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حُٔـَأس حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘ــؼَحُـخٛـ٢ِ 
 

 

 

 

 

 

 

                       ح٤َٓ حُز٤ـــــــــــخٕ حُؼــَر٢ 

 

حُيًظٍٞ كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ـش ح٤ٌُــال٢ٗ 
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حُٔويٓــــــــش 

 

 رْٔ  هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ 

 

 
حُٜخىٍس  (حُٜيٟ ٗض  )ٌٛح حٌُظخد ًظزظٚ ًٔوخالص َٗ٘طٜخ  ك٢ ٓـِش      

حال٤ٌ٣َٓش  رطِذ  ٖٓ ٍث٤ٔش  (ُّٞ حٗـِْ )رخُِـش حُؼَر٤ش ك٢  ٝال٣ش 

ػْ حٟلض  ح٠ُ  ٌٛٙ حُٔوخالص   (ه٣َ٤ش  حٍُٜٔ٘ٞ  )طل٣ََحُٔـِش ح٤ُٔيس 

.      ٝٝٓؼظٜخ  رل٤غ حٛزلض  ًظخرخ  ٓٔظوال 

 

     ٌٛح حٌُظخد  ٣ظليع ػٖ حَُٔحس حُؼَر٤ش  ًًَٝٛخ ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ  

ك٤غ ًًَٛخ حُ٘ؼَحء ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ هٜخثيْٛ حٝ حٗ٘يطٚ حَُٔحس حُؼَر٤ش ك٢ 

: ٗؼَٛخ ٝه٤ٜيٛخ  ٝ ٣َ٘ٔ حُٔٞح٤ٟغ حُظخ٤ُش  

 

ح٤ٔٛش حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ  ٌٝٓخٗظٚ ػخٓش  ٌٝٓخٗش حَُٔحس  حالؿظٔخػ٤ش  

ٝحالهاله٤ش ٝحُ٘ل٤ٔش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ  ػْ ٓٞهؼٜخ  ك٢ ٗؼَحُلَد 

ٝحُوظخٍ  ٝهيٍس رؼٞ حُ٘ٔخء ػ٠ِ  حُلٌْ حٝ حُٔوخطِش ك٢ ٛلٞف حُـ٘ي   

ىكخػخ ػٖ ػ٤َ٘طٜخ ٝهٜٞٓخ  ًٌُٝي ٣ظليع ػٖ حَُٔحس ك٢ ٗؼَحُـٍِ ػٖ 

حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ ػ٘يٓخ ٣ظًٌَٕٝ كز٤زخطْٜ ْٝٛ ك٢ ٓخكش حُٞؿ٠ ٝحُوظخٍ    

ًٝخٕ  رؼٞ حُ٘ٔٞس  ك٢ حُـخ٤ِٛش هي ح٤ٛزض رٌ٘زخطٜخ كخٗزَص ٗخػَس  

طوٍٞ حُ٘ؼَ ٝطوِي حُلخىػش  ك٢ ٗؼَ حَُػخء  ًَػخء ُٝؿٜخ حٝ حه٤ٜخ حٝ 

. ه٣َزٜخ ٝحر٘خء ػ٤َ٘طٜخ 

 

     ٝحَُٔحس حُؼَر٤ش  ًزخه٢ ٗٔخء حُؼخُْ حكزض ٝحهِٜض ك٢  كزٜخ  كخكزٜخ  

كز٤زٜخ ٍٝحف ٣ظـ٠٘ ك٢ ٌٛح حُلذ  ك٢ ٗؼَ حُلذ ٝحُؼ٘ن ٝحُـَحّ  كٌخٗض 

. طِي حُوٜخثي حؿَٔ ٓخ ه٤َ ك٤ٚ 
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كوي ظَٜ ْٜٓ٘ ٗؼَحء .        حٓخ حُٜؼخ٤ُي  ْٝٛ كوَحءحُ٘خّ ك٢ حُـخ٤ِٛش 

هخُٞح حُ٘ؼَ ك٢ طٌٔزْٜ ٝٓ٘خٍٝحطْٜ ٝكخُٝض حَُٔحس  ٓ٘غ ُٝؿٜخ حٝ 

كز٤زٜخ ٖٓ  حُيهٍٞ ك٢ ٌٛٙ حُـِٝحص كَٛخ ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ك٤خطْٜ  

. كًٌَٝٛخ ك٢ هٜخثيْٛ 

     

     حٓخ  ٓٞح١ٖ حُـٔخٍ ك٢ حَُٔحس حُـخ٤ِٛش  كوي ًظزض ػ٤ِٜخ ًؼ٤َح  ٜٓ٘خ 

ٝٓوخالص حهَٟ ًظزظٜخ ر٘لْ  (حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢  )ٓخؿخء رٌظخر٢ 

حُؼ٘ٞحٕ ٝطٞٓؼض ك٤ٜخ َٝٗ٘طٜخ ػْ  حٛزلض ٓخىس ٖٓ ٓٞحى  ٟٓٞٞػخص  

. ٌٛح حٌُظخد 

 

     ٝحه٤َح حٟلض ح٢ُ ٓخ طويّ ػيى ٖٓ ٗخػَحص  حُؼَٜحُـخ٢ِٛ  ٖٓٔ  

ط٤ِٕٔ ك٢  حُٔوخطِش ٝحُٔـخٛيس ػٖ هٜٞٓخ ٝػ٤َ٘طٜخ حٝ ٖٓ هظَ ًٝٝٛخ  

كخرٌظْٜ  ٗؼَح  ؿ٣َِح حٝ ٖٓٔ  ٌٗزض ك٢  ُٝؿٜخ  ٖٝٓ حكزض كظـ٠٘ رٜخ 

. حُلز٤ذ ك٢ حٛؼذ حُٔٞحهق 

 

   ػ٠ٔ حٕ حًٕٞ هي ٝكوض ك٢  ٓٔؼخ١ ٝهيٓض  ىٍحٓش ٓظ٤ِٔس ػٖ حَُٔأس 

. حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ ٝهللا حُٔٞكن 

 

 

 

                                                  ح ٤َٓحُز٤ــــــــــــخٕ حُؼَر٢  

كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ .                                          ىًظٍٞ

 رِــــــــــــــــــــي ٍُٝ – ى٣خ٠ُ –                                       حُؼَحم 
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 حُٔئُق  ك٢  ٓطٍٞ
 

   ٤َٓس ًحط٤ش 

 

ُِوذ   كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ\ حالْٓ ٝح

كخُق حُلـ٤ش \   حْٓ حَُٜ٘س 

 1944\ 7\1\  رِيٍُٝ \  طخ٣ٍن حُٞالىس 

رِيٍُٝ  – ى٣خ٠ُ - حُؼَحم \ حُزِي 

 ٓظوخػي \   حُٜٔ٘ش
 ٗخػَ ٝرخكغ                                                                                                                                           \  حُلخُش حُؼوخك٤ش 

كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ  ٝحى٣ذ ػَحه٢ ٓؼَٝف  
.    1944رِيٍُٝ - ى٣خ٠ُ–  حُؼَحم - \ ٖٓ ٓٞح٤ُي

ٖٓ حالَٓس ح٤ٌُال٤ٗش  حُظ٢ ُٜخ طخ٣ٍن ػ٣َن ٝ طَؿغ ر٘ٔزٜخ ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ - 

     : ح٤ٌُال٢ٗ حُل٢٘ٔ ٝحُظ٢ حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ حالػالّ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ

 

م2001كان ٌشغل  مدٌرا  فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد  *     

،  وٌعتبر من امهات  الكتب العربٌة فً األدب  "الموجز فً الشعر العربً"أهم مإلفاته  * 

والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر 

العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتغٌٌراتها بما 

فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة 

.اجزاء فً مجلدٌن   

  2013\   فً عام 112\منح شهادة الدكتوراه فً  االداب من جامعة نابلس المرلمة * 

 20\منح  شهادة  الدكتوراه  الفخرٌة  من المجلس  االعلى  لالعالم  الفلسطٌنً  المرلمة * 

 2015فً  عام 

2014فً  شباط    (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      *   

:  فالح نصٌف الحجٌة هو  

 1985عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ      -    

 1994عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب منذ  -

 1984عضو مإسس فً اتحاد ادباء  دٌالى  فً   -

العراق -  عضو  مركز االدب العربً  -
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  عضو االتحاد الدوًل لعلوم  الحضارة االسالمٌة    -

عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب   -

 (الهٌبة المإسسة  )عضو  المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة  -

 عضو اتحاد االشراف الدوًل -

جامعة   )اتحاد المنتجٌن العرب  –  عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب  -

  (الدول العربٌة

فرع العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرة -  المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -

 والمستشار  االدبً فٌها   – وبابل والنجف  

  عضو  البٌت الثمافً العربً  والمستشار االدبً فٌه  -

 مدٌر البٌت الثمافً العربً  فً دٌالى -

 (الهٌبة المإسسة)عضو اتحاد الشعراء العرب  -

 (الهٌبة المإسسة   )عضو اتحاد النماد العرب   -

  عضو نمابة الشعراء  والمبدعٌن العرب  -

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

   عضو اتحاد االدباء الدوًل   -

 نابب ربٌس  رابطة  المرفؤ االخٌر  الثمافٌة -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  شعراء العرب  -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو  التجمع العالمً  للشعراء العرب  -

  عضو رابطة شعراء البادٌة   -

ُلٖ  ك٤ٜخ   ـ    ػ٠ٞ ٓئٓٔش  ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ك٢ حالٍىٕ ٍٝث٤ْ ُـ٘ش حالىد ٝح

 عضة منظمة  الكلمة الثمافٌة االنسانٌة  -

 عضو  مركز النور للثمافة واالعالم  ومركزه فً السوٌد -

  عضو شبكة  صدانا االماراتٌة  -
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 عضو الملتمى الثمافً العربً -

.   ػ٠ٞ حُز٤ض حُؼوخك٢  حُؼَحه٢ حُظ٢ٔٗٞ -     

ٗخثذ  ٍث٤ْ  طل٣ََ ٓـِش  ح٣َُٜق حُلِٔط٤٘٤ش  -     

ٍث٤ْ طل٣ََ هْٔ  حُٔلخَٟحص ك٢ ٓـِش ٍٝى ح٠ُ٘ٔ  ح٣َُٜٔش   -    

 عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر-    

 عضو هٌبة تحرٌر مجلة  البٌت الثمافً العرالً التونسً-    

ٍث٤ْ ح٤ُٜجش حُؼَر٤ش ُظل٣ََ ٓـِش  ٓ٘زَ حُٔظوخػي٣ٖ   -   

 

حٟخكش ح٠ُ ػ٣ٞ٠ظٚ ٝٓ٘خًٍخطٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظي٣خص حالىر٤ش ٝحالطلخىحص ٝحَُٝحر٢ ػ٠ِ 

ُل٤ٔزي  . حالٗظ٤َٗض  حٝح

 

مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحف والمجالت العرالٌة والعربٌة           *  

 .واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  

 

ة على النت او      *   اال ف المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكتروٌن

فضاء االدٌب فالح – وشبكة صدانا  (االلوكة)الفٌسبن  وخاصة  المجلس العلمً السعودي
روابع االدٌب فالح الحجٌة  ومركز النور فً السوٌد  –الحجٌة  واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب 

 . وغٌرها كثٌر  

 

وكذلن مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن  * 

.العرب وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة   

 
له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر  * 

الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً 

د االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة  منهم  والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر وٌل

 عماد عبد السالم رإوف   وسالم االلوسً  وحسٌن علً  محفوظ  وجالل الحنفً والكثٌرمن 

.االدباء والشعراء  المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة   

 
(الحضارة االسالمٌة – اسالم  سٌفالٌزٌشن  )مولعه على النت كوكل   *   

                          (مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً  )ومدونته على كوكل  *                  

:مع عدة موالع اخرى منها (د فالح الكٌالنً   )مولعه على الفٌسبن *    

مإلفات فالح \ الموجز فً الشعرالعربً \فالح الحجٌة - الشعرالعربً\ امٌرالبٌان العربً  )) 

((نصٌف الحجٌة الكٌالنً   

 
 

 

*********************************  

 
 
 
 
 



 8 

     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ حال٣ٔخٕ           

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝحال٣ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ حالىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف حُو٤ٜيس – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ُ٘وخى ٝحؿِذ . ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ حُٔؼخَٛ  حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ حالىرخء ٝح

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ حالىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ حالىد ٝح

حالٍىٕ  - ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ك٢  ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ حالٓالّ -   5

 هٜش ٣ٞ١ِش - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )حالٗو٤خء  -  8

رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن  -   9

ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ -  10

حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ - 11

ُلَم حالٓال٤ٓش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس -  -14

ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس - 15

ُظـي٣ي  – 16 حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   – 18
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                طـٔــٜـ٤ـــــــــــــــــــــــي 

 
 

 

        ٝحَُٔأس حُؼَر٤ش ػخٗض ك٢ ٌٛح حُٞحهغ حُٔؼخٕ ًٝخٗض ؿِءح ٓ٘ٚ  

ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ حٕ طٌٕٞ ٓ٘خًٍظٜخ ك٤ٚ كخػِش  ٝٗي٣ي س ٝطوظِق رخهظالف 

 كٔذ حُٔٔظٟٞ طٜخحهظِلض ٌٓخٌُٕح  , حُز٤جش ٝحٌُٔخٗش حُظ٢ طؼ٤ٜ٘خ

 كخُشُْ ٣ٌٖ َُِٔأس ٝ  ٓخثيح ُِؼَف حُوز٢ِ ح١ٌُ ًخٕٝٝكوخ حالؿظٔخػ٠ 

 حُٔظو٤ٜٜٖ ك٢ ىٍحٓش حكٞحٍ حَُٔحس ٣ٌٝٛذ رؼٞ طوخّ ػ٤ِٜخ ػخٓش 

ح هزَ حإلٓالّ ػٔخٛخرؤٕ ًٍ . هالُٚ ًخٕ ػ٤ِٚ ٟٝؼٜخ   ًخٗض أًؼَ طلَ

 

    ، حُؼَر٢إٔ كوٞم حَُٔأس حُؼَر٤ش ط٠َد رـٌٍٝٛخ ك٢ ػٔن حُظخ٣ٍن       

ٝطٔظؼ٤ٖ رٌُي رؤىُش ٖٓ حُل٠خٍس حُ٘زط٤ش حُوي٣ٔش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُـ٣َِس 

حَُٔأس حُؼَر٤ش ك٢ ظَ ٌٛٙ حُل٠خٍس ًخٗض طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش فحُؼَر٤ش، 

ُيٟ رؼٞ حُوزخثَ  ٖٓ ًُي  كويص حٌُؼ٤َحال حٜٗخحُوخ٤ٗٞٗش حُٔٔظوِش، 

٣ٝوظِق ٟٝغ حَُٔأس ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ك٢ ؿ٣َِس حُؼَد ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ 

ح إلهظالف حألػَحف ٝحُؼخىحص حُؼوخك٤ش ُِوزخثَ حُظ٢ ًخٗض ٓظٞحؿيس  ًَ ٗظ

 ح٤ُٔٔل٤ش ٝح٤ُٜٞى٣ش ٤ٜٓٔ٘ش ُِـخ٣ش ر٤ٖ  حُي٣خٗخص آٌٗحى؛ ك٤غ ًخٗض هٞح٤ٖٗ

ك٢ أٓخًٖ ٝ. حُٜخرجش ٝحُل٣َ٤ٖٔ ك٢ حُـ٘ٞد حُِٔىَٛ ٖٓ حُٔ٘طوش حُؼَر٤ش

حُٔخً٘ش ك٢ ٌٛٙ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُوزخثَ ٣ٝؼَد أهَٟ ٓؼَ ٌٓش حٌَُٔٓش 

؛ ًٝخٕ ًُي أ٠ً٣خ ٣٘طزن ٓخر٤ٖ ٓخ٢ً٘ حُٜلَحء ٖٓ حُزيٝ، حالٓخًٖ 

٣ٝوظِق حُٟٞغ رخهظالف حُؼَف ٖٓ هز٤ِش ألهَٟ، ٝرخُظخ٢ُ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى 

طؼ٣َق ٝحكي ال ُِيٍٝ ح١ٌُ حٟطِؼض رٚ حَُٔأس ٝال ُِلوٞم حُظ٢ كِٜض 

.  ك٢ ؿخ٤ِٛظٜخػ٤ِٜخ 
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ك٢ ١زوش حألَٗحف ٝحُٔخىس ٝحألؿ٤٘خء، ًخٗض حَُٔأس ٓلظَٓش، ٜٓٞٗش    ف

طظٔظغ رٌَ حُلوٞم، طَُٔ ىٜٝٗخ ح٤ُٔٞف، ٝطَحم كيحء ٌَُحٓظٜخ حُيٓخء 

 ، سًٝخٗض ُٜخ ًٓظٜخ حُٔخ٤ُش حُٔٔظوِش كؤٓظٌِض حألٓٞحٍ، ٝٗخًٍض ك٠ حُظـخٍ

.  ٝكٔذ ٍؿزظٜخ أَٛ حُؼوش ٝحٌُلخءس ٝحألٓخٗشُٖٔ ط٘خء ٖٓ ٝطؼٜي رٜخ 

 

أٓخ ك٠ حُلَٝد كوي ُؼزض حَُٔأٙ ىٍٝح ًز٤َح ك٤ٜخ ًُٝي ربػخٍس ٍٝف      

رـ٤ش  ٗلّٞ ٍه٤ٜش حُلٔخّ ك٢ ٛلٞف حَُؿخٍ، ٝط٘ـ٤ؼْٜ ػ٢ِ رٌٍ حٍ

ًٝخٗض حَُٔأس حكيٟ ,  ٝحٌُٝى ػٜ٘خ ٝػٖ ٓلخٍٜٓخ حَُٜ٘ ُوزخثِْٜطلو٤ن 

ػ٘يٓخ حٓظلٌْ حَُٜحع ر٤ٖ حُـٔخٓ٘ش  ٝحًًَ حٜٗخ ، ٌٛٙ حُٔلخٍّ 

 طظلوي ؿ٘ٞى أر٤ٜخ ر٘لٜٔخٍ (ك٤ِٔش ر٘ض حُلخٍع حُـٔخ٠ٗ ) ُِٗض ٝحُٔ٘خًٍس 

، ٝطيٖٛ ُٝظلؼْٜ ػ٠ِ حُلَد ٝحُوظخٍ ٝطزغ ك٤ْٜ ٍٝف حُلٔخٓش ٝحالهيحّ 

حُظ٢  ىحٓض حٍرؼ٤ٖ  (كَد حُزّٔٞ ) حٗيالع ًخٕٝ  .أ٣ي٣ْٜ رخُط٤ذ ٝحُؼطَ

(. حُزّٔٞ)ُػ٤ْ ٍر٤ؼش ػ٠ِ ٗخهش ( ٤ًِذ )حػظيحء ح٤َُٜ٘س رٔزذ  ػخٓخ 

 

ػ٘ي ٓلخٍرش ه٣َٖ ٤ُِِٖٔٔٔ ك٠ ٣ّٞ أُكي ك٤غ ٙ حُلخُش طٌٍَ ٌٛصٝ      

 رٖ أر٠ ٓل٤خٕ ُٝؽ( ٛ٘ي ر٘ض ػظزش ) رو٤خىس  حُو٤َٗخص  حُ٘ٔخء هَؿض 

، ٠٣َٝرٖ رخُيكٞف،  حُو٤٤َٖٗ حُٔوخط٤ِٖ  ٣ظـُٖٞ ك٢ ٛلٞفكَد 

ّٖ  حٜٖٗ ُٖ  ٣ٌٖ حُوظخٍٟ  ػَْٟٜ٘ ٣ٔظ٠ٜٖ٘ حَُؿخٍ، ٣ٝلَ  ٝحُلَد ٣ٝؼِ

    :حُٝؿخ ُْٜ  حٕ هَٔٝح حُلَد ٝحُِ٘حٍ ٖٝٛ ٣٘٘يٕ  حالٗخ٤ٗي  

 

 ٣ٜٝخ ُكٔخٙ حألىرخٍ            ٣ٜٝخ ر٠٘ ػزي حُيحٍ        

 

 حٍـــَٟرخ رٌَ رض

 

     

ًٝخٗض حُ٘ٔخء طٜخكذ حَُؿخٍ ا٠ُ ٓخكش حُوظخٍ ُٔيحٝس حُـَك٠،        

ٝكَٔ حُٔخء ا٠ُ حُؼط٠٘، ُْٝ ٣وظَٜ ىٍٖٝٛ ػ٘ي ٌٛح حُلي كلٔذ، رَ 

رخ٤ُٔق، ٝحٓظط٤ٖ ٜٛٞس حُـ٤خى، ك٢ حُوظخٍ رخٍُٕ ٗخًٍٖ ك٢ حُٔؼخٍى ٝ

ٍٝكؼٖ ُٞحء حُلَد، ًٝخٗض ُزؼ٠ٜٖ ٛٞالص ٝؿٞالص ال طوَ ػٖ كَٓخٕ 

ٓزذ حٗيالع حُلَد ر٤ٖ ١ػظيحء ػ٠ِ حَُٔأس حال ًخٕ ٍٝرٔخ . هزخثِٜٖ

(  ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ ) حُ٘خػَ ٝحُيس (٠ِ٤ُ )كٌٜٙ حُوزخثَ، ٝاٍحهش حُيٓخء، 

 حال٤َٓ  ُْ ٣ِٔي حرٜ٘خ اال إٔ حٓظَ ٤ٓلٚ ًٝرق .٣ّٞ حٓظـخٍص روٜٞٓخ 
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ٙ ػوخرخ ُٚ ُظؼٔي ءِٓي حُل٤َس، ٝٓز٠ ه٤ِٚ ٝٗٔخٗو٤ن   (ػَٔٝ رٖ ٛ٘ي )

:  ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ حٓٚ اٛخٗش ٤ٟلظٜخ حّ

 

ْ٘ـٍي ِٛ  َٖ ٝ ْر ََ ـ ْٔ ٤ْجَـٍش َػ ِ٘ َٓ  رِؤ١َِّ 

٣َْ٘ـخ ٍِ َى ِْ طَ َٝ ـخسَ  َٗ ُٞ  طُِط٤ْـُغ رَِ٘خ حُ

٣ْـيحً  َٝ ٍُ ِػـُيَٗخ  ْٞ طُ َٝ ُىَٗـخ  ـيَّ َٜ طَ

٣َْ٘ـخ  ِٞ ْوظَ َٓ ـَي  ِّٓ ـَّ٘خ ألُ ًُ ظَـ٠  َٓ
ٝ أَْػ٤َـْض  َُ ـ ْٔ َّٕ هََ٘خطََ٘ـخ ٣َخ َػ كَِب

٤َِِْ٘ـخ  ْٕ طَ َػ٠ِ حألَْػـَيحِء هَزَََِي أَ

ْص  َُّ َ ـؤ َٔ ْٗ خ ح َٜ َّٞ حُؼَّوَخُف رِ اًَِح َػ

َٗـخ  ْٞ رُـ َُ َٗشً  َُ ْٞ ـ َ٘ َُّظْـُٚ َػ َٝ َٝ
َّٗـْض  ٍَ وََِزَْض أَ ْٗ َٗشً اًَِح ح َُ ْٞ ـ َ٘ َػ

ز٤َِْ٘ـخ  ـَ حُ َٝ ـِق  ؼَوِّ ُٔ ُ٘ـؾُّ هَلَخ حُ طَ

 ٍَ ـ ٌْ ْٖ رَ ٍْ رِ َ٘ ػَْض ك٢ِ ُؿ َْ ُكّيِ َٜ كَ

ـخ  َ٘٤ُِْ َّٝ ِد حألَ ْٞ ٍٚ ك٢ِ ُهُطـ رَِْ٘وـ

 

 ُالهٌ ػوَ ، كٌٖ َٓؿؼخ صحٗظَٜ رؼٞ ٗٔخء حُؼَد رخُلٌٔش ٝحٍ      ٝ

حً ًخٗض  ٓظغ رٌَ  حالكظَحّ صًخٗض حَُٔأس صٌُح  .ٍحثٜٖآ ٓٔخعرٍٔ٘ٞطٜٖ ، ٝ

ٝال ٣ِحُٕٞ –كَٙ حر٘خإٛخ ١ٌٓخٗش َٓٓٞهش ك٤غ ٝألّ ٛلش هخٛش ٍٝ .حٓخ 

:  هخٍ طؼخ٠ُ ًي ٌٛٙ حُِ٘ػشحؿخء حإلٓالّ ُٔخ ػ٠ِ رَٛخ ًٝٔذ ٝىٛخ ،ٝ- 

 . ( ٤ٛٝٝ٘خ حإلٗٔخٕ رٞحُي٣ٚ اكٔخٗخ ) 

 

أٓخ ك٠ حُل٤خس حألىر٤ش كوي رَُص ٗٔخء ٗخػَحص، أؿيٕ  ٗظْ حُ٘ؼَ          

حُٔٔخٝحس ك٢ ٓٞهغ ،ٝ حٓظٌِٖ ٖٓ كٜخكش حُِلع ،ٝؿِحُش حُٔؼ٠٘ ٓخ ؿؼِٜٖ 

ٝحُو٘ٔخء ، ( ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس )ٓغ كلٍٞ حُ٘ؼَحء ًٝخٕ ٖٓ أَٜٖٗٛ 

ٓخ ّ حُظ٠ رِـض ٖٓ حُلٜخكش ٝحُز٤خٕ (طٔخَٟ ر٘ض  ػَٔٝ رٖ ح٣َُ٘ي )

. ك٢ ٓٞم حَُٔري  رخُظل٤ٌْ ر٤ٖ ًزخٍ حُ٘ؼَحء ُِو٤خّ أِٜٛخ 

 

  ص ٗٔخء حألَٗحف [كع ح٤ٓٞ٤ُش حُؼخى٣ش  كوي  حَُٔأس ك٠ حُل٤خس         ٝ

ٓخء ، حإلؿٞحٍٟ ٝحٍٝحالؿ٤٘خء ك٠ ر٤ٞطٜٖ رخَُحكش ٝحُيػش ، طويٜٖٓ 

، ٝػوي حُٔـخُْ ٓغ ٗٔخء الُٝحؿٜٖ ٣و٤٠ٖ أٝهخص كَحؿٜٖ ك٠ حُظ٣ِٖ ف

. ُلي٣غ ٝحُٔٔخَٓس ٝك٢ حطٜٖ ح ١زن
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 ر٘خص حَُٔأس ك٠ حألٝٓخ١ حُؼخ٤ٓش أٝ حُزي٣ٝش ، كٌخٗض أهَ كظخ ٖٓ         حٓخ 

هغ ػ٠ِ ػخطوٜٖ ٓٔئ٤ُٝش حُز٤ض ، ٍٝػخ٣ش حألٝالى ١حُطزوش حَُحه٤ش ، اً 

،ٝاػيحى حُطؼخّ ،ٝٓو٠ حُٔخء ، ٝؿِزٚ ٖٓ حألرخٍ ٝحُؼ٤ٕٞ ، ٝكِذ 

 ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُٔـظٔؼخص حُو٣َٝش ُي٣٘خ  – حُل٤ٞحٗخص ، ٝؿٍِ حُٜٞف

 ، ٝٛ٘خػش حُٔالرْ ُٜخ ٝألٝالىٛخ ،ٝٛ٘خػٚ حُو٤خّ ٝحُز٢ٔ،ٝؿٔغ -حالٕ 

حُلطذ ُِٞهٞى،ٝك٠ال ًُي ًخٗض رؼٞ حُ٘ٔخء ط٘خٍى ُٝؿٜخ ك٢ ًٔذ 

ك٤ِٔش  )ٓؼَ  سحُؼ٤ٖ ٝحُٔؼ٢ َُُِم كٜٖٔ٘ ٖٓ ح كظَكض حَُٟخع

 حٍٟخع أر٘خء َٟٓؼش حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٝطز٘ض  (حُٔؼي٣ش 

ٜٖٝٓ٘ ٖٓ . حألؿ٤٘خء ك٢ حُل٠َ ٓوخرَ ؿؼَ ٣ؤهٌٝٗٚ ٖٓ ٝحُي حُٜز٢

ري حٓغحٍٓيحٗش  ٝرؼ٠ٜٖ  حًَٝ ح٤ُٜٖ   رخٌُٜخٗش ٝحُؼَحكش ٝحُظ٘ـ٤ْ حٗظـَ

  (ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔ س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  )  ٣الكع ًظخر٢ .ّ ح ٖٛحالأٝ هيٓش 

 

       ٌٝٛح ؿ٤ٞ ٖٓ ك٤ٞ ٓٔخ ًخٗض حَُٔحس حُؼَر٤ش ك٢ ؿخ٤ِٛظٜخ  طؼِٔٚ 

.  ٌٝٓخٗظٜخ  حالؿظٔخػ٤ش  ك٤ٜخ 

 

 

 

 

 

 

 ************************             
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الشعر الجاهلي وأهميته 

 
   

 

 

١َٗ إٔ ,  ًظذ رخُِـش حُؼَر٤شًَ حُ٘ؼَ ح١ٌُ هٜي رـخُ٘ؼَ حُؼَر٢         ١

  ًٝخٕ حُ٘ؼَ. الٗٚ  ُٝي ٝطَػَع ٝٗذ  ًٌُي, ٣ٌٕٞ ُٓٞٝٗخ ٝٓول٠ 

 ى٣ٞحٕ حُؼَد ٝػِْٜٔ ح١ٌُ ُْ ٣ٌٖ ُْٜ ػِْ أٛق   حُـخ٤ِٛش  ك٢ حُؼَر٢

 حُ٘ؼَ ك٢ حُـخ٤ِٛش ًخٕ ف, ٝحٓظَٔ رؼي طِي حُلوزش ك٘خ أىر٤خ رخٍُح . ٓ٘ٚ

   ًٝخٗض حُؼَد طو٤ْ حألكَحف إ ح٠ُ  طخ٣ٍوٜخ ٝ ػوخكظٜخ  حُؼَر٤ش ٤ِٓٝش 

 ًخٕ ٣َكغ ٖٓ   هي٣ٔخ  كخُ٘ؼَ ػ٘ي حُؼَد .ٗخػَ ٓزيع رَُ ٖٓ أر٘خثٜخ 

 ك٢ ٛيٍ حإلٓالّ  ًٝخٕ حُ٘ؼَ.  أهَٟهيٍ هز٤ِش  ٖٓ   ٣ٝل٢ هز٤ِش ٗؤٕ 

 ًخٕ  ًٔخ. ٤ِٓٝش ٖٓ ٝٓخثَ حُيكخع ػٖ ٍٓخُش حإلٓالّ ٟي ٢ًَ٘ٓ ه٣َٖ

 ٤ِٓٝش ٖٓ ٝٓخثَ حُلَم ح٤ُٔخ٤ٓش  حُ٘ؼَ ك٢ ػٜي ر٢٘ أ٤ٓش ٝ حُؼزخ٤٤ٖٓ

هٜي طز٤ِؾ آٍحثٜخ ٝحُيكخع ػٖ ٓزخىثٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش دٝحُل٣ٌَش حُٔظ٘خُػش 

 . هٜٜٞٓخ

 

 ا٠ُ حُو٘ٞٗش حُزي٣ٝش ٝحُلوخٓش       ٝحٓظخُ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ر٤ِٔٚ

 ٖٓ حألهطخء ٙهِٞٝ حُٜلَحء حُؼَر٤ش ١ٝز٤ؼش حُل٤خس ك٤ٜخ ك٢حُٔؼظٔيس 

حُِـ٣ٞش ٝحألُلخظ حألػـ٤ٔش رٔزذ حٗـالم حُٔـظٔغ حُؼَر٢ ػ٠ِ ٗلٔٚ 

ٙ ٖٓ ؿ٤َ حُؼَد ّٞ  ٝحٗؼِحُْٜ ػٖ حُؼخُْ ك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ًٌُٝي  ٝهِ

ّٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش، ٝحُٜ٘ؼش ًخٕ هخ٤ُخ  ٖٓ حُِهخٍف حُِلظ٤ّش، ٝحُٔل

ٛيم ك٢ ًٔخ ٗالكع ك٤ٚ حٍ. حإل٣ـخُ ٟٝٝٞف حُلٌَس  ٝحُٔزخُؾ رٜخ

كـخءص ، حُ٘ؼ١َ ى ٝكيس حُز٤ضحػظْ ٝح  ك٢ حُظؼز٤َ ٝحُٞحهؼ٤شحُٔ٘خػَ

ك٢ ، ٝرٔخ١ش س كو٤و٤ش ٝحهؼ٢.  حُطز٤ؼش ريهش ٓظ٘خ٤ٛشحٝٛخكٚ ك٢

 .ؿِٞ ُٝهَف حُوٍٞ حٍح ػٖ  رؼ٤يحُظؼز٤َ ٝحُٟٞٞف 
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 حألىر٤ش  رخٍُ ك٢ حُل٤خسحٍ ٙ ُِ٘ؼَ حُؼَر٢ ىٍٝ ًخٕ ٌٌٝٛح           

 حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ٝكٔذ  حُِٖٓ ٝططٍٞدٝحُل٣ٌَش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝٛٞ ٣ظطٍٞ  

    ؿي٣يس  كٕ٘ٞ ك٢ حُ٘ؼَ  رَُص هي  ٝ   حألهَٟ  ػالهخطٜخ رخُ٘ؼٞد

 ك٤غ   ٖٝٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ ٖٝٓ ك٤غ حألِٓٞد ٝحُِـش  ٖٓ  ٓظطٍٞس

 ٝٗؼَ   ٗؼَ حُٞٛق  ظَٜ ا٠ُ ؿخٗذ  حألُٝحٕ ٝحُوٞحك٢ ٝٓخ ا٤ُٜخ ك٤غ

 ٝحُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُ٘ؼَ حالؿظٔخػ٢  حأل١الٍ ٗؼَ حُـٍِ حُؼ١ٌٍ

. ٝح٢٘١ُٞ ٝٗؼَ حُٔٞٗلخص

 

          كخًح ًخٕ ٌٛح  ٛٞ كخٍ حُ٘ؼَ  ػ٘ي حُؼَد  ك٤ٌٕٞ كخٍ  حُ٘ؼَحء  

ح٣ٌُٖ هخُٞح حُ٘ؼَ  ٝأٝؿيٝٙ حك٠َ كخال ٝ ح٠ٔٓ ُِٓ٘ش  ٝحػظْ ٍكؼش ٖٓ 

ؿ٤َْٛ  كخُ٘ؼَحء ْٛ  هخىس  حُز٣َ٘ش  ُِظلٍَ ٝحالُىٛخٍ  ْٝٛ ح٣ٌُٖ طٌٕٞ 

ٌُح حًزَْٛ  , هِٞرْٜ ٝحكٌخٍْٛ ٝػوُْٜٞ ٓظلظلش  ُِ٘ٔٞ ٝحُؼطخء ك٢ ٗؼٞرْٜ

. حُ٘خّ ك٢ ٓـظٔؼخطْٜ  حُٔوظِلش 

 

        كل٢  حُٔـظٔغ  حُؼَر٢ حُـخ٢ِٛ  ًخٗض  ُِٓ٘ظْٜ ٍك٤ؼش  كخُ٘ؼَحء ْٛ 

حُوخىس  حالكٌحً  ٝحًح  ٗزؾ  ٗخػَ  ك٢ حُوز٤ِش   حٛظٔض  رٚ  هز٤ِظٚ   ٝهيٓظٚ 

ػ٠ِ حاله٣َٖ  ك٢ حَُح١ ٝحٍُٔ٘ٞس  ٝحكظلِض  رٚ  ٝكوَص رٚ ٝر٘ؼَٙ  

ػ٠ِ ؿ٤َٛخ  ٖٓ حُوزخثَ  كٜٞ ُٔخٕ كخُٜخ ٝحُٔيحكغ ػٜ٘خ  ٝحُلخ٢ٓ  

. ٌُٓخٍٛخ 

 

 ك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ٝحُظَٝف حُظ٢ ٝر٤جظٜخ       كخألٓش حُؼَر٤ش رطز٤ؼظٜخ 

  كٌخٕ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حُـخ٤ِٛش  ٛٞ ٗزَحّ حُؼوخكش ٤ٛٝؤطٜخػخٗض رٜخ 

 ٌَُ كخُ٘ؼَ حُؼَر٢  ى٣ٞحٕ حُؼَد  ٝؿخٓغ  . حُؼَر٤ـــــش ٝحٓخٜٓخ  حالٍٝ  

ٓلَىحص ك٤خطْٜ  حُؼخٓش  ٝحُوخٛش  ك٢ ؿ٣َِطْٜ  كٜٞ ى٣ٞحٕ ٓلخهــــَْٛ 

, ٝٓآػَْٛ ك٢ حُلَد ٝحُِْٔ حٟخكش ح٠ُ ٓؼظويحطْٜ ٝػوخكظْٜ ٝٓؼخٍكْٜ

ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٝحٕ ًخٗض حُؼَر٤ش ُـش حىر٤ش ك٤٘ـــــــــــــش ٝحٗ٘خى٣ش  

ٝرطز٤ؼش ط٣ٌٜٞ٘خ  ُـش حٗظوخه٤ش ٖٓ حكؼخُٜخ حٗظوض حالٓٔخء ك٢ حؿِزٜخ 

. ٝؿ٤َ ٓوخُلش ٌُالّ حُؼخٓش  كــــــــــ٢ حُـخ٤ِ٤ٛش  رؼٞ حُ٘ت 

     

طٌخَٓ  حُوـٍٞ ك٤ٚ رخٗٚ هي        ٝهي كيى حُٔئٍهٕٞ طخ٣ٍوخ ُِ٘ؼَ حُؼَر٢  

ٝروٞطٚ ٝر٤خٗٚ ٝك٘ٞٗٚ ك٢ كظَس ال طظـــــخُٝ حُؼوي٣ٖ ٖٓ حُِٖٓ  هزَ ٓزؼغ 

حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  دمحم ٠ِٛ هللا ػِـــــــ٤ٚ ِْٝٓ  كوي ًخٗض حُؼَد حكٞؽ حالْٓ 



 17 

ح٠ُ حُ٘ؼَ ريٝحػــــ٢ ك٤خطْٜ حالؿظٔخػ٤ش ٝح ُؼوخك٤ش  ٝٓخ  حًظ٘لٜخ ٖٓ حٍٓٞ 

ٌٝٛح ٓٔخ حٓظٞؿذ  حٕ ٣ٌٕٞ ُْٜ ٗؼَ هي٣ـْ  رِـظْٜ حُوي٣ٔش  حً , ٝحكيحع 

ُْ ٣زن ٓ٘ٚ ٗت  ٖٓ ػَٟٝٚ حُظ٢ حهظِطــــــض رؤػخ٣ٍٞ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ 

ًُٝي  ألٕ  رلــــــــــٍٞٙ  حُٔظ٘ٞػش  طيٍ رظؼيىٛخ  ػ٠ِ هيّ  ُٓخٜٗخ ًٝؼَس 

كـخءص ػ٠ِ أُٖٔ ,  ك٤ٜخ  حً حٜٗخ حالُلخٕ حُٔٞٓو٤ش ٌُُي حُ٘ؼَ حَُٔحٕ

حُ٘ؼَحء ػل٣ٞش ٝ ٓخًؿش  ٣َٜٔ ط٘خهِٜخ ًٔخ طظ٘خهَ  حالُلخٕ  ٝحالٛٞحص  

ػْ حٕ حُِـش حُظ٢ ٗظْ ك٤ٜخ ٌٛح حُ٘ؼـــَ . ػزخٍحص ٓؼ٤٘ش حُٔظـخٗٔش  حٝ    

ح١ٌُ َٝٛ ح٤ُ٘خ  ُظيٍ ػ٠ِ ٍه٢ ػظ٤ْ ك٢ حُظؼز٤َ حُزالؿ٢ ٝحُـٔخ٤ُش 

حَُحثؼش  ٝهي ًؼَ حُ٘ؼَحء  ك٢ حُؼَ ر٤ش ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ  ٝٓخ طالٙ ٖٓ 

حٓش    )حُؼٍٜٞحُٔظويٓش  كظـــــــ٠  كن  ُ٘خ حُوٍٞ   حٕ حالٓش حُؼَر٤ش 

ٝكظ٠ حالٕ حالٓش حُؼَر٤ش حٓش حُؼٞح١ق  ٝحالػخٍس - ٝحٓش ػخ١ل٤ش  (ٗخػَس 

- . حُ٘ل٤ٔش ٝال طِحٍ ٣٘ؼٌْ ًُي ػ٠ِ ٗل٤ٔش حٗٔخٜٗخ ك٢ ًَ ػَٜ ُٝٓخٕ 

ُْٝ ٣ظَى حُ٘ؼَحء  ٓـخال  حال هخُــــــــٞح ك٤ـــــــــٚ حُ٘ؼَ  الكع  هٍٞ 

: ك٢ ٓطِغ ٓؼِوظٚ  (ػ٘ظَس رٖ ٗيحى )حكيْٛ 

 

َٛ  ؿخىٍ  حُ٘ؼَحء  ٖٓ   ٓظَىّ   

                                                   حّ َٛ ػَكض حُيحٍ رؼي طْٞٛ

 

          ٖٝٓ هــــــــــال ٍ ىٍحٓش حُ٘ؼَحُؼَر٢  ٗالكع حٕ حألُٝحٕ 

حُ٘ؼ٣َش حُو٤َٜس  ك٤ٚ حهيّ ُٓ٘خ  ٖٓ حالُٝحٕ حُط٣ِٞش  ٝٓزذ ًُي 

كخؿظٜــــــــــــــــــــْ ح٤ُٜخ ٝظَٝف ك٤خطْٜ   ًخُليحء ٝحَُؿِ  ٖٝٓ ًُي 

:                        ٖٝٛٞٓ هيٓخء حُ٘ؼَحء حُـخ٤٤ِٖٛ     (حالٓٞى رٖ ٣ؼَٔ)هٍٞ حُ٘خػَ 

 

ٝٗلٖ هّٞ ُ٘خ ٍٓـــــــــــــــــخف           ٝػَٝس ٖٓ ٓخٍ ٤ٔٛـــــْ 

 

الٗ٘ظ٢ٌ طخْٝٛ ك٢ حُلـــَد ٝال        ٗجٖ ٜٓ٘خ ًظؤٗخٕ  ح٤ُِٔـــْ 

 

ٌٝٛح حُ٘ؼَ ال ٣ٔظو٤ْ حال رخُـ٘خء ٝهخٛش حُليحء حٝ حالٗ٘خى                    

 

         ُٝٔخ ًخٗض ظَٝف حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  هخ٤ٓش  ٝحُل٤خس  ك٤ٜخ  ط٘و٤ِش  

١ِزخ ُِؼ٤ٖ  ٝحٌُأل َٝٓحػ٢ حالٗؼخّ  ٖٓ حالرَ ٝحُـ٘ــــــــْ  ٝحُلالٍ كوي 

ًخٗض حُٔؼخٍى ٝحُـِٝحص  ىحثَس ٍكخٛخ  ر٤ٖ حُوزخثَ حُؼَر٤ش   ٝحٝؿيص 

ٗٞػخ ٖٓ حُ٘ؼَ ٛٞ ٗؼَ حَُؿِ  َٟٝٛٞد ٖٓ ٗؼَ حُوظــــــــخٍ  
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ٝحُٔزخٍُس  ٝهي هخٍ ك٤ٚ حُ٘ؼَحء حٌُؼ٤َ  ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  هٍٞ 

:                      حً ٣وٍٞ    (ػٜٔش رٖ كيٍس ح٤َُرٞػ٢  )حُ٘خػَ 

 

هللا  هي ح٢ٌ٘٘ٓ ٖٓ ػزـــْ   

                                        ٓخؽ  َٗحر٢  ٝٗل٤ض  ٗل٢ٔ 

 

ًٝ٘ض ال حَٗد ك٠َ حٌُؤّ  

                                         ٝال حٗي  رخُٞهخف  ٍثٔـــــــ٢ 

 

        حٕ حُ٘ظخؽ حَُٝك٢ ك٢ ؿ٤ٔغ حالْٓ ٣ظٞهق ٗ٘خ١ٚ ػ٠ِ ٗيس حالكيحع 

حُظ٢ طٍِ٘ رٜخ  ٝحالكٞحٍ حُظ٢ طؼظ٣َٜخ  ٝٗٔظط٤غ  حُوــٍٞ  حٕ حُلَٝد  

ر٤ٖ حُوزخثَ حُؼَر٤ش  حُظ٢ حٓظيص ٣ٞ١ال   ًخٗض ٖٓ حُؼٞحَٓ  حُٔ٘٘طش 

ُِ٘ؼَ حُؼَرــــــ٢  ٝكظٜخ  ٖٓ حُو٤ٜــــي ٝحَُؿِ ٝٛٞ ٗؼَ حُلَد  

ًٝخٗض ٖٓ حالٓزخد حُٞحؿيس  ُِلَٓخٕ حُٔوخط٤ِٖ  حُ٘ؼَحء . ٝحُوظخٍ  

. حُلَٓخٕ  

 

 ٓخ حك٢َٛ٠ هٜخثي ٣ٞ١ِش ٖٓ  حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ       ٝحُٔؼِوخص  ك٢   

ظزض رٔخء ٕٝ، ًٝظزٚ حُ٘ؼَحء حُـخ٢ِٛ ًُ ٤ض رخُٔؼِّوخص ألٜٗخ  ّٔ ُٓ  اّٜٗخ 

، ٝه٤َ أّٜٗخ طؼِن ك٢ حُ٘لْ   حٌُؼزشٕحٍحٌُٛذ ُٝػِّوض ػ٠ِ ؿي

 ًٝخٕ حؿِذ ٌٛٙ حُٔؼِوخص ٓخ ًخٗض ٓطخُؼٜخ  طزيأ  . ُـٞىطٜخ ٝكوخٓظٜخ

رًٌَ حَُٔأس  ٝحٓٔخء  حُ٘ٔخء حُؼَر٤خص ٓٔخ ٣يَُ ػ٠ِ  ٌٓخٗش حَُٔأس 

حُؼَر٤ش ك٢ ٗلّٞ حُ٘ؼَحء ٝحُٔـظٔغ حُؼَر٢  ًٌَ  ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔطخُغ 

: حُ٘ؼ٣َش ُِٔؼِوخص  حُظ٢ طًٌَ حَُٔأس ك٢ ٓطخُؼٜخ  ٓخ ٢ِ٣ 

 

:  ٓؼِوش ١َكش رٖ حُؼزي  ٣وٍٞ

 

         طِٞف  ًزخه٢ حُْٞٗ ك٢ ظخَٛ ح٤ُي ى ـــ ػْٜ  رزَهش أ١الٍ ُوُٞش 

 

:  ٣ٝوٍٞ حُلخٍع ح١ٌَ٘٤ُ 

 

ظَ٘ـخ  ــخُء ــــأَّ رِز٤َٜ٘ـخ   آًََٗ َٔ        ٍد ػخٝ  ٣َٔ ٓ٘ٚ  حُؼـــــــــــٞحء  ـ

 



 19 

:  ٣ٝوٍٞ ٤َُٛ رٖ حر٢ ٠ِٔٓ

 

 ِْ َِّـ ٌَ ْْ طَ َ٘ـشٌ َُ ْٓ ك٠َ ِى ْٝ ّ أَ ِّ ُ ْٖ أ ِٓ          رلٞٓخٗش  حُيٍحؽ   كخُٔظؼِْ  أَ

 

:  ٣ٝوٍٞ  ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ 

 

ُٛز٢ِّ  ْلِِ٘ي أاَلَ  َٜ زَِل٤َْ٘ـخ  رِ ْٛ خ        ٝال طزو٢  هٍٔٞ  حالٗي٣ٍ٘خ  كَ

 

:  ٣ٝوٍٞ حالػ٠٘ ك٢ ٓطِغ ٓؼِوظٚ

 

      َٝٛ طط٤ن  ٝىحػخ ح٣ٜخ حَُؿَ ّٝىع ٣ََٛس إ حًَُذ َٓطلَ 

 

: ٣ٝزيح حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ  ٓؼِوظٚ 

 

        حهٞص ١ٝخٍ  ػ٤ِٜخ ٓخُق  حالٓيٝحُٔ٘ي  رخُؼ٤ِخء ٣خىحٍ ٤ٓش  

 

 

 

 

 

 

 *********************
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ٌٓخٗش حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ 

 
                                                      

                        

            ًخٗض حَُٔأس ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ًحص ٓوخّ ؿ٤ي ْٜٝٓ  ٌٝٓخٗظٜخ 

ٝطِحٍٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٗئٕٝ حُل٤خس  ٓغ حَُؿَ كـــــــــ٢ حُظـخٍس  .ػخ٤ُش  

