  قي٢ طٞيلدنو يفشٞدجى ييجكٞدٛا ٤ يجغٞ ٛ : "ييجهاد   ا٤ خبل٢ يجفيه يدٍ يجق
ٔطٞٞي٢  (ٕ)"ييجشٞٞدف ٤  ٤ٞٞ يجنٞٞدٖ ييهلل  لًٞٞ يجالطٞٞن ٤  ا٤ٞٞ ك٣ٞٞٛ غ ٛٞٞد  يىٞٞي: "يلٞٞي٢ يج

ٔه يهلل  ٔهٖي يجخبلئ٠  ي٣ يجق دا  لفى  خ  لدْٔ  هى ن٤  ننٓه ْ ده يهلل  ٕ يه٢  هى 
 .(ٖ)"ا٤ يجلٔي يجش ٤ اد يدل

يلْٞٞ فغنَّٞٞى ييٞٞدلي يألنْٞٞجٖ ييٞٞدف ٤ يجصٞٞنف ٤ فٞٞه ااْٞٞيل ي٣، ياٞٞني٣ يجفٚ هٞٞه،  
  -:(ٗ)ل َ لد٢

                                                           
ٕيجه ٚالا: خه٠ يجاطه٣ (ٔ)  ٙٓٔ٘( ٣ْٜٓٛٔاي٠، ْئ يجقه٣،  ) ْٕ يجغ
ٔي٤ (ٕ)  ٖٗٔم   : م٢  ا
ْٕت، مٞيٚ يفشه ٠ٞ (ٖ) الاْٞ ال ٞه يجْٞ ٤  يْٞٞ : طٞن٤ نيٞه ْيْي طٞه اد٤ ي٤ٞ يأليٞشَ يجطهطٞٞفدنه يأل

ٔل٣ٞٞٞ ٕٛٗ٘ ُٕ( ٍ.٠، ْئ ول ٞٞٞدل يجطٞٞٞن  يجنيي ٞٞٞ ، ْ. ْ)يجلا ْٞٞٞ  ، كفٞٞٞدً يآلْيً، ٚٚٚٗ، لْٞٞٞ َ 
 .يدً ا٤ ك٣ٛ غ ٛد  

 ٕٔٛ، ٕٓٛ، ٣ٔ٘:ي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   ْ ي  (ٗ)
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ٔتُّ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ن يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجطَّ

 

ٟٔ يجقمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٌِ    ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  
 لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ خص١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجَشهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهُّ 

 

 ييألنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٌِ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجله٣  
 

  
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهُّ  ٍْ َ ه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ُا  له

 

 يننٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٌِ  
 

  
 َِ ١ُّْ يجكاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهُّ  فهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيٌِ   ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجُش  ُاقدِف
 

  
 ُ نَاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى وجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ُطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبَلجوْ 

 

ٔثٞٞٞٞٞٞٞٞيي  ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞ يجُهْٞٞٞٞٞٞٞٞيِْ    لْٞٞٞٞٞٞٞٞ ي
 

ٟٔ يجانخْٔ  *  ي
 

ٞٞٞٞٞٞشيِْ    ٔت فٞٞٞٞٞٞه يجطُّ ٔي َّْ  ى٣ٞٞٞٞٞٞ يجٞٞٞٞٞٞ
 

*  ْٔ  ي٢ٞٞٞٞ ى٣ٞٞٞٞ نفخٞٞٞٞ
 

 
ٍٕ صٞٞن  يجله٣ٞ ييألنٞٞدٌ كٞأى٣ صٞن   فا ٕٞٞ ييٞد يجااِْٞٞي ل َٞ   خصٞٞو يهلل جقْٞ يٞٔ

ٟٔ  هى ناثدجو ا٤ يجقمدٌ، يلْ كٞد٤ يفصٞدفو ييٞد  يٞشٔ يله٣ٞ  هٞه  ييد ، فند٢ ييد يجي
ٔمه يهلل  نو، فدجندٖ فيشٔ يدجنقْ يجلق قه ل ٤ فغ ً يجق ٣ اع غ دً  ي٤ نيه ٚدجً 
لداه يٞٞد، ناٞٞد وٓي يهْٞٞ فٞٞه يجل ٞٞدٌ ا٤ٞٞ  لا٢ٞٞ اث٢ٞٞ ىٞٞٓه يجقٞٞ ٣، فٞٞإ٤ يجاٍٞٞي  غ ًٞٞ يجهطْٞٞ 

ٔطٞٞفيد؛ جٞٞٓج١ كٞٞد٤ الطفلمٞٞدٔ  هٞٞىُّ ي٤ٞٞ نيٞٞه فقٞٞٚ، يفيقٞٞه يجق اٞٞ  لد ٔئ ااد ٌٔ يدطٞٞفا مٞٞ
ٔيٕ يجق ا  ييض ٚدئيد ىٓي يجيشْ يإل ادنه يجشا ٠ ٔه فه وي ٔمه يهلل  نو نث  .ٚدجً 

ٔيث  لٞٞٞ ٤  هكاٞٞد نّص٢ٞٞ يجييٞٞٞدِ جصٞٞندٍ ااْيلٞٞٞو ا٤ٞٞ خٞٞٞبل٢ و ٚدئيٞٞد يجيشْٞٞٞ يجٞٞي
ه، يصندل طبلجفو ٟٔ هْْي  .فلَْ  ٤  ي

ٍٞٞٞٞ ْٞٞٞٞٔي فٞٞٞٞه يجي  ٟٔي يجايٌْْٞٞٞٞ،  جقْٞٞٞٞ هٞٞٞٞدلٍ نغصٞٞٞٞد٤ يج ٞٞٞٞدجل ٌٕ ي ٞٞٞٞ يجطٞٞٞٞدي٠ اكفن
ٔيْ  ١ٔ، يكٞأ٤ يجيٞد ٔ ن ٌٔ  ٤ٞ صٞيف ٤ نيالىاٞد طٞدك٤ ييآلخٞٔ افلٞ ّْْ  يٞد ٟٔ يجايٞ ييجلٞ

١ٔ صن  يجند ه   ٟٔ يجطدك٤ ن٤  شٚه صن  يجثيدٍ جهق ا ، ييدجافل  .يدجل
ٕٔ نصدج  ىدف ٤  يهاع يجييدِ ي ٤ يجيهد   ييجله٣ ييجصنح  نْ ااْيلو؛ ج ي

 :(ٔ)ف قي٢( جصنحيجله٣ يي)يجصنف ٤ 
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 ُٔ  ٕ  خٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٚ يجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي

 

  ِٔ ّٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  و ثٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  يخ
 

 ُٔ ٔي  فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدنفيى يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ِٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى غ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ اقْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  وج
 

 ٍْٔ يألاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞئُ 
 

  ِٔ  وجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى نطْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  مٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

 ثديٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجهنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ِ 
 

 صٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنِي  ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدنه 
 

ٔ نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞوْ   لْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى  
 

٠ِٔ يجاطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنيَنوْ    يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجُّٕ
 

 
ٕ ٔ افشدمٌْٞٞٞٞ اٞٞٞٞع صٞٞٞٞن   ٞٞٞٞي ٕٔ صٞٞٞٞن  يجصٞٞٞٞنح  نْٞٞٞٞ يج ٞٞٞٞ ٔيْ يجييٞٞٞٞدِ ن٤  ي ْٞٞٞٞ ن جق

نطْٞٞ مٞٞدٔ  هٞٞى يأل ْٞٞيل، صٞٞنِي  ٤ٞٞ يجهنٞٞدٌ، يىاٞٞد صٞٞنفد٤ ال  هغٞٞه يجيٞٞهد  ، فيٞٞي 
ٔمد٤ اع يشمٞياد يجٞيشٙ ، فدجصٞنح ال  كٞي٤  ٤ٞ مٞشٟ ني  نلْىاد يآلخٔ يال  فشد

ناد  ٤ يهد   ييلفْئ، يله٣ يثيدٍ هند٤  .هي٤، ييض
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ٔى  ْي   ٔكٞد٤ يإل اٞد٤، ال  طٞٞفق ٣ و اٞد٤ ياٞ ٔك٤ٞ ا٤ٞٞ ن ٤ ن٤  كٞٞي٤ اطٞأج   قْ ٞ  ي
 ٤ٞٞ اْٞٞا ي ٞٞه يجاٞٞها٤ " هٞٞى  قٞٞ ٤ ييض اٞٞد٤ كدا٢ٞٞ يياٞٞد، كاٞٞد ن٤ يجفطٞٞه ٣ يياٞٞد  كيٟٞٞ 

ٔكٞدٍ ... يْ نو فه ميل طن٤ يجل دٌ يجفٞه نل دىٞد ٔطٞ  فٞه يهْينٞو ن٤ ها ٞع ل فافٞى ف
ٔه، يفييف٠ٞ اٞع ىٞٓي يإل اٞد٤  ٔفيٚ  يطننيد وناد فقع يف٠  ه٣ يهلل طيلدنو يفقْٞ  يجل دٌ يجا

 ١ٔ ٔيل ٞ  طهيكو يجٓت ال  ف طييد  وال نخٞٓ يٞو، كدنٍٞ ىٞٓه يجشق ٌْٞ ْيفشٞد  وجٞى ل ٞدٌ و ادن ٞ  
ْٔ ييجهاد ٞٞٞ  ٞٞٞى اطٞٞٞفيا يجنٞٞٞ ١ٔ يألصٞٞٞ ٢ جهٞٞٞننٖ "ييٞٞٞٓج١  شْٞٞٞ ىٞٞٞٓي يإل اٞٞٞد٤  (ٔ)" ه يجالٞٞٞ

ٔ   يىي يجْيفع يجلق قه جهشا٢ فه ا ْي٤ يجل دٌ ٔ ٣ اٞد  هكْٞ  (ٕ)"يجيي ٔم٤ يجكٞ ْٔ يجقٞ يلْٞ ني
ٞٞو فشٞٞدجى ل٢ٞٞ ج٤ٞٞ : "يليجٞٞو  ٕٞٞ يه٢ٞٞ( ٖ)"يٞٞئ خهقنٞٞده يقْٞٞٔونٞٞد ك٢ٞٞ : "ىٞٞٓه يجشق ٌْٞٞ فٞٞه ليج
ٔٙ : "يفٞٞٞه يجلْٞٞٞ َ يجقْطٞٞٞه  قٞٞٞي٢ طٞٞٞيلدنو( ٗ)" صٞٞٞ يند وال اٞٞٞد كفًٞٞٞ يهلل جنٞٞٞد ا٤ٞٞٞ ج٣ٞٞٞ  ٞٞٞ

ٔت ٔيٞد  غ ٞ ٔت فه هٞفاٖ  ٔطٞي٢ ( ٘)"يقمدئه يلْ وجٞى يإل اٞد٤ يدجقمٞدل ييجقْٞٔ  ي يهٞو يج
ٔه لفٞٞى  شه٣ٞٞ ن٤ اٞٞد نصٞٞدي: "لٞٞدئبل   ٔه ييٞٞ و ج٣ٞٞ  ك٤ٞٞ ال  ٞٞها٤  يْٞٞ لفٞٞى  ٞٞها٤ يدجقْٞٞٔ خ ٞٞ

 ( ٙ)"ج خٚئو ين٤ اد نخٚأه ج٣  ك٤ ج ص يو
ٞٞٞٞٔ ييٞٞٞٞدلي يألنْٞٞٞٞجٖ  ٤ٞٞٞٞ و اٞٞٞٞدني٣ يدجقمٞٞٞٞدل ييجقْٞٞٞٞٔ اشهنٞٞٞٞ ٤ فطٞٞٞٞه اي٣  يلْٞٞٞٞ  ّي
ٔه يهلل  ّٕٞٞ يه٢ٞٞ، يا٤ٞٞ ىٞٞهالل يي٤ٞٞ يجصٞٞيدٝ يجٞٞٓت ييفشٍْٞٞ  نٞٞو يجْٞٞ دٔ  يينق ٞٞدْى٣ جاٞٞد لْٞٞ

                                                           
ٔي٤، ٚ: فٞه يجشق ٌْٞٞ يإلطٞبلا   ييألخٞٞبل٠ (ٔ) ٌٔ، ْئ يجٚيد ٞٞ  ) ٔالاْٞ  يْٞٞ يجطٞفدٔ نصٞٞدٔ يمخٞ يجقٞٞدى

 .ٜٙ، ٜ٘٘( ٣ٜٔٛٔيجالاْ  ، 
ٔىد فه يندل يجه ٢ (ٕ) ٕي٣، ٚ: يجشق ٌْ ينث   ٖٛ٘( ٜٓٛٔيأللصى،  اد٤، اكفي  ) ٖ يْ يهلل  
ٌٔ يجقأ، م    (ٖ)  ٜٗطي
ٌٔ يجفيي ، م    (ٗ)  ٔ٘طي
ٔلا٤  صٞد٣ يجْٞٞ ٤ يجٚيٞٞدٚيه : هٞداع يأللدْ َٞٞ يجقْطٞٞ   (٘) ٔيَ، )نيٞي  يْٞٞ يجٞٞ ٔ ٞٞد٤ جهفٞٞ ٌٔ، ْئ يج يجقٞدى

ٔل٣ ٕٛ،٘٘، ٣ُٖ( ٜٜٔٔ  .ٕٙٛ، لْ َ 
ٔآت، ِ (ٙ) ٔل٣ ٔ٘ٗ، ٘ٗطن٤ يجف ه يإل اد٤ يدجقْٞٔ اد هدل ف: ، كفدً يجقْٔ، يدًٕٗٗٔ، لْ َ 

ٔه، يلد٢ ٔه يي ٔفو وال ا٤ لْ َ  يْ يهلل ي٤ ا اي٤: "خ  ٔ ً ال نش  ".لْ َ غ
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ٕا ٓج١ وجى لك٣ يجقمٞدل ْي٤  ٔيٙ يجاقْط ، ينلشْه يجشهٕ  ٤ يجيصي٢ وج يد، فش ي فٞ
ٔمدل  كدابل  يفطه اد  فداد ، ف قي٢  :(ٔ)ي٢ 

 
 ْٔ  جقْ فندلٍ يجْ د

 

 ْٔ ٕي  ييٚ يه  نيد يجا
 

 ْٔ  جي كد٤ جه ُلك٣ُ يخف د
 

 ْٔ ٔي  اد لَّٔ يه  نيد ل
 

 اٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يٞٞٞٞٞٞٞٞٞدله لك٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجقمٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

ٔت يجٞٞٞٞي ٚٞٞٞٞد٢ يجاْٞٞٞٞا    هٞٞٞٞ
 

ٔمٞٞٞٞٞد  فبل فك٤ ُاشف
 

 
٤ٕ يجيْٞٞٞ ْ ٤ ٔغ٣ٞٞٞ يألج٣ٞٞٞ ييجلٞٞٞ يجهٞٞٞٓ ٤  يٞٞٞشٔ يياٞٞٞد   طٞٞٞه٣ يجييٞٞٞدِ يلك٣ٞٞٞ يجقمٞٞٞدل 

٤ٕ يٛبلجٞٞو  هٞٞٞى  نف هٞٞ  فيد ْٞٞ يجاطٞٞٞدف  ي نٞٞو ييٞٞ ٤ يجْٞٞٞ دٔ يجاقْطٞٞ ، يلْٞٞٞ نجقٞٞى ىٞٞٓي يجلٞٞٞ
ٕ نٞٞٞ  يدك ٞٞٞ  افأجاٞٞٞ  فنيشَٞٞٞ ا٤ٞٞٞ  دٚنٞٞٞ  و ادن ٞٞٞ  يٞٞٞندف   ٔيٍ يجيٞٞٞد ٔ يجفٞٞٞه هٞٞٞدلٍ ل  يٞٞٞد

ٕئ، جي كد٤ جه ُلك٣ يخف دٔ" ّْ يألجٟٞ ..." فندلٍ يجْ دٔ، يٚ يه  نيد يجا يلْٞ طٞد ْ اٞ
ٕٔ يٌْ يي٠ يجييدِ وجى هدنً فك ٕ ٤ ني ٖٔ ايط قه ل ٔفهن  فه فيج ْ ه ٔيل يجا ٔئ يج

ٔيشٞٞٞ   ٤ٕ يجشدج ٞٞٞ  فٞٞٞه يألطٞٞٞادٚ يأل ٌٔ يجلٞٞٞ ٔفنٞٞٞدٜ نيٞٞٞ ٔغ٣ٞٞٞ ي يلن نٞٞٞو وجٞٞٞى يجْٞٞٞ دٔ يجاقْطٞٞٞ ، ي
ٔيمٞ   فٞه يجقن٢ٞ  ٌٔ ىدْئٞ  اطٞها   " اٞد يٞدله لك٣ٞ يجقمٞد"يأليجى نهْ يجيد ٔ  هفنٍ ينيٞ

ٔه ٔمده يقمدل يهلل يلْ  .ج شئ  ٤ لند فو ي
ٕه ي ٣ْٞٞ   يلْٞٞ يطٞٞفخ٣ْ يجييٞٞدِ يجقدف ٞٞ  يجاق ٌْٞٞ فٞٞه يألطٞٞادٚ، يىٞٞي اٞٞد  بلئ٣ٞٞ  هٞٞ

ٔفٞٞو  هٞٞى يجيصٞٞي٢ وجٞٞى يألاٞٞدك٤ يجاقْطٞٞ ، فٞٞه لٞٞ ٤ هٞٞدلٍ لدف ٞٞ  يألغصٞٞد٤ انفي ٞٞ   لْ
ٔمٞٞده  يٞٞأجٟ يإلٚٞٞبل٠، ااٞٞد  اٞٞنح يجييٞٞدِ نَنطٞٞد  ٚٞٞي بل  اافْٞٞي ؛ ج شيٞٞٔ  ٤ٞٞ يطفطٞٞبلاو ي

 .يدجقمدل ييجقْٔ
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ٔغ٣ٞ يجنقْٞ يجٞٓت ُانٞه يٞو ي شئ يجييدِ يي٤ يجهي ٔه  ٔمده يقمدل يهلل يلْ دن   ٤ 
 :(ٔ)نف ه  اٍي يجاه١ يجاه ْ، ف قي٢

 
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞع   ُٔ *  ٢َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٚ يجنه  ٢َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يألطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يف

 

 
 

ٞٞٞه اينْٞٞٞ ٔي  غ
 

 ُٔ  يكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ انفمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞده يجْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى
 

 
 

 ياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد فقهْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞده يهلل ٔي   ه  صٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي
 

  
َّ يجاه ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدهُ   ُلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

  
ٔمه  ي ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٚ يجاه١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

  
 جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى جق ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدهُ نلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيلد  و

 

  
   ُٜ ُٔ *   م٤ يجٚهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  فهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞح  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

 
 

ٔيْْٞٞٞٞٞ   فٞٞٞٞٞدجهي ن
 

 ُٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد فهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔلو    ْْ ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ُي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 فدجشيُْ نلاْْ  
 

٣َٛ يجاصدً يجٓت  كفنٟ يجييدِ  هى ىٓي يجنقْ، ل َ وٛٞبل٣ يجكٞي٤،   ٔغ٣  
ٟٔ مفٞٞد٠  ٔه، ي طفيٞٞ ٔيٞٞدْ يجهٞٞي، يفشٚ ٢ٞٞ يجاه١ٞٞ، واّل ننٞٞو  شه٤ٞٞ و ادنٞٞو يقمٞٞدل يهلل يلْٞٞ ييض

ٔيٍ يجييٞدِ ينجندٛٞو يجفٞه يألا٢ جفيْ ٤ٕ ييألطى يٛبلجو  هى  يٞد ْ يجٛبل٣ يلْ نجقى يجل
يل ْيكن  فٞه يجاٚهٞع ييجْٞٔي  ٔيٞه اينْٞ، "غٚفيد غادا  طْي ٢َّٞٚ يجنه ٞع، ف٢َّٞ يألطٞٔ، غ

