
 1 

                

 

 

 

 

ٗؼَح ء  حُؼَر٤ش ٓٞٓٞػش   
 

ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء  حالٓش  حُؼَر٤ـش  ك٢ ػَ٘س  ٓـِيحص 

 

 
 

                             حُٔـِي حُؼخ٢ٗ 
 

                   ٗؼَح ء   

 ٛي ٍ حالٓــالّ
 
 

طؤ٤ُق                                           

ح٤َٓ حُز٤ــــخٕ حُؼَر٢ 

كخُق ٤ٜٗق  حُلـ٤ش .                   ى

ح٤ٌُال٢ٗ                                        
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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  

.    1944بلدروز - دٌالى–  العراق - \ ٖٓ ٓٞح٤ُي

ٖٓ حالَٓس ح٤ٌُال٤ٗش  حُظ٢ ُٜخ طخ٣ٍن ػ٣َن ٝ طَؿغ ر٘ٔزٜخ ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ - 

ُظ٢ حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ حالػالّ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ      : حُل٢٘ٔ ٝح

 

م2001كان ٌشؽل  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 وتؽٌٌراتها 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 نصٌؾ 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 االشراؾ الدوًل -

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

  (الدول العربٌة

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

 والمستشار  االدبً فٌها   – وبابل والنجؾ  

  عضو  البٌت الثمافً العربً  والمستشار االدبً فٌه  -

 (الهٌبة المإسسة )عضو اتحاد الشعراء العرب  -

 (الهٌبة المإسسة )عضو  اتحاد النمـــاد العرب  -

 (الهٌبة المإسسة  )عضو  اتحاد النمــاد  العرالٌٌن  -

  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  وممره فً امرٌكا  -

 نابب ربٌس  رابطة  المرفؤ االخٌر  الثمافٌة -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

  العرب  والمثمفٌن شعراءالعضو رابطة   -

 عضو رابطة الشعراء العرب -

 عضو التجمع العالمً للشعراء العرب  -

 بؽداد- رابطة شعراء المتنبً  -

 عضو رابطة المرطاس والملم -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو  التجمع العالمً  للشعراء العرب  -

 العراق- نخبة عضو رابطة شعراء ال -
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ُلٖ    حالٍىٕ- ػٔخٕ \   ـ    ػ٠ٞ ٓئٓٔش  ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝث٤ْ ُـ٘ش حالىد ٝح

-  عضة منظمة  الكلمة الثمافٌة االنسانٌة  -

 عضو  مركز النور للثمافة واالعالم  ومركزه فً السوٌد -

  االماراتٌة  - عضو شبكة  صدانا -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

.   ػ٠ٞ حُز٤ض حُؼوخك٢  حُؼَحه٢ حُظ٢ٔٗٞ -    

ٗخثذ  ٍث٤ْ  طل٣ََ ٓـِش  ح٣َُٜق حُلِٔط٤٘٤ش  -     

بؽداد -  عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر-    

 عضو هٌبة تحرٌر مجلة  البٌت الثمافً العرالً التونسً-    

حُويّ - ٍ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 الصحؾ والمجالت العرالٌة والعربٌة           *  

 .واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  

 

ة على النت او      *   اال ؾ 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 

 . وؼٌرها كثٌر  

 

و 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 رإوؾ   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  )مدونته على كوكل باسم  *                  

     

: عدة موالع اخرى منهاوله (فالح الكٌالنً )مولعه على الفٌسبن *    

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

فرع العراق وممثلٌاته فً  بؽداد –صفحات شعبة المبدعٌن العرب  -  نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً
ل  نوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار وارٌب (( وٌن  

 

 

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

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

حالٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   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

حالٍىٕ - ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

حالٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 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 ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

حالٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 حالٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

 حالٍىٕ  –ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍ ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش حالٓخُٕٝ - 19

 (ٝال٣ش ُّٞ حٗـِْ  حال٤ٌ٣َٓش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  
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: ٓٞٓٞ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 

 

ٍ              ؿِءحٕ - 1 ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي حالٝ

 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي-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           ؿِء ٝحكي - 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ - 10

 

 

 

**************************** 
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                          ط٤ٜٔـــــــي 

 

 
حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ ػَٜ ٛيٍ حإلٓالّ  

 
 
 

          جاء  االسالم  ونزل المرآن  الكرٌم  ببٌانه المعجز  واسلوبه 
الشٌك وبالغته  الرصٌنة  التً ا بهرت  عمول  وللوب  اهل الفصاحة 

فاحتل   المكانة  األولً  فً  نفوس  العرب والحصافة  من  العرب   
. المسلمٌن   

        فشعر  صدر االسالم  ٌنحصر ما بٌن حكم  النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء 
الراشدٌن  وما بٌن  العصر االموي  ا ومن مبعث النبً دمحم صلى هللا  

وسلم الى  خالفة  بنً امٌـة  وٌعرف هذا العصر  

وأدب تلن الفترة هو أدب صدر اإلسالم بمسمٌه  (عصر صدر االسالم   )
. الشعري والنثر ي 
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      ولو امعنا النظر فً  الثمافة  العر بٌة  لبل اإلسالم نالحظ أن الشعر 
ومما الشن فٌه . مسٌطر او له الكلمة الطولى على جل  الحٌاة الثمافٌة 

. أن الشعرالعربً  كان  السجل الحافل  للحٌاة العربٌة فً جزٌرة العرب 
ثم ظهر اإلسالم وانتشر فً  هذه الجزٌرة  وما حولها  فاصطدم العرب 
برسالة جدٌدة  وثمافة  لم ٌؤلفوها  وبكتاب بلٌغ لم ٌستطٌعوا مجاراته  

اواالٌتاء  بآٌة من  آٌاته او لول  مثل لوله  ا سـلوبا  وبالغة  وبٌانا    
: و تحداهم عالنٌة 

وان كنتم فً رٌب مما نزلنا  على عبدنا  فاتوا بسورة من مثله   ) 
 ولن –فؤن لم تفعلوا * وادعوا شهداءكم من دون هللا ان كنتم صادلٌن 

 (*فاتموا النار التً ولودها  الناس والحجارة  اعدت للكافرٌن - تفعلوا
 24 و23\ البمرة 

لل لبن اجتمعت االنس والجن على ان ٌاتوا بمثل هذا المرآن ال ٌؤتون  )و
 (*بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا 

 . 89\  االسراء

           فافحمت  وخرست  األلسن  وتراجعت اهمٌة  الشعر ومكانة  
والشعراء  اال انه  بعد  دخول الشعراء  اإلسالم  حاول هإالء الشعراء 

محاكاة  الدٌن   اإلسالمً  شعراً  متسربلٌن  بعباءة  الجاهلٌة  فخرج 
الشعر فً  معظمه  جاهلٌاً محاكاة وبناءاً  واسلوبا  وإن استمد بعضهم 

. من المعانً اإلسالمٌة  كلمات ومرادافات 

    اعتمد  اغلب  الناس أن  ما جاء فً المر ان الكرٌم  حول الشعراء  
ممصود به  ذ م الشعراء والنٌل  منهم  وخاصة  الشعراء  المشركٌن 

الذٌن   كانوا   ٌهجون  النبً دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  وٌنالون من المسلمٌن 
 والحمٌمة ان  الممصود  به  فً اآلٌة الكرٌمة الواردة فً  سورة 

: الشعراء

:        لال هللا تعالى

* أَلَْم  تََر أَنَُّهْم  فًِ  ُكِلّ  َواٍد ٌَِهٌُموَن * َوالشُّعََراء  ٌَتَّبِعُُهُم اْلغَاُووَن ) 
إِال الِذٌَن  آَمنُواْ َوَعِمِلواْ الَصاِلَحاِت *  َوأَنَُّهْم  ٌَمُولُوَن  َما ال  ٌَْفعَلُوَن 

َوذََكُرواْ هللاَ َكثًٌِرا واْنتََصُرواْ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُمواْ  َوَسٌَْعلَُم الِذٌَن  َظلَُمواْ    
   (أَيَّ  ُمْنمَلٍَب  ٌَْنمَِلبُوَن

 227-2244\  الشعراء 
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    هً طرٌمة الشعراء  لٌس الشعراء أنفسهم  فجاء ذكر أنهم ٌتبعهم 
الفاسدون  او الغاوون  ألنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون من هجاء الناس أو 

مدح الزٌف أو وصف الخمرة أو غٌرها من األغراض التً تتعارض 
ودعوة  اإلسالم ، خاصة  الهجاء  الفاحش الذي كان  ٌموله  شعراء  
لرٌش فً هجاء المسلمٌن   وتشكٌكهم  فً الدعوة  االسالمٌة   ولد 

تؤكد ذلن فً االستثناء  الذي  ورد  فً هذه  االٌات المباركة  حٌث 
: استثنى المرآن الكرٌم  الشعراء المسلمٌن 

إِال الِذٌَن آَمنُواْ َوَعِمِلواْ الَصاِلَحاِت َوذََكُرواْ هللاَ َكثًٌِرا واْنتََصُرواْ ِمْن   ) 
  (*بَْعِد َما ُظِلُموا  وسٌعلم ا لذٌن ظلموا اي منملب ٌنملبوْن 

 227\ الشعراء  

              وهم الذٌن اعتبرهم المرآن الكرٌم  هم  الذٌن امنوا  وعملوا 
الصالحات  وذكروا  هللا  كثٌرا  وانتصروا  للمسلمٌن  بؤ لسنتهم  بما  

لالوه من شعر  بحك الكفار والمشركٌن  وبما  فخروا به فً مدح النبً 
كما ورد عن .  ملسو هيلع هللا ىلص و انتصار المجاهدٌن من المسلمٌن وشهداء االسالم 

: النبً دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  انه لال

   (ان من الشعر لحكمة  ) 

او لوله  للشاعر حسان بن ثابت  ٌحرضه على هجاء شعراء لرٌش  
: الذٌن بموا مشركٌن وكفارا 

 (هاجهم  وجبرٌل معن  )

 

     ومما ٌخطر على الذهن  هنا  لول لبٌد العامري  الشاعر الجاهلً  

: بعد اسالمه 

 

  الحمد هلل  الذي لم ٌؤتنً اجلً 

                                      حتى كسانً من االسالم سرباال  

:   او لوله  

أال كل شًء ما خال هللا باطل 
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                                      وكل   نعٌم  ال محالة   زابل  

                              

      فمولف المرآن  الكرٌم  من الشعر والشعراء  كان  واضحا  وهو 
مولف االسالم  فهو  ٌعتمد  تسخٌر الشعر  لخدمة  الدعوة  االسالمٌة  

: ومحاربة  من  ٌمف  ازاءها  من الشعراء  الذٌن لال عنهم

  (وسٌعلم الذٌن ظلموا  اي منملب ٌنملبون  ) 

هو   (الكتاب والسنة )        ثم ان النظرة الشاملة او العامة لالسالم  
ان ٌكون  توجه  المرء  الى المرآن الكرٌم  واالبتعاد عما  سواه  وشد 

المسلمٌن الٌه  دراسة  وتعلما  وحفـظا  وتفمـها  وفً كل  مجاالت  
الحٌاة ولد ورد عن ابن عباس رضً هللا عنهما ان النبً دمحم صلى هللا 

:  علٌه  وسلم لال 

 (ألن ٌمتلًء جوف أحدكم لٌحاً خٌر له من أن ٌمتلًء شعراً   )

    وفً هذا  امر باالبتعاد عن الشعر  وهجره  الى ما هو افضل  وهو 
: ولد ورد عن  الشاعر لبٌد انه لال. المرآن الكرٌم 

 (الحمد  هلل الذي  أ بدلنً  بالشعر  سورة البمرة  ) 

       اي حفظها وهجر الشعر لذا فؤن تصدر المرآن الكرٌم والسنة 
النبوٌة كان  له االهتمام الغالب لإلنسان المسلم  حٌث  ان غلبة الشعر 
على الفرد ربما  ٌنسٌه ذكر هللا  تعالى  والعودة الى الجاهلٌة ولبعض 
أخاللها المذمومة  وعاداتها السٌبة و التً أعلن  اإلسالم  محاربتها  
لذلن كان الصدى الموي الذي ٌرنَّ  فً أسماع  الناس صوت الرسالة 

كان جدٌرا  بهذا االمر بؤن  ٌولف كل  . الدمحمٌة  الجدٌدة  وفلسفتها 
.  أسالٌب المول والتفكٌر إال فً هذه الرسالة نفسها 

            حرص الخلفاء الراشدون على تعلٌم الناس المرآن الكرٌم  
وحفظه  فهو  خٌر من  لول  الشعر وحفظه   ومع كل هذا  لم ٌنته 

الشعر و لم ٌهمل  وبمٌت له مكانة فً الملوب والنفوس  ولد ازدادت 
الحاجة الٌه لما عمدوا إلى تفسٌر المرآن  الكرٌم  وخاصة فً  معرفة 
غرٌب األلفاظ أو بعض المعانً فمد  لٌل انه روي  ألبً بكر الصدٌك  
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لصٌدة  فً الحماسة  وروي لعمر  بن الخطاب  أبٌاتا  فً   الحكمة  
أما علً بن ابً طالب فمد كان شاعرا  . وكذلن   لعثمان  بن عفان   

وروي من شعره كثٌر  و لٌل ان بعضه  لاله   فً   معركة  صفٌن 
وهإالء هم الخلفاء الراشدون  اي كلهم لالوا الشعر  اال انهم  كانوا 

. ٌمنعون الشعراء من هجاء المسلمٌن  ا و هجو اإلسالم 

           كل هذه  االمور  جعلت  تٌار الشعر  العام فً  هذا  العصر   
ٌضعف   وٌخبو أواره وتتوارى  بالغته وبٌانه فً بداٌة هذا العصر  
وخاصة فً زمن النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  وخلٌفتٌه ابً بكر الصدٌك  وعمر بن 
الخطاب  الهتمامهم  بالمرآن الكرٌم  فمط  اال انه ظل  مزدهرا على  

شكل  الشعر الجاهلً  وامتدادا له   اال انه  عامة لد ضعف وأن 
غالبٌة األغراض لد  لل المول فٌها  إن لم  تكن  ندرت عدا  بعض  

األغراض  التً  أملتها  ظروف  الدولة  الجدٌدة فً هذا العصر كشعر 
الفتوحات االسالمٌة   وشعر التهاجً  بٌن  المسلمٌن والمشركٌن  

وشعر الدفاع عن  النبً   دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشعر  رثاء المسلمٌن ممن  
وكان من أهم  أسباب هذا  . استشهد فً ساحات الوغى والمتال 

الضعف  عدم  سهولة التكٌف على تعالٌم اإلسالم الجدٌدة سلوكا 
لذا ظل الشعراء ٌنتهجون األسلوب الجاهلً صورا وأخٌلة  . واسلوبا  

مع إدخال بعض األلفاظ  اإلسالمٌة فً بداٌة عهد  الرسول صلى هللا 
لذا جاء  شعرا  ممزوجا  بٌن أسلوب الجاهلٌة والمعانً .  علٌه وسلم 

اإلسالمٌة  ولم ٌستطع شعر صدر االسالم ان ٌتحرر من لٌود الشعر 
الجاهلً  ابدا  من ذلن  لول  الشاعر بجٌر  بن زهٌر بن ابً سلمى 

: وكان لد اسلم 

 وخذه– ال إلى العزى وال الالت - إلى هللا 

  وتسلُم  النجاء كان  إذا  فتنجوه                           

  بمفلت     ولٌس  ٌنجو  ال   ٌوم لدى

  مسلُم   الملب  طاهر   إال   النار  من                            
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      وفً المٌة اخٌه كعب بن زهٌر فً مدح الرسول الكرٌم  صلى هللا 
علٌه وسلم  تظهر الصٌاغة  الجاهلٌة واضحة  كالشمس مهما حاول 

: اكساءها  بثوب اسالمً 

 

 بانت سعاد فملبً الٌوم متبوُل 

  متٌم أثرها لم ٌفد مكبوُل                                    

 إن الرسول لنور ٌستضاء به ...

 مهند من سٌوف هللا مسلوُل                                 

 فً عصبة من لرٌش لال لابلهم  

 أسلموا زولوا  لما  ببطن مكة                                    

 زالوا فما زال أنكاس وال كشف  

  وال مٌل معازٌُل  اللماء  عند                                 
 

       كخُ٘ؼَ ك٢ ٌٛٙ  حُلظَس ٜٓٔخ  ًخٕ  ٌٓظ٤ٔخ  ػٞد حإل٣ٔخٕ ِٓظِٓخ 

حال  حٗٚ  ظَ  ؿخٗلخ ا٠ُ أِٓٞد حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ  ... رخُٔؼخ٢ٗ حإلٓال٤ٓش 

حهٌح ٓ٘ٚ  ٓخثَح  ػ٠ِ  حٗٔخ١ٚ ٌٝٛح ٤ُْ ػ٤زخ ك٢ حُ٘ؼَحء  ٝاٗٔخ  ْٛ   

ًخٗٞح ٣لخُٕٝٞ  ٤ٛخؿش  أٗؼخٍْٛ  ػ٠ِ  ح٢ُٔ٘  حإلٓال٢ٓ  ا٠ُ أه٠ٜ 

ٓيٟ  ٌٖٓٔ ُْٜ  حال حٕ حُلظَس  ح٤ُِ٘ٓش  َُِٓخُش  حُٔلٔي٣ش  ك٢ ُٖٓ  

ٛيٍ حالٓالّ  ًخٗض ه٤َٜس  ٢ٛٝ طؼي  حهَٜ  حُؼٍٜٞ  ك٢   حُظخ٣ٍن  

حُؼَر٢ ٝحالٓال٢ٓ  رخإلٟخكش ا٠ُ ػيّ آالّ  حُ٘ؼَحء   ؿ٤ٔؼْٜ  ك٢  

ريح٣ش حَُٓخُش  كٌخٕ ٖٓ أْٛ حألٓزخد حُظ٢ أىص ا٠ُ رط٢ء ططٍٞ حُ٘ؼَ 

 .ك٢ ٌٛح  حُؼَٜ 

        ومن خالل دراستً لشعر الشعراء فً هذا العصر  تبٌن لً 
هنان  تؤثر بدعوة  اإلسالم إلى درجة عالٌة  عند  حسان  بن  ثابت 

والتباس بعض األلفاظ عند كعب بن زهٌر اال انه  بمً  مشدودا الى  
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 نسبة  إلى اسلوب –الشعرالجاهلً  فكان شعره جاهلٌا فً اإلسالم 
- . الشعر 

      ٣َؿغ ًُي حُظلخٝص ا٠ُ حألٓزو٤ش ك٢ حإلٓالّ ٝحُٔٞٛزش حُ٘ؼ٣َش 

حُٔوظِلش   ٝحالٓظؼيحى  ُظوزَ حُيػٞس  حُـي٣يس  ١زوخ  ُظَٝف حُ٘خػَ 

ك٢ حُـخ٤ِٛش  كخُلط٤جش  ٓؼال  ًخٕ  ٓؼَٝكخ   رخُٜـخء ك٢ حُـخ٤ِٛش  ُْ 

٣ٔظطغ إٔ ٣ظوِٚ   رٍٜٞس  ٜٗخث٤ش  ٖٓ حُٜـخء ٝاٗٔخ  كزٔٚ رؼٞ 

ًٝؼذ رٖ  ٤َُٛ حهظزْ  ٓؼظْ  ٗؼَٙ  . حُٞهض ُْٝ ٣وَ ك٤ٚ  ػْ ػخى ح٤ُٚ 

ك٢ حإلٓالّ ٖٓ حال٣ٔخٕ  حإلٓال٢ٓ  ه٤ِال  ٖٝٓ حألِٓٞد حُـخ٢ِٛ  ًؼ٤َح  

ٌٌٝٛح  رو٤ش  حُ٘ؼَحء  ك٤غ  ًخٕ  حؿِزْٜ  ٓو٤َٓ٠ٖ  كؤ ػَ ك٤ْٜ  

حِٓٞد  ١ٝز٤ؼش   حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ  ُْٝ  ٣ظٌٔ٘ٞح  ٖٓ حُظوِٚ  ٓ٘ٚ  

 .     ك٘ٔـٞح ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ 

  
 
 

 ***********************************************              
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 ان بن ثابت ـــــحس                  

                              شاعر الرسول
 
 

بن حرام بن عمرو بن  هو أبو الولٌد حسان بن ثابت بن المنذر        
زٌد مناة بن عدي بن عمرو بن مالن بن النجار الخزرجً األنصاري ٌكنى 

. أبا الحسام: ٌكنى أبا عبد الرحمن  ولٌل: أبا الولٌد ولٌل
 

    أمه الفرٌعة بنت خالد بن خنٌس بن لوذان بن عبدون بن زٌد بن 
. ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة األنصارٌة

 
 فً بٌت   نشا النبوٌة الشرٌفة  و لبل الهجرة           ولد سنة  ستٌن

عز وشرؾ  وؼنى  

 وصحابً جلٌل    مخضرم عاش الجاهلٌة واالسالم  شاعر عربًفهو  
 المدٌنة المنورة (ٌثرب  )من أهل ومن األنصار ٌنتمً إلى لبٌلة الخزرج 

   ومنالتً نورها الحبٌب المصطفى دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  بهجرته المباركة  الٌها 
  ,  عبد المطلب  بن هاشم هجداخوال اخوال النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و )بنً النجار 
هخٛيح    (٣ؼَد  )ٛخْٗ   حػ٘خء  ٍَٓٝ  هخكِظٚ  حُظـخ٣ٍش  د حٌث تزوج 

٠ِٔٓ ر٘ض  )كٌٔغ  ك٤ٜخ  ٓيس  طِٝؽ  ك٤ٜخ   (ٍكِش ح٤ُٜق )حُ٘خّ  ٢ٛٝ 

(  ٣ؼَد)  ٖٓ  ر٢٘   حُ٘ـخٍ ٖٓ  حُوٍِؽ   كظًَٜخ  ك٢   (ػَٔٝ رٖ ػي١

كخٓال  ٝٓخٍ  روخكِظٚ  ح٠ُ حُ٘خّ آٓال حَُؿٞع ح٤ُٜخ ػ٘ي ػٞىطٚ ٖٓ حُ٘خّ  

ٖٓ حٍٝ   (ؿِس)حال  حٗٚ  ٝحكظٚ ح٤ُ٘ٔش  ك٢  حٍٝ حُ٘خّ  ك٢ ٓي٣٘ش  

. كِٔط٤ٖ  ٝىكٖ ٛ٘خى 
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              كُٞيص  ٠ِٔٓ ٌٛٙ   رؼي   ٝكخس  ُٝؿٜخ  ٛخْٗ   ُٝيح  حٓٔظٚ       

ٝهي   ٗ٘ؤ     . ك٤غ  ه٤َ  حٗٚ  ُٔخ  ُٝي  ٝؿي  ك٢  ٍأٓٚ  ح٤ُ٘ذ    (٤ٗزش )

ك٢   ٣ؼَد   ر٤ٖ  حهٞحُٚ  كظ٠  رِؾ  ػٔخ٢ٗ  ٓ٘ٞحص  كؼِْ رٌُي     (٤ٗزش  )

حػٔخٓٚ   كطِزٚ  حهٞٙ  حُٔطِذ  رٖ  ٛخ ْٗ ٝحهٌٙ ح٠ُ ٌٓش  كٌخٕ  حؿِذ 

   (ػزي حُٔطِذ  )حُ٘خّ  ال  طؼِْ  حٗٚ  ح هٞٙ  ٝظ٘ٞح  حٗٚ  ػزيٙ  كو٤َ 

.  (َٜٗطٚ  )كٌخٗض ٌٛٙ 

 (ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ) الكع ًظخر٢ 

 

 

 ولٌل ان اباه  ثابت بن المنذر الخزرجً  كان   من  سادات لومه       
 الخصومات  بٌن االوس والخزرج  فهجا  اسهم فً.ومن اشرافهم 

. االوس   ونال منهم 
 

و من شعره     مدح حسان فً الجاهلٌة الؽساسنة وملوكهم لبل االسالم 
: فٌهم 

 
هلل دّر عصابٍة نادمتهم   

                                  ٌوماً بجـِلََّك فً الزمان األوِل 
 

أوالد جفنة حول لبر أبٌهُم 
   لبر ابن مارٌة الكرٌم المفضِل                   

 
ٌسمون من ورد البرٌص علٌهُم  

بَردى ٌصفّك بالرحٌك السلسِل                            
 

بـٌُِض الوجوه كرٌمةُ أحسابهم 
 شَم األنوؾ من الطراز األوِل                      

 
ٌؽشون حتى ما تهّر كالبهم  

 ال ٌسؤلون عن السواد الممبِل                            
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وكذلن المناذرة وؼٌرهم   اال انه  بعد مجًء االسالم  واعالن      
 اسالمه اختص فً مدح الرسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص ومدح المسلمٌن وفخر بهم 

. وكنً بشاعر النبً 
     .

       وأهدى لهُ النبً دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  بعد اسالمه  جارٌة لبطٌة كان لد اهداها  
ط  واسمها سٌرٌن بنت شمعون فتزوجها املن االلب (الممولس)الٌه 

هً أخت  هذه حسان وأنجبت منهُ ولدهُ عبد الرحمن وحسن إسالمها و
 ٝ .. أي ان النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كان عد ٌله مارٌة المبطٌة زوجة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

. ٖٓ ٛ٘خ  ٣ظ٠ق حٗٚ  طَرطٚ رٚ ػالهش  هَحرش ٝػالهش ٜٓخَٛس 

 
لعلة    او معركة      أصٌب بالعمى لبل وفاته ولم ٌشهد مع النبً مشهًدا

 من الشعراء ألنه أدرن الجاهلٌة  المخضرمٌن أصابته وٌعد فً طبمة 
.  وله شعر فً كل من العصرٌن واإلسالم

 
 وتوفً فً   فً اإلسالممثلها  ولد عاش ستٌن سنة فً الجاهلٌة، و    

 وله مابة وعشرون سنة فً  للهجرة المدٌنة المنورة سنة أربع وخمسٌن
سفٌان  فً  رواٌة اخرى توفً  فً خالفة  علً  بن ابً  خالفة معاوٌة 

  وعمره مابة  وخمس  سنٌن وهذا بن ابً طالب  سنة  اربعٌن  هجرٌة
: وهو المابل . الخالؾ موجود فً اؼلب سٌرالشعراء 

 
أمسى الجالبٌب لد عزوا ولد كثروا 

                                        وابن الفرٌعة أمسى بٌضة البلد 
            

   الذعا وبالؼته  بحٌث كان سوطا بموته ومتانته  شعره            ٌمتاز
ظهور اهل الشرن  والكافرٌن بعد اسالمه  اتخذه الرسول الكرٌم  دمحم ل

ملسو هيلع هللا ىلص  شاعره المفضل  وحثه على لول الشعر ومناجزة شعراء الشرن 
 لرٌش  والرد على كل شاعر  كفار والجاهلٌة ومدح المسلمٌن  وهجاء

. راء الشرن عٌهجوالمسلمٌن  من ش

 

           ٌمول النماد  والمختصون فً الشعر ان شعره فً الجاهلٌة 
الوى واحسن  وافضل  من الشعر الذي لاله فً االسالم   وٌرجعون او 

ٌعولون  ذلن النبهاره فً اسالٌب المران الكرٌم  ومعانٌه  وتمٌٌده شعره  
بمٌود اخاللٌة  اسالمٌة  منها الكذب المبالػ فٌه  حد االسراؾ  كما انه 
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او ت  ثورة عاطفته أاسلم بعد ان بلػ الستٌن من عمره وتكون لد انطؾ
. جذوة شاعرٌته 

 
 لال  بن ثابت        اما انا فلً لول اخر فً ذلن  هو ان الشاعر حسان

بٌن رأّي فً االشعر فً الجاهلٌــــة  واإلسالم و فً هذا الممال الموجز س
: شعره فً كال العصرٌن 

 
 ٌمول اؼلب النماد إن شعر حسان  الجاهلـــــً  ألوى من شعره            

وصارم  فمد   لاس -   كما اراه – لصابده  وهذا حكم   كل اإلسالمً  فً
طرق  حسان أكثر اإلؼــــــــــراض الشعرٌة  فمد شبب ومدح  وهجا ورثا  

: ٌمول مثل كل الشعراء  ووصؾ  وافتخر وفخر وحكم  مثله
 

نسبً اصٌل فً الكرام ومــــــــــذودي 
 جنوب المصطلً   مواسمه                                       تكوى

 
   كعادة الشعراء  الجاهلٌٌن لبله  فً الؽزل اعاله        بدأ  لصٌدته

وتساءل عن دٌار األحبة وتنمل  بٌن البضٌع والجوابً وحومل وانتمل 
ثم عرج على الخمرة  (جلّك )مدٌنة إلى مدح الؽساسنة حكام الشام فـــً 

واحتسابها ثم افتخر بنسبه  األصٌل وإذا أمعنا  النظر فً هذه المصٌدة او 
فً ؼٌرها من شعره الجاهلً نالحظ متانة الشعر  وبالؼته  ولوة الفاظه  

وصعوبتها  فً كثٌر من األحٌان وكذلن الشعراء كانوا ٌفعلــــون إذ 
ٌخرجون فً المصٌدة الواحدة إلى إؼراض شتى إذ تبدأ  بالؽزل  والبكاء 

ٌنحدر مــــن فن الخر  وهذا بالشن  ثم على اإلطالل أو وصؾ الخمرة  
 ٌفتح أمام الشاعر أجواء شعرٌة واسعة  فتاتً لصٌدته  لوٌة متٌنة

: ٌمول فً  لصٌدته .   لذا كان الشعر الجاهلً  بلٌؽا ولوٌاوطوٌلة 
 

 وْح مَن الحسناء أْم أنَت مؽتدي،ت
  وكٌّؾ انطالُق عاشٍك لْم ٌزوِد                                
  

 ًْ حٌِل بُمْملَت تََراءْت لَنا ٌَْوَم الرَّ
ْدِر ُمْفَرِد                                     َؼِرٌٍر بُمْلتٍَؾّ ِمن الّسِ

  
وجٌٍد كجٌِد الرثِم صاٍؾ، ٌزٌنهُ 
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  تولُد ٌالوٍت، وفصُل زبرجِد                                    
 

كؤنَّ الثَُّرٌّا فَْوَق ثُْؽَرة ِ نَْحِرها 
   تولُد، فً الظلماِء، أيَّ تولِد                                   

 
 لعَْمري لَمْد حالَْفُت ذُْبٌاَن ُكلَّها 

  وعبساً على ما فً األدٌِم الممدِد                              
  

وألبلُت مْن أرِض الحجاِز بحلبة 
ِد                                  ٍ تَؽُمُّ   الفَضاَء  كالمَطا  الُمتَبَّدِ

 
تحملُت ما كانْت مزٌنة ُ تشتكً  

  مَن الظلِم فً األحالِؾ حمَل التؽمِد                            
 

أَرى كثَْرة َ الَمْعُروِؾ ٌوِرُث أْهلَهُ 
ِد                              ٌَْر الُمَسوَّ ْوِء َؼ َد َعْصُر السَّ   وَسوَّ

 
إذا المرُء لْم ٌفضْل، ولم ٌلَك نجدة  

   مَع المَوِم فَْلٌَْمعُْد بُِصْؽٍر وٌَبعَِد                           ً     
 

وإنًّ ألْؼنى النّاِس َعْن ُمتكلٍِّؾ 
 ٌََرى النّاَس ُضالَّالً ولٌس بُمْهتدي                             

 
ٌَْر ِعنَدهُ  اد، ال َخ َكثٌِِر الُمنى بالزَّ

إذا جاَع ٌوماً ٌَْشتَِكٌِه ُضحى الؽِد                              
 
 

      اما شعر حسان فً االسالم  فٌتمٌز  بطبمة شعرٌة  عالٌة  رفٌعة  
جمعت بٌن بٌان الجاهلٌة ومعارفها وحداثــــــــة  االسالم وروحانٌته 

واسع البالؼة  ٌعود ذلن الى صلته  ظ االواسعة  وافر البٌان جزل االلؾ
الشدٌدة والمرٌبة من مولـــــــع مهبط الوحً  ولربه من معٌن األدب 
اإلسالمً  حٌث كان ٌستمع  إلى المرآن الكرٌم وٌحفظه   فشعره  لد 
تحلــــــــــــــى  بالفصاحة الخالصة من شوابب اللفظ وؼرٌب العبارة 
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والتعمٌد  فشعره حسن مفهوم  خال من حوشً الكالم  زاخـــــــــــر 
بالمعانً االسالمٌة  الجدٌدة  واالؼراض السامٌة النبٌلة ٌنهل من بحر 

واذا كان ؼٌره ٌفارلها  المدرسة الدمحمٌة التً التزم بها و أصبــــــــــــح ال
لد انبهر بالمرآن الكرٌم  فحسان بن ثابت استؽل هذا االسلوب فً شعره 

. وانشد فٌه واتخذه نبراسا لمصابده بعد اسالمه  
 

      من جهة اخرى انه كان شاعرا فً الجاهلٌة شاعرا فً اإلسالم 
فازداد لوة شعرٌة ورفعة ومتانة  فعمــــــــــره الطوٌل وعراكه مع الزمن 

وتجربته الشعرٌة وحاجة اإلسالم إلٌه فً الذود عنه وعن شخصٌة 
 لادته إلى  وتشجٌع النبً ملسو هيلع هللا ىلص  المستمر له الرسول الكرٌم محمـــــــد ملسو هيلع هللا ىلص

 . السمو والعلى
 

      ولال فً  رد على الشاعر الزبرلان التمٌمً  لما وفدت تمٌم على 
: النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  فً المدٌنة  المنورة 

 
 دد العود والندىإهل المجد إال الس

وجاه الملون واحتمال العظابم                                      
 

 نصرنا وآوٌنا النبً دمحما 
 على أنؾ راض من معد وراؼم                                   

 
 بحً حرٌد أصله وثراإه

بجابٌة الجوالن وسط األعاجم                                      
 

 نصرناه لما حل وسط دٌارنا 
بؤسٌافنا من كل باغ وظالم                                         
 

 جعلنا بنٌنا دونه وبناتنا 
 وطبنا له نفسا بفًء المؽانم                                      

 
 ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا 

على دٌنه بالمرهفات الصوارم                                    
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 ونحن ولدنا من لرٌش عظٌمها 
 ولدنا نبً الخٌر من آل هاشم                                    

 
 بنً دارم ال تفخروا إن فخركم 
 وباال عند ذكر المكارم   ٌعود                                     

 
 هبلتم علٌنا تفخرون وأنتم 

خول ما بٌن ظبر وخادم   لنا                                      
 

 فإن كنتم جبتم لحمن دمابكم 
وأموالكم أن تمسموا فً المماسم                                 
 

 فال تجعلوا هلل ندا وأسلموا 
  وال تلبسوا زٌا كزي األعاجم                                   

 
  (شذرات من السٌرة النبوٌة المعطرة  )راجع  كتابً  )     

 ( وما بعدها 281\              صفحة 
 

         لال ابن سالّ م  فً طبماته  للشعراء  متحدثا عن شعراء اإلسالم 
 من هذا  نستنتج إن (وأشهرهم  حسان بن ثابت وهو كثٌر الشعر  جٌده )

شعر حسان فً اإلسالم ٌضاهً شعره  فــــــــً الجاهلٌة أو ٌزٌد علٌه 
 لنالحظ  لوته وصٌاؼته  الشعرٌة وجزالة لنمرأ له هذه األبٌات اإلسالمٌة