ٓؼــال  ًٝخٕ ألًؼَٖٛ كن حالهظ٤خٍ ك٢ حُِٝحؽ ٝحُطالم  ٌُٜٖ٘  ًٖ  ال 

٣ٍٞػٖ  ٓغ حَُؿخٍ  ًٖٝ ٣ٔز٤ٖ كــــــ٢ حُلَد  ٝال ٣ل٠َٕ ٓـخُْ 

حٍُٟ٘ٞ ٝال حُٔئطَٔحص حُظ٢ ًخٗض  طؼوي ح٣خّ حُـخ٤ِٛش ًٝخٕ ٣وغ ػ٤ِٜٖ 

ٌٝٛح حُِٝحؽ الُحُض .ُٝحؽ حُ٘ـــخٍ ح ٝحُظ٣ِٝؾ  رخُـزَ ٝحالًَحٙ حك٤خٗخ  

روخ٣خٙ ٓٞؿٞىس ك٢ ٓـظٔؼخط٘خ حُو٣َٝش حُؼَر٤ش ؿ٤َحُٔظل٠َس ُلـــــــــــــي 

حٝ حُوظَ  ر٤ٖ ػ٤َ٘ط٤ٖ  ٝٛٞٓخ ٠ٔٔ٣ رِٝحؽ  (حُيّ  )حالٕ  ػ٘ي ٝهٞع 

ريال  ٖٓ حُٔخٍ ًي٣ش          (ك٤ِٜش  )كظؼط٠  حُز٘ض   (حُلَٜ )حُ٘ـخٍ حٝ  

إل ٛالف حُِ٘حع ر٤ٖ حُطَك٤ٖ  حٝ ٓؼٚ  رـ٤ش ح٣ـخى  ٗٞع ٖٓ حُظوخٍد ر٤ٖ 

حُوز٤ِظ٤ٖ  حُٔظوخٛٔظ٤ٖ   حٝحُِظ٤ٖ  ٝهغ ر٤ٜ٘ٔخ حُيّ ًٌُٝي ُٝحؽ حٝ 

ًٌُٝي ًؼَس ح٠َُحثـــــَ  كٔذ حٍحىس حُِٝؽ  (حٌُٜش رخٌُٜش)ٓخ٠ٔٔ٣ 

ٌٝٓخٗظٚ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔخ٤ُش حال حٜٗخ ٍؿْ ًُي رو٤ض  حَُٔأس حُؼَر٤ش ًحص 

كٌخٗض  ٜٖٓ٘ ٖٓ ٌِٓض  ٍهخد حَُؿخٍ  ٝح٤١ؼض ٓؼَ       , حٌُٔخٗش حُؼخ٤ُش 

٤ِٓٔخٕ رٖ  )ٌِٓش  ٓزؤ  ك٢ ح٤ُٖٔ  ٝهٜظٜخ ٍٜٓ٘ٞس ٓغ ٗز٢ هللا (رِو٤ْ )

: ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٤غ ٍٝىص  ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ هخٍ طؼخ٠ُ    (ىحٝى 

 

*   ٝطلوي حُط٤َ  كوخٍ  ٓخ٢ُ  ال حٍٟ  حُٜيٛي  حّ  ًخٕ  ٖٓ  حُـخثز٤ٖ   )  

كٌٔغ ؿ٤َ * أل ػٌرٚ   ػٌحرخ ٗي٣يح حٝ  ألًرل٘ٚ  حٝ ٤ُؤط٢٘٤  رِٔطخٕ ٓز٤ٖ 

ح٢ٗ *  رؼ٤ي  كوخٍ حكطض  رٔخ ُْ طل٢  رٚ  ٝؿجظي ٖٓ ٓزؤ  ٖٓ ٗزؤ  ٣و٤ٖ 

ٝؿيطٜخ *  ٝؿيص حَٓحس  طٌِْٜٔ  ٝحٝط٤ض ٖٓ ًَ  ٗت ُٜٝخ ػَٕ  ػظ٤ْ 

ٝهٜٞٓخ  رٔـيٕٝ ُِْ٘ٔ ٖٓ ىٕٝ هللا  ٣ُٖٝ ُْٜ ح٤ُ٘طخٕ  حػٔخُْٜ  

حال ٣ٔـيٝح هلل  ح١ٌُ ٣وَؽ حُوذء *   كٜيْٛ ػٖ حُٔز٤َ  كْٜ ال٣ٜظيٕٝ 

هللا  ال حُٚ  حال  ٛٞ *  ك٢ حُٔٔٞحص  ٝحالٍٝ ٣ٝؼِْ ٓخ طولٕٞ  ٝٓخ طؼِٕ٘ٞ 

 (*   ٍد حُؼَٕ حُؼظ٤ْ 
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ٌِٓش طيَٓ كٌخٕ حَٓٛخ ٓٔٔٞػخ ك٢ ٗؼزٜخ   (ُٗٞر٤خ  )      ٝحُِرخء حٝ 

ًٝخٕ ٜٖٓ٘ حُ٘خػَحص  ًخُو٘ٔخء  ٝحُ٘خػَس ٠ِ٤ُ حُظـِز٤ش ٝؿ٤ِِش  

.  ٝٗخػَحص  حه٣َخص  ًؼ٤َ 

 

ٝحكزٞٛخ  ٝؿؼِٞح  حَُٔأس حُؼَر٤ش حُظ٢ طـ٠٘ رٜخ حُ٘ؼَحء سٌٓخٕ        حٓخ  

ٓظيكوش  ٝ ك٢ حٗؼخٍْٛ رٍٜٞس ؿ٤ِش   ًؼ٤َس ٍٝٛٞٛخ ٣ًًَخطْٜ رٜخ

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حٍُٜٞ حُظ٢ حًظٔزض   ك٢ ٍْٛٞٛ حُ٘ؼ٣َشًخ٤َُٔ  حُـخ١ٍ 

 ١ٝخهخطٚ حُـخ٢ِٛ هيٍس حُ٘خػَ حهظِلض كٔذ حرؼخىحً ٝىالالص ػ٤ٔوش حألػَ 

ٝاهلخهخطْٜ ك٢ رٍِٞس طـخٍرْٜ حُل٣ٌَش ٝحُ٘ؼ٣ٍٞش  حإلريحػ٤ش ٝٗـخكخطْٜ 

رٞٓخ١ظٜخ حإلكخ١ش رٔخ  ٣ٌٔ٘٘خ ٓلخط٤ق رل٤غ  طؼي ٌٛٙ حُوٜخثي ٝحالٗؼخٍ 

٢ٛٝ ٗؼَحء حُٔؼِوخص ػ٘ي  ٣ٌٖٔ حإلكخ١ش رٚ ٖٓ حإلريحػخص حُ٘ؼ٣َش 

هٜخثي ك٢ ؿخ٣ش حُٔٔٞ ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٌُٝٔخٗظٜخ  ٝهٞطٜخ ٝرالؿظٜخ  

. ػِوض  ػ٠ِ ؿيٍحٕ  حٌُؼزش ك٢ ر٤ض هللا حُلَحّ  

 

 حألٓخ٤١َ ٝحُوَحكخص ًًَطٜخٖٓ أهيّ حُؼٍٜٞ ًخٗض ٛ٘خى ػوخثي ٝ 

ك٤خس حَُٔأس ك٢ ُٜٝخ طؤػ٤َ ػ٤ٔن ٍٝٛٞطٜخ حُ٘خرؼش ٖٓ ٜٓخىٍ ٓظؼيىس 

ًٌُٝي حُظخ٣ٍن كخكَ رخإلهزخٍ , ٌٝٓخٗظٜخ حالؿظٔخػ٤ش حُؼَر٤ش ك٢ حُـخ٤ِٛش 

حُظ٢ طليػ٘خ ػٖ ٝحى حُز٘خص ٝػ٠ِ حٓظزيحى حَُؿَ رخَُٔأس ٝطِٔطٚ ػ٤ِٜخ، 

. ٣ل٠ِٕٞ حًٌٍُٞ ػ٠ِ حإلٗخع  ًخٗٞح ٝال٣ِحُٕٞ ًُٝي ٌُٕٞ حُؼَد 

 

٣ئى١ ح٠ُ طوِق حَُٔأس ك٢ حُ٘٘ٞء ٝحُظطٍٞ       ٍٝرٔخ ٌٛح حالَٓ 

ٝ ٣ٌٖٔ اه٠خػٚ رخُؼٞىس ا٠ُ ٝحهغ حُلخٍ ك٢ حُز٤جش حُؼَر٤ش .حُطز٤ؼ٢

ٝحُل٤خس حُزي٣ٝش حُظ٢ كٌٔظٜخ حُؼٜز٤ش حُوز٤ِش رِٔز٤خطٜخ ٝح٣ـخر٤خطٜخ ٓغ 

   ٗظخ٤ّٛخؿش ٓلخٓي حألهالم حُؼَر٤ش  كلَٟض حُل٤خس حُؼَر٤ش ػ٠ِ أر٘خثٜخ 

كٌخٗض حُوز٤ِش طلٌْ رٔخ ك٤ٜخ ٖٓ . ٕ  ك٤ٚ ٝكن ٓخطظطِزٚ ك٤خطْٜ ٣ؼ٤٘ٞ

ٝال طِحٍ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٓخ٣ٍش أكٌخٜٓخ ٝف ٝطوخ٤ُي، حػَح

، ٛخُٝؼَ كذ حُ٘خػَ ُوز٤ِظٚ ٝحُٔلخهَس د.ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ١ن ُي٣٘خ 

ح١ٌُ ١ـ٠ ػ٠ِ حُٔـظٔغ ٝ حالؿظٔخػ٢ ػَفحُظ٢ طٔؼَ حٍٛخ ٝحُظـ٢٘ رخٓـخى

. حُوز٢ِ 

 

 حالُظِحّ رٔخ طؼٞىٝح ػ٤ِٚ ٝٓخ ء حُز٘خص ٝطِي حُل٤خس كَٟض ػ٠ِ حرخ       

 ك٢ طوخ٤ُيٛخ ٝحٍط٠ض رٚ ك٢ ًَ ّ  ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ ١ٝز٤ؼظٜخ ٝٓخٍٓظٚٝٙػَف
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ٓٞهق ٖٓ ٓٞحهلٜخ ك٢ ح١خٍ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ػَكظٜخ ٝحُظ٢ ٌِٗض حُوٜخثٚ 

 . حُؼخٓش حُظ٢ ط٤ِٔص رٜخ ػٖ رو٤ش حألْٓ

 

 ػ٘ي ٓظوزَ حُز٘ضال ١-  ٝال ٣ِحٍ   -  هزَ حإلٓالّ  حُؼَر٢      ًٝخٕ 

 ١ز٤ؼش ٓـظٔؼْٜ ٝظَٝف ك٤خطْٜ ٗخرغ  ٖٓ  ٌٝٛح   ًًَحٍحٓظوزخٍ  ٝالىطٜخ 

حُٔؼ٤٘٤ش ٝكخؿظْٜ ح٠ُ حًٌَُ  حًؼَ ٖٓ حالٗؼ٠ ك٢ حُلَد ٝحُوظخٍ  

حًح ُٝيص ُْٜ فكخَُٔء ػ٘يْٛ ٣٘لَ ٖٓ حألٗؼ٠ . ٝحُٔؼ٤٘ش ًٝٔذ حَُُم 

 ًٝخٗٚ ٣ٔؼَ  , حٍطٌزٞح ػخٍح ٝححهظَكٞح ًٗزخ  ح٤ٛزٞح  رخال٠ٓ حٝ ر٘خص ًؤْٜٗ 

 ك٢ حًح ًٝخٕ حُٔزذ ٛٞ حُوٞف ٖٓ حُؼخٍ, ؿ٣َٔش حٝ ٝهؼض ػ٤ِٚ  ٤ٜٓزش  

 ٤٠٣ن ػَر٢  ًٝخٕ حٍ  ك٤ٔخ ًخٗٞح ٣ِػٕٔٞ ٓخ  ًزَص ٌٛٙ حُز٘ض ٝٓز٤ض 

ٝهي  ر٘ظخ   ُٝيص ُٝؿظٚحٕ حًح حهزَ ٝحال٠ٓ ٛيٍٙ ٣ٝ٘ؼَ رخُلِٕ 

.  ح٣ٌَُْ ػ٘ي ٓـ٤ت حالٓالّ ٌٛٙ حُلخُش حك٠َ ط٣َٜٞحُوَإٓ ٍٛٞ

 : هخٍ طؼخ٠ُ 

 

 ٣ظٞحٍٟ ٖٓ حُوّٞ  ٝٛٞ ًظ٤ْ  ظَ ٝؿٜٚ ٓٔٞىح ٝحًح رَ٘ حكيْٛ رخألٗؼ٠ )

 حال ٓخء ٓخ ك٢ حُظَحدّ  ٣يٓٚ  ح ح٣ٌٔٔٚ ػ٠ِ ٕٛٞ ٖٓ ٓٞء ٓخ رَ٘ رٚ

  ( ٣لٌٕٔٞ 

 

          ًٌُٝي  ٠ٜٗ حالٓالّ ػٖ هظَ حالٝالى ه٤٘ش حُلوَحٝٛؼٞرش  حالٗلخم  

:  ػ٤ِْٜ كوخٍ طؼخ٠ُ

 

ٝال طوظِٞ حٝالىًْ ه٤٘ش حٓالم ٗلٖ َُٗهْٜ ٝح٣خًْ حٕ هظِْٜ ًخٕ هطجخ ) 

  (ًز٤َح

 

 ٕالْٜٗ ػخؿِٕٝ ػٖ حإلٗلخم ػ٤ِٚحُز٘خص ح١ حٕ رؼ٠ْٜ ًخٗٞح ٣جيٕٝ       

 طٞهغ ٝهغ  ٖٓ حء ػ٠ِ ٍُم حألرخء ك٢ ٌُّٕٜٝح هيّ هللا طؼخ٠ُ ٍُم حالد

. حُلوَ ك٢ حُٔٔظوزَ حُو٤٘ش ٖٓ 

 

ًٝخٗض حَُٔأس حُؼَر٤ش اًح طِٝؿض ك٢ حُـَرش ٍرٔخ ؿِػض ٝكِٗض          

٣ئًي  هز٤ِظٜخ ٝػ٤َ٘طٜخ،  حِٜٛخ ٝٛٞحكزٜخ ٝحكزظٜخ  ك٢ُٔلخٍهظٜخ ى٣خٍ

 طِٝؿض ٖٓ هز٤ِش ًخٗض هي  (ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼش) ٖٓ ر٢٘ ًُي   هٍٞ  حَٓحس 

 :٢١ء  كخٓظٞك٘ض حُٔوخّ ر٤ٖ أَٛ ُٝؿٜخ حً طوٍٞ 
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ََ أُْهض أهخً َُٜخ  يٕ حُيٛ َٔ  ال طَْل

 ٝال طَػ٤ٖ حُيَٛ ر٘ض ُٞحُي 

 

ُْ ؿؼِٞٛخ ك٤ُْغ ٤ُٔض رلَس  ُٛ 

ْْ ١ََكٞٛخ ك٢ حألهخٛــــــ٢ حألرخػي ُٛ ٝ  

 

 

ػٜخ ٖٓ حُِٝحؽ ٖٓ ؿ٤َ هز٤ِظٜخ           َِ ُٝؼَ طوٞف حَُٔأس حُؼَر٤ّش ٝؿ

 ك٢ حالٗظوخٍ ، ٝريحث٤ّش ٝٓخثِٚ حُـخ٢ِٛ حٌٗحى ٣ؼٞى ا٠ُ حٗـالم حُٔـظٔغ

ٍٕ ا٠ُ أهَ ٣ظطِّذ أ٣ّخٓخ ٝحُٔلَ ٝطزخػي حُٔٔخكخص  ًْ ًخٕ حُظ٘وَ ٖٓ ٌٓخ  ا

 .١ِٞحال ٖٓ حُٔلَ حُ٘خم ٓغ حٗؼيحّ أألٖٓ

 

هغ ٗٔخإْٛ طلض حُٔز٢ أٝ طوغ طلض صإٔ ٣لَٕٛٞ ػ٠ِ   حُؼَد  ًخٕ    

ٜخٗش ٝحُؼخٍ، ٌُُٝي ًخٕ َٔ  ٣ئػَٕٝ حُز٤ٖ٘ ػ٠ِ حُز٘خص الٕ ٝهٞع ٝح١ٝؤس حُ

٣ِلن  حٌُٔ ُش ٝحُؼخٍ  ك٢ حُوز٤ِش حُظ٢ طوغ ٗٔخإٛخ ك٢ حُ٘ٔخء ك٢ حالَٓ 

َّٜ رٚ حُ٘ؼَحء ٣ٝ٘ٔض رٜخ حُوّٜٞ حالَٓ ٓٔخ ه٤َ حٕ حَٓ  كظ٠  ٣٘

 حَُؿخٍ ك٢ حُلَٝد ال ٣ؼي ٗخث٘خ ٓؼَ حَٓ حُ٘ٔخء،

 

ُٜٖ أػ٘خء حُلَٝد ٝحُـِٝحص حُ٘ٔخء  ٣ُلزّٕٞ       ًٝخٕ حُؼَد     .، ٣ٝلَٔٞٗ

ٝ  ٣لظَٕٓٞ  حَُٔأس   ك٢ حالؿِذ  حكظَحّ  حُو١ٞ ٠ُِؼ٤ق  ٣ٝليرٕٞ . 

ػ٤ِٜخ كيد حُ٘ل٤ن ػ٠ِ  حُؼ٣ِِ ك٢ٜ طؼ٤ْٜ٘   ػ٠ِ ٗـــــئٕٝ حُل٤خس  

٣ٝؼظّيٕٝ رٔوخ١زظٜخ   ك٢ حٗؼخٍْٛ  كظ٠ حٕ رؼ٠ْٜ  هي حٓظَٜ ه٤ٜيطٚ 

رخْٓ حَُٔحس  حٝ ٓوخ١زظٜخ   ٝحُظـٍِ ك٤ٜخ ك٢ ٓطخُغ حُوٜخثي  ٝحَْٜٗٛ 

. ًخٕ كلٍٞ حُ٘ؼَحء ٝ حٛلخد حُٔؼِوخص  ًٔخ َٓ ٓخروخ 

 

      ُِٝؼَد ؿٍِ ٜٓ٘ٞع  ٗ٘ؤ ك٢ ظَ  حُـٍِ حُٔطزٞع   حطوٌٙ حُ٘ؼَحء 

ك٢ حٝحثَ هٜخثيْٛ  َٟٝٛٞد ٖٓ  ٜٓط٘ــــــــغ حُظٜخر٢ ٝحُظ٘خؿ٢ حٝ 

حالٓظٜظخٍ  ك٢ رؼٞ حالك٤خٕ  رٔٞىس حَُٔأس  ٝحِٛٚ ٓز٢٘ ػ٠ِ  حُ٘ٞم 

ٝحُظًٌَ  ُٔؼـــخٛي حال كزش   ٝحػخٍ حُي٣خٍ  حُؼخك٤ش  ٝحُٔ٘يٍٓش  ٝٗوٞٙ 

ٌٝٛح ٓخ طؼٜيٙ حٛلخد حُٔؼِوخص  . حال١الٍ  حُزخػؼش ػ٠ِ حُلَٔس  ٝحُظٞؿغ 

:                                              ك٢ ه٤ٜيطٚ  حُظ٢ حٓظِٜٜخ  (أَٓة حُو٤ْ)ٖٓ كلٍٞ حُ٘ؼَحء ى

                                        

هلخ ٗزي ٖٓ ًًَٟ كز٤ذ ٍِٝٓ٘     
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                                               رٔو٢ حُِٟٞ ر٤ٖ حُيهٍٞ كلَٞٓ 

 

:-                                                             حٝ ٓخ حٗ٘يٙ ١َكش رٖ حُؼزي 

 

ُوُٞش ح١الٍ رزَهش ػٜٔي         طِٞف ًزخه٢ حُْٞٗ ك٢ ظخَٛ ح٤ُي 

 

:-   حٝ ٓؼِوش ٤َُٛ رٖ حر٢ ٠ِٔٓ ٝٓطِؼٜخ

  

 حٖٓ حّ حٝك٠  ىٓ٘ش  ُْ طٌِّْ          رلٞٓخٗش حُيٍحؽ كخُٔظؼِْ

 

:-  حٝ ٓؼِوش حُ٘خػَ حالػ٠٘

 

ٝىع ٣ََٛس  حٕ حًَُذ َٓطلَ     َٝٛ طط٤ن ٝىحػخ ح٣ٜخ حَُؿَ 

 

:-  حٝ ٓؼِوش حُ٘خ٣ـش حٌُر٤خ٢ٗ

  

٣خ ىحٍ ٤ٓش  رخُؼ٤ِخء  كخُٔ٘ي       حهٞص ١ٝخٍ ػ٤ِٜخ ٓخُق حالٓي 

 

  ٝؿ٤َ ٌٛٙ حُوٜخثي ًؼ٤َ  ٝحًًَ حٕ ٓو٢ حُِٟٞ  ٝحُيهٍٞ ٝكَٞٓ 

ٝكٞٓخٗش حُيٍحؽ  ٝحُٔظؼِْ ٝحُؼ٤ِخء  ٝحُٔ٘ـــــــي أٓخًٖ ًخٗــــض ٓؼَٝكش  

. ك٢ حُـ٣َِس حُؼَ ر٤ش ك٢ ك٤ٜ٘خ

     

 أٓخ٤١َ ٝهَحكخص ٖٓ ًًَطٜخٖٓ أهيّ حُؼٍٜٞ ًخٗض ٛ٘خى ػوخثي       ٝ

حُؼَر٤ش ك٢ حُـخ٤ِٛش ك٤خس حَُٔأس ك٢ ٜٓخىٍ ٓظؼيىس ُٜخ طؤػ٤َ ػ٤ٔن 

ى أًٌُٝي حُظخ٣ٍن كخكَ رخإلهزخٍ حُظ٢ طليػ٘خ ػٖ ٝ, ٌٝٓخٗظٜخ حالؿظٔخػ٤ش 

ًخٗٞح   حُؼَد حٕ حُز٘خص ٝػ٠ِ حٓظزيحى حَُؿَ رخَُٔأس ٝطِٔطٚ ػ٤ِٜخ، ًُٝي 

.  ػ٠  ٣ل٠ِٕٞ حًٌَُ ػ٠ِ حإلٕٝال٣ِحُٕٞ

 

ٗظ٤ـش ح٠ُ طوِق حَُٔأس ك٢ حُ٘٘ٞء ٝحُظطٍٞ حُطز٤ؼ٢ ٟ  ٌٛح حالَٓ ى ٝهي ح

 ك٢ حؿِذ  ٓ٘خ١ن  حُـ٣َِس أٛزلض ػيّ حالٛظٔخّ  رٜخ ٌٓ٘ حُٞالىس   ٌُح 

 رخُؼٞىس ا٠ُ ٝحهغ ح ٣ٌٖٔ اه٠خػٚٝ .ح ٟٝؼ٤لخ  ػخؿِأٓوِٞمحُؼَر٤ش 

حُلخٍ ك٢ حُز٤جش حُؼَر٤ش ٝحُل٤خس حُزي٣ٝش حُظ٢ كٌٔظٜخ حُؼٜز٤ش حُوز٤ِش 

كَٟض ك٤غ  حألهالم حُؼَر٤ش  حُٔ٘زؼوش ػٖ ٌٓخٍّ رِٔز٤خطٜخ ٝح٣ـخر٤خطٜخ 
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   كٔذ ػ٤ٖحٍ  ٓؼ٤ٖ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ ٗظخ٤ّٛخؿشحُل٤خس حُؼَر٤ش ػ٠ِ أر٘خثٜخ 

 طوخ٤ُيحٍ ٝ  حُٔخثي سفحػَحال ٝكن، كٌخٗض حُوز٤ِش طلٌْ رٔخ ك٤ٜخ ٓـ٣َخطٚ 

ػ٠ِ ٓخ٣ٍش أكٌخٜٓخ ٝ، ِٓزخ ٝا٣ـخرخ حُظ٢ ًخٗض  طٔٞى حُٔـظٔغ حُؼَر٢ 

 .حُـ٤ٔغ 

 

      حَُٔأس حُؼَر٤ش حرظ٤ِض رزالء ٓخ رؼيٙ رالء حال  ٝٛٞ حُٞأى  حً ًخٕ رؼٞ 

حُؼَد ٣يكٕ٘ٞ  ر٘خطْٜ  حالط٢ أط٤ٖ ح٠ُ حُي٤ٗخ كي٣ؼخ حٝكي٣ؼخص حُٞالىس   ػ٘ي 

ٝالىطٜٖ  هٞف حُؼخٍ  ك٤غ ًخٗض حَُٔأس طٔز٠  حػ٘خء حُلَٝد  ٝطؼي ٖٓ 

حُٔـخْٗ  حُلَر٤ش  ٝٓظخػٜخ  ٝحُـخُذ  ٣ٔز٢  ٗٔخء  حُٔـِٞد  ٣ٝلؼَ رٜٖ 

ٌُح ٝهٞكخ ٖٓ حُؼخٍ  ًخٗٞح , ٓخ ٣٘خء  ٓؼِٜخ ٓؼَ   أ١ هطؼش  ٖٓ  حُٔظخع  

٣يكٕٞ حُز٘خص حك٤خءح   ُِظوِٚ  ٖٓ حُؼخٍ  حًح حهٌ ٕ ٓزخ٣خ ك٢ حُلَٝد  

ٝهي ًًَ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًُي رؼي ٓـت حالٓالّ ٝٝٝهق ٓ٘ٚ ٓٞهق  حُلِّ  

ٓٚ  هخٍ هللا طؼخ٠ُ  ك٢ ٍٓٞس حُظ٣ٌَٞ َّ  :ٝك

 

   ((ٝحًح حُٔٞإىس ٓجِض رؤ١ ًٗذ هظِض    ))    

 

         ٝهخُٞح  حٕ ٖٓ حٓزخرٚ حُـ٤َس  ػ٠ِ حَُٔأ س ٝٓوخكش حُؼخٍ حًح ٓز٤ض  

ٝه٤َ حٕ ر٢٘ ط٤ْٔ  هي ٓ٘ؼٞح حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ حالطخٝس  كلخٍرْٜ  ٝحٗظَٜ 

ػ٤ِٜـــْ ٝحٓظخم  ٗؼْٜٔ ٝٓز٠ ٗٔخثْٜ ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُـخ٢ِٛ 

:-  حرٞ حَُٔ٘ؽ ح١ٌَ٘٤ُ 

                                                                                  

ُٔخ ٍأٝح  ٍح٣ش حُ٘ؼٔخٕ ٓوزِش        هخُٞح ٣خ٤ُض  ىحٍٗخ ػــــــــيٕ 

 

 ٣خ٤ُض حّ ط٤ْٔ  ُْ طٌٖ ػَكض     َٓح ًٝخٗض ًٖٔ أٝىٟ رٚ حُِٖٓ

 

        ٝه٤َ طئى حُز٘ض   إ  ًخٗض ٜٖٓ٘ ٍُهخء حُؼ٤ٕٞ  ٤ٗٔخء  رٜخ ػال ٓش  

حٝ هز٤لش  حٝ رَٗخء حٝ ٤ًٔلش  ْٜٝٓ٘  ًخٕ ٣جي ه٤٘ش حالٗلخم ٝ حُلوَ  

: ٝهي ٍِٗ ك٤ْٜ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

 

ٝال طوظِٞ حٝالىًْ ه٤٘ش حٓالم  ٗلٖ َُٗهْٜ ٝح٣خًْ حٕ هظِْٜ ًخٕ هطجخ  ))

       30\ٍٓٞس حالَٓحء ح٣ش ( (ًز٤َح 
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      ٝح ُؤْ حال هَ ًخٕ ٣ٌَٙ حُز٘خص  ٝٓٔخ الٗي ك٤ٚ حٕ حُوزخثَ ٝأىص 

ر٘خطٜخ  ألٜٗخ ىٕٝ حُز٤ٖ٘  ٓلزش ػ٘يْٛ  ٝألٜٖٗ ال ٣ٜٖٔٔ ك٢ ًٔذ حُؼ٤ٖ 

 (حرٞ كِٔس ح٠ُز٢)ٛـَ حُ٘خػَ : ٝال ك٢ حُيكخع  ػٖ حُوز٤ِش  ٝه٤َ 

حَٓأطٚ ألٜٗخ ُٝيص ر٘ظخ  ٝك٢ حكي حال٣خّ ٓــَ روزخثٜخ  ٢ٛٝ طَحهٚ حر٘ظٜخ 

 :-                                         طوٍٞ  

 

 ٓخ ألر٢  كِٔس  ال ٣ؤط٤٘ـخ      ٣ظَ  ك٢  حُز٤ض  ح١ٌُ ٤ِ٣٘خ

 

ؿ٠زخٕ  حٕ  ال ِٗي  حُز٤٘٘خ     طخهلل  ٓخ ًُي ك٢ ح٣ي٣٘ـــــــخ 

 

ٝحٗٔخ  ٗؤهٌ  ٓخ حػط٤٘ـــخ     ٝٗلٖ  ًخالٍٝ   ُِحٍػ٤٘خ 

 

ٗ٘زض  ٓخ ٍُػٞٙ  ك٤ــــ٘خ 

 

     ػ٠ِ حٕ كخُش حُٞأى ُْ طٌٖ ػخٓش  كخٌُؼَس ُْ طجي  ري٤َُ كذ حُ٘ؼَحء  

٣وٍٞ  حرٞ حُلَؽ رٖ  ٓؼٖ  رٖ , رَ ٝحَُؿخٍ ػخٓش َُِٔأس  ٝكوخٍْٛ رٜخ

:                                                    حّٝ  حُ٘خػَ حُلخٍّ حٍُٜٔ٘ٞ 

 

ٍأ٣ض ٗخٓخ ٣ٌَٕٛٞ ر٘خطْٜ       ٝك٤ٜٖ ال ٌٌٗد ٗٔخء ٛٞحُق 

 

ٝك٤ٜٖ ٝحال٣خّ طؼؼَ رخُلظ٠       ٗٞحىد ال ٣ِِٔ٘ٚ  ٝٗٞحثـــــــق 

 

:- حٓخ ػ٘ظَس حُؼز٢ٔ ك٤وٍٞ 

 

ح٣خ ػزَ ٓخ ً٘ض ُٞال ٛٞحى     ه٤َِ حُٜي٣ن ًؼ٤َ حالػــــــخى١ 

 

ٝكوي ال ُحٍ ظَٜ حُـٞحى      ٓوز٢ِ ٤ٓٝل٢ ٝىٍػ٢ ٝٓخى١ 

 

     حٓخ حُٔز٢ كلخُش حهَٟ الُٓض حَُٔأس  ًٝخٕ حُؼَد ٣ٌَٕٓٞ حَُٔحس 

حُٔٔز٤ش ٣ٝوِطٜٞٗخ ٓغ ٗٔخثْٜ حك٤خٗخ ٝكٔذ ٌٓخٗش حُٔـــَأس حُٔٔز٤ش ك٢ 

هٜٞٓخ ٝٗٔزٜخ ٝهٞطٜخ  ٍٝرٔخ  ٣ظِٝؿٜٞٗخ ٝٛٞ حالؿِذ  كظٌٕٞ حٓخً 

ى٣ٍي  رٖ  )ًٝؼ٤َ ٖٓ ٓخىحص حُؼَد ًخٗٞح حٝالى ٓزخ٣خ  ٓؼَ , ألر٘خثْٜ 
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ػْ ( حُٜٔش رٖ ػزي هللا )حَٓٛخ ( ٣ٍلخٗش ر٘ض ٓؼي ٣ٌَد )كخٓٚ  (حُٜٔش 

:-     ٣وٍٞ ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد ك٢ ًُي .طِٝؿٜخ كخٗـزض ى٣ٍيح ٝحهٞطٚ  

  

 أٖٓ ٣ٍلخٗش حَُحػ٢ ح٤ُٔٔـــغ   

                                            ٣ئٍه٢٘ ٝحٛلخر٢ ٛـــــــٞع 

 

ٓزخٛخ حُٜٔش حُـ٢ٔ٘ ؿٜزخ     

                                            ًؤٕ ر٤خٝ ؿَطٜخ  ٛي٣ـــــــغ 

 

ٝكخُض ىٜٝٗخ كَٓخٕ  ه٤ــــْ     

                                             طٌ٘ق ػٖ ٓٞحػيٛخ حُيٍٝع 

 

حًح ُْ طٔظطغ ٤ٗخًء كيػـــــــــٚ     

                                            ٝؿخ ُٝٙ ح٠ُ ٓخ طٔظط٤ـــــــغ 

 

     حٕ حَُٔأس حُؼَر٤ش ك٢ حؿِذ حالك٤خٕ حًؼَ ٖٓ حَُؿَ ػخ١لش ٝحَٓع 

حٗلؼخال ٌُح ًخٗض طؼ٤َ حُل٤ٔش ٝح٣٥ؼخٍ ٝط٘لٌ حُْٜٔ حػ٘خء حُوظخٍ  ك٢ هٜٞٓخ  

ٝ  (طٔخَٟ ر٘ض ح٣َُ٘ي )ٖٓ ًُي هٍٞ  َّ حُ٘خػَس حٍُٜٔ٘ٞس رخُو٘ٔخء  طل

:                                           هٜٞٓخ ػ٠ِ حألهٌ رخُؼخٍ 

 

ال ّٗٞ كظ٠ طؼٞى حُو٤َ ػخرٔش     

                                          ٣٘زٌٕ ١َكخ  رَٜٔحص ٝحٜٓـــخٍ 

 

حٝ طللِٝح كلِس ٝحُٔٞص ٌٓظ٘غ     

                                           ػ٘ي حُز٤ٞص ك٤ٜ٘خ ٝحرٖ ٤ٓــخٍ 

 

كظـِٔٞح ػٌْ٘ ػخٍح طـٌِِـــــــْ      

                                          ؿَٔ حُؼٞحٍى ك٠٤خ رؼي ح١ٜــخٍ 

 

 

     حهٍٞ حًح ًخٕ حالٓي حٗـغ حُٞكٕٞ كخٕ حُلَٓخٕ حُؼَد كخهض 

ػٞف رٖ ػط٤ش رٖ )ك٤َٓٝظْٜ حالٓٞى ٗـخػش ك٢ ًُي  ٣وٍٞ حُ٘خػَ  

–                ك٢ ًُي  (حُوَع
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 حُْ طَ حٗ٘خ  َٗىٟ كَٝد       ٤َٔٗ ًؤٗ٘خ ىكخع رلَ

 

ِٝٗزْ ُِؼيٝ ؿِٞى حٓي        حًح طِوخْٛ ٝؿِٞى  َٗٔ 

 

 

    حال حٕ ٛ٘خى كخُش حَٗٛخ حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ ك٢ ه٤ٜيْٛ ك٢ حَُٔأس 

حُؼَر٤ش ٝال ح٣ٍي حٕ ٣وِٞ رلؼ٢ ىٕٝ حالٗخٍس ح٤ُٜخ ٢ٛٝ كخُش حُزوَ حُظ٢ 

ًؼَ طَىىٛخ  ك٢ حَُٔأس  ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ٝػ٠ِ أُٔ٘ش كلٍٞ حُ٘ؼَحء  

حٝ كخُش حُللخظ ػ٠ِ حُٔخٍ ٝك٤ٚ ك٤ٞ  ٖٓ حٌُ٘خ٣ش ٖٓ حُ٘ٔــــخء حُٔخٗؼخص 

ٍؿخُٜٖ حٌَُّ ٝحُالثٔخطْٜ ػ٠ِ حُزٌم ٝ حالَٓحف ٝ ٖٓ  ًُي هٍٞ حُ٘خػَ  

:-                                                 ُِٝؿظٚ  (كخطْ حُطخث٢  )

 

ٝهخثِش حٌِٛض رخُـٞى ٓخُ٘ـــخ    

                                           ٝٗلٔي كظ٠ ٛزَ ٗلٔي ؿٞىٛخ 

 

كوِض ىػ٢٘٤ حٗٔخ طِي ػخىط٢      

                                           ٌَُ ٣ًَْ ػخىس ٣ٔظؼ٤يٛــــــــــــخ 

 

:-   ٝهخٍ حالهَ ٛٞ كطخث٢ رٖ ٣ؼلَ ح٢ُِٜ٘٘ ُِٝؿظٚ 

 

 

طوٍٞ حر٘ش حُلزخد ٍْٛ ك٣َظ٘خ   

                                           كطخث٢ ُْ طظَى ُ٘لٔي ٓوؼيح 

 

حًح ٓخ حكيٗخ َٛٓش رؼي ٛـٔــش    

                                           طٌٕٞ ػ٤ِٜخ ًخرٖ حٓي حٓٞىح 

 

طز٤٘ــ٢   -ُْٝ حػ٤ش حُـٞح–كوِض 

                                           حًخٕ حُِٜحٍ كظق ٣ُي ٝحٍريح 

 

ح٢٘٣ٍ ؿٞحىح ٓخص ِٛال ُؼ٢ِ٘   

                                           حٍٟ ٓخ الط٣َٖ حٝرو٤ال ٓوِيح 
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       ٝح٢ٗ ألػظوي حٕ ٌٛٙ حُلخُش ٤ُٔض  روال  رَ  كَٛخ ٖٓ حُ٘ٔخء ػ٠ِ 

ٓخ ُِؼخثِش ٖٓ ٓخٍ ٝه٤٘ش ٖٓ ٗلخًٙ ٝحٛخرش حُؼخثِش رخُلوَ ٝحُلَٓخٕ رؼي 

حُؼِ ٝحُـخٙ هخٛش ٝحٕ رؼٞ حَُؿخٍ حَٓكٞح ك٢ حٌَُّ ٝطـخُٝٝح كيٝىٙ  

لخص ك٢ حُؼَٜ ف. (كخطْ حُطخث٢  )ٓؼَ ِّٜ ٖ أرَُ حُ ِٓ  ّ ََ ٌَ هي ًخٕ حُ

وخء، ٍٝكغدًخٗٞح ٣ظزخٕٛٞ ٝحُـخ٢ِٛ، َّٔ ٞى ٝحُ ـُ ّ، ًٝخٕ سحُ ََ ٌَ ٖ ٌٓخٗش حُ ِٓ  

لش حُل٤ٔيس  ٣ٞٛلٕٞ رخٌَُّػظٔخء حُوّٞ ِّٜ  ٝحٗظَٜ رؼٞ حُؼَد رٌٜٙ حُ

 .كظ٠ ٛخٍ ٠َٓرًخ ُِٔؼَ

 

ّ   ه٤َ   ََ ٌَ ٞى ٝحُ ـُ ف ػ٘ي حُؼَد رخُ َِ َٖٓ ُػ ٖ أَٜٗ  ِٓ ًخٕ كخطْ حُطَّخث٢ 

 ًٝخٗض حَٓحطٚ  حٍُ٘ٞ طٔ٘ؼٚ ٖٓ ًُي ٝطٜ٘لٚ حال كظ٠ ٛخٍ ٠َٓد حُٔؼَ 

٣ل١َ ك٢ ٓخُٚ حالحٗٚ ًخٕ ؿٞحىح ٣ًَٔخ  ٝهي ؿخء ك٢  حالهزخٍ حٗٚ ك٢ حكي 

 : ح٤ُٖ٘ٔ حٛخد حُ٘خّ ؿيد ٗي٣ي  كوخُض 

  

َّٔٔخء، ٍٝحكض حإلرَ ) ََّ أكن حُ ص ُٜخ حألٍٝ، ٝحؿز ََّ    أٛخرظ٘خ ٓ٘ش حه٘ؼ

ُّٞ روطَس، َٝؿَِّلَض  كيرًخ كيحر٤َ، َّٟٝ٘ض حَُٔحٟغ ػٖ أٝالىٛخ كٔخ طَزِ

ََّٔ٘ش حُٔخٍ، ٝأ٣وَّ٘خ أَّٗٚ حُٜالى ْ٘زَ رؼ٤يس ٓخ ر٤ٖ . حُ َٛ كٞ هللا ا٢ِّٗ ُل٢ ٤ُِش 

لَّخٗش، كوخّ  َٓ ٖ حُـٞع، ػزي هللا ٝػي١ ٝ ِٓ حُطََّك٤ٖ، اً ط٠خؿ٠ أ٤ٛز٤ظ٘خ 

 ٖ ِٓ كخطْ ا٠ُ حُٜز٤َّ٤ٖ، ٝهٔض ا٠ُ حُٜز٤َّش، كٞ هللا ٓخ ٌٓ٘ٞح االَّ رؼي ٛيأس 

َّْ ٗخٓٞح ٝٗٔض أٗخ ٓؼٚ، ٝأهزَ ٣ؼ٢ِِِّ٘ رخُلي٣غ، كؼَكض ٓخ ٣َ٣ي،  ح٤ََُِّ، ػ

َ حُز٤ض، ْٔ ًِ ٍص حُُّ٘ـّٞ اًح ٢ٗء هي ٍكغ  َّٞ خ طٜ َّٔ  كظ٘خٝٓض، كِ

 َٖٓ ٌٛح؟ :  كخطْ  كوخٍ

َّْ ػخى،   ك٠َُّٞ ػ

 َٖٓ ٌٛح؟: كوخٍ

َّْ ػخى ك٢ آهَ ح٤ََُِّ،   ك٠َُّٞ ػ

 َٖٓ ٌٛح؟:  كوخٍ

ٖ :  كوخُض ِٓ ثخد  ٖ ػ٘ي أ٤ٛز٤ش ٣ظؼخٕٝٝ ػٞحء حٌُِّ ِٓ ؿخٍطي كالٗش، أط٤ظي 

اًل االَّ ػ٤ِي أرخ ػي١ َّٞ  حُـٞع، كٔخ ٝؿيص ٓؼ

 ٝهللا ألٗزؼَّْٜ٘،:  كوخٍ

ٖ أ٣ٖ؟:  كوِض ِٓ 

 ال ػ٤ِي،:  هخٍ

 أػـ٤ِْٜ كوي أٗزؼي هللا ٝا٣َّخْٛ:  كوخٍ
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 كؤهزِض حَُٔأس طلَٔ حر٤ٖ٘ ٢٘ٔ٣ٝ ؿخٗز٤ٜخ أٍرؼش، ًؤَّٜٗخ ٗؼخٓش كُٜٞخ    

َّْ ً٘طٚ، ٝىكغ حُٔي٣ش  ٍثخُٜخ، كوخّ ا٠ُ كَٓٚ كٞؿؤ ُزظٚ رٔي٣ظٚ، كوَ، ػ

 ا٠ُ حَُٔأس

  (ح٥ٕ)ٗؤٗي :  كوخٍ

  كخؿظٔؼ٘خ ػ٠ِ حَُِّلْ، كوخُض  ُٝؿظٚ 

َّ؟! ٓٞأس:  كوخٍ ِّٜ  ، !أطؤًِٕٞ ىٕٝ حُ

َّْ ؿؼَ ٣ؤط٤ْٜ ر٤ظًخ ر٤ظًخ ٣ٝوٍٞ       :ػ

 ٛزُّٞح أ٣ُّٜخ حُوّٞ، ػ٤ٌِْ رخَُّ٘خٍ، -

ُْظَلَغ رؼٞرٚ ٗخك٤شً ٣٘ظَ ا٤ُ٘خ، ال ٝهللا ٓخ ًحم ٓ٘ٚ   كخؿظٔؼٞح، ٝح

ٖ حُلَّ،  ِٓ َػش، ٝاَّٗٚ ألكٞؽ ا٤ُٚ َّٓ٘خ، كؤٛزل٘خ ٝٓخ ػ٠ِ حألٍٝ  ِْ ُٓ
 ،(كؼٌُظٚ ػ٠ِ ًُي)االَّ ػظْ أٝ كخكَ، 

 

:  كؤٗ٘ؤ كخطْ ٣وٍٞ

  

 

  ٜٓاًل ٗٞحٍ أه٢ِِّ حَُِّّٞ ٝحُؼٌال 

ٓخ كؼال :  ٝال طو٢ُٞ ٢ُ٘ء كخص

 

  ٝال طو٢ُٞ ُٔخٍ ً٘ض ٌِٜٓٚ 

َّٖ ٝحَُوزَال   ٜٓاًل، ٝإ ً٘ض أػط٢ حُـ

 

 ٣َٟ حُزو٤َ ٓز٤َ حُٔخٍ ٝحكيس 

حى ٣َٟ ك٢ ٓخُٚ ٓزال  َٞ ـَ َّٕ حُ  ا

 

 ال طؼ٢٘٤ٌُ ك٢ ٓخٍ ِٝٛض رٚ 

خ، ٝه٤َ ٓز٤َ حُٔخٍ ٓخ ٝٛال  ًٔ  ٍك

  

ٗخهيس ًٝخٕ ٣لظٌْ ح٤ُٜخ ك٢ ح٠٣خ ٗخػَس ٝػَكض حَُٔأس حُؼَر٤ش        ٝ

ْ  ( حَٓة أُو٤ْ)ٝه٤َ حٕ حُ٘خػَ حألٍٓٞ حألىر٤ش  ٌّ    (أّ ؿ٘يد)ُٝؿظٚ ك

حٕ ػِؤش  حٗؼَ ) أ٣ٜٔخ حٗؼَ كلٌٔض  (ػِؤٚ حُللَ  )  حُ٘خػَر٤٘ٚ ٝر٤ٖ

(  أُو٤ْة حَٓ)  ٖٓ ١الهٜخًٝخٕ  ًُي ٓززخ ٍ .  (ٖٓ ُٝؿٜخ حَٓة حُو٤ْ

ٗخهيس ًخٗض ، ٝٝط٘٘يٙ   طْلْٜ حُ٘ؼًَخٗض حَُٔأس ػ٠ِ ػٜي حُـخ٤ِٛش ف. 