ٔيْٞٞٞ ّٚ يجاه ْٞٞٞ،  ٢ٞٞٞٚ يجاه١ٞٞٞ، يجهٞٞٞي ن ٔي   هٞٞٞى اٞٞٞد لمٞٞٞده يهلل، ُلٞٞٞ ٤ٕ " صٞٞٞي ااٞٞٞد  يٞٞٞه يٞٞٞدجل
ٔل  يدجفنٞٞده٢ يجيْٞٞ ْ يجٞٞٓت  يٞٞشٔ يٞٞو يجييٞٞدِ، وال ن٤  ٔيٍ فٞٞه يجقن٢ٞٞ هٞٞدلٍ ايٞٞ م٤ "يجشيٞٞد

ٔل    د فهٔ، يجشْي نلاْ ، فهح  د ئْ،  ْ ييد ااد  يه يأ٤ يجييدِ ج٣  طفطٞه٣ " يجٚهٜي
ٔكٞٞو يجٞٞننٖ يجاهانٞٞٞ   ِٔ، يىٞٞٞٓي اٞٞد فْ ٤ٕ  شقيٞٞو يجنٞٞ ٕينٞٞو كينٞٞو  ٞٞها٤ يقمٞٞٞدل يهلل فٞٞدجل ألل

ٔه ٔيم   يقمدل يهلل يلْ  .يج

                                                           
 ٕٖٕ، ٣ٔ٘: يجطدي٠ (ٔ)
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ػاضحصطظ
 

ٌٕخه٠ٞٞٞ هه ٢ٞٞٞٞ يفمٞٞٞ ه  يجٞٞٞٞننٖ ي ٔيئٞٞٞٞع  فمٞٞٞا٤ لكاٞٞٞٞد  "، ي(ٔ)جندٚقٞٞٞ  يجاا ٞٞٞٞ لٞٞٞي٢ 
ٔيئش  نْي يىد  ٔيلى٣ نلييال   صل لد  اطهاد ، يلهاد  خهي نًْ نت نا  ا٤ لكادل خهنيي ي

ٔفي٣ وج يد يايلني٣ انيد ٔيي٣ فه يجل دٌ، ينٛ  .(ٕ)"خبلص  فهطنفي٣ يفهد
ٔطٞٞ  يجطٞٞهيك   جهق اٞٞ  ٔه نفم٢ٞٞ يجطٞٞي٢ جهاد   يففههٞٞى ل اٞٞ  يٞٞشٔ يجلكاٞٞ  فٞٞه فٞٞيف 

ًٔ ييطٞش  فٞه يجل ٞدٌ ي قٞي٣  هٞى  يجخهق   ينهدليد فه يجييلع يجطٞهيكه، كينٞو نفٞدُ فهٞد
ٔ ٣  هٞٞى يفخٞٞدٓ يجلكاٞٞ  يطٞٞ ه   ٔم٤ يجكٞٞ ٌٔ، يلْٞٞ لَٞٞ يجقٞٞ ٞٞ ٣ٞٞ ييجنقٞٞو ييجخي  ندصٞٞٔ ا٤ٞٞ يجشه

، لد٢ فشدجى ٔي١ يدجلكا  ييجاي ٛ  يجلطن  يهدْجي٣ يدجفه ىه : "جهْ ٌي يْٜ وجى طي ٢ 
 .(ٖ)"نلط٤

ٕخٔ يجيش  ٔ يدجلكا ، فإ٤ يجاييلدٍ ج٣ فخ٢ ن مد  ا٤ ىٞٓه يجق اٞ ، فقْٞ يكاد 
ٕ ْٞي٤ يجٞٓت  ٔيي٣ فه اييلدفي٣، يا٤ مٞاني٣ يي٤ٞ  ٜ ييدلي يألنْجٖ خبلص  فهد نْي

ٔهبل  لك اد ، فقد٢   :(ٗ)هشهٍ انو ٛها  يجطه٤ يفقهيدٍ يجل دٌ 
 ُٔ ْٔ ٤ اصدْ  نوخيينند جهيي

 

 ُٔ  يال نّي٢ُ وال ط فهيه مخ
 

ناه إل فد ُٔ ي ًييض ٕاد٤ جندٛ  ج
 

 ُٔ ُّْ  ٞدث ُّْ، ييجَهٞ  فقْ  طفق ٢ يجَه
 

ٕي٢  يَٞٞٞنأُ   ُْ  قيٞٞى يألاٞٞٞٔ اٞٞد  يفلاٞٞ
 

 
                                                           

ٔيٟ: ينٛٞٞٔ، فيٞٞٞٓ ً يألخٞٞٞبل٠( ٔ) نيٞٞٞي  هٞٞٞى "الي٤ٞٞٞ اطٞٞٞكي و : يجاطٞٞٞاى فيٞٞٞٓ ً يألخٞٞٞبل٠ يفٚي ٞٞٞٔ يأل ٞٞٞ
ٌٔ، اٚي" )نلاْٞٞٞ ي٤ٞٞٞ الاْٞٞٞ ، يينٛٞٞٞٔ يجنكٞٞٞٔ يألخبللٞٞٞه ٛٔ٘( ٜٜ٘ٔشٞٞٞ  الاْٞٞٞ  هٞٞٞى صٞٞٞي ح، يجقٞٞٞدى

ٔيه  ٔت : يجنبلطن  يألخبلل ي٤ –يجش ٕ ع، )ادهْ فخ ، يألىه   جهنئ ييجفي ٍٔي  ٜٙ، ُٕ٘( ٜٜٚٔي 
ٔيه فه يألنْجٖ( ٕ) ٕ ٕ  ف ٠ : يألًْ يجش ٔي  ، ْ) يْ يجش ٌٔ، ْئ يآلفد٠ يجش  ٕٛٓ٘( ٍ.يجقدى
ٌٔ يجنل٢ (ٖ)  ٕ٘ٔم   : طي
ٕ ْي٤ْ يي٤ ي (ٗ) ٔت ٚ: فلق ٠: ي٤  ، ْئ يجه ٢، ) ٔلند يجندخي ٍٔي  .٘ٛٗ٘( ٜٜٓٔي 
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  ّٔٞٞٞٛ ٔهٞٞٞبل  لك اٞٞٞد  ُ ن ٔىد هش٢ٞٞٞ انٞٞٞو  ٕيي٢ يأليٞٞٞ دل يينْٞٞٞثد ٕ ْٞٞٞي٤ جٞٞٞ ٔي١ يي٤ٞٞٞ  و٤ وْ
ٔه فٞو ج٣ٞ  ك٤ٞ  يث ٞد ،  ٌٔ فاههىد يجلكا  ييجان٠ٚ، يىٞٓي يجفنٛ ٞٔ ج ٔه يكهادٍ اخفص ألفكد

ٔيٞٞ  يخيٞ ناٞد  ٤ٞ فه ْٔىٞد يجييٞٞدِ ييض ٔغ٣ٞٞ ن٤ ىٞٓه يجلقٞدئ٠ يجفٞٞه  ي ٌٔ فٞه يجل ٞٞدٌ ٚي هٞ ، ي
ٔكيد يجها ع، وال ننيٞد لٞ ٤ فٞأفه فٞه يلٍٞ يجغنهٞ  ييالنغاٞدٖ فٞه  ا٤ يجيْ ي دٍ يجفه  ْ
اهٓيٍ يجْن د، فكٞي٤ ياثديٞ  يجصْٞا  يجفٞه  طٞفن ٠  ه يٞد ا٤ٞ غٞدً  ٤ٞ ي ٞه يجلقٞدئ٠، 

ٔيِ فٞٞه غ يييٞٞ  يجيٞٞيييٍ؛ جٞٞٓج١ يطٞٞفخ٣ْ يجييٞٞدِ يج ٌٕ يجنْٞٞيل فٞٞه اٚهٞٞع ىٞٞٓي ي فني ٞٞو يياٞٞ
فٞه لْ ثٞو " نخييننٞد"يجي ٍ؛ ج لَْ صلٌي  فهيىٞد ٓكٞٔ يجلقٞدئ٠، ث٣ٞ و٤ يطٞفخْياو جهنٞٛ 

ًٔ، يليجٞٞٞٞو  اٞٞٞٞع ن٤ " نخٞٞٞٞيينه"ال " نخييننٞٞٞٞد"جاخدٚي ٞٞٞٞو نلَْٞٞٞٞ ني ٞٞٞٞد  ا٤ٞٞٞٞ يجلا ا ٞٞٞٞ  ييجقٞٞٞٞ
ً يجافلَْ ييلْ ىي يجييدِ؛ ج يا٢ يدجنصح نكئ لْٔ  ا٤ يجافهق ٤، ث٣ٞ نطٞفخ٣ْ نطٞهي 

ْٔت جننطٞو، يىٞٓي اٞد  فٚهيٞو نٜٞي  يالجفندٍ ا٤ٞ يجخٚٞدً يجهاشٞه إلخيينٞو وجٞى يجٞفكه٣ يجنٞ
ٔ ْ يجفني و وج يٞد، يلٞ ٤  يجخٚدً، فل ٤ يهو يجخٚدً جآلخٔ كد٤ يجلْ َ  ٤ لقدئ٠  

ٔيْ ن٤  يْنىد يدإلصبلِ  .فلي٢ جهلْ َ  ٤ يجننٖ ن
ٞٞٞٞهه يجلكاٞٞٞٞ  اطٞٞٞٞفخْاد   ٞٞٞٞه نطٞٞٞٞهًي فاه يجنش٢ٞٞٞٞ  ث٣ٞٞٞٞ ونٞٞٞٞو فٞٞٞٞفح يٞٞٞٞدً ياللفاٞٞٞٞدالٍ ف

 ٜٔ ًٔ  ٤ٞ فندهجٞو فٞه فغ ٞٔ يأللٞيي٢ يجٞٓت ىٞي نٞديع ا٤ٞ "  طفق ٢"يجامد ٔند  يقْ؛ ج ش اقف
ٕاد٤  .فقهيدٍ يج

ٔٔ  بلئ٣ٞ يمٞع يجييٞدِ، ل َٞ لدجيٞد فٞه   ٔيل  يىٞي صٍٞي افكٞ يلْ هش٢ يجقدف   
ٔيْ جصٞٞيفو ن٤  يقٞٞى نكيٞٞٔ لْٞٞٔ ااك٤ٞٞ فٞٞه ٓى٤ٞٞ يجافهقٞٞه ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ خدصٞٞ فيد  يجطٞٞه٤ فٞٞأ

ٌٔ، يهدلٍ ي ٔٙ ن٤ فكٞي٤ اق ٌْٞ، وال يجافكٔ ٔغ٣ طهنو، يكٞد٤ ا٤ٞ يجانفٞ ٔيل امايا   ج
ن٤ يجامٞٞٞاي٤ يجٞٞٞٓت لٞٞٞييه يجقن٢ٞٞٞ  كٞٞٞدْ  نطٞٞٞٔ ٓج١ٞٞٞ يىٞٞٞي ن٤ يجييٞٞٞدِ فهفدلٞٞٞو لدجٞٞٞ  ا٤ٞٞٞ 

ٔيلو  .يجفنده٢ يإٚبل٠ ط
ٔي١ لق قٞٞ   ٔه إلْ ٕا١ُّٔٞٞ وجٞٞى نطٞٞهًي يجلكاٞٞ  فٞٞه فيه ٞٞو يجنصٞٞح جننطٞٞو يجغ ٞٞ ي ههٞٞأ يي٤ٞٞ 

ٔيً يأله٢، يجفه فطف - :(ٔ)ْ ه يإل ْيْ جهقدل يهلل ف قي٢ٕيي٢  أ ييلف

                                                           
 ٚٗ٘، ُٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٔ)
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َّٓىدً ٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ يشْٞٞٞٞٞٞٞٞ يج ٞٞٞٞٞٞٞٞع يأل  ٔه ٞٞٞٞٞٞٞٞي ف  ج

 

  ًْ ٔا لي ٞٞٞٞٞ  ج٣ٞٞٞٞٞ فقِْٞٞٞٞٞ يأليٞٞٞٞٞيي٠ ٓكٞٞٞٞٞ
 

 ًْ  يك٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ يه ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيد
 

  ًْ   يلٛٞٞٞٞٞٞٞٞو يجْٞٞٞٞٞٞٞٞىُٔ يصٞٞٞٞٞٞٞٞيح يجايٞٞٞٞٞٞٞٞ 
 

 *    *    * 
ٔيكًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجشهٕٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نال نيمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ُ    ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد 

 

 لْٞٞٞٞٞٞ مٞٞٞٞٞٞ ٠ يجْٞٞٞٞٞٞىُٔ  ه ١ٞٞٞٞٞٞ يجاهٞٞٞٞٞٞد٢ْ  
 

ٔيمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ُ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيد   ال فلطَٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤ْ ن٤ يجصا
 

ٞٞٞٞٞٞٞد٣ ف يٞٞٞٞٞٞٞد  ٞٞٞٞٞٞٞهل يجٛٞٞٞٞٞٞٞبل٢ْ  فن  فلٍٞٞٞٞٞٞٞ ف
 

ْٔا  قٛٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ُ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٣ٌ ييج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجش ٗ ن  ف
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ْ   ٔل اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ي نياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد كدجخ   ييجاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 ًْ ْٞٞٞٞٞٞٞ اَّٞٞٞٞٞٞٞٔ كاٞٞٞٞٞٞٞٔا يجطٞٞٞٞٞٞٞلد ُٔ ل  ييجشاٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ًْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدهلل  اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ي  ييجاهفق
 

 ًْ ٔي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اخْٜٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي يهاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞع يجطَّ  ينن
 

  ًْ  ٔ  فلطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيو اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل  يال فطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞف
 

 
ٔيْ ن٤  نصٞٞٞح يٞٞٞو ننطٞٞٞو   ٢ يجييٞٞٞدِ اٞٞٞد يص٢ٞٞٞ وج ٞٞٞو ا٤ٞٞٞ لند ٞٞٞدٍ، ياٞٞٞد ن جقْٞٞٞ لٞٞٞيَّ

ٔيهٞٞح يننٖٞٞ اهانٞٞ ، يلْٞٞ يغ ٞٞ ٌٔ ثدليٞٞ  ي ق٢ٞٞ  ٔه وجٞٞى كهاٞٞدٍ يدل ٞٞ  خدجٌْٞٞ فٞٞن٣  ٤ٞٞ يصٞٞ 
ْٞٞٞج٢  هٞٞٞى ص٠ْٞٞٞ انٚقٞٞٞو، لْٞٞٞ صٞٞٞدٝ ىٞٞٞٓه  ٞٞٞ  يجشقهٞٞٞه ج  ٕن يطٞٞٞفخ٣ْ يجييٞٞٞدِ نطٞٞٞهًي يجايي
ٕندٍ يأطهًي يجلكا  ج مع يجخ دٔ ناد٣ يجافهقه، واد ن٤  طفه ً وجى نْٞيل يجشق٢ٞ  يجايي

اٞد  ٠ٔ فٞه غنهفٞو ف طف قٛ ا٤ غنهفو ي نفيو وجٞى اآجٞو، ييض ٔك٤ وجٞى  ييٚنٞو ينىييئٞو ف غٞ ٞ 
ٔه لْٞ ينفيٞى ينههٞو لْٞ لٞد٤، يلْٞ كثٟٞ يجييٞدِ يجصٞٔي يجلطٞ   فٞه  يال  طف قٛ وال ي اٞ
ٔ يٞٞٞه يجنٞٞٞديع ا٤ٞٞٞ  ٌٔ نيشٞٞٞدْي  هادج ٞٞٞ  ومٞٞٞدف  وجٞٞٞى يجيشْٞٞٞ يجفه ىٞٞٞٓي يجي ٍٞٞٞ جكٞٞٞه ُ شٚٞٞٞه يجنكٞٞٞ

ٌٔ، فهٞٞٞدلٍ يجصٞٞٞٔي اففديشٞٞٞ   جايٞٞٞ ً، نٞٞٞد٣ يه ٢ٞٞٞ يجيٞٞٞيدً،  يلٛٞٞٞو يجْٞٞٞىٔ، يصٞٞٞيح ي"يجخيٞٞٞ
ٔل كدجخ ٞد٢، يجشاٞٔ اّٞٔ كاّٞٔ  ْٔا  قٛٞ ، يجاٞ ٔيكً يجشهٕ، م ٠ يجْىٔ، يجش ٗ ني٣، يجٞ

ٞٞٞٞ  " يجطٞٞٞٞلدً ٔي يلْٞٞٞٞ هٞٞٞٞدلٍ ىٞٞٞٞٓه يجصٞٞٞٞٔي فٞٞٞٞه اشٛايٞٞٞٞد  ا قٞٞٞٞ  نديشٞٞٞٞ  ا٤ٞٞٞٞ  ا٠ٞٞٞٞ يجفه
يجلق٢ٞٞٞٞ يجٞٞٞٞٓت  قفٞٞٞٞن٘ انٞٞٞٞو يجخ ٞٞٞٞد٢  ندصٞٞٞٞٔ "يجيخصٞٞٞٞ   جهييٞٞٞٞدِ، فدجالطيطٞٞٞٞدٍ ىٞٞٞٞه 

ٔإٞٞي ي هطْٞٞ ف يٞٞد اشدنٞٞدٌ يجيٞٞد  ٌٔ ي طٞٞفاْ يج ٔ، ف نك١ٞٞ  ندصٞٞٔ يجييلٞٞع ي شٚ يٞٞد يجصٞٞي
ىٞٞٞد، ف ش ْٞٞٞ وجٞٞٞى يجييلٞٞٞع يىهٞٞٞو  ٞٞٞدئٟ هْ ٌْٞٞٞ  غٞٞٞٔي فٞٞٞه ن ادليٞٞٞد ي ٛ ٞٞٞئ هٞٞٞيىٔ يهْي ٛي
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يينطهداو ي لق٠ يٓج١ ينْادُ يجيشٔي ييجبليٞشٔي يجلق قٞه ييجبللق قٞه يجشق٢ٞ ييجشدٚنٞ  
ٔيل   يجاكثن  ٔه د يج ٔيدٚ يج  .(ٔ)"فه يجصٔي يجافادطك  ي

ٔف ٤   ٔيل لْٞٞ اد  يىاٞٞد فصٞٞي ٔ يلْٞٞ يطٞٞفخ٣ْ يجييٞٞدِ صٞٞي ٔهفٞٞد  هٞٞى نجطٞٞن  يجيٞٞش ْ
ٔف ٤  يشٔ يجييدً يدجه ٢، ييشٔ يجاي ً يدجصيح، وال ن٤ يجييٞدِ ن ٚٞى جيٞدف ٤ يجصٞي
ٔ شد٤ يجييدً ل َ وليد٢ يجْٞن د يك٢ٞ اندفنيٞد  ٔا يل َ  كي٤ يجني٣ فه  نيشدْي  ْالج   نخ

ٔٙ ن٤ فكٞٞي٤ ف ٌٔ يجايٞٞ ً، يكٞٞد٤ ا٤ٞٞ يجانفٞٞ ٌٔ يجيٞٞيدً فٞٞه يايدىهيٞٞد ييإل قٞٞدٛ فٞٞه ففٞٞ فٞٞ
ٔطي٢   ّاد ُ طأ٢  نو يإلنطد٤  ي٣ يجق دا   ٚد   يهلل ي ا٢ يجصدجلدٍ ل َ  قي٢ يج

ٔه ف اد نفنده" يٞدً نيٞأ فٞه " ٤ يجطيش  يجٓ ٤  ٛهي٣ٞ يهلل فٞه ٛهٞو  يليجو  (ٕ)" ٤  ا
ْٞٞن د ي قي٢ٞٞ  ه ٞٞو صٞٞيح يجيٞٞ ً  (ٖ)" يٞٞدٌْ يهلل يال  ن ٠ٞٞ يإلنطٞٞد٤ وال  نْٞٞاد فْٞٞئ  نٞٞو يج

ٔي  ي ٕيي٢،  نْىد  يْن يهي٣ يجننٖ يصلٌي يجما ٔ ييجيكدل  هى اد فدٍانٓ  .دج

                                                           
ٔيٞٞٞٞه يجاشدصٞٞٞٞٔ (ٔ) ، ْئ يجكفٞٞٞٞدً يجهينٞٞٞٞدنه، )الاْٞٞٞٞ لاٞٞٞٞيْ : يجلْيثٞٞٞٞ  فٞٞٞٞه يجيٞٞٞٞشٔ يجش ٍٔي ( ٜٙٛٔي ٞٞٞٞ