 : شعره وبالؼته  ونالحظ تاثٌر  االسالم على شاعرٌته  
                                                     

هللا ا كرمنا بنصر نبٌــــــــــــــه     
 وبنا ألام دعابم اإلســـــــــــالم                                      

 
وبنا اعز نبٌه وكتابــــــــــــــه   

 وأعزنا بالضرب و اإللـــــد ام                                 
 

فً كل معترن تطل سٌوفنـــــا      
 فٌه الجماجم عن فراخ الها م                                  
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ٌنتابنا جبرٌل  فً أبٌاتــــــــنا       
 بفرابض اإلسالم  واإلحكــــام                                

 
ٌتلو علٌنا النور فٌها محكمـا            

 لسما  لعمرن لٌس كاأللســام                                 
 

 جودة شعره وتؤثٌر اإلسالم فٌه والتباسه فً شعره من آٌات        نالحظ
المرآن الكرٌم   فما التبسه من المران الكرٌم واحادٌث الحبٌب المصطفى  

ملسو هيلع هللا ىلص زادت فً شاعرٌته  وروت شعره من معٌنها لوة وبالؼة وسهولة 
وفصاحة  حتى بلػ الذروة  رحم هللا حسان فهـــو سٌد الشعراء 

. المخضرمٌن  وأسعدهم   
                         

 :   ومن جمٌل شعره هذه االبٌات
 

 عفـْت ذاُت األصابـعِ فالجـواُء 
  خـالُء  منـزلـها إلـى عـذراَء                                
 

 دٌاٌر مْن بَنِـً الحسحـاِس لفـٌر 
 والسمـاُء الـروامـُس  تعفٌهـا                                
 

 وكانـْت ال ٌـزاُل بِهـا أنٌـٌس 
 خـالَل مروجهـا نعـٌم وشـاُء                                  
 

 فدْع هـذا، ولكـن مْن لطٌـٍؾ 
 ٌـإرلنِـً إذا ذهـَب العشـاُء                                  
 

 لشعثـاَء التـً لـْد تٌـمـتـهُ    
   فلٌـَس لملبـِه منهـا شـفـاُء                                       

 
 كـؤّن سبٌبـةً مـن بٌـِت رأٍس  

 ٌكـوُن مزاجهـا عسـٌل ومـاُء                                      
 

 َعلى أنٌابـها، أو طعـَم ؼـٍضّ 
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 مـَن التفـاحِ هصـرهُ الجـنـاُء                                
 

 إذا ما األسربـاُت ذكـرَن ٌومـًا 
 فهـّن لطٌـِب الـراح الـفـداُء                                  
 

 نولٌهـا الـمالمـةَ، إْن ألـمنـا 
 إذا ما كـاَن معـٌث أْو لـحـاُء                                 
 

 ونشـربـها فتتركنـا ملـوكـًا 
 وأسـًدا مـا ٌنهنهنـا اللـمـاُء                                 
 

 عدمنـا خٌلنـا، إْن لَـم تروهـا 
 تثٌـُر النمـَع، موعدهـا كـداُء                                
 

 ٌبـارٌـَن األسـنـةَ مصعـداٍت 
 َعلى أكتافهـا األسـُل الظمـاُء                               
 

 تـطـلُّ جٌـادنـا متمطـراٍت     
  تلطمهـّن بالخمـِر الـنـسـاُء                                     

 
 فإمـا تعرضـوا عنـا اعتمرنـا 

 وكاَن الفتُح، وانكشـَؾ الؽطـاُء                            
 

 وإال، فاصبـروا لـجـالِد ٌـوٍم 
 هللاُ فٌـِه مـْن ٌـشـاُء ٌـعـزُّ                                  
 

 وجبـرٌـُل أمٌـُن هللِا فـٌـنـا    
 وروُح المـدِس لٌـَس لهُ كفـاُء                                    

 
 لـْد أرسلـُت عبـًدا : ولاَل هللاُ 

 ٌمـوُل الحـكَّ إْن نفـَع البـالُء                               
 

 شهـدُت بـِه فمومـوا صدلـوهُ 
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 ال نـمـوُم وال نشـاُء: فملتـْم                                 
 

 لـْد ٌسـرُت جنـًدا : ولاَل هللاُ 
 هُم األنصـاُر، عرضتهـا اللمـاُء                            
 

 لَنَـا فًِ كـّل ٌـوٍم مـْن معـٍدّ  
  سبـاٌب، أْو لتـاٌل، أْو هجـاُء                                     

 
 فنحكُم بالمَوافِـً مـْن هجانـا 

 ونضرُب حٌـَن تَختلـُط الدمـاُء                              
 

 أال أبـلـْػ أبـا سفٌـاَن عنِّـً 
  فؤنَت مجـوٌؾ نَخـٌب هـواُء                                

 
 بـؤّن سٌوفنـا تركتـَن عبـًدا 

  وعبـَد الـداِر سادتـها اإلمـاُء                             
 

 هجوَت محمـًدا، فؤجبـُت عنـهُ 
 وعنـَد هللِا فِـً ذاَن الـجـزاُء                               
 

 أتَهجوهُ، ولسـَت لـهُ بكـؾٍء 
  الفـداُء  لخٌـركمـا فشركمـا                                
 

 هجوَت مباركـًا، بـًرا، حنٌفـًا 
 أمٌـَن هللِا، شٌـمـتـهُ الوفـاُء                                 
 

 فمْن ٌهجـو رسـوَل هللِا منكـْم  
 وٌَمـدحـهُ، وٌنصـرهُ سـواُء                                       

 
 فـإّن أبِـً ووالـدهُ وعرضـً 

 محمٍد منكـْم ولـاُء  لعـرِض                                 
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 ******************************************
 
 

 
 
 
  
 

 النابغة الَجْعدي                   
 
 

لجعدي ا   ربٌعة  بن عبد هللا بن ُعَدس  لٌس  بن  ابو لٌلى هو          
النه لال الشعر فً صباه  بالنابغة  ولُمب .  من جنوب الٌمن من بنً عامر

 فٌه مرة  اخرى  حٌث  سنة ثم نبغ  ثالثٌن ولم ٌمله سكت عن الشعرثم 
 . االسالم لاله فً 

ه  و .  فاخرة بنت عمرو بن جابر بن شحنة األسدّي  أمَّ
 

ولٌل  النابغة الذبٌانً       والجعدي شاعر مخضرم  ولد فً الجاهلٌة لبل
عاش طوٌالً ونادم المنذر أبا النعمان بن ولد . عاصره  ومات بعده 

:  ملن الحٌرة لالالمنذر
 

 ولمد شهدت عكاظ لبل محلِّها
  فٌها، وكنت أَُعدُّ ِم الفتٌان                                       

  
 والمنذر بن محّرق فً ملكه

  وشهدت ٌوم هجابن النعمان                                     
 

 وعمرُت حتى جاء أحمد بالُهدى
 من المرآن   تتلى  ولوارعٍ                                      

 



 26 

 
 وٌستغفر وهجر عبادة االصنام  ٌعبد  لٌل إنه كان فً الجاهلٌة و.     

فً   وكٌفٌة الخلك وله ابٌات ٌذكر فٌها التوحٌد والبعث والجنة والنار
:  الجاهلٌة وكؤنما لالها فً االسالم منها 

 
الحمد هلل ال شرٌن له  

 من لم ٌملها فنفسه ظلما                                        
 

الُمولج اللٌل فً النهار  
ج الُظلما وفً اللٌل                                      نهارا ٌُفَّرِ

 
 الخافض الرافع السماء على

 األرض ولم ٌبن تحتها َدَعما                                     
 

 الخالك البارئ المصور فً
 ماء حتى ٌصٌر دما األرحام                                     
 

 ممدرها     لدَّها  نطفة من 
 ٌخلك منها األبشار والنسما                                     

 
َت ال بد أن سٌجمعكم   ثُمَّ

  لََسما  شهادةً   جهرا  وهللا                                    
 

فابتمروا اآلن ما بدا لكم  
  إن وجدتم عصما واعتصموا                                   

 
فً هذه األرض والسماء وال  
   لمن رحما  إال  منه عصمة                                    

 
 

  الجعدي النابغة  المباركة  وفد  من الهجرة ةالتاسع السنة وفً           
  الرابٌة   لصٌدته  وأنشده على النبً على رأس وفد من لومه فؤسلم 

: ومنها هذه االبٌات 
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 وجاهدت حتى ما أحسُّ ومن معً
را  إذا  سهٌالً                                           ما الح ثم تحوَّ

 
 ألٌم على التموى، وأرضى بفعلها

وكنت من النار المخوفة أحذرا                                      
 

ُد  ما لموٌم وإنَّا    خٌلُنا    تَعَوَّ
 ََ وتنفرا  تحٌد أن  إذا ما التمٌنا                                     

 
ْوعِ ألواَن خٌلنا   وننكر ٌوم الرَّ

 من الطعن حتى تحسَب الَجْون أشمرا                              
 

 ولٌس بمعروٍف لنا أن نردَّها 
 أْن تُعَمَّرا   وال مستنكًرا ِصحاًحا                                  

 
 أتٌت رسول هللا إذ جاء بالهدى

ة نٌَِّرا                                            وٌتلو كتابًا كالمجرَّ
 

 بلغنا السماء مجدنا وجدودنا
وإنا لنرجو فوق ذلن مظهرا                                       

 
 وجاهدت حتى ما أحسُّ ومن معً
را   سهٌالً                                          إذا ما الح ثم تحوَّ

 
 ألٌم على التموى، وأرضى بفعلها

 وكنت من النار المخوفة أحذرا                                    
 

 والخٌر فً حلٍم إذا لم ٌكن له
  بوادُر تحمً َصْفَوهُ أْن ٌَُكدَّرا                                       

 
 والخٌر فً جهٍل إذا لم ٌكن له 
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حلٌم إذا ما أورد األمر أصدرا                                      
 
 

 : ولال له نبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤعجب بها ال
 .(أجدت  ال ٌُفضض هللا فاَن ) 
 

  وعهد خلفابه الكرٌم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الجعدي عهد الرسول النابغة  شهد         
خمسة بما فٌها  خالفة االمام الحسن  بن علً رضوان هللا  الالراشدٌن 

انحاز و  وكان موضع احترامهم وتمدٌرهم  كما شهد فتح فارس علٌهم 
 فً خالفه  مع معاوٌة بن ابً سفٌان   الى الخلٌفة علً بن ابً طالب

ولما ولًّ معاوٌة أَمر مروان بن الحكم .  الى  جنبه  صفٌن وشهد معركة 
فرد له   بنً امٌة  بهجاء  وأوعدالجعدي بؤخذ أهل النابغة وامواله فهدده 

 .  ولٌل ان معاوٌة فً خالفته  سٌره الى اصفهان  معاوٌة ما أخذ منه 
 

 بٌنهم زمانه  من  شعراء   من ا النابغة الجعدي هجا عدد       ولٌل ان
 ولٌلى األخٌلٌة  وكانت لهم   بن جعٌل وكعب  أوس بن مغراء والعجاج 

 الطبمة   شعراء فًاعتبره  مإرخوا الشعر  المدامى   ولد .الغلبة علٌه 
 . الثالثة  

 
اضافة الى   بؤمجاد لومه فً المدح والفخر   الجعدي شعر        اغلب 

 بملة التكلف  بالسالسة  والمرونة  والوضوح وٌمتازوالهجاء والحكمة 
تؤثر باالسالم ووردت . وطول النفس وااللالل من االلفاظ الغرٌبة الصعبة 

 .   فً لصابده وبعض االشارات الدٌنٌةافً شعره الفاظ لرآنٌة 

 

 ٓؼَ  ٖٓ ٗؼَحء ُٓخٗٚ رؼٞ طزخىٍ حُ٘خرـش حُـؼي١ حُٜـخء ٓغ          ه٤َ 

 ٠ِ٤ُٝ حأله٤ِ٤ش    رٖ ؿؼ٤َ ًٝؼذ رٖ  ٍإرش   رٖ ٓـَحء ٝحُؼـخؽ   أّٝ

حُطزوش حُؼخُؼش ٖٓ ٝهي  ٛ٘ق  ػ٠ِ  حٗٚ  ٖٓ  .  حُـِزش ػ٤ِٚ  ًٝخٗض ُْٜ

 ٝحُـٍِ   حُٔيف ٝ   هٞٓٚ  رؤٓـخىحُلوَ  ٗؼَٙ ٝٗالكع  ك٢ . حُ٘ؼَحء 

  ِٝٗلع ١ٍٝٞ حُ٘لْ  حُظٌِق   ٣ٔظخُ روِش ٝٗؼَٙ .ٝحُلٌٔش  ٝحُٜـخء 

   ك٢  رخالٓالّ طؤػَ ٝهي .  حُـ٣َزش حُٜؼزش  حالُلخظهِش   ٝك٤ٚ حُٔالٓش  

 هَآ٤ٗش   حُلخظ  ٗؼَٙ   ك٢  ٍٝٝىصٗؼَٙ  ٝهخٛش حٗٚ ػخٕ ك٤ٚ ٣ٞ١ال 

  . ٝرؼٞ حالٗخٍحص حُي٤٘٣ش
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 وتوفً سنة  خمسٌن للهجرة  .عاش مبة وعشرٌن سنة         لٌل 
 مٌالدٌة  وفً  رواٌة اخرى لٌل انه عاش مابة  670\ الموافمة لسنة 

 . بفارس  إنه مات فً أصفهانو واربعٌن  لسنة سبعٌن هجرٌة 
 

:  ومن  جمٌل شعره  هذه االبٌات 
 

تَـذَكَّرُت َوالـذّكَرى تُـهٌُِّج لـلفَتَى   
َوِمـن  َحـاَجِة الَمحُزوِن أَن ٌَتَذَكَّرا                                      
 

ٍق    نَـداماَي  ِعـنَد الـُمنِذِر بِِن ُمَحّرِ
أََرى الٌَوَم ِمنُهم ظاهَر األَرِض ُممِفرا                                  
 

تَـمَّضى َزَمـاُن الَوصِل بٌَنً َوبٌَنَها   
 َولَـم ٌَنمَِص الشوُق الَّذي كاَن أَكثَرا                                   
 

َوإِنِّـً ألَسـتَشفً بـُرإٌِة جـاِرها    
ًَّ تَـعَذَّرا                                            إِذا مــا ِلـمَـاُإها َعـل
 

َوأُلـمً َعلى ِجٌرانِها َمسحةَ الَهوى   
َوإِن لَـم ٌَـُكونُوا لً لَبٌالً َوَمعَشرا                                     
 

تَـَردٌَُّت  ثَـوَب الـذُّلِ ٌَـوَم لَمٌتُها   
َوكــاَن ِرَدابـً نَـخوةً َوتَـَجبُّرا                                         
 

َحـِسبنا َزمـاناً ُكـلَّ بٌضاَء َشحَمةً  
ًَ إِذ نَـغُزو ُجـذاماً وِحـمٌَرا                                         لَـٌَاِل
 

ًَّ بَكَر بَِن َوابٍل   إِلـى  أَن لَـِمٌنا الح
 ثَـمانٌَِن  ألـفاً داِرِعـٌَن وُحـسَّرا                                       
 

فَـلَّما  لَـَرعنا الـنّبَع بِالنّبعِ بَعَضهُ    
 بِـبَعٍض  أَبَـت ِعـٌَدانُهُ أَن تُكَسرا                                      

 



 30 

إِذا الـَمرُء لَـم ٌَـطلُب َمعاشاً ٌَُكفُّهُ   
 َشـكا الـفَمَر أَو الََم الَصدٌَك فؤَكثَرا                                    
 

َوال  َخـٌَر فـً َجهٍل إِذا لَم ٌَكُن لَهُ   
 َحـِلٌٌم إِذا مـا أَوَرَد األَمـَر أَصَدرا                                      
 

أُلِـٌُم  َعـلى التَمَوى َوأَرَضى بِفعِلِه   
 َوُكـنُت  ِمـَن الناِر الَمُخوفَِة أَوَجرا                                      
 

إِذا الَوحُش َضمَّ الَوحَش فً ُظلاُلَتِها   
َسـَوالُِط  ِمـن َحّرٍ َولَد كاَن أَظَهرا                                        
 

َوَكـلباً َولَـخماً لَم نََزل ُمنذُ أَحَمَضت   
 ٌُـَحِمُضنا أَهـُل الـَجناِب َوخـٌبَرا                                         
 

َب  َرولَـٌِه الـِكناَس َكـؤَنَّهُ     ُمـنَـّكِ
 ُمـغَشًّى َغـمًى إِالَّ إِذا مـا تَـنَشَّرا                                         

 
َوإِنَّ امـرأً أَهـَدى إِلـٌَن لَـِصٌدةً  

َكـُمستَبِضعٍ تَـمراً إِلى أَرِض َخٌبَرا                                       
 

فَـَمن  ٌَـُن لَم ٌَثؤَر بِؤَعراِض لَوِمِه    
فَـِإنِّـً  َوَرّبِ الـَرالِصاِت ألَثـؤَرا                                         
 

بُت ِمـبراةً تَـخاُل ُضـلُوَعها     فَـمَرَّ
ًَّ الُمَوتَّرا                                        ِمـن الـماِسِخٌَّاِت الـِمس
 

بِـنَفِسً َوأَهـِلً ُعـصبَةً َسـلَِمٌَّةً  
را                                         ٌُـِعدُّون لـلَهٌجا َعـناِجٌج ُضـمَّ
 

َولـالُوا لَـنا أَحـٌُوا لَـنا َمن لَتَلتُُم    
ا ِمـن األَمـِر ُمنَكرا                                           لَـمَد ِجـبتُُم إِدًّ
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َولَـسنا نَـُردُّ الَروَح فً ِجسِم َمٌٍّت   
َوُكـنّا  نُـِسٌُل الـَروَح ِممَّن تَنشَّرا                                       
 

نُـمٌُت َوال نُـحًٌِ َكـذَِلَن ُصـنعُنا   
إِذا  البََطُل الَحاِمً إِلى الموِت أَهَجرا                                   
 

ٍة     َمـلَكنا  فَـلَم نَـكِشف لِـناعاً ِلحرَّ
را                                         ولَـم نَـستَِلب إِالَّ الـِمنَاَع المسمَّ

 
َولَـو أَنَّـنا ِشبنا ِسوى ذاَن أَصبََحت   

َكـرابُِمُهم  فِـٌنَا تُـباُع َوتُـشتَرى                                        
 

َولـكنَّ أَحـساباً نَـَمتنا إِلـى العُلى  
 َوآبـاَء ِصـدٍق أَن نَـُروَم المحمَّرا                                       
 
 
 
 
 
 

 ************************             
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                     الخنساء 
 
 
 
 
 

عمرو بن رٌاح بن  (الشرٌد)        تماضر بنت عمرو بن الحارث بن 
ٌمظة بن عصٌة بن خفاؾ بن امرئ المٌس بن بهثة بن سلٌم بن منصور 

كان وبنو الشرٌد هم  ملون لبٌلة سلٌم فً الجاهلٌة ومن سادات 
. وأشراؾ العرب

 
      لمبت بالخنساء بسبب ارتفاع أرنبتً أنفها عن شفتها مع لصر 

لصر فٌه وتؤخر األنؾ : والخنس فً األنؾ . 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
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      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 األصؽر 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
حٌث كان حلٌما    - موت أخٌها وكان صخر هو أحب أخوتها  إلى للبها

 .جوا دا محبوبا اثٌرا بٌن أبناء عمومته  
 

نطلك على فرسه فً ا ؾ(درٌد بن الصمة)الشاعر سالت الممادٌر   ولٌل 
رٌاضة لصٌرة،وبٌنما درٌد فً رحلته تلن المصٌرة، لفت نظره مشهد 

 فعرؾ أنها تماضر بنت عمرو، شمٌمة  عنها لأسؾ. فتاة تهنؤ بعٌرا لها
 : فرحا  وانشد ولؾ ؾصدٌمه 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  
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 َ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
 

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 تصؾ أخوٌها معاوٌة 

: وصخر فمالت
    وكان . إن صخًرا كان الزمان األؼبر وذعاؾ 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  
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 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  
   ٌ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-  
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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

 

َُ ٌٓ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  بمولؾ 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 
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ٌا بنً إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارٌن وهللا الذي ال إله ؼٌره 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 ؼٌرت 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 ؼًدا إن شاء هللا . 200\ آل عمران (َواتَّمُوا َللاَّ

سالمٌن فاؼدوا 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 بالؽنم 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

 
-هجرٌة 24   توفٌت الخنساء  تماضر بنت عمرو بن الشرٌد  سنة 

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

 
وكان ٌضرب للنابؽة 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
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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
 

  :   التؽلبً 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 

                                       ال ٣لٔيحٕ ٌُٖٝ ٣لٔــي حُ٘ــخ ّ
 

 :ولال بشار بن برد
 

لم تمل امرأة لط شعراً إال تبٌن الضعؾ 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، وبلؽها 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  - 
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فلما أصٌبت هند بنت عتبة  بما . وأن العرب لد عرفت لها بعض ذلن      
أصٌبت به ٌوم بدر  وبلؽها 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 بلؽنً 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 ؼزٌرٍة 
 فـلـٌـٌل إذا نام الخلً هجودهـا                                  

 
     وصـنـوي ال أنـسى معاوٌة الذي 

   لـه مـن سـراة الـحرتٌن وفودها                              
 

   وصخراً، ومن ذا مثل صخٍر إذا ؼدا 
 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 
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   أبً عتبة الخٌرات وٌحن فاعلمً 

                                   وشٌبة والحامً الذمار ولـٌدهـا 
 

    أولبن آل المجد من آل ؼـالـٍب 
                                  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                             

 
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 
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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 تطٌؾ به  
  لها حنٌنان   إعالن  وإسرار                                 

 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت  

    فإنما   هً   إلبال    وإدبار                                
 

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                            
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جلد جمٌل المحٌا كامل ورع  
  وللحروب ؼداة الروع  مسعار                                

 
 أودٌة      هباط   ألوٌة    حمال

شهاد   أندٌة   للجٌش   جرار                                         
 

 طاؼٌة       ملجاء   راؼٌة  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 ؼور النجم أستار                                  
 

لم تره جارة ٌمشً بساحتها  
 لرٌبة حٌن ٌخلً بٌته الجار                                      

 
وال تراه وما فً البٌت ٌؤكله  

 بارز بالصحن مهمار     لكنه                                    
 

ومطعم الموم شحما عند مسؽبهم 
 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                                    
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جهم المحٌا تضًء اللٌل صورته  
  آباإه من طوال السمن أحرار                                  

 
مورث المجد مٌمون نمٌبته  

  ضخم الدسٌعة فً العزاء مؽوار                               
 

فرع لفرع كرٌم ؼٌر مإتشب  
 جلد المرٌرة عند الجمع فخار                                  

 
فً جوؾ 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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                                    4 
 

  الحطٌبة                    

 
 
 

ٌْكة جرول بن أوس بن مالن العبسً           هو ابو  امه امة اسمها     وُملَ
ٌعرؾ له نسب صحٌح  فشب  فً بنً عبس  ودعً بهم    ال  (الضراء  )

 شاذة    تربٌة حٌث ولد  مظلوما محروما  لم ٌجد  سندا من اهله  فتربى
 نفسه ولعل   منذ الصؽر  فاثر ذلن فً  بنفسه   لوته ةواضطر الى جلب

 ومعارفه   والاربه   وعابلته  وامه  نفسه هجاء  الى   ذلن سبب  مٌله
ٌكنى أبا ملٌكة ولمب . كثٌرا   ظلمته والناس االخرٌن فمد عاش فً بٌبة

. لمصر لامته ولربه من األرض  (الحطٌبة)
 

 شاعر  مخضرم جاهلً إسالمً اسلم فً زمن ابً بكر الصدٌك من       
فحول الشعراء فً ولته  عرؾ بالهجاء  لم ٌسلم أحد من لسانه وهجابه 
حتً لٌل أنه هجا نفسه وهجا أمه وزوجته وكانت أؼلب المبابل العربٌة 

 وتهبه المنح والعطاٌا خوفاً من هجابه فمد كان متٌن الشعر شرود  تهابه
 .  المافٌة
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 جشعاً سإوالً الخٌر كان للٌل : عنه فمال صفه األصمعً         ولد و
ملحاحاً دنٌىء النفس كثٌر الشر بخٌالً لبٌح المنظر رث الهٌبة فاسد الدٌن 

 : بذٌباً هجاًء الى درجة أنه هجا نفسه بموله
 

 أبـت شـفتاي الـٌوم إال تـكلماً    
  بـسوٍء فـما أدري لمن أنا لابله                                  

 
ه هللا خلمهُ  أرى لـً وجـهاً شوَّ

  فـمُبِّح مـن وجـٍه ولُبِّح حامله                                    
 
 

 .ولٌل انه  لزم زهٌر بن ابً سلمى  ٌعلَّمه أحكام الشعر
 

     اشتهر  الحطٌبة فً الهجاء  وٌمول بعض المإرخٌن  من انه  كان 
 اصله  لذا  نراه اشتهر بالهجاء فهجى امه  نالما على الناس  لوضاعة

واباه  والاربه  ومن الناس كثٌر وحتى هجا نفسه  وكذلن اشتهر بالدح 
: وهجا امه فمال. والؽزل 

 
 تـنـحً فـالعدي مـنً بـعٌداً

 أراح هللا مــنـن الـعـالـمٌنا                                    
 

 ألـم أوضـح لـن البؽضاَء منً
  ولـكـن ال أخـالُـِن تـعـملٌنا                                     

 
ً  أؼـربـاالً إذا اسـتُـدعت سـرا

 وكـانـوناً عـلـى الـمتحدثٌنا                                     
 

 جـزاِن هللا شـراً مـن عـجوز
 ولـمَّـان الـعموق مـن الـبنٌنا                                   

 
 حـٌاتِن مـاعلمت حـٌاةُ سـوٍء 
الصالحٌنا ومـوتُـِن لــد                                     ٌـسرُّ
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 :وهجا أباه فـمال
 

 لـحـان هللا ثــم لـحان حـماً أبــاً 
  وخـاِل  من عـّمٍ  ولـحـان                                    

 
 فـنعم الـشٌُخ أنت لدى المخازي

 وبـبس الشٌُخ أنت لدى المعالً                             
 

 جـمعت الـلُّإم ال حـٌان ربـً
 وأبــواب الـسـفاهِة والـظالِل                                 

 

     الحطٌبة التزم بمدرسة الجاهلٌة أسلوبا ومنهجا  فهو التزم منهج 
وبتصور المحاوالت  والزمن  أصبح  ولد اختلف الرواة  فً .  الهجاء

اسالمه فمنهم  من ٌرى انه  لدم  الى النبً  صلى هللا علٌه  وسلم بعد 
فتح مكة  واعلن اسالمه   ولسم  منهم  ٌإكد انه تاخر اسالمه  والتزم 
الصمت بعد اسالمه  وبعد وفاة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نراه لد ارتد عن االسالم  

.  ولم ٌسلم ثانٌة  اال بعد انتهاء حروب الردة 

: وفً ذلن ٌمول 

 أطعنا رسول هللا ما كان بٌننا 

 فٌا لعباد هللا ما ألبً بكر                                   

 أٌورثنا بكرا إذا مات بعده 

  وتلن لعمر هللا لاصمة الظهِر                                  

         أغلب  شعر الحطٌبة  ٌدور فً  المدٌح  والهجاء ، وكان  لد    
مدح  سادة  المبابل بشعره  منذ نشا  فً الجاهلٌة  ومنهم  عٌٌنة بن 

حصن الفزاري  وزٌد الخٌل  وكان كثٌر غٌره من الشعراء ٌصنعنون 
 .صنٌعه 

        كانت له مع   الزبرلان بن بدر  حادثة لد اضرته كثٌرا  ذلن أن 
الحطٌبة  لمً  الزبرلان فً عهد عمر بن الخطاب  ٌإم  المدٌنة  وكان 
على صدلات لومه  فلما عرفه  دلَّه على  داره حٌث زوجه وعشٌرته  
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الزبر لان بن )فنزل بؤهله وفزع بنو أنف النالة وكانت لهم خصومة مع 
فعملوا على افساد  العاللة  بٌن  الشاعرٌن  فاستمالوا  الحطٌبة    (بدر

الٌهم  فمدحهم  وعّرض للزبرلان فكان هجاإه الٌه بصورة غٌر مباشرة 
: فً لصٌدة طوٌلة  حٌث ٌخاطبه فٌها 

 دع المكارم ال ترحل لبغٌتها  

 والعد فؤنن أنت الطاعم الكاسً                                  

  ولما  طال  به  فحبسهبن الخطاب  عمر  الزبرلان  إلى        فشكاه 
 : بؤبٌاته المشهورة  الحطٌبة  عمرا  استعطفالحبس 

 َماذَا تمول أِلْفراخٍ بذي َمَرخٍ 

  الحواصل ال ماٌء وال شجُر                            زغِب 

  َكاِسبَُهْم فً لَْعِر ُمْظِلَمة ٍ  ألمٌت 

ٌَْن                                       ٌاُعَمُر  سالُم ّللّا فاْغِفْر َعلَ

    أنَت األِمٌُن الذي ِمْن بَْعِد َصاِحبه

ٌَْن َممَاِلٌَد النَُّهى البََشُر                                        أْلمَْت إل

 لم ٌإثرون بها إْذ لدَّمون لها 

ٌَْن َممَاِلٌَد النَُّهى البََشُر أْلمَْت                                                 إل

                            
ْمِل مسكنُهم ؾ امنن على صبٌٍة بالرَّ  

  ٌؽشاهم بها المدُر األباطح بٌن                       

  وبٌنَُهُم  بٌنً  كم   فداإن نفسً

ر وادٌٍة ٌعمى بها الخب  من َعْرِض                   
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     فعفا عنه بعد أن أخذ علٌه العهد أن ال ٌعود إلى الهجاء ولٌل ان  
الخلٌفة عمر بن الخطاب   أشترى منه أعراض  المسلمٌن  بثالثة اآلف 

. درهم  ولكنه عاد  للهجاء  بعد وفاة عمر مرة أخرى

  ومن  اؼرب ما  سمعت   للهجرة  وخمسٌن تسع  توفً  سنة        
  كٌفٌة عن     والرواة المإرخونولرات فً  لصة  موته   فمد  ذكر 

  : وفاة الحطٌبة
لما حضرت الحطٌبة الوفاة أجتمع أصحابه الٌه وطلبوا منه أن  ))     

: ٌوصً لبل وفاته 
وٌل للشعر من رواٌة السوء : فمال لهم 

لال له أحد أصحابه أوصً ٌاحطٌبة رحمن هللا  
أوصٌكم بؤن تبلؽوا لبٌلة ؼطفان بؤن الشماح هو أشعر العرب : فمال

: لموله 
 

 إذا أنبض الرامون عنها ترنمت
ترنم ثكلى أوجعتها الجنابز                                          

 
. أوصً بما ٌنفعن : لالوا له 

 
 ضابىء هو أشعر  أوصٌكم بؤن تبلؽوا أهل ضابىء أن شاعرهم: لال 

: العرب لموله 
 

 ؼٌر أننً   لذة   جدٌد  لكل 
 رأٌت جدٌد الموت ؼٌر جدٌد                                         

 
.  حطٌبة أوص بما ٌنفعن فً آخرتن  وٌحن ٌا: لالوا له 

 
.  :لال أوصٌكم بؤن تبلؽوا أهل امرىء المٌس أنه أشعر العرب لموله

 
 فٌالن من لٌل كؤن نجومه 
بكل مؽار الفتل شدت بٌذبِل                                

 
فضحن الموم من تصرفه هذا رؼم مشاهدتهم له ٌحتضر على فراش 

.  لموت ا
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.  وص  اتك هللا ودع عنن هذا وأ: فمال له أحدهم 

 
وٌعنً به الشاعر حسان بن ثابت  - أوصٌكم أن تبلؽوا األنصار: لال 

.  :شعر العرب ألنه المابل   أن صاحبهم أ-االنصاري 
 

 ٌؽشون حتى ماتهر كالبهم
  الٌسؤلون عن السواد الممبل                                  

 
وهللا هذا الٌؽنً عنن : لال له صاحبه وكؤنه لد مل من تصرؾ الحطٌبة 

.  شٌاً ٌاحطٌبة فاتك هللا ولل ؼٌر هذا 
 

:  فالتفت الحطٌبة الٌهم ولال 
 

 الشعر صعب وطوٌل سلمه
 اذا ارتمى فٌه الذي ال ٌعلمه                                    

 
 لدمه  زلت الى الحضٌض 

 فٌعجمه    ٌعربه   أن   ٌرٌد                                  
 

 من مجلسهم   وأنحسر الجد  نصحه  من فابدة  حٌن رأوا أن ال    و
:  سؤله أحدهم 

 
من أشعر الناس ٌا أبا ملٌكة ؟  

 
.   هذا الجحٌر اذا طمع فً خٌر :    لال مشٌرا الى فمه

 
ٌاحطٌبة بماذا توصً الفمراء ؟  : وسؤله أخر لابال 

 
.  تبور   ال تجارة  فانها   بااللحاح فً المسالة أوصٌهم: لال 

 
 توصً الٌتامى ؟   وبماذا: فسؤله مرة أخرى 
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.   أمهاتهم   وانكحوا  أموالهم  كلوا :لال 
 

فابدة من نصحه لرروا االنصراؾ عنه  حٌن شعر الموم أن ال     و
هل ترٌد منا شٌباً لبل انصرافنا ؟  : فسؤلوه لبل خروجهم 

 
فان    حتى أموت راكبها  وتتركونً   بؽل تحملونً على  نعم : لال

والبؽل مركب لم ٌمت علٌه كرٌم لط  .ٌموت على فراشه   الكرٌم ال
 

هنا أحضر أصحابه بؽالً وحملوه علٌه وجعلوا ٌذهبون به وٌجٌبون حتى 
. مات 

:  وكان أخر مالاله لبل أن ٌلفظ أنفاسه 
 

  ُحطٌه من  أحد األُم   ال
 الُمرٌه   بنٌه وهجا هجا
لومه مات على فُرٌه  من 

 
بدوٌة   ولم ٌتاثر فً  االسالم  اال  للٌال   ال تهٌتمٌز شعره  بلهج        

لبعده عن  مركز الخالفة االسالمٌة  وللة دراسته واهتمامه  وتفهمه 
. لالسالم 

– :  ومن شعره
 
َُ ُسَإاالَ   ُ إالّ   أَُماَمة  نَؤَتَْن 

ٌٍْب َخٌاال                                       و أَْبَصْرَت ِمْنَها بؽَ
 

خٌاالً ٌروعن عند المناِم  
ْبحِ إال َزَواال                                      و ٌَؤْبَى َمَع الصُّ

 
ِكنَانٌَِّة ٌ َداُرها َؼْربَة ٌ تُِجدُّ 

  ِوَصاالً   وتُْبلً   ِوَصاال                                       
 

كعاطٌة ٍ من ظباِء السَّلٌل 
انَة ِ الجٌِد تُْزِجً َؼَزاال                                       ُحسَّ
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تَعَاَطى الِعَضاَه إذا َطالَها 