ّٕ حُو٘ٔخء ك٤غ ه٤َ ٍى٣ت، حٍؿ٤ي ٖٓ حٍطٔظط٤غ حُظؼ٤ِن ػ٤ِٚ، ٝط٤٤ِٔ  أ
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   رخٍص ك٢ ٓٞم ػٌخظ(طٔخَٟ ر٘ض ػَٔٝ رٖ ح٣َُ٘ي ح٤ُِٔٔش) ٢ٛٝ

حُ٘خػَ ح١ٌُ ًخٕ  (حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ)  رل٠ٍٞ (كٔخٕ رٖ ػخرض)حُ٘خػَ 

هي ػِْ ف (حألػ٠٘) حٓخ حُ٘خػَ كلٌْ حُ٘خرـش ُٜخ ، ٣لظٌْ ح٤ُٚ حُ٘ؼَحء 

حٗٚ ٝه٤َ ٝػولٜخ كظ٠ ِٝٛض ح٠ُ ٓٔظٟٞ حُظل٤ٌْ ك٢ حُ٘ؼَ  حُ٘ؼَ حر٘ظٚ 

 حٕ طٟٞق ُٚ حألُلخظ ٛخ٣ٔخًٍخٕ حٗٚ  ٝحًح ٓخ هخٍ ه٤ٜيس ػَٟٜخ ػ٤ِٜخ

ح ٌٛٙ حالُلخظ حٝ حٌُِٔخص  ٓخ ًًَٝ كٌخٕ حُ٘ؼَحء حًحٝحٌُِٔخص حُٜؼزش 

 ح٠ُ ٓخ َٝٛ ٕ ٣ِٜٞٝال ٣ؼـِٕٝ ػٖ ٓـخٍحطٚ حٙٓؼَد  حٝ ؿخءٝححُٜؼزش 

 حر٘ظٚ أٖٗح٣يٍ ػ٠ِ حٗٚ حالٓؼَ  ٌٝٛح ح٤ُٚ ٖٓ هيٍس ك٢ ح٤ُٜخؿش ٝحُظؼز٤َ

ِّٜٛخ ُظٌٕٞ ُٜخ حُويٍس حٌُز٤َس   ٝه٤َ حٗٚ هخٍ . ك٢ حُ٘وي حألىر٢ ُٝوخر٤ِش ٝأ

: كؼيص  ه٤ٜيطٚ  ٜٓ٘خ  ٝٓطؼٜخ  (ػي١ حُٔو٣ِخص   )ُٜخ َٓس   

  

أؿَ أٍٝع ٣ٔظ٘ل٠ حُـٔخّ رٚ 

    ُٞ هخٍع حُ٘خّ ػٖ أكٔخرْٜ هَػخ

 

س  رلط٘ظٜخ ًًٝخثٜخ ٝٗـخػظٜخ  ٝهي رِؾ ػِٞ ٍِٓ٘ حَُٔأس ٝحٗظَٜص          

ك٤ٌٜش ر٘ض )ٝه٤َ حٕ حٜٖٗ ًٖ ٣ل٤ٖٔ ٖٓ ٣ٔظـ٤َ رٜٖ حُزؼٞ حُ٘ٔخء 

 ٝكٔظٚ ( ح٤ُِٔي رٖ ٌِٓش) حؿخٍص  حُ٘خػَ (١َكش رٖ حُؼزي) هخُش  (هظخىس

. ك٢  ه٤ٜيٙ  (ح٤ُِٔي) ٝهي حػ٠٘ ػ٠ِ كؼِٜخ  ( رٌَ رٖ ٝحثَ )ٖٓ

 

ٞ ٌٓخٗش حَُٔأس حُؼَر٤ش        ٝك٢ ٓخ طويّ  ُٔ ُٓ ٛخٕ ٓخ١غ، ػ٠ِ  َْ ى٤َُ ٝرُ

ّٓش، ٝك٢   .  حُ٘ؼَحء هخٛشٗلّٞ ك٢ حُٔـظٔغ حُـخ٢ِٛ ػخ

 

 

 ***********************                   
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 حَُٔأس  ك٢ ٗـــؼَ  حُلَد ٝحُوظــخٍ
 

 

 

 
 

 ٝحالٓش حُؼَر٤ش  حٗظَٜص رخُلَد ٝحُوظخٍ ٝٓـِض ح٣خٜٓخ حُظخ٣ٍو٤ش  

ًٟ هخٍ ٝىحكْ ٝحُـزَحء ٝكـــــــــَد حُزّٔٞ ًٝالد : ك٢ كَٝد 

ح٣خٓــــــــخ  ٓؼَٝكش ٍٜٓ٘ٞس ك٢ ٓوخطِش حُوزخثَ  ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حٌُأل حٝ 

حَُٔحػ٢ حٝ ح٤ُٔخٙ حٝح٤ُٜي ٝحُوــــــــــ٘ٚ ٝ رٔززذ حُظ٘وَ ٝحُزلغ ػٖ 

 0حٌُالء  ٝحُٔؼخٕ ًٝخٗض حَُٔأس ُٜخ رخع ٣ٞ١َ ك٢ ًُي

 

   ٝحػِ حَُؿَ حَُٔأس  ٝحكزٜخ  ٝحٗ٘ــــي حُو٤ٜي  رًٌَٛخ  ٗٞهخ  ٝٗـلخ 

ٝٝهق ػ٠ِ ح١الُٜـــــــخ  ٣٘يد ٣ٝز٢ٌ ٣ٝظًٌَ ٓخ٤ٟٚ حُٔؼ٤ي حٝ ٣وخ١زٜخ 

ٓلظوَح ر٘ـخػظــــــــــٚ ًَٝٓٚ ٝػخ٢ُ ٓوخٓٚ  ٣ٜٝ٘يٛخ ػ٠ِ كٖٔ 

٣ٜ٘ي ُٝؿظٚ  (ػزي ٣ـٞع )حىحثــــــــــــٚ  ٝٓلخٓيٙ  كٌٜح  حُ٘خػَ حُلخٍّ 

ػ٠ِ ٗـخػظٚ ٝك٤َٓٝظٚ  ٝٛخؿٔخ ٜٝٓخؿٔخ ٝػ٠ِ ؿيٙ (٤ٌِٓـــش  )

ٝهٞطـــٚ ك٢ حُظَكخٍ ٝحُـخٍحص ٝهطغ حُولخٍ حُظ٢ ُْ ططؤٛخ هيّ حٗٔخٕ 

 )ٝػ٠ِ كٌهٚ ُلٕ٘ٞ حُلَد ٝحُطؼخٕ ك٢ حٗي حُٔٞحهق ٝحكَؽ حالٝهخص 

حُٔـِي حالٍٝ ٖٓ  ٓٞٓٞػظ٢  ٗؼَحء  (ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ  )ٍحؿغ ًظخر٢ 

:-                                                                                      ٝ حهَأ ٓؼ٢ ٌٛٙ حالر٤خص ٖٓ ٗؼَٙ  (حُؼَر٤ش 

                                                                                       

ٝهي ػِٔض ػ٠ٔ٣َ ؿ٤ِِش حٗ٘ـــ٢         

                                    حٗخ ح٤ُِغ ٓؼيٝح ػ٢ِ ٝػخى٣ـــــــــــخ 

 

ٝهي ً٘ض ٗلخٍحُـٍِٝ ٝٓؼٔـــــَ      

                                    حُٔط٢ ٝح٢٠ٓ ك٤غ ال ٢ٛ ٓخ٤ٟخ 

 

ٝحٗلَ َُِ٘د حٌَُحّ ٓط٤ظــــــ٢     

                                     ٝحٛيع  ر٤ٖ حُو٤٘ظ٤ٖ ٍىحث٤ـــــــــخ 
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ًٝ٘ض حًح ٓخ حُو٤َ ٜٜٗٔخ حُو٘خ        

                                     ُز٤وخ  رظ٣َٜق حُو٘خس  ٗزخر٤ــــــــــخ 

  

        ًٝخٕ حَُؿخٍ  ٣ٔظزِٕٔٞ ك٢ حُوظخٍ ٝكظ٠ ال ٣ٌَ٘ٔٝح حٝ ٣ؤَٝح 

حُلَد حٝ حُـخٍس ك٤ئى١ ًُي ح٠ُ ٓز٢ حُ٘ٔخء   ٜٓطلزٕٞ حُ٘ٔخء ح٠ُ 

كٌخٗض ٓ٘خًٍش حُ٘ٔخء ك٢ حُلَٝد ُـَٝ حٕ ٣َ٘كٖ ػ٠ِ ٓخكش حُٔؼًَش  

٣ٜزَّٕ أُٝحؿٜٖ ػ٠ِ حُؼزخص ك٢ ٓخكش حُٞؿ٠، ٝال  ٝط٣َٔٞ حُـَك٠

َّ أٛلخد ٝ.د ٣ظؼَٟٖ ُِٔز٢ ٝحُـٚ ى ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ ٖٓ ر٤ٖ ً َّ هي طل

حُٔؼِوخص رظ٤ٟٞق ٌٛٙ حٍُٜٞس حَُحه٤ش ُيٍٝ حَُٔأس ك٢ ًُي حُٔـظٔغ 

حُٔظلخٍد ٤ُْ ٖٓ أؿَ حُزوخء كو٢  رَ ٖٓ أؿَ حالٓظؼالء، إً ٤ُٔض 

ّْ ّحَُٔأس ُيٟ ٓؼظْ حُ٘ؼَحء حَٓأس ؿ٤ِٔشً طِٜق إلٗزخع ٍؿزخطٚ  كلٔذ ػ

 ػ٠ٞ طٔؼَ   ( ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ)ال٢ٗء ٖٓ ٍٝحء ًُي، ػ٠ِ  أٜٗخ ُيٟ 

ٓئػَ ك٢ حُٔـظٔغ ُٜخ كوٞم، ٝػ٤ِٜخ ٝحؿزخِص ٝ ط٘خٍى ك٢ حُلَد ٣ٌٕٝٞ 

     .ُٜخ حُيٍٝ حُلخػَ ك٢ رو٤ّش ٓظخَٛ حُل٤خس حألهَٟ

 

٣ٌٝ٘ق ُ٘خ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ػٖ حٌُؼ٤َ ٖٓ حٍُٜٞ حُظ٢ ُْ ٣ٌٖ حُؼَٜ        

 حَٓة أُو٤ْ، ١َٝكش ، )حُـخ٢ِٛ ٣وِٞ ٜٓ٘خ ٝحٕ  ًخٗض حَُٔأس ُيٟ

 ٓخ ٢ٛ أال ٍٛٞس ؿ٤ُِش ٌٝٛح أَٓ ١ز٤ؼ٢، (ٝػ٘ظَس ، ٝػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ،

ٌُٜٝ٘خ ًخٗض ط٘خٍى ك٢ حُلَٝد ٓغ حَُؿَ، ٣ٝٔظِٜٕٔٞ ٖٓ ؿٔخُٜخ  

ُٝطلٜخ حُ٘ـخػش ٝكٖٔ حُزالء ك٢ ٓخكش حُٞؿ٠ ًُي كٔخ٣ش ُٜخ، ٝكزخ 

 :حً ٣وٍٞ: ك٤ٜخ، ٝطؼِوخ رؤ١لخُٜخ، ك٤ٍٜٞ ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ ًُي

 

ٗخ ر٤ٞ ِكٔخٕ   ٍِ ٍ إٔ طؤْ أٝ طٜٞٗخ         ػ٠ِ آػخ ًِ ُٗلخ

 

الهٞح ًظخثذ ٓؼ٤ِٔ٘خ  حًح          حهٌٕ ػ٠ِ رؼُٞظٜٖ ػٜيح  

 

  ٝٓخ ٓ٘غ حُظؼخثٖ ٓؼَ َٟد  طَٟ ٓ٘ٚ حُٔٞحػي ًخُو٤٘خ

 

      كخُ٘ٔخء ًٖ  ٣لَٟٖ حَُؿخٍ ػ٠ِ حُوظخٍ ٝحالٓظزٔخٍ  ٝأ١ طل٣َٞ 

ٝط٘ـ٤غ ك٢ ٗلّٞ حَُؿخٍ أػَح ٝحرؼي ٓيٟ ٝهــٞس ٖٓ حٕ طوٍٞ حُِٝؿش 

.  ُِٝؿٜخ ُٔض ُٝؿ٢ حًح ُْ طٔظطغ كٔخ٣ظ٢

 :                                     حُ٘خػَحُلخٍّ ك٢ ٓؼِوظـــٚ    (ػَٔٝ حرٖ ًِؼّٞ  )الكع  هٍٞ 
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ػ٠ِ حػخٍٗخ  ر٤ٞ كٔــــــخٕ         طلخًٍ حٕ طؤْ حٝ طٜٞٗـــخ 

 

ٟـخثٖ ٖٓ ر٢٘ ؿْ٘ رٖ رٌَ         هِطٖ ر٤ْٔٔ كٔزخ ٝى٣٘ــخ 

 

٣وظٖ ؿ٤خىٗخ  ٣ٝوِٖ ُٔظـــــــْ         رؼُٞ٘خ  حًح ُْ طٔ٘ؼٞٗــــــــخ 

 

حهٌٕ ػ٠ِ رؼُٞظٜٖ ػٜـــــيح         حًح الهٞح  ًظخثذ ٓؼ٤ِٔ٘ـــــخ 

 

٤ُٔظخرٖ حكَحٓخ  ٝر٠٤ــــــــخ          ٝحَٟٓ ك٢ حُلي٣ي ٓو٤َٗ٘خ 

 

حًح ُْ طلٜٖٔ كال  رو٤٘ـــــــــخ          ُ٘ت  رؼيٖٛ  ٝال ك٤٤٘ـــــخ 

 

٣لَٟ٘ٚ ػ٠ِ حالهظظخٍ ٝ ٣ويٍٕ   (ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ )      كخًح  ًخٗض ٗٔخء 

حالرظؼخى ػٖ حالُٝحؽ حًح ُْ ٣ويٍٝح ػ٠ِ كٔخ٣ظٜٖ  كخٕ ؿ٤َٖٛ هي ٗخًٍٖ 

ٍهخٕ  )ك٢ حُلَد ح٠َُّٝ ٓ٘خًٍش كؼ٤ِش ٝحٗظَٜٕ  رخُ٘ـخػش ٓؼَ 

حّ )حُظ٢ طًٌَحَُٝح٣خص  ه٤خىطٜخ ُوز٤ِظٜخ  ك٢ ؿِٝحطٜخ ٝهخطِض  (حُطخث٤ش 

هظخال ٗي٣يح ك٢ حُلَٝد ٝه٤َ حٜٗخ  (ػٔخٍس ٤ٔٗزش ر٘ض ًؼذ حُٔخ٤ُٗش 

حُلخٍّ حٍُٔ٘ٞ رخ٤ُٔق َٟرخص ػي٣يس  ٝٝهخٙ (ػَٔٝ رٖ ه٤ٔجش )َٟرض 

. كـَكٜخ  ؿَكخ ر٤ِـخ  (ػَٔٝ )ٖٓ َٟرخطٜخ ىٍػخٕ ًخٗظخ ػ٤ِٚ  ك٠َرٜخ  

 

       ُٜٖٝ ٓ٘خًٍخص حهق ٖٓ ٌٛٙ حٝ طِي  ٝهـــي طٌٕٞ حٗي  الكع ٗؼَ 

:-             طلَٝ هٜٞٓخ ػ٠ِ حُوظخٍ ك٢ أِٓٞد  أهَ  (ٛ٘ي ر٘ض ػظزش )

 

ٗلٖ ر٘خص ١خٍم          ٢٘ٔٗ ػ٠ِ حُ٘ٔخٍم 

حُيٍ ك٢ حُٔوخٗــن        ٝحُٔٔي ك٢ حُٔلخٍم 

حٕ  طوزِٞح  ٗؼخٗن       حٝ طيرَٝح ٗلــــــــخٍم 

 كَحم ؿ٤َ ٝحٓـن

 

        ًٝخٕ رؼٞ حالػَحد ٣وَؿٕٞ ٗٔخثْٜ  ٓؼْٜ ح٠ُ حُوظخٍ ُِظ٘ـ٤غ  

 (حرٞ ٓل٤خٕ رٖ كَد )ٝحُظٔخّ حُلل٤ظش ٝهٞف حُلَحٍ كوي هَؽ 

ه٘خّ )ُٝؿٚ  ٝٗؼَٛخ حػالٙ  ٝهَؿض  (ٛ٘ي ر٘ض ػظزش)ُِوظــــخٍ ٝٓؼٚ  

ػَٔس ر٘ض )ٝهَؿض ُِوظخٍ ( حرٞ ػ٣ِِ رٖ ػ٤َٔ)ٓغ حرٜ٘خ  (ر٘ض ٓخُي 

ٝؿ٤َٖٛ ًؼ٤َ ٖٝٓ حُ٘ٔخء حُالط٢ أُٜزض ٛيٍٝحُٔوخط٤ِٖ   (ػِؤش حُلخٍػ٤ش 
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ٗالكع  هٍٞ حكيحٖٛ  . ٝأُزض ٗلْٜٞٓ ٤ٛٝـض حُؼٞح١ق  ك٤ٔش الهٌ حُؼؤٍ

:                                                                          طوخ١ذ  حُلَٓخٕ  كظوٍٞ  

 

ال  ّٗٞ كظ٠  طؼٞى حُو٤َ ػخرٔش     

                                           ٣٘يرٖ  ١َكخ رَٜٔحص ٝحٜٓــــــــخٍ 

 

حٝ طللِٝ كلِس ٝحُٔٞص ٌٓظ٘ـغ       

                                           ػ٘ي  حُز٤ٞص ك٤ٜ٘خ ٝحرٖ ٤ٓـــــخٍ 

 

كظـِٔٞح  ػٌْ٘  ػخٍح طـٌِِـــــْ        

                                          ؿَٔ حُؼٞحٍى ك٠٤خ رؼي ح١ٜـــــخٍ 

   

        ك٢ٜ ط٣َي حٕ ال ٣لَ هٜٞٓخ  كظ٠ ٣ٜـٔٞح ػ٠ِ حالػيحء ٛـٔش  ٝحكيس 

هخ٤ٓش  ٛخٍٓش رل٤غ ط٘ـ٢ِ حُٜـٔش حٝ حُـِٝس ػٖ هظــــــــــــَ حُٞحط٣َٖ  

 (ه٣ِٞش )ٝؿَٔ حُؼخٍ ٣ًٌَٝ حُظخ٣ٍن  ُ٘خ هٜش ػـُٞ ُز٢٘ ٍثخّ طيػ٠ 

ًخٕ ُٜخ ر٘ٞ حهٞس ٝر٘ٞ حهـٞحص طؼيحىْٛ حٍرؼٕٞ ٍؿال حٝ ٣ِ٣ي ًٝخٗض ٌٛٙ 

  (ر٢٘ ٍثخّ )ٓظظخ٣َٖٛ ػ٠ِ   (ر٘ٞ ىحٖٛ )ٝ (ر٘ٞ ٗخػض)ػو٤ٔخ ًٝخٕ 

 )ٝ  (ك٠َٓٞص)ٓظـخ٣ٍٖٝ  ر٤ٖ (ه٠خػش )هٜٞٓخ ًٝخٗٞح ؿ٤ٔؼخ ٓــٖ 

ٌٛٙ ٓغ ( ه٣ِٞش )ػالػ٤ٖ ٍؿال كخهزِض ( ر٢٘ ٍثخّ  ) كوظِٞح ٖٓ  (حُ٘لَ 

حُٜزق حُزخًَ كٞهلض ػ٠ِ ٜٓخٍع حُٔوظ٤ُٖٞ   ػْ ػٔيص ح٠ُ ه٘خَْٛٛ  

كوطؼظٜخ  ػْ ٗظٔظٜخ هالىس  ُزٔظٜخ ك٢ ٛيٍٛـــــــــخ  ٝهَؿض كظ٠ ُلوض  

حرٖ حهظٜخ كؤٗخهض  رل٘خثٚ ٝأٗ٘يص   (َٟٓخ١ٝ رــٖ ٓٞىس ح١َُٜٔ )د

:-                       طوٍٞ

                                    

٣خه٤َ ٓؼظٔي ٝحٓ٘غ ِٓـــــخءح 

                                           ٝحػِ ٓ٘ظوْ ٝحىٍى ١خُـــــــــذ 

 

ؿخثظي ٝحكيس حُؼٌخ٠ُ  طـظِـــ٢      

                                           رٔٞحىٛخ  كٞم حُل٠خء حُ٘خٟذ 

 

ٌٟٛ ه٘خَٛ َٓط٢ َٓٔٝىس      

                                          ك٢ حُـ٤ي ٓؼَ ٢ٔٓ حٌُخػــــــذ 
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ٝطاله٢ هزَ حُلٞص  ػخٍٟ حٗٚ     

                                          ػِن ٣خ ر٘ٞ ىحٖٛ حٝ ٗخػـــــــــذ 

 

كخرَى ؿ٤َِ ه٣ِٞش حُؼ٠ٌِ حُظ٢    

                                          ٤ٍٓض رخػوَ ٖٓ  ٛوٍٞحُٜخهذ 

 

       كظؤػَ ٌٛح حُلخٍّ ر٘ؼَ هخُظٚ  ٝٓخ ٍآٙ ك٢ ٛيٍٛخ ٖٓ حٛخرغ حهخٍرٚ  

كؼخٍص  ػخثَطٚ ٝهخّ ك٢ هٞٓٚ كطَم  ٗخػزخ حٝ ىحٛ٘خ  كخٝؿغ ك٤ْٜ هظال 

. ٝحٗظَٜ ػ٤ِْٜ ُٜخ ُوٜٞٓخ 

 

حُظ٢ ٝطَص  رؤه٤ٜخ  كوي ٍػظٚ ر٘يس ٝهـــــٞس   (ٛ٘ي ر٘ض ك٣ٌلٚ) حٓخ 

ُٝظظلَُ ك٢ ط٘ز٤ٚ هٜٞٓخ  رخهْ كخالص حُٞٛق حُٔ٘لَ حٕ ُْ ٣خهٌٝح رؼخٍ 

:-                                                                                حه٤ٜخ  طوٍٞ

                                                

 كخٕ حٗظْ ُْ ط١ٞجٞ حُوّٞ ؿـــخٍس    

                                          ٣ليع ػٜ٘خ ٝحٍى رؼي  ٛــــخىٍ 

 

ٝطَٓٞح ػو٤ال رخُظ٢ ٤ُْ رؼيٛخ     

                                           روخءح كٌٞٗٞح ًخُ٘ٔخء حُؼٞحٛـَ 

         

        ٖٓ ًَ ٓخطويّ  ِٗلع   حُ٘ـخػش  حُظ٢ ٢ٛ كوخٍ ًَ ػَر٢ ٝك٤ِظٚ  

ؿ٤٘خ حٝ كو٤َح ٍ ًح هز٤َ حٝ ٓلَىح ٝحًح طو٤ٜ٘خ ك٤خس حُؼَر٢ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ 

حىًٍ٘خ حٕ حُ٘ـخػش ًؤٗٔخ ُٝي ص ٓؼٚ  ٝحٗٚ ٗذ ػ٤ِٜخ  ٝط١َٔ ك٢ ىٓٚ  

ًٝخٕ ٓــــــٖ ٛلخص حُؼَر٢ حٗٚ ٣٘ـغ ػــــــــْ ٣٘ـغ كظ٠ ٣ِو٢ ٗلٔٚ ك٢ 

ٝٗؼٞى ك٘وٍٞ حٕ حُ٘ٔخء  ًٖ ٣ٜلزٖ حُٔوخط٤ِٖ  . ٜٓخ١ٝ حَُىٟ ٓوظخٍح

٣وٍٞ ُٔخ ٍحٟ حُ٘ٔٞس  ٣ـ٣َٖ  (ػَٔٝ رٖ ٓؼـــــــي ٣ٌَد)كٌٜح  حُلخٍّ 

 (٤ُْٔ   )هخثلخص  كظئػَ  حالٍٝ حُِٜزش كــ٢ حهيحٜٖٓ ٝك٤ٜٖ كز٤زظٚ

ًخُزيٍ ك٢ ١ِؼظٚ  ًٝ٘لض ػــــــٖ ٓلخٖٓ ُْ ٣َٛخ ٖٓ هزَ  ك٤ٜخ  حٗظيص  

 :                                                                                   ػ٣ِٔظٚ  ُْٝ ٣َ رـــيح حال  حُٜـّٞ ػ٠ِ حالػيحء  ٝٓ٘خُُظْٜ 

  

ُٔخ ٍح٣ض ٗٔخث٘ـــــــــخ           ٣للٜٖ ُِٔؼِحء  ٗيح 

ٝريص ٤ُْٔ ًخٜٗـــــخ           ريٍ حُٔٔخء حًح طزـــيٟ 

ٝريص ٓلخٜٓ٘خ  حُظ٢           طول٠  ًٝؤٕ حالَٓ ؿيح 
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ٗخُُض ًزْٜ٘  ُٝـــــْ          حٍ ٖٓ  ِٗحٍ حٌُزـٖ ريح 

 

ًخٗض ر٘خص هٞٓٚ ك٢ حُـخ٤ِٛش  ػ٘يٓخ  (ؿي٣ْ  ) ٝه٤َ حٕ ح٤َٓ هز٤ِش       

٣ظِٝؿٖ  ٣خطٕٞ رٜٖ ح٤ُٚ  ٤ُـظٜزٜخ حٝ ٣لظ٠ٜخ  هزَ ُٝؿٜخ  ك٢ ٣ّٞ 

ػَٜٓخ  ػْ ٣خهٌٛخ ُٝؿٜخ رؼيٙ  ٝٓخء ص  ٌٛٙ حُلخُش ًؼ٤َح كخٗزَص  

  ر٘ض ؿلخٍ حٝ ر٘ض ػلخٕ حُـي٤ٔ٣شٝه٤َ  (ر٘ض ػزخىػل٤َس  )حُ٘خػَس  

طلَٝ حَُؿخٍ  ٖٓ ٝطيحكغ ػٖ ر٘خص هٜٞٓخ   (حُّ٘ٔٞ  )ًٝخٗض ط٠ٌ٘ 

:  هز٤ِظٜخ  كظوٍٞ 

   

 

َُ  ٓخ   ٣ئط٠   ا٠ُ  كظ٤خطٌْ        َٔ  أ٣ُْل

ُْ  ػيى  حَُ٘ٔ     ٝأٗظْ  ٍؿخٍ  ك٤ٌ

 

َؿخّ ػل٤َسٌ       ََّ  ٝطٜزق ط٢٘ٔ ك٢ حُ

كَّْض ك٢ حُ٘ٔخء ا٠ُ رؼَ  ُُ سُ  ََ     ُػل٤َْ

 

   ُْ  ُٝٞ   أٗ٘خ   ًَّ٘خ   ٍؿخال   ًٝ٘ظ

        ٗٔخًء   ٌُ٘خ   ال  ٗن  رٌح  حُلؼَ 

 

 كٔٞطٞ  ًَحٓخ  أٝ أ٤ٓظٞح ػيًْٝ     

 ٍ ِْ ـَ       ُٝىرّٞح ُ٘خٍ حُلَد رخُلطذ حُ

 

ِٞح      َّٔ  ٝاالّ   كَوُِّٞ ح  رطٜ٘خ   ٝطل

      ا٠ُ رِي هلَ ٝٓٞطٞح  ٖٓ حٍُِٜ 

 

     ًٟ ٌَ ٖٓ طٔخٍى ػ٠ِ أً ُٖ  ه٤  كِِز٤

 ٍّ ٍّ ػ٠ِ حٌُ ٌَ ٖٓ ٓوخ        ُِٝٔٞص ه٤

 

 ٝإ  أٗظْ  ُْ  طـ٠زٞح رؼي ٌٛٙ      

ٌُْلَ        كٌٞٗٞح ٗٔخء ال طُؼخُد ٖٓ حُ

 

ُْ  ٤١ذ  حُؼَّٝ   كبٗٔخ        ٝىٌٝٗ

ْوظُْ  ألػٞحد  حُؼَّٝ  َُِٝ٘ٔ  ِِ      ُه
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ُْٓولخً  ١ٌُِ ٤ُْ ىحكؼخ         كزُْؼيحً  ٝ  

 َِ    ٣ٝوظخٍ ٢٘ٔ٣ ر٤٘٘خ ٤٘ٓشَ حُلل

 

كؼخٍص  ػخثَطْٜ  ٝطٜيٝح  ُٚ  كوظِٞٙ  .         ٝطؼي  حٍٝ ػخثَس ك٢ حُظخ٣ٍن  

ًٝخٗض ٌٛٙ ريح٣ش  ُؼٍٞحص ػَر٤ش ك٢ حُـخ٤ِٛش    .ُظِٔٚ ٝر٘خػش ػِٔٚ 

ٖٓ حرٞٛخ  ًٝخٕ ( ؿي٣ْ ) ٖٓ هز٤ِش   ( ؿي٣ِش رٖ حُٔ٘ٔوَ)هٍٜٞٝٓ٘خ  

 :ٓخىحص ؿي٣ْ

 

 ُوي ٤ٜٗض أهخ ١ْٔ ٝهِض ُٚ 

  ٝحَُٔف   حألٛٞحء   ري  ال ٣ٌٛزٖ

 

 ٝحهٖ حُؼٞحهذ إ حُظِْ ٌِٜٓش 

 ٍفـــــــ ص  ػ٘يٛخ كَكش ظِْ ًَٝ 

 

  ك٘ؼٌٍٙ   أَٓح  ُ٘خ  أ١خع  كٔخ

 ٍ ٣٘ظٜقـــــ ًٝٝ ح٤ُٜ٘لش ػ٘ي حألّ

 

 كِْ ٣ٍِ ًحى ٢ٔ٘٣ ٖٓ كؼخُْٜ 

 كظ٠ حٓظؼخىٝح ألَٓ حُـ٢ كخكظ٠لٞح

 

 كزخى آهَْٛ ٖٓ ػ٘ي أُْٜٝ 

  كِق  ٝال ى ـــــ ٍٕ  ُْٜ  ٣ٌٖ ُْٝ

 

  ٗلؼِٚ   حُلن  ك٢ ك٘لٖ رؼيْٛ

  ٗٔو٠ حُـزٞم اًح ٗج٘خ ٜٝٗطزق

 

 ك٤ِض ١ٔٔخ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ اً كٔيٝح 

 ًخٗٞح رؼخك٤ش ٖٓ رؼي ًح ِٛلٞح

 

 س ــــــٝٓٔ٘غ  ػِح  ُْٜ  ٌُ٘خ  اًح

 ٍؿق   طٔٔٞ ُِؼ٠ِ ٓوخٍٝ ك٤٘خ 
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      ٌٝٛح حُ٘خػَحُلخٍّ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ ٣ِى٢ٛ رزٔخُظٚ ٝٗـخػظٚ 

:-  ٝٗؼَٙ ُِٝؿظٚ ٣وٍٞ

                                                                      

 

١ِوض حٕ ُْ طٔخ٢ُ أ١ كخٍّ      

                                           ك٤ِِي  حً اله٠ ٛيحًء   ٝهؼؼٔــخ 

 

حًَ ػ٤ِْٜ  ىػِـخ ُٝزخٗـــــــش      

                                        حًح ٓخ حٗظ٠ٌ ٝهغ حَُٓخف طلٔلٔخ 

 

:- حٝ هٍٞ ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ

                                             

ٓؼخً حالُٚ حٕ ط٘ٞف ٗٔخإٗخ       

                                         ػ٠ِ ٛخُي حٝ حٕ  ط٠ؾ ٖٓ حُوظــــــَ 

 

.          كوي ِٝٛض حُ٘ـخػش ػ٘ي رؼ٠ْٜ كي حُط٤ٖ  َٝٓػش حالٗلؼــخٍ

كخُؼَر٢ ك٢ ه٤ٜٛٞظٚ  َٓػش حالٗلؼــــــــخٍ  ٝػٜز٤ش حُِٔحؽ  طؼ٤زٚ 

حٌُِٔش ٍٝرٔخ ط٤ٜـٚ حالٗخٍس حٝ حُلًَش هخٛش  حًح ظٖ حٗٚ هي  ْٓ َٗكٚ 

 (ٓؼي رٖ ٗخٗذ  )ك٤ـ٠ذ ؿ٠زش حالٓي  ٖٓ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ حُلخٍّ 

:-                              ٓلظوَح 

                             

حًح ْٛ ُْ طَىع  ػ٣ِٔش ٛٔــــــــٚ     

                                          ُْٝ ٣خص  ٓخ٣خط٢ ٖٓ حالَٓ ٛخثزخ 

 

حًح ْٛ حاله٠ ر٤ٖ ػ٤٤٘ٚ ػِٓــــــٚ       

                                        ٌٝٗذ ػٖ ًًَ حُؼٞحهذ ؿخٗزــــــخ 

 

ُْٝ ٣ٔظَ٘  ك٢ حَٓٙ ؿ٤َ ٗلٔــٚ   

                                          ُْٝ ٣َٝ ال هخثْ ح٤ُٔق ٛخكزخ
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            ٝٓغ ًَ ًُي ٣زو٠ حُلخٍّ حُؼَر٢  ػل٤لخ  ًح ٜٗخٓش َٝٓٝءس  

حال حٗٚ ال٣ظِٝؿٜــــــخ حال , ٖٓ ؿٜش  حَُٔأس كٜٞهي  ٣َحٝىٛخ ػٖ ٗلٜٔخ 

رٔٞحكوش ٤ُٜٝخ ٝرؼي َٜٓٛخ ٝحٗٚ  ٣ل٢ٔ ؿخٍحطٚ  ٣ٝـٞ حُطَف ػٜٖ٘ 

:-                                                     ٝك٢  ًُي ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُلخٍّ ػ٘ظَس رٖ ٗيحى حُؼز٢ٔ. ػلش  ٝك٤خًء 

 

ٓخ ٓظٔض حٗؼ٠ ٗلٜٔخ ك٢ ١ٖٞٓ      

                                        كظ٠ حٝك٢  َٜٓٛخ  ٓٞالٛـــــــخ 

 

حؿ٠٘ كظخس حُل٢ ػ٘ي ك٤ِِٜـــــخ       

                                        ٝحًح ؿِح ك٢ حُـ٤ٖ ال حؿ٘خٛخ 

 

ٝحؿٞ ١َك٢ ٓخريص ٢ُ  ؿخٍط٢      

                                        كظ٠ ٣ٞح١ٍ  ؿخٍط٢  ٓؤٝحٛـــــخ 

 

٢ٛٝ حُٔؼًَش حُلخٓٔش  ر٤ٖ حُؼَد ٝحُلَّ   (١ً هخٍ  )      ٝك٢ ٓؼًَش 

  ك٢ حُٞهؼش ٝحُوظخٍ كِٔخ حٗظي حُزؤّٝك٤ٜخ حٗظَٜحُؼَد ػ٠ِ حُلَّ  

ٛ٘ي ر٘ض ) ٢ٛٝ  كٔلَص حُلَهش(ػَٔٝ رٖ ػؼِزش ح٤ُ٘زخ٢ٗ)ٍأّ حُوّٞ 

 ُظ٘ي ٖٓ ػ٣ِٔظٚ ٝػِحثْ ؿ٘يٙ  ٣ي٣ٚ  ر٤ِٖٓي حُل٤َس  (حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘

:   ط٤ٛٞٚ ك٢ حُوظـــخٍ ٝحٗ٘ي ص  ٝطلْٜٔٔ

 

 كخكع ػ٠ِ حُلٔذ حُ٘ل٤ْ حألٍكغ

 ٍعـــــرٔيؿـ٤ٖ ٓغ حَُٓخف حُٖ                                              

 

  ٜٓوُٞش   ٛ٘ي٣ش ٝٛٞحٍّ 

 عــــــ رٔٞحػي ُٓٞٛٞش ُْ طٖٔ                                             .

 

 .ٝٓالٛذ ٖٓ ه٤ٌِْ ٓؼَٝكش 

 ٤ٌٓعـــــرخُٔزن ػخى٣ش رٌَ ّ                                                

 

 ٝح٤ُّٞ ٣ّٞ حُلَٜ ٓ٘ي ْٜٝٓ٘ 

 عــــــى٣يس ُْ طيفــــ كخٛزَ ٌَُ ٕ                                               

 

 ٣خ ػَٔٝ ٣خ ػَٔٝ حٌُلخف ُيٟ حُٞؿ٠ 
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 عــــــ٣خ ٤ُغ ؿخد ك٢ حؿظٔخع حُـْ                                           

 

 أظَٜ ٝكخء ٣خ كظ٠ ٝػ٣ِٔش 

ع ـــــع ٓـيحً ًخٕ ؿ٤َ ٢٠ٓــــأط٢٠                                             

 

حرٖ ػٔٚ  حٗٚ ًًَٛخ ك٢ ٓـــخػش  (ػزِش  )      حٓخ ػ٘ظَس ك٤وٍٞ ُلز٤زظٚ 

حُٞؿ٠  ٝٗزٚ  ٤َِٛ ٤ٓٞف حُٔؼًَش ك٢ ٓخكش حُٞؿ٠  رؼـَٛخ حُٔظزْٔ  

: ك٢  حؿَٔ ٍٛٞس ٗؼ٣َش ه٤ِض ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

 

 ٛال ٓؤُض حُو٤َ ٣خ ر٘ش ٓخٍُي 

 ٢ٓـــإ ً٘ض ؿخِٛشً رٔخ ُْ طؼَ

 

 اً ال أُحٍ ػ٠ِ ٍكخُش ٓخرقٍ

 ّــــــٍى طؼخٍٝٙ حٌُٔخس ٌَٓـــ ٗٚ

 

 ١ٍٞحً ٣ـَى ُِطؼخٗؾ ٝطخٍسً 

 ٣ؤ١ٝ ا٠ُ كٜي حُو٢ٔ ػََّٓ

 

 ٣وزَى ٖٓ ٜٗي حُٞه٤ؼش أ٢٘ٗ

  أؿ٠٘ حُٞؿ٠ ٝأػق ػ٘ي حُٔـْ٘

 

 حس ِٗحُٚ ـــــــٝٓيؿؾ ًَٙ حٌُْ

 ُْـــــٍٕ َٛرخً ٝال ٓٔظْــــال ٓٔغ

 

 ؿخىص ُٚ ًل٢ رؼخؿَ ١ؼٍ٘ش

 ّٝــــــــ رٔؼوٍق ٛيم حٌُؼٞد ٓن

 

 كٌٌ٘ض رخَُٓق حألْٛ ػ٤خرٚ

 ٍّــــض ٤ُْ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ حُو٘خ رٔق

 

 كظًَظٚ ؿٍِ حُٔزخع ٣٘٘٘ٚ

 ٕ ر٘خٗٚ ٝحُٔؼْٜـــــ ٣و٠ٖٔ كْ
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 ٝٓٔي ٓخرـٍش ٛظٌض كَٝؿٜخ 

 رخ٤ُٔق ػٖ كخ٢ٓ حُلو٤وش ٓؼِْ

 

ُٝوي ًًَطي ٝحَُٓخف ٗٞحَٛ  

 ٢٘ٓ ٝ ر٤ٞ حُٜ٘ي طوطَ ٖٓ ى٢ٓ

 

كٞىىص طوز٤َ ح٤ُٔٞف ألٜٗخ  

 ّـــــٍى حُٔظزْــــُٔؼض ًزخٍم ػؾ

 

 ِؿيح٣ٍش     رـ٤ِي   حُظلظض  ًٝؤّٗٔخ

ِٕ   ٖٓ     ٍٗخ  ال ِْ ـِ ِْ  ٍٍّـــُؽ  حُ ػَ ٍْ     أَ

 

 

 

 

 

 *********************
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حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حُـٍِ ػ٘ي حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ  
 

 

 

 

         حَُٔأس ٢ٛ حَُٔأس هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ ُط٤لش ؿٌحرش ًحص ػٞح١ق 

 ؿ٤خٗش ٓـ٣َش ٝك٤ٜخ هٞس ؿٌد ٓـ٘خ٤ٔ٤١ش ك٤ش ك٢ ؿٌد حَُؿَ ح٤ُٜخ 

كخٍٓخ ٓويحٓخ ك٤ٌٔخ ػخُٔخ ٗـخػخ ,ٝحُوخثٚ ك٢ كزخثَ كزٜخ أ١ّ ًخٕ 

ؿزخٗخ ٌِٓخ حٝ ٓٞهش ك٤وــغ حَُؿَ ك٢ ٗٞهٜخ ٝكزٜخ كز٤زش حُٝٝؿش 

:-  ٗالكع هٍٞ حَٓة حُو٤ْ ٣وٍٞ.ٝػ٘ي ًُي ٣ٜزق ١ٞع حَٓٛخ 

 

حكخ١ْ ٜٓال رؼٞ ٌٛح حُظيَُ 

 حٕ ً٘ض حُٓؼظ٢ ٛـ١َ كخؿ٢ِٔ                                              

 

١  ـــــحؿَى ٢٘ٓ حٕ كزي هخطَ

  ٝحٗي  ٜٓٔخ طؤ١َٓ حُوِذ ٣لؼَ                                                

 

ٝحٕ طي هي ٓخءطي ٢٘ٓ ه٤ِوش 

 ط٘ٔــــــَ   ك٢ِٔ ػ٤خر٢ ٖٓ ػ٤خري 

 

ر٢  َِ ٝٓخ ًٍكْض ػ٤٘خِى االّ ُظ٠

وضَّ ُٓ ٍِ هٍِذ  ٤َِْٜٔي ك٢ أػ٘خ ٍِ ـــــــ  رٔ
 

 

      ٝحَُٔأس ًُي حٌُخثٖ حُؼـ٤ذ ك٢ ٓلَٛخ  ٝػٌٝرظٜخ ٍٝٛخكظٜخ ٝؿٔخُٜخ 

ٝك٘خٜٗخ  ٝؿٟٜٔٞخ ٝطخػ٤َٛخ ٝ اُٜخٜٓخ  ُِ٘ؼَحء ك٢ ٗؼَْٛ  كظـ٢٘ رٜخ 

حٌُؼ٤َ ْٜٓ٘ ك٢ حٍٝع حُز٤خٕ ٝحؿٞى حٍُٜٞحُ٘ؼ٣َش ٝال ٣ٌخى ٣ٞؿي ٗخػَ 

٣وِٞٗؼَٙ ٖٓ  ًًَٛخ ٝحُظؼٍِ رٜخ  ُٝ٘ؼَٙ ٤ٜٗذ ك٢ ٝٛق حَُٔحس حٝ 
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ٌٝٓ٘ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ..ْٜٝٓ٘ حٌُٔؼَ ْٜٝٓ٘ حُٔوَ ك٢ ًُي. حُظـٍِ رٜخ

. ٝحُ٘ؼَحء ٣٘ظٕٔٞ حُوٜخثي ك٢ حَُٔحس ح٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح

:   ٌٝٛح ٣وٍٞ ػ٘ظَس حُؼز٢ٔ 

 

ٝهخٍ ُٜخ حُزيٍ ح٤َُ٘ٔ أال ٓل١َ  

 كبٗي ٓؼ٢ِ ك٢ حٌُٔخٍ ٝك٢ حُٔؼي 

 

كُٞض ك٤خء ػْ أٍهض ُؼخٜٓخ   

ٝهي ٗؼَص ٖٓ هيٛخ ١ٍذ حٍُٞى 

 

ِٝٓض كٔخٓخ ٖٓ ٓٞحؿ٢ ؿلٜٞٗخ  

 ٤ًٔق حر٤ٜخ حُوخ١غ حَُٔٛق حُلي 

 

طوخطَ  ػ٤٘خٛخ  رٚ  ٝٛٞ  ٓـٔي  

 ٖٝٓ ػـذ إٔ ٣وطغ ح٤ُٔق ك٢ حُـٔي 

 

       ٝطـٍِ حُ٘خػَحُؼَر٢ ك٢ حَُٔأس ًؼ٤َح حال حٕ حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ 

حُـخ٢ِّٛ ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ه٤ِال ُٞ هخٍٗخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓخ ه٤َ ك٢ حُلوَ ٝحُٔيف ، 

: ٝطؼٞى هِّظٚ  ألٓزخد  ًؼ٤َس ٜٓ٘خ

كوي ًخٗض حَُٔأس ٓلظـزش ك٢ حُـخ٤ِٛش كال ٣ظَٜ : ٝؿٞى حُلـخد - حٝال 

ٜٓ٘خ اال ٝؿٜٜخ ٝأؿِحء ه٤ِِش ٖٓ ؿٜٔٔخ، ًٔخ ًخٗض ٓظٔظَس ىحثٔخً ىحهَ 

. هيٍٛخ، كال طوخ٢ُ حَُؿخٍ حألؿخٗذ

: ٣ٝٔظيٍ ػ٠ِ ًُي روٍٞ حَٓة حُو٤ْ

 

ٝر٠٤ش هيٍ ال ٣َحّ هزخإٛخ  

  طٔظؼض ٖٓ ُٜٞ رٜخ ؿ٤َ ٓؼـَ  

 

طـخُٝص أكَحٓخ ح٤ُٜخ ٝٓؼَ٘ح  

ػ٢ِ كَحٓخ ُٞ ٣َٕٔٝ ٓوظ٢ِ  

 

حًح هخٓظخ ط٠ٞع حُٔٔي ٜٓ٘ٔخ  

 َِ لُ ْٗ ََ ٣َّخ حُوَ ََ زَخ َؿخَءْص رِ َّٜ َْ حُ ٤ْ ِٔ َٗ
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زَخرَشً  َٛ  ٢ِّ٘ ِٓ  ِٖ ُع حُؼ٤َْ ْٞ ُٓ ْض ُى َٟ كَلَخ

 ٢ِِ َٔ ْل ِٓ ِؼ٢  ْٓ ََّ َى َِ َكظ٠َّ رَ َػ٠َِ حَُّْ٘ل

 

: ٝهٍٞ حألػ٠٘

 

ُْ طٖٔ ٤ٓال ُْٝ طًَذ ػ٠ِ ؿَٔ  

                                             ٝال طَٟ حُْ٘ٔ اال ىٜٝٗخ حٌَُِ 

 

ؿٔغ  ًِش ٝٛٞ حُٜٞىؽ  حٝ حُويٍ ٣ٜ٘ذ كٞم حُزؼ٤َ ُظظٔظَ رٚ : ٝحٌَُِ  )

ك٢ٜ ( ًِش ) ٝحكيطٜخ - ٝح٠ُ حالٕ طٔظؼَٔ حٌَُِ  (حَُٔحس  حػ٘خء ٓلَٛخ  

ٓظَ ال طِحٍ طٔظويّ حػ٘خء حُّ٘ٞ كٞم أٓطق حُٔ٘خٍُ ك٢ حُٔ٘خ١ن ح٣َُل٤ش 

. ُلٔخ٣ش حُ٘خثْ ٖٓ حُ٘خّٓٞ ٝؿ٤َٙ حٝ ُِظٔظَ ك٤ٚ ٤ُال ٖٓ حػ٤ٖ حال ه٣َٖ 

: ٝهٍٞ ػ٘ظَس

 

. ٍكؼٞح حُوزخد ػ٠ِ ٝؿٞٙ أَٗهض 

٠ّٜٔ ك٢ حُلَهــــــي                                                 ك٤ٜخ كـ٤ذ حُ

 

حُـَكش حُٔٔظٍٞس : حُوزش

٠ّٜٔ ٗـْ ٟج٤َ حٍُ٘ٞ ؿيح : حُ

ٗـْ حُوطذ حُ٘ٔخ٢ُ ٗي٣ي حٍُ٘ٞ : حُلَهي

ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ ه٤َِ ٖٓ حَُؿخٍ ٣٘ؼٕٔٞ رَإ٣ش حُ٘ٔخء ٖٓ ؿ٤َ أهخٍرْٜ ٌٝٛح 

. حكي حٓزخد هِّش حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِّٛ

 

ٝٗلٍْٞٛ  (ٝكظ٠ حالٕ  )حٓخ حُٔزذ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ط٠خ٣ن حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش 

هخٍ .ٖٓ ًًَ أٝٛخف ٗٔخثْٜ ك٢ حُ٘ؼَ حُظ٢ طظ٘خهِٜخ حألُٖٔ ٝحَُٝحس

:-  حُ٘خػَ حُؼَر٢ 

 

ُٝوي ٝىىص طوز٤َ ح٤ُٔٞف ألٜٗخ  

                                            ُٔؼض ًزخٍم ػـَى حُٔظزْٔ 

 

        ٝحُؼخ١لش ػ٘ي حُؼَر٢ ؿ٤خٗش طٞحهش ١خكلش رطز٤ؼظٚ ٌُح ٣٘زغ حُلذ 

ٖٓ ٣ٞٓيحء هِذ ًَ ٗخػَ ٗـخع ك٤ظـ٠٘ رخُلز٤ذ ٝحُز٤ض حػالٙ هخُٚ 

حُ٘خػَ ك٢ طـ٤٘ٚ رلز٤زظٚ ٝٛٞ ٣وخطَ ك٢ حُٔؼًَش ٝح٤ُٔق ك٢ ٤ٔ٣٘ٚ 
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ٝح٤ُٔٞف ػ٤ِٚ َٓ٘ػش طِٔغ ٖٓ ر٤ٖ ٗو٤غ حُٔؼًَش ك٘زٚ ُٔؼخٜٗخ ك٢ حػ٘خء 

ؿزخٍ حُٔؼًَش حُ٘ي٣ي رؼ٘خ٣خ ػـَ كز٤زظٚ ًٝخٜٗخ ٓٔظوزِش ح٣خٙ رخٓٔش ػْ ٣وٍٞ 

:- (ػزِش )٣وخ١ذ كز٤زظٚ حر٘ش ػٔٚ  (ػ٘ظَس حُؼز٢ٔ)ٝحُ٘ؼَ ٍ- ,ُٜخ

 

٣خىحٍ ػزِش رخُـٞحء طٌِٔــــــ٢  

                                        ٝػ٢ٔ ٛزخكخ ىحٍ ػزِش ح٢ِٔٓ 

 

كٞهلض ك٤ٜخ ٗخهظ٢ ًٝؤٜٗـــــــخ  

                                        هيٕ اله٢٠ كخؿش حُٔظِــــــــّٞ 

 

ٝطلَ ػزِش رخُـٞحء ٝحِٛ٘ــــخ  

                                        رخُلِٕ كخُٜٔخ ٕ كخُٔظؼِــــــــْ 

 

حً طٔظز٤ي ر١ٌ ؿَٝد ٝحٟق  

                                          ػٌد ٓو٤ِٚ ٣ٌٌُ حُٔطؼـــــــــــْ 

 

ُٝن ٍَٓص ريحٍ ػزِش رؼيٓــخ  

                                         ُؼذ حَُر٤غ ر٣َؼٜخ حُٔظٞٓــــــْ 

 

ٗطض ِٓحٍ حُؼخٗو٤ٖ حٛزلض  

                                           ػَٔح ػ٠ِ ١الري حر٘ش ٓوــــَّ 

 

 ٛال ٓؤُض حُو٤َ ٣خ ر٘ش ٓخٍُي 

 إ ً٘ض ؿخِٛشً رٔخ ُْ طؼ٢ِٔ

 

 اً ال أُحٍ ػ٠ِ ٍكخُش ٓخرقٍ

  ٍٜٗي طؼخٍٝٙ حٌُٔخس ٌِْٓ

 

 ١ٍٞحً ٣ـَى ُِطؼخٗؾ ٝطخٍسً 

 ٣ؤ١ٝ ا٠ُ كٜي حُو٢ٔ ػََّٓ

 

 ٣وزَى ٖٓ ٜٗي حُٞه٤ؼش أ٢٘ٗ

  أؿ٠٘ حُٞؿ٠ ٝأػق ػ٘ي حُٔـْ٘
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 ِٗحُٚ    حٌُٔخس    ًَٙ  ٝٓيؿؾ

ٍٖ  ال  ً  ٓٔؼ   ٓٔظِْٔ   ٝال   َٛرخ

 

 ؿخىص ُٚ ًل٢ رؼخؿَ ١ؼٍ٘ش

   ٓوّٞ   حٌُؼٞد  ٛيم   رٔؼوٍق 

 

ُٝوي ًًَطي ٝحَُٓخف ٗٞحَٛ  

 ٢٘ٓ ٝ ر٤ٞ حُٜ٘ي طوطَ ٖٓ ى٢ٓ

 

كٞىىص طوز٤َ ح٤ُٔٞف ألٜٗخ  

 ُٔؼض ًزخٍم ػـَى حُٔظزْٔ

 

 

     ٍٝرٔخ ٣ظٔغ هِذ حُ٘خػَ ٤ُؼ٘ن ر٘خص حُل٢  ك٤٘زذ رٜٖ ٣وٍٞ حُ٘خػَ 

:  حَُٔهّٖ حألکزَ ك٢ ًُي 

 

َٖ كُئحَىُٙ  َٓز٤ِ  ٌٍ َُْل٢ّ أَْرکخ ٝك٢ِ ح

حُُلذُّ ٗخِػِل٢  َٝ  َٕ ْى َّٝ َُ خ  َٓ ُػالُشَ 

 

ْْ طُؼَلَّ هَُُٜٝٗخ  َُ ٍِ َىهخُم حُُل٠ٞ

ُِِق  ِح َٔ ی حُ َّٔ ّٕ ُك ٍٞ ُْٝ ٣َْل٠َُ ُ٘ـ

 