ٜ٘٘. 
ٕئ (  ٕ) ٕئ، فلق ٠ٞٞٞ : اطٞٞٞنْ يجيٞٞٞ ٞٞٞ: نيٞٞٞي يكٞٞٞٔ نلاْٞٞٞ يجيٞٞٞ  ٕ ٔلا٤  ٍٔي ، ) ٤ٔ يهلل، ٚالنٞٞٞٛي  يْٞٞٞيج ي ٞٞٞ

ٔم٤،   . ٕٙٙ٘ ُٗ( ىٜٞٓٗٔاهطط   هي٣ يجق
ٔت (  ٖ) ٔل٣ٞ ٕٗٗ، ٘ ُٔ: صل ح يجيخد ٕكٞدٌ ، يٞدً ٖٕٗٔ، لْٞ َ  يجصْٞل  يٞدج ا ٤ : ، كفٞدً يج
. 
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 اضطدل
 

ٕي٤ فثق٢ٞ ف ٞٞو كنّٞ  يجل٠ٞٞ، يفخٟٞٞ ف ٞو كنّٞٞ  يجيد٢ٞٚ، جٞٞٓي فإنٞو ُ شْٞٞ ل اٞٞ    يجش٢ْٞ ا ٞٞ
ٕ ٢ٞٞ يجٛه٣ٞٞ  نخبلل ٞٞ  فلي يٞٞد يجٞٞننٖ يجندمٞٞه  يجطٞٞي   يجفٞٞه ُفشٚٞٞه جك٢ٞٞ ٓت ل٠ٞٞ  لقٞٞو، يف

ًٔ  هٞٞى  ْٞٞ يجٛٞٞدج٣، يفانٞٞع ينفيٞٞد١ ل ٔيمٞٞي٣ يدجمٞٞ ٔ ٤ يجافشهقٞٞ  يأننطٞٞي٣ ين  قٞٞي٠ يآلخٞٞ
ناد فيا٢ يجاهفاع كهو، جٓي فقْ نجٞح  ْٔ ننطو ييض يناييجي٣، يىٓه يجق ا  ال فقفصٔ  هى يجن
ٔطٞدالٍ يجطٞٞادي   يشْٞٞ يإل اٞٞد٤ يٞٞدهلل ل َٞٞ  قٞٞي٢  ٔم٤ فٞٞه ٚهًٞٞ يجش٢ْٞٞ يهشهٞٞو ىْٟٞٞ يج يجقٞ

ٕجنٞٞٞٞٞد اشي٣ٞٞٞٞٞ يجكفٞٞٞٞٞدً ييجا ٕٞٞٞٞٞ : "فشٞٞٞٞٞدجى ٔطٞٞٞٞٞهند يدجي نٞٞٞٞٞدٍ، ينن ٔطٞٞٞٞٞهند  ي٤ ج قٞٞٞٞٞي٣ يجنٞٞٞٞٞدٖ جقْٞٞٞٞٞ ن
ٔ ٣ يجش٢ْٞٞ  هٞٞى يجاطٞٞها ٤ ي٢ٞٞ هشهٞٞو ييهًٞٞ فٞٞه ل٠ٞٞ . (ٔ)"يدجقطٞٞٚ ٔم٤ يجكٞٞ يج٣ٞٞ  قصٞٞٔ يجقٞٞ

ٔانك٣ يٞٞنآ٤ لٞٞي٣  هٞٞى نال فشْٞٞجيي ي ْٞٞجيي ىٞٞي : "يأل ْٞٞيل ن مٞٞد  ل َٞٞ  قٞٞي٢ فشٞٞدجى يال  هٞٞ
ًٔ جهفقيا  .(ٕ)"نل

ٔم٤  يهٞٞٞو جيٞٞٞد يجخٚٞٞٞدً   يجاٞٞٞد كٞٞٞد٤ يجش٢ْٞٞٞ ا٤ٞٞٞ صٞٞٞندٍ يجٞٞٞننٖ يجاهانٞٞٞ  فٞٞٞإ٤ يجقٞٞٞ
 د ن يد يجٓ ٤ مانيي كينيي لييا ٤ يدجقطٚ يٞيْيل هلل : "ى يجفخه٠ ييٓه يجصن ي لميد  ه

ٔي ٤ ٔطيجند (ٖ)"يجي  هى نننطك٣ ني يجييجْ ٤ ييألل فقْ هش٢ يجش٢ْ  يٞدٌْ فنم٢ُٞ  ، ناد 
ٔىد ا٤ يجشيدْيٍ فه ليجو   .(ٗ)" ٢ْ طد   خ ٔ ا٤  يدٌْ طن : "غ 

ٍٔ  يلْٞٞ فغنٞٞٞى ييٞٞدلي يألنْٞٞٞجٖ ييٞٞٓه يجق اٞٞٞ  ياْٞٞٞليي  ا٤ٞٞ فخه٠ّٞٞٞ ييٞٞد، فقْٞٞٞ ٛيٞٞٞ
ٔىد  هٞى يجاهفاٞع، فطٞدْ يألا٤ٞ ييألاٞد٤، يغٍْٞ نجطٞن  يجنٞدٖ فك ٢ٞ يجثنٞدل  هٞى ا٤ٞ  مثد

                                                           
ٌٔ يجلْ ْ م    (ٔ)  ٕ٘طي
ٌٔ يجادئٌْ م    (ٕ)  ٛطي
ٌٔ يجنطدل م    (ٖ)  ٖ٘ٔطي
ٔ ج نلدْ َٞٞ يجيْي ٞٞ   (ٗ) ٔي ٞٞ  فٞٞه فخٞٞ يجطٞٞ ْ  يْٞٞيهلل يجاْٞٞنه :  هٞٞه نيٞٞي يجنم٢ٞٞ، فلق ٠ٞٞنلاْٞٞ ي٤ٞٞ : يجْ
ٔف ، ْ) ، ْئ يجاش ٍٔي  . ٚٙٔ، ٘ ُٕ( ٍ.ي 
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ٍٕ ىٞٓه يجق اٞ  فٞه اييٞلدفي٣ يي٤ٞ  يٞدْ، ل َٞ  نلدايد ي ٞني٣، يا٤ٞ يجييٞدل ٤ يجٞٓ ٤ يٞٔ
ٔا، فقد٢ ئ فه يجيهْي٤ يطيً  ْجو يجٓت يا٢ يجي  :(ٔ)ييفئ ااْيلو ٛي

 اٞٞٞه١ٌ جقْ لبلّ 
 

 ك٢َّ لْٞٞ َ هبلّ 
 

ٔا  ْال  يا٢ يجٞي
 

 و٤ فش٣ّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ِ 
 

 نٛهاٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ أليصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٔ 
 

 فيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي يُْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ  ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞا 
 

ٔت    يفْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞت يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو يجطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

ٕٔ يجش٢ْٞٞٞٞ كٞٞٞٞأى٣ صٞٞٞٞن   فلهٞٞٞٞى ييٞٞٞٞد يجاه١ٞٞٞٞ، فأصٞٞٞٞيح ييٞٞٞٞد لْٞٞٞٞ َ يجنٞٞٞٞدٖ  جقْٞٞٞٞ يٞٞٞٞ
ياصْٞٞٔ طٞٞشدْفي٣، يلْٞٞ كٞٞد٤ نثٞٞٔ ىٞٞٓه يجق اٞٞ   داٞٞد  ييٞٞدابل  ج٣ٞٞ  قفصٞٞٔ  هٞٞى فئٞٞ  ا٤ٞٞ 

ٕٔ ىٞٞٓي يألثٞٞٔ ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يطٞٞفخْياو جؤلجنٞٞدٛ يجنٞٞدٖ، يلْٞٞ يطٞٞفٚدٜ ي ك٢ٞٞ، "جييٞٞدِ ن٤  يٞٞ
ٔا ااٞد اٞنح ىٞٓه يجصٞن  " فيٞي يْٞٔ  ٣ٞ"كاد يطفخ٣ْ يجييدِ يجفيٞي و فٞه ليجٞو " يا٢ يجي

 .يألخبلل   صن  هادج  
  ،ٌٔ ٌٔ اٞٞ ْٔ خاٖٞٞ  يٞٞ ٟٔ يجٞٞبل٣ ل َٞٞ ي ْٔي لٞٞ ٌٔ ي ينبللٞٞٛ فٞٞه ىٞٞٓي يجي ٍٞٞ كثٞٞ

ٔخدٌي ياهيي  ٟٔ افيطٚ ي ٤ يجيٌْ ييج ، يىٞي اٞد  فن٠ٞ يصٞنو يجش٢ْٞ (ٕ)ٔ ن مد  ييجبل٣ ل
ٔي   يجفٞٞه فطٞٞفيهً ا٤ٞٞ يجلٞٞدك٣ ن٤  هاٞٞع يٞٞ ٤ يجيٌْٞٞ ييجهٞٞ ٤، كاٞٞد فطٞٞفيهً ن٤  كٞٞي٤ هيٞٞي

 .فه يجل٠ يال  خيى ف و جيا  الئ٣
ٔه يطٞٞاد   ٔفنٞٞع ٓكٞٞ ي فغنٞٞى يجييٞٞدِ يجفبلج طٞٞه يش٢ْٞٞ يجطٞٞهٚد٤ نيٞٞه لاٞٞي، يجٞٞٓت ي

ٔه جلاهو  ىٓه يجق ا ، ف قي٢  :(ٖ)لْ
 
 

                                                           
 ٕٜٔ، ٜٔٔ، ٣ٔ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٔ)
ٔيى ٣ نن ٖ ٘: يألصييٍ يجهغي   (ٕ)  .٘ٙوي
 .ٔٙ٘، ٓٙ٘، ُٕ٘: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٖ)
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  ٢ٕ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞايا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ج
 

 وجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يجاشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجه ك٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ْ  
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  ٓي١ نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي لاُّ
 

 يجاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيجى نا ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ يجاطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞها ٤ْ  
 

 ٚد فُٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو غٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞن٣ُ 
 

 نهنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ْن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ْي ٤ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  
 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٤ْ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجيه َٔ ف  نٛيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ِٔ  ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ْجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو يجايٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفَي
 

٣َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يدإللطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ْ   يَ 
 

ْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ث٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجَلمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ   جهي
 

 
ٔئ طٞٞايه ٌٔ ااْيلٞٞ جقْٞٞ هش٢ٞٞ يجييٞٞدِ صٞٞن  يجش٢ْٞٞ طٞٞييد  فٞٞه يٞٞي  ، ي٢ٞٞ و٤ يطٞٞفا

ٔفيٚ ياْٞٞٞا ينفيٞٞٞدٔ  ْجٞٞٞو، يلْٞٞٞ اٞٞٞنح يجييٞٞٞدِ ىٞٞٞٓه يجصٞٞٞن  يجاصْٞٞٞيل   وجٞٞٞى يجا شٞٞٞدجه اٞٞٞ
ييألصدج  ل ٤ هشهيد يداه  هاٜي يجندٖ فه٣ فقفصٔ  هى فئ  ا٤ يجندٖ ْي٤ فئ ، ي٢ 
، ااٞد  يٞه يٞأ٤ صٞن   و٤ يجااِْي يا٢ ولطدنو يجيْٞي لي٢ٞ يجلمٞٔ  هٞى غ ٞٔ يجاشيْٞي

فٞٞٞه ىٞٞٞٓي يجي ٍٞٞٞ يجهغٞٞٞ  يجيطٞٞٞ ٚ  يجش٢ْٞٞٞ ثديفٞٞٞ  يافأصٞٞٞه  فٞٞٞه ننطٞٞٞو، يلْٞٞٞ ي فاْٞٞٞ يجييٞٞٞدِ 
 .ييجاشدنه يجفه ففط٣ يدجطييج  ييجيمِي
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 اضحظغنػضضوطن
 

ٔيي  ٔصٞٞدفو كيٞٞٞ ٔمٞٞٞو نيٞٞهيي، يفٞٞٞه   ٤ يجلم٤ٞٞ يألي٢ أليندئٞٞٞو؛ فنٞٞه ن ُ شْٞٞ يجٞٞٞٚي
ٔىٞد، فٞإٓي  ٔيٍ يجشأ،  دييي ف و يجل دٌ يك٢ ْلدئقيد ينلْيثيد يلهيىد يا ي دييي نها٢ فف

ٔه ييجفغنٞه اد ييفشْيي  نو يأهطدْى٣ فيقى  ٔييلي٣ افشهق  يو، يال فنن١ نجطنفي٣  ٤ٞ ٓكٞ ن
٣ٔ يألص٢ٞ "يو فدجلن ٤ وج و،  ٔيْٞ جاٞد ف ٞو ا٤ٞ ْالئ٢ٞ  هٞى كٞ ٔلٞ  يجقهًٞ ي بلاٞدٍ يج ا٤ 

ُٔي ا٤ٞٞٞ (ٔ)"يفاٞٞٞد٣ يجشق٢ٞٞٞ ٤ ا٤ٞٞٞ ْالئ٢ٞٞٞ يإل اٞٞٞد٤ يلْٞٞٞ هش٢ٞٞٞ يهلل يجخٞٞٞ ، كاٞٞٞد ن٤ لًٞٞٞ يجٞٞٞٚي
٤ اكدفئٞٞد  جقف٢ٞٞ يجٞٞننٖ ل َٞٞ لٞٞد٢ طٞٞيلدنو يفشٞٞدجى فٞٞه كفديٞٞو ٕ ٕٞٞ  يجٞٞٚي يجٞٞي ننٞٞد كفينٞٞد "يجش

ٔك٣ اٞٞد فشهٞٞيه وال له ٢ٞٞ اٞٞني٣ ٔهٞٞيي ا٤ٞٞ ْ ٞد ٔطٞٞيجند (ٕ)" هٞ ي٣ ن٤ يلفهٞٞيي نننطٞٞك٣ ني يخ  ، ي
ٔي   ٔفيد اغدْ ٔنطو اك ، يىي  قٟ  هى ايد نو ياطقٚ  ٌٔ  ٤ ليو جٚي  شئ يكهادٍ اأثي

ٔٙ يهلل وال يهلل، يجٞٞٞٞيال ن: "وجٞٞٞٞى يجاْ نٞٞٞٞ ، ف قٞٞٞٞي٢ ٔٙ يهلل ينلًٞٞٞٞ ن نٞٞٞٞه ييهلل ون١ٞٞٞٞ جخ ٞٞٞٞٔ ن
ٔه ٔهٍ ان١ اد خ  .(ٖ)"ٍنخ

ٕ ْٞي٤   ٔى٣ يلن ٞني٣ وج يٞد ياٞني٣ يي٤ٞ  يلْ  ّيٞٔ ييٞدلي يألنْٞجٖ  ٤ٞ لٞيي٣ جْٞ د
ٔميد، يجاد غ يو يجطه٤  ٜٔ  هى ن  ٔ ٔٚي  يجفه يجْ ييد يف نو ل يجٓت  ئ  ٤ ليو جٚي

- :(ٗ) نيد ينخٓ يو يجيي٠ وج يد ك٢ اأخٓ، لد٢
 

ٔيل ى٢ ف ١ اٚاع؟ ٔٚي  يجغ  نل
 

 ت جي ن١ فنقع؟يى٢ كيْ لَّٔ 
 

ٔهع؟  يى٢ جه دج ١ يجلا ٌْ ا
 

                                                           
ٔيه فه يألنْجٖ (ٔ) ٕ ٕ  ف ٠، ٘: يألًْ يجش  . ٜٕٙ يْ يجش
ٌٔ يجنطدل م    (ٕ)  . ٙٙطي
ٔاٞٞٓت (ٖ) ٔل٣ٞٞ ٕٕٚ، ُ٘٘: طٞٞن٤ يجف ، كفٞٞدً يجاندلًٞٞ، يٞٞدً فٞٞه فم٢ٞٞ اكٞٞ ، يلٞٞد٢ ٕٜٖ٘، لْٞٞ َ 
ٔ ً صل ح"  ".لْ َ لط٤ غ
ٕ ْي٤ (ٗ)  .ٔٛٗ، ٓٛٗ٘: ْ يي٤ يي٤ 
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ٔنا ف ١ٞٞٞٞ ييجهيٞٞٞٞي اطٞٞٞٞاع  وٓ يجلط٤ٞٞٞٞ اٞٞٞٞ
 

ٞٞٞٞٞٞٞأ  َّ ْٞٞٞٞٞٞٞ ١ اي ُّْن د ج ٞٞٞٞٞٞٞ ٟٞٞٞٞٞٞٞ يج ٓ كن  ييض
 

ُّ يجنيا ي١ِ   نج ٖ  ه يد  ن٤ في
 

 فأل د كأ٤ ج٣ ننٖ ننح هندي١
 

 يج٣  هفئ٣ يشيه خبل٢ يشدي١
 

ٔيي١ٞٞٞٞٞٞٞ ٣ٞٞٞٞٞٞٞ  ١ٞٞٞٞٞٞٞ خهقٞٞٞٞٞٞٞه يْٞٞٞٞٞٞٞهه ا٤ٞٞٞٞٞٞٞ ف  يج
 

٣ٞٞٞ  كفنننٞٞٞه ا٤ٞٞٞ نييل ١ٞٞٞ انيٞٞٞأُ    يج
 

١ٔ يمدِ يج ه١ مل د٤ُ ن  يد
 

ٔي١ اصيِي يغصن١ نييي٤ُ   يف
 

ٔ د٤ُ  ٔم١ ُفكطى ل ٤ هي١ُّ    ين
 

ٔ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ ٖٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ي ٔيٌِ جهنن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد١   ٔ  ي
 

ه١ُّٞٞٞٞٞ يجافن َّٞٞٞٞٞٞأ  ِٛ  يلطًٞٞٞٞٞ يألاٞٞٞٞٞدنه 
 

 
ٔٙ يجانيٞٞأ   ٤ فٞٞٓييٍ ننطٞٞو يٞٞيلد  وج يٞٞد، فيٞٞه ن ٔٚيٞٞ  يجاٞٞٚي جقْٞٞ ىٞٞد٣ يجييٞٞدِ يق

ٔمٞيد كٞ ٔ دٍ، يجقْ نخٓ يو يجيٞي٠ أل ٢ اأخٞٓ لفٞى غْٞي ال  فصٞٔي ل دفٞو ييجصيد ييجٓك
ٔيفو ينجندٛو  كفننيد اطل   يش ْي   نيد، ففقدٓفو يألنييل يفهييو يألييي٠، جٓج١ هدلٍ  يد

نٞٞو  ٔي٠ اٚي ٤ٕ ييألج٣ٞٞ  هٞٞى فٞٞ ٔا، جي ن١ٞٞ، ى٢ٞٞ جه دج ١ٞٞ "ا٤ٞٞ يجلٞٞ ى٢ٞٞ ف ١ٞٞ اٚاٞٞع، كيْٞٞ لٞٞ
ٔهٞٞع، فيٞٞٚ يجنٞٞيا ٔغ٣ٞٞ يشْٞٞ يجييٞٞدِ". ا نٞٞو وال نننٞٞد نهْٞٞه  فلَْٞٞ وج ٞٞو ي. ي هغٞٞ   ٤ٞٞ اٚي

 ٌٕ ٔ ًٞ يجياٞ ٔٚيٞ "يجخٚدً يجايدئ، ف يْٞن خٚديٞو ينْٞيل يجق ٔىد فٞه " نل ااٞد  يٞه يلمٞي
ٔي  ا٤ يجفطدهالٍ  ٔا، "لهيو ييهْينو، ث٣  يهو وج يد ط بل  كي  ى٢ ف ١ اٚاع، ى٢ كيْ لٞ

ٔيكٞٞو جادجٞٞو، ...نجٞٞ ٖ  ه يٞٞد  ..." ى٢ٞٞ جه دج ١ٞٞ ٔفٞٞو ي ٣ْٞٞ وْ ، ااٞٞد  يٞٞه يقه٠ٞٞ يجييٞٞدِ يل 
ْْٔ يجييٞٞدِ نْي ٔيٍ اففدج ٞٞ   هٞٞى ٚٞٞي٢ يألطٞٞادٚ يجثبلثٞٞ  " ى٢ٞٞ"ٌ يالطٞٞفنيد٣ يلْٞٞ  ثٞٞبلَ اٞٞ