  و تَْمُرو ِمَن النَّْبِت أَْرًطى وَضاال                               
 

تََصٌَُّؾ ذَْرَوة َ َمْكنُونَة  
  و تبدو مصاؾ الخرٌؾ الحباال         ٍُ                       

 
ُمَجاِوَرة ً ُمْستَِحٌَر السَّرا 
   أفرؼت  الؽرُّ  فٌه السَّجاال                                   

 
كؤّن بحافتِه للّطراؾ 

  رجا ل  لحمٌَر  اللت رجاال                                   
 

فهل تبلؽنٌكها عرمٌس 
 ال تَشّكى الَكالال     َصُموُت السَُّرى                            

 
مفّرجة الّضبع مّوارة  

اإلكاَم وتَْنِفً النِّمَاال     تَُجذُّ       ٌُ                              
 

إذا ما النََّواِعُج َواكْبنَها َجَشْمَن 
  من   السٌَّر   َرْبواً  ُعَضاال                                   

 
و إن ؼضبت خلت بالمشفرٌن 

 َسبَابَخ   لُْطٍن    َو ِزٌراً نُساال                                 
 

ٌْها َزُجوالَ الَحَصى  و ٌَْحُدو ٌََد
هَُما   العَْصُب   ثمَّ اْستََماال                                    أََمرَّ

 
و تُْحِصُؾ بَْعَد اْضِطراِب النُُّسوعِ  

  كما أَْحَصَؾ الِعْلُج ٌَْحُدو الِحٌَاال                                
 

ٌِْن   تُِطٌُر الَحَصى بعَُرى الَمْنِسَم

  إذا الحالفات   ألفن    الّظالال                                 
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ٌِْن  و تَْرِمً الؽٌُُوَب بَِماِوٌَّتَ
 بَْعَد َصْمٍل ِصمَاال        أُْحِدثَتا                                    

 
ٌُْت أْهَوالَهُ  ٌٍْل تََخطَّ و لَ
  إلى   عمٍر   ارتجٌه  ثماال                                      

 
طوٌُت مهالن مخشٌة ً  
المماال    لتكذب   عنً     إلٌن                                  

 
ِ بَراها الَكالَ  ًّ بِِمثِْل الَحنِ
  ُل ٌَْنِزْعَن آالً وٌَْرُكْضَن آالَ                                      

 
إلى مالٍن عادٍل حكمهُ 

حاال                                        فلّما وضعنا   لدٌه الّرِ
 ًُ

صرى لول من كان ذا مبرة  
ًَّ  الضَّالال           ٍُ                         و َمْن كان  ٌَؤَْمُل  فِ

  
و خصٍم تمنّى المنى  
ٌْع  فََساال                                     ألْن  جاَش  بَْحر ُ لَُر

 
أمٌُن الخلٌفة بعد الّرسول 

   و أوفى  لرٌٍش  جمٌعاً حباال                                   
 

و أطولهْم فً النّدى بسطة  
وا فعاالً              ًُ                          ُُ  و أفضلهم حٌن عدُّ

 
فَكذَّْبتُها        ِلَساٌن    أَتَتْنًِ

  و ما كنُت   أحذرها   أن تماال                                  
 

بؤن الوشاة بال جرمة ٍ  

 المحاال    لدٌن  فراموا  أتون                                   
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فَِجبْتَُن ُمْعتَِذراً َراِجٌاً 

  ِمْنَن النَّكاال  أَْرَهُب ِلعَْفِوَن                                       
 

فال تسمعْن بً ممال العدا 
تُوِكلَنًِّ ُهِدٌَت الِرَجاال     و ال                                    

 
فإنّن خٌٌر من الّزبرلان 
ٌٌْر   أَشدُّ                                       نَواال    نََكاالً   وَخ

 
 

---------------------------------------------         

 

 

 

 

 
                                           5 

 

 الزبرلان بن بدر                                
 
 
 

 الحصٌن بن بدر بن امرئ المٌس بن خلؾ بن سابعالهو  ابو         
. بهدلة بن عوؾ بن كعب بن سعد بن زٌد مناة من تمٌم 

 وكان له ولدان  أبو عٌاش وابو شذرة :  ٌكنى وفً رواٌة اخرى 
. العباس وعٌاش

 من اسماء الممر:   الزبرلان 
 
  .(لمر نجد)لحسنه وجماله  حتى لٌل  له   (الزبرلان  )كان  ٌلمب        

وكان  ٌدخل مكة متعمماً بسبب ذلن  ولٌل انه كنً بالزبرلان النه كان 
ٌلبس عمامة  مزبرلة  بالزعفران  ولٌل كان اسمه الممر  لحسنه وبهاء 

. جماله  
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 نشؤ الزبرلان  فً نجد  وفٌها اكتمل وكان سٌدا  عظٌم المدر        -
.  وشاعرها المفضال فً لومه بنً عوؾ من تمٌم

 
 التاسعة للهجرة المباركة  بعث رسول  السنة من  وفً المحرم  )      

 تمٌم  فً  هللا صلّى هللا علٌه وسلّم عٌٌنة  بن حصن الفزاري إلى  بنً
 وال األنصار  من العرب لٌس فٌهم  احد من المهاجرٌٌن  فارساً  خمسٌن

فكان ٌسٌر اللٌل وٌكمن النهار فهجم علٌهم فً صحراء فدخلوا وسرحوا 
مواشٌهم فلما رأوا الجمع ولوا وأخذ منهم أحد عشر رجالً و وجدوا فً 

ً المحلة إحدى وعشرٌن  فجلبهم إلى المدٌنة فؤمر   امرأة  وثالثٌن  صبٌا
. بهم رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم فحبسوا فً دار رملة بنت الحارث

 
عطارد بن :  من رإسابهم منهم د ولد لدم وفد من تمٌم  فٌهم عد        

حاجب والزبرلان ابن بدر ولٌس بن عاصم واأللرع بن حابس ولٌس بن 
الحارث ونعٌم بن سعد وعمرو بن األهتم ورباح بن الحارث بن مجاشع 

فلما رأوهم بكت إلٌهم النساء والذراري فجاء الوفد إلى بٌت  النبً صلّى 
: هللا علٌه وسلّم فنادوا من وراء الحجرات 

. ٌا دمحم اخرج إلٌنا- 
 

 بالل الصالة  وسلّم  وألام  صلّى هللا علٌه   رسول هللا           فخرج
وتعلموا برسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم ٌكلمونه فولؾ معهم للٌال  ثم 
مضى فصلى الظهر ثم جلس فً صحن المسجد  فمدم بنو تمٌم  عطارد 
بن حاجب فتكلم وخطب فؤمر رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم ثابت بن 

 :لٌس بن شماس فؤجابهم فنزلت فٌهم االٌة المباركة
 
ولوا انهم * إن الذٌن ٌنادونن من وراء الحجرات أكثرهم ال ٌعملون )   

 ( * صبروا حتى تخرج الٌهم لكانت خٌرا لهم  وهللا ؼفور  رحٌم
 4و3\   سورة الحجرات  االٌة

  .  فرد علٌهم رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم األسرى والسبً
 

  ولٌل ولؾ الزبرلان  فً حضرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صحن المسجد النبوي 
 :وانشد

 
أتٌنان كٌما ٌعلم الناس فضلنا  
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                                 إذا احتفلوا عند احتضار المواسم
 

بؤنا فروع الناس فً كل موطن  
                                 وأن لٌس فً أرض الحجاز كدارم

 
وأنا نذود المعلمٌن إذا انتخوا  

   ونضرب رأس األصٌد المتفالم                                 
 

وأن لنا المرباع فً كل ؼارة  
  بؤرض األعاجم  بنجد أو   نؽٌر                                  

 
بٌن   ولع   وما من المفاخرة   بٌنهم   ولع  وذكر ابن إسحاق ما      

الشاعر حسان بن ثابت  وبٌن الشاعر الزبرلان بن بدر من وفد تمٌم من 
  : المفاخرة نظماً فؤنشد الزبرلان

 
  نحن  الكرام   فال حً ٌعادلنا 

                                 منا الملون وفٌنا تنصب البٌع 
 

 وكم لسرنا  من  األحٌاء كلهم  
                                عند  النهاب وفضل  العز ٌتبع 

 
 ونحن نطعم عند المحط مطعمنا 

                               من الشواء إذا لم ٌإنس الفزع 
 

 بما ترى الناس ٌؤتٌنا سراتهم 
                                من كل أرض هوٌاً ثم نصطنع 

 
 فننحر الكوم عبطاً فً أرومتنا 

                                للنازلٌن  إذا ما  أنزلوا  شبعوا 
 

 فال    ترانا   إلى  حً نفاخرهم  
                             إال استمادوا فكانوا الرأس ٌمتطع 
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 إنا     أبٌنا   ولم   ٌؤب   لنا أحد 
                              إنا   كذلن   عند  الفخر   نرتفع  

 
:   ملسو هيلع هللا ىلص رادا على الزبرلان  دمحم حسان بن ثابت  شاعر رسول هللا وأنشد

 
 إن الذوابب من فهر وإخوتهم  

                               لد بٌنوا    سنة   للناس تتبع 
 

 ٌرضى بهم كل من كانت سرٌرته  
                               تموى اإلله وكل الخٌر ٌصطنع  

 
 لوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 

                          أو حاولوا النفع فً أشٌاعهم نفعوا 
 

 سجٌة تلن منهم ؼٌر محدثة  
                               إن الخالبك فاعلم شرها البدع  

 
إن كان فً الناس سبالون بعدهم 

                                فكل   سبك  ألدنى  سبمهم تبع 
 

 ال ٌرفع الناس ٌوماً فاز سبمهم 
                             أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 

 
 أعفة ذكرت فً الوحً عفتهم 

                                ال ٌطبعون وال ٌإذي بهم طبع  
 

ال ٌبخلون  على  جار  بفضلهم 
                               وال   ٌمسهم   من مطمع  طمع  

 
إذا   نصبنا   لحً    لم  ندب له 

                               كما ٌدب  إلى الوحشٌة   الذرع 
 

 نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها 
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                             إذا الزعانؾ من أظفارها خشعوا 
 

 فإن فً حربهم فاترن عداوتهم 
                                شراً ٌخاض علٌه السم والسلع 

 
 أكرم   بموم رسول  هللا  شٌعتهم 

                              إذا   تفاوتت   األهواء   والشٌع 
 

 أهدي    لهم    مدحتً للب ٌإازره  
                           فٌما   أحب   لسان     حابن   صنع 

 
 فإنهم    أفضل    األحٌاء    كلهم 

                            إن جد بالناس جد المول أو شمعوا 
 

 فلما فرغ حسان لال األلرع بن حابس إن هذا الرجل لمإتى           
لخطٌبه أخطب من خطٌبنا - وٌمصد به  النبً صلى علٌه وسلم - له

ولشاعره أشعر من شاعرنا وألصواتهم أعلى  من أصواتنا  فلما فرغ 
الموم  واعلنوا اسالمهم جّوزهم رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم وأحسن 

    . جوابزهم
 257- 253صفحة  (شذرات من السٌرة النبوٌة المعطرة ) الحظ كتابً 

 
:  فٌه         وسؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن األهتم عن الزبرلان بن بدر فمال

.  مطاع فً أدنٌة شدٌد العارضة مانع لما وراء ظهره  -
.   وهللا لمد لال ما لال وهو ٌعلم أنً أفضل مما لال : لال الزبرلان

  .  ضٌك العطن  أحمك األب  لبٌم الخال  إنن لزمر المروءة : لال عمروؾ  
     ٌا رسول هللا  لمد صدلت فٌهما جمٌعاً  أرضانً فملت بؤحسن :  ثم لال

 .ما أعلم فٌه  وأسخطنً فملت بؤسوأ ما أعلم فٌه
  : فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . (إن من البٌان لسحرا   ) 
 

 وسلم  ولى الزبرلان  صدلات لومه    ان النبً صلى هللا علٌه  ثم    
 بن الخطاب   وخالفة عمر  بكرالصدٌك  فً زمن ابً حتى وبمً علٌها
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  بن الخطاب ان ٌحمل الصدلات الى عمر  الزبرلان   ولٌل لما اراد     
   السنة  فراراً من  أهله وأوالده ٌرٌد العراق الحطٌبة ومعه لمٌه   مرة 

 بها   ٌكون  أمارة  الزبرلان أن ٌمصد أهله وأعطاه وطلباً للعٌش فؤمره
ً  لد مدح الزبرلان   الحطٌبة وكان الحطٌبة  به ففعل   له حتى ٌلحك ضٌفا

: حٌث لال
 

تـمـول خلٌـلـتـً لـمــا التمـٌـنـا   
   سٌدركنـا بنـو المـرم الهـجـان                                   

 
سٌدركنـا بنـو الممـر بـن بــدر 

                                      سراج اللٌل للشمس الحصان 
 

 ادعً وأدعو إن أنـدى  : فملت
                                      لـصـوت أن ٌـنــادي داعـٌــان 

 
فمـن ٌـن سـابـالً عـنـً فـإنـً  
  أنـا النـمـري جــار الزبـرلـان                                      

 
 :  حٌث هجى الزبرلان  بموله . اال ان الحطٌبة لم ٌستمر 

 
 

  جـاراً لـموٍم أطالوا هون منزله
  وؼـادروه مـمٌماً بـٌن أرماِس                                             

 

ته  مـلَّـوا لِـراهُ   كـالبُهُم   وهـرَّ
  وأضـراِس    بـؤنٌاٍب  وجـرحـوه                                         

 
 دع المكارم ال ترحل لبؽٌتـهـا  

والعد فإنن أنت الطاعم الكاسً                                             
 

فشكاه الزبرلان إلى عمر      
. ما أسمع هجاءا ولكنها معاتبة جمٌلة:-  فمال عمر بن الخطاب



 59 

وهللا ٌا أمٌر )!! وما تبلػ مروءتً إال أن آكل وألبس ا:-فمال الزبرلان- 
ٌعنً به  – سل ابن الفرٌعة . المإمنٌن ما هجٌت ببٌت لط أشد علً منه 

. حسان بن ثابت 
 .علً بحسان: فمال عمر رضً هللا عنه- 

 فجا به فسؤله عمر رضً هللا عنه 
 .لم ٌهجه ولكن سلح علٌه: فمال- 
 
 :وفً رواٌة اخرى  إن عمرا  سؤل لبٌد بن ربٌعة           

 أهجاه أم ال؟ 
وأن لً حمر . ما ٌسرنً أنه لحمنً ما لحمه من هذا الشعر:  فمال لبٌد 

 .النعم
؟   هل  فٌه هجاء  الحطٌبة فسؤل عمر حسان بن ثابت عن لول

 فحبسه عمر فً . ه فالر حسان بن ثابت  وحكم أنه هجو له وضع       
   فؤطلمه بن العوام  فٌه عبد الرحمن بن عوؾ والزبٌر مطمورة حتى شفع

.  إن فعل   وتهدده بعد أن أخذ علٌه العهد أن ال ٌهجو أحداً أبداً
 
وكان .  بن ابً سفٌان   معاوٌة بدر  فً أٌام   بن  الزبرلان وتوفً. 

 . شعره  جفاء األعراب  شاعراً اال ان  فً فصٌحاً
:    ومن  روابع شعره   هذه االبٌات

 
 

 َوفٌَُت  بِؤَذواِد  الَرسوِل   َولَد  أَبَت    
  ُسعاةٌ  فَلَم   ٌَرُدُد   بَعٌراً     ُمجٌُرها                                     

 
هُم     َمعاً  َومنَعناها   ِمَن   الناِس     ُكلِّ

 تراِمً األَعادي ِعنَدنا ما  ٌَضٌُرها                                          
 

 فَؤَدٌَّتُها   َكً   ال   أَخوَن      بِِذَمتًّ     
 َمحانٌَك لَم تُدَرس  ِلَركٍب    ُظهوُرها                                       
 

 أَردُت  بِها  التَموى  َومجُد     َحدٌثِها  
 إِذا  ُعصبَةٌ  سامى  لَبٌلً    فَخوَرها                                       
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ًّ  إِذا   ُعدَّ     َسعٌُُهم      َوإِنً  لَِمن  َح
  ٌَرى  الفَخَر  ِمنها  َحٌُّها   َولُبوُرها                                       
 

 أَصاِؼَرُهم  لَم  ٌَضَرعوا    َوِكباُرُهم      
  رزاٌن  َمراِسٌَها  ِعفاٌؾ   ُصدوُرها                                        
 

 َوأَشَوَس  ساٍم  لَد  َعلوُت    َوُعصبٍَة   
 ِؼضاٍب ِحناٍق َصدَّ  َعنًّ    نُحوُرها                                        

 
تً      ِوِمن  َرهِط   َكنّاٍد   تََوفٌُّت     ِذمَّ

  َولَم  ٌَثِن  َسٌفً  نَبُحها  َوهرٌُرها                                        
 

 َولٌَلَِة  نَحٍس  فً  األُموِر     َشِهدتُها    
 بُِخطَِّة   َعزٍم   لَد   أُِمرَّ    َمرٌُرها                                         

 
 َولُبَِّة   َملٍن   لَد   َدَخلُت      َوفاِرٍس  

  َطعَنُت إِذا  ما  الَخٌُل  َشدَّ    ُمؽٌُرها                                      
 

ٍة     جُت    أُوالها    بِنجالَء      ثَرَّ  فَفَرَّ
  بَِحٌُث الَّذي ٌَرجو  الَحٌاةَ    ٌَضٌُرها                                     
 

 َوَمشَهِد ِصدٍق  لَد  َشهدُت  فَلَم    أَُكن    
 بِِه  خاِمالً  َوالٌَوَم  ٌُثنى     َمصٌُرها                                      

 
 أَرى  َرهبَةَ  األَعداِء  ِمنًّ    َجراَءةً   

  َوٌَبكً إِذا ما النَفُس ٌُوحً َضمٌُرها                                        
 
 
 
 
 

 ****************************           
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6 
 

  الحارثأروى بنت
 

 

 بن هاشم  بن عبد مناؾ   بن عبدالمطلب  بنت الحارث هً أروى         
 :المرشٌة

 . عمة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشمٌمة والده عبد هللا 
 

شمٌمة عبد هللا  فهً  اُمها فاطمة بنت عمرو بن عابذ بن مخزوم         
 .والزبٌر وأبً طالب وعبد الكعبة واُم حكٌم وامٌمة وبرة 

 
اُمها صفٌة بنت جندب بن حجٌر بن رباب بن  ولٌل فً رواٌة اخرى ان  

شمٌمة الحارث بن  وبهذا  تكون  حبٌب بن سوأة بن عامر بن صعصعة 
 عبد المطلب 

 
جها فً الجاهلٌة عمٌر بن وهب  فولدت له ً)        تزوَّ  وأسلم ( ُطلٌَبا

ُطلٌَب فً دار األرلم بن ابً االرلم  عندما كانت الدعوة االسالمٌة فً 
. سرٌتها
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صلى هللا - للنبً دمحم    كفار لرٌش  من  ولٌل عرض أبو جهل وِعدد    
 ُطلٌب بن )علٌه وسلم  فآذوه فً بداٌة دعوته لالسالم  فعمد ابنها 

 إلى أبً جهل فضربه  وشّجه  فؤخذوه وأوثموه  فلما علم  أبو (ُعمٌر
 : عمل  حتى خالّه  أي اخلى سبٌله  فمٌل ألروىخالهلهب  

 
ً) أال ترٌن ان ابنن -  ولد صٌّر نفسه ؼرضاً دون دمحم ؟ (ُطلٌبا

خٌر أٌامه ٌوم ٌَذُبُّ عن ابن خاله  ولد جاء بالحك من عند هللا  :  فمالت
ا ولمد تبْعِت دمحماً ؟ :  فمالوا لها 

:  وانشدت نعم :  لالت
 
 إن طلٌبا نصر ابن خاله   .

 واساه فً ذي دمه ومال                                 
 

فخرج بعضهم الى أبً لهب وأخبره  فؤلبل حتى دخل علٌها       
. !عجباً لن والتباعن دمحماً  وتركن دٌن عبد المطلب ؟: فمال- 
 فإن ٌظهر  لد كان ذلن  فمم دون ابن أخٌن واعضده وامنَْعهُ  )فمالت- 

أمره فؤنت بالخٌار أن تدخل معه أو تكون على دٌنن ؟ وإن ٌَُصْب كنت لد 
  (أعذرَت فً ابن أخٌن 

 جاء بدٌن ُمْحَدث؟ ولنا طالة بالعرب لاطبة ؟ : فمال أبو لهب- 
.  ن  اسالمه لعأبى أن ُيو 
 

 تدافع عنه    تذواخ لد اسلمت -  رضً هللا عنها-فكانت أروى          
صْدله وأمانته وأنه نبً   لرٌش  نساء  بٌن   بلسانها  وتشٌع وتذُّب عنه

 .لإلسالم رضً هللا عنها وأرضاها هللا  وتدعوهّن 
 : لها فمال  

. تبعت محمًدا وأسلمت هلل رب العالمٌن  - 
 حك من وازرت ومن عاضدت ابن خالن وهللا لو ن على إن:  فمالت أمه

. كنا نمدر على ما ٌمدر علٌه الرجال لتبعناه ولذببنا عنه
وما ٌمنعن أن تسلمً وتتبعٌه فمد أسلم أخون , ٌا أماه:  فمال لها 

 .الحمزة
. أنظر ما ٌصنع أخواتً ثم أكون إحداهن:  فمالت

. أسؤلن باهلل إال أتٌته:لها   لال
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 علٌه   وسلم  فسلمت   علٌه صلى هللا   النبً            فجاءت الى
وصدلته  واعلنت اسالمها صحبة اختها صفٌة بعد ان تشاورتا  واتفمتا 

بلسانها  - ملسو هيلع هللا ىلص-على  االٌمان واالسالم   ثم كانت بعد ذلن تعّضُد النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص وكان اسالمها لبل الهجرة -وتُحّض ابنها على نُصرته والمٌام بؤمره 

النبوٌة  المباركة   وعندما هاجر النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  هاجرت هً اٌضا الى 
 . هجرته  بعد  صفٌة  المدٌنة المنورة صحبة اختها

 
 واُم حكٌم  أروى  : جمع بناتهؾ مرض عبد المطلب  بن هاشم  لٌل     و

 بؤن ٌملن فً   وأمرهن   وعاتكة   وصفٌة   وبرة   وأمٌمة  البٌضاء 
 بعد وفاته لٌسمع ما ترٌد أن تمول كل واحدة  به حٌاته ما ٌردن أن ٌرثٌنه

.  فؤنشؤت كل واحدة منهن فً رثابه  منهن 
 
:  فمالت أروى تبكً أباها  

    
بَكْت َعٌنً وحكَّ لها البُكاُء 

                                      على سمع َسِجٌَّته الَحٌاُء   
 

 ًٌّ على سهل الخلٌفة أَبَطِح
                                   كرٌُم   الخٌم   نٌَِّتُه   العالُء 

 
على الفٌَّاض َشٌبة ِذي الَمعَاِلً 

                                        أبوه الَخٌر لٌس له كفاُء 
 

     طوٌل الباع أملس شٌظمً 
    أؼـر  كـؤن ؼـرته ضـٌاء                                   

 
  الكشح أروع ذي فضول ألب 
  لــه الـمجد الـممدم والـسناء                                  

 
    أبـً  الـضٌم أبلج هبرزي 

  لـدٌم  الـمجد لـٌس لـه خفاء                                 
 

 ومـعمل مـالن وربـٌع ؾ هر     
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 وفـاصلها اذا الـتمس الـمضاء                                  
 

 وكـان  هـو الفتى كرماً وجوداً  
 وبـؤساً حـٌن تـنسكب الـدماء                                     
 

 إذا هـاب الـكماة الـموت حتى    
 كـؤن لـلوب أكـثر هـم هواء                                      
 

 مـضى  لـدماً بذي ربٍد خشٌب   
  عـلٌه حـٌن تـبصره الب هاء                                    
 

  وبعد معركة  بدر  لامت هند بنت عتبة ترثً اباها وعمها واخاها        
: وتفخر بمتل حمزة  عم النبً ملسو هيلع هللا ىلص  وتمول

 
نحن   جزٌناكم   بٌوم   بدر  

                                 والحرب ٌوم الحرب ذات سعر 
 

:  فانبرت الٌها   اروى  واسكتتها وهً تنشد
 

 الكفر      عظٌم   رلاع  ٌا بنت
 فً بدر وؼٌر بدر     خزٌت                                           

 الفجر     لبٌل   هللا صبحن
 الزهر  الطوال   بالهاشمٌٌن                                          

ٌفري    حسام  لطاع  بكل 
  لٌثً وعلً صمري حمزة                                            

 إذ  رام شـبٌب وأبون ؼدري   
  أعطٌتً وحشً ضمٌر الصدر                                       

 هـتن وحـشً حجاب الستر    
  فخر من  بـعدها  لـلبؽاٌا  مـا                                         

 
:    ولما توفً النبً ملسو هيلع هللا ىلص  لالت ترثٌه 

 

 أال  ٌا رسول هللا كنت رجاً لنا   
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                                          ً  وكـنت بـنا براً ولم تن جافٌا
 

 كـؤن  عـلى للبً لذكر محمٍد    
  وما خفت من بعد النبً المكاوٌا                                     

د  أفاطم حً هللا رب ُمَحمَّ

 َعلَى جدث أمسى بٌثرب ثاوٌا

ِ نفسً وخالتً  فدى ِلَرُسوِل َللاَّ

 وأمً وعمً لصرة وعٌالٌا

 فلو أن رب الناس أبمان بٌننا

 سعدنا لكن أمره َكاَن ماضٌا

 علٌن من هللا السالم تحٌة

وأدخلت جنات من العدن راضٌا  

 
  معاوٌة بن ابً سفٌان  على   بنت عبد المطلب وفدت  اروى          

بدمشك ٌوم كان والٌا علٌها  وهً عجوز عاتبة علٌه  لخصومته لعلً 
وفاخرته ببنً هاشم وفضلتهم على بنً أمٌة    -إبن عمها-بن أبً طالب 

  بن الحكم تكلم مروانوفاعترضها عمرو بن العاص فعٌرته بنسبة ولٌل  
 :فؤفحمته فاعتذر لها معاوٌة عنهما وسؤلها عن حاجتها فمالت 

. ما لً إلٌن من حاجة - 
 ولامت وخرجت  

 :  فمال معاوٌة ألصحابه
 
وهللا لو كلمها من فً مجلسً جمٌعاً ألجابت كل واحد بؽٌر -  

 .إن نساء بنً هاشم ألفصح من رجال ؼٌرهمؾماتجٌب به اآلخر 
 

 مٌالدٌة فً 638\  الخامسة عشرة للهجرة الموافك السنة   توفٌت فً

 .  خالفة  عمر بن الخطاب 
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:  ترثً اباها ومن شعرها هذه االبٌات

 
 عـٌنً جـودا بـدمع ؼٌر ممنون     

 إذ أنـهما ال بـدمع الـعٌن ٌشفٌنً                                           
 

  إنـً  نـسٌت أبـا أروى وذكرته    
 وال هون بؽضة  عـن  ؼـٌر مـا                                            
 

 ومـال  زال أبٌض مكراماً الُسرته   
  رحب المحاسن فً خصب وفً لٌن                                       
 

 مـن آل عـبد مـناٍؾ إن مـهلكه     
 ولـو بمٌت رؼوب الدهر ٌعصٌنً                                          
 

 مـن الـذٌن مـتى ما تؽش نادٌهم   
  تـلمى  الـحضارمة الشم العرانٌن                                         
 
 

    ***************************************                
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                                                                7 

كعب بن زهٌر المزنً                                         

 

 

   ربٌعة بن رٌاح بن العوام بن لُرط(ابً سلمى)زهٌر بن هو كعب بن    
ثور بن هرمة بن   بن   ثعلبة  بن  خالوة  بن مازن بن بن الحارث

.                                                            مزٌنةمن عثمان   

ٌمال لها كبشة بنت عمار بن  ؼطفان أمه امرأة من بنً عبد هللا بن        
                                                             . عدي بن سحٌم

 حٌث كان ابوه شاعرا من فحول تلمن كعب الشعر عن أبٌه            
الشعراء الجاهلٌٌن  فكان زهٌر  ٌعلم ولدٌه كعب وبجٌر الشعر وكٌؾ 

 الفالة  إلى   أبوه  به ٌخرج  كان  أنهٌل عن كعب قٌموالنه  وٌحفظانه و
ُمنه اجازته طراً وٌطلب ش فٌلمً علٌه بٌتاً أو   حتى  تدرب ولال  تمرٌنا

.                                                             الشعر بطاللة   

شاعر مخضرم  فمد لال الشعر فً الجاهلٌة    بن زهٌر كعب          
 منذ   الشعر ٌنظمكان    بن ابً  سلمى زهٌرواالسالم   والمعلوم ان  

ٌؤتً بالضعٌؾ فٌشّوه مجد األسرة وما زال ن حداثته فردعه أبوه مخافة أ
  .ٌهذّب لسانه وٌجّهز شاعرٌته برواٌة الشعر حتى استمام له النظم
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          والمعروؾ ان زهٌر بن ابً سلمى المزنً كان شاعرا وابوه 
شاعرا وزوج امه  شاعرا وخاله شاعرا  وكذلن  ولداه  كعب وبجٌر 
وولد  كعب  وحفٌده كلهم  شعراء فحول فً لوله  لهم منزلة رالٌة 

.                                                         ومكانة عالٌة فٌه   

لما لدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص  من الطابؾ فً شهر ربٌع االخرة من  السنة   )    
 إلى  بن ابً سلمى كتب بجٌر بن زهٌرالتاسعة للهجرة المباركة  

  لتل رجاالً صلّى هللا علٌه وسلّم النبً  ٌخبره أن  بن زهٌر كعب أخٌه 
  اال من شعراء لرٌشلم ٌبك ه وون وٌإذ هنٌهجو  واكان بمكة ممن 

 فإن )  لد هربوا فً كل وجه وابن الزبعري وهبٌرة ابن أبً وهب
كانت لن فً نفسن حاجة فطر إلى رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم 

 وكان ( فإنه ال ٌمتل أحداً جاءه تابباً وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجابن
  : كعب لد لال

 
   بجٌراً رسالة   عنً أبلؽا  أال 

    فهل لن فٌما للت وٌحن هل لكا                                
 

  لست بفاعل  لنا إن كنت   فبٌن
  ؼٌر ذلن دلكا شًء  على أي                                  
 

 تلؾ أماً وال أباً  خلك لم    على 
 ًُ لكا علٌه أخا تدرن   ولم  علٌه                                 

 
  فإن كنت لم تفعل فلست بآسؾ

 لكا   لعاً   إما عثرت  لابل  وال                                 
 

  كؤساً روٌة  سمان بها المؤمون
  وعلكا   المؤمون منها  فؤنهلن                                  

 
 بجٌر فلما أتت بجٌراً كره أن  بشعره هذا الى اخٌه  وبعث       

 فؤنشده إٌاها  فاتى الٌه رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم عنٌكتمها
: فمال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم 

 ولما سمع    سمان بها المؤمون صدق وإنه لكذوب وأنا المؤمون  )-
 (على خلك لم تلؾ أماً وال أباً علٌه
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  .  أجل لم ٌلؾ علٌه أباه وال أمه  :  لال 
  : بن زهٌر هذه االبٌات وارسلها الى اخٌه كعبثم لال بجٌر 

 
 من  مبلػ  كعبا  فهل لن فً التً 

                                تلوم  علٌها  باطال  وهً   احزم 
 

  إلى هللا ال العزى وال الالت وحده
  وتسلم  النجاء   ا كان  إذ  فتنجو                               

 
  بمفلت ولٌس  ٌوم ال ٌنجو   لدى

  الملب مسلم  طاهر  النار إال من                                
 

 دٌنه   شًء   هو ال  زهٌر   فدٌن
 محرم   علً  سلمى  أبً   ودٌن                                

 
 ضالت به األرض وأشفك على نفسه  الشعر كعبا  بلػ ا فلم    

 من عدوه فمالوا هو ممتول فلما ضور  ح ارجؾوأرجؾ به من كان
لم ٌجد من شًء بداً لال لصٌدته التً ٌمدح فٌها رسول هللا صلّى هللا 
علٌه وسلّم وٌذكر خوفه وإرجاؾ الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى 
لدم المدٌنة فنزل على رجل كانت بٌنه وبٌنه معرفة من جهٌنة  فؽدا 
به إلى رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم حٌن صلى الصبح فصلى مع 
رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم ثم أشار له إلى رسول هللا صلّى هللا 

:  الجهٌنً علٌه وسلّم فمال
 

  إلٌه واستؤمنه  وسلّم فمم  هذا رسول هللا صلّى هللا علٌه -
  

 إلى رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم حتى جلس إلٌه  كعب لامؾ         
: فوضع ٌده فً ٌده وكان رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم ال ٌعرفه فمال

 ٌا رسول هللا إن كعب بن زهٌر لد جاء لٌستؤمن منن تابباً مسلماً فهل  -
 أنت لابل منه إن أنا جبتن به

  (  نعم  ) : لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم -
  .  أنا ٌا رسول هللا كعب بن زهٌر :لالؾ -
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:  أنه وثب علٌه رجل من األنصار فمال ولٌل
 ٌا رسول هللا دعنً وعدو هللا أضرب عنمه -
 : لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم -
  .(  دعه عنن فإنه لد جاء تابباً نازعاً )   -

 فؽضب كعب على هذا الحً من األنصار لما صنع به صاحبهم وذلن 
. أنه لم ٌتكلم فٌه رجل من المهاجرٌن إال بخٌر

 ولصٌدته هذه    رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّمفً  فمال  لصٌدته  
تسمى البردة  الن النبً ملسو هيلع هللا ىلص البسه بردته الشرٌفة وهم ٌنشدها  

   :ومطلعها
                                            

           بـانَْت ُسـعاُد فَـمَْلبً الٌَْوَم َمتْبول
 ُمـتَـٌٌَّم إثْـَرها لـم ٌُـفَْد َمـْكبوُل                                  

 
إذا عّرد السود )عاصم بن عمر بن لتادة فلما لال كعب        وذكر 

وإنما ٌرٌد معشر األنصار لما كان صاحبنا صنع به وخص (التنابٌل 
المهاجرٌن من لرٌش من أصحاب رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم 

بمدحته ؼضبت علٌه األنصار فمال بعد أن أسلم ٌمدح األنصار وٌذكر 
 : بالءهم مع رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم وموضعهم من الٌمن

 
  من سره كرم الحٌاة فال ٌزل 
 فً ممنب من صالحً األنصار                                 
 

  ورثوا المكارم كابراً عن كابر
  األخٌار  بنو  هم  الخٌار  إن                                    
 

  لنبٌهم   نفوسهم     الباذلٌن
  األحبار    وفتٌة    الهٌاج ٌوم                                   

 
  الناس عن أدٌانهم   والذابدٌن

 الخطار  وبالمنا     بالمشرفً                                    
 

  السمهري بؤدرع    المكرهٌن
  لصار الهندي ؼٌر كسوالؾ                                     
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  محمرة     بؤعٌن   والناظرٌن

  اإلبصار   ؼٌر كلٌلة  كالجمر                                   
 

 لنبٌهم   نفوسهم    والبابعٌن 
 وكرار   تعانك    ٌوم    للموت                                 

 
  نكساً لهم   ٌرونه    ٌتطهرون

 من الكفار  علموا   من   بدماء                                   
 

 خفٌة  ببطن  دربوا كما دربت 
 ؼلب الرلاب من األسود ضوار                                    
 

  كله علمً  األلوام    ٌعلم   لو
 أماري  الذٌن  لصدلنً   فٌهم                                    
 

  فإنهم   النجوم  خوت  إذا  لوم
  مماري       النازلٌن  لطارلٌن                                  ل