      ٝحُ٘ؼَ حُـ٢ُِ حٝٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٤ُٔ٘ذ ٛٞ حٕ ٣٘ٔذ حُ٘ؼَ رخَُٔأس حُظ٢ 

حكذ ٣ًٌَٝ ٓلخٜٓ٘خ  ؿٜخٍح ٤٘٣َٝ ح٠ُ ٛٞحٙ رٜخ ٝٛٞحٛخ ُٚ ٣ًٌَٝ ٓخ 

٣ؼظ٣َٚ حُحءٛخ ٖٓ كذ ٝٗٞم ٝٝؿي  ٝحُظ٤خع  ٝٓخ ٣ٌٖٔ ك٢ هِزٚ ٖٓ ٤ٛخّ 

ػْ  حٕ حُـٍِ ك٢   كي٣غ حُلظ٤خٕ ٝحُلظ٤خص  كٜٞ . ٝؿَحّ  ٗظ٤ـش ػ٘وٚ ُٜخ  

ٝحُظ٘ز٤ذ   ٝٛق كخُش حُلذ ك٢ ح٣خّ حُ٘زخد   .  ٗؼَ حُ٘زــــــــــــخد 

كخُ٘خػَ ٣يٍٝ ر٘ؼَٙ  كٍٞ حًٌَُٟ كظؼخٝىٙ حالٗٞحم  ٝحالكِحٕ  ٝك٤ٜٞؽ 

ك٤غ حٗ٘ي   (حُٔ٘وَ ح١ٌَ٘٤ُ )ٖٝٓ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ ’ٓلزظٚ  ٗؼَح 

: ك٤وخ١زٜخ  ك٤وٍٞ  (حُِٔي حُ٘ؼٔخٕ  )ُٝؿش  (حُٔظـَىس  )ه٤ٜيطٚ ك٢ 

 

 ال طٔؤ٠ُ ػٖ ؿَ ٓخ٢ُ ٝحٗظ١َ ٢ًَٓ ٝه١َ٤
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  حًٌٍُٞ   أكالّ  حُ٘خٍ   كَ  ًؤٝحٍ  ٝكٞحٍّ 

 

  حُوظ٤َ  ٓلٌٔش ك٢ ًَ   ر٠٤ْٜ   ىٝحرَ  ٗيٝح 

 

 ٍـــ ُِٔـ٢   حُظِزذ  إٔ     ٝطِززٞح ٝحــــــٝحٓظألّ

 

 ٍٝـــٝػ٠ِ حُـ٤خى ح٠َُٔٔحص ٗٞحٍّ ٓؼَ حُٜن

 

 ّ حٌُؼ٤َـٕ رخُ٘غــ٣ـق حٍ ــــٕ ٖٓ هَِ حُـذـ٣وَؽ

 

 رخُؼز٤َ  ٝحُلٞحثق    أُٝجي   ٖٓ  ػ٢٘٤  أهٍَص 

 

ؿ١َ٤ ـ هيك٢ أٝ ٕ  ر١َٔ  ح٤ُي٣ٖ ٖٛ  أُل٤ظ٢٘ 

 

.   كٌخٕ ك٤ٜخ كظلٚ 

 

ش )     ٖٝٓ حُٔل٤ي حٕ حًًَ  حٕ حُلخٍّ حُ٘خػَ ّٔ َٜ  حكذ   (ُى٣ٍي رٖ حُ

-   حُو٘ٔخء–حُ٘خػَس حٍُٜٔ٘ٞس  (طٔخَٟ ر٘ض ح٣َُ٘ي )حُ٘خػَس   

:   كوطزٜخ ٖٓ حر٤ٜخ  حال حٜٗخ  ٍك٠ض حُظِٝؽ ٓ٘ٚ ٌُزَ ٓ٘ٚ  كوخٍ 

 

ْلز٢ِ  َٛ ؼُٞح  َٓ ُْ أَ َٝ  ََ ِٟ َك٤ّٞح طُٔخ

ز٢ِ  ْٔ ْْ َك ّٕ ٝهٞكَُک هِلَٞح كَِب َٝ
 

 ْْ َّ حُلُئحُى رُِک َٛخ ُّ هَْي  أَْه٘خ

َلّذِ  ُْ ٖ  ح ِٓ حَػظَـــــخُىُٙ  ىحٌء   َٝ
 

ك٤غ  طـٍِ  رِٝؿظٚ   (٤َُٛ رٖ أر٢ ِٓٔی )       ٌٝٛح حُ٘خػَ حُلخٍّ 

ٌٝٛٙ كخُش  ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ٖٓ  حُـخ٤ِٛش حً  ُْ ٣ظـٍِ ٗخػَ هزِٚ  رِٝؿظٚ 

: ؿ٤َٙ ك٤غ حرظيأ  ه٤ٜيطٚ حُٔؼِوش  ٣وٍٞ  ك٤ٜخ  

    

 ِْ ْْ  طََکَِّ َ٘شٌ  َُ ْٓ كَی  ِى ْٝ ِّّ  أَ ُ ْٖ  أ ِٓ أَ

 ِْ ظؼِّ ُٔ حؽِ    كَخُ ٍّ ٓخَِٗش   حُيُّ ْٞ رَِل
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: ك٤وٍٞ (أّ ؿ٘يد )٣ٝوٍٞ حُ٘خػَ حَٓإ حُو٤ْ ٓ٘ززخ  رِٝؿظٚ 

 

َْ٘يِد  ُّّ َؿ ح ر٢ِ َػِی أ َّ ُٓ  َه٢َِ٤َِّ 

ؼٌََِّد  ُٔ ُْ ّٞ َُزخٗخِص حُلُئحِى ح َٗو

 

هخً  ٍِ خ ِؿجُْض ١خ َٔ ٣خ٢ِٗ ُکِّ َْ ْْ طَ أََُ

ْْ طََط٤ِّذ  َُ ْٕ اِ َٝ َؿْيُص رِٜخ ٤١َّزخً  َٝ
 

 

 

 

 

 

     ************************ 
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 حَُٔأس حُؼَر٤ش ك٢ ٗــؼَ حَُػخء  
 

 

 

          حَُػخء ٛٞ حُ٘ؼَ حُٔ٘٘ي رلن حُٔظٞك٢  ٝطؼي٣ي ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ٓلخٖٓ 

ٝحُظزخ٢ً ػ٤ِٚ . ٤ْٗٝ حٗٔخ٤ٗش ٤ْٗٝ  ٝحهالم  ٣ًَٔش ٝٗـخػش ٝرٔخُش 

ك٢ ٌٛح حُ٘ؼَ كظظـ٠ِ ٌٓخٗش حَُٔػ٢ ُِٝٓ٘ظٚ ك٢ هِذ حُ٘خػَ ُٝٞػظٚ 

ػ٤ِٚ ٝكزٚ ُٚ ٝٓخ ٣ؼظَٔ ك٢ ٗلٔٚ ٖٓ هِـخص ٝحكخ٤ٓـــــــْ ٝػٞح١ق 

٣َٝ٘ٔ ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ حَُػخء ٗيد حُ٘لْ ٓخػش ىٗٞ حألؿَ، . ٣ًًَٝخص

ٝٗيد حألُٝحؽ ٝحألر٘خء ٝحإِلهٞس ٝحألهٞحص ٝٓوظِق ١ًٝ حألٍكخّ 

.                                           ٝحالهخٍد ٝحالػِ ٖٓ حألٛيهخء 

                              

     ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ طلٞم حُ٘خػَس حَُؿَ ك٢ ٗؼَحَُػخء ًُٝي ُظ٣ٌٜٞ٘خ 

حُ٘ل٢ٔ ٝحُؼخ١ل٢ ٝحالؿظٔخػ٢ ك٢ٜ أًؼَ حٓظؼيحًىح ٖٓ حَُؿَ  ك٢ ٌٛح، 

ح، ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ حُزٌخء حًؼَ ٝرؼغ  ًٍ كؼخ١لظٜخ أَٓع حٗزؼخػًخ ٝأػٔن ٗؼٞ

كخُ٘ٞحف ٝحُزٌخء ػ٠ِ ح٤ُٔض .ٌٓخٖٓ حُ٘ـٞ ٝحُِٞػش ال طيح٤ٜٗخ هيٍس حَُؿخٍ

رخُؼزخٍحص حُ٘ـ٤ش ٝحألُلخظ حُٔلِٗش  طِٜ حُوِٞد ٝطزؼغ  ٤َٓ حُيٓٞع 

ٝحُؼزَحص ٖٓ حُؼ٤ٕٞ ٝحُِكَحص ٖٓ حُوِذ  حك٠َ  ٍٛٞ ٗؼَ حَُػخء، 

ح حٝهطؼًخ ٗؼ٣َش طئُلٜخ حُ٘ٔٞس ك٤ٖ ٣٘يرٖ حُوظ٠ِ، ػْ  ًُ ًٝخٗض ريح٣ظٚ أٍؿخ

.  ططٍٞص ٌٛٙ حُٔوخ١غ حُ٘ؼ٣َش  ا٠ُِ هٜخثي

 

       ٝػَف ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘ؼَ ٌٓ٘ حُويّ ٝحٗظَٜ رؼٞ حُ٘ؼَحء حًؼَ 

طٔخَٟ ر٘ض ػَٔٝ )ٖٓ ؿ٤َْٛ ٝهخٛش حُ٘خػَحص حُؼَر٤ــــخص ًخُ٘خػَس  

حُٔؼَٝكش رخُو٘ٔخء  ك٤غ ٗزغ ٌٛح حُ٘ؼَ ٖٓ حػٔخم هِزٜخ  (رٖ ح٣َُ٘ي

ٓؼخ٣ٝش  )ٝحكٔخٜٓخ حُ٘ــــــ٢ ٝهٞس ٓلزظٜخ اله٣ٜٞخ  حُٔلـٞػش رٜٔخ 

حُلخٍٓخٕ حُؼظ٤ٔخٕ  ك٤غ هخُض ك٢ ٍػخثٜٔخ حُ٘ؼــــــــــــــَ , (ٝٛوَ

حٌُؼ٤َ ٝحٛلش  ك٤ٚ ٗـخػظٜٔخ ٌٝٓخٗظٜٔخ ر٤ٖ حُلَٓخٕ حُؼَد ٝحُظخ٢ٓ  

ٝحُل٤ٖ٘ ح٤ُٜٔخ رؼي كويٛٔخ  ٓغ حُؼَٝ حٜٗخ كـؼض رخٌُؼ٤َٓؼَ  حر٣ٜٞخ 
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حه٣ٜٞخ ُٝٝؿٜخ ٝحرٖ حه٤ٜخ  ك٢ حُٔؼخٍى حُظ٢ ىحٍص ر٤ٖ هز٤ِظْٜ  ٝحُوزخثَ 

حالهَٟ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝكـؼض كـ٢ حالٓالّ  رؤٝالىٛخ حالٍرؼش ك٢ ٓؼًَـــــــش 

٢ٛٝ حُٔؼًَش حُظ٢ ىحٍص ر٤ٖ حُؼَد ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُلَّ (حُوخى٤ٓش )

 ًٝخٗض ػخىحص حُؼَد 0حُٔـــــــّٞ ٝحٗظَٜ ك٤ٜخ حالٓالّ ػ٠ِ حُٔـ٤ٓٞش

ك٢ حُـخ٤ِٛش طؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ حُزٌخء ٝحُ٘يد ٝحػالٕ حُـــــــــــِع  ٝحُلَٔس  

كخظَٜص ٖٓ ًُي  ٓخ ال ٣ؼَف ٓؼِٚ ػ٘ي ؿ٤َٛــــــــــخ  ٝطلـَص ه٣َلظٜخ 

ر٘ؼَ حَُػخء رؼي كـ٤ؼظٜخ رخه٣ٜٞخ هخٛش  كَػظٜٔخ حرِؾ حَُػخء ك٢ ػِٞ 

حُٜٔش ٝٓٔٞ حَُٔطزش ٝٛٔخ حَٛ ٌُُي  ٝٛخٍص طزخ٢ٛ حُؼَد رخر٤ٜخ 

ٓٞم ػٌخظ  )ٝحه٣ٜٞخ  ٝطٜ٘ـــــي حُٔٞحْٓ ٝحالٓٞحم حُ٘ؼ٣َش ٓؼَ 

ٓٔٞٓش ٛٞىؿٜخ رَح٣ش  ٝطوٍٞ حٗخ حػظْ حُؼَد ٤ٜٓزش  (ٝٓٞم حَُٔري 

:-    ُٝ٘وَأ ٓؼ٢ ٌٛح حُ٘ٚ 

                                                                           

 ٣ئٍه٢٘ حُظًٌَ ك٤ٖ حٓٔـــ٢     

                                          ك٤َى ػ٢٘ ػٖ حالكِحٕ ٢ٌٔٗ 

 

ػ٠ِ ٛوَ ٝح١ كظ٠  ًٜوَ     

                                          ٤ُّٞ ٣ًَٜش ١ٝؼخٕ هِــــــــْ 

 

حال٣خٛوَ  الحٗٔخى  كظـــــ٠   

                                          حكخ ٍم ٜٓـظ٢ ٣ٝ٘ــــن ٢ٍٔٓ 

 

ُٝٞال ًؼَس حُزخ٤ًٖ كُٞـــــ٢    

                                         ػ٠ِ حهٞحْٜٗ ُوظِـــض   ٗلٔــــــ٢ 

 

ٌُٖٝ ال حُحٍ حٍٟ ػــــــٞال   

                                         ٝٗخثلش  ط٘ٞف ٤ُّٞ ٗلــــــــــــــْ 

 

ٝٓخ ٣ز٤ٌٖ ٓؼَ  حه٢  ٌُٝـٖ     

                                            ح٢ِٓ  حُ٘لْ  ػ٘ٚ  رخُظؤ ٓــــ٢ 

 

        

ٝ ٗـخػظٚ ٝك٤َٓٝظٚ ٢ٛٝ طَػ٤ٚ  (ٛوَ )حٓخ ٓخ طوُٞٚ  ػٖ رٔخُش حه٤ٜخ 

 -:



 52 

                                                   

 ٝحٕ ٛوَح ُظؤطْ حُٜيحس رـــــــــــــٚ    

                                              ًخٗٚ ػِْ  ك٢ ٍحٓٚ  ٗــــــــخ ٍ 

 

ؿِٞ ؿ٤َٔ حُٔل٤خ ًخٓــــــــــَ ٍٝع     

                                               ُِٝلَٝد ؿيحس حَُٝع ٓٔٔخٍ 

 

ُوي ٗؼ٠ حرٖ ٤ٜٗي ٢ُ حهخ ػوــــــــش      

                                              ًخٗض طَؿْ ػ٘ٚ هزَ حهزـــــــخٍ 

 

هي  ًخٕ هخُٜظ٢ ٖٓ ًَ ١ً ٗٔذ     

                                                كوي ح٤ٛذ  كٔخ ُِؼ٤ٖ ح١ٝخٍ 

 

كخ٢ٓ حُلو٤وش ٓلٔٞى حُط٣َوــــــش    

                                              ٜٓي١ حُو٤ِوش ٗلخ ع ٝ ٟــٞحٍ 

 

ؿٞحد هخ٤ٛش  ؿِحُ ٗخ٤ٛـــــــــــش     

                                              ػوخى ح٣ُٞش  ُِو٤َ ؿــــــــــَحٍ 

 

                

٠ِ٤ُ حُظـِز٤ش )       ُْٝ طٌٖ حُو٘ٔخء ٝكيٛخ ك٢  ٌٛح حُٔـخٍ  كوي ٓزوظٜخ 

ػ٘يٓخ هظَ حهٞٛخ ُٝؿٜخ كٌخٗض ( ٤ًِذ )  حُ٘خػَس حُٔؼَٝ كش  ُٝؿش (

٤ٜٓزظٜخ ك٢ حالػ٤ٖ٘ رخه٤ٜخ ُٝٝؿٜخ  ٝحٗظي حُؼيحء  ر٤ٖ هز٤ِش حِٜٛخ ٝهز٤ِش 

ح٤َُٜ٘س طوٍٞ  (حُزٔــــــــــّٞ )ُٝؿٜخ ٝكٌخٗض ٓؼخٍى ١خك٘ش ٢ٛ كَد

ك٢ ٜٓخرٜخ ٣ّٞ ١َىطٜخ  ٗو٤وش ُٝؿٜخ ٝحُ٘ٔٞس  ٖٓ ٜٓخد ُٝؿٜخ 

حُٔوظٍٞ ٝطًٌَ حهخٛخ حُوخطـــَ ٓوخ١زش كٔخطٜخ ٗو٤وش ُٝؿٜـــخ  حُظ٢ 

:        ١َىطٜخ ٖٓ حُٔؤطْ كظوٍٞ  

                                      

 ٣خحر٘ش حالهٞحّ حٕ ٗجض  كــــــال         

                                              طؼـ٢ِ رخُِّٞ كظ٠  طٔخُــ٢ 

 

كخًح حٗض طز٤٘ض حُــــــــــــــــ١ٌ         

                                             ٣ٞؿذ حُِّٞ  ك٢ِٓٞ ٝحػ٢ٌُ 
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حٕ طٌٖ حهض حَٓة ٤ُٔض ػ٠ِ          

                                              ٗلن ٜٓ٘خ ػ٤ِٚ كخ كؼِـــــــ٢ 

 

ؿَ ػ٘ي١  كؼَ ؿٔخّ ك٤ــــــخ         

                                              كٔظ٢ ػٔخ حؿِض حٝ طظ٘ـِــ٢ 

 

ُٞ رؼ٤ٖ كوجض ػ٢٘  ٓــــــٟٞ        

                                             حهظٜخ  كخٗلوخص  ُْ حكؼـــــــــــــَ 

 

كؼَ ؿٔخّ ػ٢ِ ٝكي١ رــــٚ        

                                             هخ١غ  ظ١َٜ  ٝٓيٕ  حؿِـــــ٢ 

 

٣خهظ٤ال هٞٝ حُيَٛ رـــــــــــٚ         

                                              ٓوق ر٤ظ٢  ؿ٤ٔؼخ ٖٓ ػـــــَ 

 

ٛيّ حُز٤ض ح١ٌُ حٓظليػظــــــٚ         

                                             ٝحٗؼ٠٘ ك٢ ٛيّ ر٤ظــــــ٢ حالٍٝ 

 

ه٢ٜ٘ هظَ ٤ًِذ ر٠ِــــــــــ٠        

                                             ٖٓ ٍٝحث٢  ٠٠ُٝ  ٓٔظوزِـــ٢ 

 

٣٘ظل٢  حُٔيٍى رخُؼخٍ ٝكـــــ٢     

                                               ى٢ًٍ ػؤ١ٍ  ػٌَ حُٔؼٌـــــــَ 

 

ح٢ٗ هخطِش ٓوظُٞــــــــــــــــــــش      

                                             ُٝؼَ هللا ٣َطخف  ُـــــــــــــــــ٢ 

 

                        

٢ٛٝ أهض  . (حُوَٗن  حُز٣ٌَش )      ٖٝٓٔ ػَكض رخَُػخء حُ٘خػَس 

ٝٛٞ  (هالد  )ٝه٤َ هظَ ُٝؿٜخ ك٢ ٣ّٞ  . ألٓٚ (١َكش حرٖ حُؼزي )حُ٘خػَ

ٖٓ أ٣خّ حُـخ٤ِٛش، كَػظٚ ًؼ٤َح ًٌُٝي ٗظٔض حُ٘ؼَ ك٢ ٍػخء هظ٠ِ هٜٞٓخ 

ٝٗالكع ك٢ ٗؼَٛخ ٓٔلش ٖٓ حُلَٔس  ٝهيٍس ػ٠ِ  . (١َكش )ٝأه٤ٜخ 



 54 

٤ٛخؿش ٓٔخطٚ حُ٘و٤ٜش ٝحُظلخهَ رٔ٘خهزٚ ٝطؼيحى ك٠خثِٚ ك٢ ٍٛٞٗؼ٣َش 

: ٍحثؼش  كظوٍٞ

 

حص  ََ ٍُ  ك٢  حُوَلَ ََٛذ  حَُلالَّ أال  ًَ

ٖٝٓ ٣ٔألُ حُـل٘خِص ك٢ حُلـَحِص 

 

َّْ ًؼٞرُٚ  ٖٝٓ ٣َؿُغ حََُٓق حألٛ

ِّ  ًخُ٘وَحص  ِٚ  ىٓخُء  حُوٞ ػ٤ِ

 

ًٝخٗض طوٍٞ حُ٘ؼَ ُِظول٤ق  ٖٓ كِٜٗخ ٝكخؿؼظٜخ ٍٝرٔخ طِ٘ع ح٠ُ حُلوَ 

: ح٠٣خ كظوٍٞ  (ر٘ٞ أٓي )ك٢  ٓ٘خهذ هٜٞٓخ 

 

َٛخ  حَى َِ ََٓي ح٤َُٜخف كَ ؼَْض رُ٘ٞ أ ِٔ َٓ
ٍِ  ِٗلخٍح  ّوَخِء  ٓغ  حُِّ٘لخ ِِ َْ٘ي  حُ ِػ

 

 ٍَ َّ ٖٓ ٤ِٛزش ٝحث ٍٝأْص كٞحٍ

ح  ٍَ ََّٔ٘خرِي ػَخ زَُح  اًح  َْٗوُغ  حُ ُٛ
 

َٕ  حُِؼظخّ  ًؤٗٔخ  ُْ ّ ِِ ر٠٤خً  ٣َُل

ـِخكَِ ٗخٍح  َٔ َٕ  ك٢  َكِن  حَُ ٣ُٞهِْي

 

       ك٢ٜ طٜق هٜٞٓخ رخُ٘ـخػش ٤١ٝذ حُٔلظي ًَّٝ حألَٛ، ٝرؤْٜٗ ٓؼَ 

ّْ ػ٠ِ أػيحثْٜ ُٜٔخٍطْٜ ك٢ حُٔ٘خُُش ٝحُطؼخٕ ٝكٕ٘ٞ حُوظخٍ كظوٍٞ : حُٔ

 

ٝح   ٍُ زُـٞح ٝإ ٣َـٌَ َٜ رُٞح ٣َ ََ ْ٘ ٣ ْٕ ا

 َِ ـْ ُٜ ِطـِن حُ ْ٘ َٓ  ْٖ                                                ٣َظَٞحَػُظـٞح َػـ

 

 ْْ ٌّ  اًح  ًٍزٞح ٓــٔؼَض ُٜ هٞ

ؿــَ  ِّ ِٚ ٝحُ                                                 َُـَطــخً ٓـٖ حُظَّؤ٤ِْ٣ْــ

 

 

ح٤ٌُُٜش، ٝٗؼَٛخ ك٢ حَُػخء  (ؿ٘ٞد ر٘ض ػالٕ  )       ٜٖٝٓ٘  حُ٘خػَس 

ك٤غ طو٢ِ حُلٌٔش رخُظؤَٓ ر٤ٖ  . ٣ٝظَٜحٜٗخ ٗخػَس ٓظلِٔلش ٝك٤ٌٔش
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ٝ طـظٜي ك٢ حإل٣ظخء رٍٜٞ . حُل٤خس ٝحُٔٞص، ٝطلوَ روٜٞٓخ ٝحُظٞؿغ  ُْٜ 

: ٗؼ٣َش  طٔظلن حُظٞهق ػ٘يٛخ حً طوٍٞ 

 

٤َـشٌ  ِٛ ٢َ ال ِٛ َٝ  ِٚ ٍُ ا٤َُِ ط٢َ٘ٔ حُُ٘ٔٞ

الر٤ُذ  ـَ َّٖ حُ ِٜ ٢ََ٘ٓ حُؼٌَحٍٟ َػ٤َِ  

 

:  حٝ هُٜٞخ  

 

ٌِػَ٘شً  ُٓ ُؽ حٌُخِػَذ حَُلٔ٘خَء  َِ و ُٔ حُ

ٖ أٍَىحِٜٗخ حُط٤ُذ   ِٓ َٔز٢ِ ٣َ٘لَُق   ك٢ حُ

 

      ٌٝٛٙ ٣َٟزش حُلَد حألًؼَ كيحكش حُظ٢ طيكؼٜخ حَُٔأس ٖٓ ىٕٝ أ١ 

ًٗذ ٟٓٞ أٜٗخ أٗؼ٠، ٌُٜ٘خ ٣َٗؼش ٖٓ ٣َٟ ك٢ حُٔز٢ ٍؿُٞش ٝٗـخػش 

 َّٖ ٝحٗظٜخٍحً، ٌٝٛح ٓخ ٍٓض ا٤ُٚ حُ٘خػَس ؿخكِش ػٖ ًٕٞ ٛئالء حُٔزخ٣خ ٛ

أ٠٣خً ٤ٜٓزلٖ ٓؼِٜخ رخ٤ًخص ٝ هي حٗٔخهض حُ٘خػَس ك٢ ٗؼَٛخ ُظز٤خٕ 

ك٤َٓٝش أه٤ٜخ ٝٗـخػظٚ ، ٌُٖ ػخ١لظٜخ  ُْ طؤهٌٛخ ك٢ حُظؤَٓ ا٠ُ ٓخ طزـ٢ 

: إٔ طوُٞٚ  كـخءص كٌٔظٜخ ٗخهٜش كظوٍٞ 

 

ٌٌُٝد  َٓ  ِٖ ٍِ حُؼ٤َ َُّ حٍَِٟٓء رِِطٞح ًُ

ـُِٞد  َٓ  َّ َٖٓ ؿخََُذ حأل٣َّـخ  َُّ ًُ َٝ
 

ظَُٚ  َٓ َٓال إِ ١خَُض  َٝ َُّ َك٢ٍّ  ًُ َٝ
ّ ُىػزُٞد  َِ َ٘ ْ ك٢ حُ ُٜ ٣َٞٓخً ٣َ١َوُ

 

 ٍَ ُؿ ٍَ  ٖ ِٓ  َّ َٖٓ ؿخََُذ حأل٣َّخ  َُّ ًُ َٝ
ح٤ُُ٘ذ  َٝ  ُٕ ُ٘زّخ طخرِؼُـُٚ حُ َٝ ٍٓٞى 

 

 ِٚ َ٘ظِـ ٍٝ رِؼ٤ ٌْ ٍح ر٤ََ٘٘خ حُلَظ٠ ٗخِػ

ُٗئرُٞد   َِ ٖ َىٝح٢ٛ حَُيٛ ِٓ ٤َٓن َُُٚ 

 

ـَـِـَـَِشً  ُٓ ٍَ  َػ٢ّ٘   ِٛ ِِؾ  ر٢َ٘  ًخ أَر

ًَُٞد  َٓ َٝ َٓؼ٤خ   ْ ِٜ ٖ ىِٝٗ ِٓ  ُّ حُوَٞ َٝ
 



 56 

ّـَٜخ  ِِ ٖ ٣َزَ ِٓ ِِؾ  أَر َٝ ٣ٌَُٛالً  ِِؾ  أَر

ٍِ ط٣ٌٌَُذ  ُٞ حُوَٞ رَؼ َٝ ٓٞالً  ٍَ َػ٢ّ٘ 

 

َٔزـخً  َٗ ُْٛ َُ ٌَِِذ َػَٔحً َه٤ ّٕ ًحَ حُ َ رِؤ

َٕ ٣ِؼ١ٞ ِػَ٘يُٙ ح٣ٌُـُذ  ٣ََٗخ  ِٖ رِزَط

 

ُٖ حَُطؼَ٘شَ حَُ٘ـالَء ٣َظزَؼَٜـخ  حُطخِػ

ِٞف أُػؼُٞد  ـَ ٖ ِىٓخِء حُ ِٓ  ٌَ ـِ ؼؼَ٘ ُٓ
 

ٌِػَ٘ـشً  ُٓ ُؽ حٌُخِػَذ حَُلٔ٘خَء  َِ و ُٔ حُ

ٖ أٍَىحِٜٗخ حُط٤ُذ  ِٓ َٔز٢ِ ٣َ٘لَُق  ك٢ حُ

 

 ٌّ ٝ ٓخ َهَطض هََي ٍَ ََ َػٔ ؼ ِٓ ٝح  ََ كََِْ ٣َ

ؼِـَُٚ  ٓخ َكَّ٘ـِض  ح٤َُُِ٘ذ  ِٓ ٝح  ََ َ٣ َُٖ َٝ
 

      ٖٝٓ ؿ٤َٔ ٓخ ٝؿيطٚ  ٖٓ هالٍ  ىٍحٓظ٢  ُِ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ك٢ ٌٛح 

ح٣ٌَ٘٤ُش،  (أّ ػوزش ر٘ض ػَٔٝ رٖ حألرـَ )حُٔـخٍ  ٓلخٍٝس ر٤ٖ حُ٘خػَس 

ّٔخٕ رٖ ؿ٠ْٜ رٖ حُؼٌحكَ)ٝر٤ٖ ُٝؿٜخ حُ٘خػَ  ح١ٌُ ًخٕ ٓلظٞٗخً  (ؿ

: رلزٜخ رلَحٍس ٝؿي٣ش كِٔخ ك٠َطٚ  حُٞكخس هخٍ ُٜخ

 

أهز٢٘٣َ ح١ٌُ ط٣َي٣ٖ رْؼي١ 

َّّ  ػوزٚ  ٝح١ٌُ طٜ٘ؼ٤ٖ ٣خ أ

 

طللظ٢٘٤ ٖٓ رْؼي ٓٞط٢ ُٔخ هي 

ْٖٔ ُهِـن  ٝٛلزَٚ  ًخٕ ٢٘ٓ ك

 

ـِــٍي  ُٓ ٝ ٍٍ أّ ط٣َي٣ٖ ًح ؿٔـخ

ُٓلن ؿَرٚ  ٝأٗخ ك٢ ح٤َُ٘حٕ ك٢ 

 

: كِٔخ ٓٔؼض ٗؼَٙ أؿخرظٚ هخثِش 

 

هي ٓٔؼ٘خ ح١ٌُ طوٍٞ ٝٓخ هي 

َُ ٓـٖ أّ ػوزش  هلظٚ ٣خ ه٤ِــظ
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أٗخ ٖٓ أكلع حُ٘ٔخء ٝأٍػخٛخ 

ــٖ ٛلـزٚ  ْٔ ُٔخ أ٤ُٝض ٖٓ ك

 

 ٍٞ ٓٞف أر٤ٌي ٓخ ك٤٤ض ر٘ــ

َٝٓحٍع   أهُٞـٜـــخ  ٝر٘ـيرـٚ 

 

       كٔخص ػٜ٘خ  كظويّ ُوطزظٜخ  حٌُؼ٤َ ٌُٜ٘خ ًخٗض طٔخٗغ  ُْٝ طوزَ حكيح 

: رؼي ُٝؿٜخ  رؼال ُٜخ كلخظخ ػ٠ِ ػٜيٙ  ٝطوٍٞ

 

 ِٙ ٓؤكلع ؿٔخٗخً ػ٠ِ رؼي ىحٍ

 َُ ٝأٍػخٙ كظ٠ ِٗظو٢ ٣ّٞ ٗل٘

 

ٝا٢ٗ ُل٢ ٗـَ ػٖ حُ٘خّ ًِْٜ 

 ٍُ كٌلٞح كٔخ ٓؼ٢ِ رٖٔ ٓخص ٣ـي

 

ٓؤر٢ٌ ػ٤ِٚ ٓخ ك٤٤ض رؼَزــَس 

 َُ طـٍٞ ػ٠ِ حُوي٣ٖ ٢٘ٓ كظٜٔ

 

:         ١ٝخُض رٜخ أ٣خّ حُظََٓ  كظ٘خٓض ػٜيٛخ ُٚ  ٝهخُض ك٢ ٗلٜٔخ 

كِٔخ ًخٕ .ُٝٔخ طويّ  ح٤ُٜخ حُوخ١زٕٞ هزِض حُِٝحؽ  أكيْٛ  .  ٖٓ ٓخص ٓخص

ُٝؿٜخ ح٤ُٔض   (ؿٔخٕ )ػَٜٓخ  ًٝخٗض ح٤ُِِش حُظ٢ ٓزوض ػَٜٓخ أطخٛخ 

: ك٢  ٓ٘خٜٓخ ػخطزخ ٝٓئٗزخ  ٝحٗ٘يٛخ  

 

ؿيٍص ُْٝ طَػ٢ ُزؼِي كَٓـش 

ُْٝ طؼَك٢ كوخً ُْٝ طللظ٢ ػٜيح 

 

ُْٝ طٜز١َ كٞالً كلخظخً ُٜخكذ 

كِلض ُٚ رظخً ُْٝ ط٘ـ١ِ ٝػــيح 

 

ؿيٍص رٚ ُٔخ ػٟٞ ك٢ ٣َٟلٚ 

ًٌُي ٠ُٔ٘٣ ًَ ٖٓ ٌٖٓ حُِليح 

 



 58 

:  كلِػض ٖٓ ٓ٘خٜٓخ َٓطخػش، ٢ٛٝ طوٍٞ 

 

         ٓخ رو٢ ٢ُ ك٢ حُل٤ــــخس         ٖٓ أٍد رؼي ؿٔـــــــــــخٕ  

 

. َٝٝٛػض ح٠ُ  ٓي٣ش  كٌرلض ٗلٔـٜخ ٝكخءح ُؼٜيٛخ ُٚ  

 

                                         

أٗٚ ٍأٟ رخُزخى٣ش حَٓأس أُٜوض هيٛخ روزَ  (حألٛٔؼ٢ حُز١َٜ )٣ٝليػ٘خ 

: ُٝؿٜخ ٢ٛٝ طز٢ٌ ٝطوٍٞ

 

هي١ طو٤ي ه٘ٞٗش حُِلي  

ٝه٤ِِش ُي ٓـــ٤ي١ هــي١  

 

٣خ ٓخًٖ حُوزَ ح١ٌُ رٞكخطٚ  

ػ٤ٔض ػ٢ِ ٓٔخُي حَُٗي  

 

حٓٔغ أرؼي ػِظ٢ كِؼ٢ِ٘  

أ١ل٢ رٌُي كَهش حُٞؿي  

  

٢ٛ ر٘ض حُلخٍع رٖ  (ر٠ْ حُوخف)ٝهُظ٤ِش  (هظ٤ِش ر٘ض حُلخٍع )       حٓخ 

ًِيس رٖ ػِؤش رٖ ػزي ٓ٘خف رٖ ػزي حُيحٍ رٖ ه٢ٜ حُؼزي٣ٍش حُو٤َٗش، 

     :  طز٤ٌٚ هخثِش. أهض ح٠َُ٘ رٖ حُلخٍع ك٤غ حَٓ ٣ّٞ حكي كوظَ  

 

٣خ ٍحًزخ  إ حألػ٤ـــــَ ٓظ٘ـش   

 ٖٓ ٛزق هخٓٔش ٝأٗض ٓٞكن 

 

أرِؾ رٜـــخ ٤ٓظـخ رؤٕ طل٤ـــش  

 ٓخ إ طِحٍ رٜخ حُ٘ـخثذ طولن 

 

٢٘ٓ ا٤ُي ٝػزَس   ٓٔـــلٞكش  

 ؿخىص رٞحًلٜخ ٝأهَٟ طو٘ن 

 

َٛ ٣ٔٔؼ٢٘ ح٠َُ٘ إ ٗخى٣ظٚ  
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 أّ ٤ًق ٣ٔــٔغ ٤ٓض ال ٣٘طن 

 

ِء  ٣ًَٔـش   ْٖ أدمحم ٣خ ه٤َ ٟـ

 ك٢ هٜٞٓخ ٝحُللَ كلَ ٓؼَم 

 

ٓخ ًخٕ َٟى ُٞ ٓ٘٘ض ٍٝرٔخ  

َّٖ حُلظ٠ ٝٛٞ حُٔـ٢٤ حُٔل٘ن  ٓ 

 

أٝ ً٘ض هخرَ كي٣ــش ك٤ِ٘ـلـوـٖ  

 رؤػــظِ ٓخ ٣ـِــٞ رٚ ٓخ ٣٘لـن 

 

كخ٠َُ٘ أهَد ٖٓ أَٓص هَحرش  

 ٝأكوْٜ إ ًخٕ ػظن  ٣ؼظــــن 

 

ظِض ٤ٓٞف ر٢٘ أر٤ٚ ط٘ٞٗٚ  

 هلل أٍكـــخّ ٛ٘خى ط٘ـــــوـن 

 

ٛزَح ٣وخى ا٠ُ ح٤ُ٘ٔش ٓظؼزخ  

ٍٕ ٓٞػن  ُٛٞػخ  ٍٓق حُٔو٤ي ٝ

 

ُٝؽ حر٢ ٓل٤خٕ رٖ كَد  طز٢ٌ أرخٛخ  (ٛ٘ي ر٘ض ػظزش رٖ ٍر٤ؼش)ٝهخُض 

: (٣ّٞ ريٍ)ح١ٌُ هظَ  

 

أػ٢٘٤َّ ؿٞحىح ريٓغ َٓد  

 ػ٠ِ ه٤َ ه٘يف ُْ ٣٘وِذ 

 

طيحػ٠ ُٚ ٍٛطٚ ؿـــيٝس  

 ر٘ٞ ٛخْٗ ٝر٘ٞ حُٔطِذ 

 

٣ٌ٣وٞٗٚ كـي أٓـــظ٤خكْٜ  

   ٣ؼِّٞٗٚ رؼي ٓخ هي ػطذ 

 

٣ـَٝٗٚ ٝػل٤َ حُظــــَحد  
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ػ٠ِ ٝؿٜٚ ػخ٣ٍخ هي ِٓذ 

 

ًٝخٕ ُ٘خ ؿزـــالً ٍحٓــــظ٤خً  

ؿ٤َٔ حَُٔحٍس ًؼ٤َ حُؼ٘ذ 

 

ٝأٓخ رــ١َ كِْ أػ٘ــــــٚ  

 كؤٝط٢ ٖٓ ه٤َ ٓخ ٣لظٔذ 

 

رٖ أر٢ ػَٔٝ رٖ أ٤ٓش رٖ ػزي ْٗٔ رٖ  (ٛل٤ش ر٘ض ٓٔخكَ )       ٝحٓخ 

ٖٓ ه٣َٖ  (٣ّٞ ريٍ)ح٣ٌُٖ أ٤ٛزٞح   (حُو٤ِذ )ػزي ٓ٘خف ، ك٢ٜ طز٢ٌ أَٛ 

   :   كظوٍٞ      ٝطًٌَ ٜٓخرْٜ 

 

٣خ ٖٓ ُؼ٤ٖ هٌحٛخ ػخثَ حَُٓي   

 كي حُٜ٘خٍ ٝهَٕ حُْ٘ٔ ُْ ٣وي 

 

أُهزَص إٔ َٓحس حأل٤ًَٖٓ ٓؼخ   

 هي أكَُطْٜ ٓ٘خ٣خْٛ ا٠ُ أٓــــي 

 

ٝكَ رخُوّٞ أٛلخد حًَُخد ُْٝ 

طؼطق ؿيحطجٌ أّ ػ٠ِ ُٝــــــي 

 

٢َٔ هَحرظْٜ  ه٢ٓٞ ٛل٢َّ ٝال ط٘

ٝإ ر٤ٌض كٔخ طز٤ٌٖ ٖٓ رُؼُــــي 

 

ًخٗٞح ٓوٞد ٓٔخء حُز٤ض كخٗوٜلض  

ي ٜٓ٘خ ؿ٤َ ١ً ػٔي  ْٔ ُٔ  كؤٛزق حُ

 

طَػ٢ ػز٤يس رٖ حُلخٍع رٖ  (ٛ٘ي ر٘ض أػخػش رٖ ػزخى رٖ حُٔطِذ)ٌٝٛٙ 

   :  حُٔطِذ  كظوٍٞ 

 

ُوي ٟٖٔ حُٜلَحء ٓـيح ٝٓئىىح  

 ٝكِٔخ أ٤ٛال ٝحكَ حُِذ ٝحُؼوَ 
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ػز٤يس كخر٤ٌــٚ أل٤ٟخف ؿَرــــش  

 ٝأٍِٓش طؼ١ٞ طٜٟٞ ألٗؼغ ًخُـٌٍ 

 

ٝر٤ٌٚ ُألهٞحّ ك٢ ًَ ٗــــظٞس  

 اًح حكَٔ آكخم حُٔٔخء ٖٓ حُٔلَ 

 

ٝر٤ٌٚ ُأل٣ظــــخّ ٝح٣َُق ُكــــَس  

ـ٠ِْ   ٝط٘ز٤ذ هيٍ ١خُٔخ أُريص طَ

 

كبٕ طٜزق ح٤َُ٘حٕ هي ٓخص ٟٞإٛخ  

 كوي ًخٕ ٤ًٌ٣ٜٖ رخُلطذ حُـٍِ 

 

ُطخٍم ٤ُــَ أٝ ُِٔظْٔ حُوــَٟ  

ٝٓٔظ٘زق أٟل٠ ُي٣ٚ ػ٠ِ ٍَٓ 

 

 

 

 

 

 ****************
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حّ ٢ٛحَُٔأس ك٢  ٗؼَ  حُؼ٘ن ٝحٍ
 

  

 

 حُٔ٘خػَ ٝحُؼٞح١ق  حُ٘ل٤ٔش ك٢ حالٗٔخٕ ٝٛٞ ح٠ٔٓ ٛٞ        حُلذ 

  ٣َٝ٘ٔ حُلذ كذ حَُؿَ َُِٔحس  حٝرخُؼٌْ ٝهي .حُٔ٘خػَح٠٘ٓ ٌٛٙ 

طـ٠٘ حُ٘ؼَحء  رٌٜح حُلذ ٝرٌَ ٓلَىحطٚ  ٝٓظَحىكخطٚ ٓؼَ حُؼ٘ن  

ٝح٤ُٜخّ ٝحُٞى ٝحُـَحّ ٝٛخؿٞح ٜٓ٘خ حكخ٤ْٜٓٔ ٝٓ٘خػَْٛ  ك٢ 

ٗؼٍٞ رخالٗـٌحد   ٓلّٜٞ حُؼ٘ن ٝحُـَحّ كٜٞحهٜخثيْٛ  ٣ٝزيٝ ٝٓغ

 ٢ٗء ٓؼ٤ٖ، ٝال ٣وظَٜ ٓلّٜٞ ح١حٌُز٤َ طـخٙ ٖٓ ٣لذ ٖٓ حٗٔخٕ أٝ

حُلذ ػ٠ِ حُؼالهش ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس، ٝاٗٔخ ٣َ٘ٔ ٗؼٍٞ حالٗـٌحد 

ٝحإلػـخد ٝح٤َُٔ حُ٘ي٣ي طـخٙ حألَٛ، ٝحألٛيهخء، ٝحألهخٍد، ٝحأل١ٝخٕ 

 .ٝٓخ ح٤ُٜخ ٖٓ حٍٓٞ

 

ٛٞ ٓلّٜٞ ٣َ٘ٔ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خػَ ٝ   ٝحُلذ ٛٞ حَُؿزش حُ٘ل٤ٔش 

ٝحُؼالهخص حُـ٤ِٔش ٝحُل٤ٔٔش ر٤ٖ حألٗوخٙ ٝحأل٤ٗخء، ٠٣ْٝ ؿ٤ٔغ 

 .حُٔؼخ٢ٗ حُٔخ٤ٓش  ٝحُظ٢ طؼظزَ ؿِءحً ٖٓ ٓلّٜٞ حُلذ حُٞحٓغ  

ٝحُؼ٘ن  ٛٞ ك١َ حُلذ ٝٗيطٚ ، ٝحهظال١ ٓ٘خػَ حُلذ رخالٗـٌحد 

حهظال١ ٓ٘خػَ حُلذ   ٓغ حُ٘ل٢ٔ  ٝحُـ١ِ٣َ ُٖٔ  ٗلذ  ٝٗؼ٘ن ، 

ٝػلخكٜخ رٔ٘خػَ  كذ حالُظٜخم رخُٔلزٞد ٝػيّ ٓلخٍهظٚ، حال حٗٚ ال 

٣طِن اال ػ٠ِ حُؼالهش ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس كٜٞ  ٓ٘خػَ ٓوظِطش رخُلذ 

. ٝحُ٘ـق ٝحَُؿزش ٝحُ٘ٞم  رخُٔلزٞد

 

 

كخُؼ٘ن  ّٓٔٞ رخالٗـٌحد حُـ١ِ٣َ ر٤ٖ ٍؿَ ٝحَٓأس ٣َؿزخٕ       

ٝحُـَحّ  ٗيس حُلذ، .٣ٝ٘ؼَحٕ حٕ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓظْٔ ُالهَ  رزؼ٠ٜٔخ

ٝحُظؼِن حُ٘ي٣ي رخالهَ ، ٢ٔٓٝ ؿَحٓخ ُيٝحٓٚ ُِٝٝٓٚ ٝػزخطٚ حُ٘ي٣ي 

ك٢ حُوِذ ٝحُٔ٘خػَ، رل٤غ ال ٣ِٔي حُ٘وٚ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ػٞح١لٚ 

ٝٓ٘خػَٙ طـخٙ حالهَ، ك٤وزَ ػ٤ِٚ رُٞغ ٗي٣ي ٍٝؿزش ؿخٓلش رٔ٘خػَٙ 

  (حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢  ) ٣الكع  ًظخر٢ .حُؼ٤٘لش  حُؼخرظش  
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 ٝحُ٘ؼَحء حُـخ٤ِٕٛٞ  حكٔٞح رٌٜح ٍٝؿزٞح رٚ الٗٚ ٝحُع ٗل٢ٔ         

٣خط٢ حالٗٔخٕ ٍؿٔخ ػ٘ٚ  ٌُح كوي حريٟ حُ٘ؼَحء ٓخ ٣٘ؼَٕٝ رٚ ك٢ 

ه٤ٜيْٛ حطـخٙ حَُٔأس حُلز٤زش ٝطـ٘ٞح  رٔخ ٣٘ؼَٕٝ رٚ حطـخٜٛخ  

. ٝٗٔـٞح  ٓخ كُٜٞخ ك٢ حٍٝع ر٤خٕ ٝحؿَٔ  ٗؼَ  

 

٣ٞؿي  الحٗٚ   ٖٝٓ ٛئالء حُ٘ؼَحء  كطخكِْٜ  ٝحٓظط٤غ حٕ حؿِّ        

 ٝٓظزو٠ ٌٛٙ حُٔ٘خػَ  ٓخ ىحّ  - ٗخػَ ٌٓ٘ ريء حُو٤ِوش  ٝكظ٠ حالٕ

ػٖ ػٞح١لٚ حُلز٤زش حال ًٝظذ َُِٔحس - حالٗٔخٕ ػ٠ِ ٝؿٚ حالٍٝ 

 (ػزِش )ٝحٗٞحهٚ ٝحكخ٤ٓٔٚ  كٌٜحػ٘ظَس  حُؼز٢ٔ  ٣وخ١ذ كز٤زظٚ 

:  ك٤وٍٞ 

 

كٞىىص طوز٤َ ح٤ُٔٞف ألٜٗخ  

                                        ُٔؼض ًزخٍم ػـَى حُٔظزْٔ  

 

:  ٝهخٍ ا٠٣خ

 

ُٝٞالٛخ كظخٙ ك٢ حُو٤خّ ٓو٤ٔش  

                                ُٔخ حهظَص هَد حُيحٍ ٣ٞٓخ ػ٠ِ حُزؼي ِ  

 

ٜٓلٜلٚ ٝحُٔلَ ك٢ ُلظخطٜخ  

                                           اًح ًِٔض ٤ٓظخ ٣وّٞ ٖٓ حُِلي ِ  

 

أٗخٍص ا٤ُٜخ حُْ٘ٔ ػ٘ي ؿَٝرٜخ  

                                        طوٍٞ اًح حٓٞى حُيؿ٢ كخ١ِؼ٢ رؼي ِ  

 

ٝهخٍ ُٜخ حُزيٍ ح٤َُ٘ٔ أال حٓل١َ  

                                         كبٗي ٓؼ٢ِ ك٢ حٌُٔخٍ ٝك٢ حُٔؼي ِ  

 

كُٞض ك٤خء ػْ أٍهض ُؼخٜٓخ  

                                       ٝهي ٗؼَص ٖٓ هيٛخ ١ٍذ حٍُٞى ِ 
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: حٓخ حُ٘خػَ  حالػ٠٘ كوي هخٍ  

 

 

ٝىع ٣ََٛس إ حًَُذ َٓطلَ  
 !؟ ح٣ٜخ حَُؿَ                                              َٝٛ طط٤ن ٝىحػخً

 

كَػؤ ٜٓوٍٞ ػٞحٍٟٜخ   ؿَأ

                                ط٢٘ٔ ح٣ُٜٞ٘خ ًٔخ ٢٘ٔ٣ حُٞؿ٢ حُٞكَ  

 

ًؤٕ ٤٘ٓظٜخ ٖٓ ر٤ض ؿخٍطٜخ  

ٍ  ـــــــــــ                                            َٓ حُٔلخرش ال٣ٍغ ٝالػؾ

 

٣ٌخى  ٣َٜػٜخ  ُٞال   ط٘يىٛخ 

                                              حًح  طوّٞ  ح٠ُ  ؿخٍحطٜخ    حٌَُٔ 

 