ٔغيفٞٞو يجاهلٞٞ  فٞٞه لصٞٞي٢  ًٔ  ٤ٞٞ ناهٞٞو ي ٔغ٣ٞٞ ننٞٞو ال  نفٛٞٞٔ هيييٞٞد ، يجكنٞٞو  شٞٞ يأليجٞٞى 
ٔهٜي وج يد يشْ ٚي٢ غ دً، ييشْ ىٓي يجطٞ ٢ ا٤ٞ يجفطٞدهالٍ  ههٞأ يجييٞدِ فٞه  ًٔ ييج يجق

ٔٚيٞٞ  ك٢ٞٞ ىٞٞٓي يجفشه٠ٞٞ يكٞٞأ٤ ىنٞٞد١ ا٤ٞٞ  يجقن٢ٞٞ وجٞٞى ٓكٞٞٔ يألطٞٞيدً يجفٞٞه فهشهٞٞو افشهقٞٞد  يق
ف ه ً افلْثد   ٤ لطنيد يطييج  يجش ٗ ف يد، ث٣ٞ  شْٞي " جادٓي ك٢ ىٓي يجفشه٠؟" طأجو 
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 ٌٕ ٌٔ فقن ٞ  يالطٞفنيد٣ يجياٞ ج شيٞٔ " نجٞ ٖ"وجى فطٞدهالفو يجطٞديق  ، يجك٤ٞ اطٞفخْاد  ىٞٓه يجاٞ
ُٔ يجييٞٞٞٞدِ فٞٞٞٞه يجي ٍٞٞٞٞ يألخ ٞٞٞٞٔ ا٤ٞٞٞٞ ْي ٔه يجيشْٞٞٞٞ  نيٞٞٞٞد، ث٣ٞٞٞٞ  خٞٞٞٞ ٌٔ  ٤ٞٞٞٞ  هيٞٞٞٞو ييطٞٞٞٞفنكد ئٞٞٞٞ

ٔٚيٞٞٞ ، يلْٞٞٞ كثٟٞٞٞ ا٤ٞٞٞ يجافقٞٞٞديبلٍ  ٔي  ٚي شٞٞٞ  ل ٌٔ يجيصٟٞٞٞ اطفلمٞٞٞ يالطٞٞٞفنيد٣ وجٞٞٞى ْيئٞٞٞ
ٔف ً فه يجهدنًٞ يألي٢ ، : يجهنٛ   فهدل يجفٚدي٠  هى يجف ٔي١ٞ اصٞيِي ١ٔ يمٞدِ، ف نيٞد

ٔم١ فكطى يفه يجهدنً يآلخٔ  ٔ ٞد٤، يلْٞ : ن ج ه١ مل د٤، غصٞن١ نيٞيي٤، هٞي١  
ٔيٕ هاد٢ ٚي ش   ٔٚي طد ٍْ ىٓه يجفقديبلٍ فه وي  .ل

ينبللٛ فه يألي دٍ يجثبلث  ىٓه ن٤ يجييدِ طدٔ  هى ناٚ ييلْ ا٤ٞ يجخٚٞدً  
ٔٚيٞ  ن٤ فغ ًٞ  ٤ٞ اخ هفٞو جلٛٞ  ييلٌْٞ ااٞد  ٢ْٞ  هٞى اْٞا  ٔ ْ جق يجايدئ يكأنو ال  

نو يلن نو وج و  .كهٟ يجييدِ يفشهقو ياٚي
ٔه  نٞٞٞو يجٞٞٞٓت نٚٞٞٞد٢ يجغ ٞٞٞدً  نٞٞٞو ْي٤ يخف ٞٞٞد ي شيٞٞٞٔ يي٤ٞٞٞ غ ٞٞٞدَ  ٤ٞٞٞ لن نٞٞٞو جاٚي

ٔلو يجطٞيدْ، فكٞد٤  قمٞه ج هٞو يدك ٞد  ياندْ ٞد   هٞى نليديٞو ينىهٞو يجٞٓ ٤ ال فهدفد ه يجني٣ ين
ٔيلو، ف قي٢  :(ٔ) هْ اني٣ اه يد   خنٟ  نو جيي ج لهيو، ينندٍ 

 
 ٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنك٣ اغ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه 

 

يْت  ٔي ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيي ْي ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ف  فه
 

 ًِ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٔ  ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓي يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأ٤ يجغ
 

  نطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ يجيشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدِْ  
 

 *    *    * 
ٔت ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ك٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يدخف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ج

 

 جقمٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدلِ جك٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يلك٣ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ي 
 

ٔت   ٔلهفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه  ٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

ٔيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدلِ   ٍٔ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجغ  فصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔت  و٤ طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهٍي نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدلِ   ٍُ ج ه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  نٚه
 

 ًِ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٖ جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ج
 

 فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجه ٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْت 
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ْاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞع  طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞك ً  غ 
 

ْٕ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدِْ    يال ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞج  فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ي
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ٔط٣ٞ  ٔلٞ  يجي ٞ ؛ فْاي ٞو فكٞدْ ف ٔيٍ يجييدِ فه ىٓي يجي ٍ لن نٞد  يل فهفيً  يد
ٕ ن ، ٟٔي يجكهادٍ يجيدك   يجل ٔىدفٞ  ولطدطٞو، فٚٞي٢ يجيشٞدْ  ل ٔيلو، ي ٔل   يجفه فيٟ 

٤ ٢ٕ فله٠ فه طادل يجٚي ٔيلو يجفه ج٣ ف  .يغ دً يجهطْ ج٣ ُ غّ ً 
ٔه ٞٞ  افشدمٌْٞٞ اٞٞع يجامٞٞاي٤ يجٞٞٓت لٞٞييه   يلْٞٞ هٞٞدلٍ يجايطٞٞ قى يجْيخه ٞٞ  ييجخد

ٔيٍ ييألجنٞٞدٛ فث ٞٞٔ يجيٞٞه٤ يفيشَٞٞ  هٞٞى يجيكٞٞدل، كاٞٞد هٞٞدلٍ  ىٞٞٓي يجي ٍٞٞ فايطٞٞ قى يجشيٞٞد
ٌٔ فبلئ٣ٞٞ ينكطٞٞدٔ ننٖٞٞ يجييٞٞدِ يلدجٞٞ  يجيكٞٞدل ييجنل ًٞٞ لدف ٞٞ  يأل طٞٞادٚ ييألغصٞٞد٤ اكطٞٞي

 .يجفه  ل دىد
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ػأداءػاضطظادك
ٜٔ يإلطٞٞبل٣ يجشيٞٞدْيٍ وفاداٞٞد  جهاياٞٞ  يألطدطٞٞ   يجفٞٞه ُيشَٞٞ ييٞٞد يجنيٞٞه   وناٞٞد " يٞٞ

ّٙ (ٔ)"يشثٍ ألفا٣ٞ صٞدجح يألخٞبل٠ ٔ يد يإلطٞبل٣، ياٞد ا٤ٞ نط١ٞ لٞ ، ياٞد ا٤ٞ  يٞدٌْ يٞ
فاد٣ يندل يجنمدئ٢؛ ج كي٤ يجاطه٣ كفه  نخبلل    ه و وال يىْفو ول ِٔ يألخبل٠، ييض دا  ص

ٔىٞٞد وال ننيٞٞد فهفقٞٞه  نْٞٞ غد ٞٞ  ييلٌْٞٞ  ٔغ٣ فيٞٞد ٤ يجشيٞٞدْيٍ فٞٞه اٛي ٔٙ، فٞٞ فًْٞٞ  هٞٞى يأل
٣ٔ يألخبل٠  (ٕ).ىه وفاد٣ اكد

يلْٞٞ كٞٞد٤ يجلٞٞج ا٤ٞٞ يجاندط١ٞٞ يجفٞٞه نخٍٞٞٓ يجنصٞٞ ً يألكيٞٞٔ ا٤ٞٞ لْٞٞ َ ييٞٞدله  
ٔغيٞف ٔيي  ٤ٞ  لداٞ  يجيٞٞشدئٔ يألنْٞجٖ يجٞٓ ٤  يٞ ي٣ فٞه يجيصٞي٢ وجٞى يألاٞدك٤ يجاقْطٞ ، ييض

، يا٤ٞٞ ىٞٞهالل يجفٚ هٞٞه يجٞٞٓت فدلٍٞٞ ننطٞٞو   نْٞٞىد جهلصٞٞي٢  هٞٞى يألهٞٞٔ يفكن ٞٞٔ يجٞٞٓنًي
ٌٔ، ف قي٢  :(ٖ)جهكشي  ييجلج  نْىد، ينْيل اندط١ يجشا

 
ٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ وج يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجقهًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي   ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد كشيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  لهَّ

 

  
 ًْ ٜ  ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٠  اه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيا ْي  ي

 

  
 ًْ  ْ ٌٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي نّييه  وج يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ان ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

  
 ًْ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔل  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيت جقٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ يج  جي ١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ال نج

 

  
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞج   نْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞىد يي فاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْٔ  ْْ ج  ُهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

 

 يال ي فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓئْ  
 

اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ه ُهاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْٔ  ا  ْي  لهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه َىِْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  
 

                                                           
ٔل ٣ (ٔ) ، ْئ يجكفًٞٞٞٞ يجشها ٞٞٞٞ ، ) ٔالاْٞٞٞ  يْٞٞٞٞ يجطٞٞٞٞبل٣، ٚ: اطٞٞٞنْ يإلاٞٞٞٞد٣ نلاْٞٞٞٞ ي٤ٞٞٞٞ لني٢ٞٞٞٞ، فٞٞٞٞ ٍٔي ي ٞٞٞٞ

ٜٜٖٔ )ُٕ ٘ ،ٖٛٔ. 
ٕيجه ٘: ينٛٔ، خه٠ يجاطه٣ (ٕ)  ٜالاْ يجغ
 ُٛٙٙ ٘ : يجطدي٠ (ٖ)
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جقْ  ئ يجييدِ  ٤ ليو جهكشي  نص٠ْٞ فشي ٞٔ، فدجقهًٞ يجالًٞ لٞج وج يٞد لي٢ٞ  
يجهطْٞٞٞ يجشٞٞٞدهٕ، ييجيٞٞٞيا ييجيٞٞٞي٠ اهكٞٞٞد  ه ٞٞٞو ننطٞٞٞو، فهيٞٞٞج جطٞٞٞدنو يدجْٞٞٞ دل وجٞٞٞى يهلل كٞٞٞه 

ٌٔ  كه  ص٢ وج يد، جُ ق ٣ ف يد يجيشدئٔ يجاقْط  انل  .و يجقْ
ييجابللٛ ن٤  يجييدِ نكثٔ فه ىٓي يجي ٍ ا٤ ٓكٞٔ يجاصٞٚهلدٍ يجفٞه فخٞ٘  

ااٞٞد  يٞٞه ياْٞٞا كهٟٞٞ يجييٞٞدِ " كشيٞٞ ، جي ١ٞٞ، لٞٞج، ي فاٞٞدٔ، ىّْٞٞت، هاٞٞدٔ"يجلٞٞج انيٞٞد 
 .ييجيو يفه١ يألادك٤ ييىفاداو يك ن   نْيل يجاندط١ ف يد

مخٔ اهيي٢  ٤ ليو جؤلادك٤ يجاقْط  يى داٞو ييٞد ي ننٞه نت  يلْ  ئ ييدِ 
 :(ٔ)لً مخٔ  خدجٟ ىٓي يجلً ف قي٢

ُٟ لهيٞٞٞٞٞٞٞٞه جلًٞٞٞٞٞٞٞٞ ج هٞٞٞٞٞٞٞٞى  ج٣ٞٞٞٞٞٞٞٞ َ ْيٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

  ًْ يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  يالطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞشدْ يال يجَّٔ
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل  اللٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞهيند  ينٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢َ يْ 
 

  ًْ  ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞ ىٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ فٞٞٞٞٞٞٞٞه ٓج١ٞٞٞٞٞٞٞٞ يجهنٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

 ي٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٢ اّنٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يجنٞٞٞٞٞٞٞٞٞهيْ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞ بل
 

  ًْ ًُّ ال  شٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  جا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو يجلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

 لهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ييهلل اطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞفٚدٔ
 

ٔي٣ْ   ْٓ َل٢َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ي فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو يجلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ُاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

٤ٞٞٞٞٞ ٔك  ٔٞٞٞٞٞ ٔك٤ خ  ٞٞٞٞٞ  ٓت يجلهٞٞٞٞٞٔ ييج
 

٣ٕ يجخ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ييجاقٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٣ْ   ٕاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ي
 

ٔيِ  يصٞندل ننٖٞ يص٢ٞ وج ٞو يجييٞدِ، فه٣ٞ  شْٞ فٞه لهيٞو افطٞع   د جو ا٤ طاي 
ٔيل ٞٞٞ  ييجٚٞٞٞييٟ يدجي ٍٞٞٞ  ألت لًٞٞٞ  خٞٞٞدجٟ ليٞٞٞو جؤلاٞٞٞدك٤ يجاقْطٞٞٞ ، ل َٞٞٞ يجفهه ٞٞٞدٍ يج

٣ٕ، يلْٞ ٕاٞ ًٔ ا٤ٞ اٞدل  يْٞن يجييٞدِ ىٞٓي يجي ٍٞ يننٞه ليٞو جه هٞى  ييجصبلٌ ييجاندهدٌ ييجي
ٔ ح، ييجييدِ ينن ٞو  ٔت، ييجلً يجص ٕي  جهلً يجشٓ ٔاي ٔيدً فيهالل نصيل٤  ني طشدْ ني 
ٔيٚو يدجْٞن د ي نٞأا يٞو  ٤ٞ هنٞدً  ٔ ْ ن٤  طفيشْ ا٤ ننطو نت لً   جيٓي يجلً؛ وناد  

ٔ ٣، يلْٞٞٞٞ نكثٞٞٞٞٔ يجييٞٞٞٞدِ ا٤ٞٞٞٞ يالافْٞٞٞٞيْيٍ يجصٞٞٞٞيف  ، يخدصٞٞٞٞ  اْٞٞٞٞ يألجٟٞٞٞٞ ل َٞٞٞٞ  يهلل يجكٞٞٞٞ
ٔهٞٞ  ا٤ٞٞ ن اٞٞد٠ لهيٞٞو يجيٞٞدئ٣ يجاطٞٞفٚدٔ يلًٞٞ  يطٞٞفٚدٜ ا٤ٞٞ خبلجٞٞو ن٤  اْٞٞ ننندطٞٞو يجخد
ٔٙ يجي ٍٞٞ  ٔي٣، يىٞٞي يجيٞٞشٔي يجٞٞٓت  لٖٞٞ يٞٞو ك٢ٞٞ لٞٞدُ ني٢ اٞٞد فٚٞٞأ لْٞٞاده ن يجي ٍٞٞ يجلٞٞ

ٔي٣  .يجل
                                                           

 ُٛٙٙ ٘ : يجطدي٠ (ٔ)
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 اضجؼادػواضتضحغظػباضظغس
ىه ل ا  طدا   ي٢ ا٤ نطاى يجق ٣ يإلطبلا   ل َٞ ي٢ٓٞ يجٞننٖ فٞه طٞي ٢ يهلل 

ٔىد فٞٞٞه اييٞٞٞل  يي٤ٞٞٞ جلاد ٞٞ  يأل ٜٔي صٞٞٞي ٍٕ ىٞٞٞٓه يجق اٞٞٞ  يٞٞٞأ ٔيٙ، يلْٞٞٞ يٞٞٞٔ ٞٞٞد٤ ييأل ٞٞٞ ٚي
ٔثٞٞه ف يٞٞد نيٞٞد يجلاٞٞبلٍ ٓج١ٞٞ يجاهدىْٞٞ يجشٛٞٞ ٣ يجٞٞٓت يكٞٞده يجها ٞٞع ييٞٞك٢  ٕاٞٞي٤ يجفٞٞه   ل

- :(ٔ)فقْه اصديد  ههبل   ٣َّ يألا  يأكاهيد، يلْ  ئ  ٤ ٓج١ يجييدِ لدئبل  
  

ٔيُ         ٞٞٞٞٞٞد   ٤ ٔي     يكى يجطٞٞٞ ٕى ٔي       *يأل  يجبلاعْ *     يجن 
فِٞٞٞٞٞ ٔي   يكد٤ ِنْش٣َ يجَٔ ُْ           فُكّط ٔي *  ٞٞٞٞٞٞد  اْياٞعْ *   كه فُنَث

 ْٔ  ا٤ م٢ طشْ نغ
 

 اث٢ يجييدً يجافَّقْْ  
 

 يكى ها ع يجيئ
 

  ه و جاد ن٤ فقْْ  
 

َّٓكٔ ٔفه يج  ييجاي
 

 ْٔ ٔت يجاٚ  ييجطاي
 

 ْٔ  ي٠ يجصنٟي يك
 

  هى يجشْيا افِئْْ  
 

ٔا ٞٞدُ           هى يجٞو انشجٞٞٞٞي ننٞٞ ٔا *  ي ٔيهعْ  *  ا٤ يجث  ني 
ٔي يألفٞ  دٍْ جند  ٔيِ            يبل يففٞ ٔي  *  ٞٞٞٞٞ  دهعْ ٞفم  *يال ياف

 ْْٔ  نمد جيدٖ يجٕ
 

 يخدٙ اُي يجن ه٠ 
 

ٔ و  ْْْ   يج٣  
 

  ِ٠ٔ  ٓي١ يجخا ٖ يألٕ
 

 ييجلٔي فهث٣ خْ
 

  ِ٠ٕ  نْ او يجاا
 

 طْ يكد٤ ٓي١ يأل
 

 فه ك٢ خ ٢   هفقه 
 

ٔي   ُْ      يكّي ٔنا يأل ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل ٔا *   وٓي    ُاد صعَ *   ث٣ يني
ٔي ٔن فيٞٞٞ ٔي * ٣ٞٞٞ كٞٞٞٞدجْهدُ       اننَّٞ  ييطعيج*  يطٚ يجشٞ

*    *    * 

 هدجٍ يفه١ يجنهُي
 

 فلٍ يجشهدُ يألكْٔ 
 

                                                           
 ٖٚٔ، ٖٙٔ، ٖ٘ٔ٘ ٣ٕ: ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   (ٔ)
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ٔيُْ   خ يجي٣ فه ي
 

  ِٔ  ا٤ يجلْ ْ يألْخَم
 

ٔيُْ  د لن٢ ف  ه١ يجن
 

  ِٔ  يج فو ج٣ ُ كط
 

ٔٙ يجشهُي  هشهٍ ن
 

  ِٔ ٔا يجه دْ يجمّا  اه
 

ٔا  كٍ انيد فهٞٞٞٞٞٞطه ٔا*  ٞدُ            فبل ف  ٞبللعْ ي*  وال يجق
ٔا ٢ٞ فلٍ يجشهدُ          جييجخ ٞٞٞٞ ٔا     *  يد يني  دلعْ لشٞٞ* يجهي

 
١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٍ    يْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞت يفه

 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يجيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيا ن٤ ُنلصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ و   ني
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْت ي   ٍْ ًٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ىٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٔك  ج
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ وْ   ٔط ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يا ْاَ جن  لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ا نيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي يجلاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبلٍ  نْي
 

  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ي ليٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يهنطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ وْ  
 

ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ٚد ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يهلل اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدٍ  ف
 

 لديٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد جٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ن٤  شصِٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ وْ  
 

ٔي    ٔي   *   امٞٞٞٞٞى يننٖ ُفيٞٞٞٞٞدُ          اصيَّٞٞٞ ٞٞدئعْ * ُاْصٚي  ٚي
ٔا   ُْ           جقْ ْ ٔا  *    ييد يٞٞٞٞد فٞٞٞه يجي ٞٞٞد  ٞدئعْ ٓي يجيٞ* ادٓي ييف

 اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدل يجاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞياع صٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدً
 

  ه ١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نيجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ن٤  هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيْْ  
 

 ًْ ٔ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  صٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  طٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞقى يجي
 

ٌٕل نله١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجهلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيْْ   ٔ 
 