 
 فً العز من ؼسان فً جرثومة

  المنمار   على   محافرها  أعٌت                                       
 

 بن كعب كان  وابن عمبة كان شاعراوكذلن ابنه عمبة بن كعب      
  :  وهو المابلشاعرا

 
  أال لٌت شعري هل تؽٌر بعدنا

 مالحة عٌنً أم عمرو وجٌدها                                    
 

  جدة   بعد  أثوابها   بلٌت وهل
 وجدٌدها     أخاللها    حبذا  أال                                   

 
  :  كعب لولهن  جٌد شعر وم
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  لو كنت أعجب من شًء ألعجبنً
 سعً الفتى وهو مخبوء له المدر                                      

 
  ٌسعى الفتى ألمور لٌس ٌدركها

  منتشر   والهم  فالنفس واحدة                                        
 

  والمرء ما عاش ممدود له أمل 
  تنتهً العٌن حتى ٌنتهً األثر                                       ال

 
 :  النبً صلّى هللا علٌه وسلّم مدح لوله فًومن  
 
  تخدي به النالة األدماء معتجر 

 بالبرد كالبدر جلى لٌلة الظلم                                     
 

للبرد كالبدر جلً لٌلة الظلم 
م ما ٌعلم هللا من دٌن ومن كر                               

 

           ُوي أٗوٌ هللا طؼخ٠ُ ًؼذ رٖ ٤َُٛ ٖٓ حٌُلَ ا٠ُ حإلٓالّ ٖٝٓ 

حُـخ٤ِٛش ا٠ُ حٍُ٘ٞ حُٔز٤ٖ، ٖٝٓ ٤ٟن حُي٤ٗخ ا٠ُ ٓؼش حُي٤ٗخ ٝح٥هَس، 

َٗف ٝ ٍكؼش  ٖٓ رؼيٙ  ٝٛٞ َٗف ٓخ- ملسو هيلع هللا ىلص-ٝكخُ رَ٘ف ٛلزش ٍٍٓٞ هللا 

( شذرات من السٌرة النبوٌة المعطرة : ) الحظ  كتابً (.ٓخ رؼيٛخ ٍكؼش 
270- 260  صفحة 35\الشذرة  

  اربع وعشرٌن   ًؼذ رٖ ٤َُٛ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ ٗلٞ ٓ٘ش       طٞك٢ 
:ٌٝٛٙ رَىطٚ  ٤ٓالى٣ش 662\هجرٌة  الموافك تارٌخها سنة  

                                            
بـانَْت ُسـعاُد فَـمَْلبً الٌَْوَم َمتْبوُل  

 ُمـتَـٌٌَّم إثْـَرها لـم ٌُـفَْد َمـْكبوُل                                  
 

ٌْن إِْذ َرَحلوا   َوَمـا ُسـعَاُد َؼـداةَ البَ
ااّل أََؼـنُّ ؼضٌُض الطَّْرِؾ َمْكُحوُل                              
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ٌْـفاُء ُمـْمبِلَةً َعـْجزاُء ُمـْدبَِرةً   َهـ
 ال ٌُـْشتَكى لِـَصٌر ِمـنها وال ُطوُل                               

 
تَْجلُو َعواِرَض ذي َظْلٍم إذا اْبتََسَمْت  

احِ َمـْعلُوُل                                    كـؤنَّـهُ ُمـْنـَهٌل بـالرَّ
 

ْت بِـذي َشـبٍَم ِمْن ماِء َمْعنٌٍِة   ُشـجَّ
صـاٍؾ بؤَْبَطَح أْضَحى وْهَو َمْشموُل                             

 
ٌاُح المَذَى َعْنهُ وأْفَرُطهُ   تَـْنِفً الـّرِ

ِمـْن َصـْوِب سـاِرٌٍَة بٌٌِض ٌَعاِلٌُل                                 
 

أْكـِرْم بِـها ُخـلَّةً لـْو أنَّها َصَدلَْت  
َُ النُّْصَح َمْمبوُل                                َمـْوعوَدها أَو ْلََو أَِنّ

 
لـِكنَّها ُخـلَّةٌ لَـْد ِسـٌَط ِمْن َدِمها  
فَـْجـٌع وَولَـٌع وإِْخـالٌؾ وتَـْبدٌُل                                    

 
فـما تَـدوُم َعـلَى حـاٍل تكوُن بِها  

ُن فـً أثْـوابِها الـؽُوُل                                     َكـما تَـلَوَّ
 

وال تَـَمسَُّن بـالعَْهِد الـذي َزَعْمْت  
إالَّ َكـما ٌُـْمِسُن الـماَء الـؽَرابٌُِل                                   

 
ْنَن مـا َمنَّْت وما َوَعَدْت   فـال ٌَـؽُرَّ

ًَّ واألْحـالَم تَـْضلٌُل                                      إنَّ األمـانِـ
 

كـانَْت َمـواعٌُد ُعـْرلوٍب لَها َمثاَل  
                                      وما  مواعٌدها  اال   االباطٌل                                                                                                                                               

 
تُها   أْرجـو وآُمـُل أْن تَـْدنو َمـَودَّ

ٌْنا ِمـْنِن تَـْن                                          ومـا إِخـاُل لَـَد
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أْمـَسْت ُسـعاُد بِـؤْرٍض ال ٌُـبَلِّؽُها   
إالَّ الـِعتاُق الـنَّجٌباُت الـَمراِسٌُل                                    

 
ولَـــْن ٌُـبَـلِّؽَها إالَّ ُؼـذافِـَرةٌ   

ٌْـِن إْرلـاٌل وتَْبؽٌُل                                     لـها َعـلَى األ
 

ْفَرى إذا َعِرلَْت  اَخِة الذِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ِمـْن ُكّلِ نَضَّ
ـْرَضتُها طـاِمُس األْعالِم َمْجهوُل ع                              ع

 
ًْ ُمْفَرٍد لَِهٍك   ٌْنَ تَـْرِمً الـؽٌُوَب بِعَ
اُز والـِمٌُل                                        إذا تَـَولَّـَدِت الـَحـزَّ

 
َضـْخـٌم ُمـمَـلَُّدها فَـْعٌم ُمـمٌََُّدها  
فـً َخْلِمها َعْن بَناِت الفَْحِل تَْفضٌُل                                  

 
َؼـْلـباُء َوْجـناُء َعـْلكوٌم ُمـذَكَّْرةٌ  
اَمها ِمـٌُل                                        فــً َدْفـها َسـعَةٌ لُـدَّ

 
وِجـْلـُدها ِمـْن أُطـوٍم ال ٌُـَإٌُِّسهُ  
ٌِْن َمْهزوُل                                        َطـْلٌح بـضاِحٌَِة الـَمتْنَ

 
نٍَة   َحـْرٌؾ أخـوها أبـوها ِمن ُمَهجَّ

ـها خـالُها لَـْوداُء ْشـِملٌُل                                       الوَعـمُّ
 

ٌْها ثُـمَّ ٌُْزِلمُهُ   ٌَـْمشً الـمُراُد َعـل
                                           ِمْنـها ِلـباٌن وأْلـراٌب َزهـاِلٌُل 

 
ٌْرانَةٌ لُِذفَْت بالنَّْحِض َعْن ُعُرٍض   َعـ

وِر َمْفتوُل                                      ِمـْرفَمُها َعـْن بَـناِت الزُّ
 

ٌْها وَمـْذبََحها   ٌْنَ كـؤنَّـما فـاَت َعـ
ٌِْن بِْرطٌُل                                     ِمـْن َخـْطِمها وِمن الَّلْحٌَ
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تَـُمرُّ ِمـثَْل َعسٌِب النَّْخِل ذا ُخَصٍل  
ْنهُ األحالٌُل                                       فـً ؼـاِرٍز لَـْم تُـَخّوِ

 
ٌْها ِلـْلبَصٌِر بِها   تَ لَـْنواُء فـً َحـرَّ

ٌِْن تَْسهٌُل                                    َعـتٌَك ُمـبٌٌن وفـً الَخدَّ
 

تُـْخِدي َعـلَى ٌَـَسراٍت وهً الِحمَةٌ  
ذَوابِــٌل َمـسُُّهنَّ األرَض تَـْحلٌُل                                      

 
ُسْمُر العَجاٌاِت ٌَتُْرْكَن الَحَصى ِزٌماً  

لـم ٌَـِمِهنَّ ُرإوَس األُْكـِم تَـْنعٌُل                                      
 

ٌْها إذا َعـِرلَْت   كــؤنَّ أَْوَب ِذراَعـ
ولــد تَـلَـفََّع بـالكوِر الـعَسالٌُل                                       

 
ٌَـْوماً ٌَـَظلُّ به الِحْرباُء ُمْصَطِخداً  

كـؤنَّ ضـاِحٌَهُ بـالشَّْمِس َمـْملوُل                                     
 

ولـاَل ِلـْلمْوِم حـاِدٌِهْم ولْد َجعَلَْت  
                           و   ُْرَق الَجناِدِب ٌَْرُكْضَن الَحَصى لٌِلُوا 

 
ٌَْطٍل نَِصٍؾ   َشـدَّ الـنَّهاِر ِذراعـا َع
لـاَمـْت فَـجاَوبَها نُـْكٌد َمـثاِكٌُل                                       

 
ٌَْس لَها   ٌِْن لَ ْبعَ اَحةٌ ِرْخـَوةُ الـضَّ نَـوَّ

ا نَـعَى بِـْكَرها النَّاعوَن َمْعموُل                                     لَـمَّ
 

ٌْها وَمـْدَرُعها   تَـْفِري الُّـلباَن بِـَكفَّ
ُمـَشـمٌَّك َعـْن تَـرالٌها َرعـابٌُل                                        

 
ٌْها ولَـْولُُهُم   تَـْسعَى الـُوشاةُ َجـنابَ

إنَّـن ٌـا اْبـَن أبـً ُسْلَمى لََمْمتوُل                                     
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ولــاَل ُكـلُّ َخـلٌٍل ُكـْنُت آُمـلُهُ  
ال أُْلـِهٌَنََّن إنِّـً َعـْنَن َمـْشؽوُل                                        

 
فَـمُـْلُت َخـلُّوا َسـبٌِلً الَ أبـالَُكُم  

ْحمُن َمْفعوُل                                          َر الـرَّ فَـُكلُّ مـا لَـدَّ
 

ُكـلُّ اْبـِن أُْنثَى وإْن طالَْت َسالَمتُهُ  
ٌَـْوماً عـلى آلَـٍة َحـْدباَء َمْحموُل                                       

 
أُْنـبِـبُْت أنَّ َرُسـوَل هللِا أَْوَعـَدنً  

والـعَْفُو َعـْنَد َرُسـوِل هللِا َمؤُْموُل                                   
 

ٌُْت َرُسـوَل هللِا ُمـْعتَِذراً   ولَـْد أَتَـ
والـعُْذُر ِعـْنَد َرُسـوِل هللِا َمْمبوُل                                    

 
َمـْهالً َهـداَن الـذي أَْعطاَن نافِلَةَ  

اْلـمُْرآِن فـٌها َمـواعٌٌظ وتَـفُصٌُل                                    
 

ولَـْم  اةال تَـؤُْخذَنًِّ بِـؤَْلواِل الـُوش
ًَّ األلاوٌُل                                       اُْذنِـْب ولَـْد َكـثَُرْت فِـ

 
لَـمَْد أْلـوُم َمـماماً لـو ٌَـموُم بِـه  
أَرى وأَْسـَمُع مـا لـم ٌَْسَمعِ الفٌُل                                     

 
لَـَظلَّ ٌِـْرُعُد إالَّ أْن ٌـكوَن لَهُ ِمَن  

الَّـرُسـوِل بِــِإْذِن هللِا تَـْنـوٌُل                                          
 

َحـتَّى َوَضـْعُت ٌَـمٌنً ال أُناِزُعهُ  
فـً َكـّؾِ ِذي نَـؽَماٍت لٌِلُهُ الِمٌُل                                      

 
لَــذاَن أَْهـٌَُب ِعـْندي إْذ أَُكـلُِّمهُ  

ولـٌـَل إنَّـَن َمـْنسوٌب وَمـْسبُوُل                                       
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ِمـْن خـاِدٍر ِمْن لٌُوِث األُْسِد َمْسَكنُهُ  

م                                   ِمـْن بَـْطِن َعـثََّر ِؼٌٌل دونَهُ ؼٌُل 
 

ٌُْشُهما   ٌِْن َع ٌَـْؽدو فَـٌُْلِحُم ِضـْرؼاَم
ـْحٌم َمـَن الـمَْوِم َمـْعفوٌر َخرادٌُل                                    ل َُ
 

إِذا ٌُـسـاِوُر لِـْرناً ال ٌَـِحلُّ لَـهُ  
أْن ٌَـتُْرَن الـِمْرَن إالَّ وَهَو َمْؽلُوُل                                   

 
ِمـْنهُ تَـَظلُّ َسـباُع الـَجّوِ ضاِمَزةً  
 وال تَـَمـشَّى بَـواِدٌـِه األراِجـٌُل                                     

 
وال ٌَــزاُل بِـوادٌـِه أُخـو ثـمٍَة  
َح الـبَّزِ والـدَّْرساِن َمؤْكوُل                                      ُمـَطرَّ

 
ٌٌْؾ ٌُـْستَضاُء بِِه   ُسوَل لَـَس إنَّ الـرَّ

ُمـَهنٌَّد ِمـْن ُسـٌوِؾ هللِا َمـْسلُوُل                                     
 

ٌٍْش لاَل لابِلُُهْم   فـً فِـتٌٍَْة ِمـْن لُـر
ا أْسـلَُموا ُزولُوا                                       بِـبَْطِن َمـكَّةَ لَـمَّ

 
زالُـوا فـَما زاَل أَْنكاٌس وال ُكُشٌؾ  

ـلماِء وال ِمـٌٌل َمـعازٌُل                                       ِعـْنـَد الِّ
 

ُشــمُّ الـعَرانٌِِن أْبـطاٌل لُـبوُسُهْم  
ٌَْجا َسرابٌُل                                  ِم ـْن نَـْسجِ َداُوَد فً الَه

 
بِـٌٌض َسـَوابُِػ لـد ُشكَّْت لََها َحلٌَك  

كـؤنَّـها َحـلَُك الـمَْفعاِء َمـْجدوُل                                     
 

ْهِر ٌَْعِصُمُهْم   ًَ الِجماِل الزُّ ٌَْمشوَن َمْش
َد الـسُّوُد التَّنابٌُِل                                    َضـْرٌب إذا َعـرَّ
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ال ٌَـْفـَرحوَن إذا نَـالْت ِرمـاُحُهُم  

ٌْسوا َمـجاِزٌعاً إذا نٌِلُوا                                  لَـْوماً ولَـ
 

ْعُن إالَّ فـً نُحوِرِهُم   ال ٌَـمَُع الـطَّ
 ومـا لَُهْم َعْن ِحٌاِض الموِت تَْهلٌُل                               

      
 

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

 
                           7 

         
                    كعب بن مالن 

 
 

        
 كعب بن مالن هو ابو بشٌر  عمرو بن المٌن  بن  كعب  بن            

سواد  بن ؼنم  بن  كعب  بن سلمة  الخزرجً األنصاري  من لبٌلة 
 .الخزرج  اما وابا  

 
 لبل الهجرة النبوٌة  بخمس وعشرٌن سنة ولٌل بسبع  ولد فً الجاهلٌة 

 ونشا فٌها  ومسمط راسه  ٌثرب   مٌالدٌة 596\وعشرٌن أي فً عام 
او المدٌنة  المنورة او هكذا  سمٌت بعد الهجرة  اذ تنورت برسول هللا  

. دمحم صلى  هللا علٌه وسلم بعد هجرته الٌها  وفٌها  نشا وترعرع 
 

         اسلم مع لومه  وحسن اسالمه  ولٌل انه كان من اهل  الصفة  
ولد اخى النبً  ملسو هيلع هللا ىلص  بٌنه  وبٌن الزبٌر بن العوام عند الهجرة النبوٌة  

: وفً ذلن لال الزبٌر
لو مات فانملع عن الدنٌا : فلمد رأٌت كعبا أصابته الجراحة بؤحد، فملت- 

: لورثته حتى نزلت االٌة 
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 (وأولو األرحام بعضهم أولى  ببعض فً كتاب هللا) 
  فصارت  الموارٌث  بعد  لألرحام   والمرابات وانمطعت حٌن نزلت 

. (وأولو األرحام تلن الموارٌث بالمواخاة
 

.       وفً  رواٌة  اخرى اخى النبً  بٌن  كعب  بن مالن وبٌن  طلحة 
واستماله  الرسول الكرٌم صلوات هللا علٌه  وسالمه  الٌه  ولربه  منه 

وجعله  من شعرابه  الممربٌن   فافتخر باالسالم وبالحبٌب المصطفى 
وبالمسلمٌن  ومعاركهم وانتصاراتهم  وشارن فً اؼلب  المعارن  وفً 

: ٌوم احد  ٌمول
 لما انكشفنا ٌوم أحد كنت أول من عرؾ رسول هللا ، وبشرت به 

وكانت -فدعا رسول هللا  كعبا بألمته . المإمنٌن حٌا سوٌا وأنا فً الشعب
فلبسها كعب ولاتل ٌومبذ لتاال شدٌدا، حتى جرح سبعة عشر - صفراء
حسان بن ثابت، : وكان  ٌومها  احد  شعراء أصحاب رسول هللا .  جرحا

معركة )وعبد هللا بن رواحة، وكعب بن مالن  ولد لال فً هذه المعركة 
: (احد

 
أبلػ لرٌشا وخٌر المول أصدله 

                                      والصدق عند ذوي األلباب ممبول 
 

أن لد لتلنا بمتالنا سراتكم 
                                          أهل  اللواء  ففٌم  ٌكثر المٌل 

 
إن تمتلونا فدٌن الحك فطرتنا 

                                      والمتل فً الحك عند هللا تفضٌل 
  

وإن تروا أمرنا فً رأٌكم سفها 
 فرأي من خالؾ اإلسالم تضلٌل                                        

 
.:  اما  فً معركة الخندق  فٌمول 

 
 

لمد علم األحزاب حٌن تؤلبوا 

 علٌنا وراموا دٌننا ما نوادع                                      
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ٌذودوننا عن دٌننا ونذودهم 

عن الكفر والرحمن راء وسامع                                    
 

إذا ؼاٌظونا فً ممام أعاننا 
 على ؼٌظهم نصر من هللا واسع                                  

 
وذلن حفظ هللا فٌنا وفضله 

 علٌنا ومن لم ٌحفظ هللا ضابع                                    
 

هدانا لدٌن الحك واختاره لنا 
  وهلل فوق الصانعٌن صنابع                                          

 
  وكان من الثالثة الذٌن تخلّفوا  عن ؼزوة تبون وورد ذكرهم فً المران 

: الكرٌم  لال تعالى 
وعلى الثالثة الذٌن خلفوا  حتى اذا ضالت علٌهم االرض بما رحبت    ) 

وضالت علٌهم انفسهم  وظنوا ان الملجؤ من هللا اال الٌه  ثم تاب علٌهم 
 118التوبة  (لٌتوبوا  ان هللا هو التواب الرحٌم

 
        وفً  تخلفه عن معركة تبون  فمد ذكر الزهري عن عبد الرحمن 

: بن عبد هللا بن كعب بن مالن  عن أبٌه لال
: سمعت   كعبا  ٌمول )

وما . لم أتخلؾ عن رسول هللا  فً ؼزوة حتى كانت تبون إال بدرا-     
أحب أنً شهدتها وفاتتنً بٌعتً لٌلة العمبة وللما أراد رسول هللا  ؼزوة 

فؤراد فً ؼزوة تبون أن ٌتؤهب الناس أهبة وكنت أٌسر . إال ورأى بؽٌرها
ما كنت وأنا فً ذلن  أصؽو إلى الظالل وطٌب الثمار فلم أزل كذلن حتى 

فانطلمت إلى . أنطلك ؼدا فؤشتري جهازي ثم ألحك بهم: فملت. خرج
فلم أزل حتى . أرجع ؼدا: السوق فعسر علً فرجعت فملتفً نفسً 

التبس بً الذنب وتخلٌت فجعلت أمشً فً أسواق المدٌنة فٌحزننً أنً 
وكان جمٌع من تخلؾ عن . ال أرى إال مؽموصا علٌه فً النفاق أو ضعٌفا

: ولما بلػ النبً  تبون ذكرنً ولال.رسول هللا بضعة وثمانٌن رجال
 (ما فعل كعب؟)- 

. خلفه ٌا نبً هللا برداه والنظر فً عطفٌه:  فمال رجل من لومً
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. وهللا ما نعلم إال خٌرا! ببس ما للت:  فمال معاذ
:  فلما رآنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص   تبسم تبسم المؽضب ولال

 (ألم تكن ابتعت ظهرن ؟ )- 
.  بلى: للت
 (فما خلفن ؟): لال

وهللا لو بٌن ٌدي أحد ؼٌرن جلست لخرجت من سخطه علً بعذر :  للت
لمد أوتٌت جدال ولكن لد علمت ٌا نبً هللا أنً أخبرن الٌوم بمول تجد 

علً فٌه وهو حك فإنً أرجو فٌه عمبى هللا  وهللا ما كنت لط أٌسر وال 
أخؾ حاذا منً حٌن تخلفت عنن؟  

. فممت (أما هذا فمد صدلكم لم حتى ٌمضً هللا فٌن): فمال
 

فجعلت أخرج . الثالثة (نحن)    ونهى رسول هللا  الناس عن كالمنا أٌها 
إلى السوق فال ٌكلمنً أحد وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذٌن نعرؾ 

وكنت أطوؾ وآتً المسجد فؤدخل وآتً . وتنكرت لنا الحٌطان واألرض
! هل حرن شفتٌه بالسالم: النبً  فؤسلم علٌه فؤلولفً نفسً 

واستكان صاحباي فجعال ٌبكٌان اللٌل والنهار ال ٌطلعان رإوسهما فبٌنا 
. أنا أطوؾ فً السوق إذا بنصرانً  جاء  بطعام

من ٌدل على كعب؟  :  ٌمول
: فإذا فٌها.  فدلوه علً فؤتانً بصحٌفة من ملن ؼسان

فإنه بلؽنً أن صاحبن لد جفان وألصان ولست بدار مضٌعة وال :  أما بعد
. هوان فالحك بنا نواسن

.   فسجرت لها التنور وأحرلتها
. أبشر ٌا كعب بن مالن:  (سلع )إذ سمعت نداء من ذروة: ولال

ثم جاء رجل على فرس ٌبشرنً فكان الصوت أسرع من . فخررت ساجدا
. فرسه فؤعطٌته ثوبً بشارة ولبست ؼٌرهما

ٌا نبً هللا أال : فمالت أم سلمة. ونزلت توبتنا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص   ثلث اللٌل
نبشر كعبا؟  

 (. إذا ٌحطمكم الناس، وٌمنعونكم النوم ):لال-
 

 فانطلمت إلى النبً  فإذا هو جالس فً المسجد وحوله المسلمون وهو 
:  ٌستنٌر كاستنارة الممر فمال

: ثم تال علٌهم. (أبشر ٌا كعب بخٌر ٌوم أتى علٌن)-
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اتموا هللا وكونوا مع : وفٌنا نزلت أٌضا. لمد تاب هللا على النبً اآلٌات)- 
 (.الصادلٌن

ٌا نبً هللا إن من توبتً أال أحدث إال صدلا  وأن أنخلع من مالً :  فملت
. (الحدٌث) (..أمسن علٌن بعض مالن، فهو خٌر لن ):فمال. كله صدلة
فكان ال ٌنساها . فمام إلً طلحة ٌهرول حتى صافحنً وهنؤنً: وفً لفظ

 (.لطلحة
 

        واكثر فً  مدح   النبً  دمحم  صلى هللا علٌه  وسلم  وعندما توفى 
: النبً  ملسو هيلع هللا ىلص  رثاه  بمصٌدة  منها  هذه االبٌات 

 
وباكٌة  حراء   تحزن  بالبكا 

                                              وتلطم  منها  خدها  والمملدا 
 

على  هالن  بعد النبً  دمحم 
                                             ولو علمت  لم تبن  إال دمحما 

 
فجعنا  بخٌر الناس  حٌا  ومٌتا 

                                               وأدناه من رب البرٌة ممعدا 
 

لمد ورثت أخالله المجد والتمى 
                                            فلم  تلمه  إال رشٌدا   ومرشدا 

 
 

   والرد  الشرن  اهل وهجا  وشهدابهم    ورثى لتلى المسلمٌن      
 .وكان حافظا للحدٌث  الشرٌؾ حتى عد من رواته  على شعرابهم 

 
:  لال فً هجاء المشركٌن من لرٌش و    

 
     فامسوا ولود النار فً مستمرها 

  وكل  كفور فً جهنم  صا بر                                         
 

     وكان رسول هللا لد لال البلوا  

     فولوا  ولالوا انما انت  ساحر                                     
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:   وفخر بالمسلمٌن كثٌرا فمال  بعد فزوة الخندق رهذه االبٌات 

 
وسابلـة تسابل ما لمٌنـا 

 و لو شهدت رأتنا صابرٌنا                                     
 

صبرنا ال نرى هلل عدال 
  متوكلٌنا  نابنا  ما على                                        

 
و كان لنا النبً وزٌر صدق 

ا أجمعٌن  البرٌة   تعلو   به                                     
 

لننصر احمدا و هللا حتى  
  مخلصٌنا  صدق  عباد  نكون                                  

 
و ٌعلم أهل مكة حٌن ساروا 

  متحزبٌنا     أتوا   و أحزاب                                   
 

بؤن هللا لٌس له شرٌن  
  المإمنٌنا      مولى  هللا   و أن                                 

 
 
عام  بن مالن فً ال كعب    توفً الشاعر الكبٌر و الصحابً الجلٌل    
 مٌالدٌة   670\عام  فً اي  النبوٌة المباركة خمسٌن من الهجرة ال

   ميالدية 673 \ولٌل فً عام 
        

             من جٌد شعره فً رثاء الحمزة عم النبً صلى  هللا علٌه 
:- وسلم هذه  ا البٌات 

 
طرلت همومن فالرلاد مسهد  

 وجزعت أن سلخ الشباب األؼٌد                                    
 

ودعت فإادن للهوى ضمرٌة  



 84 

 فهوان ؼوري وصحون منجد                                       
 

فدع التمادي فً الؽواٌة سادرا  
  لد كنت فً طلب الؽواٌة تفند                                       

 
ولمد أتى لن أن تناهى طابعا  
إذا نهان المرشد    أو تستفٌك                                       

 
ولمد هددت لفمد حمزة هدة  
  ظلت بنات الجوؾ منها ترعد                                      

 
ولو أنه فجعت حراء بمثله  

  لرأٌت رأسً صخرها ٌتبدد                                       
 

لرم تمكن فً ذإابة هاشم  
 حٌث النبوة والندى والسودد                                        

 
والعالر الكوم الجالد إذا ؼدت  

رٌح ٌكاد الماء منها ٌجمد                                            
 

والتارن المرن الكمً مجدال  
 ٌوم الكرٌهة والمنا ٌتمصد                                           

 
وتراه ٌرفل فً الحدٌد كؤنه  
  ذو لبدة شثن البراثن أربد                                          

 
عم النبً دمحم وصفٌه  

 ورد الحمام فطاب ذان المورد                                       
 

وأتى المنٌة معلما فً أسرة  
 

   نصروا النبً ومنهم المستشهد                                  
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ولمد إخال بذان هندا بشرت  
   لتمٌت داخل ؼصة ال تبرد                                        

 
مما صبحنا بالعمنمل لومها  

  ٌوما تؽٌب فٌه عنها األسعد                                       
 

وبببر بدر إذ ٌرد وجوههم  
  جبرٌل تحت لوابنا ودمحم                                         

   
حتى رأٌت لدى النبً سراتهم  

  لسمٌن ٌمتل من نشاء وٌطرد                                       
 

فؤلام بالعطن المعطن منهم  
  سبعون عتبة منهم واألسود                                         

 
وابن المؽٌرة لد ضربنا ضربة  

 فوق الورٌد لها رشاش مزٌد                                        
 

وأمٌة الجمحً لوم مٌله  
عضب بؤٌدي المإمنٌن مهند                                          

 
فؤتان فل المشركٌن كؤنهم  

 تثفنهم نعام شرد      والخٌل                                         
 

شتان من هو فً جهنم ثاوٌا  
 أبدا ومن هو فً الجنان مخلد                                        

 
 
 
 
 
 

 ----------------------------            
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                                     8 

 
                 زٌد الخٌل  النبهانً 

 
 

 (عبد رضا ) بن  ٌزٌد  بن منهب بن          هو  زٌد  بن  مهلهل
 هو صنم كان لطٌىء  ابن محلس بن ثور بن عدي بن هنا  (رضا )و

–  كنانة بن مالن من  نبهان 
–            و فً  رواٌة اخرى هو أسود بن عمرو بن الؽوث بن جلهمة 

وهو طٌىء سمً بذلن ألنه كان ٌطوى المناهل فً ؼزواته  
 

       وكان زٌد الخٌل  شاعر مخضرم  اال انه ممل  وكان فارساً مؽواراً  
شجاعاً  فذا  لال الشعر فً ؼزواته الكثٌرة   وؼاراته ومفاخراته  فً 

الجاهلٌة  ومشهور فً  االسالم  وكان لد أدرن اإلسالم ووفد إلى النبً 
. دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولمٌه وسّر به فمرظه شعرا  واسماه النبً  زٌد الخٌر  زٌد الخٌر

 
       وسمً  بزٌد الخٌل لكثرة خٌله اذ لم ٌكن ألحد من لومه وال لكثٌر 
من العرب  فكان الؼلب الناس فرس او فرسٌن  بٌنما كانت خٌوله  خٌل 
كثٌرة وكان ٌحبها وتربٌتها  واسماها  باسماء كثٌرة  ولد ورد ذكر ست 

. الهطال والكمٌت والورد وكامل ودإول  والحك: اسماء منها فً شعره
:  ٌمول فً فرسه  الهطال
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ألرب مربط الهطال إنـً 
                                   أرى حرباً ستلمح عن حٌال 

 
:  اما فً فرسه  الورد  فٌمول

 
أبت عادة للورد أن ٌكره المنـا 

                               وحاجة نفسً فً نمٌر وعامر 
 

: وٌمول فً فرسه الدإول
 

فالسم ال ٌفارلـنـً دإول 
                                 أجول به إذا كثر الضراب 

 
 بنٌن كلهم اربعة دثنا علماء النسب المدامى  بان  لزٌد الخٌل ح وي       

ومنهم من ٌذ كر أن له . عروة وحرٌث ومهلهل مكنؾ وٌمول الشعر وهم
. عروة وحرٌث وهما  شاعران : من الولد اثنٌن هما 

 
         ًَّ - كان مكنؾ أكبر ولَِد أبٌه، وبه كان ٌكنى أسلم وَصِحب النب

دَّة مع خالد بن الولٌد وكذلن حرٌث - صلَّى هللا علٌه وسلَّم  وشهد لِتَال الّرِ
دة- صلَّى هللا علٌه وسلَّم - بن زٌد الخٌل، صاَحَب النبً  . وشهد الّرِ

  
ا زٌد الخٌل فإنَّه أتى النبً         اه زٌد - صلَّى هللا علٌه وسلَّم - فؤمَّ وَسمَّ

ا خرج من عند النبً  - الخٌر، ولطع له أَرِضٌن وكانت المدٌنةُ َوبٌِبة، فلمَّ
ٌٌْد من أّمِ ِمْلَدم)): لال- صلَّى هللا علٌه وسلَّم  ، فلما بلَػ بلده ((لن ٌَْنُجو َز

. مات
 

فؤؼارت .  ولٌل  أؼزى علٌه  بعض بنً نبهان فنكس عنه وأخذ      
علٌهم بنو أسد، فؤخذوا الفرس فٌما استالوه لهم، فمال فً ذلن زٌد 

: الخٌل
 

ٌا بنً الصٌداء ردوا فرسـً 
                                    إنما  ٌفعل  هـذا  بـالـذلـٌل 

 



 88 

ال تذٌلوه  فـإنـً  لـم  أكـن 
                               ٌا بنً الصٌدا لمهري بالمذٌل 

 
عودوه   كـالـذي   عـودتــه 

                                 دلج  اللٌل  وإبطاء  الـمـتـٌل 
 

أحمل  الزق  على   منـسـجـه 
                                فٌظل الضٌؾ نشواناص ٌمٌل 

 
وكان زٌد الخٌل ؼاراته كثٌرة على بنً أسد : ولال أبو عمرو الشٌبانً

: وخاصة على بنً الصٌداء منهم وفٌهم ٌمول 
 

ضجت بنو الصٌداء من حربنا 
                                    والحرب من ٌحلل بها  ٌضجر 

 
بتنا نرجً نحوهـم ضـمـراً 

                                     عروفة  األنساب  من  منسـر
 

حتى  صبحناهم  بـهـا ؼـدوة 
                                        نمتلهم  لسراً علـى ضـمـر 

 
ٌدعون بالوٌل ولد مـسـهـم 
 منا ؼداة  الشعب  ذي الهٌشـر                                   

 
ضرب ٌزٌل الهام ذو مصدق 

                                     ٌعلو على  البٌضة  والمؽفـر 
 

      واسر زٌد الخٌل الحطٌبة  وكعب  بن زهٌر فً احدى ؼاراته  ثم  
أطلمهما  فبعث   عامر إلى زٌد الخٌل دسٌساً ٌنذره فجمع زٌد لومه 
فلمٌهم بالمضٌك فماتلهم فؤسر الحطٌبة وكعب بن زهٌر ولوماً منهم 

فحبسهم فلما طال علٌهم األسر 
.  ٌا زٌد فادنا:  لالوا

األمر إلى عامر بن الطفٌل : لال
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 فؤبوا ذلن علٌه فوهب االسرى  لعامر إال الحطٌبة  وكعباً  فؤعطاه  كعب 
: فرسه  المٌت  وشكا الحطٌبة الحاجة والعوز فمن علٌه  فمال زٌد

 
ألول لعبدي جـرول إذ أسـرتـه 

                                           أثبنً  وال ٌؽررن  أنن  شـاعـر 
 

أنا الفارس الحامً الحمٌمة والذي 
                                          له  المكرمات  واللهى  والمـآثـر 

 
ولومً رإوس الناس والرأس لابد 

                                       إذا الحرب شبتها  األكؾ  المساعر 
 

فلست إذا ما الموت حـوذر ورده 
                                          وأترع  حوضاه  وحمـج  نـاظـر 

 
بولافة ٌخشى الحتوؾ تـهـٌبـاً 

                                           ٌباعدنً عنها من المب ضامـر 
 

ولكننً أؼشى الحتوؾ بصعدتً 
                                           مجاهرة  إن  الكـرٌم   ٌجـاهـر 

 
وأروي سنانً من دماء ؼـزٌرة 

                                            على أهلها إذ ال ترجى األٌاصر 
 

: فمال الحطٌبة لزٌد
 

إن لم ٌكن مالـً بـآت  فـإنـنـً 
                                           سٌؤتً ثنابً زٌداً بن مـهـلـهـل 

 
فؤعطٌت منا الـود ٌوم لـمـٌتـنـا 

                                           ومن آل بدر  شـدة  لـم  تـهـلـل 
 

فما نلتنا ؼدراً ولكن صبـحـتـنـا 
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                                          ؼداة التمٌنا فً المضٌك بـؤخـٌل 
 