 ٢ٛ حُلذ ٝ حُلَد ٝ حُـٔخٍ   حَُٔحسحطوٌ ُ٘خػَ حُـخ٢ِٛ ح ٝ     

: كٌٜح حُ٘خػَ حَٓإ حُو٤ْ  ٣وٍٞ 

 

ه٢ِ٤ِ َٓح ر٢ ػ٠ِ أّ ؿ٘يد 

 ُ٘و٢٠ ُزخٗخص حُلئحى حُٔؼٌد 

 

كؤٌٗٔخ إ ط٘ظَح٢ٗ ٓخػــش  

ٖٓ حُيَٛ ط٘لؼ٢٘ ُيٟ أّ ؿ٘يد 

 

أُْ ط٣َخ٢ٗ ًِٔخ ؿجض ١خٍهـخ ً 

 ٝؿيص رٜخ ٤١زخ ً ٝ إ ُْ ططذ 

 

: حٝ هُٞٚ ٣وخ١ذ كز٤زظٚ 

 

أكخ١ْ ٜٓال ً رؼٞ ٌٛح حُظيَُ  
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  إ ً٘ض هي أُٓؼض ٢َٓٛ كؤؿ٢ِٔ 

 

أؿَى ٢٘ٓ إٔ كز٢ هخطــ٢ِ  

ٝ اٗي ٜٓٔخ طؤ١َٓ حُوِذ رلؼـــَ 

 

ٝ إ طي هي ٓخءطي ٢٘ٓ ه٤ِوش 

  ك٢ِٔ ػ٤خر٢ ٖٓ ػ٤خري ط٘ٔـــــَ

 

 

 :٣ٜٝلٜخ ك٢ حكيٟ ٓـخَٓحطٚ  ك٤وٍٞ 
 

َٜٛص رلٞى١ ٍأٜٓخ كظٔخ٣ِض 

 َِ وِو ُٔ ٣َّخ حُ ٍَ قِ  ْ٘ ٌَ َْ حُ ٤٠َِٛ   ػ٢َِّ 

  

ٜٓلٜلش ر٠٤خء ؿ٤َ ٓلخٟش 

ؿ٘ـَ ــــــــــ  طَحثزٜخ ٜٓوُٞش ًخُْ

 

 ٍَ َو٠َّ ُٓ  َِ ي٣ ـَ ًٝ٘قٍ ُط٤ٍق ًخُ

 ه٢ حٌَُُـــــــــ  ٝٓخم ًؤٗزٞد حُْ
 

َّ رخُِؼ٘خِء ًؤََّٜٗخ  ط٢٠ُُِء حُظال

ْ ْٔ ُٓ ٘خٍسُ  َٓ َِ ـــــــــَ   ِّ ِِٛذ ٓظزَظ ٟ ٍح

 

 

 ٛٞ حُٔ٘وَ رٖ ػخَٓ رٖ ٍر٤ؼش  كوي  (حُٔ٘وَ ح١ٌَ٘٤ُ)حُ٘خػَ حٓخ      

٢ٛٝ  ُٝؿش  حُِٔي حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘   (حُٔظـَىس  )هخٍ ه٤ٜيطٚ  ك٢ 

 ر٤ٜ٘خ    ط١ٞض حُؼالهش ًخٗض حؿَٔ ٗٔخء ػَٜٛخ ٝرٔزذ حُو٤ٜيسٝ

ًٝخٕ ٣لزٜخ كزخ ٓل١َخ  ( رٖ حٌٍُٔ٘ حّٕحُ٘غ)ٝر٤٘ٚ  ُٝٔخ ػِْ حُِٔي 

  حػَُٚ رٌُي حَٓ  روظِٚ كَهخ  ٝط٣ٌٍش ٍٓخى ؿؼظٚ ك٢ حُٜٞحء  ٢ً ال٣زو٠ 

كٌخٕ  ًٌُي ك٢ هٜش  أٍٝىطٜخ ًظذ طخ٣ٍن حالىد ر٤ٖ حُوِش ٝحٌُؼَس   

 : طٚ ك٤ٜخ ٌٝٛٙ حالر٤خص ٖٓ ه٤ٜي
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إ ً٘ض ػخًُظ٢ ك١َ٤ٔ ٗلٞ حُؼَحم ٝال طل١ٍٞ 

 

ُٝوي ىهِض ػ٠ِ حُلظخس حُويٍ ك٢ ح٤ُّٞ حُٔط٤َ 

 

حٌُخػذ حُلٔ٘خء طَكَ ك٢ حُيٓوْ ٝك٢ حُل٣ََ 

 

كيكؼظٜخ   كظيحكؼض   ٠٘ٓ   حُوطخس    ا٠ُ حُـي٣َ 

 

ُٝؼٔظـٜخ    كظ٘لٔض    ًظ٘لْ  حُظز٢  حُـ٣ََ 

 

كيٗض  ٝهخُض   ٣خ ٓ٘وَ  ٓخ رلٔٔي  ٖٓ هٍَٝ 

 

ٓخ ٗق ؿ٢ٔٔ ؿ٤َ كزي كخٛيث٢ ػ٢٘ ١َ٤ٓٝ 

 

ٝأكزٜـــــخ  ٝطلز٢٘  ٣ٝلذ   ٗخهظٜـــخ   رؼ١َ٤ 

 

 

: ٣وٍٞ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ  ًحطٜخ  (حُٔظـَىس  )  ٝك٢

 

 

ْى آوخ١َُٚ كظ٘خُٝظُٚ ، ٝحطوظ٘ــخ رخُـــــ٤ِي  َِ َٓو٢ََ ح٤ُُّٜ٘ق، ُْٝ طُ
 

ّٕ  ر٘خَُٗٚ   ػْ٘ ػ٠ِ حؿٜخٗٚ ُْ ٣ؼوـــــِي  ، ًؤ ٍٚ ْه ٍَ ٍذ  َو٠َّ ُٔ ر

 

َّ ١ُِِٞػٜخ رِخألَٓؼُِي  َٞ٣ ِْ ٔ َ٘ خُ ًَ ٍَِّش  ًِ َٓـل٢َ   َٖ ض طََحءٟ ر٤َ َٓ هخ

 

ــــــــِي  ـُ َٔ٣ َٝ  ََّ ــــ ِٜ ٛخ ٣ُ ََ ظ٠ ٣َ َٓ ٌؾ  ِٜ ُٜٛخ رَ ح ّٞ َيك٤ٍَِّش َؿ َٛ ٍس  ٍَّ أَٝ ُى

 

ـِي  َٓ هََ َٝ ٍَّ  طُ٘ــخُى  َكَٞػٍش    ر٤َُِ٘ض  رِآُؿ َٓ   ٍَ َٓ َ َٓ   ٖ ِٓ أَٝ ُى٤ٍَٓش  

 

ِى  َّٞ ِٙ حُؼُــــ ؿٞ ُٝ ِْ ا٠ُِ  َٔو٤ ََ حُ ص ا٤ََُِي رِلخَؿٍش َُْ طَو٠ِٜخ ََٗظ ََ ََٗظ
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أَٓـــلَُُِٚ َٗـــــي١  َٝ  ِٚ ِٚ َؿلَّض أَػخ٤ُ َٓٔخثِ ِٕ َؿـــيحسَ ِؿذَّ  خألُهُلٞح ًَ

 

 

 ٖٝٓ حُ٘ؼَحء ٖٓ ٌٍٗ  ٗؼَٙ ُِلذ ٝحُؼ٘ن كِْ ٣٘٘ي حال  ٗؼَ       

ػزي هللا رٖ )حُلذ ٝحُـَحّ  ٝحكذ ٝحهِٚ ك٢ كزٚ  ْٝٛ ًؼ٤َ  ْٜٝٓ٘ 

ٛ٘ي ر٘ض ًؼذ رٖ ػَٔٝ رٖ ٤ُغ )ٝهي ػ٘ن كز٤زظٚ  (ػـالٕ حُٜ٘ي١ 

 : ٝٛخّ رٜٞحٛخ  ٝك٢ كزٜخ ٣وٍٞ (حُٜ٘ي١ 

 

إِ َٗؤَص  َٝ  ٢ ِٓ َٓال ٘يحً  ِٛ ـَخ  ِِ  حالَ أَر

يَُٗق  ُٓ  ٍُ ح َٗطَِّض حُيَّ  ٌ ُٓ                                           هَِز٢ِ رِٜخ 

 

خَػٍش  َٓ ٞهِِق  َٓ ٘يحً رَؼَي  ِٛ  ٍَ َُْ أَ َٝ
ُف  ِ ّٞ ٍِ طَُط خ َ٣ َِ   حُّيِ َْ ٖٓ  أٛ                                           رؤَٗؼَ

 

َ٘ض  َٓ ُْ اًِ  حٍد طٔخ٣َ ََ َٖ أَط أَطََض ر٤َ

ُٜٖ ٝأُطق  ٘ ِٓ  َّٖ ُٛ                                          َىر٤َِذ حُوََطخ أَٝ

 

 ٙ ٍَ ىح َٝ ٤ًّخ  ِِ َآص َؿ ِٓ  َٕ َ ًِ ٣َزَخ

ُف  َٞ ٔ ِٓ َٝ خ ٝرخأل٣َِي١ ٓيحى  ًّ٤ ًِ ًَ                                           

 

خ  َٜ حَػ ٍَ ص ا٤ََُ٘خ ك٢ َك٤َخٍء ٝ ٍَ خ َٗ أَ

ٞهُِق  َٓ ٢ِّ٘ َػ٠َِ حَُل٢ّ  ِٓ َل٠  ََٓحسَ ح٠ُُّ                                   

 

٢ كَِب٢َِّ٘ٗ  ِّٔ ٝهخُض طَزَخَػي ٣َخ حرٖ َػ

ٍُ ٣َٝؼُُ٘ق  ٍٍ ٣ـخ ٞ َٛ  ١ ٌِ ٤ُِ٘ض رِ ُٓ                                             

 

 

 هي حكذ ( ٍر٤ؼش رٖ ٓؼي رٖ ٓخُي ) ًٝخٕ  حُ٘خػَ حَُٔهٖ  ٝٛٞ

(  أٓٔخء ر٘ض ػٞف رٖ ٓخُي رٖ ٟز٤ؼش رٖ ه٤ْ رٖ ػؼِزش  )ٛخكزظٚ

: ٝٛخّ رٜخ ٖٝٓ ٗؼَٙ ك٤ٜخ ٣وٍٞ 



 68 

 

 

زَخرَشً  َٛ زَُي  حُوُِذ  حَُِّـٞؽ    ُِ أؿخ

                                             ْٚ ّْ أَٗض ؿخُُزُ    ٝٗٞهخً ا٠ُ أٓٔخَء أ

 

ُْ   ٝال  ٣ْؼ٤خ رؤٓٔخء   هِزُٚ  ٤ٜ٣

 ٙ ٍُ ْٚ                                                 ًٌحى حُـٜٟٞ آَح ٝػٞحهِزُ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أ٣ُِل٠ حَٓإ  ك٢    كّذِ   حألٓخ ء 

ْٚ                                              دِد ٍَّ ؿخٗزُ ٍِ ٖٓ حُٞح٤ٖٗ ٝحُٝ ْٔ َؿ

 

ُّْ حُ٘لْ إ ًَ٘ض ػخُٔخً  َٛ ٝأٓٔخُء 

                                                ْٚ  ٝرخى١ أكخى٣ِغ    حُلئحِى ٝؿخثز

 

ُِْض ًؤ٢َّ٘ٗ  ُْ َظ طْٜخ حُ٘ل ََ اًح ًً

                                           ْٚ ٍى   ٝٛخُزُ ٍْ ِٝ   ٣ُِػِػ٢٘   هلوخف  

 

ٍ ع  ًٝؼ٤َ ؿ٤َْٛ  ٖٓ ػِوٞح رلز٤زخطْٜ  ٝهخُٞح حُ٘ؼَ ك٤ٜٖ   كٖ

ٝٗلْ حر٤ش ٤٘ٓش  ٣ل٤ٞ ػٖ هِذ  ٍه٤ن  حُلذ ٛٞ حُٞؿيحٕ حالٗٔخ٢ٗ  

.  ًَٝ حُ٘ؼَحء  هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ  هخُٞح  ك٤ٚ 

 

 

 *************************

 

 

 

 

 

حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ حُٜؼخ٤ُي 
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              حُٜؼٌِش طؼ٢٘ حُلوَحٝحُؼُٞ ٝحُلخهش سحُزلغ ػٖ ١ؼخّ ُٔي 

ٝحُٜؼخ٤ُي ْٛ حُلوَحء  ٝك٤ْٜ ٣وٍٞ كخطْ حُطخث٢ .حَُٓن ٝحُٓش حُؼ٤ٖ  

: حُ٘خػَ حٍُٜٔ٘ٞ   

                                                                    

 ؿ٤٘٘خ ُٓخٗخ رخُظٜؼِي ٝحُـ٠٘  

                                           كٌال  ٓوخٗخٙ  رٌخ ٓـــٜخ  حُيَٛ 

           

       ٝحُٜؼٌِش ػٍٞس ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ك٢ حُـخ٤ِٛش  ٝحُٜؼخ٤ُي ْٛ  

حُ٘زخد حُ٘ـؼخٕ ٖٓ حُلوَحء  كٞحٍّ حه٣ٞـــخء ًٝ كْ َٓٛق حىًٍٞح ٓخ 

ر٤ٖ حالؿ٤٘خء ٝر٤ْٜ٘ ٖٓ كٞحٍم حؿظٔخػ٤ش كآُْٜٔ ٌٛح حالىٍحى كظـٔؼٞح 

ُظلو٤ن ٓخ ٓٔض  ح٤ُٚ أٗلْٜٔ  ٝحػخٗش حٓؼخُْٜ  ػ٘ٞس ػٖ ٣َ١ن حُوـــــٞس 

ٝحُـ٤٘ٔش ٝ ًخٗٞح ٓخ ٣لِٜٕٞ ػ٤ِٚ ك٢  ؿخٍحطْٜ ٝكَٝرْٜ ٣وظٔٔٞٗٚ 

. ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُلوَحء 

 

     ٌُح ًخٗٞح ٣ؼؤٍٕٝ ٖٓ حالؿ٤٘خء حُزوالء هخٛــــــش  ٝحٗظَٜ ْٜٓ٘  

 (حُ٘٘ل١َ)ٝ (طؤر٢ َٗح)ٝ (ػَٝس رٖ حٍُٞى):ٗؼَحء كَٓخٕ  ْٜٓ٘ 

ػَٝس رٖ  )٣ٝوٍٞ حُ٘خػَ  . (ػَٔٝ رٖ رَحهش  )ٝ (ح٤ُِٔي رٖ حٌُِٔش )ٝ

 :                                                                 ٝٛٞ ُػ٤ْ حُٜؼخ٤ُي ًٝز٤َْٛ ك٢ حُـخ٤ِٛش  ٣وخ١ذ ُٝؿظٚ  (حٍُٞى 

                                 

    ٢٘٣ًٍ ٝٗل٢ٔ حّ كٔخٕ  حٗ٘ـــ٢      

                                      رٜخ هزَ ال حِٓي حُز٤غ  ٓ٘ـــــــــظَ 

 

حكخى٣غ طزو٠ ٝحُلظ٠ ؿ٤َهخُــــي     

                                      حًح ٛٞ ح٠ٔٓ ٛخٓش كٞم ٛزـــــــَ 

 

٢٘٣ًٍ ح١ٞف رخُزالى ُؼِ٘ــــــــ٢      

                                     حه٤ِي حٝ حؿ٤٘ي  ٖٓ ٓٞء ٓل٠ـَ 

 

 وبالولت الذي نجد الشاعر الجاهلً ٌخاطب المرأة الحبٌبة فً      
المصٌدة العربٌة وكؤنها غائبة عن الشاعر حٌن ٌذكر األطالل نجد  تحوله 
فً  شعر الصعالٌن فً العصر الجاهلً فً مخاطبة المرأة فً بعض شعر 
الصعالٌن وكانها حاضرة  وٌظهر حضورها جلٌا  فً محاولتها أن تثنً 
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زوجها عن الذهاب الى الغارة او الغنٌمة وما ٌترتب على هذه المغامرة  
 :التً  ربما تودي به الى الموت  ٌمول الشنفري 

 
هنا لن ال أرجو حٌاة تسرنً  

                                       سمٌر اللٌالً مبسال بالجرابر 
 
 وتظهر فً المصٌدة وهً  فً حالة ارتٌاع فً نفسها  وشفمة  على      

حبٌبها او زوجها  من هذه الرحلة ومخاطرها، وٌتخذ الشاعر الصعلون  
من هذا الملك الغامر منطلما لذكر رجولته وشجاعته وإٌمانه بالموت ولنا  

ػ٠ِ ًؼَس ٓوخ١َحطٚ حٌث تلوم زوجها  (سلمى ابنة المنذر  )فً 

ٝٓـخَٓحطٚ رخُـِٝحص ٝحُـخٍحص ٓوخكش إٔ ٣ِو٠ كظلٚ، ٌُ٘ٚ ٣َى ػ٤ِٜخ إ 

ًُي ٖٓ أؿِٜخ ٢ً طؼ٤ٖ ك٤خس ٣ًَٔش ٓؼ٤يس ٝأٗٚ ُْ ٣ًَذ حُٔوخ١َ اال  

 :ألٛيحف ٗز٤ِش ؿ٤ِِش ٣ًَٔش ك٤وٍٞ

 

 حه٢ِ ػ٢َِّ حُِّٞ ٣خ حر٘ش ٌٍٓ٘ 

 ٝٗخ٢ٓ كبٕ ُْ ط٘ظٚ حُّ٘ٞ كخ١َٜٓ 

 

٢٘٣ًٍ أ١َُٞف ك٢ حُزالى ُؼ٢ُِ٘  

َٓل٠َ  أُه٤ِي أٝ أػ٤٘ي ػٖ ٓٞء 

 

 ْٖ كبٕ كخُ ْٜٓ ٤ُِ٘ٔش ُْ أً

؟   َِ  َؿِٝػخ َٝٛ ػٖ ًحى ٖٓ ٓظؤه

  

َُ ٢ٜٔٓ ًلٌْ ػٖ ٓوخػي   ٝإ كخ

 ٌُْ هَِق أىرخٍ حُز٤ِٞص،  ٝٓ٘ظَ 

      وربما ٌجعل الشاعر  ذلن  افتتاحا لمصٌدته  ومن هنا  ٌتاكد  لنا 
خلو غالبٌة شعر الصعالٌن من الغزل  كون حالة الصعالٌن وحٌاتهم ال 
تستدعً الغزل ربما رلٌما كما  نلحظه فً بعض المصائد الجاهلٌة فهذا 

 : ٌمول (سحٌم عبد بنً الحسحاس )الشاعر 

 
وهن بنات  الموم أن ٌشـــعروا   بنـــا  



 71 

  ٌكن فً بنات الموم إحدى الدهارس

 
فكم شـــمـمنــا من رداٍء منٌـــر  

ومن برلع عن طفلة غٌر عانس 

 

     كخَُٔأس ُيٟ حُ٘ؼَحء حُٜؼخ٤ُي ؿخ٣ش ٣َحى رِٞؿٜخ، كخُ٘خػَ حُٔلذ 

٣ٍٜٞ حَُٔأس ًٔخ ٣َحٛخ ٛٞ أٝ ًٔخ ٣لذ إٔ ٣َحٛخ، ٣ٝظـٍِ رٜخ ٓيكٞػخً 

ر٤ِٔٚ حُل٢٘ ك٢ ط٣َٜٞ ٓخ ٣٘ؼَ رٚ، كـخء ؿٍِ رؼٞ ٛئالء حُٜؼخ٤ُي 

ػل٤لخً ػ٣ٌٍخً، ًؤكي أرَُ ػ٘خَٛ حٍُٜٞس حُـٔخ٤ُش ػ٘يْٛ، ٝإٔ ًؼ٤َحً ْٜٓ٘ 

ًخٕ ٣ٌ٘ٞ ٖٓ طٔ٘غ  حُلز٤زش ٝ ٍٛٞطٜخ طؼيىص ُيٟ حُ٘ؼَحء حُٜؼخ٤ُي، 

ك٢ٜ حُٔلخٍهش، ٝحُٜخىس، ٝحُالثٔش، كخطْٔ حُ٘ؼَ ػ٘يْٛ  ر٘ل٘خص ػخ١ل٤ش 

ٗـ٤ش ٤َُْٓ ًٗٔٞؿخً ٓؼخ٤ُخً َُِٔأس حُلز٤زش ، ٝهي ٝٛق رؼ٠ْٜ ؿٔخُٜخ 

حُـٔي١ رؤٌٗخٍ ك٤٘ش، ٝحكظل٠ رؼ٠ْٜ رـٔخُٜخ حُوِو٢ ٝحُ٘ل٢ٔ  ٤ُٔؼَ 

 .حُـٔخٍ ٝحُـخًر٤ش حَُٝك٤ش 

 

     إٔ ٖٓ ٛلخص حَُٔأس ػ٘ي حُ٘ؼَحء حُٜؼخ٤ُي ٛلخص ه٤خ٤ُش، كْٜ 

٣ظـُِٕٞ رؤٍٓٞ ىه٤وش ًخُ٘لظ٤ٖ، ٣ٜٝلٕٞ رؼٞ ٓالرٜٔخ أك٤خٗخً، ٝحُو٤ٔش  

حُلو٤و٤ش َُِٔأس ُيٟ حُٜؼخ٤ُي ُٜخ ٌٓخٗش ًز٤َس، ك٤ؼخَٓ حُٜؼخ٤ُي حُِٝؿش 

ٝحُٜؼخ٤ُي  ًخٕ  رؼ٠ْٜ ال . ًلز٤زش، ٗظ٤ـش رؼيْٛ ػٖ حُ٘ٔخء، ٝكَٓخْٜٗ 

٣َٜكٕٞ رؤْٓ  حُلز٤زش  ٣ٝ٘خىٜٝٗخ رخٓٔخء آرخثٜٖ أٝ أٜٓخطٜٖ أٝ كظ٠ 

ٝٓٞهق حَُٔأس ك٢ ك٤خس حُٜؼخ٤ُي ًخٕ .أر٘خثٜٖ، ٍٝرٔخ رؤٓٔخء ٜٓـَس

ٝحٟلخ ، ك٤غ طٌؼَ ٖٓ ُْٜٞٓ ػ٠ِ حُٔزخُـش ك٢ حإلٗلخم، ٝحُ٘ـخػش ك٢ 

: ٣وٍٞ حُ٘خػَ ح٤ُِٔي .حُٔـخ١ُ  ر٤٘ٔخ  ال٣ٌظَع حُلخٍّ حُٜؼِٞى رٌٜح 

 

 

ُؼَٔ أر٤ي ٝحألٗزخء طـ٘ـٔـ٠ 

                             ُ٘ؼْ حُـخٍ أهض ر٢٘ ػـٞحٍح 

 

ٖٓ حُولَحص ُْ طل٠ق أرخٛـخ 

                              ُْٝ  طَكغ إلهٞطٜـخ ٗـ٘ـخٍح 
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ًؤٕ ٓـخٓغ حألٍىحف ٓ٘ـٜـخ 

                             ٗوخً ىٍؿض ػ٤ِٚ ح٣َُق ٛـخٍح 

 

٣ؼخف ٝٛخٍ ًحص حُزٌٍ هِزـ٢ 

                                 ٣ٝظزغ حُٔٔـ٘ـؼــــــــــش حُـ٘ـٞحٍح 

 

ٝٓخ ػـِص ك٤ٌٜش ٣ّٞ هخٓـض 

                          رَٜ٘ ح٤ُٔق ٝحٓظِزٞح حُؤخٍح 

 

     

       حٕ ػَٝس رٖ حٍُٞى ُػ٤ْ حُٜؼٌِش ًخٕ ٣َٟ حٕ ػ٤ِٚ كوٞهخ ٣ـذ  حٕ  

٣ئى٣ٜخ  الهٞحٗٚ  حُٜؼخ٤ُي ًٝخٕ ٣ئُٔٚ حٕ طٍِ٘ رْٜ ٗخُُش ٝال ٣ٔظط٤غ حٕ 

٣ويّ ُْٜ حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس ك٤وخ١ذ ُِٝؿظٚ ُٔخ ٓ٘ؼظٚ ٖٓ حُـِٝ 

 :                                                              ٝحُٜؼٌِش ك٤وٍٞ  

 

ىػ٢٘٤ ح١ٞف ك٢ حُزالى ُؼ٢ِ٘    

                                        حك٤ي ؿ٘خ ك٤ٚ ١ٌُ حُلن ٓلَٔ 

 

ح٤ُْ ػظ٤ٔخ حٕ طِْ  ِٓٔــــــش     

                                        ٤ُْٝ ػ٤ِ٘خ ك٢ حُلوٞم ٓؼٍٞ 

 

 

       ُٝٚ ك٢ حُٜؼٌِش  حٓٔخ ٝحٟلش  ًخٕ ٣َؿذ ك٢ هَحٍس ٗلٔٚ حال 

ٝػ٤ِٚ حٕ ٣ظـخُٝٛخ ٝحالرظؼخى ػٜ٘خ  ٓؼَ ىٗخءس حُ٘لْ . طٌٕٞ ك٢ حُٜؼِٞى 

هخٛش حٝ حٕ رؼ٠ْٜ  ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ حٌُُش ٝحٌُٔٔ٘ش  كخًح حٓيٍ ح٤َُِ ظالٓٚ  

حٗزَٟ حُٜؼِٞى ح٠ُ  ٓ٘خ١ن ٗلَ حالرَ ٤ُزلغ ػٖ ػظْ ٣ِظوطٚ ٤ُخًَ ٓخ 

طزو٠ رٚ ٓيح َُِٓن ٝػ٘يٙ حًح ٝؿي ُؤش  ط٘زؼٚ ح٤ُّٞ ك٢ٜ حُـ٠٘ ًِٚ  

كظ٠ ُٞ ًخٗض  ػظٔخ حٝ ٖٓ ك٠الص ١ؼخّ حالؿ٤٘خء ٌُح ٣٘خّ َٓء ؿلٞٗٚ 

هخٓال ك٤ِْ ٛ٘خى ٓخ ٣٘ـِٚ ك٤ٜزق ًٔٞال ٤ُْ  ُي٣ٚ ٓخ ٣ؼِٔٚ  حال اُحُش 

ٓخ ػِن رؼ٤خرٚ  ٖٓ حُل٠ٜ ٝحُـزخٍ ٝحُظَحد حػ٘خء ٗٞٓٚ  ىالُش ػ٠ِ هُٔٞٚ 

: حٝ ٣ؼظخٕ رٔخ طلٔ٘ٚ ػ٤ِٚ حُ٘ٔٞس ُوخء هيٓظٚ  ُٜٖ ٣وٍٞ.ٝهٌحٍطٚ
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ّٖ ٤ُِـٚ   ْؼًِٞخً اًح ؿ ُٛ  ََُل٠ هللاُ 

 ٍِ ِ ـْ َٓ  َِّ ُِلخً ً ِٕ آ ٘خ ُٔ خك٢ حُ َٜ ُٓ
 

٠٘ ٖٓ ىَٛٙ ًَ ٤ُِـٍش   ـِ  ٣َؼُيُّ حُ

 َِ أٛخد هَِحٛخ ٖٓ ٛي٣ن ٤ٓٔ

 

 ه٤َِ حُظٔخّ حُـِحى اال ُ٘لٔـٚ ا 

ًح ٛٞ أٟل٠ ًخُؼ٣َٖ حُٔـٍٞ 

 

ًٔخ   ٣٘خّ ػ٘خء ػـْ ٣ٜزـق ٗخػ

 ٍَ  ٣لض حُل٠ٜ ػٖ ؿ٘زٚ حُٔظؼل

 

 

ْٔظؼ٤ُ٘ٚ   ُٖ ٗٔخَء حُل٢ ٓخ ٣َ  ٣ُؼ٤

ك٢ٔٔ٤ ٤ِ١لخ ًخُزؼ٤َ حُّٔلـَٔ 

 

       حال حٗٚ ٣َٟ ك٢ حُٜؼخ٤ُي حُلَٓخٕ حُٔوخط٤ِٖ ٍٛٞس حُٞؿٚ حَُٔ٘م 

ح٤٠ُٔجش ًخُٜ٘خد حُٔظوي ٝحُ٘لْ حُٔظَكؼش كٜٞ ك٢ ؿخٍطٚ ٣طَ ػ٠ِ 

أػيحثٚ ٣َٝ٘ف ػ٤ِْٜ ،ك٤ظلَ ْٜٓ٘ رٌَ ٓخ ٣َ٣ي ؿ٤َ ٜٓظْ رِؿَْٛ ُٚ ك٢ 

ٓخكش حُٔؼًَش ٓؼَ ٌٛح حُٜؼِٞى  ٜٓٔخ حرظؼيٝح هٞكخ ٓ٘ٚ ال ٣ؤٕٓ٘ٞ ؿِٝٙ  

كٌٜح حُٜؼِٞى حُٔـخَٓ حُ٘ـخع إ ٓخص ك٢ . ٝأٗٚ ال ري ٍحؿغ ُـِْٝٛ  

حكيٟ ؿِٝحطٚ الري حٕ ٣زو٠ ًًَٙ هخُيح ٌُؼَس ٓلخٓيٙ ٝٓ٘خهزٚ، ٝحٕ 

: ك٤وٍٞ . حٓظـ٠٘ كٜٞ ؿي٣َ رخُـ٠٘ ٝحَٛ ُٚ 

 

  ِٚ  ٝهلل ٛؼِّٞى ٛل٤لش ٝؿٜ

ٜخد حُوخرْ حُٔظٍ٘ٞ  ِٗ ء  ْٞ ٠ًَ

 

ُؿَٝٗٚ  ِْ َ٣ ِٚ ِطال ػ٠ِ حػيحث ُٓ  

 َِ ّٜ ََ ح٤ُ٘ٔقِ حُٔ٘  رٔخكظْٜ َُؿ

 

 ٝإ رؼُُيٝح ال ٣ؤٕٓ٘ٞ حهظَحرَُٚ 

 َِ ّ٘ٞف أَٛ حُـخثذ حُٔ٘ظّظــــــ  ط
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ِْوَٜخ ك٤ٔيحً   كٌُي إ ٣ِن ح٤ُّ٘ٔشَ ٣

 ٍِ ِٖ ٣ٞٓخً كؤؿـــي ـْ ـــــظ ْٔ  ٝإ ٣َ

  

        كخُ٘ؼَحء حُٜؼخ٤ُي ٍك٠ٞح هٞح٤ٖٗ حُوز٤ِش ٝػخٍٝح ػ٤ِٜخ، ٝطَ٘ىٝح 

ُٝـؤٝح ا٠ُ حُٜؼٌِش، ًٝخٗٞح ٣ؤهٌٕٝ ٖٓ أٓٞحٍ حألؿ٤٘خء ك٤ُٞػٜٞٗخ ػ٠ِ 

حُلوَحء، كْٜ ه٣َزٕٞ ٖٓ ٓؼخٗخس حُلوَحء ، كزخىٍٝح ا٠ُ ِٓذ ٓخٍ حُـ٢٘ 

حُزو٤َ، ٝٓ٘خَٛس حُلو٤َ حُزخثْ، كلِٔض ٗلْٜٞٓ أهالهخً، ٝه٤ٔخً ٤ًِٞٓش، 

: (طؤر٢ َٗح  )طـ٘ٞح رٜخ ك٢ أٗؼخٍْٛ ٣وٍٞ حُ٘خػَ

 

 ٝال حٓؤٍ حُؼزي حُلو٤َ رؼ٤َٙ  

                                        ٝرؼـَحٕ ٍر٢ ك٢ حُزالى ًؼ٤َ  

 

ػٟٞ حٌُثذ كخٓظؤٗٔض  حً ػٟٞ 

                                    ٝٛٞص  حٗٔخٕ   كٌيص   ح٤١َ  

 

 

ر٤٘ٔخ  رؼٞ  حُٜؼخ٤ُي ُْ ٣ـيٝح ؿ٠خٟش ك٢ ؿخٍحطْٜ ػ٠ِ ٓٔظٌِخص .      

حالؿ٤٘خء ٝهخٛش حُزوالء ْٜٓ٘ رَ حػظويٝح حْٜٗ ػ٠ِ حُلن ك٢ كؼِْٜ ٌٛح 

الٜٗـــْ ٣ٌلِٕٞ ألٗلْٜٔ ُِٝلوَحء حُٜؼخ٤ُي  حٓزخد حُل٤خس ٌُٜٝح حػظُِٞح 

حُٜؼخ٤ُي حُوخ٤ِٖٓ حٝ حُٔظٌخ٤ِٖٓ  ح٣ٌُـــــــــٖ ٣ٔظـيٕٝ حُ٘خّ ٣ٝويٕٓٞ 

. حُ٘ٔخء  ٝال ٣لزْٜٞٗ 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

     ٓٞح١ٖ ؿٔخٍ حَُٔأس ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ     
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      حٕ حُـٞحٗذ حُوِو٤ش ٝحُـٔخٍ حُ٘ل٢ٔ َُِٔأس، ال ٣وَ أػَحً ك٢ ٗلْ 

حَُؿَ، ػٖ ؿٔخٍ حُـٔي، رَ ُؼِّٚ أػٔن ٓ٘ٚ ٝأهٞی حؿظٌحرخً كخَُٔأس 

حُؼل٤لش ٝحُٔظٔ٘ؼش ٢ٛ  ح٠ٔٓ ٝأکؼَ طل٤٠الً  ك٢ ٗظَ حَُؿَ، ٝإٔ حُوِذ 

ػخىس ٣ؼخف حَُٔأس حُٔظزٌُش، كخَُٔأس حُٜٔٞٗش طل٢ٔ  ٗلٜٔخ ٣ًٜٝٝخ ٖٓ 

 .. حُؼخٍ ٖٝٓ حػ٤ٖ حَُهزخء

 

        حهظَٜص أؿِذ حُوٜخثي حُـ٤ُِش ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ ػ٠ِ ٝٛق 

حُـٔخٍ حُوخٍؿ٢ َُِٔأس ًـٔخٍ حُٞؿٚ ٝحُـْٔ ٝحُٔظَٜ حُوخٍؿ٢ ًٝخٕ 

ٌُْٜ٘ هِٔخ ططَهٞح ا٠ُ ٝٛق ٓخ , حُ٘ؼَحء ٣ظلٕ٘٘ٞ رٞٛق ٌٛح حُـٔخٍ 

كوي حكذ حُؼَد ك٢ .طَى ٌٛح حُـٔخٍ ٖٓ حػَ ك٢ ػٞح١لْٜ ٝٗلْٜٞٓ 

حَُٔأس رؼٞ حُٜلخص حُظ٢ طٞؿي ك٤ٜخ ٖٝٓ هالٍ ٓخ ًًَ هٜخثي حُـٍِ ك٢ 

ٌُح ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٔظوِٚ أٝٛخف حَُٔأس ك٢ ٌٛح حُؼَٜ .حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ 

كوخٍ حُ٘خػَ حُ٘خرـش . حُظ٢ أكزّٜخ حُ٘ؼَحء ٝطـ٘ٞح ك٤ٜخ ر٘ؼَْٛ ػخٓش 

: حٌُر٤خ٢ٗ 

 

ؼَيٛخ  ْٓ َّ أ ِْ ٝحكَْض ٣َٞ ْٔ ّ٘ ر٠ِ٤َخُء کخُ

ًِ أٛالً ُْٝ طُللٖ ػِی ؿخٍ  ْْ طُئ َُ

 

 ُٙ َُ خَُْض أٝحِه َٓ ُْ هَْي  ـْ حُّ٘ َٝ  ٍُ أهٞ

 ٍِ ـ٤ِذ    طُز٤ُض  ٗظَس  كخ َٔ اُی  حُ

 

 ١ََٜ أی رَ ٍَ ٍم  َْ َٓ٘خ رَ  ْٖ ِٓ َلشٌ  ْٔ أََُ

؟  ٍِ َ ََٓ٘خ ٗخ  ّْ ٢ُِ، أ ٍْ رَيح  ْؿُٚ ٗؼ َٝ  ّْ أ

 

 ٌَ ْؼظَک ُٓ  َُ ٤ِْ حَُّ َٝ ٍْ رَيح،  ُؿُٚ ُٗؼ َٝ  َْ رَ

 ٍِ ظخ ْٓ أَ َٝ ِٖ أَػْٞحٍد   ْٖ  ر٤َْ ِٓ كاَلَف 
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          كخُؼَد حكزٞح حَُٔأس ٝطـ٠٘  ٗؼَحء  ك٤ٜخ كؤؿخى حٌُؼ٤َ ْٜٓ٘  

ٝٛق ٓخ حكزٞٙ ك٤ٜخ  ٝهخٛش  ٓلخطٜ٘خ  ٝٓخ ٣ٔلَْٛ ك٤ٜخ  كوي حكزٞح 

ؿٔيٛخ رٔخ ك٤ٚ حُٜيٍ ٝحُٜ٘ي ٝحُوَٜ ٝحُزطٖ ٝحَُىف حُؼو٤َ  ٝحكزٞح 

ط٘خٓن ٌٛح حُـٔي  ٝحظَٜٝٙ   ك٢ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش  ُِـٔخٍ ٓغ ط٘خٓن 

ٝٛ٘خ حٝى حٕ حر٤ٖ ًَ ٓخ حكزٚ حُ٘ؼَحء ك٤ٜخ  ٝٓٞح١ٖ حُـٔخٍ  . حُطٍٞ ٝحُوي

ك٢ ؿٔيٛخ حُ٘خػْ  ٝٓخ طـ٘ٞح ك٤ٚ ٝحًًَ  رؼٞ ٓٞح١ٖ  ٌٛح حُـٔخٍ ك٢ 

: حَُٔأس ٝطـ٤ْٜ٘ رٚ 

 

ٝٛق حُ٘خػَحُـخ٢ِٛ ًَ ٓخ حػخٍٙ ك٢ ؿْٔ حَُٔأس :   حُٜيٍ ٝحُٜ٘ي -1

ٝٓخ ٍّؿزٚ ك٤ٜخ  ٖٝٓ حٝحثَ ٓخ طـ٘ٞح ك٤ٚ ٛيٍ حَُٔأس  حُٔؼ٤َ ريءح 

ٖٓ  ٗلَٛخ  ٝ ٓلَٛخ كـؼِٞٙ  ٓلظخكخ ُِظٌٕٞ حُـ٢ٔ٘ رٔخ ٣ظـخُٝ 

٢ّٔ، ٝٗزٜٞح ٓخ ك٤ٚ ٖٓ  ٜٗٞى ٛخ رخَُٓخٕ ك٢  كيٝىٙ حُؼخُْ حُل

ٝر٤خٟٚ رخََُٔٓحُ٘خٛغ  ٝح١ِوٞح .  حٓظيحٍطٚ، ٝرُلن حُؼخؽ ُٜلخثٚ

ػ٠ِ ٜٗي٣ٜخ رخُؼٔخٍ، ٝح١ِن ػ٠ِ حَُٔأس أٓٔخء رٌَ٘ ٜٗي٣ٜخ، 

حُٜـ٤َس حُظ٢  ًخٗض ٜٗيحٛخ ك٢ أٍٝ رَُٝٛٔخ ، ٝحُ٘خٛي  : كخٌُخػذ 

ٖٓ ًزَ ٜٗيحٛخ  ٝحٓظوَص  ٝهي ٍٝى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  حٝٛخف  

ًٞحػذ أطَحرخ  )ٗٔخء حُـ٘ش ك٢ ػيس ح٣خص ك٢ ٍٓٞ ٓوظِلش  ٜٝٓ٘خ  

رٔؼ٢٘ ٌٓظِٔش حُٜ٘ي٣ٖ ٌٓظِ٘س  حػٔخٍٖٛ ٓظوخٍرش ك٢ ٖٓ   (

. حَُٔحٛوش ٝحُ٘زخد 

        ٖٝٓ  حؿَٔ ٓخ ك٢ حُٜ٘ي٣ٖ حُلِٔظخٕ  ٝٓخ ًخٕ ٗخكَح ٍٝى٣خ،     

٠ حُلِٔظخٕ  ّٔ : كٌٜح حُ٘خػَ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ ٣وٍٞ (ٗوطش حُؼ٘زَ)طُٔ

 

ٌَٖ ه٤ٔٚ  ٤١ّٚ  ٝحُزطٖ ًٝ ُػ

وؼـي  ُٓ ٝحُٜيٍ ط٘لـٚ رؼي١ 

 

: ٣ٝوٍٞ حُ٘خػَ ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ  ٣ٜق حُٜ٘ي٣ٖ ٝرؼٞ حؿِحء ؿٔيٛخ  

 

 ََ ْهٜخً  حُؼخَؽ  ُكّنِ  ٝػي٣خً ٓؼ ٍَ
 حُال٤ّٔٓ٘خ    أًّقِ ٖٓ     َكٜخٗخً 

  

١ٝخُض   ٓٔوض   ُيٗٚ   ٝٓظ٢٘ 

 ٤ُٝ٘خ      رٔخ   ط٘ٞء     ٍٝحىٛخ
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ٝٓخ ًٔش ٤٠٣ن حُزخد ػٜ٘خ 

ُْ٘ض رٚ ُؿَ٘ٞٗخ لخً هي ُؿِ٘ ْ٘ ًَ ٝ    

 

 

حٓخ حُزطٖ  كوي طُّٞٚ حُ٘ؼَحء حُؼَد  رٜخ  ٝحكظَ ٝؿيحْٜٗ :   حُزطٖ  -2

حُ٘ؼ١َ ح٤ُٖٔٔ ٝحُٔٔظِت ٓغ ٍٟٔٞ ك٢ حُوَٜ ٖٓ ؿٔي حَُٔأس 

ك٘زّٜٞح حُزطٖ ٤١ّٝخطٚ رخألهٔ٘ش ٝرخألٓٞحؽ حَُهَحهش  ػْ ٓخ ُزغ 

ٍ ا٠ُ ٓلزّش حُزطٖ ح٠ُخَٓ  كل٢ حُزطٖ ؿٔخٍ أّهخً   ّٞ حٌُٝم إٔ طل

َُّٔس حُٞحٓؼش  ٝهي   ٝك٤ٚ رؼٞ ٌٓخٖٓ حإلػخٍس ٝحالٗظٜخء،ٝهخٛش  حُ

ُٖ حُؼخؽ، اٗخٍس ا٠ُ حطٔخػٜخ  ُٛ ٌ ُٔ ٍٜٓٔخ رؼٞ حُ٘ؼَحء ٝٛلخ ر

غ أٝه٤ِش ٖٓ حُٔٔي: كو٤َ ك٤ٜخ  ِٔ كٌٜح ػ٘ظَس  ٣ٜلٜخ  روُٞٚ  . اٜٗخ ط

 :

 

ّٔخر٣َِّش   ٤ُِّٖ   ٝرطٖ   ًزطٖ   حُ

ُؾ   َٓ ي ُٓ َُ حٌُ٘قِ    أَهَذُّ  ُط٤ق ٟخٓ

 

كوي حكذ حُؼَد حَُٔأس حُظ٢ طٔظخُ رطٍٞ ٗؼَٛخ ك٘ؼَ : حُ٘ؼَ حُط٣َٞ -3

حَُٔأس حُـخ٤ِّٛش حُظ٢ أكزّٚ حُ٘ؼَحء ٛٞ حُ٘ؼَ حألٓٞى حُلخكْ حٝ حُلخُي 

ٝال ُُ٘خ - ًخ٤َُِ حُظِْ ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ٞ١الً ًِٝٔخ ًخٕ ٣ٞ١ال ًخٕ حؿَٔ 

- ًٌُي كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ٗلذ حُ٘ؼَ حُط٣َٞ الٗٚ ٣ِ٣ي ًٔخ حٍحٙ ك٢ ؿٔخُٜخ 

كطٍٞ ٗؼَ حَُٔأس ّٝٗيس حٓٞىحىٙ حٝ ٤ِٓٚ ُِٔٞحى ٖٓ ػ٘خَٛ حُـٔخٍ ك٢ 

: حَُٔأس حُـخ٤ِّٛش ٣وٍٞ أَٓإ حُو٤ْ 

 

ؿٌحثَٛخ  ٓٔظٌٍ٘حص  ا٠ُ حُؼ٠ِ  

                                         ط٠َّ حُؼوخٙ ك٢ ٓؼ٠٘ ََٝٓٓ 

 

حُوِٜش ٖٓ حُ٘ؼَ حٝ ٢ٛ حُـي٣ِش  : حُـي٣َس

ٓلظُٞش أ١ ِٓلٞكش ػ٠ِ رؼ٠ٜخ  : ٓٔظٍِ٘س 

حُؼويس ك٢ حُ٘ؼَ : (رخٌَُٔ )حُؼوٜش- 

حُ٘ؼَ حُٔط١ٞ رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ : حُٔؼ٠ّ٘- 

حُ٘ؼَ حُٔ٘ٔيٍ حٝ حُ٘ؼَ حَُٔف : حََُٔٓ- 

: ٝ هخٍ ح٠٣خ 
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ٝكَع ٣ِ٣ّٖ حُٔظٖ أٓٞى كخكٔخ 

                                                أػ٤غ ًلظئ حُ٘وِش حُٔظؼؼٌَ 

- حُ٘ؼَ: حُلَع- 

حػ٠ِ حُظَٜ : حُٔظٖ- 

ًؼ٤ق : أػ٤غ- 

ى ٖٓ طَٔٙ : حُو٘ٞ-  َّ حُؼٌم حُـخف ح١ٌُ ؿ

ى ك٢ حُٜٞحء ٣ٝٔؼِٜخ رؼؼن : حُٔظؼؼٌَ-  َّ ح١ٌُ ٣زَُ ٓ٘ٚ أ٤ٗخء ًؤّٜٗخ طظل

. حُ٘وِش 

 

ّٕ حُؼَد ُْ ٤ٔ٣ِٞح ا٠ُ            ٖٝٓ هالٍ طظزؼ٢ ُِ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ الكظض أ

ؽ ّٞ ٍٝرّٔخ ًخٗض . حُ٘ؼَ حُ٘خػْ حُٔٔظو٤ْ حٝ حَُٔف ، رَ ا٠ُ حُٔز٢ حُٔظٔ

حَُٔأس حُؼَر٤ش طََٓ رؼٞ حُـيحثَ ك٢ ٓوّيٓش ٍأٜٓخ ٢ٌُ ٣ظَٜ ٗؼَٛخ 

ٓظٞؿخ ٓظٔٞؿخ ٝكوخ ُِلش حُـي٣َس حُٞحكيس ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ حٕ حُـيحثَ حًح كِّض 

حٝ حٗلَ ظلَٛخ ٣ظَٜ حُ٘ؼَ حُٔلٍِٞ ٓظؼٞؿخ ٝكوخ ُظؼَؿخص حُظل٤َس  

َّ ٗؼَ ؿيحثِٜخ ٣زيٝ ٓظٔٞؿخ ٤ًٔ٘ٔخص َٓص ػ٠ِ  كخَُٔأس ػ٘يٓخ طلظق حٝ طل

٣ِ٣ٝي ٖٓ ؿٔخُٜخ . ػ٠ِ ًؼ٤ذ ٖٓ حََُٓ حٝ ؿيٍٝ ٓخء كلًَظٚ ؿ٤ِٔش ٢ٛ

حًح ًخٕ ٌٛح حُظؼَؽ حٝ حالُظٞحآص ظَٜ ػ٤ِٜخ ٟٞء حُْ٘ٔ حٝ أ١ ٟٞء 

ه١ٞ كخٗٚ ٣ؼٌْ حٗؼخػخص ٝطٔٞؿخص ٟٞث٤ش ك٢ ٌٛح حُ٘ؼَ ط٣ِيٙ ؿٔخال 

ٝطلززخ ح٠ُ حُ٘لّٞ ٍٝؿزش ؿخٗلش ح٠ُ ُٔٔٚ  ٍٝرٔخ أهَؿض حَُٔأس ٖٓ 

ٓويٓش ٗخ٤ٛظٜخ رؼٞ ؿيحثَٛخ ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ حُ٘خػَ ٣ٞٓي رٖ أر٢ ًخَٛ 

:  ح١ٌَّ٘٤ُ 

 

 (ٝهَٝٗخً ٓخروخً أ١َحكٜخ....... )                           

  

       ٝهي حٓظلٖٔ حَٓإ حُو٤ْ ًؼخكش ٌٛٙ حُوَٕٝ كظ٠ّ ٗزّٚ رٜخ ٗؼَ 

: كَٓٚ ك٤غ هخٍ

 

                                ُٜخ ؿيٍ ًوَٕٝ حُ٘ٔخء 

 

ٝحُـيٍ حٝ حُـيحثَ أ١ ح٠ُلخثَ ٓلَىٛخ ؿي٣َس حٝ ظل٤َس 

ظلخثَٛخ حٝ ؿيحثَٛخ \ ٝهَٕٝ حُ٘ٔخء 
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أ١ هخٓظٜخ ٣ٞ١ِش ٝط٠ٔٔ حُلخٍػش : ١ٍٞ حُوخٓش ٓغ ريحٗش ك٢ حُـْٔ  - 4

ٌٓظِ٘س حُـْٔ ك٢ ٓٞحٛلخص ؿ٤ِٔش ٓ٘ٞرش رخُٔٔ٘ش ؿ٤َ حُؼو٤ِش ػو٤ِش 

: حالٍىحف ٝحُؼـِ ٗل٤ِش حُوَٜ

: ٖٝٓ حٓؼِظٜخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ ػَٔٝح رٖ ًِؼّٞ