 ًْ ٠ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ نصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  فك٢َّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ خه
 

ٔا ييج يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيْْ    وال يجنصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد
 

 ندْ ٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ لهيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  اصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدً 
 

ٔت  هٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يجا ٍٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجشيٞٞٞٞٞٞٞٞٞيْْ    ُ ْهٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 

ٔي    ُْ          فصيٞ ٔا *   د لهيٞٞٞٞه يجايفٞٞٞٞٞٞٞد َْيفعْ *   ٕي٤ يجثٞٞٞ  ُاٞٞ
ٔا ٞٞٞٞه يجليي٤ُ ني ُْ          في٢ ف  اْٞيفع*   جاد َهَٞٞٞٞٔا    * هٞٞٞٞٞٞٞد

 
ٌٔ يجٞٓت  جقْ نيهى يجييدِ يبلل  لطند  فه يإللدٚ  يأيصدٟ ٓج١ يجي٢ٞٚ يألطٞٚي
٣ٔ يألخٞٞبل٠، فكٞٞد٤ فقْٞٞه يل٠ٞٞ اصٞٞ ي   طٞٞفل٠ ا٤ٞٞ  لٞٞدٕ وجٞٞى هدنًٞٞ يٞٞهد فو ك٢ٞٞ اكٞٞد

ٞٞٞ  جيخصٞٞٞ ٌٔ افكداه ٔط٣ٞٞٞ صٞٞٞي ْٞٞٞ يطٞٞٞاو ياييٞٞٞلو ف ٞٞٞو خبلجيٞٞٞد ن٤  خه  فو ينخبللٞٞٞو ييٚيالف
ٌٔ يجقدئْٞٞ يجي٢ٞٞٚ يجاهدىْٞٞ  ٌٔ يجفٞٞه ٚغٍٞٞ فٞٞه ىٞٞٓه يجاييٞٞل ، صٞٞي يهيٞٞدْه، وال ن٤ يجصٞٞي
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ًٔ يطٞٞ نو  ٤،  مٞٞ ٟٔ يألاٞٞ  ييجٞٞٚي ١ٔ اْٞٞيفشد   ٤ٞٞ يٞٞ يجٞٞٓت كٞٞد٤  خٞٞٙي  يٞٞدً يجاشٞٞد
َٓي فٞإ٤ فقْٞ اث٢ٞ ىٞٓي  ٔك ٤ اقْاد  غ ٔ اْئ ٚدئشٞد  هلل  ّٕٞ يه٢ٞ ، جٞ ٔهٖي يجكندٔ ييجاي

٤ٕ  يا٢ يجها عيجقدئْ ىي ياثدي  .  فقْ جؤلا  يأكاهيد، ييجل
١ٔ يجفٞٞه خدمٞيد يجقدئْٞٞ يجاثٞٞد٢،   ٔن ىٞٓه يجاييٞٞل   شٞٞ ٗ نلْٞيَ يجاشٞٞد و٤ ا٤ٞ  قٞٞ

ٔكٞٞٞ  ي نٞٞٞٞيٙ يدجل ٞٞٞدٌ  هٞٞٞٞى  كٖٞٞٞٞ  فدجاييٞٞٞل  فٞٞٞٞه اشٛايٞٞٞد كدنٍٞٞٞٞ يصٞٞٞند   هفيًٞٞٞٞ يدجل
ٔيْ  ٣ٕ يجيْٞٞيل ييجطٞٞكي٤ وال ن٤ يجييٞٞدِ ن يجامٞٞاي٤ يجٞٞٓت كفيٍٞٞ ا٤ٞٞ نههٞٞو، فٞٞدجاٍي  طٞٞفه

ٌٔ فٞه يألٓىٞد٤ ناٞبل  انٞو فٞه ن٤ جيٞٓي  ٔيٞ  يجاهدىٌْٞ لدمٞ ٔفو يجالد يجي٢ٞٚ ن٤ فيقٞى صٞي
ٍٔ (ٔ) كٞٞي٤ اٞٞثبل  يلٌْٞٞي فلفٞٞٓا ٔكٞٞ  ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ يألفشٞٞد٢ يجفٞٞه ينفيٞٞ ٍٕ ىٞٞٓه يجل ، يلْٞٞ يٞٞٔ

ٔ ْٞ ن٤  ٔميد ييجفه غهيٍٞ ف يٞد نفشٞد٢ يجادمٞه يكٞأ٤ يجييٞدِ    هى ٚي٢ يجاييل  ي 
ٔ خ   شٚه ألفشد٢ ىٓي يجاهدىْ يجشٛ ٣ صن  يجف  .د

ٔهٞٞ   ٤ كدنٍٞٞ يْ ٔ   وجٞٞى هدنًٞٞ يألفشٞٞد٢ يجادمٞٞ   ييض ٍٕ يألفشٞٞد٢ يجامٞٞد كاٞٞد يٞٞٔ
ٔ ٠ٞ، كاٞد ن٤  ٣ٕ يألل ٞدل  هٞى اييصٞه  يجٚ نل٢، ج ص٢ يجادمه يدجلدمٔ ي يْ ا٤ٞ  ٞ
ٜٔ  يٞٞٞه يلمٞٞٞٔي ىٞٞٞٓي يجاندم٢ٞٞٞ يجشٛٞٞٞ ٣ فٞٞٞه مٞٞٞا ٔ يألاٞٞٞ  ييهْٞٞٞينيد،  يجنش٢ٞٞٞ يجامٞٞٞد

ٔند ئال  يجْٞٞٞ ا٤ٞٞٞ ال يٞٞٞ"فدجاطٞٞٞفقي٢  وجٞٞٞى ن٤ نطٞٞٞدئ٢ يجادمٞٞٞه ال جكٞٞٞه  فٞٞٞإ٤ ينٞٞٞدله  مٞٞٞٚ
ٔ ف ٔي ٔي ، ي٢ٞٞ جكٞٞه نطفيٞٞشٔ ف ٞٞو يطٞٞفا ٔيطٞٞد  ي يٞٞ ٔ ونطٞٞفاْ انٞٞو ْ ٔي  مٞٞي  ،   ، يىٞٞه يطٞٞفا

ٔا ٌٔ نل دند  نخ  .(ٕ)"ينديم  يدجل دٌ نل دند ، يلْ فكي٤ افصهي  يافكٔ
ٕٞٞٞ يجييٞٞٞدِ فٞٞٞه غ ٞٞٞٔ ايمٞٞٞع  هٞٞٞى يجشدٚنٞٞٞ  يجْ ن ٞٞٞ ، فنهْٞٞٞه نكْٞٞٞ  هٞٞٞى   ٔكَّ يلْٞٞٞ 

ٔم٤ يجاشنى يجْ نه جههيدْ  ٌٔي طٞند٣ يإلطٞبل٣ ا٤ٞ خٞبل٢ يطٞفهيداو جاشٞدنه يجقٞ يجٞٓت ىٞي ٓ
ٔييٞٞع ل َٞٞ لٞٞد٢ ٔ ٣ فٞٞه يجقن٢ٞٞ يج ٔا ٓي يجيٞٞدئع : يجكٞٞ ٔا اٞٞدٓي ييٞٞف ييد يٞٞد فٞٞه يجي ٞٞدُ جقْٞٞ ْ

                                                           
ٕيىٞٞٔ ٚ (ٔ) ٔا،  يْٞٞيجيدْت  ٔيطٞٞدٍ ننْجطٞٞ   نخٞٞ ٌٔ، ) ٖينٛٞٞٔ، يجفله ٢ٞٞ يجينٞٞدئه جهاييٞٞل  ْي اكفيٞٞ  يجقٞٞدى

 .ٕٗ٘( ٜٜٜٔيآلْيً، 
(ٕ)  ٞٞٞ ٞٞٞدالٍ يإلجي  ٔط ٔٙ يج ٔهاٞٞٞ   يْٞٞٞ يجصٞٞٞئي يٞٞٞدى ٤ : فهطٞٞٞٚ ٤ ن ٔيْت؛ ف ٞٞٞدل هٞٞٞد ٔيَ، )ٔه ْئ يجفٞٞٞ

 ،ٌٔ  .ٜٓٙ٘ ( ٜٙٛٔيجقدى
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ٔا ا٤ٞٞٞٞ يجاٞٞٞٞهان ٤ نننطٞٞٞٞي٣ يناٞٞٞٞييجي٣ يٞٞٞٞأ٤ جي٣ٞٞٞٞ : "يطٞٞٞٞفهياو ا٤ٞٞٞٞ ليجٞٞٞٞو فشٞٞٞٞدجى و٤ يهلل ييٞٞٞٞف
ٔيٍ انيد ، كاد ٛئ يجاشنى يجْ نه فه يجكث ٔ ا٤ ي(ٔ)"يجهن  ٔي، "ألجندٛ ييجشيد ، كّي يجلٔي

ٔي، ٚٞٞدئع ٔي، اصٞٞٚي ٍٔ ا٤ٞٞ " فٞٞه ٚد ٞٞ  يهلل اٞٞدٍ، لديٞٞد جٞٞو ن٤  شصٞٞ و، اصٞٞي ث٣ٞٞ ٛيٞٞ
، فيي ا٤ ندل   ُ ٛئ ن٤  ٔا ييج يْي ٔ   كهيد وال يجنصد ٤ٕ يجٓت  ٣ يجي ٕه جهل ٔي خبل٢ وي

ٕ   ىٞٓي يجقدئْٞ، يا٤ٞ ندل ٔا ٌٔ جئلطبل٣ ييجاطها ٤ يىي اد  هكْ  ٔا ايفو كد٤ خطد  ٞ  نخٞ
ٔيلي٣ ايفو، ييدجفٞدجه ج٣ٞ  يٞاهي٣  ٔا ييج يْي يجٓ ٤ ن  ي ٤ ننو كد٤ ييك  فه له٠ يجنصد

٤ٕ  ه و  .يجل
 
ىكالالالذا نجالالالد أن الموشالالالحات األندلسالالالية رغالالالم خوضالالاليا فالالالي مضالالالامين منافيالالالة  

؛ فييا من شالرب لمخمالر، وحغالّزل صالريي ل خنق، كوصف مجالس األنس، وما يدور
إ  أن القيم األخنقية السامية  –لحمبي أذواق المغنين لحواكب المزاج الشعبي العام؛ و 

ليالالا نصالاليب   بالالمس بالالو فالالي ىالالذه الموشالالحات مالالن خالالنل العالالزوف عالالن الالالدنيا واإلقبالالال 
عمى اآلخرة، ومن خنل الحوبة ، والحمم والصفي، والحسالميم بالقضالاء والقالدر، والعظالة 

 .لقيم األخنقية وا عحبار، والشجاعة والكرم، والجياد والحضحية، وغيرىا من ا
 
 

 
 
 
 
 

 اضطصادرػواضطراجع
                                                           

ٌٔ يجفيي  (ٔ)  . ٔٔٔم   : طي
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ٔيٞٞٞٞه فٞٞٞٞه يألنْٞٞٞٞجٖ -ٔ ٕ ٕٞٞٞٞ  ف ٠ٞٞٞٞ : يألًْ يجش ٔي ٞٞٞٞ ، ) يْٞٞٞٞ يجش ٌٔ، ْئ يآلفٞٞٞٞد٠ يجش يجقٞٞٞٞدى
ْ.ٍ.) 

ٔت -ٕ ٔ دٙ فه نخيدٔ يجقدمٞه   ٞدٙ، يجاقٞ ٕىدٔ يج " نلاْٞ ي٤ٞ الاْٞ يجفهاطٞدنه: " ن
ٔي٤ ُ ٔت يمخ ٔها  ييجنئ، ) ٕفلق ٠ يأل يد ٌٔ، اٚيش  يجفأج ٟ ييجف  (.ٜٖٜٔيجقدى

ٔيى ٣ ننٞٞٞٞٞٞ ٖ،: يألصٞٞٞٞٞٞييٍ يجهغي ٞٞٞٞٞٞ  -ٖ ٌٔ) ٗٚ ويٞٞٞٞٞٞ ٔ  يجقٞٞٞٞٞٞدى ، ، اكفيٞٞٞٞٞٞ  يألنههٞٞٞٞٞٞي يجاصٞٞٞٞٞٞ
ٜٔٚٔ). 

ٔي   يإلطبلا    -ٗ ٔطٞ  ييجاهفاٞع –نصي٢ يجف ٔلا٤ : ينطدج ييد فه يجي ٍٞ ييجاْ  يْٞ يجٞ
 (.ْٜٜٚٔاي٠، ْئ يجنكٔ، ) ٔيجنلبليت، ٚ

ٔيا ٞٞ  فٞٞه يجقصٞٞ ٌْ يجلْ ثٞٞ  -٘ ، ٕ، ٣ٕ-ٔفصٞٞي٢، ٜ) هٞٞه هشنٞٞٔ يجشٞٞبل٠ : يجين ٞٞ  يجْ
ٜٔٛٙ.) 

ٔا -ٙ ٔيطٞٞٞٞدٍ ننْجطٞٞٞٞ   نخٞٞٞٞ  ٖ يْٞٞٞٞ يجيٞٞٞٞدْت ندصٞٞٞٞٔ، ٚ: يجفله ٢ٞٞٞٞ يجينٞٞٞٞدئه جهاييٞٞٞٞل ، ْ
ٌٔ، اكفي  يآلْيً، )  (.ٜٜٜٔيجقدى

 ٔ يْٞ يجخٞدج٠ الاْٞ يجشٟٞ ٚ: يجفيك ٢ يجهاٞدجه فٞه يجيٞشٔ يجنهطٞٚ نه يجاشدصٞٔ -ٚ
ٌٔ يجثقدف ، ) ٕي ٌٕ، اٚيي دٍ ي  (.ٕٓٓٓغ

ٔيٟفيٓ ً يألخبل٠، يجاطٞاى فيٞٓ ً يألخٞبل٠ يفٚي ٞٔ يأل -ٛ نيٞي "الي٤ٞ اطٞكي   :  ٞ
ٌٔ، اٚيش  الاْ  هه صي ح، " ) هه نلاْ ي٤ الاْ  (.ٜٜ٘ٔيجقدى

ٔلا٤  صٞد٣ يجْٞ ٤ يجٚيٞدٚيه : هداع يأللدْ َٞ يجقْطٞ   -ٜ ٌٔ، ْئ )نيٞي  يْٞ يجٞ يجقٞدى
ٔ د٤،   .(ٜٜٔٔيج

ٔيٞٞٞٞٞه يجاشدصٞٞٞٞٞٔ -ٓٔ ، ْئ يجكفٞٞٞٞٞدً )الاْٞٞٞٞٞ لاْٞٞٞٞٞي : يجلْيثٞٞٞٞٞ  فٞٞٞٞٞه يجيٞٞٞٞٞشٔ يجش ٍٔي ي ٞٞٞٞٞ
 (.ٜٙٛٔيجهيندنه، 

ٕيجه، ٚ: خه٠ يجاطه٣ -ٔٔ  (.ْٜٓٛٔاي٠، ْئ يجقه٣، ) ٕالاْ يجغ

ٔ ج نلدْ َٞٞ يجيْي ٞٞ  -ٕٔ ٔي ٞٞ  فٞٞه فخٞٞ يجطٞٞ ْ : ، فلق ٠ٞٞنلاْٞٞ ي٤ٞٞ  هٞٞه نيٞٞي يجنم٢ٞٞ: يجْ
ٔف ، ْ) يْ يهلل يجاْنه  ، ْئ يجاش ٍٔي  (.ٍ.ي 

ٕ ْي٤ -ٖٔ ٔت ٚ: ْ يي٤ يي٤  ٍٔي) ٔفلق ٠ لند يجندخي  (.ٜٜٓٔ، ْئ يجه ٢، ي 
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ٔٗ-  ٔ ٔ ، ْئ صدْٔ، )ْ يي٤ ه ٍٔي  (.ٜٜٔٔي 

ٕت : ْ يي٤ يجاييٞلدٍ يألنْجطٞ  ، فلق ٠ٞ -٘ٔ ٔ  )طٞ ْ غٞد ٟٔ،  ،يإلطٞكنْ انيٞأٌ يجاشٞد
ٜٜٔٚ). 

١ٔ) ْ يي٤ يجاييلدٍ يألنْجط   -ٙٔ ٌٔ( اطفْ ٔ ٞد  فما٤ نصيصد  ألي٢ اٞ ٕك ، الاْٞ 
ٔف  يجهداش  ، ) ٕ ندنه ٚ ٔ  ، ْئ يجاش  (.ٜٙٛٔيإلطكنْ

ْٕت"طن٤ نيه ْييْي  -ٚٔ الاْٞ : ٠، مٞيٚ يفشه ٞطه اد٤ ي٤ يأليشَ يجطهطٞفدنه يأل
 (.ٍ.٠، ْ.ْئ ول دل يجطن  يجنيي  ، ْ)اله يجْ ٤  يْ يجلا ْ 

ٔآت -ٛٔ ٔاٞٓت: " طن٤ يجف ٌٔ يجف فلق ٠ٞ يفشه ٠ٞ " نيي   طى الاْ ي٤ٞ   طٞى ي٤ٞ طٞي
ٚ ، ٔيى ٣  ٌٚي  ٙي ٍٔي) ٔوي ٔيهي  ٔيَ يجش  (.ٍ.، ْ، ْئ ول دل يجف

ٔت -ٜٔ ٔت: "صٞٞل ح يجيخٞٞٞد ٔيهشٞٞٞ  يمٞٞٞي" نيٞٞٞي  يْٞٞٞ يهلل الاْٞٞٞ ي٤ٞٞ وطٞٞٞاد  ٢ يجيخٞٞٞد ٚ ا
ٔطٞٞ   ٔت، ٚ"يفي ، يجاكفيٞٞ  ) ٕيجيٞٞ   الاْٞٞ  هٞٞى يجقًٚٞٞ، ييجيٞٞ   ىيٞٞد٣ يجيخٞٞد ٍٔي ي ٞٞ

،  ٔ  (.ٜٜٚٔيجشص

ٔت فلق ٠ٞ: "صل ح اطه٣ -ٕٓ ٔت يجن طديي الاْٞ : نيي يجلط٤ اطه٣ ي٤ يجلهدُ يجقي 
ٔي  ، ْ)فهيْ  يْ يجيدله  ٌٔ، ْئ ول دل يجكفً يجش  (.ٍ.يجقدى

ٔىٞٞٞد فٞٞٞه ينٞٞٞدل يجه ٢ٞٞٞ -ٕٔ ٕي٣،: يجشق ٌْٞٞٞ ينث اكفيٞٞٞ  يأللصٞٞٞى،   اٞٞٞد٤،)ٖٚ  يْٞٞٞ يهلل  ٞٞٞ
ٜٔٛٓ.) 

ٕ ٕ  ف ٠ :  ه٣ يجاشدنه -ٕٕ ٔي  ، ) يْ يجش ، ْئ يجنيم  يجش ٍٔي  (.ٜ٘ٛٔي 

ٔيٞٞه -ٖٕ ٔت : يجنبلطٞٞن  يألخبلل ٞٞي٤ –يجنكٞٞٔ يألخبللٞٞه يجش ٍٔي)ادهْٞٞ فخٞٞ ، يألىه ٞٞ  ي ٞٞ
ٕ ع،   (.ٜٜٚٔجهنئ ييجفي

ٔطٞٞدالٍ يإلجي ٞٞ  -ٕٗ ٔٙ يج ٔهاٞٞ   يْٞٞ يجصٞٞئي يٞٞدى ٤ : فهطٞٞٚ ٤ ن ت، ف ْٔي ٔهٞٞدل هٞٞد
ٔيَ، يج) ٌٔ، ْئ يجف  (.ٜٙٛٔقدى

ٌْٞٞٞٞ يإلطٞٞٞٞبلا   ييألخٞٞٞٞبل٠ -ٕ٘ ٔي٤، ٚ: فٞٞٞٞه يجشق  ْٞٞٞٞ يجطٞٞٞٞفدٔ نصٞٞٞٞدٔ يمخٞٞٞٞ  ٔالاْٞٞٞٞ  ي
ٌٔ، ْئ يجٚيد   يجالاْ  ، )  (.ٜٔٛٔيجقدى



 -ٔ8٘- 

١ٕ يجابلئكٞٞٞٞ ، ٚ: دصٞٞٞٞٔلمٞٞٞٞد د يجيٞٞٞٞشٔ يجاش -ٕٙ ٍٔي) ٚنٞٞٞٞد ، بل ٞٞٞٞ ٤، ْئ يجشه٣ٞٞٞٞ جهاي ٞٞٞٞ
ٜٖٔٛ.) 