تفادى حماة الموم من ولع رمحـه 
                                      وفادي ضعاؾ الطٌر من ولع أجدل 

 
: ولال فٌه الحطٌبة أٌضاً 

 
ولعت بعبس ثم أنعـمـت فـٌهـم 

                                        ومن آل بدر لد أصبت األخـاٌرا 
 

فإن ٌشكروا فالشكر أدنى إلى التمى 
                                       وإن ٌكفروا ال ألؾ ٌا زٌد كافـرا 

 
تركت المٌاه من تمـٌم بـاللـعـاً 

                                       بما لد ترى منهم حلوالً كراكـرا 
 

وحً سلٌم لد أثـرت شـرٌدهـم 
                                       وباألمس ما لتلت ٌا زٌد عامـرا 

 
فرضً عنه زٌد ومن علٌه لما لال هذا فٌه، وعد ذلن ثواباً من الحطٌبة 

 .ولبله
 

:  وكان زٌد الخٌل ٌصؾ نفسه فٌمول
 

َوُموِعَدتًِ َحكٌّ َكؤَْن لَْد فَعَْلتَُها  
ٌْبًا فَِإنًِّ لَؽَاِرُم                                                                             َمتَى َما أَِعْد َش

 
أصابت بنً شٌبان سنة ذهبت باألموال فخرج رجل منهم  )   ولٌل 

كونوا لرٌباً من الملن ٌصبكن من : بعٌاله، حتى أنزلهن الحٌرة، فمال لهن
. خٌره حتى أرجع إلٌكن، وآلى ألٌة ال ٌرجع حتى ٌكسبهن خٌراً أو ٌموت
. فتزود زاداً، ثم مشى ٌوماً إلى اللٌل، فإذا هو بمهر ممٌد ٌدور حول خباء

هذا أول  الؽنٌمة ، فذهب  ٌحله وٌركبه  : فمال

. خل عنه واؼنم نفسن: فنودي
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 فتركه، ومضى سبعة أٌام حتى انتهى إلى عطن إبل مع تطوٌل الشمس 
ما لهذا الخباء بد من أهل : فإذا خباء عظٌم ولبة من أدم فمال فً نفسه

وما لهذه المبة بد من رب  وما لهذا العطن بد من إبل، فنظر فً الخباء 
. فإذا شٌخ كبٌر لد اختلفت ترلوتاه، كؤنه نسر

فجلست خلفه فلما وجبت الشمس إذا فارس لد ألبل لم أر فارساً لط : لال
أعظم منه وال أجسم على فرس مشرؾ ومعه أسودان ٌمشٌان جنبٌه وإذا 
مابة من اإلبل مع فحلها، فبرن الفحل، وبركت حوله، ونزل الفارس فمال 

: ألحد عبدٌه
.  احلب فالنة ثم اسك الشٌخ- 

 فحلب فً عس حتى مأله ووضعه بٌن ٌدي الشٌخ وتنحى فكرع منه 
: فمال. الشٌخ مرة أو مرتٌن، ثم نزع فثرت إلٌه فشربته فرجع إلٌه العبد

احلب فالنة، فحلبها، ثم : ٌا موالي، لد أتى على آخره، ففرح بذلن، ولال
وضع العس بٌن ٌدي الشٌخ، فكرع منه واحدة، ثم نزع، فثرت إلٌه 

فشربت نصفه، وكرهن أن آتً على آخره، فؤتهم ، فجاء العبد فؤخذه 
دعه، ثم أمر بشاة فذبحت، وشوى : لد شرب وروي، فمال: ولال لمواله

للشٌخ منها، ثم أكل هو وعبداه، فؤمهلت حتى إذا ناموا وسمعت الؽطٌط 
ثرت إلى الفحل، فحللت عماله وركبته، فاندفع بً وتبعته اإلبل، فمشٌت 

لٌلتً حتى الصباح، فلما أصبحت نظرت فلم أر أحداً، فشللتها إذاً شال 
عنٌفاً حتى تعالى النهار ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشًء كؤنه طابر فما زال 

ٌدنو حتى تبٌنته، فإذا هو فارس على فرس وإذا هو صاحبً باألمس 
فعملت الفحل ونثلت كنانتً وولفت بٌنه وبٌن اإلبل، 

. احلل عمال الفحل:  فمال
كال وهللا، لمد خلفت نسٌات بالحٌرة، وآلٌت إلٌة ال أرجع حتى : فملت

.  أفٌدهن خٌراً أو أموت
!  فإنن لمٌت، حل عماله، ال أم لن: لال

ما هو إال ما للت لن، : فملت
انصب لً خطامه، واجعل فٌه خمس عجر ففعلت، : إنن لمؽرور:  فمال
أٌن ترٌد أن أضع سهمً؟  : فمال
فً هذا الموضع، : فملت

 فكؤنما وضعه بٌده، ثم ألبل ٌرمً حتى أصاب الخمسة بخمسة أسهم، 
فرددت نبلً، وحططت لوسً، وولفت مستسلماً؛ فدنا منً وأخذ السٌؾ 

: والموس، ثم لال

ارتدؾ خلفً، - 
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 وعرؾ أنً الرجل الذي شربت اللبن عنده، 
كٌؾ ظنن بً؟  :  فمال
. أسوأ الظن : للت
وكٌؾ؟ :  لال
لما لمٌت من تعب لٌلتن، ولد أظفرن هللا بً، :  للت
أترانا كنا نهٌجن، ولد بت تنادم مهلهالً؟  :  فمال
أزٌد الخٌل أنت؟  : للت
نعم، أنا زٌد الخٌل : لال

كن خٌر آخذ :  فملت
. لٌس علٌن بؤس:  فمال

     فمضى إلى موضعه الذي كان فٌه  
أما لو كانت هذه اإلبل لً لسلمتها إلٌن، ولكنها لبنت مهلهل فؤلم : ثم لال

. علً؛ فإنً على شرؾ ؼارة
فؤلمت أٌاماً، ثم أؼار على بنً نمٌر بالملح، فؤصاب مابة بعٌر، 

هذه أحب إلٌن أم تلن؟ :  فمال
هذه، :  للت
. دونكها:  لال

وبعث معً خفراء من ماء إلى ماء، حتى وردوا بً الحٌرة، فلمٌنً 
ٌا أعرابً، أٌسرن أن لن بإبلن بستاناً من هذه البساتٌن؟ : فمال لً: نبطً
وكٌؾ ذان؟  :  للت
هذا لرب مخرج نبً ٌخرج فٌملن هذه األرض، وٌحول بٌن أربابها : لال

. وبٌنها، حتى إن أحدهم لٌبتاع البستان من هذه البساتٌن  بثمن   بعٌر
فاحتملت بؤهلً حتى انتهٌت إلى موضع الشٌطٌن فبٌنما نحن فً : لال

الشٌطٌن على ماء لنا ولد كان الحوفزان بن شرٌن أؼار على بنً تمٌم  
فجاءنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤسلمنا، وما مضت األٌام حتى شربت بثمن بعٌر 

. من إبلً بستاناً بالحٌرة
 

          وفد زٌد الخٌل بن مهلهل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بالمدٌنة المنورة 
ومعه وزر بن سدوس النبهانً ولبٌصة بن األسود بن عامر بن جوٌن 
الجرمً  ومالن بن جبٌر المؽنً ولعٌن بن خلٌل الطرٌفً فً  وفد من 
طٌىء فؤناخوا ركابهم بباب المسجد ودخلوا ورسول هللا صلى هللا علٌه 

.: وسلم ٌخطب بالناس فلما رآهم
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إنً خٌر لكم من العزى ومما حازت مناع من كل ضار ؼٌر ٌفاع  ): لال
. (ومن الجبل األسود الذي تعبدونه من دون هللا عز وجل

 
لام زٌد وكان من أجمل الرجال وأتمهم وكان ٌركب الفرس المشرؾ      

: ورجاله تخطان األرض فمال
. أشهد أن ال إله إال هللا وأنن دمحم رسول هللا- 
 (ومن أنت؟): لال النبً صلى هللا ةعلٌه وسلم-  
. أنا زٌد الخٌل بن مهلهل: لال-  

:  فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
الحمد هلل الذي جاء بن من سهلن وجبلن ورلك .بل أنت زٌد الخٌر  )   

للبن على اإلسالم ٌا زٌد ما وصؾ لً رجل لط فرأٌته إال كان دون ما 
. وسمٌبها بعد ذلن   (وصؾ به إال أنت فإنن فوق ما لٌل فٌن

ولد اسلم كل من بالوفد  إال وزر بن سدوس  فإنه لال لما رأى النبً 
: ملسو هيلع هللا ىلص 
إنً ألرى رجالً لٌملكن رلاب العرب ووهللا ال ٌملن رلبتً أبداً فلحك - 

. بالشام فتنصر وحلك رأسه، فمات على ذلن
 

:       ولما  ارادوا  العودة  لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
  (فؤخذته الحمى! أي رجل إن سلم من آطام المدٌنة)-- 

: فؤنشؤ  زٌد ٌمول
 

أنخت بـآطـام الـمـدٌنة أربـعـاً 
                                      وخمساً ٌؽنً فولها الـلـٌل طـابر 

 
شددت علٌها رحلهـا وشـلـٌلـهـا 

                                 من الدرس والشعراء والبطن ضامر 
 

 :ل  ثم اشتدت الحمى به فخرج فمال ألصحابها      فمكث سبع لً
 جنبونً بالد لٌس فمد كان بٌننا حماسات فً الجاهلٌة وال وهللا ال ألاتل 

وهو ماء لحً من احٌاء طٌىء  ( فردة )فنزل ب . مسلماً حتى ألمى هللا
واشتدت به الحمى 

:  فؤنشؤ ٌمول
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أمرتحل صحبً المشارق ؼدوة 
                                           وأترن فً بٌت بفردة منجـد 

 
سمى هللا ما بٌن المفٌل فطـابة 

                                        فما دون أرمام فما فوق منشد 
 

هنالن لو أنً مرضت لعادنـً 
                                      عوابد من لم ٌشؾ منهن ٌجهد 

 
فلٌت اللواتً عدننً لم ٌعدننً 

                                       ولٌت اللواتً ؼبن عنً عودي 
 

كتاباً مفرداً ولال  (فٌدن)         وكتب معه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبنً نبهان ب 
 (أنت زٌد الخٌر ): له

.  فمكث بالفردة سبعة أٌام ثم مات
 

 فؤلام علٌه لبٌصة بن األسود المناحة سبعاً ثم بعث راحلته ورحله        
وكانت –  نظرت امرأته  وسلم فلما وفٌه كتاب رسول هللا صلى هللا علٌه 

: إلى الراحلة ولٌس علٌها زٌد ضربتها بالنار ولالت– على الشرن 
 

أال  إنما  زٌد  لكـل عـظـٌمة 
                                   إذا ألبلت  أو بالجراد  رعالها 

 
لماهم فما طاشت ٌداه بضربهم 

                                  وال طعنهم  حتى تولى سجالها 
 

      ولٌل أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما بلؽه ضرب امرأة زٌد الراحلة بالنار 
. (بإساً لبنً نبهان ):واحتراق الكتاب، لال

 
لما وفد زٌد الخٌل على رسول هللا  )):ولال ابو عمرو الشٌبانً        

ملسو هيلع هللا ىلص  فدخل إلٌه  طرح له متكؤ فؤعظم أن ٌتكىء بٌن ٌدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرد 
المتكؤ فؤعاده علٌه ثالثاً وعلمه دعوات كان ٌدعو بها فٌعرؾ اإلجابة 

. وٌستسمى فٌسمى
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ٌا رسول هللا أعطنً ثالثمابة فارس أؼٌر بهم على لصور الروم : ولال
و ٌعنً بها الحمى – (ولكن أم الكلبة تمتلن! أي رجل أنت ٌا زٌد):فمال له

وذلن فً عام (. (فلم ٌلبث زٌد بعد انصرافه إال للٌالً حتى حم ومات– 
 مٌالدٌة 657- ه جرٌة 37

 
ألبل زٌد الخٌل الطابً حتى أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكان :         وفً رواٌة اخرى

. زٌد رجالً جسٌماً طوٌالً جمٌالً
من أنت؟ :  فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص

.  أنا زٌد الخٌل:  لال
بل أنت زٌد الخٌر أما إنً لم أخبر عن رجل خبراً إال وجدته دون ما ): لال

. أخبرت به عنه ؼٌرن إن فٌن لخصلتٌن ٌحبهما هللا عز وجل ورسوله
وما هما ٌا رسول هللا؟ :  لال
. األناة والحلم:  لال

. الحمد هلل الذي جبلنً على ما ٌحب هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص:  فمال زٌد
 

دخل زٌد على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعنده عمربن الخطاب  رضً هللا :  ولٌل 
: عنه فمال عمر لزٌد

. أخبرنا ٌا أبا مكنؾ عن طٌىء وملوكها نجدتها وأصحاب مرابعها- 
فً كل ٌا عمر نجدة وبؤس وسٌادة ولكل رجل من حٌه : فمال زٌد-  

مرباع أما بنو حٌة فملوكنا وملون ؼٌرنا  وهم  المدامٌس  المادة والحماة 
الذادة واألنجاد السادة أعظمنا خمٌساً  وأكرمنا ربٌساً وأجملنا مجالس 

. وأنجدنا فوارس
:  فمال له عمر رضً هللا عنه

بلى وهللا أما بنو ثعل وبنو : ما تركت لمن بمً من طٌىء شٌباً، فمال-  
نبهان وجرم ففوارس العدوة وطالعو كل نجوة وال تحل حبوة وال تراع 

لهم ندوة وال تدرن لهم نبوة عمود البالد وحٌة كل واد وأهل األسل الحداد 
وأما بنو جدٌلة فؤسهلنا لراراً وأعظمنا .والخٌل الجٌاد والطارؾ والتالد

. أخطاراً وأطلبنا لألوتار وأحمانا للذمار وأطعمنا للجار
 

: ولد كان زٌد الخٌل لال فً ولعته لبنً عامر لصٌدته التً ٌمول فٌها
 

وخٌبة من ٌخٌب على ؼنً 

                                      وباهلة  بن  أعصر والكالب 
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: فلما أدركوا ثؤرهم أجابه الطفٌل الؽنوي  وكان شاعرا فارسا فمال

 
سمونا بالجٌاد إلى أعـاٍد 

                                   مؽورة   بجد   واعتصـاب 
 

نإمهم على وعث وشحط 
                                  بمود    ٌطلعن   من  النماب 

: وهً طوٌلة ومنها
 

أخذنا بالمخطم مـن أتـاهـم 
                                   من السود المزنمة الرؼاب 

 
ولتلنا سراتـهـم جـهـاراً 

                                     وجبنا بالسباٌا والـنـهـاب 
 

سباٌا طٌىء أبرزن لـسـراً 
                                     وأبدلن المصور من الشعاب 

 
سباٌا طٌىء من كـل حـً 

                                    نما فً الفرع منها والنصاب 
 

وما كانت بناتـهـم سـبـٌا 
                                       وال رؼباً ٌعد من الرؼـاب 

 
ذإاب بن عبد هللا إلى صهر : خرج رجل من طٌىء ٌمال له:ولٌل         

فبلػ – وكان شرٌفاً ذا رٌاسة فً حٌه – له من هوازن فؤصٌب الرجل 
ذلن زٌداً فركب فً نبهان ومن تبعه من ولد الؽوث وأؼار على بنً عامر 

: وجعل كلما أخذ أسٌراً لال له
ألن علم بالطابً الممتول؟  - 
وأصاب . فان لال نعم لتله وإن لال ال خلى سبٌله ومن علٌه:لال- 

: ثم رجع زٌد إلى لومه فمالوا. رجاالً من بنً الوحٌد والضباب وبنً نفٌل
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ما أصبت بثؤر ذإاب وال ٌبوء به إال عامر بن مالن : ما صنعت؟ فمال
: مالعب األسنة فؤما ابن الطفٌل فال ٌبوء به وأنشؤ زٌد ٌمول

 
ال أرى  بالـمـتـٌل  لـتـٌالً 

                                           عامرٌا ٌفً بـمـتـل ذإاب 
 

لٌس من العب األسنة فً الن 
                                        ولع  وسمً مالعبـاً  بـؤراب 

 
عامر لٌس عامر بن طفـٌل 

                                          لكن العمر رأس حً كالب 
 

 ذان إن ألمه أنال بـه الـوت 
                                           ولرت  به عٌون الصحاب 

 
أو ٌفتنً فمد سبمت بـوتـر 

                                           مذحجً وجد لومً كؤبـً 
 

لد تمنصت للضبـاب رجـاالً 
                                          فتكرمت عن دماء الضباب 

 
وأصبنا من الوحـٌد رجـاالً 

                                       ونفٌل فما أساؼوا شـرابـً 
 

          فؤؼضبه  وشعره لول زٌد الخٌل فبلػ عامر بن الطفٌل       
: ولال مجٌباً له

 
لل لزٌد لد كنت تإثر بالـحـل 

                                        م إذا سفهت  حلوم  الـرجـال 
 

لٌس هذا المتٌل من سلؾ الـح 
                                         ي كالع   وٌحصـب   وكـالل 
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أو بنً آكل المرار وال صـً 
                                         د بنً جفنة الملون الـطـوال 

 
وابن ماء السماء لد علم الـنـا 

                                        س وال خٌر فً  ممالة ؼالـً 
 

إن فً لتل عامر بن طـفـٌل                                                                                                                                                                                                                  
ل                                        لبـواء   لـطـٌىء   األجـبـال 

 
إننً والذي ٌحـج لـه الـنـا 

                                           س للٌل فً عامر األمـثـال 
 

ٌوم ال مال للمحارب فً الحر 
                                         ب سوى نصل أسمر عسـال 

 
ولجام فً راس أجرد كالـجـذ 

                                        ع طوال   وأبـٌض   لـصـال 
 

ودالص كالنهً ذات فضـول 
                                         ذان فً حلبة الحوادث مالـً 

 
ولعمً فضل الـرٌاسة والـس 

                                         ن  وجد على هوازن  عـالـً 
 

ؼٌر أنً أولً هوازن فً الحر 
                                       ب بضرب  المتوج   المخـتـال 

 
وبطعن الكمً فً حمس النـك 
   ع على  متن  هـٌكـل  جـوال                                       

 
لما بلػ زٌد الخٌل   : بنً مرة لال أبو عمرو الشٌبانً          وأؼار على 

 وهجابه إٌاه   ظالم وعمرو بن اإلطنابة الخزرجً ما كان من الحارث بن
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ؼضب زٌد لذلن، فؤؼار على بنً مرة بن ؼضفان، فؤسر الحارث بن ظالم 
 :وامرأته فً ؼارته، ثم من علٌهما، ولال ٌذكر ذلن

 
 

أال هل أتى ؼوثاً ورومان أنـنـا 
  صبحنا بنً ذبٌان إحدى العظـابم                                        

 
وسمنا نساء الحً مرة بالـمـنـا 

                                         وبالخٌل تردي لد حوٌنا ابن ظالم 
 

جنٌباً ألعضاد النواجـً ٌمـدنـه 
                                         على تعب بٌن النواجً  الرواسـم 

 
البلوا منً الفداء وأنعمـوا : ٌمول

                                          علً   وجزونً  مكان الـمـوادم 
 

لود مس حد الرمح لوارة استـه 
                                         فصارت كشدق األعلم المتضاجم 

 
وسابل بنا جار ابن عوؾ فمد رأى 

                                            حلٌلته جالت علٌها ممـاسـمـً 
 

تالعب وحدان العضارٌط بعدمـا 
                                          جالها بسهمٌه لمٌط بـن حـازم 

 
أؼرن أن لٌل ابن عوؾ وال ارى 

                                           عزٌمن إال واهٌاً فً الـعـزابم 
 

ؼداة سبٌنا من خفاجة سـبـٌهـا 
                                         ومرت لهم منا نحـوس األشـابم

 
:  ومن شعره اٌضا
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كررت على أبطال سعد ومـالـن 
                                       ومن ٌدع الداعـً إذا هـو نـددا 

 
فألٌاً كررت الورد حتى رأٌتـهـم 

                                 ٌركبون فً الصحراء مثنى وموحدا 
 

وحتى نبذتم بالصعـٌد رمـاحـكـم 
                                    ولد ظهرت دعوى زنٌم وأسـعـدا 

 
فما زلت أرمٌهم بـؽـرة وجـهـه 

                                      وبالسٌؾ حتى كل تحـت وبـلـدا 
 

إذا شن أطراؾ العوالً لـبـانـه 
                                    ألدمه حتى ٌرى الـمـوت أسـودا 

 
عاللتها باألمس ما لد عـلـمـتـم 

                                     وعل الجواري بٌننا أن تـسـهـدا 
 

لمد علمت نبهان أنً حـمـٌتـهـا 
                                       وأنى منعت السـبـً أن ٌتـبـددا 

 
عشٌة ؼادرت ابن ضب كـؤنـمـا 

                                 هوى عن عماب من شمارٌخ صنددا
 
 
 
 

 *******************              
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                        9 
 

      توبة  بن  الحمٌر العامري         
 
 
 

من بنً  خفاجة  بن  هو ابو حرب  توبة  بن الحمٌر بن حزم        
 شعراء الؽزل  المعروفٌن   احد عمٌل العامري من بنً عامر بن صعصعة 

 فطلبها من والدها فرفض والدها    لٌلى األخٌلٌة اشتهر بعشمه إلبنة عمه
الشتهار حبهما وهذه حالة معروفة عند العرب وال زالت لحد االن راسخة 

. فً مجتمعاتنا العربٌة وخاصة المروٌة 
 مشهورا بمكارم   فصٌحا          وكان شجاعا مبرزا فً لومه سخٌا

 سبب افتتانه بلٌلى اآلخٌلٌة ان لومه كانوا ولٌل االخالق ومحاسنها  
وكانت لهم بنت شاع ذكرها بالحسن  (لٌلى )ٌنزلون مع بنً اآلخٌل لوم

 انساب العرب واٌامها واشعارها  وشاعرٌتها  فؽزوا  والفصاحة وحفظ
 برزت  لد كانت  ساعتها  التفاته و (توبة)ٌوماً فلما رجعوا حانت من 

 فجعل   بها  بٌنهن فؤفتتن (لٌلى)النساء للماء المادمٌن من الؽزو فرأى 
  عندها ٌوما ما نزل به من حبها وما ٌشعر ٌعاودها وفدخلت للبه فشكى

: وفً ذلن ٌمول.  بها منه أضعاؾ ذلن  ما به ازاءها  فؤجابته ان
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 سلمت    األخٌلٌة ولو أن لٌلى 

                                     علً   ودونً   تربة   وصفابح  
لسلمت تسلٌم البشاشة أو زلا  

                                    إلٌها صدى من جانب البر صابح  
ولو أن لٌلى فً السماء ألصعدت  

                                     بطرفً إلى لٌلى العٌون اللوامح  
 

من شوابب   شرٌفا  برٌبا   ومما  ٌروى ان حبهما كان عذرٌا        
 : ومما لٌل  والنزاهة   بالعفة  الدنس ممرونا

 وٌمول   بن الرحالة  بنت عبد هللا  لٌلى كان توبة بن الحمٌر  ٌتعشك-   
 وزّوجها الى عوؾ   إلى أبٌها فؤبى أن ٌزوجه إٌاها  الشعر فخطبها فٌها

.  بن ربٌعة من بنً األدلع
 

فلم ٌعتب    ولومها  فعاتبه أخوها           ولٌل أنه كان ٌكثر زٌارتها 
 فؤهدر دمه  أن  منه إلى السلطان   فتظلموا  ٌملع وشكوه إلى لومه فلم

 وكان ؼٌوراً فحلؾ لبن لم   زوجها  لٌلى بذلن  وجاءها وعلمت. أتاهم
تعرؾ    لٌلً وكانت  . لٌمتلنها ولبن أنذرته بذلن لٌمتلنها  بمجٌبه تعلّمه

الوجه الذي ٌجٌا منه  فرصدوه بموضعٍ ورصدته بآخر فلما ألبل لم تمدر 
 فلما رأى ذلن أنكره. سفرت وألمت البرلع عن رأسهااعلى كالمه للٌمٌن ؾ

.  فركب راحلته ومضى ففاتهم وفهم مالصدت
 

نؤتن بلٌلى دارها وال تزورهـا 
                                    وشطت نواها واستمر مرٌرها 

وكنت إذا ما جبت لٌلى تبرلعت 
                                    لد رابنً منها الؽداة سفورها 

 
 لٌلى األخٌلٌة  بن حمٌر إذا أتى كان توبة : اخرى لٌل      وفً رواٌة

 فؤباحهم   إلى السلطان  شكوه هر أمرهتش ا فلما . خرجت إلٌه فً برلع
فلما علمت .  له فً الموضع الذي كان ٌلماها فٌه فمكثوا. دمه إن أتاهم

  به خرجت سافرةً حتى جلست فً طرٌمه فلما رآها سافرةً فطن لما أرادت
وذلن . وعلم أنه لد رصد وأنها أسفرت لذلن تحذره فركض فرسه فنجا

: لوله
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وكنت إذا ما جبت لٌلى تبرلعت  
                                    فمد رابنً منها الؽداة سفورها 

 
   كالٍب ثم من بنً الصحمة ٌبتؽً إبالً  من بنً  رجل ولٌل خرج       

له حتى أوحش وأرمل  ثم أمسى بؤرض فنظر إلى بٌت بواٍد فؤلبل حٌث 
فلما . ٌنزل الضٌؾ فؤبصر امرأة وصبٌاناً ٌدورون بالخباء فلم ٌكلمه أحد

كان بعد هدأٍة من اللٌل سمع جرجرة إبٍل رابحٍة وسمع فٌها صوت رجٍل 
حتى جاء بها فؤناخها على البٌت ثم تمدم فسمع الرجل ٌناجً المرأة 

: وٌمول
ما هذا السواد حذاءن؟   -
.  أكلمه  ولم راكب أناخ بنا حٌن ؼابت الشمس: لالت -
.  ما هو إال بعض خالنن ونهض فضربها وهً تناشده  كذبت: لفال لها- 
  وهللا ال أترن ضربن حتى ٌاتً ضٌفن هذا : فسمعته ٌمول: لال الرجل -

 .فٌؽٌثن
:  فلما عٌل صبرها لالت

 ! ٌا صاحب البعٌر ٌا رجل -
ثم ألبل ٌحضر حتى أتاها وهو ٌضربها  وأخذ الصحمً هرواته      

:  فمالت ثم أدركته المرأة فضربه ثالث ضربات أو أربعاً 
 . نّح عنا نفسن! ٌا عبد هللا، ما لن ولنا- 
 

        فانصرؾ فجلس على راحلته وأدلج لٌلته كلها ولد ظن أنه لتل 
الرجل وهو ال ٌدري من الحً بعد  حتى أصبح فً أخبٌٍة من الناس 

ورأى ؼنماً فٌها أمة مولدة فسؤلها عن أشٌاء حتى بلػ به الذكر 
 .أخبرٌنً عن أناس وجدتهم بشعب كذا : فمال -

 : فضحكت ولالت
. إنن لتسؤلنً عن شًء وأنت به عالم-  
.  فوهللا ما أنا به عالم وما ذان هلل بالدن؟: فمال -
رجل  ذان خباء لٌلى األخٌلٌة وهً أحسن الناس وجهاً وزوجها :  لالت -

ؼٌور فهو ٌعزب بها عن الناس فال ٌحل بها معهم وهللا ما ٌمربها أحد وال 
ٌضٌفها فكٌؾ نزلت أنت بها؟ 

 .إنما مررت فنظرت إلى الخباء ولم ألربه: لال- 
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وتحدث الناس عن رجل نزل بها فضربها زوجها .  وكتمها األمر      
فلما أخبر باسم المرأة وألرعلى نفسه . فضربه الرجل ولم ٌدر من هو

: تؽنى بشعر دل فٌه على نفسه ولال
 

أال ٌا لٌل أخت بنً عـمـٌٍل 
أنا الصحمً إن لم تعرفٌنً                                         
دعتنً دعوة فحجزت عنهـا 

  بصكاٍت رفعت بها ٌمٌنـً                                          
فإن تن ؼٌرة أبربن منـهـا 

 وإن تن لد جننت فذا جنونً                                       
 
: ولٌل ان  أٌوب بن عمرو تحدث  عن رجل ٌمال له ورلاء لال      

:   سمعت الحجاج ٌمول للٌلى األخٌلٌة
إن شبابن لد ذهب واضمحل أمرن وأمر توبة فؤلسم علٌن إال صدلتنً  -

 رٌبة لط أو خاطبن فً ذلن لط؟  هل كانت بٌنكما
ال وهللا أٌها األمٌر إال أنه لال لً لٌلةً ولد خلونا كلمةً ظننت أنه : فمالت- 

: لد خضع فٌها لبعض األمر فملت له
 

وذي حاجٍة للنا له ال تبح بها 
                                         فلٌس إلٌها ما حٌٌت سبـٌل 

 
لنا صاحب ال ٌنبؽً أن نخونه 

                                          وأنت ألخرى فارغ وحلـٌل
 

.   فال وهللا ما سمعت منه رٌبةً بعدها حتى فرق بٌننا الموت
فما كان منه بعد ذلن؟ :  فمال لها الحجاج

 وجه صاحباً له إلى حاضرنا:  لالت
إذا أتٌت الحاضر من بنً عبادة بن عمٌل فاعل شرفاً ثم اهتؾ :  ولال له 

: بهذا البٌت
 

عنها هل أبٌتـن لـٌلةً   هللا  عفا
                                   من الدهر ال ٌسري إلً خٌالها 
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: فلما فعل الرجل ذلن عرفت المعنى فملت له
 

   وعنه عفا ربً وأحسن حفظه 
                                        عزٌز علٌنا حاجة ال ٌنالهـا 

 
 االخٌلٌة  لصة  حب عذري   ولٌلى  توبة  بن الحمٌر لصة ان        

الرب ما ٌكون الى   مجتمع   فً المست الكثٌر من المشاعر المعروفة
 االفراد    سلون  حكمت ولواعده الشرعٌة  تلن التً بداٌات االسالم 

 فً  رلابة ةوسٌرت مماصدهم وركزت على نواٌاهم الدفٌنة ؼٌر المعلن
 النفس والملب والسلون المجتمعً فً ظل معاٌٌر   علىة نفسٌة  نوعً

 من االذى فً  الناس الجانب لالخر  واالبتعاد عن الظن  وتسلٌم  حفظ 
 لها اال على النٌة   حكم خواتم االعمال التً ال المول والفعل  وفً ترن 

فٌها    لصة حب نمٌة ال شاببة  فكانت  . تعالى   اال هللا التً ال ٌعلم بها
وتبمى فً اطارها الذي جعل  لٌلى االخلٌلة  بشعرها المخضرم بٌن صدر 

 بٌن زمن االموٌٌن التً  االسالم  والعصر االموي لتعٌش بمٌة  حٌاتها
اعتبرت من  التً تركزت سٌرتها اكثر ما ٌكون فً هذه الحمبة الزمنٌة و

. شعراءها 
 

 هجرٌة 79\ حوالً عام      لتل  عتبة بن الحمٌر  فً احدى  ؼزواته  
.  مٌالدٌة 704 \ماٌوافك 

 
 هذه االبٌات  االخٌلٌة حبٌبته لٌلى   فً   بن الحمٌرومن شعر عتبة      

:  روابع شعرالؽزلمن تعد  من لصٌدة
 

نؤتن بلٌلى دارها ال تزورها  
   وشطت نواها واستمر مرٌرها                                        

 
ٌمول رجال ال ٌضٌرن نؤٌها  

 بلى ما شك النفوس ٌضٌرها                                            
 

أظن بها خٌراً وأعلم أنها  
                                              ستنعم ٌوماً أو ٌفن أسٌرها 
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أرى الٌوم ٌؤتً دون لٌلى كؤنما  
                                          أتت حجج من دونها وشهورها

 
حمامة بطن الوادٌٌن تـرنـمـً 

                                         سمان من الؽر الؽوادي مطٌرها
 

أبًٌ لنا ال زال رٌشن نـاعـمـاً 
                                        وال زلت فً خضراء داٍن برٌرها

 
 وأشرؾ بالموز الٌفاع لعـلـنـً 

                                         أرى نار لٌلى أو ٌرانً بصٌرهـا
 

وكنت إذا ما جبت لٌلى تبـرلـعـت 
                                         فمد رابنً منها الؽداة سـفـورهـا

 
علً دماء البدن إن كان بـعـلـهـا 

                                          ٌرى لً ذنباً ؼـٌر أنـً أزورهـا
 

وأنً إذا ما زرتها للت ٌا اسلـمـً 
                                    وما كان فً لولً اسلمً ما ٌضٌرها

 
وؼٌرنً إن كنـت لـمـا تـؽـٌري 

                                          هواجر  تكتـنـٌنـهـا   وأسـٌرهـا
 

وأدماء من سر المهـاري كـؤنـهـا 
                                         مهاة صواٍر ؼٌر ما مس كـورهـا

 
لطعت بهـا أجـواز كـل تـنـوفٍة 

                                         مخوٍؾ رداها كلما استن مـورهـا
 

ترى ضعفاء الموم فٌهـا كـؤنـهـم 
                                        دعامٌص ماٍء نش عنهـا ؼـدٌرهـا  
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علً دماء البـدن إن كـان زوجـهـا 
                                          ٌرى لً ذنبـاً ؼـٌر أنـً أزورهـا

 
وأنً إذا ما زرتها للت ٌا اسـلـمـى 

                                    فهل كان من لولً اسلمً ما ٌضٌرها 
 
 

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

 

 
 

                                              10 

 

 

 ابو ذإٌب الهذلً                 

 
 
   

 بن   مخزوم بن  زبٌد   بن بن محرث  بن خالد  هو خوٌلد           
 هذٌل بن مدركة بن   بن كاهل بن الحارث بن تمٌم بن سعد بن صاهلة

 وهو أحد المخضرمٌن ِممَّن أدرن الجاهلٌَّة  مضر بن نزار الٌاس بن 
.   واإلسالم

 
          ولد ابو ذإٌب الهذلً  فً الجاهلٌة ونشا وشب فٌها  ولال 

 شعراء المخضرمٌن  أدرن الجاهلٌه وأألسالم وهو ال من  والشعر فٌها
  .... (هذٌل ) لومه   بنً أشعر

 
وسلم لٌلة وفاته  فؤدركه  هللا علٌه  صلى  دمحم  النبً  وفد على        

  سكن.و.  .وشهد دفنه ..  على فراش الموت  فاسلم وهو مسّجى 
 وكان شاعر مجٌدا  فحال  وفارسا  ال  ٌشك له ؼبار المدٌنة المنوره

: وكان  مضٌافا  وفً ذلن ٌمول



 108 

 
َي إِْن أَْطعَْمُت نَاِزلَُهْم   الَ َدرَّ َدّرِ

ِ َوِعْنِدي اْلبُرُّ َمْكنُوُز                                  ًّ  لِْرَؾ اْلَحتِ

 
فً  صدر   رن فً الكثٌر من الؽزوات والفتوحات أأٍلسالمٌهاوش         

 الجٌش   فً  حٌث خرج ؼازٌا  عاصر عهد عثمان بن عفاناالسالم و
 أمرة   تحتجرٌة  هـ26\  سنة   افرٌمٌه فتح  شمال  الى  توجه الذي

  عبدهللا  مع  افرٌمٌا  وعاد   فتح بن ابً السرح  وشهد  بن سعد  عبدهللا
   الى الخلٌفة والفتح  بشرى النصر   حاملٌن  وجماعة آخرٌن  الزبٌر بن