 

       ك٢ ٓؼِن ٓٔ٘ض ١ٝخُض  

                                          ٍىحكٜخ ط٘ٞء رٔخ ٤ُٝ٘خ  

 

أ١ ٤ٔٓ٘ش ٣ٞ١ِش حالٍىحف ػو٤ِظٜخ  

: ٝهٍٞ حُ٘خػَ حَُٔحى رٖ ٓ٘وٌ حُؼي١ٝ 

 

هطق ح٢ُ٘ٔ ه٣َزخص حُوط٠ 

                                         رّيٗخ ٓؼَ حُـٔخّ حُِٔٓوَ 

 

حُزط٢ء أٝ حُزط٤جش ك٢ ح٤َُٔ أ١ ط٢٘ٔ ػ٠ِ ِٜٜٓخ ىالال ٝطـ٘ـخ  : حُوطٞف 

. هطٞحطٜخ ه٣َزش ٖٓ حالهَٟ 

ح٤ُٔٔ٘ش ًحص حُِلْ حٌُٔظِ٘ حُِٔلٞف ٤ُٝٔض حُٔظَِٛش  : حُزخىٗش - 

حٌُؼ٤َ حُٜٞص ٓؼَ حَُػي ٣ٌٕٝٞ ػخىس ًؼ٤لخ ػو٤ال رط٤جخ  : حُِٔٓوَ

 

:  ٓؼش حُؼ٤ٕٞ ٝكٍٞٛخ - 5

 

    حكذ حُ٘ؼَحء حُؼَد حُؼ٤ٕٞ حُٞحٓؼش حُظ٢ ك٤ٜخ حٝ ك٢ ١َكٜخ كٍٞ ٝهي 

ٗزٜٞح ػ٤ٕٞ حَُٔحس رؼ٤ٕٞ حُزوَس حُٞك٤٘ش ُٔؼش ػ٤ٜٞٗخ ك٤غ طٔظخُ 

رٔؼش حُؼ٤ٕٞ ٝٗيس ٓٞحىٛخ ٜٝٗخػش ر٤خٟٜخ  (حُٜٔخ  )حُزوَس حُٞك٤٘ش 

: ٝحُلٍٞ ٛٞ ٗيس ٓٞحى حُليهش ٓغ ٗيس ر٤خٝ حُؼ٤ٖ ٖٝٓ حٓؼِظٜخ 

: ٣وٍٞ حَٓإ حُو٤ْ 

 

طٜي ٝطزي١ ػٖ أ٤َٓ ٝطظو٢  

َِ ْطِل ُٓ                                              ر٘خظَس ٖٓ ٝكٖ ٝؿَس 

 

 

ط٘لَ، طي٣َ ٝؿٜٜخ ك٤زيٝ هّيٛخ أ٤ٓال : طّٜي

طلٌٍ  : ٝطظّو٢
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أ١ حُزوَ حُٞك٢٘ : حُٞكٖ

حْٓ ٌٓخٕ : ٝؿَس- 

ُٜخ ١لَ  اًح ًخٗض حُظز٤ش ٓطلال ًخٗض أّٗي َٗحٓش ك٢ ىكغ ح٣ٌُٖ : ٓطلَ

.  ٣وظَرٕٞ ٖٓ حٝالىٛخ

 

    ٝحُ٘خػَ حَٓإ حُو٤ْ كبكٔخٓٚ ح٤َُٛق رٌَ ٓخ ك٢ ٗظَس حُٔلزٞرش ٖٓ 

ِٝؿيحٗٚ حُ٘ؼ١َ  ػطق ٝك٘خٕ حٝ حٗظيحى ٝؿي ٝٓلزش  هي أػََّ ك٢ 

٤ش ِّٔ إ٣ش حُل َُّ ُٓٔٞ حُ ٌُٖ ك٤ٖ .رخالٓظـخرش ٝحُظلخػَ ٖٓ طٌٝم حُـٔخٍ ٝ

ٗ٘٘ي حُظؼز٤َ ػٖ ٗظَس ٌٛٙ حُؼ٤ٖ حُـ٤ِٔش حُٞحٓؼش ، ٌٝٛٙ حُ٘ظَس حُؼ٤ٔوش 

حُ٘خكٌس، ٌٝٛح حُل٘خٕ ح١ٌُ ٣٘غ ٜٓ٘خ ٓ٘خءح  ٝحُؼطق ح١ٌُ ٣ل٤ٞ ػٜ٘خ  

ْطِلَ  ك٤ٜخ حُٞىحػش حٝ حُلٌٍ  ُٓ ٗـي  حُ٘خػَ  ٣ظَؿٜٔخ   ر٘ظَس روَس ٝك٤٘ش 

. ك٢ إٓ ٝحكي 

 

 

حكذ حُ٘ؼَحء حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِّٛش حُٞؿٚ حُٜخك٢ حُ٘و٢ّ : ؿٔخٍ حُٞؿٚ - 6

ك٤ٚ ر٤خٝ ط٘ٞرٚ َٓٔس ه٤ِِش حٝ ر٤خٝ ٓخثَ ح٠ُ حَُٔٔس أ١ ٛلخء ٝٗوخء 

ٝحألىٓش طؼ٢٘ حَُٔٔس، - أىٓخء- ٝر٤خٝ ك٢ ٓٔخٍ ، ٝه٤َ ح٠٣خ ك٢ ٝٛلٜخ 

:  ٝحألى٣ْ ٛٞ ظخَٛ حالٍٝ ٖٝٓ حٓؼِظٜخ 

:  هخٍ ٤َُٛ رٖ حر٢ ٠ِٔٓ 

 

خ ٓخ ك٣ٞن حُؼوـــــي ٜٓ٘ـخ  ّٓ  كؤ

                                             كٖٔ أىٓخء َٓطؼٜــــخ حٌُــــالء  

 

خ حُٔوِظـــــخٕ كٖٔ ٜٓخس    ّٓ ٝأ

ٍّ حُٔالكـــش ٝحُٜلـــخء   ُِٝي

حُزوَ حُٞك٢٘ : حُٜٔخ

ٍّ حُِئُئ : حُي

كٖٔ حُٞؿٚ : حُٔالكش 

حُوخ٢ُ ٖٓ أ١ حػَ أ١ حُ٘خػْ : ٝحُٜلخء 

: ٝهخٍ حألػ٠٘

 

ظز٤ش ٖٓ ظزخء ٝؿَس حىٓخء   

                                            طٔق حٌُزخع طلض حُٜـــيحٍ 
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حْٓ ٌٓخٕ : ٝؿَس

َٓٔحء : أىٓخء- 

ط٘خُٝٚ : ّٓق حُيٝحء- 

ػَٔ ٗـَ حألٍى : حٌُزخع- 

ٗزخص ١ل٢ِ٤ ٣ظؼِن رخألٗـخٍ : حُٜيحٍ- 

 

       كخُؼَد أكزّٞح حُِٕٞ حالر٤ٞ ح١ٌُ ٣وخ٢ُ ر٤خٟٚ ٢ٗء ٖٓ حُٜلَس 

 ٚٗٞٔٔ٣ ٍّ  .  (أَُٛ)ك٤وَؽ ُٕٞ ًِٕٞ حُؤَ أٝ حُي

: ٝهي ٓيف حَٓإ حُو٤ْ ٌٛح حُِٕٞ ك٢ ٓؼِوظٚ ك٢ هُٞٚ 

 

ًزٌَ حُٔوخٗخس حُز٤خٝ رٜلَس  

                                                      ؿٌحٛخ ٤َٔٗ حُٔخء ؿ٤َ حُٔلَِّ 

 

ُّ ِهزخُإٛخ  ٍٍ ال ٣َُح ٝر٠٤ِش ِهْي

، رٜخ  ٍٞ َِ :   طٔظّْؼُض، ٖٓ ُٜ ـِ ْؼ ُٓ  ََ ؿ٤

 

 

حُلٌّ ح١ٌُ ُْ ٣ٔزن رٔؼِٚ ٝطؼ٢٘ حُز٘ض حُزخًَس حُظ٢ ُْ طظِٝؽ ُْٝ : حُزٌَ

. ٣وَرٜخ ٍؿَ 

حُو٢ِ : حُٔوخٗخس- 

حُٔخء حُٜخك٢ : ح٤َُٔ٘- 

حُٔخء ح١ٌُ ٣ٍِ٘ روَرٚ أهٞحّ ًؼ٤َٕٝ ك٤ٜزق ػٌَح : حُٔلَِ- 

ٝك٢ حُٞؿٚ ح٠٣خ حكذ حُ٘ؼَحء حُؼَد ح٠٣خ ًحص حُوي حال٤َٓ أ١ حُط٣َٞ 

. حالِْٓ حُ٘خػْ حُوخ٢ُ ٖٓ حُ٘ؼَ حٝ حُِؿذ 

 

ك٤ٜق أَٓإ حُو٤ْ حُؼـَ . ٝٛٞ حُلْ ٝ ٓويٓش حالٓ٘خٕ ك٤ٚ : حُؼـَ  – 7

: ك٤وٍٞ

 

  ٍّ رؼـَ ًٔؼَ حالهلٞحٕ ٓ٘ٞ

                                      ٗو٢ حُؼ٘خ٣خ أٗ٘ذ ؿ٤َ أػؼَ  

 

ٗزخص ر١َّ رظالطٚ ر٤ٞ ط٘زٚ حألٓ٘خٕ ٝهِزٚ أٛلَ : حالهلٞحٕ
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 - ٍ ّٞ ٘ٓ: َِٛٓ

أر٤ٞ : أٗ٘ذ- 

ٓظَحًذ رؼ٠ٚ كٞم رؼٞ : أػؼَ- 

 

ّٕ حُ٘ؼَحء حُؼَد حكزٞح حألٓ٘خٕ حُز٠خء حُظ٢ طٌٕٞ ًحص  ٖٝٓ ٛ٘خ ٗـي أ

 ٍ ّٞ حم ٓ٘ َّ . ُٕٞ ٗو٢ّ ر

 

ٖٓ ٛ٘خ - كخُـ٤َٔ ك٤ٜخ أّٜٗخ ٗي٣يس حُلَٔس ًخََُٓ حُوخُٚ : حُ٘لخٙ - 8    

- ُظـ٤َٔ حُ٘لظ٤ٖ  حٝ ح٠ُِٔ (حكَٔحُ٘لخٙ  )حٓظويّ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ

: ٣ٝٔظلٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓظ٠ّؤش ه٤ِال ٖٝٓ حٓؼِظٜخ هٍٞ ١َكش رٖ حُؼزي

 

ٍح   ّٞ ٘ٓ ّٕ ٝطزْٔ ػٖ أ٠ُٔ ًؤ

َّ حََُٓ ىػٚ ُٚ ٗي١                                           طوَِّ ك

 

كْ ًٝ ٗلظ٤ٖ َٓٔح٣ٖٝ : أ٠ُٔ 

أٓ٘خٜٗخ ٗخرظش ك٢ ُؼش كَٔحء ٛخك٤ش : طوَِ كَ حََُٓ 

حُـخٗذ حٌٍُٔٞ ٖٓ حََُٓ : حُيػٚ 

خ حُ٘لخٙ كوي ٝٛلض رخُِؼْ  ّٓ ٤ٔٓٝض حُز٘ض حُظ٢ ك٢  (ح٤َُٔ ا٠ُ حَُٔٔس)أ

ًٜٞٗخ ٣وخُطٜخ ٓٔخٍ هل٤ق - ٤ُٔخء- ٗلخكٜخ ٓؼش 

 

كوي حكذ حُؼَر٢ّ  ٖٓ حالٗق  ٓخ ًخٕ أه٢٘ ىحثٔخً ح١  َٓطلؼخً :   حالٗق -  9

٢ٓٝ حُوٜزش  ك٤ٚ ٤ٟن ك٢ حُٔ٘و٣َٖ ٓغ حٓظوخٓش ك٤ٚ  ٣وٍٞ حُ٘خػَ ٓؼٖ 

: رٖ أّٝ 

 

ٝأه٠٘ ًلّي ح٤ُٔق ٣َ٘د هزِٜخ 

 

ح١ٌُ ٣٘زٚ حُو٘خس أٝ حَُٓق ك٢ حالٓظوخ ٓش  : ٝ حأله٠٘

 

كوي حهظِق حُ٘ؼَحء ك٢ ؿٔخٍ ح٤ُي ريءح ٖٓ حُٔؼْٜ : ؿٔخٍ ح٤ُي٣ٖ - 10

ّٕ حُْٞٗ ًخٕ حُٜلش حُٔظزؼش أٌٗحى كوي ٝؿي  ٝحٗظٜخءح رخالٛخرغ  ٝرٔخ أ

ّٕ ح٤ُي حُوخ٤ُش ٖٓ حُْٞٗ ٢ٛ حالؿَٔ  ٖٝٓ حٓؼِظٜخ ٣وٍٞ . رؼٞ حُ٘ؼَحء أ

:  حُ٘خػَػز٤ي رٖ حالرَٙ
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ّٞ  ٗخػٔش  ٝاّٜٗخ  ًٜٔخس  حُـ

                                        طي٢ٗ ح٤ُٜ٘ق رٌّق ؿ٤َ ّٓٞٗٞ 

روَس حُٞكٖ : حُٜٔخ

حُـطخء :ح٤ُٜ٘ق

 

ٝهي أكذ حُؼَد حألٍىحف حُط٣ِٞش ح٠ُؤش : حالٍىحف ٝحالكوخً -  11

حُٔٔظِجش  ٝحالكوخً ح٤ُِٔخٗش  حٌُٔظِ٘س  حُٔيٍٝس  حُِٔٔخء  ٝحُوخ٤ُش ٖٓ 

٤٠ُٓجش  حُ٘ؼَ حٝحُِؿذ  ٓغ ر٤خٝ  ٓ٘ٞد رلَٔس ًٝخٗض ػ٘يْٛ كُٔلش 

ك٢ ه٣َطش حُـٔخٍ ٝحألٗٞػش ٝحَُؿزش ُي٣ْٜ، ٝهي ٗزّٜٞح حَُىك٤ٖ رٌؼ٤ذ 

: حََُٓ ، رخُيػٚ ،ٝرخُٔٞؽ  ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ

 

ٓوط١ٞش حُٔظ٤ٖ٘،ؿ٤َ ٓلخٟش   

ى   َّ                                              ٣ٍَّخ حَُٝحىف ، ر٠ّش حُٔظـ

 

:  ٣وٍٞ حهَ  ٣ٜق كز٤زظٚ 

 

َس حَُو٘خ   َٔ ٠ُٓ ٓوط١ٞش حُٔظ٤ٖ٘ 

                                           ٣ٍَّخ  حَُٝحىف، هِوٜخ  ٌٍٓٔٞ  

 

     ٝحُلويحٕ طل٤٠خٕ ح٠ُ ٌٓخٖٓ حُٔلَ ٝحُـٔخٍ  ك٤ٜٔخ حإلؿٞحء 

ٌُح ًخٗض حُلوٌ حُـ٤ِٔش ٢ٛ حَُِّلخء حٌُٔظِ٘س ، طظ٘خٓن .ٝحإلؿَحء ٝحُٜ٘ٞس 

ٓغ ػظْ حَُىف ٝطي٣َٝٙ ٝه٤َ ك٤ٚ اٗٚ أٗؼْ ٖٓ حُل٣ََ ٝأ٤ُٖ ٖٓ حُِري، 

٣ّخ حُٔٔظِجش حُو٣ٞش  َّ ٝٗزَّٚ .ٝحُٔخم حالِْٓ حٝ حالؿَٔ  ك٢ٜ حُٔخم حُ

. حُ٘ؼَحء حُٔخه٤ٖ رؼٔٞى٣ٖ ٖٓ حََُٔٓ 

 

: ٣وٍٞ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ

 

ٓو٢ ح٤ُٜ٘ق ُْٝ طَُى آوخ١ٚ  

                                                  كظ٘خُٝ٘ٚ ٝحطَّوَظ٘خ ،رخُــــ٤ي 

 

رٔو٠َّذ ٍهٚ ًؤٕ ر٘خٗــــٚ  

                                                 ػْ٘ ػ٠ِ أؿٜخٗٚ ُْ ٣ُؼوي 
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: ٣ٝوٍٞ حَٓة حُو٤ْ ك٤ٚ 

 

  َّ و٠َ ُٓ ًٝٔق ُط٤ق ًخُـي٣َ 

  ٌَََُّ ُٔ  ٝٓخم ًؤُٗزٞد حُٔو٢ حُ

 

كوي ك٠َ حُ٘ؼَحء ًحص حُؼ٘ن حُط٣ِٞش ٝٓؼِٞٛخ : حُ٘لَ حٝ حُؼ٘ن - 12

ؤ ٖٓ . رخُ٘خهش ٌُح ٣٘طزن ػ٤ِٜخ ٓخ ٣٘طزن ػ٠ِ حُٞؿٚ ٖٓ ك٤غ حُِٕٞ  ّٓ أ

ر٠٤خء حُِٕٞ ٢ٛٝ كظٔخ طٌٕٞ .ك٤غ حُطٍٞ كظل٠َ ًحص حُؼ٘ن حُط٣ِٞش 

: ٣وٍٞ حَٓإ حُو٤ْ .ر٠٤خء الٜٗخ ٓٔظٍٞس رخُلـخد ٝؿ٤َ ٓؼَٟش 

 

 ٍٖ ٝؿ٤ي ًـ٤ي حَُثْ ٤ُْ رلخك

ظْٚ   -  َّٜ َِ - اًح ٢ٛ ٗ ؼَطَّ ُٔ ٝال رِ

 

أكذ حُؼَد ٖٓ حُوٍٜٞ ح٠ُّخَٓس ٝحُ٘ل٤ِش :    حُوَٜ ح٠ُخَٓ - 13 

حُ٘خػٔش ٝٛٞ حُلِحّ حألٗؼ١ٞ ح١ٌُ ٣لَٜ ر٤ٖ ػوَ حالٗظٜخء ٝحٗظٜخء 

حُؼوَ ، ر٤ٖ أػ٠ِ حُـٔي ٝر٤ٖ  أٓلِٚ أػزخإٙ ال كَٜ ُٜخ،كخُوَٜ ٣لَٔ 

كٞهٚ  ٛيٍح رخٍُح ٝ ٌٓظِ٘ح ٜٝٗي٣ٖ ٣ل٠٤خٕ رخُلِْ ٝحُ٘٘ٞس  ٝٓ٘يٝى ٖٓ 

حٓلِٚ  رَىك٤ٖ ػظ٤ٔ٤ٖ ٓٔظي٣َ٣ٖ ٣ٔ٘لخٕ حُ٘خظ٣َٖ ػ٘ن حُل٤خس  ٝؿٔخٍ 

: حَُٔأس هخٍ حرٖ حُي٤ٓ٘ش

 

  َُ ُٚ ،ٝأٓخ هَٜٛخ كزظ٤ الُص  اُحٍٛخ                    كِيْػ َٓ ػو٤ِ٤ّش ،أٓخ  

 

حُٔٔظي٣َ  :  ٝحُيػٚ  

ح٠ُخَٓ :   حُزظ٤َ 

: ٝهخٍ حالهَ 

 

َٝٗرض ًؤّ ٓيحٓش ٖٓ ًلٜخ 

                                                 ٓوَٝٗش  رٔيحٓش  ٖٓ ػـَٛخ 

 

ٝطٔخ٣ِض ك٠لٌض ٖٓ أٍىحكٜخ  

                                               ػـزخ ٢ٌُ٘ٝ  ر٤ٌض  ُوَٜٛخ 
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        ك٘ظَحُ٘خػَ حُؼَر٢ ا٠ُ ٌٛٙ حألٝٛخف حُـٔي٣ش ك٢ ط٘خٓوٜخ 

ّٔيٛخ ك٢ ٗؼَٙ ًٌُٝي حػظزَ كًَش حَُٔأس  ٤ٜ٘ٓٝخ ػَٜ٘ح ٖٓ ػ٘خَٛ  كـ

حُلظ٘ش ٝحإلؿَحء كيالُٜخ  ٓـ٘خ٤١ْ ٝؿخًر٤ش روالف حٌُٕٔٞ ح١ٌُ ٍرٔخ 

٣وَِ حإلػخٍس ٣ٝليى ٓلخطٖ حُـٔي ػ٘يٛخ ، ٌُح ؿخء حُ٘ؼَ ٓ٘ٞرخ  رؤٝٛخف 

طُٔـي حُلًَش ك٢ حألٗؼ٠ ك٤غ ٝٛلٞٛخ رـٜٖ حُزخٕ ٝحُٜٔخ  حٝ حُزوَس 

حُٞك٤٘ش ٝرلوق حُّ٘وخ، ٤ٜ٘ٓٝخ ر٤َٔٔ حُـٔخّ ٝهط٠ حُوطخ ط٢٘ٔ ح٣ُٜٞ٘خ 

 .

       ٌٝٛٙ ٢ٛ حُٜلخص حُظ٢ ٝؿيص ك٢ ٗؼَ حُـٍِ ػ٘ي حُـخ٤٤ِٖٛ ٝحُظ٢ 

ٝرخُؼٞىس ا٠ُ حُٜلخص حًٌٍُٔٞس . أكزّٜخ حَُؿَ ك٢ حَُٔأس ك٢ ًُي حُؼَٜ 

ٓخروخ ٝحُظ٢ أػِٖ حُ٘خػَ حُـخ٢ِّٛ أّٗٚ ٣لزٜخ ك٢ حَُٔأس كظظٔؼَ ٌٛٙ حالٍٓٞ 

كبٜٗخ ٛلخص ال طِحٍ ٓلزٞرش كظ٠ّ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح، . ك٤ٜخ ُظٌٕٞ ػ٘ٞحٕ ؿٔخُٜخ 

ٓغ حهظالف ك٤ٔخ ٣ظؼِّن ر٠وخٓش ٍٝٗخهش حَُٔأس ٝكٔذ حالِٓؿش ٝحالٛٞحء 

. حُ٘ل٤ٔش 

 

 

 

 

 ****************************
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ٗخػَحص  ك٢ حُـخ٤ِٛش 
 

 
 

  ر٘ض ػؼٔخٕ سًػل٤َ                    
 

 

 

 

 

ٗخػَس ؿخ٤ِٛش، ٖٓ أَٛ ح٤ُٔخٓش . ُػل٤َس ر٘ض ػزخى، ٖٓ ر٢٘ ؿي٣ْ        

٢ٛٝ حهض حالٓٞى  ٤ٓي ر٢٘ ؿي٣ْ    (ْٗٔ حُّ٘ٔٞ )٤ً٘ٝظٜخ  (ر٘ـي)

. ًٝخٗض ؿي٣ْ هخٟؼش ُِٔي ١ْٔ، كزـ٠ ػ٤ِْٜ 

 

ٝه٤َ  ًخٕ ١ْٔ رٖ ًُٞ رٖ اٍّ رٖ ٓخّ ٝؿي٣ْ رٖ ػخَٓ رٖ أَُٛ          

ح٤ُٔخٓش )ًٝخٗخ حر٢٘ ػْ  حً ٣ِظو٤خٕ  رٔخّ رٖ ٗٞف  ًٝخٗض ٓٔخًْٜ٘ ٟٓٞغ 

ًٝخٗض ٖٓ أهٜذ حُزالى ٝأًؼَٛخ ه٤َح  ًٝخٕ ٌِْٜٓ ( ؿٞح )ًٝخٕ حٜٓٔخ  (

ًٝخٕ ظخُٔخ هي طٔخىٟ ك٢ حُظِْ ح  ٝح٤َُٔس   (ػ٤ِٔن)أ٣خّ ِٓٞى حُطٞحثق 

١ِوٜخ  (٣ِِٛش)ٝ حُوزق ًؼ٤َح  كظ٠  ه٤َ  إ حَٓأس ٖٓ ؿي٣ْ ٣وخٍ ُٜخ 

  (ػ٤ِٔن)ُٝؿٜخ ٝأٍحى أهٌ ُٝيٛخ ٜٓ٘خ كوخٛٔظٚ ا٠ُ 

أ٣ٜخ حُِٔي كِٔظٚ طٔؼخ ، ٟٝٝؼظٚ ىكؼخ ، ٝأٍٟؼظٚ ٗلؼخ ، كظ٠ : ٝهخُض 

اًح طٔض أٝٛخُٚ ، ٝىٗخ كٜخُٚ ، أٍحى إٔ ٣ؤهٌٙ ٢٘ٓ ًَٛخ ، ٣ٝظ٢ًَ٘ رؼيٙ 

. ٍٝٛخ 

أ٣ٜخ حُِٔي اٜٗخ أػط٤ض َٜٓٛخ ًخٓال ، ُْٝ أٛذ ٜٓ٘خ ١خثال  :  كوخٍ ُٝؿٜخ 

 .اال ٤ُٝيح هخٓال ، كخكؼَ ٓخ ً٘ض كخػال 

 

رخهٌ حُـالّ كٜخٍ ك٢ ؿِٔخٗٚ  ٝحَٓ إٔ طزخع حَُٔأس  (ػ٤ِٔن  ) كؤَٓ حُِٔي 

ُٝٝؿٜخ ك٤ؼط٠ حُِٝؽ هْٔ ػٜٔ٘خ ٝطؼط٠ حَُٔأس ػَ٘ ػٖٔ ُٝؿٜخ ، 

 :  : ٗؼَح  (٣ِِٛش)كوخُض 

 

أط٤٘خ أهخ ١ْٔ ٤ُلٌْ ر٤٘٘خ 

كؤٗلٌ كٌٔخ ك٢ ٣ِِٛش ظخُٔخ                                                                                 
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ُؼ١َٔ ُوي كٌٔض ال ٓظٍٞػخ 

   ٝال ً٘ض ك٤ٖٔ ٣زَّ حُلٌْ ػخُٔخ                                        

 

ٗيٓض ُْٝ أٗيّ ٝأ٠ٗ رؼظَط٢ 

 ٝأٛزق رؼ٢ِ ك٢ حُلٌٞٓش ٗخىٓخ                                                         

                 

ُٔخ ٓٔغ ػ٤ِٔن هُٜٞخ  أَٓ إٔ ال طِٝؽ رٌَ ٖٓ ؿي٣ْ ٝطٜيٟ ا٠ُ       

ُوٞح ٖٓ ًُي رالء ٝؿٜيح ًٝال ٝحٓظَٔ ػ٠ِ ٌٛٙ ٝ .ُٝؿٜخ كظ٠ ٣لظَػٜخ 

 حُلخُش ٣ٞ١ال 

 

( ُػل٤َس ر٘ض ػلخٕ حُـي٤ٔ٣ش)   ُٝٔخ  ُٝؿض  ْٗٔ حُّ٘ٔٞ، ٢ٛٝ  

أهض حألٓٞى ، كِٔخ أٍحىٝح كِٜٔخا٠ُ ُٝؿٜخ حٗطِوٞح رٜخ ا٠ُ ػ٤ِٔن ٤ُ٘خُٜخ 

هزِٚ ، ٝٓؼٜخ حُلظ٤خٕ ، كِٔخ ىهِض ػ٤ِٚ حكظَػٜخ ٝه٠ِ ٓز٤ِٜخ ، كوَؿض 

ا٠ُ هٜٞٓخ ك٢ ىٓخثٜخ ٝهي ٗوض ىٍػٜخ ٖٓ حالٓخّ ٖٝٓ حُوِق ٝحُيّ ٣ز٤ٖ 

 :٢ٛٝ ك٢ أهزق ٓ٘ظَ ٢ٛٝ  طوٍٞ

 

 ؿي٣ْ   ٖٓ ال أكي أًٍ

 رخُؼَّٝ                                         ٣لؼَ  أٌٌٛح                                     

 

٠َٟ٣ رٌح ٣خ هّٞ رؼَ كَ 

   أٛيٟ ٝهي أػط٠ ٤ٓٝن حَُٜٔ                               

 

ألهٌسُ  حُٔٞص  ًٌح ُ٘لٔٚ 

ٌَ ٖٓ  إٔ  ٣ُلؼَ  ًح  رؼَٝٓٚ                                ه٤

 

 

        كِٔخ ٓٔغ أهٞٛخ حألٓٞى هُٜٞخ ، ًٝخٕ ٤ٓيح ٓطخػخ ك٢ هٞٓٚ  

٣خ ٓؼَ٘ ؿي٣ْ إ ٛئالء حُوّٞ ٤ُٔٞح رؤػِ ٌْٓ٘ ك٢ : كوخٍ ُوٞٓٚ - 

ىحًٍْ اال رِٔي ٛخكزْٜ ػ٤ِ٘خ ٝػ٤ِْٜ  ُٝٞال ػـِٗخ ُٔخ ًخٕ ُٚ ك٠َ ػ٤ِ٘خ  

. ُٝٞ حٓظ٘ؼ٘خ إلٗظٜل٘خ ٓ٘ٚ ، كؤ٤١ؼ٢ٗٞ ك٤ٔخ آًَْٓ كبٗٚ ػِ حُيَٛ 

 

ٝهي ك٢ٔ ؿي٣ْ ُٔخ ٓٔؼٞح ٖٓ هُٞٚ 
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! ٗط٤ؼي ٌُٖٝ حُوّٞ أًؼَ ٓ٘خ :  كوخُٞح 

كب٢ٗ أٛ٘غ ُِِٔي ١ؼخٓخ ٝأىػٞٙ ٝأِٛٚ ا٤ُٚ ، كبًح ؿخءٝح ٣َكِٕٞ ك٢ :  هخٍ 

. حُلَِ أهٌٗخ ٤ٓٞك٘خ ٝهظِ٘خْٛ 

 .حكؼَ :  كوخُٞح 

 

  كٜ٘غ ١ؼخٓخ كؤًؼَ ٝؿؼِٚ رظخَٛ حُزِي  ٝىكٖ  حالٓٞى ٝهٞٓٚ        

٤ٓٞكْٜ ك٢ حََُٓ ٝىػخ حُِٔي ٝهٞٓٚ  كـخءٝح ٣َكِٕٞ ك٢ كِِْٜ  كِٔخ 

أهٌٝح ٓـخُْٜٔ ٝٓيٝح أ٣ي٣ْٜ ٣ؤًِٕٞ  أهٌص ؿي٣ْ ٤ٓٞكْٜ ٖٓ حََُٓ 

. ٝهظِْٞٛ ٝهظِٞح ٌِْٜٓ ٝهظِٞح رؼي ًُي ٖٓ ؿخء ٓؼٚ ٖٓ ١ْٔ 

 

ِٓي ح٤ُٖٔ  (كٔخٕ رٖ طزغ)     ٝحٕ  حُزو٤ش  حُزخه٤ش  ٖٓ ١ْٔ هٜيٝح 

كِٔخ ًخٕ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٤َٔٓس ػالع ح٣خّ   (ح٤ُٔخٓش )كخٓظَٜ٘ٝٙ  كٔخٍ ا٠ُ 

: هخٍ ُٚ حكيْٛ  

طزَٜ حَُحًذ ٖٓ  (ح٤ُٔخٓش ) ؿي٣ْ ٣وخٍ ُٜخ  ٓظِٝؿش ٖٓ إ ٢ُ أهظخ-  

٤َٔٓس ػالػش  ح٣خّ  ٝا٢ٗ أهخف إٔ طٌٍ٘ حُوّٞ ري  كَٔ أٛلخري ك٤ِوطغ ًَ 

. ٍؿَ ْٜٓ٘ ٗـَس ك٤ِـؼِٜخ أٓخٓٚ 

 

كؤَْٓٛ كٔخٕ رٌُي ك٘ظَص ح٤ُٔخٓش كؤرَٜطْٜ 

ُوي ٓخٍص ا٤ٌُْ ك٤َٔ  :  كوخُض ُـي٣ْ 

ٝٓخ ط٣َٖ ؟ : هخُٞح . 

أٍٟ ٍؿال ك٢ ٗـَس ٓؼٚ ًظق ٣ظؼَهٜخ أٝ ٗؼَ ٣وٜلٜخ  :  هخُض 

 ًٝخٗٞح ًٌُي  كٌٌرٞٛخ ، كٜزلْٜ كٔخٕ كؤرخىْٛ ، ٝأط٢ كٔخٕ رخ٤ُٔخٓش 

كلوؤ ػ٤ٜ٘خ ، كبًح ك٤ٜخ ػَٝم ٓٞى ، 

ٓخ ٌٛح ؟ :  كوخٍ 

كـَ أٓٞى ً٘ض أًظلَ رٚ ٣وخٍ ُٚ حإلػٔي ، :  هخُض 

، ٝهي أًؼَ ( ح٤ُٔخٓش  )ٝرٌٜٙ ح٤ُٔخٓش ٤ٔٓض.  ًٝخٗض أٍٝ ٖٓ حًظلَ رٚ 

. حُ٘ؼَحء ًًَٛخ ك٢ أٗؼخٍْٛ 

 

ُٝٔخ ٌِٛض ؿي٣ْ َٛد حألٓٞى هخطَ ػ٤ِٔن ا٠ُ ؿز٢ِ ٢١ء كؤهخّ رٜٔخ     

ًُي هزَ إٔ طُِٜ٘ٔخ ٢١ء  ًٝخٗض ٢١ء طٍِ٘ حُـَف ٖٓ ح٤ُٖٔ  ٝٛٞ ح٥ٕ 

ًٝخٕ ٣ؤط٢ ا٠ُ ٢١ء رؼ٤َ أُٓخٕ حُو٣َق ػظ٤ْ حُٖٔٔ . َُٔحى ٝٛٔيحٕ 

٣ٝؼٞى ػْٜ٘ ، ُْٝ ٣ؼِٔٞح ٖٓ أ٣ٖ ٣ؤط٢ ، ػْ اْٜٗ حطزؼٞٙ ٤ٔ٣َٕٝ ر٤َٔٙ 

، كَأٝح (ك٤ي  )كظ٠ ٛز٢ رْٜ ػ٠ِ أؿؤ ٠ِٔٓٝ ؿز٢ِ ٢١ء ، ٝٛٔخ روَد
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ك٤ٜٔخ حُ٘وَ ٝحَُٔحػ٢ حٌُؼ٤َس ٍٝأٝح حألٓٞى رٖ ػلخٍ ، كوظِٞٙ ، ٝأهخٓض 

:. ٢١ء رخُـز٤ِٖ رؼيٙ  كْٜ ٛ٘خى ا٠ُ ح٥ٕ 

 

:  ٖٓ  ٗؼَ ػل٤َس  حُـي٤ٔ٣ش  ٌٛٙ حالر٤خص  طلَٝ هٜٞٓخ

 

َُ ٓخ ٣ئط٠ ا٠ُ كظ٤خطٌْ   َٔ أ٣ُْل

ُْ ػيى حَُ٘ٔ                                                    ٝأٗظْ ٍؿخٍ ك٤ٌ

 

ٝطٜزق ط٢٘ٔ ك٢ حُيٓخء ػل٤َسٌ 

كَّْض ك٢ حُ٘ٔخء ا٠ُ رؼَ                                              ُُ ػ٤ً٘ٚ 

 

 ُْ ُٝٞ أٗ٘خ ًَّ٘خ ٍؿخال ًٝ٘ظ

 ال ٗوَ رٌح حُلؼَ    ٌُ٘خ ٗٔخًء                                                

 

كٔٞطٞ ًَحٓخ أٝ أ٤ٓظٞح ػيًْٝ 

                                          ٍ ِْ ـَ ُٝىرّٞح ُ٘خٍ حُلَد رخُلطذ حُ

 

ِٞح   َّٔ ٝاالّ كَوُِّٞ ح رطٜ٘خ ٝطل

ا٠ُ رِي هلَ ٝٓٞطٞح ٖٓ حٍُِٜ                                             

 

  ًٟ ٌَ ٖٓ طٔخٍى ػ٠ِ أً ُٖ ه٤ كِِز٤

                                            ٍّ ٍّ ػ٠ِ حٌُ ٌَ ٖٓ ٓوخ ُِٝٔٞص ه٤

 

ٝإ أٗظْ ُْ طـ٠زٞح رؼي ٌٛٙ 

ٌُْلَ                                              كٌٞٗٞح ٗٔخء ال طُؼخُد ٖٓ حُ

 

ُْ ٤١ذ حُؼَّٝ كبٗٔخ   ٝىٌٝٗ

ْوظُْ ألػٞحد حُؼَّٝ َُِٝ٘ٔ                                               ِِ ُه

 

ُٓلوخً ١ٌُِ ٤ُْ ىحكؼخ  كزُْؼيحً ٝ 

                                          َِ  ٣ٝوظخٍ ٢٘ٔ٣ ر٤٘٘خ ٤٘ٓشَ حُلْل
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**************************************** 
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  ر٘ض ٓ٘وٌٓؼخى 

 

 (حُزّٔٞ  )                                    

 

 

 

ِوٌ  ر٘ض ُٓؼخى          ْ٘ ُٓ    رٖ  ٓؼي  ػَٔٝ رٖ  رٖ  ًؼذ  رٖ  ِٓٔخٕ  رٖ  

  حُلَد ر٤ٖٗ٘ٞد  ٗخػَس ؿخ٤ِٛش ًخٗض حُٔزذ ك٢   رٖ ط٤ْٔ   ٓ٘خس ٣ُي

 أٍرؼ٤ٖ  ٝحُظ٢ ٤ٔٓض  رلَد حُزّٔٞ  حُظ٢ ىحٓض   ٝطـِذ  ٝحثَ رٌَ رٖ

   ٖٓ أٗؤّ ): رخُزّٔٞ ك٤وخٍ  ُ٘ئّ ٍ  حُٔؼَ  ٠ُ٣َد   ٝٛخٍ ػخٓخً 

  (حُزّٔٞ 

 

ٌٛح   ٣يٍ  ٍرٔخ  حُؼَد  ػ٘ي ٝ حُؼ٤ٕٞ س  رٍِمص حُزّٔٞ  حٗظَٜ          

ٍٚ   ٝٓالكش   ؿٔخٍ ػ٠ِ   الٕ  ًٝحص حُؼ٤ٕٞ حٍُِهخء  هِش ٗخىٍس ػ٘يٛخ  ٝؿ

. ك٢ حُٔـظٔغ حُؼَر٢ ٓخروخ ٝكخَٟح 

 

  (ًٝخٗض حُزّٔٞ ٍُهخء  ):  هخٍ حُـخكع ك٢ رخد ٍُم حُؼ٤ٕٞ ػ٘ي حُؼَد 

 

ح  ه٤َ اٗٚ ٗخهش  رٔزذ   حُلَد حُظ٢ ىحٍص  طِي أَٓ  ٖٓ  ًخٕ  ٝأٓخ ٓخ       

 :  حُؼؼخُز٢   هخٍكوي ُٝؿٜخ ٍ ًخٗض 

 

س ، ٝٓؼٜخ ؿخٍ ُٜخ ٖٓ ح أّ ؿٔخّ  ُحٍص أهظٚ إ حُزّٔٞ     ) ََّ   رٖ ٓ

  ًٝخٕ هي    ُٚ  ٗخهش   ٝٓؼٚ    ْٗٔ  رٖ ٓؼي  ُٚ   ٣وخٍ  ؿَّهز٤ِش 

   كؤهزِض   هي كٔخٙ  َٓػ٠  ك٢  طَػ٠  ٍآٛخ ُٔخ   ٤ًِذ رٖ ٍر٤ؼش  ٍٓخٛخ

ً   َٟٝػٜخ ٣٘وذ   طَؿٞ ٢ٛٝ ٛخكزٜخ   ا٠ُ  حُ٘خهش ً  ُز٘خ    كِٔخ   ٝىٓخ

   كؤهزَٛخ(  حُزّٔٞ) ُٝؿظٚ ٓؼخى  ر٘ض ٓ٘وٌ  ا٠ُ حٗطِن   رٜخ   ٓخ ٍأٟ

   – ٝح ؿَرظخٙ   ٝح ًالٙ :  كوخُض

 

   كٔٔؼٜخ حرٖ  -  حُل٘خء  أر٤خص ط٤ٜٔٔخ حُؼَد  أر٤خطخً  هخُضٝه٤َ حٜٗخ  

  ؿٔخّ أهظٜخ 

ً  رِولش  كٞ هللا ألهظِٖ حٛيث٢! أ٣ظٜخ حُلَس :  كوخٍ ُٜخ      ؿخٍى ٤ًِزخ
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 . كٔخص ٜٓ٘خ   أػوِظٚ  ١ؼ٘ش   كطؼ٘ٚ   ٤ًِذ  ا٠ُ ػْ ًٍذ كوَؽ        

  ىحٓض ٝحُظ٢   رٌَ ٝطـِذ  ر٤ٖ  حُزّٔٞ كَد  ًٝخٗض  ٓززخ ك٢  ٝهٞع

 . ٝٓخٍ ٗئّ حُزّٔٞ ٓؼالً.  ٝهي ط٘خءّ  حُؼَد  ك٤ٜخ   ٓ٘ش  أٍرؼ٤ٖ

 

( كَد حُزّٔٞ):  حُلَد  ٌٛٙ  ٝه٤َ ػٖ       

 

 ك٢   حُٔٞػزخص حُوٜخثي  ٖٓ  ػّيص  ه٤ٜيس  حُزّٔٞ ٝ هخُض           

  رٔززٜخ  طوّٞ   ٍرٔخ   ًخٗض  حُـخ٤ِٛش  ك٢  حَُٔأس  إٔك٤غ .حُ٘ؼَ حُؼَر٢ 

ً حُلَٝد ٝٓززخ  ك٢  ٛالى  حٌُؼ٤َ ٖٓ  حر٘خء    ًلَد  حُزّٔٞ   أك٤خٗخ

ً ٌٛٙ حَُٔحس   حٓظٌِض  ٝهخٛش اًححالهٞحّ    حُ٘ؼَ ٓؼَ     ٓالكخً كؼخالً ٓٞػزخ

 . حُزّٔٞ   كؼِض ًٔخ  ٝحالٗظوخّ  حُؼؤٍ  ًً ػ٠ِ  ك٠ّخ  طوُٞٚ ف

 :    ٖٓ ٗؼَٛخ

 

  ٌٍ ِو ْ٘ ُٓ  ٍِ زَْلُض ك٢ َىح ْٛ ْٞ أَ َى َُ َُ ْٔ  َُؼَ

ٌٍ ألَْر٤َخط٢ِ                      َٞ َؿخ ْٛ َٝ ْؼٌي  َٓ  َْ ٤ْ ِٟ خ  َٔ َُ 

 

رٍَش   َْ ٍِ ُؿ زَْلُض ك٢ ىح ْٛ ٢ِ أَ َّ٘٘ ٌِ ُٝ 

َٗخط٢                   ّثُذ ٣َْؼُي ػ٠ِ  ٌِ ظ٠َ ٣َْؼُي ك٤ِٜخ حُ َٓ 

 

َي ٝحٍِطَلَ   ِٔ ٍ رَِْ٘ل َُ ـْ ك٤ََخ ٓؼُي ال طَ

حِص                      َٞ ْٓ ٍِ أَ ِٖ حُـخ ٍّ ػ ْٞ  كبََّٗي ك٢ هَ

 

   ُْ ُٜ ْ٘ ُىََٝٗي أًَٝحِى١ كَب٢ّٗ َػ َٝ 

حِكَِشٌ                                  ََ       ر٤ََُّ٘خط٢ِ   ال ٣َْلِوُي٢ِٗٝ  َُ

 

ٓؼخى ر٘ض   ) ٝحٜٓٔخ ًحص ٣ّٞ ح١ِوض حُزّٔٞ    ٝك٢  ٍٝح٣ش  حهَٟ ه٤َ  

 )ُٟظَػ٠ ك٠ كْ( َٓحد  ) طيػ٠  ُٜخ   ٗخهش ( رٌَ) ؿٞحٍ  ٠ٛٝ ك٠(ٓ٘وٌ 

   َٟػٜخ  ٗن كِٔخ ٍحٟ ٤ًِذ   حُ٘خهش طَػ٠ ك٢ كٔخٙ   ٍٓخٛخ  ف  ( ٤ًِذ

:  ٝٛٞ ٣وٍٞ   ( ٓؼي رٖ ًإ٣ذ حُـٔخ٠ٗ )  ٍحػ٤ٜخ   ٝحى٠ٓ رْٜٔ

          

 .٤ُؼِْ آٍ َٓس ك٤غ ًخٗٞح 

   رؤٕ كٔخٟ ٤ُْ رٔٔظزخف                                      
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َٓظَـيٝ    ِْ ِٛ ٍِ  ٝإٔ حُوٞف ؿخ

ٝحفِ                                     ََ خُ ًَ سَ  َٝ ِّ َؿي  َػ٠ِ حألَهٞح

 

ْ َُلٔخً  َػز٤طخ ُٜ ط٠ُل٢ ر٤ََ٘ َٝ 

ُْ رِخُِويحفِ                                         ًً ِّٔ وَ ُٔ ُٚ حُ ُٔ ِّٔ  ٣ُوَ

 

َظّ٘ٞح أ٢ََّ٘ٗ رِخُِلِ٘غ أ٠َُٝ   َٝ 

ًُُ٘ض أ٠َُٝ رِخَُ٘ـخفِ                                        أ٢َّٗ  َٝ 

 

َٗض َػو٤َحً   هَي ؿخ َٝ ض  َـّ  اًِح َػ

لخفِ                                   َٜ َٖ حُ ِٓ  ُٝ َح ِٔ َِض حُ   طَز٤ََّ٘

 

ص ََّ َٟ ِٖ اًِح أَ ٓخ ٣َُٟٔ ح٤ََُي٣ َٝ 

ًَِش حُلَالفِ                                         ي ُٔ  رِٜخ ح٠ُ٘ٔ٤ُ رِ

 

ِٖ ٤ٗزخٕ َهٌٝٛخ   َِ ر  ر٢َ٘ ًُٛ

ٖ ُؿ٘خفِ                                     ِٓ َرَظ٤َٜخ  َٟ  كَٔخ ك٢ 

  

 (ٓؼخى ر٘ض ٓ٘وٌ  )  حُزّٔٞ كِٔخ ػِٔض . كٔخطض   ريٜٓخ  ُزٜ٘خ  كخهظ٢ِ

 : حٗ٘خص  طوٍٞ  رؤَٓ ٗخهظٜخ 

 

 ٌٍ  كِٞ أ٠٘ٗ حٛزلض ك٠ ىحٍ ٓ٘و

 ُٔخ ٤ْٟ ٓؼي ٝٛٞ ؿخٍ ألر٤خط٠                                     

 

 ٠ٌُ٘٘ٝ حٛزلض ك٠ ىحٍ ؿَرٍش 

 ٓظ٠ ٣ؼيٝ ك٤ٜخ حٌُثذ ٣ؼيٝ ػ٠ِ ٗخط٠                             

 

 

 ك٤خ ٓؼي ال طـٍَ ر٘لٔي ٝحٍطلَ 

  كبٗي ك٠ هّٞ ػٖ حُـخٍ حٓٞحص                                     

 

 حُٜٔخٗش ٝحٌُُش حً حْٜٗ ػـِٝح ػٖ كٔخ٣ش  ك٢ هُٜٞخ رٌَهز٤ِش كَأص       

رخُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ٣َٓؼخ  حُ٘ؼَ ٣َٟٔ  ٗخهش ُٖٔ ك٠ ؿٞحٍْٛ هخٛش ٝحٕ 
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 رؤٕ ( ؿٔخّ)٠ٔٔ٣ٝ  ػَٔٝ رٖ َٓس   كخهْٔ   ح٤ُْٜ٘  كطذ ً٘خٍ ك٠

      : حٗ٘ي هخثال     ػْ   كوظِٚ  ٤ًِزخ كخُظو٠  ٢ٛٝ هخُظٚ   ُٜخػؤ١ٍ

                                                        

ٍَ  ٝ ٗلٖ هَٜٗخ   طـِذ حر٘ش ٝحث

 روظَ ٤ًِذ حً ١ـ٠ ٝطو٤ال                                      

 

ُٗنَّ َٟػٜخ   أهٌٗخٙ رخُ٘خد حُظ٠ 

  كؤٛزق ١ٞٓٞء حُلٔخ ٓظٌُال                                  

 

 هخٛش أٝ طلخٝٝ  ِٛقال١  ٓـخال   رٌَ  هز٤ِش ٝر٣ٌٜٖ حُز٤ظ٤ٖ ُْ طظَى

ػ٠ِ ٛوَس رٞحٍى حٓٔٚ   ريٓٚ  ًظذ  هي  ٝحٕ ٤ًِذ ٝٛٞ ٣لظ٠َ ًخٕ

  (ال طٜخُق)   أله٤ٚ ٓخُْ  ٝحهؼش ٓوظِٚ  ٓٞهغ   ٝحُـ٘يٍح (حُل٠ٜ)

 

 ٣٘خىٝٗٚ   ٓظٜؼٌِخ ًٝخٕ ػَر٤يح  رٖ ٍر٤ؼش  ٓخُْ  كخٓظوزَ          

ٗزؤ ٓوظَ أه٤ٚ   ( حَُِٜٜٔ) حٝ ٣ٌ٘ٞٗٚ  ٝكخٍٓخ ٓـٞحٍح ٣٘خىٝٗٚٓخُْ ح٣َُِ

 ) ر٘ض ٍر٤ؼش ٣ٝ٘خىٜٝٗخ  ٓؼخى حهظٚ  ٓوخ١زخ   كؤٗ٘ي ٤ًِذ ٤ُالً ٝٛٞ ٌَٓحٕ

 :هخثالً ( ٟزخع 

 

ٍد ٍِ َ٘خ ُِ ل٠ ً  ْٜ َٓ  ِّ ْٞ َ٤ُْ خ ك٢ِ ح َٔ  َىِػ٢ِ٘٤ كَ

ْٖ َؿِي                            ِٓ  َّ ْٞ َ٤ُْ َد ح ََ خ أَْه َٓ الَ ك٢ِ َؿٍي  َٝ 

 

س ٍ    ََ ٌْ َٓ  َِ خ٣ٍ َٔ َٓ  َىِػ٢ِ٘٤ كَِب٢ِّٗ ك٢ِ 

َٕ طـِي١                               َٝ حٓظزخ  ٢ٔٛ ََّ  رٜخ ؿ

 

َُ كب٢٘ٗ      ْٕ ٣طِغِ حُٜزُق ح٤ُ٘ٔ  كب

ِى                             ََّ لَ ُٓ  ٍٕ ح َٝ  ََ ٣َْ٘خ َؿ٤ْ َٞ ُٜ ُْ  َٓؤَْؿُيٝح ح

 

      ًٞ  ٝ أٛزُق رٌَحً ؿخٍس طٜالٛٔ

ِى                                  ََ ْٓ أَ َٝ ٤َْٗنٍ   ََّ ًُ َٛخ  ٍُ ََُظخ  ٣ََ٘خ

 

 ًٝخٗض َٗحٍس    ٤ًِذ  أه٤ٚ   ُيكٖ أٛزق حُٜزخف طٞؿٚ ٓخُْ      كِٔخ  

هي هيكض  ر٤ٖ رٌَ ٝطـِذ ٝٓززٜخ  ٗخهش  حُ٘خػَس   (حُزّٔٞ )كَد  

. ٓؼخى ر٘ض ٓ٘وٌ 
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حُوَٗن  حُز٣ٌَش 
 
 

 

حُز٣ٌَش   رٖ ٓخُي   رٖ ٛلخٕ ريٍ  ر٘ض  حُوَٗن         ٢ٛ  حُ٘خػَس  

 . حُؼيٗخ٤ٗش

 

. ٢ٛ أهض ١َكش رٖ حُؼزي ٖٓ أٓٚ. ٗخػَس ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش         

طِٝؿٜخ رَ٘ رٖ ػَٔٝ رٖ َٓػي ٤ٓي ر٢٘ أٓي ح١ٌُ هظَ ٣ّٞ ًالد ٖٓ 

 . هزِْٜ

 

. ك٢ ٍػخثٚ ٍٝػخء ٖٓ هظَ ٓؼٚ ٖٓ هٜٞٓخ حؿِزٚ  ًخٕ أًؼَ ٗؼَٛخ             

. ُٜخ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٛـ٤َ. ًٔخ ٍػض أهخٛخ ١َكش

  

          طٞك٤ض ك٢ حُٔ٘ش  حُو٤ٖٔٔ  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  ح١  ك٢ ػخّ    

 574\ ٤ٓالى٣ش  ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ك٢ ػخّ 570

: ٝ ٖٓ ٗؼَٛخ ٌٛٙ حالر٤خص 

 

َٖ ٍٛ٘ي   ٓزٌِؾ   ٖٓ  أال  ر

َ٘خُء ًحٓخ                                  ْٔ ُّ حَُل  ٝهي ال طَْؼَي

 

ْيٍم  ِٛ  ِٝ ٍْ ْٖ أ ِٓ خ  ْؿظََ٘ ََ ًٔخ أْه

وخٓخ                                    ُٓ ـَظز٢ِ  ُٔ  طََٟ ك٤ِٜخ ُ

 

خ  َّٔ خ هخُْض كظخس ُ حُل٢ّ َُ َٔ ًَ

َّْ ؿ٘خٜٗخ ؿ٤٘خً ُٜخٓخ                                   أك

 

أطْٚ ر٤ََِِْ  ٍْ ُِيٛخ ٝأ ُٞح

خ                                 ًٓ ١ َظالَ َِ ْٔ َّ ٓخ طَ  هًَطخ َُٝوَ

 

ظَٞطَحٍص  ُٓ َْٔض طََٟ حُوَطخ  أَُ

ٗخٓخ                                  َٝ َى حُوطخ ُـَلَخ  َِ ْٞ طُ َُ َٝ 
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:  ٝطوٍٞ ك٢ ُٝؿٜخ ٝهي هَؽ ٤ُِٜي ٝحُو٘ٚ  طٜلٚ 

 

 ٣خ ٍد ؿ٤غ هي هَٟ ػخُد 

 أؿٖ أكٟٞ ك٢ ؿٔخىٟ ٓط٤َ                                    

 

 ٓخٍ رٚ أؿَى ًٝ ٤ٓؼٍش 

 ػزالً ٗٞحٙ ؿ٤َ ًخد ػؼٍٞ                                       

 

 كؤُزْ حُٞكٖ رلخكخطٚ 

 ٝحُظو٢ حُز٤ٞ رـ٘ذ حُٔي٣َ                                     

 

 ًحى ٝهيٓخً ٣ؼـَ حُزخٍُ حٍ 

 ًٞٓخء رخُٔٞص ً٘زٚ حُل٤َٜ                                     

 

 ٣زـ٢ ػ٤ِٜٔخ حُوّٞ اًح أٍِٓٞح 

  حألُٔؼ٢ حُوٍَٝ  ظٖ  ٝٓخء                                     .