ٔت -ٕٚ ٟٔ، )ٔهدل   ْ : يجقي٢ يجيش  (.ٜٜٓٔاصٔ، ْئ يجاشد

ٞٞٞٞه يجصٞٞٞٞديينه ،ٚ: فنطٞٞٞٞ ٔ يي٤ٞٞٞٞ كث ٞٞٞٞٔ اخفصٞٞٞٞٔ -ٕٛ  ٚيخفصٞٞٞٞدٔ يفلق ٠ٞٞٞٞ الاْٞٞٞٞ  ه
ٌٔ، ْئ يجصديينه، ْ)  (.ٍ.يجقدى

ٞٞٞى يجصٞٞٞل ل ٤ -ٜٕ ١ٔ  ه ْٞٞٞ يهلل يجلٞٞٞدك٣ : يجاطٞٞٞفْ ٞٞٞي  يْٞٞٞ يهلل الاْٞٞٞ ي٤ٞٞٞ  ي يجلٞٞٞدك٣ ني
ٔت ، ْئ يجكفًٞٞٞٞٞٞ )، ٔفلق ٠ٞٞٞٞٞٞ اصٞٞٞٞٞٞٚنى  يْٞٞٞٞٞٞ يجقٞٞٞٞٞٞدْٔ  ٚٞٞٞٞٞٞد، ٚ: يجن طٞٞٞٞٞٞديي ٍٔي ي ٞٞٞٞٞٞ

 (.ٜٜٓٔيجشها  ،

ٔل: اطٞٞٞنْ يإلاٞٞٞد٣ نلاْٞٞٞ ي٤ٞٞٞ لني٢ٞٞٞ -ٖٓ ٞٞٞ ْٞٞٞ يجطٞٞٞبل٣:  ٣ف ، ْئ ) ٔ، ٚالاْٞٞٞ  ي ٍٔي ي ٞٞٞ
 (.ٖٜٜٔيجكفً يجشها  ، 

ٕئ -ٖٔ ٕئ، فلق ٠ٞ: اطنْ يجيٞ ٕ ٤ٞ يهلل: نيٞي يكٞٔ نلاْٞ يجيٞ ٔلا٤   ٔ، ٚالنٞٛي  يْٞ يجٞ
ٔم٤) ، اهطط   هي٣ يجق ٍٔي  .ٕٙٙ، ُ٘ٗ(ىٜٞٓٗٔ، ي 
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ػ"حدغثػاضظغسػ"ػاضطغارشظػسيػاضخطابػاضذطريػسيػدغوانػ
ػربدػاضطزغزػاضرظتغدي:ػضضدصتورػ

 
يت استشيهادها مصيدر م ما ٌ شَك تيِه أررا رقُؾ اليوَم أمياَم شخصييٍة عمٍقيٍة مث 

عٍ  وتخاٍر لىمِة جمعاء، تلقيْد اجتمعيْت تيه شيخِص الشيهيِد اليداتور عبيِد الع ييِ  ايتُّ 
معيياره ايرسيياريِة ميين رحمييٍة ورأتيية وليييٍن، واييتُّ معيياره القييوِة ميين شييدٍة وعيي ٍم وإبيياء، 

، تاياَن "أشداُء على الافاِر رحماُء بيرهم: "َق عليها قولُه تعالىتتااملْت شخصيتُه ليريب
 .، رحيماد بؤهلِه وأبراِء ويرهِ شديداد على أعداء هللا المعتدينِ رحمُه هللا 
 

ييَت شييعُر الشييهيِد هييسا الشييموَت الرفسييه  الُمْقَتَسييِم بييين الشييدِة واللييين، تميين  وقييد مث 
، إٌ أريه ايان ُيخفيه هصيوراد ومقياتٍد عرييداد  ُضرؼاماد خٍت استعراضرا لديواره؛ رجُده 

تييه الوقييِت رفسييِه صييورةد مؽييايرة يةهيير تيهييا ؼ ييير العايفيية، مرهييؾ الوجييداِن،رقيق 
المشاعِر تجاَه الهِت والشيعِب، إن هيسه المفارقية تيه خيابيه الشيعرر تةهيره االؽييِث 

 .ردتاِأ ومعاره الرحمِة والعياءِ السر تجتمُع تيه معاره القوِة واٌ
 

وإسا تراولرا جاريب الصيٍبِة والتحيدر تيه شيعر الشيهيد، تإريه يةهير تييه قوّيياد 
 عريداد ٌ يقيت وٌ يستقيت، واان يوجه هسا الشعَر لعدوِه أو للمتخاسلين من أبراِء المة،

، تاارت قصابُدهُ تؤته قويةد ُن تتاَجروا بها بؤرخِص الثمانِ أو لمْن هارْت عردهم الويا
ترميه بحممهيا الراريية " التحيدر" شديدة ال جر لهم ، تهاهه قصيدته اقوته رحمه هللا

 :  ته وجوه هإٌء حين يقوت 
 

 رــالويان من ابره الاباب تتجارة         ضمابــرْ  تْ ام أما بقيَ ضمابرَ  أحيوا
 ر ـاجالدي مولد ايصباح من رحم  عن          إلى أيفات ؼـ ة تسمعوا عـودوا
 داد لىواخــرـان مجـت بالافـاللي         ميسلخ من ةــٍ إلى القسام عودوا
 رــبحماسه دارت على البؽه الدواب          ٍـالعـإلى المشلوت ياسين  عودوا

 رـسلم أو يجلو عن القصى الاوات ٌ          جوؾ بين الرون يهتؾ ؼاضباد  من
 

ؽيها تيه الاثيير ويعلن رتضه لات المفاوضات الته ترتقص من حقوقرا بت وتل
ميين الحيييان ويهاجمهييا باييت قييوة ويجعييت ميين رتضييه صييرخة مدوييية ومجيياٌد لتقبييي  

 :"مإامرة " بيخهم تيقوت ته قصيدة المتفاوضين وتو
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 دعورا اليوم رعلرها صراحـة        تشرم الشيخ ترض  بالوقاحـة
 علوج الافر والسراب هبـوا        إلى صهيون اه تبرر جراحه

 رهم ته القوم يفتـه         ته  السيت أصحاب السماحـةتقام ابي
 

أما قراءترا للشعِر ايرساره للشهيِد تلفُت ارتباَهرا إلى  الحِب الابيِر للوليِد والِم 
وال وجِة والعمِة واٌبرة ،  تهو الحُب اليسر يصيدُر تيه معةِميِه عين حِبيِه الوت اليسر 

ين ، وايؤن حبيه لهليِه جي ء  ٌ يتجي أ مين حبيِه عاَش واْسُتْشهَد من أجلِه إرُه حُب اليو
لويِرييِه ، تاييتو مرهمييا يامييُت اآلخيير ويسييِرُدهُ تييٍ اسييتقراَر مييع الهييِت والييويُن محتييت  

ب ، تقصييابده  نُ ومحاصيير، وٌ أميياَن وٌ سييعادَة والييوي أحيمييد ، عييارَق " حيي ين  معييس 
قيرة " وقصيدته " أسماء  الشوُق تإادر ، افاؾ الدمع، إلى ابرته أسماء ، إلى الحفيدة

وؼيرهييا يميي ُج تيهييا بييين عايفييِة البييوِة المعسبييِة المشييتاقِة الوالهييِة ، وبييين " العييين 
افايؾ " الرصاب  المثبتِة والحاثِة على حبِّ الويِن وعدِم الخروِأ ، تيقوت ته قصيدته 

 :مخايباد ابره أحمد" الدمع
 

 ه اليوَم اه َتْحَيا ؼـَـَدا                           إرِّه أعار افاؾ ُبره  الدمَع أرَت على الهـده
 ـدهـواصبْر وٌ ُتبِد الاآبَة للعـِ     ثم ابتسم رؼَم الجراِح أَُحيــْـِمِدر 

 ـَداـوه يبيُت مإاــ بعبادِة التق بالصبِر الجميِت إسا ااتَسـى تالر ْصر 
 ـداـشهادةُ يا صؽيرر أحمتهَه ال    ا ــَ اتتِخر بالسجِن إْن ضم  اَلبـُثم  

 اة مرِدَدا ـوصَرخُت ته وْجه الُيؽَ      ــاـإره رتضُت القهَر ته أويارِرَ 
 أرسرتام عرد الصباِح الموعـِــَدا   يا ُجرَد صهيوَن استعدوا إررـــه   

 
 

، واستشهاُدهُ رسالة  ، وقد وقع هيسه الرسيابَت بدِميِه  تحُبُه رسالة  ،وعيُشُه رسالة 
ين صدق القوَت بالعمِت تصدَقُه هللا وعَدهُ حين اختاَرهُ شيهيداد، إٌ أن الجاريب الياهر ح

ايرساره ٌ َيِقُؾ عرد الهيت تقيي بيت يتعيداهم ليصيت  أبرياء اليوين اليسين حمليوا ليواء 
الدتاأ عريه اعيياش وعقيت وصيٍح وري ار وهشيام وؼييرهم  ، والياسيين أيضياد حييث 

يهيا عين سيجره ومرِضيِه وييدعو هللا أن يخفيؾ حمت همه ،واتب قصيدة تييه يتحيدث ت
 :عره  ويليؾ به ، تيقوت 

  

ٍَ جيد         ٍَ يجاه    د نلاَْ يج دط ٤َ نن  دىُْ ْيَن١َ يجقا٣ُٞ ٞنن
ًٔ  د لك  ٔيده و٤ يجي   فه نصً           ٣ٞٞفدجٟٚ يو  د 

ٔهد            لفى  شْي يجيا٢  هفئ٣ٞٞٞ  ييهش٢ جو يجصليو ف
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ْٔنٞد ن ٓي ن ٤ نفلَْٞ  ٤ٞٞ يجيٞي ْ يجٚي ًٞٞ يجاشٞدجج، فيٞي يجٞٞٓت ٚيًٞ يألٚنٞٞد٢، ييض
ٔيٙ يج٢ٓٞٞ ييجيٞٞٞيي٤ي ٞٞدجج يجيٞٞيدً، ييٞٞٞنى يألاٞٞ  ا٤ٞٞ ْيل يجفخٞٞٞد٢ٓ، ي  ييصٟٞٞ جيٞٞٞد  ،ناٞٞ

ٕهى يدإليدل ييجفمل  ، فيي يجقدئ٢  ُٕي يدجشٕ ييجنخدٔ، ييجا  :  بلهو يجاا
 

ٕٝ يجنيدٔ في٢ فشْي يجقي    ٔاٞٞ د يشيه يجاغيئ  ْٜ  ن١ يجك ٔاي  قٞٞ
 ٔاٞٔغاٍ ننٟي يجٛدجا ٤ وجى يجث        ٔيىد يطف قٍٛٞٞٞ ٞو٤ يجيشًي وٓي ف

ٔييي٣ٞٞٞد٤  ًٞ ٚيفٞفدجيش ٕي٢ وٓي  ياد  لٞ        ١ْ   ٕج ٔاٞييجيشً  ٞ 
ٔي       ْي يداٞٞٞٞ ٞد٤ ٚٞييجيشً يدإل ا ٔم٤  قفل٣ يجٞٞٞٞٓ  ييجيشً يدجق

ٔاٞيجصيْ ٞ ن       ه٤ٞ  ق ْفٞبل٢  د ييٞٔ يألغٞل٣ ييكط  دِ ط لاْ يجقي٣ يجّط
ٔ ٞييطفق ٔه ٞ  ييطيٞٔى يجفد ٔا      ٔ غٞٞي  اد  ٕ ي ٤ يجندٖ خيئ فٞٞٞ

 
ٌٔ نهْٞٞه   ٔٙ جلٞٞدالٍ مٞٞشٟ؛ وال ننٞٞو يفٞٞه ك٢ٞٞ اٞٞ ييجيٞٞد ٔ كيٞٞدله يجييٞٞٔ  فشٞٞ

ٕاٞو،  ٌٔ يدجطيل يجاثيٚ ، ي ه ييد جفقٟ فٞه صٞنو فطٞدنْه يفيْٞ ا٤ٞ   ٣ٕ يجننٖ يألاد  ي
ُٔ ا٤ٞٞ لدجفٞٞو ىٞٞٓه يىٞٞي  هٞٞٝي يجغد ٞٞ  ييجيْٟٞٞ، فٞٞ شه٤ نكثٞٞٔ لٌٞٞي ينيْٞٞ فصٞٞا اد   هٞٞى يف خٞٞ

 : لدئبل  
 

 جؤلجاٞٞع  ج٤ٞ ني ٍ انكطد نند
ٕندْ  ٢ٛ ي هى  نصيشه ْياد   يج
ٔىٍ يجي٢ٓ ننطه فصنشه  يجئ٤  ك

 ْ ٞٞهك٢ خيئ يالفد٢  ا٤
ٓي  فصنشٞهاهْي  جهيٓجٍ يجغد ييض

 
ٔغيفو ي٢ يايهش  ، يلدث   ه ٔ ٠ ففشْي يجننٖ لدنش   اطفطها  ج ى اييصه  يجٚ

 :يجصشي  اشو ففقي٢
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 ٔيًٞ شْي يجط ٟ فه غاْ يجه ن٤ني          ٤ٞيثٞٞ  ف٢ٓ وجى  ن  ١ٓ ن٤ ونه

ٔمى ل ٞدٌ ال فٛههيد يجلٞ         ٤ٞٞيج فبل فلًيجل دٌ كاد  فدلٙ ٔيًٞن ٞ 
 

ٔلٞٞ  لْٞٞ لطٞٞاٍ يخصٞٞ   يجيٞٞد ٔ وجٞٞى لطٞٞا ٤ اخفهنٞٞ ٤ نلْٞٞىاد  ٓي كدنٍٞٞ يجاند ييض
ٔلاٞٞ ، فإننٞٞد نطٞٞفٚ ع ن٤ نٞٞفهاٖ  لا٢ٞٞ جٞٞييل يجيٌْٞٞ  ٞٞ ٤ ييج ييجقٌٞٞي ييآلخٞٞٔ  لا٢ٞٞ جٞٞييل يجه

ٔت هاٞٞدال   ٔه ااٞٞد نمٞٞنى  هٞٞى يندئٞٞو يجيٞٞش ٔلٞٞ  يجفٞٞه فٞٞأ خٞٞٓ نيشٞٞدْي  فن ٞٞ  فٞٞه ثند ٞٞد يٞٞش يجاند
ٍٕ ٔ   يجبليخص   ييجفه يٞٔ ٔل  يجفصي  ٔيئشد ، يا٤ ناثهفو يجاند فٞه يشٞٙ لصٞدئْه  فن د  

ييجفٞٞه  ٛيٞٞٔ ف يٞٞد " يٞٞ ٤ يألا٢ٞٞ ييجني٢ٞٞ"ي "نييٞٞٔ فقْٞٞ فٞٞدٕ يجشا٢ٞٞ"خدصٞٞ  فٞٞه لصٞٞ ْفه 
ٔه يجلق ق   ل َ  قي٢  :يجيي ْ افندلمد  اع يخص فو ينفكد

 
 ج ننى يجه كْي ي ل ى يجشا٢ يشدٌٔ  هْْ ف ند يألا٢ٞٞٞٞٞٞ 

ٕل٢ جل٢ يجقم    ئ يجلٞٞٞٞٞيئ   يصنع يجطبل٣ يجي فه 
٤ لهٍ يلٟ فٓي١ يجْه٢ٞ فه طٍ فهطٚ ٤ لقد  جنٞٞٞٞٞٞد   ييض

ٔ ٞٞ٘ي يىٞهصفنل٤ يج ٢ٕ    دل ٣ٞ ني  ي دفد جصي ي٤ انٞٞٓ يأل
 يفه١ يجلقدئ٠ في٠ يجه٢ْٞٞ ينيع يجا ده فا٤ لقي٣ٞٞٞٞٞٞٞ 

ٔيئٞيها  يلفى يش ْ ينقمدل يأله٢ٞٞ    ٣ نىهٞٞيد ًٞ ىٞع يجم
 

ٔنف طٞٞه  ٤ٞٞٛ ن٤ ا٤ٞٞ كفًٞٞ يألي ٞٞدٍ  ٟٔ يخصٞٞ   يجيٞٞد ٔ يجيٞٞي ْ يج فا٤ٞٞ ال  شٞٞ
ٔخ٘  ىٞٞٞي ا٤ٞٞٞ ننصٞٞٞدٔ  اه ٞٞٞ  يجطٞٞٞبل٣، ني اّا٤ٞٞٞ ٞٞٞد٤، فيد يىٞٞٞد يٞٞٞأ ىدنٍٞٞٞ  نْٞٞٞى٣ يألٚي

١ٔ ن٤ اٞد  ٔه يخٚيٞو نْٞ ٔففنٞد يدجيٞي ْ  يٞٔ نمٞدجو ينفكٞد يألثاد٤، وال نننٞد يا٤ٞ خٞبل٢ اش
ٕيً يج يْي ٞٞ  ي ٛنٞٞي٤ : لدجٞٞو ٔ   يجبلٓ ٞٞ  اّا٤ٞٞ  شّيجٞٞي٤  هٞٞى يشٞٞٙ يأللٞٞ ا٤ٞٞ يٞٞدً يجطٞٞخ

ْٔ جنٞد يشٞٙ يجلقٞي٠ ىٞٓه  جٞٓج١ فٞإ٤ يجيٞد ٔ ا٤ٞ خٞبل٢. ننيد طفههً يألا٤ ييجطبل٣ يف
ٔل  ٕٔ فندىفي٣ يطيل اشفقْيفي٣ طقٚ يخص فو ي فينى يخص   ىهالل يجاند  . ؛ ج ي
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ٞٞٞ ، فنهْٞٞٞه فٞٞٞه  ٔل ٞٞٞ  ىٞٞٞٓه يجاند ٔانيهّ  ٔفه ننٖٞٞٞ يجقصٞٞٞ ٌْ وجٞٞٞى فغ   ي ههٞٞٞأ يجيٞٞٞد 
ٔلٞٞ  ياليخصٞٞ   لٞٞ ٤  هش٢ٞٞ يمٞٞع يجانٞٞدىج ا٤ٞٞ يٞٞأ٤  ٠ٔ فٞٞه يجاند صْٞٞٔ يألي ٞٞدٍ  طٞٞفغ

ٔمٞ ند ي لٞٓٔ ا٤ٞ و ٞٓيئي٣، يفٞه   هٕٞ  يْي ي شٚ ي٣ نلق ٞ  يالطٞف ٚد٤ ييألا٤ٞ  هٞى ن
ٔيٕ  دليٞٞٞ   ٔلٞٞٞ  فنصٞٞٞح  ٤ٞٞٞ يخصٞٞٞ   يجيٞٞٞد ٔ ا٤ٞٞٞ خٞٞٞبل٢ فْخهٞٞٞو إليٞٞٞ يألي ٞٞٞدٍ فكٞٞٞدْ يجاند

ٔيفو  يالافثد٢ ألأ يجيخص   يجاشدْ  ، يا٤ مالجمل،  ، ك٤ج نيأ ه ٢ يْ ْ يجشه٢"  يد

 :وذلل حين يقول"ستذبح ذبح الحمل، تقودك دوماً إلى المعتقل، وأما بأمني فال يحتفل 

 

 ج نيأ ه ٢ يْ ْ يجشٞٞٞٞٞه٢              ٣ ٞييمع يجاندىج ا٤ يأني
ن ٤ صدٔ ي ف١  اطفٚي  ٤ّ يك٤ كدجهٞا٢ٞبل فغميٞف                    ٞييض

ٞي  ال طفٓيح ٓي               ٤ يض ٞد١ و ٞٓيل  اطفٚي  ح يجلا٢ٞٞٞٞييض
١ ْياٞفق              يهنْ يج يْي طفيقى  جٞٞند   فق٢ٞد  وجى يجاشْٞي
 يناد يأانه فبل  لفن٢ٞٞٞٞٞ                فأا٤ يج يْي نى٣   يجينْٞٞي 