 وفً ذلن  ٌمول الشاعر  ابو ذإٌب  الهذلً  فً عفان  بن عثمان
:  عبد هللا بن الزبٌر

 
 

َرا   فََصاِحَب ِصْدٍق َكِسٌِد الضَّ
 ِء ٌَْنَهُض فًِ اْلؽَْزِو نَْهًضا نَِجًٌحا                              

 
      و لما  ذهب  للجهاد  كان معه  اوالده  الخمسة   مماتلٌن و مجاهدٌن 

  – منتشرا  فٌها  هذا المرض  وكان– لما وصلوا  مصر  فتن الطاعون ؾ
.  الطاعون  الواحد بعد االخر فً  حٌاته باوالده الخمسة فاماتهم 

 
        عاٌش ابو ذإٌب الهذلً  ثالثة عصور  الجاهلً واالسالمً 

. واالموي ولد توفً فً العصر  االخٌر 
 

 ولوته  فرثاهم   نفسٌته  فً ثر ذلنأؾ  اوالده  حزنه على  اشتد        
  كثٌرا 

 
افرٌمٌا  بعد           ولد توفً  ابو ذإٌب الهذلً  فً ؼزوته الى شمال

سبعة \عودة  المسلمٌن من االنتصار  والفتح  فوافته  المنٌة عام 
.   مٌالدٌة فً مصر ودفن هنان 648\ وعشرٌن هجرٌة الموافك 

 
      وتعد  لصٌدته العٌنٌة   فً رثاء  اوالده الخمسة  من عٌون 

   :الشعرالعربً فً الرثاء 
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َأِمـَن  اـلَمنوِن َورـيِبها تـَتَـَوجَُّع    
 ََيزَُع                                            َواـلَدىُر لَيَس ِبُعِتٍب ِمن

 

شاِحباً      قـاَلت ُأَميَمُة ما ِِلِسِمَك
َتَذلَت َوِمثُل ماِلَك  يَنَفُع                                            ُمـنُذ ِاـب

 

َمضَجعاً    َأم  مـا  ِِلَنِبَك ال ُيالئُِم
                                            ِإاّل  َأقَـضَّ َعـَليَك ذاَك ادلَضَجُع

 

فَـَأَجبُتها  َأن مـا لِـِجسِمَي َأنَّوُ    
                                            َأودى  بَـِِنَّ ِمـَن الِبالِد فـََودَّعوا

 

غُـصًَّة      َأودى  بَـِِنَّ َوَأعـَقبوين
ُرقاِد  َوعَـربًَة ال  تُقِلُع                                            بَـعَد  اـل

 

َسـَبقوا  َىـَوىَّ َوَأعنَقوا ذِلَواُىُم    
 َمصرَُع                                             فَـُتُخّرِموا َولِـُكلِّ َجنٍب

 

انِصٍب     فَـَغرَبُت  بَـعَدُىُم ِبَعيٍش
 ُمسَتتَبُع                                             َوَإخـاُل  َأنّـي الِحـٌق

 

َعنُهُم     َولَـَقد  َحِرصُت ِبَِن ُأداِفَع
َمِنيُِّة َأقـبَـَلت ال تُدَفُع                                               فَـِإذا  اـل
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َمِنيَُّة َأـنَشَبت َأظـفارَىا      َوِإذا اـل
َفيَت  ُكـلَّ  تَـميَمٍة ال  تَنَفُع                                            َأـل

 

ِحداَقها     فَـالَعنُي بَـعَدُىُم َكـَأنَّ
 تَدَمُع                                            ُسـِمَلت  بَشوٍك َفِهَي عوٌر

 

َمرَوةٌ    َحـّّت َكـَأيّن لِـلَحواِدِث
 تُقرَُع                                            بِـَصفا اـلُمَشرَِّق ُكلَّ َيوٍم

 

ال بُـدَّ ِمـن تَـَلٍف ُمقيٍم فَِانَتِظر      
 ادلَصرَُع                                             َأِبَِرِض  َقوِمَك َأم ِبُِخرى

 

َسفاَىٌة       َولَـَقد  َأرى  َأنَّ اـلُبكاَء
                                              َولَـَسوَف  يوَلُع ِِبلُبكا ِمن يَفَجُع

 

َيأِتنَيَّ  َعـَليَك  يَـوٌم َمـرًَّة       َوـل
 َتسَمُع                                             يُـبكى  َعـَليَك  ُمَقنَّعاً ال

 

ِهُم     َوتَـَجلُّدي  لِـلشاِمتنَي  ُأرـي
 َأَتَضعَضُع                                              َأنّـي لَـَريِب الَدىِر ال

 

َرغَّـبَتها     َواـلَنفُس  راِغـِبٌة ِإذا
 تَقَنُع                                               فَـِإذا  تُـَردُّ ِإـلى قَـليٍل
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َكم ِمن ََجيِع الَشمِل ُملَتِئُم اذلَوى     
 فـََتَصدَّعوا                                                بـاتوا بِـَعيٍش نـاِعٍم

 

َورَيُبوُ      فَـَلِئن  بِـِهم َفَجَع الَزماُن
 لَـُمَفجَُّع                                            ِإنّـي  بِـَأىِل َمـَودَّيت

 

َحَداثنِِو       َواـلَدىُر  ال يَـبقى َعلى
 ُُمَنَُّع                                            فـي  رَأِس شـاِىَقٍة َأعَـزُّ

 

َحَداثنِِو      َواـلَدىُر  ال يَـبقى َعلى
 َأربَُع                                             َجـوُن  اـلَسراِة َلُو َجدائُِد

 

َكأَنَُّو       َصـِخُب الَشواِرِب ال يَزاُل
                                             َعـبٌد ِِلِل َأـبي رَبـيَعَة ُمـسَبُع

 

ََسَحٌج      َأَكـَل  اِلَميَم  َوطاَوَعتُو
َقناِة َوَأزعَـَلتُو ُُ                                              ِمـثُل اـل  اأَلمرُُع

 

وابِـٌل       بِـَقراِر قـيعاٍن َسـقاىا
 يُـقِلُع                                               واهٍ فَـأَثـَجَم بُـرَىًة ال

 

ِبَروَضٍة      فَـَلِبثَن حـيناً يَـعَتِلجَن
 َويَشَمُع                                               فَـَيِجدُّ  حيناً  يف الِعالِج
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رُزونِِو      َحـّّت  ِإذا َجـَزَرت ِمياُه
 تَـتَـَقطَُّع                                               َوبِـَأيِّ  حـنِي ِمـالَوٍة

 

َأمَرُه     ذََكـَر اـلُوروَد ِِبا َوشاقى
 يَـتَـتَـبَُّع                                              ُشـؤٌم  َوَأـقَبَل  َحـيُنُو

 

َوماُؤهُ    فَـِافتَـنـَُّهنَّ  ِمـن اـلَسواِء
 َمـهَيُع                                             بِـثٌر  َوعـانََدُه طَـريٌق

 

ا بِـاِِلزِع بَـنَي يُـناِبٍع        فَـَكَأَّنَّ
 رُلَمُع                                              َوأوالِت ذي الَعرجاِء ََّنٌب

 

وََكـأَنَُّو      وََكـأَنَـُّهنَّ  رَبـابَـٌة
 َوَيصدَُع                                              َيَسٌر  يُفيُض َعلى الِقداِح

 

ا  ُىـَو ِمـدَوٌس ُمتَـَقلٌِّب      وََكـَأَّنَّ
 َأضَلُع                                              فـي اـلَكفِّ ِإاّل َأنَـُّو ُىَو

 

الض     فـََوَردَن َوالَعّيوُق َمقَعَد راِِبِء
 يـَتَـتَـلَُّع                                               ُضـَرِبِء فَـوَق اـلَنظِم ال

 

ِبرٍِد       فَـَشَرعَن يف َحَجراِت َعذٍب
 اأَلكرُُع                                               َحِصِب الِبطاِح تَغيُب فيِو
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عَن ِحّسًا دونَُو     فَـَشرِبَن  ثُـمَّ َسَِ
 يُقرَُع                                               َشَرُف احِلجاِب َورَيَب َقرٍع

 

ُمتَـَلبٍِّب      َونَـميَمًة  ِمـن  قـاِنٍص
 َوَأقُطُع                                               فـي  َكـفِِّو َجشٌء َأَجشُّ

 

فَـَنِكرنَُو فَـنَـَفرَن َوِاـمتَـَرَست ِبِو     
 ُجرُشُع                                               َسـطعاُء ىـاِديٌَة َوىـاٍد

 

عاِئٍط       فَـَرمى  فَـأَنَفَذ ِمن ََنوٍد
ُع                                             َسـهماً فَـَخرَّ َورـيُشُو  ُمَتَصمِّ

 

رائِغاً       فَـَبدا لَـُو َأقـراُب ىـذا
 يُرِجُع                                             َعـِجالً فَـَعيََّث يف الِكنانَِة

 

ِمطَحراً       فَـَرمى  فَـَأحلََق صاِعِدّيًّ
 اأَلضُلُع                                              ِِبلَكشِح  فَِاشَتمََّلت َعَليِو

 

ُىنَّ ُحـتوفـَُهنَّ فَـهاِرٌب     فَـأَبَـدَّ
 ُمـَتَجعِجُع                                              بِـَذمـائِِو َأو بـاِرٌك

 

ا      يَـعُثرَن  فـي َحدِّ الظُباِت َكَأَّنَّ
 اأَلذرُُع                                              ُكـِسَيت  بُروَد َبِن يَزيَد
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َحَداثنِِو       َواـلَدىُر  ال يَـبقى َعلى
 ُمَروَُّع                                              َشـَبٌب َأفَـزَّتُو اـلِكالُب

 

ُفؤاَدُه      َشَعَف  الِكالُب  الضارّيُت
َق  يَفزَُع                                              فَـِإذا َيرى الُصبَح ادلَُصدَّ

 

َشفَُّو      َويَـعوُذ بِـاأَلرطى ِإذا مـا
 َزعـزَُع                                              قَـطٌر َوراَحـتُو بَـِليٌل

 

َوَطرفُُو    يَـرمي بِـَعيَنيِو اـلغُيوَب
 يَسَمُع                                              ُمـغٍض يُـَصدُِّق َطرفُُو ما

 

َلُو     فَـَغدا يُـَشرُِّق َمـتَنُو فَـَبدا
 توزَُع                                              َأوـلى  َسـواِبَقها قَـريبًا

 

زٍَع َوَسدَّ ُفروَجُو     فَـِاىتاَج ِمـن فـَ
 َوَأجدَُع                                              غُـرٌب  َضـواٍر وافِـياِن

 

َويَـحَتمي      يَـنـَهشَنُو َويَـُذبُـُّهنَّ
 ُمَولَُّع                                              َعـبُل  اـلَشوى  ِِبلُطرََّتنِي

 

ا     فَـَنحا  لَـها بِـُمَذلََّقنِي َكـَأَّنَّ
 َأيدَُع                                               بِـِهما  ِمَن الَنضِح ادلَُجدَِّح
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يُـقََتا      فَـَكَأنَّ َسـّفوَديِن لَـّما
 يُنزَُع                                                َعـِجال  لَـُو ِبَشواِء َشرٍب

 

َوَجنُبُو     فَـَصَرعَنُو  تَـحَت الغُباِر
 َمصرَُع                                               ُمـتَـتَـرٌِّب  َولِـُكلِّ  َجنٍب

 

ُعصَبًة     َحـّّت  ِإذا ِارَتدَّت َوَأقَصَد
 يـََتَضرَُّع                                                ِمـنها َوقـاَم َشـريُدىا

 

فَـَبدا  لَـُو َربُّ اـلِكالِب ِبَكفِِّو     
 ُمَقزَُّع                                               بـيٌض رِىـاٌف ريـُشُهنَّ

 

فَـَرمى  لِـُينِقَذ فَـرَّىا فـََهوى َلُو     
                                              َسـهٌم فَـأَنَفَذ طُـرَّتَيِو اـلِمنزَُع

 

اترٌِز    فَـَكبا  َكـما يَـكبو ِفنيٌق
رَُع                                            بِـاخلُبِت  ِإاّل َأنَـُّو ُىـَو  َأـب

 

َحَداثنِِو      َواـلَدىُر  ال يَـبقى َعلى
 ُمَقنَُّع                                            ُمـسَتشِعٌر  َحـَلَق  احلَديِد

 

َوجُهُو     َحـِمَيت َعَليِو الِدرُع َحّّت
 َأسَفُع                                           ِمـن  َحـّرِىا َيوَم الَكريَهِة
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َجريُها      تَـعدو  ِبِو  َخوصاُء يَفِصُم
 ََتزَُع                                           َحـَلَق  الرِحاَلِة  َفِهَي رِخٌو

 

حَلَمها    َقَصَر  الَصبوَح ذَلا َفَشرََّج
 اإِلصَبُع                                             بِـالِنَِّ فَـِهَي تَثوُخ فيها

 

قـاينٍ      ُمـتَـَفلٌِّق َأـنساُؤىا َعـن
                                           َكـالُقرِط  صـاٍو ُغربُُه ال يُرَضُع

 

ِاسُتكرَِىت      تَـأِب بِـُدرَِِّتا ِإذا ما
                                           ِإاّل اـلَحـميَم فَـِإنَـُّو يَـتَـَبضَُّع

 

َوَروِغِو    بَـيَننا  تَـَعنُِّقِو  اـلُكماَة
يَح لَـُو َجرىٌء  َسلَفُع                                            يَـوماً  أُـت

 

َكأَنُّو    يَـعدو بِـِو نَـِهُش ادلُشاِش
 َيظَلُع                                           َصـدٌَع َسـليٌم رَجـُعُو ال

 

َخـيالُُها     فَـَتناَدّي  َوتَـواقـََفت
 ُُمَدَُّع                                           وَكِـالُُها  بَـَطُل الِلقاِء

 

واثٌِق       ُمـَتحاِمَينِي اـلَمجَد ُكـلٌّ
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 َأشـَنُع                                            بِـَبالئِِو  َواـلَيوُم يَـوٌم
 

َوعَـَليِهما  َمـسروَداتِن َقضاُُها     
 تُـبَُّع                                            داوٌد َأو َصـَنُع اـلَسواِبِغ

 

وَكِـالُىـما فـي َكـفِِّو يَـَزنِيٌَّة  
                                           فـيها  ِسـناٌن  َكـادلَنارَِة َأصَلُع

 

ٌح ذا َرونَـٍق     وَكِـالُُها  ُمـتَـَوشِّ
 يَقَطُع                                           َعـضباً ِإذا َمـسَّ الَضريَبَة

 

بِـَنواِفٍذ      فَـَتخاَلسا  نَـفَسيِهما
ُعُبِط الَـّيت ال  ُترَقُع                                           َكـَنواِفِذ اـل

 

ماِجٍد       وَكِـالُُها  َقد عاَش عيَشَة
 يَنَفُع                                          َوَجـىن اـلَعالَء َلو َأنَّ َشيئًا

 
 
 

 **************************************************
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                 عبد هللا بن رواحة 
 
 
 

            هو الصحابً الجلٌل عبد هللا بن رواحة بن ثعلبة االنصاري   
بن امرئ المٌس بن عمرو بن امرىء المٌس بن مالن األؼر بن ثعلبة بن 

ٌكنى بابً . كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج  الشاعر المشهور
 . دمحم، وٌمال كنٌته أبو رواحة، وٌمال أبو عمرو

  و اما أمه فهً  كبشة بنت والد بن عمرو بن اإلطنابة الخزرجً 
 

كان ٌكتب  صحابً جلٌل  شهد االسالم فاسلم وحسن اسالمه          
 فهو من الشعراء العرب الشعر  وٌموله فً الجاهلٌة

. المخضرمٌن 
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          شهد العمبة نمٌباً عن أهله و آخى  النبً دمحم  صلى هللا علٌه 

  المابد  الممداد بن عمرو  بٌنه وبٌن وسلم 
 

وكان أول من خرج للمبارزه مع اثنٌن من  معركة بدر          شارن فً
ابى إال أن ٌكون النزال مع لرٌش  عتبة بن ربٌعة   األنصار للمتال  اال ان

علً وعبٌده بن الحارث،  - فخرج حمزه ورفاله
 

لٌبشر  المنورة   المدٌنة بعد انتهابها إلى ملسو هيلع هللا ىلص           أرسله رسول هللا
  المسلمٌن بالنصر، وشهد ما بعدها من المعارن  إلى أن استشهد فً

  .معركة مإتة 
 

   لٌل  انه كان  كثٌر التعبد هلل فكان إذا لمً احدا من الرجال  من 
 .تعال نإمن ساعة: أصحابه ٌمول له

 
 :         أثنى  النبً  ملسو هيلع هللا ىلص علٌه  فمال فٌه 

رحم هللا عبد هللا بن رواحة إنه ٌحب المجالس التً تتباهى بها ) 
 .(المالبكة

 :  ولال فٌه  أٌضا
 . (نعم الرجل عبد هللا بن رواحة)

وكان . (اجلسوا): وهو ٌخطب فسمعه ٌمول  ملسو هيلع هللا ىلص وروي أنه أتى النبً
خارج المسجد ولم ٌصل بعد  فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ 

 من خطبته ملسو هيلع هللا ىلص  النبً
وكان  (.زادن هللا حرصاً على طواعٌة هللا وطواعٌة رسوله ): فمال له

 .أول رجل خرج إلى الؽزو وآخر رجع منه
 

          كان أحد الشعراء الثالثة الذٌن تصدوا للمشركٌن ودافعوا عن 
ومن شعره فً النبً صلى . وعن اإلسالم والمسلمٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا

 :هللا علٌه وآله وسلم
 

  انت النبً ومن ٌحرم شفاعته  
                            ٌوم الحساب فمد ازرى به المدر 
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فثبت هللا ما اتان من حسن 
                      تثبٌت موسى ونصرا كالذي نصروا 

 
  

 (وأنت فثبتن هللا ٌا بن رواحة): فمال له النبً 
 :ومن افضل ما مدح به النبً لوله

 
 مبٌنة   اٌات  فٌه  لم تكن  لو

   كانت بدٌهته  تنبٌن بالخبر                                       
 

عبد هللا بن  -ملسو هيلع هللا ىلص -           لال ابن سٌرٌن كان شعراء رسول هللا 
 . رواحة، وحسان ابن ثابت، وكعب بن مالن

كان حسان وكعب ٌعارضان المشركٌن بمثل لولهم بالولابع : ولال اٌضا 
واألٌام والمآثر، وكان ابن رواحة ٌعٌرهم بالكفر، وٌنسبهم إلٌه، فلما 

 .أسلموا وفمهوا كان أشد علٌهم
 

 )كان ٌتمثل بشعره؛ فعن عابشة رضً هللا عنها – ملسو هيلع هللا ىلص - ولٌل ان  النبً
 (بشعر عبد هللا بن رواحة-ملسو هيلع هللا ىلص - كان ٌتمثل النبً

. وٌؤتٌن باألخبار من لم تزود:  وربما لال
 

فً ثالثٌن راكباً إلى أسٌر بن رفرام - ملسو هيلع هللا ىلص -            وبعثه رسول هللا 
ومن فضابله . الٌهودي بخٌبر فمتله، وبعث بعد فتح خٌبر فخرص علٌهم

نعم الرجل عبد هللا بن  ):لال-ملسو هيلع هللا ىلص - ما جاء فً حدٌث أبً هرٌرة أن النبً
. (رواحة 

 
        ولٌل عنه فً الزهد لعبد هللا بن المبارن بسند صحٌح عن عبد 

: الرحمن بن أبً لٌلى 
. تزوج رجل امرأة عبد هللا بن رواحة فسؤلها عن صنٌعه: لال

كان إذا أراد أن ٌخرج من بٌته صلى ركعتٌن وإذا دخل بٌته صلى :  فمالت
 ركعتٌن ال ٌدع ذلن

 .وكان عبد هللا أول خارج إلى الؽزو وآخر لافل:  لالوا
 : وذكر ابن سعد بسنده عن هشام عن أبٌه لال

. 224\سورة الشعراء االٌة {َوالشُّعََراء ٌَتَّبِعُُهُم اْلؽَاُووَن}: لما نزلت 
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: لد علم هللا أنً منهم فؤنزل هللا:  لال عبد هللا بن رواحة
َ َكثًٌِرا َوانتََصُروا ِمن بَْعِد الإِ}  اِلَحاِت َوذََكُروا َللاَّ  الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 {َما ُظِلُموا َوَسٌَْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ ُمنمَلٍَب ٌَنمَِلبُوَن
 227\  سورة الشعراء اآلٌة

 
 :          وعن مدرن بن عمارة لال

صلى هللا - مررت فً مسجد الرسول ورسول هللا : لال عبد هللا بن رواحة
جالس وعنده أناس من الصحابة فً ناحٌة منه فلما رأونً -  علٌه وسلم 

. ٌا عبد هللا بن رواحة، فجبت: لالوا
  (اجلس هاهنا):  فمال
 : فجلست بٌن ٌدٌه فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص       

 ( كٌؾ تمول الشعر؟)
 أنظر فً ذلن ثم ألول، :  للت
 . (فعلٌن بالمشركٌن ):  لال

ولم أكن هٌؤت شٌباً فنظرت ثم أنشدته، فذكر األبٌات فمال ابن رواحة 
: فٌها

  
ً  لال فؤلبل بوجهه متبسما

  .(وإٌان فثبتن هللا  ):  ولال
 وأخرج أبو ٌعلى بسند حسن عن جعفر بن سلٌمان عن ثابت عن أنس 

مكة فً عمرة المضاء، وابن رواحة بٌن ٌدٌه، - ملسو هيلع هللا ىلص - دخل النبً : لال
: وهو ٌمول

 
 خلوا بنً الكفار عن سبٌـله   

 الٌوم نضربكم على تؤوٌله                                        
 

 ضربا ٌزٌل الهام عن ممٌله  
 وٌذهل الخلٌل عـن خلٌـله                                       

 
صلى - ٌا بن رواحة أفً حرم هللا وبٌن ٌدي رسول هللا :        فمال عمر 
 تمول هذا الشعر؟-هللا علٌه وسلم 
خل عنه ٌا عمر فو الذي نفسً بٌده لكالمه أشد  )-: ملسو هيلع هللا ىلص- فمال رسول هللا

 . (علٌهم من ولع النبل
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لال ابن سٌرٌن كان شعراء رسول -ملسو هيلع هللا ىلص -       وهو أحد شعراء رسول هللا 

.          عبد هللا بن رواحة، وحسان ابن ثابت، وكعب بن مالن -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا 
عبد هللا  بن رواحة  كان أحد أمراء الجهاد فً مإتة،  

 
جٌشاً   علٌه وسلم فً سنة ثمان للهجرة أرسل رسول هللاو        

لمواجهة الروم  وكان امراء هذه المعركة كما امرالنبً دمحم صلى هللا 
زٌد ثم جعفر الطٌار ثم عباهلل بن رواحة  فإن استشهدوا  )علٌه وسلم 

ولما أرادوا الخروج بكى عبد . فلٌرتضً المسلمون رجالً فلٌجعلوه علٌهم
بن رواحة  هللا

ما ٌبكٌن ٌا بن رواحة؟ :  فمالوا
 

أما وهللا مابً حب الدنٌا وال صبابة إلٌها، ولكنً سمعت رسول :    فمال
: ٌمرأ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا

 
  (ً* وإن منكم إال واردها كان على ربن حتماً ممضٌا)

  71\ سورة مرٌم  االٌة
 (فلست أدري كٌؾ لً بالصدر بعد الورود؟

 (صحبكم هللا وردكم إلٌنا صالحٌن ودفع عنكم):  فمال المسلمون
 : فؤجابهم عبد هللا مبٌناً تطلعه إلى الشهادة

 
 لكننً  اسال الرحمن  مؽفرة 

                              به ذات فرع ٌمذؾ الزبدا 
 

اوطعنة بٌدي  حران مجهزة 
   بحربة  تنفذ االحشاء والكبدا                        

 
حتى ٌمولوا اذا مروا على جدثً 

 ارشده هللا من ؼاز ولد رشدا                          
 
 
 ثم ساروا حتى اذا  بلؽوا بادٌة الشام علموا بؤن جٌش الروم مبتا         

فؤرادوا أن ٌتولفوا وٌرسلوا الخبر . ألؾ بٌنما جٌش المسلمٌن ثالثة آالؾ
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إلى رسول هللا لٌعلموه فولؾ عبد هللا بن رواحة  مشجعا  وحاثا على  
 :وسمعه زٌد بن أرلم ذات لٌلة ٌمول. الجهاد
        

 اذا ادنٌتنً  وحملت رحلً 
                           مسٌرة اربع   بعد   الحساء 

 
فشانن فانعمً وخالن ذم 

  وال ارجع الى اهلً ورابً                            
 

وجاء المإمنون وؼادرونً 
                           بارض الشام مشهور الثواء 

 
 

 :فبكى زٌد، فضربه عبد هللا بن رواحة  بالدرة لابال
 (ماعلٌن ٌا لكع أن ٌرزلنً هللا الشهادة وترجع أنت) 

 (الطٌار  ) ولما حمً وطٌس المتال واستشهد زٌد وجعفربن ابً طالب 
 :فحمل الراٌة عبد هللا بن رواحة  وهو ٌمول مرتجزا 

 
 ٌانفس اال تمتلً تموتً 

                        هذا حٌاض الموت لد صلٌت 
 

وما تمنٌت فمد لمٌت 
                         ان تفعلً    فعلهما    هدٌت 

 
                     وان تاخرت فمد شمٌت

 
 :فلما لتال لٌل  كره ابن رواحة اإللدام والمٌادة  فمال.
 
  

 ألسمت ٌا نفس لتنزلنه  
 طابعة    أو ال   لتكـرهنــه                        

 

 فطالمؤ لد كنت مطمبنة  
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  ما لً أران تكرهٌن الجنة                           
 

حتى لتل    مماتال  مه  بمًأي ان ؾ                   
 

 .استشهد عبد هللا  ابن رواحة ٌوم معركة مإتة        
 

:           ومن روابع لصٌده  هذه االبٌات
   

 أَشالَتَن  لٌَلى  فً  الَخلٌِط     الُمجانِِب   
   نَعَم فََرشاُش الَدمعِ فً الَصدِر    ؼاِلبً                                 
 

 بَكى إِثَر  َمن  َشطَّت  نَواهُ  َولَم  ٌَِمؾ    
  ِلحاَجِة  َمحزوٍن  َشكا  الُحبَّ    ناِصِب                                    
 

 لَُدن ُؼدَوٍة َحتّى إِذا الَشمُس  عاَرَضت   
ِه   ُكلُّ     عاِزِب                                       وراَح  لَهُ   ِمن   هَّمِ

 
 تَبٌََّن   فَِإنَّ    الُحبَّ    ٌَعلَُك      ُمدبِراً   

   لَدٌماً   إِذا   ما   ُخلَّةٌ   لَم      تُصالِِب                                  
 

 َكَسوُت   لُتودي   ِعرِمساً      فَنََصؤتُها    
   تَُخبُّ    َعلى    ُمستَهِلكاٍت      لَواِحبِ                                  
 

 تُباري     َمطاٌا     تَتَّمً       بِعٌُونِها     
  َولعِ الَسوِط  خوَص    الَحواِجبِ  َمخافَةَ                                 
 

 إِذا   ُؼٌَِّرت   أَحساُب   لَوٍم   َوَجدتَنا    
  ذَوي  نابٍِل   فٌها   ِكراَم     الَمضاِرِب                                   
 

 نُحامً    َعلى    أَحسابِنا       بِتاِلِدنا    
  ِلُمفتَِمٍر   أَو   سابِِل   الَحّكِ      راِؼِب                                   
 

 َوأَعمى    َهَدتهُ    ِللَسبٌِل       ُحلوُمنا    
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  َوَخصٍم  أَلَمنا  بَعَد  ما   لَجَّ     شاِؼِب                                   
 

 َوُمعتََرٍن َضنٍن  تَرى  الَموَت    َوسَطهُ    
ًَ  الِجماِل    الَمصاِعِب                                     َمَشٌنا  لَهُ  َمش
 

 بُِخرٍس  تَرى  الماِذيَّ  فَوَق    ُجلوِدِهم    
  َوبٌضاً   نِماًء   ِمثَل   لَوِن     الَكواِكِب                                  
 

 فَُهم   ُجُسٌر   تَحَت   الُدروعِ     َكؤَنَُّهم      
 أُسوٌد َمتى  تُنَض  الُسٌوُؾ    تُضاِرِب                                    
 

 َمعالِلُُهم    فً    ُكّلِ    ٌَوِم   َكرٌَهٍة    
 َمَع الَصبِر َمنسوُب الُسٌوِؾ المَواِضِب                                      
 

 فََخرتُم  بَِجمعٍ   زاَرُكم   فً  ِدٌاِرُكم     
 تَؽَلؽََل   َحتّى    دوفِعوا      بِالَرواِجبِ                                      
 

 أَباَح   ُحصوناً   ثُمَّ    َصعََّد   ٌَبتَؽً     
ٍ   فً    لَُرٌَظةَ  هاِرِب  َمِظنَّةَ                                         ًّ    َح
 
 
 
 
 

 

****************************************     
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 حُو١َ٤٘                 ٟزخػش ر٘ض ػخَٓ

 
 

 

 ِٓٔش حُو٤َ رٖ  رٖ  هَح١   رٖ  ر٘ض ػخَٓ  ٟزخػش     ٢ٛ  حّ  ِٓٔش      

    .ٖٓ ر٢٘ ه٤َ٘  رٖ ٛؼٜؼش   رٖ ػخَٓ ٍر٤ؼش رٖ  ًؼذ  ه٤َ٘ رٖ 

 

 ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحالٓالّ  ًخٗض ُٝؿش ٛ٘خّ    ٓو٠َٓش ٗخػَس              

 ٗز٢  ٝأٍحى حٍ  حالٓال٤ٓش  ظٍٜٞ حُيػٞس أٝحثَ أِٓٔض رٌٔش . رٖ حُٔـ٤َس

   حُ٘ٔٞس ًٝخٗض  هي حِٓٔض  ٓغ.  ٣ظِٝؿٜخ ِْٝٓ إٔ   ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  دمحم

  حٗ٘يص ٝهي .  رٌٔش ِْٝٓ  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ   أِٖٓٔ  ٓغ  ٍٍٓٞ ّللّا حُالط٢

 : .   طيػٞ الرٜ٘خ  ِٓٔش هخثِش

 

حُِْٜ   ٍد   حٌُؼزش حُٔلَٓش   

  (ِٓٔش  )                                   حَٜٗ   ػ٠ِ   ػيٝ 

 

ُٚ  ٣يحٕ  ك٢  حألٍٓٞ   حُٔزٜٔش 

                                  ًق  رٜخ  ٣ؼط٢  ًٝق ٓ٘ؼٔش 

 

ؿٔش أ  ك٢  س أؿَأ ٖٓ َٟؿخّ

                                ٣ل٢ٔ ؿيحس حَُٝع ػ٘ي حُِٔلٔش 
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                      ر٤ٔلٚ  ػٍٞس  َٓد حُِٔٔٔش   

 

  

ػٖ ػَٔ رٖ ػزخّ  ): الرٖ ًؼ٤َ ٝحُٜ٘خ٣ش  حُزيح٣ش  ًظخد  ك٢ ؿخء        

إٔ ٟزخػش ر٘ض ػخَٓ رٖ ه١َ ًخٗض طلض ػزي هللا رٖ : ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ 

ٝك٢  (ِٓٔش  ) كطِوٜخ  كظِٝؿٜخ  رؼيٙ ٛ٘خّ رٖ حُٔـ٤َس كُٞيص ُٚ  ؿيػخٕ

:  حرٜ٘خ ٖٓ ٛ٘خّ طوٍٞ

 

٠ٔٗ  رٚ  ا٠ُ  ح١ٌٍُ    ٛ٘خّ 

                                      هيٓخً   ٝآرخء    ُٚ      ًَحّ

 

ؿلخؿق   ه٠خٍّ     ػظخّ 

                                      ٖٓ آٍ ٓوِّٝ  ٝٛٞ  حُ٘ظخّ

 

                  ٝحَُأّ  ٝحُٜخٓش    ٝحُٔ٘خ ّ

 

 

ًٝخٗض حَٓأس ٟؤش ؿ٤ِٔش ُٜخ ٗؼَ ؿ٣َِ ٣ـَِ ؿٜٔٔخ  كوطزٜخ          

:  (ِٓٔش )ٍٍٓٞ هللا ٖٓ حرٜ٘خ 

كظ٠ أٓظؤَٓٛخ؟  كخٓظؤًٜٗخ   :  كوخٍ

 ٣خ ر٢٘ أك٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص طٔظؤًٕ؟: كوخُض

 

 كَؿغ حرٜ٘خ كٌٔض ُْٝ ٣َى ؿٞحرخً ًٝؤٗٚ ٍأٟ أٜٗخ هي ١ؼ٘ض ك٢ حُٖٔ 

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘  إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُْ ٣ظِٝؿٜخ ٝاٗٔخ أٍحى ًُي .  ٌٝٓض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٜ٘خ

 . ػْ ُْ ٣لؼَ 

 

 هِوش  ًٝخٗض   حُؼَد  ٝأػظٜٖٔ  ٗٔخء  ًخٗض ٖٓ أؿَٔ      ٝه٤َ  حٜٗخ

 ؿٔيٛخ   طـط٢ ًٝخٗض ًؼ٤َحً  ٤ٗجخً   ٖٓ حألٍٝ أهٌص ؿِٔض  اًح 

.  ُطُٞٚ   ر٘ؼَٛخ

  

 :ػٖ أ٤ٗخم ٖٓ ر٢٘ ػخَٓ   ٝؿخء ػٖ حرٖ حٌُِز٢ ك٢ ًظخرٚ حالٗٔخد 
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  ه٤َ  أطخٗخ ٍٍٓٞ ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص  ٝٗلٖ   رؼٌخظ  كيػخٗخ ا٠ُ َٜٗطٚ ٝٓ٘ؼظٚ       

ٗخًِش ٗخهش ٍٍٓٞ    كـِٔ  ( رٖ كَحّ حُو١َ٤٘ ر٤لَس ) ؿخء  كؤؿز٘خٙ  اً

   ه١َ ـ   ر٘ض ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص  كؤٜض رٍَٓٞ ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص كؤُوظٚ  ٝػ٘يٗخ  ٣ٞٓجٌ  ٟزخػش

ًخٗض  ٖٓ  حُ٘ٔٞس  حُالط٢ أِٖٓٔ ٓغ ٍٍٓٞ ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص رٌٔش  ؿخءص  ُحثَس  

: ا٠ُ  ر٢٘ ػٜٔخ ـ كوخُض 

٣خ آٍ ػخَٓ ـ ٝال ػخَٓ ٢ُ ـ أ٣ٜ٘غ ٌٛح رٍَٓٞ ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص ر٤ٖ أظًَْٜ  ال - 

٣ٔ٘ؼٚ أكي ٌْٓ٘ ؟  

كؤهٌ ًَ ٍؿَ ْٜٓ٘  ٍؿالً كـِي رٚ  ( ر٤لَس)كوخّ ػالػش ٖٓ ر٢٘ ػٜٔخ ا٠ُ! 