 

 آد ٝهي ؿْ٘ أٛلخرٚ 

١ِٞ٣ ػ٠ِ أٛلخرٚ رخُز٤َ٘                                       

 

 

: ؿٔخػظٚ  طوٍٞهخُض طلوَ رِٝؿٜخ رَ٘ رٖ ػَٔٝ ٝٝ

 
 ُوي ػِٔض ؿي٣ِش إٔ رَ٘حً

 ؿيحس َٓرق َٓ حُظوخ٢ٟ                                       

 

 ؿيحس أطخْٛ رخُو٤َ ٗؼؼخ 

  ٣يم ٍٗٔٞٛخ كي حُو٠خٝ                                  

 

 ػ٤ِٜخ ًَ أ٤ٛي طـِز٢

 ٣ًَْ ًَٓذ حُلي٣ٖ ٓخٝ                                     

 

 رؤ٣ي٣ْٜ ٛٞحٍّ َٓٛلخص 
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  ؿالٛخ حُو٤ٖ هخُٜش حُز٤خٝ                                  

 

 ًَٝ ٓؼوق رخٌُق ُيٕ 

ٝٓخرـش ٖٓ حُلِن حُٔلخٝ                                   

 

 

: ح٠٣خ  (هالد  )ٝهخُض طَػ٢ ُٝؿٜخ  ٝطز٤ٌٚ ٝهي هظَ ٣ّٞ 

 

 أػخًُظ٢ ػ٠ِ ٍُء أك٤و٢ 

 كوي أَٗهظ٢٘ رخُؼٌٍ ٣ٍو٢                                         

 

 ٍَ  كال ٝأر٤ي آ٠ٓ رؼي ر٘

 ػ٠ِ ك٢ ٣ٔٞص ٝال ٛي٣ن                                        

 

 ٝرؼي حُو٤َ ػِؤش رٖ رَ٘ 

  اًح ِٗص حُ٘لّٞ ا٠ُ حُلِٞم                                   

 

 ٍَ  ٝٓخٍ ر٘ٞ ٟز٤ؼش رؼي رِ٘

 ًٔخ ٓخٍ حُـٌٝع ٖٓ حُل٣َن                                     

 

 ٓ٘ض ُْٜ رٞحثِش حُٔ٘خ٣خ 

 رـ٘ذ هالد ُِل٤ٖ حُٔٔٞم                                       

 

 كٌْ روالد ٖٓ أٝٛخٍ هٍَم 

  أه٢ ػوٍش ٝؿٔـٔش ك٤ِن                                          

 

 ٗيح٢ٓ ُِِٔٞى اًح ُوْٞٛ 

 كزٞح ٝٓوٞح رٌخْٜٓ حَُك٤ن                                     

 

 ْٛ ؿيػٞح حألٗٞف ٝأٍؿٔٞٛخ 

 كٔخ ٣٘ٔخؽ ٢ُ ٖٓ رؼي ٣ٍو٢                                      

 

  ٝهخُض  ح٠٣خ  
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حِص  ََ ٍُ ك٢ حُوَلَ ََٛذ حَُلالَّ أال ًَ

 ٝ ٖٓ ٣ٔألُ حُـل٘خِص ك٢ حُـلَحِص                                

 

َّْ ًؼٞرُٚ  ٝ ٖٓ ٣َؿُغ حََُٓق حألٛ

ِّ ًخُ٘وَحِص                                         ِٚ ىٓخُء حُوٞ ػ٤ِ

 

 

:  ٝهخُض  طَػ٤ٚ ح٠٣خ 

 

ش  َػَيْىٗخ َـّ ٔخ ٝػ٣َٖ٘ ك ْٔ ُُٚ َه

  كِٔخ طٞكخٛخ حٓظٟٞ ٤ٓيحً ٟؤخ                                   ًً

 

ٗخ ا٣خرُٚ  َْ ْؼ٘خ رٚ ُٔخ حٗظظ ـِ كُ

ٍٍ ال ٤ُٝيحً ٝال هلٔخ                                       َِ كخ ػ٠ِ ه٤

 

 

: ٝطوٍٞ طلوَ روٜٞٓخ 

 

ْٕ   ال أال ََ َُٓي  طْلَو َػ٤ََِْ٘خ   أ

ظَخِد    ًخٕ ِك٤َ٘خ ر٤َِّٞ                                  ٌِ  ك٢ حُ

 

  ٍٖ ٌّ ٖٓ هؼ٤ كوْي هطؼْض ٍإٝ

حِد                                   ََ َٗ  ٖ ِٓ  ٍُ ُيٝ ُٛ هَْي َٗوَؼَُض  َٝ
 

ل٠   ْٟ َ ٍّ كؤ لخ ْٔ َٖ َك َى٣َْ٘خ حر ٍْ ٝأ

ُْ حٌُثخِد                                     ِٙ ٗـ ٍُ رِ٘ٞ طـٞ

 

:  ٝهخُض ح٠٣خ 

 

 ْْ ِٖ حٓظلِْض ىٓخءٛ َّٕ ر٢٘ حُلٜ ا

َّْ  كخٍرٜخ    أٍٓي  ر٘ٞ                               ْٚ   ػ   ٝحُز
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َّْ كؤٝػزٞح  ُْ ؿيػٞح حألَٗق حألٗ ٛ

 كخُظلٞٙ ٝؿخٍرٚ  ٝؿزٞح حُٔ٘خّ                               

 ػ٤ِٔش رٞحٙ حُٔ٘خٕ رٌلٚ 

  ػ٠ٔ إٔ طاله٤ٚ ٖٓ حُيَٛ ٗخثزٚ                              

 

 

 

 

 

 

 

    *********************              
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                  ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس ح٤ُ٘زخ٢ٗ 
 

 

 

 

    ٢ٛ ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس رٖ ًَٛ رٖ ٤ٗزخٕ ٖٓ ر٢٘ ٤ٗزخٕ رٖ رٌَ رٖ ٝحثَ 

 ٛ٘ٞ  أ٠ُٝ حُ٘خػَحص حُؼَر٤خص ٖٝٓ أؿَٔ ٗٔخء رٌَ ٢ٛٝ ُٝؿش ٤ًِذ

 . حهٞٛخ  ؿٔخّ رٖ َٓس هخطَ ٤ًِذ ٝح٣َُِ ٓخُْ

 

ٝٛٞ حرٖ ػٜٔخ ٝهي  (٤ًِذ)        طِٝؿض ٖٓ ٝحثَ رٖ ٍر٤ؼش حُِٔوذ 

 رؼي إٔ (حُظزغ ح٤ُٔخ٢ٗ) ط٣ِٝـٜخ ح٠ُ  هزَ ٌٛح (حُزّٔٞ)ٍؿزض هخُظٜخ

 )ٌُٝ٘ٚ هظَ  هزَ حٕ ٣ظِٝؿٜخ  رل٤ِش ىرَٛخ.ٝٛلظٜخ ُٚ رلٖٔ ؿٔخُٜخ

آَإ  )ٝ( ٓخُْ ) ح٣َُِح ػْ ا٠ْٗ ا٤ُْٜ( ؿٔخّ ) ٝحهٞٛخ(٤ْٓٝ رٖ ٍر٤ؼش

 كظِٝؿٜخ  ٤ًِذ رٖ َٓس حرٖ ػٜٔخ  ًٝخٕ ُٜخ ػَ٘س حهٞس ( .حُو٤ْ

 ..(ؿٔخّ  )حٛـَْٛ 

 

 .٢ٛٝ ٗخػَس  (حُزّٔٞ) ٝه٤َ ؿخءص هخُش ؿٔخّ حٜٓٔخ           

كَٔص ارَ ٤ٌُِذ  (َٓحد)كُِ٘ض ك٢ ؿٞحٍْٛ ًٝخٕ ُٜخ ٗخهٚ ٣وخٍ ُٜخ 

ُػض حُ٘خهش ٝحٗلَ  ػوخُٜخ ف ف(حُزّٔٞ) رل٘خء ر٤ض سر٘خهظٜخ ٢ٛٝ ٓؼوٍٞ

ح١ٌُ ًخٕ ٝحهلخ ػ٠ِ كٞٝ حُٔخء ٝٓؼٚ هٞٓٚ (٤ًِذ )رَ  كخهظِطض رب

.  كَٓخٛخ رْٜٔ  ٝحٓظـَرٜخ حُ٘خهش  أٌَٗٛخ ٜٝٓخٓٚ كِٔخ ٍآٟ

 

 ُزٜ٘خ ريٜٓخ كِٔخ   كِٔم َٟػٜخ ك٘لَص ٢ٛٝ طَؿٞ ٝهي حهظ٢ِ        

 !!ٝحٓـ٤َحٙ!!..ٝحًالٙ: ٛخكض( حُزّٔٞ)ٍأطٜخ 

ٓؼٚ ٓالكٚ ٝطزؼٚ  ػخٍص ػخثَس ؿٔخّ كؤَٓع ح٠ُ كَّ ُٚ كًَزٜخ ٝكَٔف

حكي كظ٤خٕ هٞٓٚ ٝحٗطِن حُلظ٤خٕ ػخث٣َٖ كظ٠ ىهال ػ٠ِ ٤ًِذ كوخٍ ُٚ 

 :ؿٔخّ

  كؼوَطٜخ حُزّٔٞػٔيص ح٠ُ  ٗخهش ؿخٍط٢ هخُظ٢  ٣خ أرخ حُٔلخٓي- 

 !ً٘ض ٓخٗؼ٢ ٖٓ  حٌُٝى ػٖ كٔخ١ ؟ أ:كوخٍ ٤ًِذ- 

  ٝػطق ػ٤ِٚ كَٓٚ ١ٝؼ٘ٚ رَٓلٚ(ؿٔخّ)كخٗظي ؿ٠ذ 

 .ٝحهزَ ػَٔٝ كطؼ٘ٚ حهَٟ ٝٓو٢ ٤ًِذ هظ٤ال 

... 
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ٝهؼض ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس ك٢ حٛؼذ حُٔٞحهق  حٝ ر٤ٖ ٗو٢ ٍك٢  ك٤غ         

. (٤ًِذ )ُٝؿٜخ  (ؿٔخّ)هظَ حهٞٛخ 

 

 :هِٖ ألهض ٤ًِذٝ  حُ٘ٔٞس ص حؿظٔغ(٤ًِذ)ٝك٢ ٓؤطْ            

ػٖ ٓؤطٔي، كبٕ ه٤خٜٓخ ك٤ٚ ٗٔخطش - أ١ ح١َى٣ٜخ - ٍّك٢ِ حُـ٤ِِش  -

 ٝػخٍ ػ٤ِ٘خ ػ٘ي حُؼَد،

كؤٗض , حهَؿ٢ ػٖ ٓؤطٔ٘خ, ٣خ ٌٛٙ:   ُٜخ   أهض ٤ًِذ(حٓٔخء ) كوخُض -

 حُوخطَ– حُٞحطَ   .أهض ٝحطَِٗخ 

-  

كوَؿض ؿ٤ِِش ٢ٛٝ طـَ أ٣ًخُٜخ ُٝٔخ ٍكِض ؿ٤ِِش هخُض أهض               

. ٣َٝ ؿًيح ٥ٍ َٓس ! ٍكِش حُٔؼظي١، ٝكَحم حُ٘خٓض: ٤ًِذ 

 

س رٜظي ٓظَٛخ ٝطَهُّذ : رِؾ هُٜٞخ ؿ٤ِِش هخُضُٔخ  ف      ََّ ٤ًٝق ط٘ٔض حُُل

طَْٛخ ػْ ! أٓؼي هللا ؿي أهظ٢ أكال هخُض ٗلَس حُل٤خء، ٝهٞف حالػظيحء! َٝ

 :أٗ٘ؤص طوٍٞ

 

  كال   ُٔض   حٕ  حألهٞحّ  ٣خ حر٘ش 

  طؼـ٢ِ رخُِّٞ كظ٠ طٔؤ٢ُ                                      

 

 ح١ٌُ     طز٤٘ض     كخًح أٗض

 ٣ٞؿذ حُِّٞ ك٢ِٓٞ ٝحػ٢ٌُ                                     

 

 ؿَ ػ٘ي١ كؼَ ؿٔخّ ك٤خ

  كَٔط٢ ػٔخ حٗـِض أٝ ط٘ـ٢ِ                                 

 

 كؼَ ؿٔخّ ػ٠ِ ٝؿي١ رٚ

   هخْٛ ظ١َٜ ٝٓيٕ أؿ٢ِ                                    

 

 ُٞ رؼ٤ٖ كوجض ػ٢٘٤ ٟٓٞ

  كخٗلوؤص ُْ أكلَ          أهظٜخ                                      

 

 ٣خهظ٤ال هٞٝ حُيَٛ رٚ

     ٓوق ر٤ظ٢ ؿ٤ٔؼخ ٖٓ ػَ                               
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 ٛيّ حُز٤ض ح١ٌُ حٓظليػظٚ

     ٝحٗؼ٠٘ ٣ٜيّ ر٤ظ٢ حألٍٝ                                 

 

 ٍٝٓـخ٢ٗ هـظِٚ ٓـٖ ًؼ٤ٍذ

  ٤ٍٓش ح٢ُٜٔ٘ٔ رٚ حُٔٔظؤَٛ                               

 

 ٣ـخ ٗـٔخث٢ ىٌٖٝٗ ح٤ُّٞ هي

     هـ٢ٜ٘ حُيَٛ رَُء ٓؼ٠َ                               

 

 هـ٢ٜ٘ هـظَ ًـ٤ِذ رِظ٠ً

   ٓـٖ ٍٝحث٢ ُٝظ٠ ٓٔظوز٢ِ                                 

 

 ُـ٤ْ ٖٓ ٣ز٢ٌ ٤ٓٞ٤ُٚ ًٖٔ

     اٗـٔخ ٣ـز٢ٌ  ُـ٤ّٞ ٣ـ٘ـ٢ِ                                 

 

 ٣ـ٘ظل٢ حُـٔيٍى رخُؼؤٍ ٝك٢

      ىًٍـ٢ ػـؤ١ٍ ػـٌَ حُٔؼٌَ                                

 

 ُـ٤ظٚ ًـخٕ ىٓـؼ٢ كخكظِزٞح

   ىٍٍحً ٓـ٘ٚ ىٓـ٢ ٓـٖ أًلَ                                  

 
 كـؤٗـخ هـخطـِشٌ ٓـوـظُٞشٌ

    ُٝـؼَ حُـَِٚ إٔ ٣ـ٘ظَ ُـ٢                                  

 

     ًًَص ٌٛٙ حالر٤خص ك٢ ًظخد حُؼٔيس  الرٖ ٤ٍٗن  حُـِء  حُؼخ٢ٗ 

  ًٔخ ًًَص ك٢ ًظخد حالؿخ٢ٗ ُالٛلخ٢ٗ  ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ 154 153ٝٛللش

 .    ًظذ طخ٣ٍن حالىد حُؼَر٢   

 

 ٓخ ٍٝحءى ٣خ ؿ٤ِِش؟:  كوخٍ ُٜخ( َٓس)ُو٤ٜخ حرٞٛخ             ٝه٤َ  

ٝؿَّ .. ػٌَ حُؼيى، ٝكِٕ حالري، ٝكوي ك٤َِ، ٝهظَ حمٍ ػٔخ ه٤َِ :  هخُض

 .حالكوخى، ٝطلظض حالًزخى حٓخّ حالٜٗخى 

 حٝ ٣ٌق ًُي ًَّ حُٜلق، ٝحؿالء حُي٣خص؟:كوخٍ ُٜخ ٝحُيٛخ. 
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 .ح٤٘ٓش ٓويٝع ٍٝد حٌُؼزش، أرخ حُزيٕ طيع ُي طـِذ ىّ ٍرٜخ: كوخُض ؿ٤ِِش

 

  ٤ً٘ٝظٜخ (ري٣ِش  )ٝه٤َ حٕ ؿ٤ِِش ًخٗض ُٜخ ر٘ظخ ٖٓ ٤ًِذ  حٜٓٔخ        

 : ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ ػٜٔخ حَُِٜٜٔح٤ُٔخٓش  

 

 أر٤ٜخ   ػٖ    ري٣ِش   طٔؤ٢ُ٘

                                   ٝٓخ طي١ٍ ري٣ِش ػٖ ١َ٤ٟٔ

 

  رٞحٍىحص  طًَض أ٢ٗ  ػ٠ِ 

                                    رـ٤َح   ك٢  ىّ  ٓؼَ  حُؼز٤َ

 

 كِٞ ٗزٖ حُٔوخرَ ػٖ ٤ًِذ

 رخٌُٗخثذ    أ١    ٣َُ.                                    ٤ُؼِْ 

 

كظ٠ طْ . ػْ ؿؼِض ؿ٤ِِش طظ٘وَ ٓغ هٜٞٓخ ر٢٘ ٤ٗزخٕ ك٢ كَٝرْٜ        

حُِٜق  ر٤ٖ  رٌَ ٝطـِذ   ًٝخٗض ؿ٤ِِش ػ٘يٓخ هظَ أهٞٛخ ُٝؿٜخ كخٓالً، 

ظٚ  ّٔ ّٔخّ كٌخٕ   (حُٜـَّ)كُٞيص ؿالٓخً ٓ ال  (حُٜـَّ)ٍٝرخٙ هخُٚ ؿ

ؽ ّٝ ٝر٤ٖ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘  (حُٜـَّ) حر٘ظٚ  كٞهغ ر٤ٖ ٙ ٣ؼَف أرخ ؿ٤َٙ، ُٝ

. رٌَ رٖ ٝحثَ ًالّ 

 

 .  ٓخ أٗض رٔ٘ظٚ كظ٠ ِٗلوي رؤر٤ي: كوخٍ ُٚ حُز١ٌَ

 

           ٚ ّٓ ًٝخٗض حُلَد هي ٟٝؼض أُٝحٍٛخ، كؤٓٔي ػ٘ٚ ٝىهَ ا٠ُ أ

خ رٚ كؤهزَٛخ حُوزَ ّٔ ّٔض ُٝؿظٚ أٗٚ ١ٞ٘٣ حالٗظوخّ . ًج٤زخً كٔؤُظٚ ػ ٝأك

ّٜض ػ٤ِٚ حَٓ  ُٝؿٜخ (ؿٔخّ )كيهِض ػ٠ِ أر٤ٜخ   (حُٜـَّ )كو

ّٔخّ  .ػخثَ ٍٝد حٌُؼزش: كوخٍ ؿ

 

ّٔخّ)   ٝرخص   ُٜـَّ ح) كؤٍَٓ ا٠ُ   كظ٠ أٛزق حَُٟق  ٓؼَ  ػ٠ِ (ؿ

 : كؤطخٙ كوخٍ ُٚ(

ؿظي حر٘ظ٢ ٝأٗض -  ّٝ اٗٔخ أٗض ُٝي١ ٢٘ٓٝ رخُـٌٔخٕ ح١ٌُ هي ػِٔض ٝهي ُ

ٓؼ٢، ٝهي ًخٗض حُلَد ك٢ أر٤ي ُٓخٗخً ٣ٞ١الً كظ٠ ًيٗخ ٗظلخ٠ٗ، ٝهي 

حٛطِل٘خ ٝطلخؿِٗخ، ٝهي ٍأ٣ض إٔ طيهَ ك٤ٔخ ىهَ ك٤ٚ حُ٘خّ ٖٓ حُِٜق، 

 .ٝإٔ ط٘طِن كظ٠ ٗؤهٌ ػ٤ِي ٓؼَ ٓخ أهٌ ػ٤ِ٘خ ٝػ٠ِ هٞٓ٘خ
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 .  كوخٍ حُٜـَّ أٗخ كخػَ ٌُٖٝ ٓؼ٢ِ ال ٣ؤط٢ هٞٓٚ اال رألٓظٚ ٝكَٓٚ

 

ّٔخّ ػ٠ِ كَّ ٝأػطخٙ ألٓش ٝىٍػخً، كوَؿخ كظ٠ أط٤خ           كلِٔٚ ؿ

ّٚ ػ٤ِْٜ  ّٔخّ )ؿٔخػش ٖٓ هٜٞٓٔخ كو ٓخ ًخٗٞح ك٤ٚ ٖٓ حُزالء ٝٓخ  (ؿ

 ٛخٍٝح ا٤ُٚ ٖٓ حُؼخك٤ش، 

 

ٌٝٛح حُلظ٠ حرٖ أهظ٢ هي ؿخء ٤ُيهَ ك٤ٔخ ىهِظْ ك٤ٚ، ٣ٝؼوي : -ػْ هخٍ         

رٞح حُيّ ٝهخٓٞح ا٠ُ حُؼوي، أهٌ  َّ : ٍٓلٚ ػْ هخٍ (حُٜـَّ)ٓخ ػويطْ، كِٔخ ه

ّٔخّ)ال ٣ظَى حَُؿَ هخطَ أر٤ٚ ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٠ُ-     ػْ ١ؼ٘ٚ كوظِٚ، ػْ ( ؿ

 .ٝحُي ُٝؿظٚ ٝٗو٤ن ٝحُيطٚ ٝ هخُٚ (ؿٔخّ)ٙ هظَرؼي ُّلن روٞٓٚ 

 

 ٝك٢ ٍٝح٣ش  ٤ٓالى٣ش 540ٗلٞ /  م ٛـ80ٝه٤َ طٞك٤ض ؿ٤ِِش ٗلٞ        

\  هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش  أ١ رليٝى ٓ٘ش 37\  حهَٟ طٞك٤ض  ػخّ

٤ٓالى٣ش 583

 

 

 

 

 *********************************
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 صفٌة بنت ثعلبة الشٌبانً
 
 
 
 
 
 

ٌنتهً نسبها األعلى إلى ربٌعة من بنً شٌبان  صفٌة بنت ثعلبة        
 وتذكرنً هذه الشاعرة وانا  شاعرة جاهلٌة  بن نزار بن معد بن عدنان

التً دارت بٌن العرب والفرس و  (ذي لار )اكتب سٌرتها الذاتٌة بمعركة
اسهام هذه الشاعرة  الفعلً بهذه المعركة  وادارتها  وشد المبائل العربٌة 

 شٌبان  بنً أسهمت إسهاًما كبًٌرا فً جمع لومها للمتال والحرب  فمد
  بمٌادة هانئ بن مسعود(ذي لار)والمبائل األخرى لٌولعوا بالفرس فً 

.لعةا وكان أخوها عمرو بن ثعلبة على رأس الوالشٌبانً   
 

هند بنت النعمان بن  ان  هذه  المعركةبا سب من اوكان             
البارع وحسنها الفرٌد   كانت مشهورة بجمالها (الحرلة ) وتكنى بالمنذر

 حتىالناس حولها  وٌضرب االمثال  بحسنها  وجمالها  أحادٌث وكانت .. 
تمناها لنفسه  فؤرسل إلى و فرغب  فٌها     كسرى  الى  خبرها   وصل

ولوكان  للزواج  فؤنف النعمان أن ٌزّوجها من أعجمً  منه ابٌها ٌطلبها
ملكا  وهذه عادة العرب  لدٌما  وال زالت موجودة فً كثٌر من المبائل 

ملن الفرس  ( كسرى أبروٌز )نا اال  النعمان  فاعتذرالعربٌة حتى االن 
 ملن الحٌرة ولد أوغر صدره علٌه زٌد (النعمان بن المنذر)غضب على 

 فلجؤ النعمان إلى . لتل أباه عدي بن زٌد النعمان بن عدي العبادّي ألن
هانئ بن مسعود الشٌبانً فاستودعه أهله وماله وسالحه ثم عاد 

. فاستسلم لكسرى فسجنه ثم لتله  
  النعمانائع وأرسل كسرى إلى هانئ بن مسعود ٌطلب إلٌه تسلٌمه ود

لنفسه  (كسرى)التً ارادها  (الحرلة  )وكان من جملة ودائعه  ابنته  
 انفة  (كسرى)ان  ٌزوجها  لالعجمً  ولو كان الملن  (النعمان)وابى 

بنً )على ( كسرى )دفعها إلٌه دفعاً للمذمة فغضب من فؤبى هانئ 
 وعزم على استئصالهم فجّهز لذلن جٌشاً ضخماً من  الفرس (شٌبان

 من  للفرس   ومن لبائل العرب الموالٌة (جالبزٌن) و (الهامرز)ٌمودهم 
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إٌاس بن لبٌصة ) لٌادة هذه المبائل   وولى تغلب والنمر  ولضاعة وإٌاد
  . (الدوسر) و(الشهباء) وبعث معهم كتٌبتٌه (الطائً

 
 ( بكر بن وائل) استجاروا بمبائل( شٌبان  بنً)  فلما بلغ النبؤ           

 ( حنظلة بن سٌّار العجلً)فوافتهم طوائف منهم واستشاروا فً أمرهم
بكر بن ) وهو ماء ل( ذي لار)واستمر رأٌهم على البروز إلى بطحاء

( الكوفة) لرٌب من (وائل  
 

 بالشاعرة صفٌة (الحرلة)  وتكنىهند بنت النعمانت استجار          فمد
  إلى لومها هذه اإلجارةورحبت بها ولامت لتعلن فؤجارتها بنت ثعلبة 

 وما تعنً هذه االجارة من الحرب بٌن جٌوش كسرى  وبنً شٌبان الٌهم
   
:  هند بنت النعمان تشكوةحالها لالت الُحرلة    
 

 ما كنت أحسب والحوادث جّمةٌ
العُّوُد ولم ٌَعدنى  أنى أموت                                                     

 
 حتى رأٌت على ارومة مولدى
  وشمله ٌتبدُد   ٌزول   ملكا                                   

 
 وغشٌت كل العُْرب حتى لم أجد

ذا ِمّرة حسن الحفٌظة ٌوجُد                                    
 

ٌَْد أبٌِن  كٌف حٌاتُنا, ُموتى بُعَ  
والموُت فهو لكل حًٍ ُمرَصُد                                               

 
لل الوفا, ذهب العزا , خاب الرجا   

ال السهل سهُل وال نجوٌد انُجُد                                     
 

 جمدت عٌون الناس من عبراتها
جلَمُد  صالٌد   صٌم  وللوبهم                                    
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كان ثعلبة الشٌبانى شٌخ المبٌلة لد مات  وخلفه ابنه الفارس  عمرو       
وكانت شمٌمته الكبرى صفٌة بنت ثعلبه هى حكٌمة . بن ثعلبة الشٌبانى 
لٌل و.كانوا ال ٌبرمون امرا لبل الرجوع الٌها حٌث  المبٌلة وشاعرتها  

ٌَْجة)كانوا ٌسمونها   لموة منطمها  وكانت أبٌة النفس  عظٌمة ( الُحَج
.المنالب  رفٌعة المآثر  

 . 
وهبت تجمع لومها وعلى .. وانتفضت  , غضباً صفٌة  ثارت        ..

:رأسهم اخٌها عمرو صائحة معلنة انها اجارت الحرلة  
 

 أحٌوا الجواَر فمد أماتته معا
                                    كل األعارب ٌابنى شٌباِن

 
 ما العذر ؟ لد نشدت جوارى حّرةٌ

مغروسةٌ لى الدّر والمرجاِن                                   
 

 بنُت الملون ذوى الممالن والعُلى
ذاُت الجمال وصفوةُ النعماِن                                 

 
 اتهاتفون وتشحذون سبوفَكم

وتمّومون ذوابل المّراِن                                        
 

 وعلى األكاسر لد اجرت لحرٍة
                                      بكهول معشِرنا وبالشبّاِن

 
 شٌبان لومى هل لبٌٌل مثلهم

عند الكفاح وكّرة الفرساِن                                     
 

 إنى ُحَجٌجةُ وائٍل وبوائٍل
ٌنجو الطرٌد ٌنالة وحصاٍن                                    

 
 ٌا آل شٌباٍن ظفرتُْم فى الدنا
بالفخر والمعروف واإلحساِن                                   
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ارسل كسرى كتٌبة من الفرسان المدججٌن  لتؤدٌب بنى شٌبان         
 ولكن المبائل العربٌة ومن بنً شٌبان  اوانتزاع الُحَرلَة لسرا والعودة به

هاربٌن ذعر العجم  وفروا ف.. انبرت لكتٌبة كسرى لتال وذبحا واسرا  
. غنائم كثٌرة تاركٌن مدهوشٌن   . 

 
: منشدة صاحت صفٌة   

 
ٌَْجةُ من لوم ذوى شرٍف  أنا الُحَج

أولى الحفاظ وأهل العز والكرِم                                    
 

 لولوا لكسرى أجرنا جارةً فثوت
                            ِِ ِِ ٌاكسرى على الُرُغِم فى شامخِ العِز  

 
 نحن الذٌن اذا لمنا لداهٌٍة

لم نبتدْع عندها شٌئاً من الندِم                                   
 

 نحوُط جاَرتنا من كل نائبٍة
ونرفُد الجاَر ماٌرضى من النعِم                               

 
ٌْن الى بنى شٌبان  ٌطلبان          ثم أن لواد جند كسرى ارسلوا رسول

ًٌ (منصور)الٌهم أن تنزل الحرلة على طاعة   احد لواد كسرى وهو عرب
  فؤبت صفٌةالرسوالن   وعندما لابل   وسٌبرئ الشٌبانٌٌن مما اجترموه

:ولالت لهم  
 

 لوال لمنصوَر ال َدّرت خالئفهُ
ما صاح فٌهم غراُب البٌِن أو نعما                                 

 
ج الفرَس ٌا متبوُل لبلكُم ِّ  من زّو

من األعارب ٌامخذوُل أو سبما                                     
 

 ٌاوٌح أمن ٌامنصور ان لنا
ٌْال كراما تصون الجار ما َعِلما                                  خ  
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ًَ على  فمت بغٌظن ٌا منصور واح
بغضان لومى وشّمْر كل ٌوم لما                                   

 
 آلت بنو بكَر ترضى ماكتبَت به

  ٌا ابن الدنٌِّة فاجمْل ان اردَت بما                                 
 

 الى  خائبا  فعادبجٌشه  اال انه انكسرفهجم منصور علٌهم            
كسرى فؤمده بجنٍد من العرب ٌعدون عشرٌن الفا فى أمواٍل كثٌرٍة ومإن 

:بؤمرهم  لالتصفٌة فلما علمت . وافرة   : 
 

 ٌاعمرُو عمرُو اجبنى ٌابن ثعلبٍة
ٌا شبهَ بّراَق ٌوم المتِل والسلَِب                                   

 
 ألجل عشرٌن ألفا اُضحِ صارخةً

فى آل بكٍر وذا شٌئ من العَجِب                                   
 

 ال تكشفونى بهذا الٌوم وارتمبوا
  ٌومى لولت اجتماع العجِم والعرِب                             

 
جالد عظٌم  .. وجاءتهم عساكر المنصور   تؤهب الموم للمتال       

ٌماتل المظلومٌن المنافحٌن عن  الظالم فى عشرٌن الفا .. وكفاح رهٌب 
انتهت بهزٌمة المنصور وتفرق , معركة طاحنة .. شرفهم وكرامتهم 

.وعاد الى كسرى منهزما, جٌشة الجرار   . 
 

ٌْح وهو من لواده العرب المعدودٌن ان ٌعد جٌشا          أمر كسرى الطم
.جرارا لإلنتمام من العرب  .. 

 
ن ٌهدر كسرى دماء لومه العرب ظلما وعدوانا  احزن الطمٌح  ا         

أرسلت   فؤرسل سراً الى بنى شٌبان ٌعلمهم وٌحذرهم من اآلتى الرهٌب
:الى الطمٌح تشكر له نصحه وتحذٌره لائلةصفٌة الشٌبانٌة   

 
 

ن من نصٌحٍ صادٍق  هلل َدرُّ
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    والنصُح رأٌن اٌها اإلنساُن                                      
 

 جاء الرسوُل بنصحه وألنهُ
محفوظةٌ اسراُره وتُصاُن                                          

 
ٌْجٍة من وائٍل  والٌوم ٌوُم ُحَج

جاءت بها األنباُء واألزماُن                                      
 

 شٌبان لومى واألعارُب دعوتى
وعزٌزةٌ فٌهم فلسُت أهاُن                                         

 
 لْل للطمٌحِ فدتهُ فتٌاُن الوغى

عندى لكسرى الملُب واألبداُن                                     
 

 ابلغ طمٌحاً ٌارسوُل ولل له
بسٌوف تغِلَب تُغلُب األلراُن                                       

 
 

لالت اتستمٌمون وتصبرون أم استجٌر لى و  التفت لمومهاثم      
 ولجارتى بمبائل غٌركم  وأرٌكم العّز األعّز والعدٌد ؟

:وانشدت   
 

 ماذا تروَن ٌا بنى بكر فمد نزلت
                                       ِكْبُر النوائِب واألخرى على األثِر

 
 اتصبرون لشعواء ُملَْملَمٍة

فٌها األعاجُم بالنّشاب والوتِر                                          
 

 أم لستُم أهل صبٍر فى لوازمها
                                        عند الحفائِظ والجاراِت والَخفَِر

 
 إنى أجرت بكم ٌالوُم فاصطبروا
ُهِر                                      فالصبُر ٌحلُل فوق األنجِم الزُّ  
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 ٌا أٌها الشُم انتم حافظو ذممى

وانتُم فلعمرى العزُّ من ُعمرى                                        
 

 إما صبرتُْم فال ادعو لغٌركُم
وإن جزعتم أنادى كَل ذى ُحُضِر                                      

 
 بكل ساٍم الى الهٌجاِء ذى شرٍف
  وارى الزناِد كرٌِم الجّد من ُمَضِر                                   

 
ولم ٌخطر على بال . كسرى جبش للماء واستعدوا فؤجابها لومها       
 ان كسرى لرر ان ٌمود الجٌش بنفسه وجعل ابنه األكبر على منهماحد 

 اصبحت المسؤلة بالنسبة له  حٌث المٌمنة وابنه األصغر على المٌسرة 
اعّد اذ مسؤلة مجـــدالفرس  المعركة مسؤلة كرامة وعزة باإلثم  اصبحت

  تجاوز مائة الف مماتل جلّهم  عددا وعدة جٌشا لم تر الصحراء مثله
 . فرسان

 
 فمد انبعثت فً للوب المبائل العربٌة الحمٌة آه لن ٌاعروبة            

تسارعت  الجٌش المادم  ة كلما جاءت األنباء بعظمالعربٌة فكانت هذه
كل من تهّرب من اٌواء الُحَرلة  .  الى بعضها  لإلنضمام العربٌة المبائل

جاء اآلن بكل ماٌملن من رجال وعتاد لٌشارن فى صد العدوان الغاشم 
 ابنةَ كل رجٍل  وأخَت كل فارس هند بنت النعمان  (الُحَرلَةُ) اصبحت حٌث 

  اصبحت رمزا للكرامة العربٌة و
 . 

 فرسا  وراحت تطوفوركبت نالتها           اما شاعرتنا فمٌل انها تركت 
م فمد راحت تخاطبه..  صارخة مستنهضة محّرضة  العربٌة  المبائلعلى 

:بدات بمبائل بنً حنٌمة  لائلة  . 
 

 إٌهاً اجٌدوا الضرب ٌاحنٌفْة
  الشرٌفْة     الُجمُجمةُ   فؤنتُم                                     

 
 حامى على أعراضن النظٌفْة

  كثٌفْة   حولكم   ان الجنوَد                                    
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: مخاطبة لهم ثم البلت الى بنى عجل  وهم أهلها األدنون   

 
 الفخُر فخرى بسراِة ِعْجِل

  والسهٍل هم معشرى فى نجدهم                                    
 

 هم السراةُ وحماةُ األهِل
  الفعِل  بشرٌِف  والفائموَن                                          

 
 إٌها أبٌدوا جمعَُهم بالمتِل

  للنَْبِل    غرضا   تكونوا وال                                        
 

: لائلةثم ألبلت على بنى لجٌم  
 
 

ٌُْم لومى وبنو أبٌنا  لَُج
          ُمغلّبٌنا  الهٌجا   لدى  لٌسوا                                           

 
 بل ظافرون وُحماةٌ فٌنا

  ٌُلِجمونا   حٌن  ِّ فٌهم  العُز                                            
 

 وٌَسرحون ثُم ٌحملونا
فانصرونا  إٌهاً بنى األعماِم                                                

 
: بنى ذهل وانشؤت تمولثم ذهبت الى   

 
 الٌوَم ٌوُم العّز ال ٌوُم الندْم

  وخَدْم وجٌاٍد   رماحٍ    ٌوُم                                          
 

 للوائلٌات التى تحمى البُهْم
  بكٍر ال تََهلُكُم العجْم  با آل                                          

 
 من الذى ٌحمى الخٌاَم والنعَْم
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إن صبرت ذُْهٌل فِعّزى الٌوَم تَْم                                     
 
 

 بنى شٌبان وراحت تسٌر وهم  باهلها ولبٌلتها ثم اختلطت              
نفسها ومن رجالها وعزة  للمرأة العربٌة ارفٌعمثاال  فكانت من خلفها 

: هاتفة وهً تنشدهم ومن عدالة لضٌتها  : 
 
 

 إٌهاً بنى شٌباَن صفاً بعَد صْف
من ٌُرِد العَلٌاَء لم ٌخَش التلْف                                          

 
 الٌوَم ٌوُم العّز موصوُف الشرْف

إن حافظت لومى فما بى من أسْف                                     
 

 أنا ابنة العّز وعرضى الٌوم عْف
                                           بكل نصٍل كالشهاِب الُمختطْف

 
عشرات األلوف من فرسان كسرى كانت انبلج الفجر          وعندما 

  وتجبرهم  وصلفهمتهم    غطرس  تبلغو  كثرة وعددا ٌحجبون الشمس
اّصت وهجمت ر وتساندت وت المبائل العربٌةتالحمتوعدتهم  مدى عظٌما 

هجمة واحدة لٌبدأ الٌوم األول من هذه المولعة الهائلة والتى عرفت 
وهً المعركة اال ولى التً انتصر العرب فٌها على  ( ذى لار)بولعة

.الفرس وهزموهم شرهزٌمة   . 
 

 ترلب وللبها ٌكاد ٌنخلع من  الشٌبانٌة  صفٌة شاعرتنا ولفت        
راحت .. تكاثر جنود العجم على العرب حتى كادوا ٌنهزمون, هول ماترى 

ترلب من بعٌد شمٌمها األصغر فارس بنى شٌبان عمرو بن ثعلبة وهو 
كان ٌشك الصفوف , ٌلمى ٌنفسه بٌن جموع العجم كؤنه الموت الدافع له 

 كؤن ال نهاٌة لألعداد التى حتىولكن العجم ٌتكاثرون ... وٌجندل الفرسان 
 . جاء بها كسرى

 
فهجمت صفٌة .. بدأ العرب تحت وطؤة الكثرة الضارٌة ٌتراجعون        

 هوادج النساء  فسمطت النساء عن الجمال    بسٌف مسلول تمطع حبال
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 و.. المتال عطفة من ال ٌرٌد الحٌاة  على   فعطفوا   ورأى رجالهن ذلن 
:ترتجزالصفوف ممتربة من اخٌها بحٌث ٌسمعها وراحت الشاعرة شمت   

: 
 ٌاعمرُو ٌاعمرو الفتى بَن ثعلبة

 حاِم على جارتن الُمستمَربْة
 . وزاحم العجمان عند العمَبْة

 
 حملة صادلة  ولكن الكثرة كادت تفنٌهم  معه فحمل اخوها والرجال      

 ظلٌم بن     )لبٌلة بنى ٌشكر وعلٌها فارس العربوالتحمت  بهم  .. 
 كسرىلتال جٌش  فجاءوا مددا (الحارث الٌشكرى) وشاعرهم (الحارث

:فاستمبلتهم لائلة   . 
 