 
ٔنف طه ال فن و لقٞو، فيٞي  ٕ ٕ يج ٔ يْ يجش ٔ ش  فه يشٔ يجْكفي ٔيلٌ يجط ٔي فإ٤ ىٓه يجق ينخ 
ٔلاٞو يهلل فشٞدجى، ينطٞكنو فطٞ ح هندفٞو ينجلقنٞد يٞو يٞيْيل  نكئ ين ٣ٛ ا٤ ٓج١ٞ يكث ٞٔ، 

ٔف قد  اع يجني  ٤ ييجصْ ق ٤ ي   .يجصدجل ٤ يلط٤ نيجئ١ 
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ػشراءةػسيػدغوانػطواجؼات
ػأحطدػاضرغغي:ػضألدتاذػ

ػظدوةػأدبغظػبطرصزػاضطدحالػاضثػاسيػبعزةػػ
 

ٔ نٞٞه فٞٞه اشٛاٞٞو  ، يٞٞشٔ ي ط دطٞٞ د  الدٚٞٞد  يإٚٞٞدٔ  قْٞٞتلْٞٞ هٞٞدل يٞٞشٔ نلاْٞٞ يج
د ياٞنيج نصٞ ٢، يجاٞد كٞد٤ يجيٞد ٔ صٞدلً اٞنيج  ٔه   ييمٞل ، يافطٞهل  ٔي   ٤  يصدْ

ٔه ين ادجٞٞو يألْي ٞٞ  ا٤ٞٞ ىٞٞٓي يجلٞٞي  نكٞٞٔ، يىٞٞي ٣، يفكٞٞٔ نصٞٞ ٢، فبليْٞٞ ن٤  نٚه٠ٞٞ فٞٞه نيٞٞشد
 (ٙ٘  ،ْ يي٤ اييهيدٍ: )يجقدئ٢

 
طفاْ يجل نل٤ هنْ وجى يجييدٌْ نطش                 َُ ٍَ  ٌٞدى       يا٤ يجاٍي 

ٔيط دٍنل٤  جهل٠ ييجلقي٠ ط ٞدُ                        ٙٔ  يهيد٢ فه يأل
ٔيك ٤ فغهه                    ٔمند ي  يي ٍي فقد٣  ف يد يجصٞبلٌ   نل٤ فه ن

ٔ ٞدٍ                       ٔا هد ادل  هى يجث  ي  ي٤ ا٤ يجفقى يدك ٞدٍْي
 

يأل٤ يجيٞٞد ٔ  ٞٞد ٗ يأللْٞٞيَ يجط دطٞٞ   يجفٞٞه نجاٍٞٞ يدجقمٞٞ   يجنهطٞٞٚ ن   يك٢ٞٞ 
ٔ ي ْل قٞد  فٞه اش٣ٞٛ ْلدئقيد ينيشدْىد، جٓي فإنٞو  صٞٔي جنٞد فٞه ْ يينٞو ىٞٓه يأللْٞيَ فصٞي 

ٔيى اٞٞٞٞه ٣ٔ يإلي ، ييالنفندمٞٞٞٞ ، يألل ٞٞٞٞد٤، ف ٞٞٞٞٓكٔ نيطٞٞٞٞهي، ي اه ٞٞٞٞ  يجطٞٞٞٞبل٣، يآيلٞٞٞٞ  يجلٞٞٞٞ
ٔىديآيل  هن ٤ ٔي   يغ   .، ييجقا٣ يجش

 
ٔ ٞٞ  يجفٞه فلا٢ٞٞ اشنٞى يجفلْٞٞت   ٔ نٞه فٞٞه اشٛاٞو يصٞيغ  يجثي جقْٞ ُصٞيف يٞٞشٔ يج

ت، يا٤ٞ ناثهفٞو ليجٞو فٞه ٔه يجشاْٞي : لصٞ ٌْ يلْٞند نل دند ، ي ٛيٞٔ ٓج١ٞ ييمِٞي فٞه يٞش
 (ٜٗاييهيدٍ،٘)
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ٔ ٠ يجاهْ نامه  لْاٞٞٞد       يطييند خهنند  قني  خٚدنٞٞٞد  فه ٚ

ٔمٞٞى جيد      غ ٔ طدِ يج٣ْ ييجندٔ  اكٞدنٞد ٔييِ ال ن  ني٢ٓٞٞ يأل
ٔينٞٞد ي  ا٤   ٔا وال نطْي  ْاند لٞٞٞٞٞٔ يأ جلاٞٞٞند       ال  

ٔي  ينفدنٞدنشي٠ يجاٍي طي بل  جهشٞٞٞٞٞبل       لْ نف  ٔي  نٞٞده اٞٞ
 

ٔي  افيكاٞٞٞٞد  ف لي ٞٞٞٞو غدجيَٞٞٞٞد يٞٞٞٞشٔ ٔه طٞٞٞٞدخ يجفنش هٞٞٞٞ ، كاٞٞٞٞد فٞٞٞٞه لصٞٞٞٞ ٌْ    ي ٞٞٞٞأفه يٞٞٞٞش
ْٔ يجيٞد ٔ  هٞى يأليمٞدٜ يشْٞ نيطٞهي يانيٞد اٛٞدىٔ يجغٞٗ " لادٔ ٓكه" ل َ  يْي فاٞ

 .يينشْي٣ يجما ٔ  نْ يجاطئيج ٤
 
ٕخٞٞٞٔ ْ ٞٞيي٤ اييهيٞٞٞدٍ يدجلْٞٞٞ َ  ٤ٞٞ يجيٞٞٞيدٌْ ييجيٞٞٞيْيل، فٞٞبل فكٞٞٞدْ  فخهٞٞٞي  يجقْٞٞ 

ٔثٞٞدل يجقٞٞدٌْ ا٤ٞٞ يٞٞيْيل  ْٔ يجيٞٞد ٔ اهاي ٞٞ  ا٤ٞٞ يجقصٞٞدئْ فٞٞه  لصٞٞ ٌْ ا٤ٞٞ ٓج١ٞٞ، يلْٞٞ نفٞٞ
ٔيع لصٞدئْ يثنفٞ ٤ ا٤ٞ يٞشٔ " لادٖ" اني٣ يجي   يجيٞي ْ نلاْٞ  دطٞ ٤ يجٞٓت يخفصٞو يٞأ

ٔثٞى يجيٞٞي ْ  ٔكٞ ، كاٞد ي ت، كينٞٞو لدئْٞي  ياهططٞأ  جهل يجفنش هٞ ، ييثنفٞ ٤ ا٤ٞ يجيٞشٔ يجشاْٞي
ٔنف طٞٞه، ييجا ٕ ٕٞٞ يج ، ااٞٞد  يٞٞه  يْٞٞ يجش قدْاٞٞ ، ي اٞٞدْ  ق٢ٞٞ، ي ل ٞٞى   ٞٞدٗ، ينيٞٞد يجينْٞٞي

 .يشهي لْٔ ىهالل فه ننٖ يجيد ٔ ييض هديو يي٣
ٕي   ٔي  فٞٞه اش٣ٞٞٛ لصٞٞدئْه ايٞٞٔ ىٞٞٓي يلْٞٞ هٞٞدل لْ ثٞٞو  ٤ٞٞ يجيٞٞيدٌْ ييجيٞٞيْيل انثٞٞي
ٔغيٞٞٞ  فٞٞٞه ننطٞٞٞو  ٌٔ لْ ثٞٞٞو  ٞٞٞني٣  شكٖٞٞٞ  ٕجفي٣  نْٞٞٞ يهلل، يجش٢ٞٞٞ يجيٞٞٞد ٔ يكثٞٞٞ ٔى٣ يانٞٞٞ ألهٞٞٞ

 ،ٟٔ " يجيٞٞيْيل ال  ايفٞٞي٤" يىٞٞي اٞٞد  ٛيٞٞٔ فٞٞه نيد ٞٞ  لصٞٞ ْفو جهلصٞٞي٢  هٞٞى ىٞٞٓي يجيٞٞ
 (٘٘ اييهيدٍ،) :ل َ لد٢

 
ٕج       يج فنه ييص٢ٌ  ياد  كاد يصهيي ه د ج فن ٔي  يان  اثهي٣ نه

ٞٞٞٞديٙ ألى٢ٞٞٞٞ   ٢ٞٞٞٞ يجقهًٞٞٞٞ يجن ٔا كينيٞٞٞٞد فاث كاٞٞٞٞد يال  نطٞٞٞٞى يجيٞٞٞٞد ٔ لمٞٞٞٞ   يألطٞٞٞٞ
٤ ييجاقْطدٍ، ياثهيي خٚ يجْف ، جٞٓج١ دٜ يألي٢  نيٞدفهطٚ ٤، في٣ يجٓ ٤ لاهيي ى٣ّ يجٚي

ْٔ جي٣ يجيد ٔ لص ْف ٤ ٔا ا٤ٞ يٞشٔ يجفنش هٞ ؛ وال ن٤ يجيٞد ٔ  ييلٌْٞ  اْي ٞ ،:  ن ينخٞ
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 ٌٕ ٔيى٣ ٚهقدل ن  ٔهىد نل٤، فيي   ٌٔ اخفهن   اد نق ٔن يجلدج  يجفه  ش ييد يألط ٔ يصي  ق
ٞٞٓنًي ييجاشدصٞٞه ييجشادجٞٞ   ُٔ يجطٞٞه٤ اق ْٞٞي٤ يٞٞأغبل٢ يج فٞٞه ل ْٞٞى٣، ي ناٞٞد ا٤ٞٞ ى٣ٞٞ خٞٞد

ٔا"لْ ٛئ ٓج١ فه لص ْفو ييجيخ٢، ي ييجهي٤   ."يألط
 ٤ اشدندٌ يجيشً يجنهطٚ نه يجالدصٞٔ فٞه " ننف٣ يجٚهقدل"ي ّئ فه لص ْفو  

ٔي ، ي ناد يجطهندل غ ٔ ٓج١، ف قي٢  :       جقا    يو، ييجاشًٓ ٓال  يينكطد
 (ٖٓاييهيدٍ،٘)                                                    

 
ٔئ لقد  يىند نل٤ ها شد  طهندلننف٣ يأل  ل

ادل  فه يلدٔ ا٤  ٓيً ْي
ليجك٣ ننف٣ هْئ ا٤ لهٔ         

 ي ناد ا٤ ليجند نجٟ هْئ يهْئ
ادٔ  نل٤ فه لدج  هٜي ْي
ٕند يج ياه ٢ٌٓ يينكطدٔ  خي

 
يلْ كد٤ جنهطٚ ٤ ييجقْٖ ييأللصى لمٞٔي ْيئ٣ٞ فٞه ْ ٞيي٤ ييجيٞد ٔ يلطٞيد٤  

يجفه فيغ٢  ما ٔ ك٢ اطه٣، يلْٞ ٛيٞٔ ىٞٓي يالىفاٞد٣ ىٓه يجاقْطدٍ ا٤ نى٣ يجقمد د 
ٔييٞٞه"فٞٞه يجكث ٞٞٔ ا٤ٞٞ لصٞٞدئْه ، انيٞٞد لصٞٞ ٌْ  ٔي٤"، "يلاٞٞ  فٞٞه يجقٞٞدٜ"، "ف ، "يليجٞٞيي جيٞٞٞد

ٔله"ي ، يجفٞه  شّيٞٔ "ي ٍٞ يي ٍٞ"يلصٞ ْفو " ي  ْٞ يجيٞيدٌْ"، "يجقْٖٞ...نيطهي"، ي"ٔغ٣ ه
ٔىٞٞٞٞد، ف قٞٞٞٞي٢فٞٞٞٞه نيد فيٞٞٞٞد  ٤ٞٞٞٞ ليٞٞٞٞو يجغٞٞٞٞدأ جنهطٞٞٞٞٚ ٤ يجفٞٞٞٞه اٞٞٞٞد يكٞٞٞٞى يٞٞٞٞ ئد  فدفٞٞٞٞو غ  :  (

 (ٓٓٔمواجهات ،ص 

 فأفنهج٣ ني١ ي ئد  

 ...!جكننه  هى لي يفه فهطٚ ٤ يك ٍ 
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ٔله"يفه لص ٌْ   (ٜٖ، ٘اييهيدٍ:) قي٢" ٔغ٣ ه
 

ٍٔ كيْهٞٞٞمه  د كيٞٞٞ ٤ د فهطٚٞ   ْت   ك ٟ  ل د ا٤ صْي
ٔيله يايهف اٞننٍ   ج ٖ يئ طٞٞيي١ نففٞقْه   ه   ٞٞٞه ْي

لط٤ِ طٞييه ننفقْٞٞه     ٞو ٢ٞٞٞ جٞلط٤ٞ   ن ١ ال اث   ك٢ ُّ
 
ٔه  ٔفمٞو جشاه ٞ  يجطٞبل٣ يجايٞئيا  يلْ  ّئ يجيٞد ٔ فٞه يجكث ٞٔ ا٤ٞ نيٞشد ؛  ٤ٞ 

 ْٔ ٔمٞٞند، يلْٞٞ ني ٞٞد٤، ين ٍٚٞٞ جه يْٞٞي يجل٠ٞ فٞٞه ن جاٞد نلْثفٞٞو ا٤ٞٞ مٞٞ دٜ جهلقٞي٠ ييألٚي
، يىٞٞي اٞٞد ٛيٞٞٔ " يجقْٖٞٞ...نيطٞٞهي"ٓج١ٞ فٞٞه لصٞٞ ٌْ   كاٞٞد  طٞٞفيشْ ن٤  ٞف٣ طٞٞبل٣ اٞٞع  يْٞٞي

ٔ ٟ"ٌْ فه لص   " اندف٠ ي
 (ٛٙ٘  ،اييهيدٍ): ل َ لد٢

 يي٠ يش ْي  كهاد ييفْ  هى يجْن د يجّٕلد٣
 يال فصْلي٣ وٓي فكهايي  ٤ يجطبل٣

 لفى يجي لدجيي غْي  ط ْخ٢ يج يْي فه يإلطبل٣           
 

ٔفد ه فه لص ْفو  ٔند يدجيد ٔ ىدي٣ يج يجفه " يص   الهئ"يىي يٓج١  ٓك
ٌٔ   ٜٛ٘ٔنجقدىد فه  د٣ جقم   فهطٚ ٤، يف يد  يصه نيندل يجههيل ييجيفدٍ  نص

 يجنهطٚ نه نال  خْ يي يدجطبل٣
ٔلو يجالدف٢ يجْيج  ، ف قي٢ ٔفد ه): يجفه فٚ  (ٖٓٛ، ٘ ْ يي٤ ىدي٣ يج

 
 ط لْثين١  د ينّه  ٤ يجطبل٣

 وّ د١ ن٤ ُفصغه وجى ىٓي يجكبل٣
 كدجٚن٢  خْٜ يدجانى لفى  ند٣
 د٣ال طه٣ ني  ههي  ٤ يجيهو يجَّٔغَ 
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 صْلفي٣  ياد  فآيفنه يجخ د٣
 يغْي ٚشداه ا٤ نيي٢ يجالطن ٤
 ُ هقى وجّه وجى يجه دٜ يجبلهئ ٤
ٔيً ، يناني٣ ط  فطبلاي٣ اكٌٔ

ٔيً ٔيي يجْادٔ  هى يبل١ْ ييجخ  ني
 

ٕلاٞ  يأللْٞيَ يجفٞه فلٞ ٚ يٞو يييٞشيو  ٟٔي ي ٔغ٣ لطٌي يجٛٞ يال  نطى يجيد ٔ 
ٔي٠ ياٞد ن٤  لا٢ ى٣ّ يجاطها ٤ فه يد -نف ه  ياللفبل٢  ٔٙ، ف ٓكٔ يجش له نصقدٜ يأل

 :نج٣ّٞٞٞ يٞٞٞٞو ف يكٞٞٞٞه جلدجٞٞٞٞو ي نفْ ٞٞٞٞو يننطٞٞٞٞو يادجٞٞٞٞو، ي لَٞٞٞٞ يجاطٞٞٞٞها ٤  هٞٞٞٞى نهْفٞٞٞٞو، ف قٞٞٞٞي٢
 (ٗٗ، ٘ اييهيدٍ)

  
٠ٔ يهي١ يجيطّٞٞٞد٣ ٔيٍ فهّهْت         فغْ ي ط ي ٔٙ ْهه  ييجن   د ن
ٔ ل  نخيٌٌ          ج٤  خٓجي١ يف ي٣ يجقطّٞٞٞٞد٣  ج١ فه فهطٚ ٤ يجه

ٔيي  ٞد٢ ييآلال٣ٞٔا         فلْيى٣ يآلاُٞٞٞٞ وج ١ يغ ٔ نهنل  ف ٚد
ٔي ْ ن غفٞيغْي ِٔي في٠    ْت      ْ  دصا  يج ٔيييد يألل ي   ٕي٣ٞٞف

ٔميد يطادئيد          ٍّْٔ اصٔ ن ٤ يجي  يَ يجشهُي يأ  د٣ٞفيكٍ ف
، ياٞد مجٍٞ وج ٞو، ياٞد ل٢ّٞ  ٞيي٤ يجيٞد ٔ يجلْٞ َ  ٤ٞ لٞد٢ يألاٞ يلْ كثٞٔ فٞه ْ 

ٔ ي د ا٤يي ٕيهٞ  ٌٔ ٞد، ينل دن ٞد اطٞفشٚن د، ياٞٓكٔ ي نكيدٍ ف خدٚييد اٞ ٔا الئا  يأاهدْىٞد ، ينخٞ
د جهيا٣ ٔا اطفنيم  ٔي٤ ،يجطدجن ، ينل دن د نخ                 : ف قي٢ فه لص ْفو ليجيي جيد

 (ٖٙاييهيدٍ، ٘ )
 ٣ّْ ٔا  هى  ْه يجٞٞٞ  يجاطكًي  د نا   ٚش٤ يجشْي فهيْىٞٞٞٞد         فه

 ٞ ًٞيجيٞ ا١ فدنيمه يفيىهه         و٤ّ يجل ٞٞدٌ فيىٌٞٞج لْ ٚد٢ ني 
ٔىد         ينصدييد لي٢ يأليي٤ ٕٜ يجهص٘ي خٞاد  ٞ ًٞٞايٞٞ   د نا   ن

ٕ ٍ ن ْت يجهئد٣ لهديي ٔميد يجاله  ٞد         وٓ صدٔ نيي د ٞيفند  ًيٞٞ 
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ًّ يجطادل ماٞ ٔهشٍٞ وجى          ٔ ٔت وال وٓي   ٞدئٔ يلهًيٞٞٞج٤ فنص
ٔ ٣ٞٞ فإنو           شني ي غنٔ، ييجاطهفدط ٔت يجايجى يجك   فًٞٞٞٞي لفغن

 
ٕ ٞٞ ىٞٞٓي يجفيٞٞخ ٘ جلٞٞد٢ يأل ٔيْ يٞٞو اٞٞ  ا٤ٞٞ خٞٞبل٢ فكث ٟٞٞ يجصٞٞٔي يجاهد ، وناٞٞد ن

ٕي٣ يجٓت يصهٍ وج ٞو، فأصٞيلٍ  ٕٔ اْا يج٢ٓ ييالنكطدٔ ييجم دٜ ييالني يجيد ٔ ن٤  ي
ٕٜ لهدييد، ييجا ٔنٌ يجاٚشين  فه فهيْىد، ييجانف ٔميد، ففكدجيٍ  ه يد ن ْت كدجا نفي١  

ّٔييٞد يفاطٞكٍ  ٕفيٞد ياهْٞىد وال وٓي  ٞدٍْ وجٞى اٞنيج  يجهئد٣ ييجهص٘ي يج٤ فشْي جيد  
 .يْ نيد

 
ٔه جهشْ ْٞٞٞ ا٤ٞٞٞ يجايٞٞٞدك٢ يالهفاد  ٞٞٞ  يدجنقْٞٞٞ، كٞٞٞدجهنٌي يٞٞٞ ٤  ٔٙ فٞٞٞه يٞٞٞش يلْٞٞٞ فشٞٞٞ