حألٍٝ  ػْ ؿِْ ػ٠ِ ٛيٍٙ  ػْ ػِوٞح ٝؿٜٚ ُطٔخً  كوخٍ ٍٍٓٞ ّللّا ٠ِٛ 

: هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

  .  (حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ ٛئالء ) -

. كؤِٓٔٞح ٝهظِٞح ٜٗيحء   

 

 ػٖ ح٠٣خ ك٢ حألٗٔخد  حٌُِز٢ رٖ حهَٟ ٍٝىص  ػٖ  ٝك٢ ٍٝح٣ش       

  : ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ رٖ ػزخّ ػَٔ

 

 ًخٗض ٟزخػش حُو٣َ٤٘ش طلض ٛٞىس رٖ ػ٢ِ حُـؼل٢ كٔخص كٍٞػظٚ          

 ؿيػخٕ   رٖ  ػزي هللا ٝهطزٜخ  ُٜخ   حرٖ ػْ  ًؼ٤َح  كوطزٜخ ٓخُٚ ٖٓ 

ا٤ُٚ  كِٔض    ُٝٔخ  حرٖ ؿيػخٕ  ٖٓ   كِٝؿٜخ   ك٢ حُٔخٍ كَؿذ أرٞٛخ

  أّ حَُؿخٍ   ا٤ُي  حُزوَ أكذ ٣خ ٟزخػش  حَُؿخٍ: طزؼٜخ حرٖ ػٜٔخ كوخٍ 

  ٣طؼٕ٘ٞ حٍُٔٞ ؟   ح٣ٌُٖ

. حٍُٔٞ  ٣طؼٕ٘ٞ  ال  رَ حَُؿخٍ ح٣ٌُٖ: هخُض 

 رٖ   ٛ٘خّ  ك٤ٜخ  ٍٝؿذ   كويٓض ػ٠ِ ػزي هللا رٖ ؿيػخٕ كؤهخٓض ػ٘يٙ

 ه٣َٖ  ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ـ  ٖٓ ٍؿخٍ  حُٔـ٤َس ـ ًٝخٕ

أ٤ٍٟض ُـٔخُي ٤ٛٝجظي رٌٜح ح٤ُ٘ن حُِج٤ْ ؟ ٤ِٓٚ حُطالم :  كوخٍ ٠ُزخػش 

.  ًٝخٕ  ال ٣٘ـذ كظ٠ أطِٝؿي 

 : ُٜخ كٔؤُض حرٖ ؿيػخٕ حُطالم كوخٍ  

هي رِـ٢٘ إٔ ٛ٘خٓخً هي ٍؿذ ك٤ي ُٝٔض ٓطِوخً كظ٠ طلِل٢ ٢ُ أٗي إ  -

طِٝؿض إٔ ط٘ل١َ ٓخثش ٗخهش ٓٞى حُليم ر٤ٖ آخف ٝٗخثِش  ٝإٔ 

. طـ٢ُِ ه٤طخً ٣ٔي ر٤ٖ أه٘ز٢ ٌٓش  ٝإٔ ططٞك٢ رخُز٤ض ػ٣َخٗش 

 .ىػ٢٘ أٗظَ ك٢ أ١َٓ :  كوخُض  -
  كظًَٜخ كؤطخٛخ ٛ٘خّ كؤهزَطٚ        
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أٓخ ٗلَ ٓخثش ٗخهش كٜٞ إٔٛٞ ػ٢ِّ ٖٓ ٗخهش أٗلَٛخ ػ٘ي  ٝأٓخ : كوخٍ  -

حُـٍِ كؤٗخ آَٓ ٗٔخء ر٢٘ حُٔـ٤َس ٣ـُِٖ ُي  ٝأٓخ ١ٞحكي رخُز٤ض 

. ػ٣َخٗش كؤٗخ أٓؤٍ ه٣َ٘خً إٔ ٣وِٞ ُي حُز٤ض ٓخػش  ك٤ِٔٚ حُطالم

كِلض ُٚ  كظِٝؿٜخ ٛ٘خّ رؼي حٕ  كِلض     كطِوٜخ    حُطالم كٔؤُظٚ

كٌخٕ ٖٓ ه٤خٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝٝك٠ ُٜخ ٛ٘خّ رٔخ ٝػيٛخ  (ِٓٔش  )كُٞيص ُٚ 

 . رٚ  

كؤهز٢َٗ حُٔطِذ رٖ أر٢ ٝىحػش ح٢ُٜٔٔ ًٝخٕ :  ح٠٣خ هخٍ حرٖ ػزخّٝ

 :ُيس ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ هخٍ 

 ٝٗلٖ ؿالٓخٕ  ٝدمحم  أٗخ  حُز٤ض هَؿض  ٠ُزخػش   ه٣َٖ  ُٔخ أهِض-

 كـؼِض طوِغ ػٞرخً ػٞرخً   ا٤ُٜخ ُٔخ ؿخءص ٗٔ٘غ  ك٘ظَٗخ كِْ  كخٓظٜـَٝٗخ 

:   ٢ٛٝ طوٍٞ

 

 ٣زيٝ رؼ٠ٚ أٝ ًِٚ             كٔخ  ريح  ٓ٘ٚ  كال أكِٚ  ح٤ُّٞ        

 

ظَٜٛخ   ٝ  رطٜ٘خ  كـط٠   ٗؼَٛخ  َٗ٘ص  ػْ   ػ٤خرٜخ كظ٠ ِٗػض        

  ططٞف  ٢ٗء  ٝأهزِض  ؿٔيٛخ   ٖٓ  حٓظزخٕ  كٔخ  هِوخُٜخ ٛخٍ ك٢ كظ٠ 

  ٝأِٓٔض  ٝٛخؿَص  رٖ حُٔـ٤َس   ٌٛح حُ٘ؼَ  كِٔخ ٓخص ٛ٘خّ  ط٘٘ي ٢ٛٝ

 (ِٓٔش)  حرٜ٘خ  ا٠ُ   ملسو هيلع هللا ىلص  حُ٘ز٢ هطزٜخ

أكؤٓظؤَٓٛخ ؟  ٓيكغ  ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ػ٘ي :  كوخٍ 

. (ٗؼْ ):  هخٍ 

أٗخ هلل أك٢ ٍٍٓٞ هللا طٔظؤ٢َٗٓ ؟ أٗخ أٓؼ٠ ألٕ أكَ٘ ك٢ :  كؤطخٛخ كوخُض 

 .ٗؼْ هزَ إٔ ٣زيٝ ُٚ : أُٝحؿٚ  حٍؿغ ا٤ُٚ كوَ ُٚ 

 

ًٝخٕ هي ه٤َ ُٚ . كَؿغ ِٓٔش كوخٍ ُٚ  كٌٔض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُْٝ ٣وَ ٤ٗجخً       

  ؿ٠ٕٞ  ًٔخ ػٜيص  هي ًؼَص   ٤ُٔض ٟزخػش إ : رؼي إٔ ٠ُٝ ِٓٔش 

.  كٜٔخ    ٖٓ ٝؿٜٜخ  ٝٓوطض أٓ٘خٜٗخ

 

 631 \ػخُْ ٗلٞ ك٢ حُٔ٘ش حُؼخَٗس  ُِٜـَس حُ٘ز٣ٞش   ٟزخػش طٞك٤ض

:  ٌٛٙ حالر٤خص ٖٝٓ ٗؼَٛخ . ٤ٓالى٣ش 

   

 اٗي  ُٞ  ٝأُض  ا٠ُ    ٛ٘خّ     

 أٓ٘ض ًٝ٘ض ك٢  كَّ    ٓو٤ْ                                     

 



 130 

 ٣ًَْ  حُو٤ْ  هلخف   ك٘خٙ      

  ػٔخٍ     ٤ُِظ٤ٔش        ٝح٤ُظ٤ْ                                    

 

 ٍر٤غ حُ٘خّ أٍٝع    ٛز١َُ  

  أر٢ ح٤٠ُْ ٤ُْ ر١ٌ ّٝٛٞ                                     

 

 

 أ٤َٛ حَُأ١ ٤ُْ    رل٤ي١ٍ   

  ٝال ٌٗي  حُؼطخء  ٝال    ٤ُْٓ                                     

 

 ٝال  هٌحُش  إ  ًخٕ     ًٕٞ     

  ى٤ْٓ ك٢  حألٍٓٞ  ٝال    ٤ِْٓ                                    

 

 ٝال  ٓظِ٘ع   رخُٔٞء     ك٤ْٜ   

  ٝال هٌع حُٔوخٍ  ٝال    ؿّ٘ٞ                                    

 

 كؤٛزق ػخ٣ٝخً  روَحٍ    ٍْٓ     

 حُيَٛ  ٣لـغ    رخ٣ٌَُْ   ًٌحى                                    

 

 

 

 

 

 ********************************    
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 عبد هللا  بن الزبعرى 

 

ٌِْس بن َعِدّي بن َسْعد بن َسْهم بن         هو  بَْعَرى بِن لَ َعْبُد ّللّاِ بُن الّزِ
ٌْص المرشً  .َعْمرو بن ُهَص  

. ٌْب بن ُحذَافَة فهً  أمه            اما  ٌْر بن أَُه عاتكة بنت عبد هللا بن ُعَم
.بن ُجَمح   

       ولد وعاش فً مكة  ونشؤ  وشب  لبل  والعة الفٌل  وكان  احد    
شعراء مكة  المعدودٌن  وافصحهم  لسانا  وبٌانا وفً هذه الوالعة ٌوم 

:تمدم ابرهة الحبشً من الٌمن  لهدم الكعبة  ٌمول عبد هللا الزبعرى    

 تنكلوا عن بطن مكة إنها

كانت لدٌماً الٌرام حرٌمها                                        

 لم تخلك الشعرى لٌالً حرمت 

                                       إذ ال عزٌز من األنام ٌرومها

 سابل أمٌر الجٌش عنها ما رأى 

ولسوف ٌبنً الجاهلٌن علٌمها                                      

 ستون ألفاً لم ٌبوبوا أرضهم
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   ولم ٌعش بعد اإلٌاب سمٌمها                                      

 كانت بها عاد وجرهم لبلهم

وهللا من فوق العباد ٌمٌمها                                          

 

 وكان  من الشعراء الذي هجو المسلمٌن  والنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وله شعر فً 
اغلب المعارن  التً دارت بٌن المسلمٌن والمشركٌن  لبل دخوله االسالم 

: المشركٌن فٌمول لتلى ٌوم أحد ٌبكً فمن ذلن هذه االبٌات فً معركة   

 أال ذرفت من مملتٌن دموع

  ولد بان من حبل الشباب لطوع                  

 وشط بمن تهوى المزار رفرفت 

                                     نوى الحً دار بالحبٌب فجوع

 ولٌس لما ولى على ذي حرارة 

وإن طال تذراف الدموع رجوع                        

 فذرذا ولكن هل أتى أم مالن 

                        أحادٌث لومً والحدٌث ٌشٌع

 ومجنبنا جرداً إلى أهل ٌثرب 

                          ونزٌع    متلد  منها  عتاجٌج

 عشٌة سرنا فً لهام ٌمودنا

ضرور األعادي للصدٌك نفوع                        

 نشد علٌنا كل زغف كؤنها

  غدٌر بضوج الوادٌٌن نمٌع                       
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 فلما رأونا خالطتهم مهابة

  أمر هنان فظٌع   وعاٌنهم                    

 وودوا لو أن األرض ٌنشك ظهرها 

                         بهم وصبور الموم ثم جزوع

 ولد عربت بٌض كؤن ومٌضها 

حرٌك ترلى فً األباء سرٌع                     

 بؤٌماننا نعلو بها كل هامة

ومنها سمام للعدو ذرٌع                          

 فغادرن لتلى األوس عاصبة بهم

  ٌعتفٌن ولوع ضباع وطٌر                     

 وجمع بنً النجار فً كل تلعة

  نجٌع  من ولعهن  بؤبدانهم                    

 ولوال علو السعب غادرن أحمداً 

ولكن عال والسمهري شروع                     

 كما غادرت تحت لوابه على

     ولوع   ٌجفن  طٌر  لحمه                  

 بؤحد وأرماح الكماة ٌردنهم

كما غال اشطان الدالء نزوع                   

  ولد رد علٌه شاعر النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  حسان بن ثابت االنصاري بهذه 
: فمالاالبٌات   
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 أشالن من أم الولٌد ربوع 

باللع ما من أهلهن جمٌع                         

 عفاهن صٌفً الرٌاح وواكف 

من الدلو رجاف السحاب هموع                   

 فلم ٌبك إال مولد النار حوله

  رواكد أمثال الحمام كنوع                        

 فدع ذكر دار بددت بٌن أهلها

نوى لمتٌنات الحبال لطوع                           

ٌوم بؤحد ٌعده  ولل إن ٌكن  

سفٌه فإن الحك سوف ٌشٌع                          

 فمد صابرت فٌه بنو األوس كلهم

وكان لهم ذكر هنان رفٌع                            

 وحامى بنو النجار فٌه وصابروا

  وماكان منهم فً اللماء جزوع                   

 أمام رسول هللا ال ٌخذلونه

  لهم ناصر من ربهم وشفٌع                      

 وفوا إذ كفرتم ٌا سخٌن بربكم

  الٌستوي عبد وفً ومضٌع                      

 بؤٌدٌهم بٌض إذا حمش الوغى

فال بد أن ٌردى لهن صرٌع                          
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 كما غادرت فً النمع عتبة ثاوٌاً 

وسعداً صرٌعاً والوشٌج شروع                                

ً  ولد غادرت تحت العجاجة مسندا

أبٌاً ولد بل الممٌص نجٌع                             

 كف رسول هللا حٌث تنصبت

على الموم مما لد ٌثرن نموع                          

 أولبن لوم سادة من فروعكم

  سادة وفروع وفً كل لوم                          

 بهن نعز هللا حتى ٌعزنا 

    سخٌن فظٌع وإن كان أمر                         

 فال تذكروا لتلى وحمزة فٌهم

  هلل وهو مطٌع  لتٌل ثوى                          

 فإن جنان الخلد منزلة له

وأمر الذي ٌمضً األمور سرٌع                     

 ولتالكم فً النار أفضل رزلهم 

                            حمٌم معاً فً جوفها وضرٌع

عام الفتح فاتحا فً لما دخل رسول هللا َصلَّى هللا علٌه وسلم مكة     و
ٌَْرةف بَْعَرى وهُبَ  المخزومً  زوج أم   بن أَبًِ َوْهب هرب عبد هللا بن الّزِ

 حتى انتهٌا إلى نَْجَران فلم  بن عبد المطلب من مكة هانا بنت أبً طالب
:ٌؤمنا من الخوف حتى دخال حصن نجران فمٌل لهما  

 -ما وراءكما؟ -
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  نرى أن محمًدا  ونحن  مكة   ودخل دمحم  لُتِلَْت أما لرٌش فمد: فماال-
.هذا  حصنكم  سابٌر إلى  

 

فجعلت بلحراث بن كعب ٌُْصِلُحون َما َرثَّ من ِحْصنِهم وجمعوا         
فاشٌتهم فؤرسل حسان بن ثابت األنصاري أبٌاتًا ٌُرٌد بها عبَد هللا بن 

بعرى :ٌمول فٌها الّزِ  

  بُْغُضه  َرُجال أََحلَّن   تَْعَدَمْن الَ

  فً َعٌش أََحذَّ لبٌِم نَجراَن                               

 بَِلٌَْت لَنَاتَُن فً الحروب فؤُْلِفٌَْت

َخَمانَةً َجْوفَاَء ذَاَت ُوُصوِم                                                

بَْعَرى وابنِه  غضب اإللهُ َعلَى الّزِ

  وعذاُب سوٍء فً الحٌاِة ُممٌِم                            

بعرى شعر َحّسان بن ثابت هذا تهٌؤ        لٌل و ا بلغ ابن الّزِ للرجوع لمَّ
: فمال له هُبٌَرة بن أبً وهبالى مكة   

أٌن ترٌد ٌابن عم؟-  

. أردُت محمًدا:  لال-  

تُِرٌد أن تَتَّبعه؟ : لال-   

! إِي وهللا: لال -  

وهللا ما ظننت أنن !  ٌا لٌت أنً كنُت رافمُت غٌرن:ٌمول هبٌرة: لال- 
!تتبع محمًدا أبًدا  

بعرى فهو ذان فعلى أي شًء نمٌم مع بنً الحارث بن كعب :  لال ابن الّزِ
.  ومع لومً وداري أحب إلًهم وأترن ابن عمً وخٌر الناس وأبر  
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فانحدر ابن الزبعرى حتى جاء رسول هللا َصلَّى هللا علٌه وسلم وهو       
 جالس فً أصحابه فلما نظر رسول هللا َصلَّى هللا علٌه وسلم

. (هذا ابن الزبعرى ومعه وجه فٌه نور اإلسالم):  لال  

شهدُت! السالم علٌن أي رسول هللا: فلما ولف علٌه لال      

 أن ال إله إال هللا وأنن عبده ورسوله والحمُد هلل الذي َهَدانً لإلسالم فمد 
ًّ فً  عادٌتن وأَْجلَبت علٌن وركبُت الفرس والبعٌر ومشٌت على لََدَم

 وأنا أرٌد أن ال أَلرَب اإلسالم أبًدا ثم (نَْجَراَن)عداوتن ثم هربت منن إلى 
ًّ فذكرت للبً  فً   أرادنً هللا منه بخٌر فؤلماه  ما كنُت فٌه   وَحبّبه إلَ

من الضاللة واتباع ما ال ٌنفع ذا َعْمل من حجر ٌُْعبَد وٌُْذبَح له ال ٌَدري 
. َمن عبده َوالَ َمن الَ ٌَعبده  

الحمد هلل الذي هدان لإلسالم أحمد ): فمال رسول هللا َصلَّى هللا علٌه وسلم
.(هللا أن اإلسالم ٌَُحتُّ ما كان لبله  

ٌْرة بن أَبًِ وهب ب       بٌنما    مشرًكا حتى مات بها و(نجران)ألام هُبَ
   فتح ٌوم بن عبد المطلب   طالب  أبً  بنت  أسلمت امرأته أم هانالد 

 ذلن ابن الزبعرى رجع إِلى رسول هللا َصلَّى هللا علٌه  فلما سمعمكة 
:                                                         فانشد وسلم  

ِلَسانِـًن ٌَا َرُسوَل اْلَمِلٌِن إِ  

   اذ  انا  بور فَتَْمُت َراتٌِك َما                               

ٌَْطاَن فًِ َسنَـِن    إِْذ أَُجاِري الشَّ

   مٌله متبورَوَمْن َماَل                                الً 

  والعظام بما للتمآَمَن اْللَّْحُم

ِهٌُد أَْنـَت النَّـِذٌـُر فَنَْفِسً                                الشَّ  

 إِنَّ َما ِجبْتَنَا بِِه َحكُّ ِصـْدٍق 

                      نوره  مضٌا  منٌرَساِطٌع                               
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   والفإاد بما للتٌَْشَهُد السَّْمُع

ِهٌُد َونَْفِسً      ًَ   الشَّ   الَخبٌُِر  َوْه

   صدقإِنَّ َما ِجبْتَنَـا بِه ِ َحكُّ

      منٌُر ُمِضًٌء  نُوُرهُ  َساِطٌع      ٍَ 

   والبر  والصدقِجبْتَنَا بِاْلٌَِمٌِن

ْدِق َوالٌَِمٌِن ُسُروُر                 َوفًِ الّصِ

ُ َضلَّةَ    الجهل عنا أَْذَهَب ّللْاَّ

               الرخاء  والمٌسورَوأَتَانَا

:أبٌات فً لصٌدة له ٌمدح بها النّبً َصلَّى هللا علٌه وسلموهذه    

ْهــِم         َسَرِت الُهُموُم بَِمْنِزِل السَّ

ٌَْن الِجْلِد َوالعَْظــِم                    إِْذ ُكنَّ بَ

 نََدًما َعلَى َما َكاَن ِمـــْن َزلٍَل

   فًِ فِتٍَن ِمَن اإِلثِْم  ُكْنُت إِْذ                 

ٌَْراَن ٌَْعـــــــَمهُ فًِ َضالَلَتِِه  َح

ْلِم ِلَشَرابـِــــعِ   ُمْستــَـوِرًدا             الظُّ   

 َعمــَــــهٌ ٌَُزٌِّنُـــــهُ بَنُـــو ُجمــَـحٍ

                  َسْهــــــِم  بَنُو  فٌِِه  َوتَــواَزَرْت

 فَالٌَــــــوَم آَمَن بَْعــــَد لَْسَوتِــِه 

َعْظِمً َوآَمَن بَْعـــَدهُ لَِحْمً                    

ـــــٍد َوِلمــَا ٌَِجـــًُء بِــِه  ِلُمحمَّ
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ِمْن ُسنَِّة البُْرَهــــاِن َوالُحْكِم                    

رضً هللا -  ابن الزبعرى  عبد هللا الرواة أن اغلب ولد أجمع          
 لال بعد إسالمه شعًرا كثًٌرا حسنًا ٌعتذر فٌه إلى رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ- عنه 

:واكتفً بذكر اثنٌن منهم بهذا المإلف الموجز   . 

:لال ابن كثٌر   

كان عبد هللا بن الزبعري السهمً من أكبر أعداء اإلسالم، و من ) 
الشعراء الذٌن استعملوا لواهم فً هجاء المسلمٌن، ثم منَّ هللا علٌه 
(بالتوبة و اإلنابة و الرجوع إلى اإلسالم، و المٌام بنصره والذب عنه  

: ولال المرطبً   

وأما عبد هللا بن الزبعرى فإنه أسلم عام الفتح وحسن إسالمه، واعتذر )
إلى رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فمبل عذره، وكان شاعرا مجٌدا، فمال ٌمدح النبً 

.( ملسو هيلع هللا ىلص وله فً مدحه أشعار كثٌرة ٌنسخ بها ما لد مضى فً كفره  

ُتهفي في  الدنة الخامدة عذرة من الهجرة النبهية المباركة        
. ميالدية 636\المهافق لمعام  . 

ومن المصابد الرابعة التً لالها معتذرا للنبً صلى هللا علٌه           
 : وسلم مادحا له بعالمات النبوة ومعترفاً بنبوته  مإمنا بصدق ما جاء به

  

لَـــــــــــــاَد باَلبٌل َوهُُمــــــــوُم   منََع الرُّ

ٌُْل                         الرواق  بهٌمُمْعـتَِلُج   َواللَّ

 ِمّمـــَا أَتَانًِ أَنَّ أَْحَمــــــــــَد الََمنِـً 

َمْحُمـوُم   َكــؤَنَّنًِ  فَبِتُّ  فٌِـِه،                                       

ٌَْرَمْن َحَملَْت َعلَى أَْوَصاِلَهـــــا   ٌَاَخ

ٌَْرانَةٌ ُسُرُح                                   الٌدٌن  غشومَع
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 إِنًِّ لَُمْعتَـــــــِذٌر إِلٌَـَن ِمــــــــَن الَّتًِ

الَِل أَِهٌُم                              أَْسَدٌَت إِذ أَنَا فًِ الضَّ   

ــــــــــٍة  أٌَّــــاَم تَؤُْمُرنـًِ بِؤَْغــــَوى ُخطَّ

َسْهـــــٌم َوتـَؤُْمُرنًِ بَِهــــا َمْخــــــُزومُ                              

 َوأَمدُّ أَْسبَاَب الَهوى َوٌَمُــــــــوُدنًِ 

                                      أَْمــــــــُر الغَُواِة َوأَْمُرُهْم َمشـــــإومُ

ــــــــــٍد ِ ُمَحـمَّ ًّ  فَـالٌـَوَم آمــــــــَِن بِالنَّب

لَْلبِـً َوُمْخِطىُء َهــــــِذِه َمْحُروُم                                   

 َمَضِت العََداَوةُ َواْنمََضْت أَْسبَابَُها 

ٌْننًا َوُحـلُــــوُم                                   َوأَتـَْت أَِواِصـــــــُر بَ

 فَاْغِفْر فًِدى لََن والِديَّ ِكالَهَُمـــا

َوارَحْم فَِإنـََّن َراِحــــــٍم َمْرُحـــوُم                                

 َوَعلٌََن ِمْن ِسَمِة الَمِلٌِن َعالَمـــةٌ 

نُـوٌر أَغـــــــــرُّ َوَخــــــاتٌَم َمْختُــــوُم                           

 أَْعـَطــــــاَن بَْعــــــَد َمحبٍَّة بُْرهَانـَــهُ

  َشــــــــَرفًا َوبُْرَهاُن اإِللَِه َعِظٌـــــــُم                           

 

 

 *****************************                 
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           ابو  محجن الثمفً  الثمفً
 
 

ٌْر بن عوؾ          . هَو َعْمُرو بُن حبٌٍب بن عمرو بن عم

 ٤ً٘ٝظٚ أرٞ ػز٤ي

هِّ. ِه أنَّها من  َكنود بنت عبد هللا بن عبد شمس: و أم ِّ وواضٌح من اسم أّمِ
 .ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ كٔزخً ٍك٤ؼخً ألر٢ ٓلـٖ حُؼول٢ (عبد شمس)سادات لُرٌٍش 

  

ًخٕ ُؼو٤ٍق ػيٌى ٖٓ حُ٘ؼَحء ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحإلٓالّ، ٝهخٛشً          

 ٝأَْٜٗٛ أرٞ ٓلـٖ حُؼول٢ ح١ٌُ ٣َطز٢ حٓٔٚ  ٕ ْٜٓ٘ٝحُٔو٠َّ

الشعراء أحد  وهو   ٤ُْٝ رِٜخ ٝكٔذ رَ رخُل٤َٓٝش ٝحُ٘ـخػش حُؤَسد
 .فً الجاهلٌة واإلسالم الكرماء األبطال 

 
أسلم فً السنة التاسعة للهجرة، وروى عدة أحادٌث نبوٌٍة       
:   اٌضا  ولال  من فحول شعراء الطابف انه ابن سالم لال  

 (أبو محجن رجٌل شاعٌر شرٌٌف)

 ٍؿْ آالٓٚ كبَّٗٚ رخىة            ٝػَف ػ٘ٚ حٗٚ ًخٕ ٗـٞكخ رخُؤَس 

ََّ ػٖ حُؤَس كظ٠َّ ؿِيٙ ػ٤ِٜخ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللاُ ػ٘ٚ  ريء ُْ ٣ظو

ُ أُط٢َِ ػَٔ رٖ حُوطخد  (حألؿخ٢ِٗ)ٝكزٔٚ رٔززٜخ، ٍٝى ك٢ ًظخد  ٖٓ أَّٗٚ

: ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ رِـٔخػش ك٤ْٜ أرٞ ٓلـٖ حُؼول٢، ٝهي َٗرٞح حُؤَ، كوخٍ

أَٗرظْ حُؤَ رؼي إٔ كَٜٓخ هللا ٍُٝٓٞٚ؟ 

ٜٓخ هللا ٝال ٍُٓٞٚ إ هللا طؼخ٠ُ ٣وٍٞ: كوخُٞح  ََّ :  ٓخ ك
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ح ) ْٞ خ حطَّوَ َٓ ٞح اًَِح  ُٔ خ ١َِؼ َٔ َلخِص ُؿَ٘خٌف ك٤ِ ُِ خ َّٜ ُِٞح حُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َْ َػ٠َِ حَُّ ٤َُْ

َلخِص ُِ خ َّٜ ُِٞح حُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ آ َٝ) 

ٓخ طَٕٝ ك٤ْٜ؟ : كوخٍ ػَٔ ألٛلخرٚ

كخهظِلٞح ك٤ْٜ 

:  ا٠ُ ػ٢ٍِّ رٖ أر٢ِ ١خٍُذ ٢ٍٟ هللاُ ػُ٘ٚ ك٘خٍٝٙ كوخٍ ػَٔ كزؼَغ

ْٕ ًخٗض ٌٛٙ ح٣٥شُ ًٔخ ٣وُٕٞٞ، ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ٔظلِٞح ح٤ُٔظش ٝحُيّ ُٝلْ  ا

 َِ . حُو٘ـ٣ِ

. كٌٔظٞح

ٓخ طَٟ ك٤ْٜ؟ : كوخٍ ػَٔ ُؼ٢ِ

أٍٟ إ ًخٗٞح َٗرٞٛخ ٓٔظل٤ِْٖ ُٜخ إٔ ٣ُوظِٞح، ٝإ ًخٗٞح َٗرٞٛخ : هخٍ

ٌّ إٔ ٣ُليُّٝح َٕ أَّٜٗخ كَح .  ْٝٛ ٣ئٓ٘ٞ

َّٕ ُ٘خ َٗـخسً ك٤ٔخ : كٔؤُْٜ كوخُٞح ٗخ أ ٍْ ٌّ، ٌَُّٝ٘خ هي ٝهللا ٓخ ٌٌٗ٘خ ك٢ أَّٜٗخ كَح

.  هِ٘خُٙ

خ  َّٔ كـؼَ ٣َليُّْٛ ٍؿالً ٍؿالً، ْٝٛ ٣وَؿٕٞ كظ٠َّ حٗظ٠ٜ ا٠ُ أر٢ِ ٓلـٖ كِ

ٍُ  : ؿِيُٙ أٗ٘ؤ ٣وٞ

 

ألم تَر أن الدهر ٌعثُر بالفتَـى  

وال ٌستطٌع المرء صرؾ الممادِر                                

صبرت فلم أجزع ولم أن طابعا  

 دهر فً الحكومة جابِر   لحادث                                

وإنً لذو صبر ولد مات إخوتًِ  

ولست عن الصهباء ٌوما بصابِر                               

ٌُْر المإمنٌن بِحتْـفها   رماها أم

 فخالَّنُها ٌبكوَن َحـول المعاصِر                                 
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 (ولست عن الصهباء ٌوما بصابر): فلما سمَع عمُر لوله

 

 َٗد      ػ٠ِ إلَٛحٍى ٝأل ٣ُيَّٗي ػوٞرشً   ٗلٔي  هي أري٣َْض ٓخ ك٢:  هخٍ

. حُؤَ

َّٖ  هخٍ   طؼخهذ ٍؿالً   ٣ـُٞ إٔ  ٝٓخ  ُي ٓخ ًُي: كوخٍ ُٚ ػ٢ِ ٝٛٞ  أل كؼِ

ْْ)  ك٢ حُ٘ؼَحء  طؼخ٠ُ  ٗخػَح ٝ هخٍ هللا  ٝهي ًخٕ ٣لؼَ ُْ  ُٜ أََّٗ َٝ  َٕ  ٣َوُُُٞٞ

َٕ خ ال ٣َْلؼَُِٞ َٓ*)  

 

 ثم نفاه   فحده عمر مراراً كان منهمكاً فً شرب النبٌذ لٌل  انه  و    
.  من منفاه إلى جزٌرة بالبحر، فهرب

 
 لحك بسعد بن أبً حٌث .  فً مولعة المادسٌة   توبته فكانت وأما     

 بن الخطاب الى   فكتب عمر  فً المادسٌة  ٌُحارب الفرس ولاص وهو
   أبا  أنَّ  ولٌل  سعد عنده   فحبسه  أن ٌحبسهسعد بن  ابً  ولاص 

 : فٌمول له بالحبس  فٌتهدده إلَى سعٍد  شارباً   كاَن ٌإتَى بِه محجٍن
 .  لست تاركها إال هلل عز وجل فؤما لمولن فال لالوا-
 

أُتًِ       ولٌل فً لصة طرٌفة  ذكرتها اغلب كتب التارٌخ واال دب انه  
  كان ضع فً  المٌد  و وان ي   فؤمر به به ٌوم المادسٌة ولد شرب الخمَر

 فً المعركة  والعده الجرح عن المشاركة  جرح  بن ابً  ولاص لد سعد
  فاستعمل على الخٌل ٌومبٍذ إلى الناس  ٌَخرج   فلمفً الحرب ذلن  الٌوم 

ا التمى الناس  تحسر ابو محجن  كونه فً الحبس خالَد بن عرفطة فلمَّ
. والرجال تماتل االعداء 

 
: لال أبو محجنف  
 

 كفى حزنًا أن تُردَي الخٌل بالمَـنا 
 وأترن مشدوًدا علىَّ وثـالٌا                                        
 

مَـت   إذا لمت عن نار الحدٌد وُغلِّ
 مصارٌع دونً لد تصمُّ المنادٌا                                    
 

ٌٍْر وأخــوة   ولد كنت ذا مال كث
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 فمد تركونً واحًدا ال أَخ لٌا                                        
 

ٌُْس بِـعَـْهـده  فلله عهد ال أخـ
 ألن فرجت أال أزوَر الحوانٌا                                       

 
 منها  طلَب بن ابً ولاص  فرجاها  وسلمى امرأةُ سعد         فسمعته  

 ًَ  وهو ٌنشدها بحرلة  سمعت أبٌاته  و بعد ماسبٌله فرفضْت أن تخِل
 : له سلمى  فمالتوتحسر  

ٌُْت بعهدَن-    . إنًِّ استخْرُت هللاَ ورض
 

ا            اال انه   رفضْت(  البلماُء) فرس سعٍد   طلَب منها فؤطلمته ولمَّ
ركبها 
   الموم مٌسرة  حمل على   وال احد  ٌعرفه  وٌماتُل  للمتال  فاخذ  وخرَج 

ٌْن  بٌن  وسالحه   برمحه فلعب ٌْن إلى   من  ثم رجع الصف  خلِف المسلم
 فعجب الناس منه وهم ال  وكان ٌمصُف الناس لٌلتبٍذ لصفاً منكراً  الملِب

  فً نفسه ٌمول    ٌنظر الٌه سعٌد  وجعل من ذي لبلٌروه   ولم  ٌعرفونه
 :  على المتال  مشرٌف متفحص هوو 
 
الطعُن طعُن أبً محجن والضْبُر ضْبُر البلماء ولوال محبُس أبً محجٍن -

 . لملت هذا أبو محجن وهذه البلماء
 

ٌماتُل حتَّى انتصف اللٌل فتحاجز أهل العسكرٌن  فلم ٌزل  أبو محجٍن      
وألبل أبو محجن حتَّى دخل المصر ووضع عن نفسه ودابته وأعاد رجلٌه 

:  فً المٌد وأنشؤ ٌمول
 

ٌْـر فخٍر   لمد علمْت ثمٌٌف غ
  بؤنا نحن أكرمهم سٌــوفا                                         

 
 وأكثرهم دروعاً سابغـاٍت 

  وأصبَرهم إذا كرهوا الولوفا                                     
 

 وأنَّا رْفـُدهم فً كّلِ ٌَـوٍم 
  فإْن جحدوا فسْل بِهم عرٌفا                                      
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 ولٌلة لادٍس لم ٌشـعروا بًِ 

 ولَْم أكرِه بِمخرجً الزحوفا                                       
 

 ٌا أبا محجن فً أّيِ شًٍء حبسن هذا الرجُل؟: فمالت له سلمى
.   ترٌد زوجها سعداً

أما وهللِا ما حبسنًِ بِحراٍم أكلته وال شربته ولكنًِّ كنت صاحَب : فمال
شراٍب فً الجاهلٌة وأنا امرٌإ شاعٌر ٌدبُّ الشعر على لسانًِ فٌنفثه أحٌانا 

  : فٌها شعرا فحبسنً ألنً للت
 

 إذا متُّ فادفنًِّ إلى أصل كرمٍة 
  ترّوِي عظامً بعد موتًِ عرولُها                                   

 
 وال تدفننًِّ فًِ الفَـالة فإننًِّ 

  أذولُها أالَّ  متُّ  إذا ما أَخـاُف                                       
 

 لٌُروى بِخمر الحّصِ لحِمً فإنَّنًِ 
ٌٌْر لََها مْن بعِد ما لْد أسولُها                                         أس