  هذا ظلٌم جاءكم فى ٌَشُكِر
كلٌث غاباٍت مهوٍس ُمْخدِر                                             

 
ِر ٌا فارسا تحت العجاج األكب  

  المنتصِر  حملةَ إْحمْل هُدٌَت                                        
 

..  وفّرجوا عن بنى شٌبان   على جٌش كسرى هجم الٌشكرٌون        ف
:وصفٌة تمول  

 
 احمل ظلٌُم فى العجاج األسوِد

                                            ادرن فؤنت غاٌة المستنجِد
 

 واعُد على الموِم كعدو األسِد
   المحتِد كرام   بالٌشكرٌٌن                                           

 
 . غابت الشمس  وافترق الجمعان  وانتهى الٌوم األول

ارسلت الحجٌجة الى الطمٌح شٌخ لبٌلة اٌاد والمائد العربً فى جٌش 
:كسرى  

 
ةٌ فى عشٌرى ِِ َِ  لٌس للعُْجم نُصٍر
إن اراَد الطمٌُح نجُل الكراِم                                          
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 ان تولت لنا إٌاُد انهزاما

  األعجاِم  كان منهم هزٌمةُ                                         
 

 وملكنا العُلَّو والفخَر طوَل
  األٌاِم  آخر  حتى   الدهر                                         

 
 ان نصَر الطمٌح أكرُم نصٍر

األعماِم  بنى   على وُحنٍوّ                                          
 
 

  تترن صفوف العربٌة وفى الٌوم الثانى فوجئ كسرى بمبٌلة إٌاد       
  فؤعاد ترتٌب ٌةالعربفً المتال الى  المبائل  و تنضم جٌش كسرى 

.صفوفه وبدأ المتال الطاحن حتى غابت الشمس وافترق الجمعان   
وفى الٌوم الثالث كان تفوق العجم واضحا ولكن بسالة العرب مكنتهم من 

.الصمود   
 

هند بنت  (الحرلة) ب(صفٌة )لدمت شاعرتنا فى الٌوم الرابع            
وانتدبت فوارس لومها ورأست ..كونى لرٌبة منى :  ولالت لها النعمان 

: والفة بجانبها(الحرلة)علٌهم اخاها وانشؤت تمول لهم و   
 

 ٌاعمرو ٌا من أجار الُحَرلْة
ٌا رأس شٌبان الكماة الُمْعِرلْة                                      

 
 أكرم خٌلِى من سعى أو لِحمَْه

والعجم صرعى جمعُهْم ُمفترلْة                                      
 

هذا آخر ٌوم بٌننا وبٌن هإالء الموم  فاسفرى : ولالت للحرلة            
على عمرو واوصٌه بما شئت  فاسفرت الحرلة بوجه زاهر وحسن باهر 

:وانشدت  
 
 

 حافظ على الحسِب النفٌس األرفعِ
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عِ                                              بمدّججٌن مع الرماح الشُّرَّ
 

 والٌوم ٌوم الفصل منن ومنهُم
فاصبر لكل شدٌدة لم تُدفعِ                                              

 
 ٌاعمرو ٌاعمرو الكفاَح لدى الوغى

ٌالٌَث غاٍب فى اجتماع المجمعِ                                        
 

 اظهر وفاًء ٌا فتى وعزٌمةً
    أتُضٌُع مجداً كان غٌَر ُمضٌّعِ                                        

 
 وهجم كل فرسان العرب فى  الشٌبانً هجم الفارس عمرو بن ثعلبة     

وانكسر    شر ممزق صفوف العجم  ومزلوهم تفرلت فٌها واحدة  هجمة 
 كسرى واصٌب كسرى نفسه     اوالد الملن  ولتلالجٌش    الفارسً 

 وغنم العرب غنائم ال تحصى مخذوال فلم ٌجد مفرا من اإلنسحاب مهزوما
 وكان والدر وكل ثمٌن   واللإلإ  والدٌباج  والفضة  من الذهب وال تعد 

 وانشدت هند بنت النصر المبٌن الذى تفولت به العرب على العجم لهم 
:النعمان فً مدح صفٌة الشٌبانٌة  لائلة  

 
 المجُد والشرُف الجسٌُم األرفُع

لصفٌٍة فى لومها ٌُتولُع                                            
 

 ذات الحجاب لغٌر ٌوِم كرٌهٍة
ولدى الهٌاج ٌُحُل عنها البرلُع                                       

 
 ال أنَس لٌلةَ اذ نزلت بسوحها

                                     والملُب ٌخفُك والنواظُر تدمُع
 

 والنفُس فى غمرات حزٍن فادحٍ
ولهى الفإاِد كئٌبة اتفّجُع                                          

 
 مطرودةً من بعد لتل أبّوتى

                                  ما إن أُجاُر ولم ٌسعنى المضجُع
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ً  وٌئست من جاٍر ٌُجٌُر تكرما

فؤُجرت واندملت هنان األضلُع                                      
 

 وتواردوا حوَض المنٌِّة دون أن
تُسبى خفٌرةُ أختهم واستجمعوا                                    

 
 والح كسرى بالجنود علٌهُم

وطمٌُح ٌردُف بالسٌوِف وٌدفُع                                    
 

 وهُم علٌه واردون بطرفهم
والنصُر تحت لوائهم ٌترعرُع                                      

 
 

:واختم بهذه االبٌات لصفٌة  بنت ثعلبة البشٌبانً  
 
 

ً  أماتته   احٌوا لجاٍر لد معا  
كل االعارب ٌا بنً شٌبان                                      

 
 ما العذر لد لفت ثٌابً حرة

مغروسة فً الدر والمرجان                                    
 

 بنت الملون ذوي الممالن والعلى
ذات الحجال وصفوة النعمان                                   

 
 أتهافتون وتشحذون سٌوفكم

  المران ذوابل وتمّومون                                      
 

 وتسّومون جٌادكم ٌا معشري
وتجددون خضٌبة االبدان                                       

 
 وعلى االكاسر لد أجرت لحرة
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بكهول معشرنا مع الشبان                                              
 

 شٌبان لومً هل لبٌل مثلكم
عند الكفاح وكرة الفرسان                                            

 
 ال والذوائب من فروع ربٌعة

ما مثلهم فً نائب الحدثان                                           
 

 لوم ٌجٌرون اللهٌف من العدا
وٌحاط عمري من صروف زمان                                     

 
 ترد الهٌاج بنو ابً ال تتمً

مسط العدو وصولة االلران                                            
 

وبوائل (حجٌجة وائل)انً   
                                         ٌنجو الطرٌد بشطنه وحضان

 
 ٌا آل شٌبان ظفرتم فً الدنا

                                       بالفخر والمعروف واالحسان
 
 
 
 

****************************                              
 

 

 

 

 ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘                 
 

 

 

ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘ رٖ حٌٍُٔ٘ رٖ حَٓة  ٛ٘ي  كَهش             ٢ٛ  حٍ
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 ٝهي ُوزض  .ٗخػَس ٖٓ ر٤ض حُِٔي ك٢ هٜٞٓخ رخُل٤َس. ٖٓ ر٢٘ ُوْ, حُو٤ْ

 حٜٓٔخ ٛ٘ي   ح٠٣خ   ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ر٘ض أهَٟ ُِ٘ؼٔخٕ  ُِظلَهش  رخُلَهش 

 (حُٜـَٟ) ٤ٔٓٝض رٜ٘ي 

 
كانت مشهورة (الحرلة ) وتكنى بهند بنت النعمان بن المنذران        

الناس حولها  وٌضرب  أحادٌث وكانت البارع وحسنها الفرٌد    بجمالها 
فرغب      كسرى  الى  خبرها   وصل حتىاالمثال  بحسنها  وجمالها 

 فؤنف   للزواج    منه  ٌطلبها   إلى ابٌها لنفسه  فؤرسل تمناها  و فٌها 
ولوكان ملكا  وهذه عادة العرب  لدٌما  النعمان أن ٌزّوجها من أعجمً 

 النعمان  فاعتذروال زالت موجودة فً كثٌر من المبائل العربٌة حتى االن 
 (النعمان بن المنذر)غضب على ملن الفرس  ( كسرى أبروٌز )نا اال 

 لتل  النعمان ملن الحٌرة ولد أوغر صدره علٌه زٌد بن عدي العبادّي ألن
 فاستودعه   فلجؤ النعمان إلى هانئ بن مسعود الشٌبانً.أباه عدي بن زٌد

  كسرى فً مولثع أهله وماله وسالحه ثم عاد فاستسلم لكسرى فسجنه 
 ولٌل ثم لتله فبمً فً سجنه   (جنوب الممادٌة حالٌا  )ٌمال له الزندان 

.  رواٌة اخرى  انه مات فً سجنه                                     فً  
 

ائع  إلٌه تسلٌمه ود وأرسل كسرى إلى هانئ بن مسعود ٌطلب           
 التً اودعها   عنده   النعمان   وكان من  جملة ودائعه  ابنته   النعمان

ان  ٌزوجها   (النعمان)لنفسه   وابى  (كسرى)التً ارادها  (الحرلة  )
 انفة  وحفاظا على الذمار واالمانة  (كسرى)لالعجمً  وان  كان الملن 

بنً )على ( كسرى ) فغضب    دفعاً للمذمة  دفعها إلٌهمن فؤبى هانئ 
 وعزم على استئصالهم فجّهز لذلن جٌشاً ضخماً من  الفرس (شٌبان

 من  للفرس   ومن لبائل العرب الموالٌة (جالبزٌن) و (الهامرز)ٌمودهم 
إٌاس بن لبٌصة ) لٌادة هذه المبائل   وولى تغلب والنمر  ولضاعة وإٌاد

  وذلن فً معركة.(الدوسر) و(الشهباء) وبعث معهم كتٌبتٌه (الطائً
  .                                                     المعروفة (  ذي  لار ) 

  
 

 ( بكر بن وائل) استجاروا بمبائل( شٌبان  بنً)  فلما بلغ النبؤ           
 ( حنظلة بن سٌّار العجلً)فوافتهم طوائف منهم واستشاروا فً أمرهم

بكر بن ) وهو ماء ل( ذي لار)واستمر رأٌهم على البروز إلى بطحاء
 (ط٘خى١), أٍَٓ ًَٟٔ ٛٞحثق ك٢ رالى حُؼَدٝ( الكوفة) لرٌب من (وائل
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كوخُض حُلَهش طظؤُق ػ٠ِ , إٔ رَثض حٌُٓش ٖٓٔ ٣ل٢ٔ أٝ ٣ئ١ٝ حُلَهش

 :ٓٞى ٛٔش حُؼَد ٝطوخًُْٜ أٓخّ ًَٟٔٙ
 

 ُْ ٣زن ك٢ ًَ حُوزخثَ ٓطؼْ 

  ٢ُ ك٢ حُـٞحٍ كوظَ ٗل٢ٔ أػٞى                                     

 

 ٓخ ً٘ض أكٔذ ٝحُلٞحىع ؿٔش 

  أ٢ٗ أٓٞص ُْٝ ٣ؼي٢ٗ حُؼٞى                                          

 

 . كظ٠ ٍأ٣ض ػ٠ِ ؿَح٣ش ُٓٞي١ 

  ٌِٓخ ٣ٍِٝ ِٝٗٔٚ ٣ظزيى                                            ..

 

 كي٤ٛض رخُ٘ؼٔخٕ أػظْ ى٤ٛش 

 ٍٝؿؼض ٖٓ رؼي ح٤ٌُٔٔع أ١َى                                      

 

 ...ٝؿ٤٘ض ًَ حُؼَد كظ٠ ُْ أؿي 

  ًح َٓس كٖٔ حُلل٤ظش ٣ٞؿي                                        

 

 ...ٍٝؿؼض ك٢ أٟخٍ ٗل٢ٔ ٢ً أٓض 

 ػط٘خً ٝؿٞػخً كَٙ ٣ظٞهي                                             

 

 ..ٓٞط٢ رؼ٤ي أر٤ي ٤ًق ك٤خط٘خ 

 ٝحُٔٞص كٜٞ ٌَُ ك٢ َٓٛي.                                        

 

 .٣خ ٗل٢ٔ ٓٞط٢ كَٔس ٝحٓظـ٢٘ 

  ٠٤ْٓ ؿٔٔي رؼي ًحى حُِٔلي                                    ..

 

 ... هَ حُٞكخ , ًٛذ حُؼِح, هخد حَُؿخ

 ال حَُٜٔ َٜٓ ال ٗـٞى أٗـي                                          

 

 ...ؿٔيص ػ٤ٕٞ حُ٘خّ ٖٓ ػزَحطٜخ 

  ٝهِٞرْٜ ْٛ ٛالى ؿِٔي                                              
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 ...ال ٣َكٕٔٞ ٣ظ٤ٔش ٓلِٗش 

  ٓوظُٞش ح٥رخء ٠ٗٞحً ططَى                                            

 

 ...طزـ٢ حُـٍٞ كال طـخٍ ٝهزَ ًح 

  ًخٕ حُٔ٘خى١ ُِـٞحٍ ٣ٔٞى                                            

 

 ...كخُٔٞص ك٤ٚ كَؿش كظؤ٣ي١ 

  ٤ُْ حُٔلِع هِزٚ ٣ظؤ٣ي                                               

 

 ... أف ُيَٛٙ ال ٣يّٝ ٍَٓٝٙ 

 ُٝوٜذ ػ٤ٖ ؿ٠ش ٣ظٌ٘ي                                           

 

 ...ٓخ حُيَٛ اال ٓؼَ ظَ ُحثَ 

  ٝريٍٝ ْٗٔ كخٍهظٜخ حألٓؼي                                       

 

 ...َٝٛٝف ٌٛح حُيَٛ أػظْ ٓطِزخً 

  ُألػظ٤ٖٔ ٛالًْٜ ٣ظٞىى                                             

 

 ٣لٖ... أكَٜ ٍأ٣ظْ أٓلالً ٣ل٢٘ ًٔخ 

 ١ حألػخ٢ُ حألٓٔلٕٞ حُٔئىى                                        

 

 ..ال ٓخ أظٖ ُِِٝٓخٕ رو٤ش 

 ٤ٟٝٝغ هّٞ ك٢ حُيٗخ ال ٣٘ـي                                      . 

 

 ..ه٢ٓٞ ط٢٤ٜ ُِٔٔخص كبٗٚ 

 

 أ٠ُٝ ر١ٌ كِٕ اًح ال ٣ٔؼي                                        .

 
صفٌة بنت) بالشاعرة ( الحرلة )هند بنت النعمانت استجار        فمد  

 إلى لومها هذه ورحبت بها ولامت لتعلن فؤجارتها من بنً شٌبان  (ثعلبة
 وما تعنً هذه االجارة من الحرب بٌن جٌوش كسرى وجٌش  اإلجارة

 بنً شٌبان  وحلفاإهم  بكر بن وائل  وغٌرهم  من العرب   
 ا 
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: هند بنت النعمان تشكو حالها ( الُحرلة ) فانشدت    
 

 ما كنت أحسب والحوادث جّمةٌ
العُّوُد ولم ٌَعدنى  أنى أموت                                                     

 
 حتى رأٌت على ارومة مولدى
  وشمله ٌتبدُد   ٌزول   ملكا                                   

 
 وغشٌت كل العُْرب حتى لم أجد

ذا ِمّرة حسن الحفٌظة ٌوجُد                                    
 

ٌَْد أبٌِن  كٌف حٌاتُنا, ُموتى بُعَ  
والموُت فهو لكل حًٍ ُمرَصُد                                               

 
لل الوفا, ذهب العزا , خاب الرجا   

ال السهل سهُل وال نجوٌد انُجُد                                     
 

 جمدت عٌون الناس من عبراتها
جلَمُد  صالٌد   صٌم  وللوبهم                                    

 
كان ثعلبة الشٌبانى شٌخ المبٌلة لد مات  وخلفه ابنه الفارس  عمرو       

 هى حكٌمة (ة صفٌة بنت ثعلب)وكانت شمٌمته الكبرى. بن ثعلبة الشٌبانى 
لٌل و.كانوا ال ٌبرمون امرا لبل الرجوع الٌها  حٌث  المبٌلة وشاعرتها

ٌَْجة)كانوا ٌسمونها   لموة منطمها  وكانت أبٌة النفس  عظٌمة ( الُحَج
.المنالب  رفٌعة المآثر  

:  كؤٍِٓض طٌٍْ٘ٛ رٌٜٙ حألر٤خص 

 

 أال أرِؾ ر٢٘ رٌَ ٍٓٞالً 

  رؼ٘ول٤َ ؿي حُ٘ل٤َ كوي                                           

 

 ك٤ِض حُـ٤ٖ ًِْٜ كيحًْ 

 ٝٗل٢ٔ ٝح٣ََُٔ ًٝح ح٣ََُٔ                                    
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 .ًؤ٢ٗ ك٤ٖ ؿي رْٜ ا٤ٌُْ 

  ٓؼِوش حٌُٝحثذ رخُؼزٍٞ                                          

 

 كِٞ أ٢ٗ أ١ِوض ٌُحى ىكؼخً 

 اًحً ُيكؼظٚ ري٢ٓ ١َ٣ُٝ                                        

 

,  ك٢ حُٞهؼش حأله٤َس ر٤ٖ حُؼَد ٝحُؼـْ ٝحُوظخٍ كِٔخ حٗظي حُزؤّ           

 (أهٞ ٛل٤ش)ٍأّ حُوّٞ ػَٔٝ رٖ ػؼِزش ح٤ُ٘زخ٢ٗ ( , ١ً هخٍ)٢ٛٝ ٝهؼش 

 ُظ٘ي ٖٓ ػ٣ِٔظٚ ك٢ حُوظخٍ ٝػِحثْ  ٣ي٣ٚ  ر٤ٖ  كٔلَص حُلَهشًٔخ هِض 

:  ط٤ٛٞٚٝحٗ٘ي ص  ؿ٘يٙ 

 

 كخكع ػ٠ِ حُلٔذ حُ٘ل٤ْ حألٍكغ

 رٔيؿـ٤ٖ ٓغ حَُٓخف حَُ٘ع                                              

 

 ٝٛٞحٍّ ٛ٘ي٣ش ٜٓوُٞش 

  رٔٞحػي ُٓٞٛٞش ُْ طٔ٘غ                                             .

 

 .ٝٓالٛذ ٖٓ ه٤ٌِْ ٓؼَٝكش 

 رخُٔزن ػخى٣ش رٌَ ٤ٌٔٓع                                                

 

 ٝح٤ُّٞ ٣ّٞ حُلَٜ ٓ٘ي ْٜٝٓ٘ 

  كخٛزَ ٌَُ ٗي٣يس ُْ طيكغ                                               

 

 ٣خ ػَٔٝ ٣خ ػَٔٝ حٌُلخف ُيٟ حُٞؿ٠ 

 ٣خ ٤ُغ ؿخد ك٢ حؿظٔخع حُـ٤ٔغ                                           

 

 أظَٜ ٝكخء ٣خ كظ٠ ٝػ٣ِٔش 

أط٤٠غ ٓـيحً ًخٕ ؿ٤َ ٤٠ٓغ                                              

 

    ٝحٗظَٜ حُؼَد ك٢ ٓؼًَش ١ً هخٍ ػ٠ِ حُلَّ ٌٝٛٙ ٢ٛ حٍٝ ٓؼًَش 

رؼي حُلُٞ  ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ  هخُض ٣٘ظَٜ ك٤ٜخ حُؼَد ػ٠ِ حُلَّ ف

:  ٓؼًَش ٝحالٗظٜخٍ حُؼظ٤ْ رخٍ
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 ٍؿٔ٘خ رؼَٔٝ أٗق ًَٟٔ ٝؿ٘يٙ

 ٝٓخ ًخٕ َٓؿٞٓخً رٌَ حُوزخثَ                                          

 

 ٌٛح هٜخٍٟ حألَٓ كخكَٔ ٓلَٔحً 

٤ٌُٔي ٓخ ر٤ٖ حُظزخ ٝحٌُٝحرَ                                            

 

 طٜق  ػَٔٝ رٖ  ػؼِزش ح٤ُ٘زخ٢ٗ هخثي حُٔؼًَش ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ ٝهخُض

: حُٜ٘خى٣ي حالرطخٍ  ح٠٣خ 

 

 ُوي كخُ ػَٔٝ ٓغ هزخثَ هٞٓٚ 

 كوخٍحً ٓٔخ كٞم حُ٘ـّٞ حُؼٞحهذ                                        

 

 .ْٛ هِيٝح ُؤخً ٝؿٔخٕ ٓ٘ش 

  رَٔٔ حُو٘خ ٝحُؼخى٣خص حُ٘ٞحُد                                       .

 

 ًَٝ ؿالّ رخٌَُٔس رخَٓ 

 ُِلَٝد ٓطخُذ (ؿ١َء) أر٢                                          

 

 ٣وِذ ػٔخالً ٣ٝ٘يد ٛخٍٓخً 

  ٣ِٝزْ ٣ّٞ حَُٝع ػٞد حُٔلخٍد                                     

 

 كٔظ٢٘ ر٘ٞ ٤ٗزخٕ ٝحُل٢ طـِذ 

 روذ حٌُٔح٢ً ٤ٓٝٞف حُوٞحٟذ                                    .

 

 ٗـٞص رؼَٔٝ ٖٓ ٓطخٓغ ٤ًَٔ

 ٝػيٝ ٜٗخد ٣ّٞ ٍٝع حُٔوخٗذ                                      

 

 ٝهلل ٓٞالْٛ ؿيحرش ٗؼْ ٓخ

 ٣يرَ ك٢ ًَ حألٍٓٞ حُِٞحُد                                          

 

 رؤَٓٔ ػٔخٍ ٝأر٤ٞ هخ١غ 

 ٝأًٔض ٍٝى١ ٝػ٤ٖ َٓحهذ                                          
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 ًْٝ كَؽ ٓ٘ٚ ػ٤ِ٘خ رـخٍس 

ًْٝ كِٔش ٣ّٞ حُظوخء حٌُظخثذ                                         

 

   (١ً هخٍ )         ٝرؼي حٗظٜخء حُلَد رخَُٜ٘ حُٔخكن ُِؼَد ك٢ ٓؼًَش 

ػَٔٝ رٖ )ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ  ُظٔيف  ر٢٘ ٤ٗزخٕ ٝهخثيْٛ (حُلَهش  )ٝهلض 

  : كظوٍٞ ح ر٢٘ ٤ٗزخّٕٝهٞٓٚ( ٛل٤ش ر٘ض ػؼِزش)ٝٗو٤وظٚ حُ٘خػَس  (ػؼِزش

 

 حُٔـي ٝحَُ٘ف حُـ٤ْٔ حألٍكغ 

  ٣ظٞهغ   ك٢ هٜٞٓخ   ُٜل٤ش                                             

 

 ًحص حُلـخد ُـ٤َ ٣ّٞ ٣ًَٜش 

 ُٝيح ح٤ُٜخؽ ٣لَ ػْٜ٘ حُزَهغ                                            

 

 .ٗطوخء ال ُٞٛخٍ هَ ٗطوٜخ 

ع  ال رَ كٜخكظٜخ حُؼٞح٢ُ طْٔ                                          

 

 .ال أْٗ ٤ُِش اً ُِٗض رٔٞكٜخ 

  ٝحُوخُذ ٣ولن ٝحُ٘ٞحظَ طيٓغ                                         .

 

 .ٝحُ٘لْ ك٢ ؿَٔحص كِٕ كخىف 

  ُْٜٝ حُلئحى ًج٤زش أطلـغ                                               .

 

 .ٓطَٝىس ٖٓ هظَ أرٞط٢ 

  ٓخ إ أؿخٍ ُْٝ ٣ٔؼ٢٘ ح٠ُٔـغ                                      

 
ً  ٣ٝجٔض ٖٓ ؿخٍ ٣ـ٤َ طٌَٓخ

 كظلَ ػٖ ػ٢ٔ٤ ُي٣ٚ حألٗٔغ                                          

 

 ٝأطخ٢ٗ حَُحػ٢ ٣لق ه٘خػٜخ

 كؤؿَص ٝحٗيِٓض ٛ٘خى حألِٛغ                                         

 

 ٝطٞحٍىٝح كٞٝ ح٤ُ٘ٔش ىٕٝ إٔ

 طٔز٠ هل٤َس أهظْ ٝحٓظـٔؼٞح                                        
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 ٝأُق ًَٟٔ رخُـ٘ٞى ػ٤ِْٜ 

 ٤ٔ١ٝق ٣َىف رخ٤ُٔٞف ٣ٝيكغ                                       

 

 .ًْ ُحىْٛ ٖٓ ؿخٍس ِٓٔٞٓش 

 رخُوذ طؼطذ ٝحألٓ٘ش طِٔغ                                            

 

 .ْٝٛ ػ٤ِٚ ٝحٍىٕٝ رطَكْٜ 

 ٝحَُٜ٘ طلض ُٞحثْٜ ٣ظَػَع                                         

 

 كظ٠ ؿيح حُلَّ ك٢ أؿ٘خىٙ 

 ٝحُوٍٞ ؿَك٠ ٝحٌُٔح٢ً ظِغ                                        

 

 كٜ٘خى أٍؿلض حُزالى ٖٝٓ رٜخ 

  حألك٤خء ٖٓ ٣ٖٔ ٖٝٓ ٣ظَرغ                                          

 
 ٝطل٤َٝح ك٘لض ٛل٤ش ٓلوَحً

  َٗٛخ ال ٣وِغ  هزخثَ  ٝىػض                                          

 

 ٜٓ٘خ ٜٗخد ٓغ ظ٤ِْ ٝٗؼؼْ 

  كَٛخ ٣ظِلغ  ك٢   ٝؿيحرش                                            

 

 آؿخٜٓخ ك٤ٜخ حُٜٞحٍّ ٝحُو٘خ 

  ٝحُٔخر٣َش ٝح٤ُٗٞؾ حَُ٘ع                                          .

 

 كَأ٣ض ػ٘ي حُو٤َ ك٤ٜخ ٗؼؼٔخ 

 ٓؼَ حُلٔخّ ا٠ُ حٍُٔٞى ٣وِغ.                                           

 

 .ٝؿيحرش ًخُللَ ٠٣َد أ٣٘وخً 

  ٜٝٗخد ٠٣َد رخُلٔخّ ٣ٝٞؿغ                                     

 

ر٘ٞ ٤ٗزخٕ أُق ٗخهش ًٝؼ٤َحً ٖٓ حُٜيح٣خ حُؼ٤ٔ٘ش ٝأًَٓٞٛخ ؿخ٣ش     ٝٝٛزٜخ  

ٝهي طِٝؿض رؼي ًُي حٌٍُٔ٘ رٖ ح٣َُخٕ أكي أر٘خء حُِٔٞى ٝهي أِْٓ , حإلًَحّ
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 رٖ ػزي كِٔسحٍٝهظَ ر٤ٖ ٣ي١ حٍَُٓٞ ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٢ ٝهؼش أكي ٛٞ ٝ

 .ٓخ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚحُٔطِذ ػْ حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٝ

 

أطض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ك٢  ( ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ ٛ٘يحُلَهش)ػْ إ           

  أَٓٛخ ا٤ُٚ ص ٗيف  س حُوخى٤ٓشٓؼَى  رؼي حٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُل٤َس

: ٢ٛٝ طوٍٞ

 

 كز٤٘٘خ ّٗٔٞ حُ٘خّ ٝحألَٓ أَٓٗخ

 اًح ٗلٖ ك٤ْٜ ٓٞهش ٗظٜ٘ق                                            

 

 كؤف ُي٤ٗخ ال ٣يّٝ ٗؼ٤ٜٔخ 

  طوِذ طخٍحص ر٘خ ٝطَٜف                                              

 

كؤًَٜٓخ ٓؼي ٝكلع ُٜخ ٓوخٜٓخ ٝػخِٜٓخ ٓؼخِٓش حُؼظٔخء ٝهَؿض         

:  حأل٤َٓ؟ كوخُضىٓخ ٛ٘غ د: ٓؤُٜخ حُ٘خّفٖٓ ػ٘يٙ ٓـظزطشً 

 

      ٓظ٢ ٝأًَّ ٝؿ٢ٜ  ٛخٕ ٢ُ ً

اٗٔخ ٣ٌَّ ح٣ٌَُْ ح٣ٌَُْ                                             

 

 . ٛـ74\ ٝه٤َ حٜٗخ طٞك٤ض ػخّ   ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ ًؼ٤َح ٝهي ػَٔص      

 

 

 ************************                  

 

 
     

 

                     الخنساء 
 
 
 

عمرو بن رٌاح بن  (الشرٌد)        تماضر بنت عمرو بن الحارث بن 
ٌمظة بن عصٌة بن خفاف بن امرئ المٌس بن بهثة بن سلٌم بن منصور 
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كان وبنو الشرٌد هم  ملون لبٌلة سلٌم فً الجاهلٌة ومن سادات 
. وأشراف العرب

 
      لمبت بالخنساء بسبب ارتفاع أرنبتً أنفها عن شفتها مع لصر 

لصر فٌه وتؤخر األنف : والخنس فً األنف . لصبة أنفها ولزوله بوجهها
فً الوجه إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة مع عرض األرنبة وارتفاعها  

.  شبه باالفطسا ومعناها انها كامت 
 

ٌالدٌة الموافك للعام الخامس واالربعٌن لبل م 5 75\        ولدت سنة
شاعرة مخضرمة من أهل نجد وفً نجد  ولدت  النبوٌة  الهجرة

. وترعرعت  واكتملت فً ظل اسرتها  بنً الشرٌد  ولبٌلتها بنً سلٌم  
أدركت الجاهلٌة واإلسالم وأسلمت واشتهرت برثابها ألخوٌها صخر 

. ومعاوٌة الذٌن لتال فً الجاهلٌة
 

ولٌل  كان والدها  عمرو بن الشرٌد ٌمسن بولدٌه  صخرا ومعاوٌة       
: فً الموسم ثم ٌنادي 

 .  (أنا والد  خٌري مضر ومن أنكر فلٌعتبر)
  وال ٌعارضه  احد   فال ٌنكر أحد

 
      الخنساء شاعرة  مخضرمة امتازت   بحرٌة الرأي ولوة الشخصٌة  

فً بٌت عـز وجاه مع والدها وأخوٌها معاوٌة  واالرادة و ذلن  لنشؤتها 
وصخر وخٌر  دلٌل هً  المصابد التً كانت تتفاخر بها بكرم اهلها  

وجود اخوٌها وشجاعتهما ولد رفضت الزواج من درٌد بن الصمة وهو 
احد شعراء العرب فً الجاهلٌة  و أحد فرسان بنً جشم  المعدودٌن  

حٌث آثرت الزواج من أحد الاربها علٌه  فتزوجت من ابن عمها رواحة 
بن عبد العزٌز السلمً إال أنها لم تدم طوٌالً معه ألنه كان ممامرا وال 

واحدا  ثم تزوجت بعده من ابن عمها   ٌكترث بماله ولد أنجبت منه ولًدا
. االخر  مرداس بن أبً عامر السلمً،وأنجبت منه أربعة أوالد

 
فمامت .  لتل هاشم ودرٌد ابنا حرملة أخاها معاوٌة612\      وفً عام

الخنساء بتحرٌض أخٌها األصغر صخر بالثؤر واستطاع  صخر الذي هو 
اخوها  البٌها  من لتل درٌد انتماما ألخٌه معاوٌة  وكان لد  أصٌب فتوفً 

ولٌل أن الخنساء أصٌبت بالعمى من شدة بكابها على . 615\ فً عام
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حٌث كان حلٌما    - موت أخٌها وكان صخر هو أحب أخوتها  إلى للبها
 .جوا دا محبوبا اثٌرا بٌن أبناء عمومته  

 
نطلك على فرسه فً ا ف(درٌد بن الصمة)الشاعر سالت الممادٌر   ولٌل 

رٌاضة لصٌرة،وبٌنما درٌد فً رحلته تلن المصٌرة، لفت نظره مشهد 
 فعرف أنها تماضر بنت عمرو، شمٌمة  عنها لأسف. فتاة تهنؤ بعٌرا لها

 : فرحا  وانشد ولف فصدٌمه الحمٌم معاوٌة 
  

 َحٌّوا تُماِضَر َواِربَعوا َصحبً  َولِفوا فَِإنَّ ُولوفَُكم َحسبً
 

  الُحِبّ ِمَن  تَبٌَل  َوأَصابَه       أَُخناُس لَد هاَم الفُإاُد بُِكم  
 

 ما إِن َرأٌَُت َوال َسِمعُت بِِه  َكالٌَوِم طالً أٌَنٍُك ُجرِب
 

 َضُع الِهناَء َمواِضَع النُمِب     ُمتَبَِذّالً تَبدو َمحاِسنُهُ  
 

 ضَح العَبٌِر بَِرٌَطِة العَصِب      ُمتََحِسّراً نََضَح الِهناَء بِِه  
 

 َعضَّ الَجمٌَع الَخطُب ما َخطبً  فََسلٌُهُم َعنًّ ُخناُس إِذا  
 
ولما لتل أخوها صخر ظلت ترثٌه  وتنشد  فٌه مراثٌها  ولد ذاعت   

بكابٌتها بٌن العرب حٌث أصبحت مرثٌتها األكثر حزنا و تداوال من بالً 
 :  منها اخترت هذه االبٌاتووفً ممتل معاوٌة . أشعارها

 
أاَل ال أَرى فً الناِس ِمثَل ُمعاِوٌَه 

                                      إِذا َطـَرلَت إِحدى اللٌَالً بِداِهٌَه 
 

أاَل ال أَرى َكالفاِرِس الَورِد فاِرساً 
                                      إ ِذا مـا َعـلَـتهُ   ُجرأَة ٌ َوَعالنٌَِه 

 
َوكـاَن ِلزاَز الَحرِب ِعنَد ُشبوبِها 

ًَ ذاِكٌَه                                   َرت َعن سالِها َوه    إِذا َشمَّ
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بَـلَـٌنا َوما تَبلى تِعاٌر َوما تُرى 
  َعـلـى َحَدِث األٌَّاِم إِاّل َكما ِهٌَه                                       

 
فَـؤَلَسمُت ال ٌَنفَنُّ َدمعً َوَعولَتً 
َعـلٌََن بُِحزٍن ما َدعا َللَاَ داِعٌَه                                       

 
   و وصفت اخوٌها  نثرا حٌن  طلب منها  أن تصف أخوٌها معاوٌة 

: وصخر فمالت
    وكان . إن صخًرا كان الزمان األغبر وذعاف الخمٌس األحمر- 

. معاوٌة المابل الفاعل
أي منهما كان أسنى وأفخر؟ : فمٌل لها-  
. أن صخرا حر الشتاء ومعاوٌة برد الهواء: فؤجابت-  
أٌهما أوجع وأفجع؟ : لٌل لها -  
 .أما صخر فجمر الكبد وأما معاوٌة فسمام الجسد: فمالت-  

 
:    وفً رثاء  صخر تمول 

 
     أعٌنى جودا وال تجمدا  

 تبكٌان لصخر الندى    أال                             
 

     أال تبكٌان الجرئ الجمٌل  
 الفتى السٌدا     أال تبكٌان                             

 
     طوٌل النجاد رفٌع العماد  

    ساد   عشٌرته  أمردا                               
 

     إذا الموم مدوابؤٌدٌهم  
   إلى  المجد  مد إلٌه ٌدا                              

 
    فنال الذى فوق أٌدٌهم  

 من المجد ثم مضى مصعدا                             
 

   ترى الحمد ٌهوى إلى بٌته  
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   ٌرى أفضل الكسب أن ٌحمدا                         
 
 

          وحٌنما علمت  ببعثة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومجًء وفد بنً سلٌم الى 
. المدٌنة المنورة  لدمت على النبً مع لومها بنً سلٌم فؤسلمت معهم

فٌعجبه شعرها  فمد كان ٌستنشدها . ولٌل  ان  النبً ملسو هيلع هللا ىلص اعجب بشعرها
. أو ٌوما بٌده الشرٌفة الٌها . (هٌه ٌا خناس): وكانت تنشده  فٌمول

 
         ولٌل انها  بعد اسالمها بمٌت تبكً اخوٌها  معاوٌة وصخرا فجاء 
الاربها الى  الخلٌفة عمر بن الخطاب  وشكوها  ورجوه ان ٌهون علٌها 

 :وٌمنعها  من البكاء والنحٌب   وكانت عجوزا مسنة فمالوا
 ٌا أمٌر المإمنٌن هذه الخنساء لد لرحت مآلٌها من البكاء فً الجاهلٌة -

 .واإلسالم فلو نهٌتها لرجونا أن تنتهً
:  فالبل الٌها  عمر ولال لها

. اتمً هللا وأٌمنً بالموت- 
صخًرا ومعاوٌة وإنً لمولنة : أنا أبكً أبً وخٌري مضر: فمالت-  

. بالموت
أتبكٌن علٌهم ولد صاروا جمرة فً النار؟ : فمال عمر-  
ذان أشد لبكابً علٌهم : فمالت-  

:   لهم  لها فمال لحافكؤن عمر رق
خلوا عجوزكم ال أبا لكم فكل امرئ ٌبكً شجوه ونام الخلً عن  -

 .بكاء الشجً
 

:  ومن شعرها فٌهما لالت 
 

ٌُِٞد  ٔ َٓ ِٖ ؿٞى١ رَيٓغٍ ِٓ٘ي  ٣خ َػ٤

ؼوِٞد                                               َٓ ٔخ١ِ  ْٓ ٍَ ك٢ حأل  ًِئٍُئ ؿخ

 

 ٌَ َُ ٓؼظٌ ح٤َُِّ َٝ ًََّطُٚ  ح٢ّٗ طٌ

َُ ٓ٘ؼِٞد                                               كِل٢ كئحى١َ ٛيٌع ؿ٤

 

ُٞح  َِ َٗ ًْ ٤خِف ا ْٟ َٕ ُأل َْ حُلظ٠ ًخ ِْٗؼ

ِٝد                                                 َُ ْل َٓ  ِّ ْٞ َّ رَؼَي حُّ٘ ٍَ َك  ٝٓخثِ
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َُ ٌٓظٌ٘غ  َٝ ح٤َُِّ ْٖ ٓ٘خٍى ىػخ  ٓ ْْ ً

ٍَ حُِٔٞص ٌَِٓٝد                                              َض ػُ٘ٚ كزخ  ٗلَّٔ

 

 ِٚ ٍَ ؿِحَى ر ٍَ رالَ ٌٗ ْٖ ح٤ٓ ٓ َٝ
َُ طَـ٤ِِذ                                                    ٌّ َؿ٤ ًُُِٞ   ِٚ  رِٔخِػَي٣ْ

 

ظَُٚ، ٌْ ٌَ ٍٖ   كَ َٔ ِْظَُٚ  َك ٍٍ   هُ وخ َٓ ٝ 

٣ٌٌِْذ                                                 ْٖ  رظَ ْْ ٣ُئرَ وخَُش ِ ُ َٔ  رؼَي حُ

 

       ومرت الخنساء  بمولف اصعب من مولفها فً  فمد اخوٌها  لكنه 
كان  اهون  علٌها  فاذا كانت  لد بكت اخوٌها  وشمت الجبوب ولطمت 
الخدود  وانشدت المصابد الطوال فً  رثابهما  حتى فالت االخرٌات   

وهً كافرة  فمد   اسلمت واثمر  االٌمان فً للبها ونفسها  ففً  معركة 
 الكافرٌن وتمجسهم بعبادة المادسٌة بٌن العرب المسلمٌن وبٌن الفرس

:  جمعت  اوالدها االربعة ووعظتهم لابلة النار 
 
ٌا بنً إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارٌن وهللا الذي ال إله غٌره إنكم لبنو  )

كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم وال فضحت خالكم وال , رجل واحد
ولد تعلمون ما أعد هللا للمسلمٌن من . هجنت حسبكم وال غٌرت نسبكم

واعلموا أن الدار البالٌة خٌر من الدار . الثواب الجزٌل فً حرب الكافرٌن
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا ): الفانٌة ٌمول هللا  تعالى 
َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن فإذا أصبحتم غًدا إن شاء هللا . 200\ آل عمران (َواتَّمُوا َللاَّ

سالمٌن فاغدوا إلى لتال عدوكم مستبصرٌن وباهلل على أعدابه 
وإذا رأٌتم الحرب لد شمرت عن سالها واضطرمت لظى . مستنصرٌن

على سٌالها وجللت ناًرا على أورالها فتٌمموا وطٌسها وجالدوا ربٌسها 
 (عند احتدام خمٌسها تظفروا بالغنم والكرامة فً دار الخلد والممامة

 
      وعندما  دارت المعركة استشهد اوالدها االربعة  ولما ورد الٌها 

 :الخبر  فتحت  ٌدٌها الى السماء لابلة 
 

الحمد هلل الذي شرفنً بمتلهم وأرجو  ربً أن ٌجمعنً بهم فً مستمر ): 
 . (رحمته



 134 

 
-هجرٌة 24   توفٌت الخنساء  تماضر بنت عمرو بن الشرٌد  سنة 

.  مٌالدٌة فً خالفة عثمان  بن عفان 664
:     ومما لٌل  فٌها 

 
وكان ٌضرب للنابغة الذبٌانً  لبة من أدٍم بسوق عكاظ فتؤتٌه       

وأول من أنشده األعشى ثم حسان : لال. الشعراء فتعرض علٌه أشعارها
بن ثابت ثم أنشدته الشعراء، ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشرٌد 

:  لصٌدتها فً رثاء اخٌها  مطلعها 
 

          وإن صخراً لتؤتم الهداة به 
                                    كـؤنه علم فً رأسه نار 

 
األعشى مٌمون بن )وهللا لوال أن أبا بصٌر وٌعنً  بؤبً بصٌر : فمال

. سبمن ً لملت إنن أشعر الجن واإلنس (لٌس 
. أهجً لٌس بن الخطٌم:  ولال حسان بن ثابت للخنساء ٌوما 

 . ال أهجو أحداً أبداً حتى أراه:  فمالت
فجاءته ٌوماً فوجدته فً مشرلٍة ملتفاً فً كساء له فنخسته برجلها : لٌل 

 لم فمام: ولالت
 أدبر فؤدبر؛ :  فمالت

 . ألبل فؤلبل: ثم لالت
. وهللا لكؤنها تعترض عبداً تشترٌه، ثم عاد إلى حاله نابماً : لال

 .وهللا ال أهجو هذا أبداً: فمالت
 

  :   التغلبً لال عنها الشاعر  جرٌر بن عطٌة       و
. وهللا ألنً أشعر الشعراء لوال هذه الخبٌثة

:  لٌل  فبم تفضلها 
 :افضلها بمولها :  لال 

 
     إن الزمان ومـا ٌفنى له عجـب  

واستإصل الــرأس  ذنبًا  لنا                                  أبمى   

 إ حُـي٣ي٣ٖ ك٢ ١ٍٞ حهظالكٜٔخ 
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                                       ال ٣لٔيحٕ ٌُٖٝ ٣لٔــي حُ٘ــخ ّ
 

 :ولال بشار بن برد
 

لم تمل امرأة لط شعراً إال تبٌن الضعف فً شعرها  والخنساء فوق - 
. الرجال 

إن أعظم النساء فً الشعر هما لٌلى األخٌلٌة : ولال المبرد- 
. والخنساء السلمٌة 

  -
           ولما كانت ولعة بدر لتل فٌها عتبة بن ربٌعة وشٌبة بن ربٌعة، 
والولٌد بن عتبة؛ فؤلبلت هند بنت عتبة ترثٌهم، وبلغها تسوٌم الخنساء 

هودجها فً الموسم ومعاظمتها العرب بمصٌبتها بؤبٌها عمرو بن الشرٌد 
وأخوٌها صخٍر ومعاوٌة وأنها جعلت تشهد الموسم وتبكٌهم ولد سومت 

: هودجها براٌة وأنها تمول
أنا أعظم العرب مصٌبةً  - 

فلما أصٌبت هند بنت عتبة  بما . وأن العرب لد عرفت لها بعض ذلن      
أصٌبت به ٌوم بدر  وبلغها ذلن 

أنا أعظم من الخنساء مصٌبة ً :  لالت
 وأمرت بهودجها فسوم براٌة وشهدت الموسم بعكاظ وكانت سولاً ٌجتمع 

فٌها العرب 
الرنوا جملً بجمل الخنساء :  فمالت
: فلما أن دنت منها لالت لها الخنساء.  ففعلوا

من أنت ٌا أخٌّة؟ - 
أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصٌبةً، ولد بلغنً أنن : لالت-  

تعاظمٌن العرب بمصٌبتن، فبم تعاظمٌنهم؟ 
بعمرو بن الشرٌد وصخٍر ومعاوٌة ابنً عمرو : فمالت الخنساء-  

وبم تعاظمٌنهم أنت؟  
. بؤبً عتبة بن ربٌعة وعمً شٌبة بن ربٌعة وأخً الولٌد: لالت- 

.  أو سواٌء هم عندن : لالت الخنساء
 :ثم أنشدت تمول

 
 

      أبـكـً أبـً عـمراً بعٌٍن غزٌرٍة 
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 فـلـٌـٌل إذا نام الخلً هجودهـا                                  
 

     وصـنـوي ال أنـسى معاوٌة الذي 
   لـه مـن سـراة الـحرتٌن وفودها                              

 
   وصخراً، ومن ذا مثل صخٍر إذا غدا 

 بـساهمة اآلطال لـبـاً ٌمـودهـا                                   
 

        فذلن ٌا هند الرزٌة فـاعـلـمـً 
   ونٌران حرٍب حٌن شب ولـودهـا                                

 
:  فمالت هنٌد

 
    أبكً عمٌد األبطحٌن كلـٌهـمـا 

                                    وحامٌهما من كل بـاغٍ ٌرٌدهـا 
 

   أبً عتبة الخٌرات وٌحن فاعلمً 
                                   وشٌبة والحامً الذمار ولـٌدهـا 

 
    أولبن آل المجد من آل غـالـٍب 

                                  وفً العز منها حٌن ٌنمً عدٌدها 
 
 

  توفٌت الخنساء فً السنة الرابعة والعشرٌن للهجرة المباركة سنة 
.  مٌالدٌة 645\
 

وتعتبر من رإوابع  و اختم بحثً عن الخنساء  بافضل لصٌدة  لها
 : فالتطع منها ماٌلً الشعرالعربً فً الرثاء 

 
 

لذى بعٌنن أم بالعٌن عوار  
 أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار                             
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كؤن عٌنً لذكراه إذا خطرت  
   فٌض ٌسٌل على الخدٌن مدرار                           

 
تبكً لصخر هً العبرى ولد ولهت  

                               ودونه من جدٌد الترب أستار 
 

تبكً خناس فما تنفن ما عمرت  
                                   لها علٌه رنٌن وهً مفتار 

 
تبكً خناس على صخر وحك لها 

  إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار                       
 

ال بد من مٌتة فً صرفها عبر   
                                    والدهر فً صرفه حول وأطوار 

 
لد كان فٌكم أبو عمرو ٌسودكم  

                              نعم    المعمم   للداعٌن   نّصار 
 

صلب النحٌزة وهاب إذا منعوا  
    وفً الحروب جريء الصدر مهصار                      

 
ٌا صخر وراد ماء لد تناذره  

                                 أهل الموارد ما فً ورده عار 
 

مشى السبنتى إلى هٌجاء معضلة  
     له  سالحان   أنٌاب  وأظفار                              

 
وما عجول على بو تطٌف به  

  لها حنٌنان   إعالن  وإسرار                                 
 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت  
    فإنما   هً   إلبال    وإدبار                                
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ال تسمن الدهر فً أرض وإن رتعت  
 فإنما  هً  تحنان  وتسجار                                    

 
ٌوما بؤوجد منً ٌوم فارلنً  

 صخر وللدهر إحالء وإمرار                                    
 

وإن صخرا لوالٌنا وسٌدنا   
 وإن   صخرا   إذا  نشتو لنحار                                      

 
وإن صخرا لممدام إذا ركبوا  

  وإن  صخرا  إذا  جاعوا لعمّار                                
 

وإن صخرا لتؤتم الهداة به 
  كؤنه   علم   فً   رأسه  نار                            

 
جلد جمٌل المحٌا كامل ورع  

  وللحروب غداة الروع  مسعار                                
 

 أودٌة      هباط   ألوٌة    حمال
شهاد   أندٌة   للجٌش   جرار                                         

 
 طاغٌة       ملجاء   راغٌة  نحار

فان   عانٌة   للعظم   جبار                                            
 

فملت لما رأٌت الدهر لٌس له  
   معاتب وحده ٌسدي ونٌار                                     

 
لمد نعى ابن نهٌن لً أخا ثمة  

  كانت ترجم عنه لبل أخبار                                      
 

فبت   ساهرة   للنجم   أرلبه  
حتى أتى دون غور النجم أستار                                  
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لم تره جارة ٌمشً بساحتها  
 لرٌبة حٌن ٌخلً بٌته الجار                                      

 
وال تراه وما فً البٌت ٌؤكله  

 بارز بالصحن مهمار     لكنه                                    
 

ومطعم الموم شحما عند مسغبهم 
 وفً الجدوب كرٌم الجد مٌسار                             

 
لد كان خالصتً من كل ذي نسب  

  فمد أصٌب فما للعٌش أوطار                                   
 

مثل الردٌنً لم تنفذ شبٌبته  
   كؤنه تحت طً البرد أسوار                                    

 
جهم المحٌا تضًء اللٌل صورته  

  آباإه من طوال السمن أحرار                                  
 

مورث المجد مٌمون نمٌبته  
  ضخم الدسٌعة فً العزاء مغوار                               

 
فرع لفرع كرٌم غٌر مإتشب  

 جلد المرٌرة عند الجمع فخار                                  
 

فً جوف لحد ممٌم لد تضمنه  
  فً رمسه مممطرات وأحجار                                  

 
طلك الٌدٌن لفعل الخٌر ذو فجر  

ضخم الدسٌعة بالخٌرات أمار                                   
 

لٌبكه   ممتر  أ فنى   حرٌبته   
  دهر وحالفه  بإس وإلتار مرار                                     
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            *************************************
 
 
 
 

 

           ٌٝٗظل٢ رٌٜح حُويٍ ٖٓ ًًَحُ٘خػَحص حُؼَر٤خص ك٢ حُؼَٜحُـخ٢ِٛ  

ٝحطٞهغ حٕ ٓخ ًًَ ٜٖٓ٘  ٣ل٢ رخُـَٝ ٝرٌٜح ٣٘ظ٢ٜ  ًظخر٘خ حُـي٣ي 

ك٢ ٌٛ ح٤ُّٞ حالٍٝ ٖٓ  ٓخ٣ٞ  (حَُٔأس حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ )حُّٔٞٓٞ 

  2017 (ٓخ٣ْ  )

 

ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُلٜـــــَّ 
 

 

 

 3 حُٔويٓش                                                              

 ٤ٓ5َس ًحط٤ش                                                           

 11ط٤ٜٔي                                                                 

                                                      15حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ ٝح٤ٔٛظٚ                                            

               21ٌٓخٗش حَُٔحس ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ                                   
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        32حَُٔحس ك٢ ٗؼَحُلَد ٝحُوظخٍ                                    

            42حَُٔحس ك٢ ٗؼَحُـٍِ ػ٘ي حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ                   

    50حَُٔحس ك٢ ٗؼَحَُػخء                                               

      62حَُٔحس ك٢ ٗؼَ  حُؼ٘ن ٝحُـَحّ                                  

         69حَُٔحس ك٢ ٗؼَحُلَٓخٕ حُٜؼخ٤ُي                                

 74ٓٞح١ٖ ؿٔخٍ حَُٔحس حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ                

 86ٗخػَحص ك٢ حُـخ٤ِٛش                                               

 86ػل٤َس ر٘ض ػؼٔخٕ                                                    

 91ٓؼخى ر٘ض ٓ٘وـٌ                                                       

 96حُوَٗن حُز٣ٌَش                                                       

                 101ؿ٤ِِش ر٘ض َٓس ح٤ُ٘زخ٢ٗ                                           

        106ٛل٤ش ر٘ض ػؼِزش                                                     

 120ٛ٘ي ر٘ض حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘                                        

 129حُو٘ٔـــــــــــخء                                                       

 141حُلَّٜ                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ حال٣ٔخٕ           
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 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝحال٣ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ حالىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف حُو٤ٜيس – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ُ٘وخى ٝحؿِذ . ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ حُٔؼخَٛ  حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ حالىرخء ٝح

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ حالىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ حالىد ٝح

حالٍىٕ  - ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ك٢  ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ حالٓالّ -   5

 هٜش ٣ٞ١ِش - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )حالٗو٤خء  -  8

رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن  -   9

ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ -  10

حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ - 11

ُلَم حالٓال٤ٓش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس -  -14

ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس - 15

ُظـي٣ي  – 16 حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   – 18

حَُٔحس حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ  -  19

 

: ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ

حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -  1

حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  2

حالىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  3

ّ حُو٤خٓش -  4 حالٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن ٝ حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -  5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                      ؿِءحٕ   -  6    

 

 :ك٢ ػَ٘س ٓـِيحص    ٝك٤ٜخ حٌُظذ حُظخ٤ُش   (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

1 - ٍ ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي حالٝ
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 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ    -2

 ٗؼَحء  حُؼَٜ حال١ٞٓ                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ- 3

ٍ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ - 4 ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ حالٝ

 ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِءح ٕ- 5

ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ حالٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِءح ٕ - 6

 ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش       حُٔـِي حُٔخرغ            ؿِءح ٕ     - 7

ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش                   حُٔـِي حُؼخٖٓ   - 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ - 10
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