ٔا"و ، ي قي٠ يجييجْٞ ٤ فٞه لصٞ ْف"وجى ن ٤"يألخٌي فه لص ْفو  ٔيئً يج"يألطٞ فٞه ، ييجمٞ
ٔ ي "فبلل٠ يجندٖ يفنطْ  ه ي٣ اش يٞفي٣ فٞه لصٞ ْفو  ، يكٞٓج١ ينفيٞدٔ يجالطٞيي   "مٞ

ٔ ٟ"فٞٞٞه لصٞٞٞ ْفو  ٤ييجطٞٞٞلٍ ييجننٞٞٞد٠ ا٤ٞٞٞ لي٢ٞٞٞ يجاطٞٞٞهيج  كاٞٞٞد فلَْٞٞٞ  ٤ٞٞٞ " انٞٞٞدف٠ يٞٞٞ
ًٔ فٞه لصٞ ْفو  ٔ ٞدل"يجنهٔي ييجنطي٠ فه يبلْ يجشٞ ٔٙ جفنهٍٞ يجينٞدٍ " يٞاّي يكي ي فشٞ

ٔ ٞٞدٍ يطٞٞٚ وىاٞٞد٢ يألى٢ٞٞ  ٔيهي٤ كدطٞٞ دٍ  د يينيٞٞغدجي٣ يانٞٞدف٤ يجْٞٞن د فٞٞه لصٞٞ ْفو يخٞٞ
 ( ٚٚاييهيدٍ، ٘ ):يجفه  قي٢ ف يد" ْ َي"

 
 !!ديُّوث 

 َْ ِٟ يجاكي ِٕجو يجاك َّ  ُ ٚ ٢ُ فه ان
 كأنو ا٤ لي٣ِ نيِ  

 َْ َٜ ني  ُشي٠َ ني  ُغي ٌٟ  هى ُطيي   دِك
َُ فه يألطيي٠  ٤ ٕيُهُو فيل  ي

 َْ ََ يجه ي  !لدهدفيد يْل
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ِنوِ  ْٓ ُُ ْي٤َ و  ييينُفُو فخُٔ
َْ ي   يشُٔىد انكي

 َْ ًٔ فطفغ   يكهاد ي فْا  ه يد فدِط٠ٌ فه يجْ
ًٌ ن٣ْ ننَّ : ِل ٢َ  ًٌ  وناد جيد ن َْ  ن  خي 

ًٌ ألنوُ  …نيْي   …ال   ي٢ ٚ 
َْ ؟ ًُ و٤ْ ل ٢ جو ْ ي   غَم

ٕٔ يجهدنٞ ٔثدئٞو الينفٞو ىدجٞ ، فدجيٞد ٔ  ًيلْ يٞ ٔه ا٤ٞ خٞبل٢  يإلنطٞدنه ييجشٞدٚنه فٞه يٞش
ٔه يجاقٞٞدي٣ ا٤ٞٞ  " ىدجٞٞ "ي  يفلْٞٞ  جهشْٞٞي نهْٞٞه فٞٞه لصٞٞ ٌْ لٌٞٞي يصٞٞبلٔغ٣ٞٞ اٞٞد نيْٞٞيه فٞٞه يٞٞش

ٔهدٍ يجشدٚن  ف قي٢ ٠ٔ ايد ٔ يأليٌي ينطاى ْ  (ٗ٘ ،اييهيدٍ):  شئ  ٤ ن
ٔكد٤ ىافه            ٤ٕٞفأصيلٍ كدجٚ ٔ يجكط ح ا٤ يجل جقْ ىٍّْ يجاٞٞٞٞٞأطدٌ ن

ٔكٍ ا٤ ىي٢ يجاص    و       ٞٞٞٞٞاٍي ٚشاأ قنٍ لق د ن٤ جهٞف      هٞنشي  اد  ٞينْ
 ٞش٤ٞنص ً ييد لهيه يأطهل  يجٚٞٞ     ٞٞشن       ٞف ٚٞٞٞٞيفه١ جشأ يهلل نيه     

ٔا يجك      ٔليٞٞجقْ نصيلٍ ٓك  ٞنه نٞ يقهيه  من نه ييشٙ يألطى        د   ٤ّٞ ه
ٕي٢  أف نه ا٤ يجغ ً ٚ ن      و نطفغٞٞٞنهٞفبل ىي  غن نه يال  ن      ٞيد    ٞٞٞيال 

 
ٕا بل  جو يص٢ ط٤ٞ يجفقد ْٞ يشْٞ  اٞٔ لدف٢ٞ ي ن٣ٛ يجيد ٔ لص   ٌْ  ييطه ييد 

ٔغ٣ٞٞٞٞ يجفقد ْٞٞٞٞ"يدجشٚٞٞٞٞدل ييجفنٞٞٞٞدنه فٞٞٞٞه يجشا٢ٞٞٞٞ، ف قٞٞٞٞي٢ ف ٞٞٞٞو فٞٞٞٞه لصٞٞٞٞ ٌْ  يشنٞٞٞٞيي٤  ": اشه٣ٞٞٞٞ 
 (ٖٓٔاييهيدٍ، ٘)

ٟٔ ان  جقْ كنٍ طيدل د وجى ك٢ لكٞا         دٞيكنٍ جشيد٠ يجاشٞد  ها 
ْ ي يايه ٔي ِٔي يفغْي ا  ٞثا دي٢ اهيصاٍ كهنْت   صٞ ٞي د        ف

٤ كد٤  ي٣  ٔ ش         ييض  نهقده الها د" يجقيٙ"نخه ونيد  يأل د٣ فامه ط
٠ٔ نىهٞٞٞ ٔغاٞنال ونيد يجْن د فن ٔل٢  ٤ خبلنو يجخ٢ ا  ٞ ديد        ف 

ْٔنٞٞٞٞد ن٤ ن  ٓي ن ٔهييض ، نهْٞٞٞٞه  كثٞٞٞٞٔ ا٤ٞٞٞٞ طٞٞٞٞفههه نطٞٞٞٞهًي يجيٞٞٞٞد ٔ ا٤ٞٞٞٞ خٞٞٞٞبل٢ يٞٞٞٞش
ٔن يجييلع يالهفا ٔ   يجبلٓ   يخدص  فه١ يجفه فق د ه يييلع يألاٞ ، يلْٞ كٞد٤ ايفقٞد  يجطخ
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، فنٞه لصٞ ٌْ  ٌٔ"يلصٞ ٌْ  "طٞي٠ صٞلنه"فه يجههٞيل وجٞه ىٞٓي يألطٞهًي  شيٞٔ  ٤ٞ " اطٞ 
ٔىٞدًيجيمع يألانه يجطدئْ يشْ نيطهي ل َ يجَلْهٔ  هى يألجطن  ٔطٞ  يإل ، يليٞٔ ، يااد

ٌٔ "يجندٖ ا٤ لي٢ يجطهٚ ، فنه لص ٌْ    : قي٢" اط 
 (ٖ٘اييهيدٍ، ٘)                                                          

 !مسيرة
 ْٔ ٕجه يجصغ  ٕى   ْيخ٢َ ان ٌٔ  فه ُن ٍُ نط ُٔ ا  كن

ٔفه كدنٍ اش ْٔ  هينط  فط 
ٌٔ ٍُ فه اط  ٔه ٌ  ألننه كاد يْ يي خ  !!فد فقهينه فهأ

َٖ  هى  ُٙ يجند ٔىدً ييجفْا ٔفلٔا  يإل
ند  ٤ يجيخ ٔ؟ ُٖ فه يبلِْ ُّٟ يجند  !افى  ك

َ  يجايمي دٍ يجفه فخصويل ٤  فندي٢  ََ ََ ٔ ٖ اٞثبَل ياٞد  -، كاينفو فه يجفْٞ
ٔيفً، ٌٔ يأل يدل نف ه  اٞد يطٞفلَْ فٞه يجفشهٞ ٣ ا٤ٞ ننيٞٚ  ال   شدنه ف يد ا٤ له  يج يكث

ٔه نمليك  ني  -ٚدئ٢ انيد  فإنو ن مد   طفخ٣ْ يألطهًي يجطدخٔ، يكأ٤ يجل دٌ فه نٛ
ٔيئش   ٕج ، ي ٛئ ٓج١ فه لص ْفو يج  ّئ ف يد  ّاد  شدن و يجاشه٣ ا٤  ل َ" يجّصنٔ"اي

 (ٕٚاييهيدٍ، ٘ ) :يجٚدجً يجاطفيفٔ، ف قي٢
 

نه ٔئُ لٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدَئَ ًُ يجاغٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يجٚدجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞحَّ لفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى كٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدْ ُ قنُشنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه  َيَنَج
 ي قٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي٢ فها ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓت يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞبل َخَه٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  
ٍِ نهاُشيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ٔهد  اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدجه يجهْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ
 ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد نكفنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يدجصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنِٔ اقفنشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  

ٍُ  ه ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو اشفاْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي  ِصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  نٌٔ لصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه
 نٌٔ  هٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ي مٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدَل ندصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞش   ِصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ

ِٔ يجَكُّٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ييجَنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ   يِا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيي
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  نصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔيَف  ُهيد فٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأٔن٤َّ يجٕ

ٔت ثَْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞأٔ هي نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٤ ْفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدف
 ن مٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاُّيد اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞع ُهثفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه يجَقيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ
 و٤َّ يجقند َٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  جهنفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى خ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ
ٔٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى ننطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ننٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ُل  يلْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞت  ه

ٔاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدَييد وث٣ٌٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يال   ِيْٕ



 -ٔ77- 

ٔييٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٌ ي نٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ييٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ   ٤ يجصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞنِٔ 
ٍُ يجصٞٞٞٞٞٞٞنَٔ جٞٞٞٞٞٞٞه اٞٞٞٞٞٞٞثبل    ونٞٞٞٞٞٞٞه يفخٞٞٞٞٞٞٞٓ
 فه١ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجانٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدىُج كهُّيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ُ قٌْٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ 
فد ِٓٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞي ُل ٔ ُ  ج ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ْا ٤ُ ييجف ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يج
ُْ اشٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد   ٍُ يياللفصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد  ييجنهطٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞند

َٙ ْيئ  ٌٌٔ َٞٞٞٞا٤ْ لد٢ و٤َّ يألٔ
 ٌ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٔيِط َّيِْ   ي٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ونيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد كٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞدج
ٍُ انٞٞٞٞٞٞٞٞو يلهٍٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٞٞٞٞٞٞٞٞد يجْٞٞٞٞٞٞٞٞت  فغِمْٞٞٞٞٞٞٞٞي

 

ُّيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ ٌٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ُ نيينيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يج  َنَخي 
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞى يجٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ٖ جبلئاٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞه ُ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓٔ  ن ه
 ال َيْهنٌٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ف يٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يال َخْصٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ
 ُٔ  ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  يكٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٓج١َ يجهغفٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد٤ِ اٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد يجمَّ
ُٚ ى٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ جنٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ِيٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيْ  ٔيئ ٣َٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يجخٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  ٔيِج

ي ٌ  ى  ْٔٞٞٞ يجُكن يٞٞٓي ىُٞٞكَٔ
ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞخٔ ١ُٔ يجصَّ ٍَ ى٢ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  فلٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ ََٔن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞ  َن
 خ ٌٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ جنٞٞٞٞٞٞٞٞٞد ا٤ٞٞٞٞٞٞٞٞٞ يصِٞٞٞٞٞٞٞٞٞه١َ يجَيْهٞٞٞٞٞٞٞٞٞٔ

 
ٔه ٓيٍ يجفنش هٞٞٞ ، فكدنٍٞٞ ك٢ٞٞ لصٞٞٞ ٌْ  ِٔي يجنكدىٞٞ  فٞٞٞه اش٣ٞٞٛ نيٞٞشد  ٍٕ يلْٞٞ يٞٞٔ

ٔ كٞٞدف   ياثديٞٞ ٕٔ ف ٞٞو لٞٞد٢ يألاٞٞ ، يلطٌٞٞي يجشٞٞ ٗ، ييجيمٞٞع يألانٞٞه، ٔكد يجٞٞٓت  طٞٞدخٔ  يٞٞ
ٔلدً  .يجندٖ  يك٢ ط ند  اطهٚد   هى 

، أل٤ يجيٞد ٔ يجايديٞٔ فٞه اش٣ٞٛ لصٞدئْه يجشاْي ٞ يلْ غهً نطهًي يجخٚدً  
ٕٔ ف يٞد لقٞدئ٠ اٞد ثهٞ   هٞى  ٌٔ  لْْٞ ف يٞد نيشٞدْ يجييلٞع يجاشٞ ٗ ي يٞ ٔه صٞي ٔط٣ فٞه يٞش  

ٔٙ ياهايط  جْا يجشدا  ييجخدص ي  .أل
 
ْٔنٞٞد ن٤ نفلَْٞٞ  ٤ٞٞ يجهٞٞي يجننطٞٞه يجشٞٞد٣ فٞٞه يجقصٞٞدئْ؛ فإنٞٞو  غهًٞٞ  ه ٞٞو   ٓي ن ييض
ٕ ٞٞ  يجفيٞٞدها   يجاغهنٞٞ  فٞٞه يشٞٞٙ يألل ٞٞد٤ يدجفنٞٞده٢؛ فدجيٞٞد ٔ  ٞٞدئٖ ا٤ٞٞ فغّ ٞٞٔ لٞٞد٢ يج ن

ٔهدفٞٞو فٞٞه لصٞٞ ٌْ يألاٞٞ  ني فلط٤ٞٞ يأليمٞٞدٜ، ي ص٢ٞٞ يٞٞو يجفيٞٞده٣  " يغْٞٞيْ"وجٞٞى ن هٞٞى ْ
 (٘ٗاييهيدٍ، ٘ ) :ل ٤  قي٢

 
 ييهلل جيال ن٤ نال٣ جقهفيد           ال اطهاي٤ ىند يال وطبل٣
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 :                                            "٢ ىٓي ؟ نّت ج "يليجو فه لص ٌْ 
 (ٖٖ، ٘ اييهيدٍ)

 نت ج ٢ ىٓي يجٓت نل٤ ف و         ْي٤ ئْ نال  ه و نيدٔ
 

ي فغ ٔ ٚش٣ٞ يجكٞي٤ ييجل ٞدٌ  نْٞه فه٣ٞ  شْٞ  يٞشٔ جهل ٞدٌ اشنٞى ني ل اٞ  يشْٞ ن٤ 
 (ٖٓاييهيدٍ، ٘ ":)ننف٣ يجٚهقدل"مد ٍ يجقْٖ ف قي٢ فه لص ْفو 

ٔل٣ هْ ْنل  ٤ نصندٔ ىند نيلَ  ٤ 
 ج٣  شْ جهياٖ اشنى

 ج٣  شْ ا٤ لْطند وال صبلٌ يجخدئن ٤
 ىٓه نهطداند ج طٍ طيا ٢ّٛ ثق ٢

ٔه ف قي٢ فه لصٞ ٌْ   ٔ ٠ يجفنده٢ يطٚ نيشد ٕٔ ي ييطٚ ىٓه يجغ ي٣ يجفيدها    ي
ٔييه"   (ٕٙاييهيدٍ، ٘ ) :افلْ د  يج يْي" ف
 

ٔا يجصيد ن  ينفقداٞٞٞه  دْتٞٞٞطأهش٢ ا٤ هادهاي٣ لص    غْي  ط 
ٔٙ يجاٞٞٞ    ٞٞي١  نٞٞه     ي٣ وٓي طأجٞٞفأيهغ    ٞٞشٞدْيأ٤ يجاهفقى ن
ٔ ً       ين٤ّ فنٞدلى٣ فٞ يد    ْيْٞٞٞنيجه يجيأٖ يجي   هى ن ْت    لٞٞٞٞ

ٔيي ٔيند ٞج٤  فقٞٞٞ ياياد فاك  ٞدْ  ٞي٣ يجي كنف٣ يقٌي  لٞٞٞٞ      ي
ٔمى طيا  ٔلا يج ٖ جند طيا      د  بل٣ ْ نٞٞيإلط فه٤ ن  ٤ ىٞٞدْٞٞيج

 
ٔي٤"ىٓي يجيا ٙ يجافندئ٢ فه لص ْفو يكٓج١ نهْ   يف يد  طفيله " ليجيي جيد

ٔتّ  يخصّ   ٔيئ ٢ فيجطدا م٢ّ ، فه١ يجيخصّ   يج يْي   يجفه فاثهٍ ف يد خٚ ئ  ينه وط
ٔتّ : "، لد٢ فشدجىيمّهيي ( ٘ٛ/ و ٚ" )لد٢ فإّند لْ ففّند ليا١ ا٤ يش١ْ ينمّهي٣ يجطدا

 (ٖٚاييهيدٍ، ٘) :ل َ  قي٢ يجيد ٔ
ٔتَّ ي هه ٍَ يجطدا ٍ  جند  ي٣  ه ١ٞٞٞ  ص    ٞوٞ د ا٤  يْ   ًٞم
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ّٔت ينقفن  ًٞٞينثٔ يجهندٌ  يكهك٣ اٚهٞٞ          هٞٞطنْٖي ننٟ يجطدا
ٔا نهي٣ يجٛي    ٞد ٞطنٚئ يأللصى ينئ ْادئنٞ  ٔ ف٢ّ ني ًٞٞٞيف

ٔي ٞٞ   ٟٞٞ اصٞٞٚهلدفيد ييجيٞٞد ٔ كينٞٞو  شي٠ٞٞ يجهغٞٞ  يجش يجنلي ٞٞ   يطٞٞفٚدٜ ن٤  ٛي
ٔه فٛي نٞد  هاٞٞ بل   ، فٞه يٞٞش ٔٔي ٕاٞٞد٤، ييجمٞا ٔ يجاطٞٞففٔ، يجاهٞٞ ٟٔ يج ، فنهْٞٞه  طٞفخ٣ْ ٛٞٞ

ٔيئشٞٞٞ ، ي ٛيٞٞٞٔ ٓج١ٞٞٞ فٞٞٞه  ْ ي ْالج ٞٞٞ   ٟٔ يجهٞٞٞٔ؛ ااٞٞٞد ن ٚٞٞٞى ىٞٞٞٓه يجاصٞٞٞٚهلدٍ نيشٞٞٞد يلٞٞٞ
 ( ٗ٘اييهيدٍ، ٘ )  ":يئ ال  أ"لص ْفو 

ٕاد٤ ينند ف يد ما ٔ اطففٔ  ٟٔ  اينفه ٛ
ٟٔ هٔ نند ٌٔ فصهه ل ٔٔي يطيي  اه

ٔيً"، يلص ٌْ "ال فلطْينه"يكٓج١ لص ٌْ   ٔيً يأل   :       ل َ  قي٢ ف يد" و 
 (ٓٚ، ٘ اييهيدٍ) 

 جاد لكى يألطفدٓ  ٤ فكدثٔ يجٓيدً
 فه يجنلي لدجيي نْ ِٔيه

"ًٔ ٔي٤  هى ك٢ يجش  " مل١ يد
ٔي٤ لدجٍ فد ٢ يفشهو يجمل١  يد

ٔٔي امد"  هى " ناد  ٟٔ هٔ ث٣ اه  ٟفل
ًٔ  ناد يجش

ٔيً  فبل ال٢ اٚهقد  جي٣ ا٤ يإل 
يلْ ن٣ٛ يجيد ٔ فه ْ يينو يجشْ ْ ا٤ يجقصدئْ يإلنيدْ   يجلادط   اث٢ 

ٔييه"ي" نند جؤللصى فْيئه" لص ٌْ  ٔ   يجغدجي  فه .." ال فيلٟ " ي" ف ج هش٢ يجطا  يجثي
ٔي  يفندلبل  ا٤ خبل٢ وجيدطيد ثًي يإلنيدْ ييطع يالن  .فيدٔلصدئْه نكثٔ ينفيد

٤ لهٍ نطي    ٔه ييض ينقي٢ فه يجنيد   ن٤ يجيد ٔ كد٤ اه ْي  فه يجكث ٔ ا٤ نيشد
ٌ فه يشٙ يألل د٤ خدص  فه لص ٌْ   " يجقْٖ –نيطهي "ىٓه يجهْي

 (ٙٚ، ٘ اييهيدٍ) 
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