 
 أباكُرها عنـد الشروِق تـارةً

ِ  بعد  ٌُعاِجـلَنًِ                                       ًّ   غبولُها العَـش
 

 وللكؤس والصهباِء حظٌّ ُمـنعُم
ها  فَِمْن                                          تُضاَع حمولُها  أالَّ حمِّ

 
أما وهللِا ال أضرب الٌوَم رجال أبلى : فؤخبَرت سعداً بِخبَره فمال سعٌد        

ٌْن على ٌده ما أبالهم . فخلَّى سبٌله. هللا المسلم
 

ًَّ:  فمال أبو محجن  وأطهُر منها  لد كنت أشربُها إذ كان الحدُّ ٌُمام عل
 . أبداً فؤما إْذ بَهرجتنًِ فال وهللِا ال أشربُها

 
ومن طرٌِف ما ٌُروى أنَّهُ لما انصرف  لٌعود إلى محبسه رأته         

:  فؤنشؤت تعٌِّره بفراره  من المتال امرأة فظنته منهزماً
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 َمن ْفارٌس كرَه الطعاَن ٌعٌرنًِ 

 رمحاً إذا نزلوا بِمزج الصفِر                                         
:  أبو محجنفاجابها  

 
 إنَّ الكراَم على الجٌاد مبٌتُهم 

  وتعطري  ألهلها  فدعً الرماَح                                     

 

 ٛـ٣َش ٝهزَٙ ك٢ ٗٞحك٢ حًٍر٤ـخٕ ًٔخ ًًَٙ 30 \  ٝه٤َ حٗٚ ٓخص ٓ٘ش

  (حالؿخ٢ٗ  )ٛخكذ 

 : ٗخػَح ٓوال  ٝهي هخٍ ك٢ ؿُِٚ  حرٞ ٓلـٖ حُؼول٢ ًٝخٕ
 

ولْد تموُم على رأسً مؽنٌةٌ  

فٌها إذا رفعْت من الصوِت ؼنُج 

تُرفُع الصوَت أحٌاناً وتُخفضهُ  

 كما ٌطنُّ ذباب الروضِة الهزج

 

:  ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ

 

ك٤خ ُي ٓـٖ ٤َُ طـٔظؼض ١ُٞـٚ  

                                                ٝٛـَ ١خثق ٓـٖ ٗـخثْ ٓظٔظغ

 

ّٕ ًح ٗـٞ ٓظ٠ ٣ِن ٗـٞٙ   ٗؼْ ا

                                               ُٝٞ ٗـخثٔخً ٓٔظؼظذ أٝ ٓـٞىع

 

ُٚ كـخؿش هـي ١خُٔخ هـي أَٓٛـخ  

                                          ٓـٖ حُ٘خّ ٓـٖ ٛيٍ رٜخ ٣ظٜيع

 

طلِٜٔـخ ١ـٍٞ حُِٓـخٕ ُؼِّٜــخ  

                                           ٣ٌـٕٞ ُٜخ ٣ـٞٓخً ٖٓ حُيَٛ ِٓ٘ع
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ٝهي هَػض ك٢ حُّ ػَٔٝ ٢ُ حُؼٜخ  

                                          هي٣ٔخً ًٔـخ ًخٗض ُـ١ٌ حُلِْ طوَع
 

 : فمال  لواعجه  وبثها  ُ( مٌةس)ولٌل تعلك بابنة ٌهودّيٍ 
 

تموُل ابنةُ الحْبِر الٌهوِد ما أرى  

َُ    ُِٝوِِذ  اال    ٓـلـٖ  أرخ  ًحً

فإنَّ ابنة الحْبر الٌهودّيِ تٌمْت  

 زاجُر  سمٌة   فإادي فهل لً من 

 
ٍْ  ػلش  ك٤ٚ  ؿُِٚ ٝٗالكع  ٝرُؼٌي ػٖ حُلخكِ٘ش، ك٘ـَحُٙ ٣ٜق   ٗل

ِٖ طؼِوظخ رِٚ  : ٓـخَٓسً ٓغ حَٓأط٤ْ

 

تمنَّْت أن ألماهما كالهما وتَمنتا  

ـا                          مناهما   من استحٌَـتا  التمٌنا  فلمَّ

بكْت هذه واْنهلَّ أدمع هـذه  

وفاضْت دموعً فً عراض بكاهما                           

فهما سمتانًِ السمَّ ٌوم تولـتا  

 جـزانًِ إلهً عنهما وجـزاهما                               
 

ِٕ ك٢  كٌخٗض          ِٕ  طَؿزخ َّٖ  حَُٔأطخ ٌُٝ ، ِٚ ٖٓ   ٓ٘ؼٜٔخ    ك٤خءٛٔخ ُوخث

ِٚ ك٤ٖ حُِوخء  َٖص ٣ٝ٘وِذ كخٍ حُؼخٗن  رِٜٔخ   حؿظٔغ ر  كخأل٠ُٝ    ا٠َُ رٌخٍء ٣ْ

َُ  رَ  ريٍٝٙ ػ٠ِ رٌخثِٜٔخ ٣ٝز٢ٌ   ُزٌخثِٜخ   ٝطز٢ٌ حُؼخ٤ٗش  طز٢ٌ    حٕ  ٣ظؼزَ

َّْ  ٖٓ  ُلظش ط٘زٚ  كَحهٜٔخ  ُلظش ع حُٔ ََّ  .  ٝأٝٗي ػ٠ِ حُِٔٞص  طَـ

:   ٣ٝوٍٞ ك٢ حُؤَس ح٠٣خ
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 أال َسمِّنً ٌا صاحِ َخمراً فإنّنً 
 بما أنزَل الرحمُن فً الخمِر عالُم                                    
 

 وُجْد لً بِها ِصرفاً ألَزداَد َمؤثماً 
ً ُشربِها   ففً                                       تتِمُّ المآثُم  ِصرفا

 
 

هذه االبٌات له  فً  االلدام والمنازلة   فً معركة ومسن ختامه     
 :المادسٌة 

 
 

ا لةً  َخٌالً   رأٌنا لمَّ  ُمحـجَّ
 بَـغًٍ فً َجحفٍَل لَِجِب ولـوَم                                   

 
 َسلَهبٍَة   بـكّلِ   إِلٌهم ِطرنا

 وكـّلِ صـافً األدٌِم كالذهِب                                    
 

اَصٍة وُكّلِ   ُمثـمَّـفٍة   َعرَّ
 فٌها ِسنـان كـُشعـلَِة اللَّهِب                                     

 
 وُكّلِ َعضٍب فً متنِه أثٌَر 

 وَمشَرفًِّ كالِملـحِ ذي ُشـَطِب                                  
 

 وكّلِ فَضفَاَضٍة ُمَضاَعـفٍَة 
ٌْـر مإتَشِب                                     مِن نَسج داوَد غ
 

 ودا  الكالُم  لما التمٌنا ماَت
حى على المُُطِب                               َر الموُت دوَر الرَّ

 
  صاحبَهُ    ٌَستَلـٌُص فُكلُّنا 

 عـن نفسه، والنفوُس فً ُكَرِب                               
 

 إن َحَملوا لم نَرِم مواِضعَنا 
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َكِب                                  وإن َحـملنا جثوا على الرُّ
 
 

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

 

 

14 
 

 ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد حُِر٤ي١           

 

 
  ٛٞ حرٞ ػٍٞ ػَٔٝ رٖ ٓؼي رٖ ٣ٌَد رٖ ػزيهللا رٖ ػَٔٝ رٖ         

ػخْٛ  رٖ ُر٤ي  رٖ  ٍر٤ؼش  رٖ ِٓٔش  رٖ  ٓخُٕ  رٖ  ٍر٤ؼش  رٖ  ُر٤ي  

. ٖٓ ٌٓكؾ 

 
       كخٍّ ح٤ُٖٔ ٝأكي ٗؼَحثٜخ حُٔؼ٣َٖٔ ٝكَٓخٜٗخ حالرطخٍ  ٣ٝؼي  حكي 

ػ٘ظَس رٖ ٗيحى ٝػخَٓ رٖ ١ل٤َ ٝ  )كَٓخٕ حُؼَد  ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ  ْٝٛ

  (ػظزش رٖ حُلخٍع ٝ ح٤ُِٔي رٖ حٌُِٔش  ٝػَٔٝ رٖ ٓؼي ًَد حُِر٤ي١
  .ٝ هي حٓظخُ ػَٔٝ رلِٔٚ ًًٝخثٚ ٝٗـخػظٚ  

 
 ٓ٘ش هْٔ ٝٓزؼ٤ٖ  هزَ حُٜـَس ٓؼي ٣ٌَد حُِر٤ي١  رٖ   ػَٔٝ      ُٝي

ال ٣ئَٓ .. ر٤ٖ هٞٓٚ   حًٞال    ٓلٔوخ ٤ٓالى٣ش 547\ حُ٘ز٣ٞش  ح١ ك٢ ػخّ 

.. ػ٠ِ ٟوخٓش ؿؼظٚ ٝكـْ ؿٔٔٚ .. ٝال طِلع ك٤ٚ ح٤ُٔخىس .. ٓ٘ٚ ه٤َ 

كظؤٛزض .. كظ٠ رِؾ إٔ هز٤ِش هؼؼْ ٓظـ٤َ ػ٠ِ ُر٤ي .. ٝؿٜخٍس ٛٞطٚ 

 :ٍؿخٍ  ُر٤ي  ُِوظخٍ ٝىهَ ػَٔٝ ػ٠ِ أهظٚ هخٍ 
 .إ ؿيحً حٌُظ٤زش .. ُٜخ أٗزؼ٢٘٤ 

 :كؤهزَص أرخٛخ  كوخٍ 
  ؟.٢ِٓ ٌٛح حُٔخثن ٓخ٣٘زؼٚ- 

كو٤َ كؤًَ ػِ٘حً رؼالػش أٛخرغ ٖٓ حٌٍُس  ٝؿخٍص ػ٤ِْٜ هز٤ِش هؼؼْ  كظزِي 

كظ٠ ٍأٟ ُٞحء حر٤ٚ هي ٓخٍ  ٝحِٜٗٓض ُر٤ي  ػ٘يٛخ ٛخؽ ٝٓخؽ  ٝٛـْ ػ٠ِ 

كخٍّ ) هؼؼْ  ٝأٛزق ٠ٔٔ٣ د هٞٓٚ كِٜٓض   ا٤ُٚ  هز٤ِش هؼؼْ  ٝطَحؿغ
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ٝأٗظَٜ رخُ٘ـخػش كظ٠ ٛخرظٚ أرطخٍ حُؼَد  َٟٝد رٚ حُٔؼَ ك٢    (ُر٤ي

 :حُزٔخُش ٝحالهيحّ  ٝك٢ ه٤ٜيطٚ  ٌٛٙ  ٣لوَ روٞٓٚ 
 

ٍٍ َِ جْ ِٔ ٍُ رِ ٔخ ـَ َْ حُ ٤َُْ 
َىح َْ ِى٣َّض رُ ٍُ  ْٕ ، ٝاِ ْْ                                      كخْػَِ

 
ٌٕ ؼخِى َٓ  ٍَ ٔخ ـَ َّٕ حُ  اِ

َيح                                      ـْ َٓ  َٖ ػْ ٍَ ْٝ ٘خهٌِذ أَ َٓ ٝ   
 

ِٕ ٓخ َُِِلَيػَخ  أَْػَيْىُص 
ْْ٘يٟ                                       حًء َػَِ    رِـَشً َٝػيَّ

 
َُٗطٍذ ٣َُن يحً، ًٝح  ْٜ َٗ 

ح                                     َٞ ٝحألَْرَيحٕ هَيَّ   ىُّ حُز٤َْ
 

َّ ًح ُض أ٢َِّٗ ٣ٞ ِٔ ِْ ِػ َٝ 
َيح                                      ْٜ ْؼزخً َٝٗ ًَ  ٌٍ ُِ ٘خ ُٓ    َى 

 
ُٔٞح حَُلِي١ ٌّ اًِح َُزِ ْٞ  هَ

ح                                      ٝح َكَِوخً ٝهِيَّ َُ َّٔ     َى طََ٘
 

١ ا٠ُ َِ ـْ ٍة ٣َ َِ ْٓ َُّ ح ًُ 
ح                                     ظَؼَيَّ ْٓ ٤خؽِ رِٔخ ح ِٜ ِّ حُ ْٞ َ٣  

 
أ٣َُْض ِٗٔخَءٗخ ٍَ خ  َّٔ َُ. 

ح                                   َٗيَّ ْؼِحِء  َٔ َٖ رخُ ْٜ     ٣َْلَل
 

ُْ ًؤََّٜٗخ ٤ ِٔ  .ٝرََيْص َُ
َّٔٔخِء اًِح طَزَّيٟ                                       َُ حُ َٔ   هَ

 
ُٜ٘خ حُظ٢ ِٓ لخ َٓ  ٝرََيْص 

َُ ِؿّيح                                   ْٓ َٕ حألَ     طَْول٠َ، ًٝخ
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ْْ َُٝ ُْ ُٜ َ٘ ْز ًَ ُُْض  َُ  ٗخ

ِٖ رُّيح                                     ٌَْز ٍِ حُ ٖ ِِٗح ِٓ  ٍَ    أَ
 

ْٕ ٢، ٝأَ ِٓ َٕ َى ٝ ٍُ ٌِ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ 
ُّٗيح                                       ْٕ أَ َ ْٕ َُِو٤ُض رؤ ٍُ اِ ًِ    

 

ُِقٍ ٢َُِ ٛخ ٖ أَمٍ  ِٓ  ْْ ًَ 
أْطُُٚ  ر٤ََِي١َّ  َُْليح                                            َّٞ    رَ

 
ِِْغ َٛ ْػُض ٝال  ِِ ْٕ َؿ  .ٓخ اِ

ْٗيح                                        َُ ىُّ رٌُخ١َ  َُ   ُص ٝال ٣َ
 

ظُُٚ أَػْٞحرَُٚ ْٔ ُْزَ  ُٝهَ. أَ
ِْيح                                       ْوُض، َؿ ِِ َّ ُه   ِْهُض، ٣ٞ

 
ِٛز٢  أُْؿ٢ِ٘ َؿ٘خء حٌَُّح

ُِألَْػيحِء َػّيح                                        ، أَُػيُّ  َٕ   
 

ْْ ُٜ َٖ أُِكزُّ ََٛذ ح٣ٌُ ًَ 
ىح                                    َْ ٤َِّْٔق كَ ََ حُ ؼْ َٓ   ٝرَِو٤ُض 

 

: ٣ٝوٍٞ ك٢ حُلٌٔش 

 

ٍٙ  كٖٔ ًح ػخ١ًٍ ٖٓ ١ً ٓلخ

 ٣َُٝى ر٘لٔٚ ٗـَ حُٔـَحِى

 

 ُوي أٓٔؼض ُٞ ٗخى٣ض ك٤ـخ

 ٌُٖٝ ال ك٤خس ُٔـٖ ط٘ـخى١

 

ٌٍ ٗلوض رٜخ أٟخءص  ُٝٞ ٗخ

 ٌُٖٝ أٗض ط٘لن ك٢ حَُٓـخِى
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 أ٣ٍي ك٤خطٚ ٣َ٣ٝـي هظِـ٢

َحى  ُٓ ػ٣ٌَى ٖٓ ه٤ِِي ٖٓ 

 
 :ٝك٤ٚ  ٣وٍٞ حُ٘خػَ أرٞ طٔخّ

  
 ك٢ ٓٔخكش كخطْ .. حهيحّ ػَٔٝ 

 ك٢ ًًخء أ٣خّ...                                        ك٢ كِْ أك٘ق 
 

       ٝكي ػَٔٝ ٓغ  ٝكي ػ٤َ٘طٚ  ُر٤ي ح٠ُ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس  كوخٍ ك٤ٖ 

ٖٓ ٤ٓي ٌٛٙ حُزلَس ٖٓ ر٢٘ ػَٔٝ رٖ  )ىهِٜخ ٝٛٞ حهٌ  رِٓخّ ٍحكِظٚ 

ٓؼي رٖ ػزخىس كخهزَ ٣وٞى ٍحكِظٚ كظ٠ حٗخم رزخد ٓؼي : ؟ كو٤َ ُٚ(ػخَٓ 

كوَؽ ح٤ُٚ ٓؼي  ٍٝكذ  رْٜ  ٝحَٓ  رَكِْٜ كل٢  ٝحًَْٜٓ ٝك٤خْٛ ػْ 

 .ٍحف رْٜ ح٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
 

        كخِْٓ  ٝحهخّ  ك٢  حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ح٣خٓخ  ٝحؿخُٙ  حُ٘ز٢  ٠ِٛ هللا 

 ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٓغ ٝكي ُر٤ي  ًٔخ ًخٕ ٣ـ٤ِ حُٞكٞى ٝحَٜٗف ٍحؿؼخ ح٠ُ رالىٙ 
       

.  رؼي ٝكخس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  حٍطي ػَٔٝ  ٝح٠ْٗ  ح٠ُ حَُٔطي٣ٖ        

                
ٝك٢ كَٝد حَُىس  حَٓ  ػَٔٝ  رٖ ٓؼي  كخ١ِوٚ  حُو٤ِلش حرٞ رٌَ            

ٝػلخ ػ٘ٚ ُٔخ ػَف ٌٓخٗظٚ ػ٘ي هٞٓٚ كلٖٔ حٓالٓٚ ٝحٛزق  هخثيح   

حُـ٤ٕٞ حالٓال٤ٓش ح٠ُ حُ٘خّ  كؤْٜٓ  ك٢ ٓؼًَش ح٤َُٓٞى ٝحر٠ رالءح 

 :كٔ٘خ ك٤ٜخ  ٝهي كّيع ٓخُي حُوؼ٢ٔ هخثال 

 
حٗٚ هَؽ   ٓخ ٍح٣ض حَٗف ٖٓ ٍؿَ  ٍح٣ظٚ  ٣ّٞ  ٓؼًَش   ح٤َُٓٞى        

ػ٤ِٚ ػِؾ  كوظِٚ  ػْ حهَ  كوظِٚ  ػْ حالهَ كوظِٚ ػْ حِٜٗٓٞح كظزؼْٜ  ٝطزؼظٚ   

كخَٜٗف  ح٠ُ  ٍحكِٚ  كٍِ٘  كيػخ  رخُـلخٕ  ُْٝ حًٖ حػَكٚ  ٝىػخ ٖٓ 

 :كُٞٚ  كوِض
 ٖٓ ٌٛح ؟- 

 كوخُٞح ٌٛح ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد حُِر٤ي١   - 
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:   ٝك٢ ٝٛق حُلَد ٣وٍٞ

 

ُٕ    كُظ٤َّش       خ  طٌَٞ َٓ   ٍَ ّٝ ُد  أ َْ  حَُل

 ً                                           ٍِ ٞ ُٜ َّ     َؿ ٌُ ُِ خ   َٜ ٣َ٘ظِ ِِ   طَْزُيٝ  رِ

 

ٜخ       ُٓ ح ََ ِٟ ُّٗذ  َٝ ٤ّْض  ِٔ  كظ٠ اًح َك

                                           َِ ََ ًحِص   ه٤ِ  ػخىْص ػـُٞحً ؿ٤

 

ْص       ََ ٌّ طََ٘ َٝ ٜخ    َٓ أ ٍَ ْص  ِّ  َٗٔطخُء َؿ

                                           َِ ِّْ    ٝحُظوز٤ َّ٘  ٌَٓٝٛش   ً   ُِ
 

       حٓخ ك٢  ٓؼًَش  حُوخى٤ٓش  كوي  ١ِذ  ٓؼي  رٖ حر٢  ٝهخٙ ٖٓ  

حُو٤ِلش ػَٔ رٖ حُوطخد  حٍرؼش حالف  كخٍّ  كخٍَٓ  حُو٤ِلش  ا٠ُ ٓؼي 

ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد، ٤ِ١ٝلش رٖ ه٣ِٞي ٝهخٍ ك٢ : ٍؿ٤ِٖ كو٢، ٛٔخ

 .ٍٝحٙ  حُطزَح٢ٗ. ا٢ٗ أٓيىطي رؤُل٢ ٍؿَ: ٍٓخُظٚ ُٔؼي

 

َّْ هللا طؼخ٠ُ حَُٜ٘ ٤ُِِٖٔٔٔ         ٝهي هخطَ هظخال ٗي٣يح . ٝظَ ٣وخطَ كظ٠ أط

ٝحؿخٍ ػ٠ِ ٓٞحٟغ حُـ٤ٖ حُلخ٢ٍٓ  ٓظِٔال  ُٞكيٙ ػيس  َٓحص ٝ ًخٕ 

ٖٓ حٝحثَ ح٣ٌُٖ ٛخؿٔٞح حُل٤ِش حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُلَّ ك٢ ٓويٓش ؿ٤ْٜٞٗ  

الٍٛخد  ه٤َ  ؿ٤ٕٞ ح٤ُِٖٔٔٔ  كوطؼٞح حٗلخٍٛخ  ٝهَح٤١ٜٔخ  ُٝٝض  

   ح٤ُِٖٔٔٔ  ؿ٤ٕٞ  ٓغ   حٓظَٔ ك٢ هظخُٚ  حُِٕٔٔٔٞ  ػْ رخُلَحٍ  ٝحٗظَٜ

:  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ ٝ ًخٕ حرَُ كَٓخٜٗخ كظ٠  حالهٞحٍ 

 

هي ػِٔض ٠ِٔٓ ٝؿخٍحطٜخ 

أٗـخ    اال   هطََّ حُلخٍّ  ٓخ                                           

ٌٌٗض رخَُٓق ك٤خ٣ُٔٚ 

 ر٤٘٘ـخ   ٣ُٔخ  طؼيٝ  ٝحُو٤َ                                          

. 
       ٝهي ٝٛق حٗٚ  ٣ٞ١َ حُوخٓش ٝه١ٞ حُز٤٘ش  ٝهخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد

 .حُلٔي  هللا ح١ٌُ هِو٘خ  ٝهِن ػَٔٝ طؼـزخ ٖٓ ػظْ هِوظٚ:  هخٍ ك٤ٚ
 
ٝ ك٢ ٓؼًَش  ح٤َُٓٞى كخٍد ك٢ ٗـخػش ٝحٓظزٔخٍ ٣زلغ ػٖ         

ٝهز٤َ ٓؼًَش حُوخى٤ٓش . حُٜ٘خىس كظ٠ حِّٜٗ حألػيحء ٝكَٝح أٓخّ ؿ٘ي هللا
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١ِذ هخثي حُـ٤ٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ٓيًىح ٖٓ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػَٔ رٖ 

حُوطخد ٤ُٔظؼ٤ٖ رٚ ػ٠ِ كَد حُلَّ كؤٍَٓ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ا٠ُ ٓؼي 

ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد، ٤ِ١ٝلش رٖ ه٣ِٞي ٝهخٍ ك٢ : ٍؿ٤ِٖ كو٢، ٛٔخ

 ..ا٢ٗ أٓيىطي رؤُل٢ ٍؿَ: ٍٓخُظٚ ُٔؼي

 
ٝػ٘يٓخ ريأ حُوظخٍ أُو٠ ػَٔٝ ر٘لٔٚ ر٤ٖ ٛلٞف حألػيحء ٠٣َد        

ح، كِٔخ ٍآٙ حُِٕٔٔٔٞ؛ ٛـٔٞح هِلٚ ٣لٜيٕٝ ٍإّٝ  ًٍ ك٤ْٜ ٤ٔ٣ً٘خ ٣ٝٔخ

حُلَّ كًٜيح، ٝأػ٘خء حُوظخٍ ٝهق ػَٔٝ ٢ٓٝ حُـ٘ي ٣٘ـؼْٜ ػ٠ِ حُوظخٍ 
 : هخثالً

 أُو٠  كبٕ حُلخٍّ اًح أًٓٞىح أٗيَّحء،   ًٞٗٞح  ٣خ ٓؼَ٘ حُٜٔخؿ٣َٖ     -

 .ٍٓلٚ ٣جْ

 

 كِٔخ ٍآٙ أكي هٞحى حُلَّ ٣٘ـغ أٛلخرٚ ٍٓخٙ ر٘زَ، كؤٛخرض هٞٓٚ       

ُْٝ طٜزٚ، كٜـْ ػ٤ِٚ ػَٔٝ كطؼ٘ٚ، ػْ أهٌٙ ر٤ٖ ٛلٞف ح٤ُِٖٔٔٔ، 

 . حٛ٘ؼٞح ٌٌٛح  :ٝحكظِ ٍأٓٚ، ٝهخٍ ٤ُِِٖٔٔٔ

 

ٝه٤َ حٕ ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٛٞ ٖٓ  هظَ ٍٓظْ هخثي حُلَّ رٔٞهؼش          

:  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ  (حُٜٜٔخٓش  ) ر٤ٔلٚ   َٟرٚ حُوخى٤ٓش

 

 

ٝحُوخى٤ٓش ك٤ٖ ُحكْ ٍٓظْ 

 ً٘خ حُلٔخس رٜٖ ًخألٗطـخٕ                                         

 

ح٠ُخٍر٤ٖ رٌَ أر٤ٞ ٓوٌّّ 

 ٝحُطخػ٤ٖ٘ ٓـخٓغ حألٟـخٕ                                     
. 

 حُؼول٢   حٗٚ ه٤َ  ح١ٌُ حؿِٜ ػ٤ِٚ ٝهطغ ٍحٓٚ  ٛٞ حرٞ ٓلـٖ ال       ح 

ٝٛ٘خى ٖٓ ٣وٍٞ  (هظِض ٍٓظْ ٍٝد حٌُؼزش  )ك٤غ  هخٍ ٓوُٞظٚ حٍُٜٔ٘ٞس 

إٔ ح١ٌُ أؿِٜ ػ٤ِٚ ٛٞ ٛالٍ رٖ ػِؤش ر٤ي حٕ حَُٝح٣خص طُـٔغ إٔ ح٠َُرش 

حأل٠ُٝ ًخٗض ُؼَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد حُِر٤ي١ ك٤غ ُ٘يس كَكظٚ رخَُٜ٘ 

 حُؼظ٤ْ ًخٕ أٍٝ ٖٓ ؿخء رز٘خٍس حَُٜ٘ ا٠ُ حُو٤ِلش ػَٔ رٖ حُوطخد

 :  ٝك٢ ًُي ه٤َ   
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 اًح ٓخص ػَٔٝ هِض ُِو٤َ ح١ٝج٢
 ُر٤يحً  كوي  أٝىٟ ر٘ـيطٜخ ػَٔٝ                                   
 

  : ٜٝٓ٘خ حٗ٘ي ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد حُِر٤ي١ ه٤ٜيطٚ  ٣لوَ رٜخ هٞٓٚٝ 
 

 ٗلٖ ر٘ٞ ًٜالٕ أٍرخد حُؼ٠ِ
  َٗٔ حُِٔٞى ػٔٞٓظ٢ ٖٓ ك٤َٔ                                        

 
 ٓخ٣ولْ حَُٔكخٕ ِٗٞ ٣َ١لخً 

 ػ٤ِٚ ٖٓ ػٞى حُو٘خ حُٔظٌَٔ                                              
 

 ُٝٞال ُػخٓظ٘خ ٝٗطَ ٤ٓٞك٘خ 
 ُٔخ ٛخف رخألًٞحٕ ٛٞص ٌٓزَ                                            

 
 ُٝٞ إٔ حُؼ٣َخ ططخٍٝ ٓـيٗخ

 ٌُ٘خ كٞم حُؼ٣َخ رؤػ٠ِ ٍِٓ٘                                             
 

               ٝه٤َ ُٔخ كَؽ  ػَٔٝ ٖٓ ه٤ٜيطٚ ٌٛٙ ٓؤُٚ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 

 :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخثال 
 (رْ رِـظْ ٌٛح ٣خػَٔٝ ؟)  -

 : كَى ػ٤ِٚ هخثالً
 . ري ٣خٍٍٓٞ هللا  - 

 
              حٓظٜ٘ي ػَٔٝ رٖ ٓؼي ًَد  ك٢ ٓؼًَش ٜٗخٝٗي  رؼي حالٗظٜخٍ 

ك٢ ٓؼًَش حُوخى٤ٓش ٝح٤َُٓٞى ٝٓؼخٍى ًؼ٤َس  ًٝى ٓ٘ش حكيٟ ٝػ٣َٖ٘ 

. ٤ٓالى٣ش ػ٠ِ حالٍؿق  642\ُِٜـَس حُٔزخًٍش  ح١ ك٢ ػخّ   

 

: ٝحًًَ  ٖٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ حُو٤ٜيس   

 

 أكخ١ْ ُٞ ٗــــــٜـــيِص رزطٖ هزٍض 

َُ أهخى رَ٘ح                                           ٝهــــي اله٠ حُٜــــــِر
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ً ّّ ُـــ٤ـــؼـــخ  اًحً ُـــَأ٣ِض ُـــ٤ـــؼـــخً أ

 ٛـــِرـــَحً أؿـــِـــزخً الهـــ٠ ٛـــِرـــَح                                       

 

 *طزـٜــْ٘ اًح طوخػْ ٓ٘ٚ ١َٜٓ 

 ٓـــلـــخًٍسً ، كـــوـــِـض ػوَص َٜٓح                                        

 

َْ هــــي٢ّٓ ظـــــٜـــَ حألٍٝ ا٢ٗ  أٗـــ

 ٍأ٣ـــُض حألٍٝ أػـــزـــض ٓ٘ي ظَٜح                                         

 

 كلـــ٤ـــٖ ٗـــُِـــض ٓـــّي ا٢ُّ ١ـــَكخً 

  ٣ُوـــخٍ حُٔـــُٞص ٣ِـــٔـــغ ٓ٘ٚ ٍِٗح                                       

 

 ٝهـــِـــُض ُـــٚ ٝهــــي أرــيٟ ٜٗخالً 

 ٓـــلــــيىس ٝٝؿــٜــــخ ٓـٌـــلَٜح                                           

 

 طــيٍ رٔوِـــذ ٝ رلــي ٗـــــخد 

 ٝرِِلظــخص طلٔزٜــٖ ؿٔــــَح                                              

 

 ٝك٢ ٣ــٔـ٘ـــخ١ ٓخٟـ٢ حُلي أرو٠ 

 رــ٠ٔـَرٚ هــَحُع حُـلـــَد أػَح                                             

 

 أُــْ ٣ــزــِـــــَي ٓــخكــؼــِْض ظزخٙ 

  رــٌــخظــٔــٍش ؿــيحس ُو٤ــُض ػَٔح                                          

 

َُ هِزي ٤ُْ ٣و٠٘   ٝهــِــزــ٢ ٓؼ

  ٓــٜخُٝشً كـٌـ٤ــــق ٣وخف ًُػَح                                          

 

 ٗـٜــلـظي كخُظْٔ ٣خ ٤ُغ ؿ١َ٤ 

ح                                           َّ  ١ؼخٓــخً إ ُـلـٔــ٢ ًـــــخٕ ٓــــ

 

ٌٖ ّٖ إٔ حُــ٘ــٜـَق ؿـــــ ــخ ظــ ّٔ  كـِـ

ُٛـــَح                                           كــوــخُـلــ٘ـ٢ ًــؤٗــ٢ هـِـُض 
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 هــطــخ ٝهـطــُٞص ٓـٖ أٓي٣ٖ ٍحٓخ 

 ٓـــَحٓخ ًــــخٕ اً ١ـِزــخٙ ٝػــــَح                                          

 

 ٣ــٌـــلــٌــق ؿـــ٤ـِش اكيٟ ٣ي٣ٚ

 ٣ٝــزـٔـــ٢ُ ُِٞػــــٞد ا٢ُّ أهـــَٟ                                           

 

َّ كــوـُِض أ٢ٗ   ٛـــُُِص ُٚ حُلـــٔـخ

 ٗـــوـوـض رـٚ ٓــٖ حُظـِـٔخِء كـَح                                            

 

 ٝأ١ــِــوــُض حُــٔــٜــ٘ـَي ٖٓ ٢٘٤ٔ٣ 

  كــوــّي ُــٚ ٓــٖ حألٟـــالع ػـ٘ــــَح                                        

 

ٍّ ًــــــؤ٢ٗ  َّ ٓــ٠ـــَؿـــخً رـــي  كــوـــ

 ٛـيٓــُض رــــٚ رــ٘ــخء ٓــ٘ــِٔوــَح                                           

 

ُِّ ػـــِــ٢ّ أٗــــ٢   كــوــِــُض ُــٚ ٣ــؼـــ

  هـــظـــُِض ٓــٔــخػ٢ِ ؿـِـيحً ٝهٜــَح                                           

 

 ٌُٝـــٖ ٍٓـــَض أٓـــَحً ُــْ ٣ــَٓـــُٚ 

 ٓـــٞحى كـــِــْ أ١ــن ٣خ٤ُغ ٛزَح                                            

 
ٍُ إٔ طــؼـِـٔــ٢٘ كــَحٍحً  طـــلـــخٝ

َُ أرــ٤ـــي هـي كخُٝض ٌَُٗح                                               ُؼــٔـــ

 

 كــؤٕ طـي هــي هظِـض ك٤ِــْ ػــخٍح 

  ًح ١َك٤ـٖ ُكـــَح ه٤ـــض ال كوــي                                           

 

 

 

 

 

 **********************           
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                 ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ 
 

 

 

          ٛٞ  حرٞ حُلٖٔ  ػ٢ِ  رٖ أر٢  ١خُذ رٖ ػزي حُٔطِذ رٖ ٛخْٗ رٖ 

ػزي ٓ٘خف حُو٢َٗ  ٝ حٓٚ  كخ١ٔش  ر٘ض حٓي  رٖ  ٛخْٗ  رٖ ػزي ٓ٘خف  

 .كٜٞ ه٢َٗ حٓخ ٝحرخ . حُو٢َٗ

 

          ه٤َ  ُٝي ك٢ حُؼخُغ  ػَ٘ ٖٓ ٍؿذ حالْٛ ٖٓ حُٔ٘ش ٝحُؼخُؼش 

 ٤ٓالى٣ش  ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ ُٓٞيٙ 600\ٝحُؼ٣َٖ٘ هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش أ١ ػخّ 

رؼي ػخّ حُل٤َ رؼالػ٤ٖ ٓ٘ش  ٝرٔخ حٕ حُ٘ز٢  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ُٝي ك٢ ػخّ حُل٤َ  كخٗٚ 

ٝه٤َ ُٝي هزَ حُزؼؼش حُ٘ز٣ٞش  رؼَ٘ ٤ٖ٘ٓ  ٝه٤َ  ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌزَٙ  رؼالػ٤ٖ ٓ٘ش 

  .رخػ٠٘ ػَ٘ ٓ٘ش 
   حٌَُٔٓش  ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  ُٝي ك٢ ؿٞف حٌُؼزش حَُٔ٘كشُٝي رٌٔش       

 

أرٞ حُلٖٔ ٝ أرٞ حُل٤ٖٔ ٝ أرٞ حُٔزط٤ٖ ٝ أرٞ ح٣َُلخٗظ٤ٖ :            ٢ً٘

ٝ أرٞ طَحد ٝ  أ٤َٓ حُٔئ٤ٖٓ  ٍٝحرغ  حُوِلخء   حَُحٗي٣ٖ  ٝأكي   حُؼَ٘س  

حُٔزَ٘س رخُـ٘ش  ٝحرٖ ػْ حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  َٜٝٛٙ ُٝؽ حر٘ظٚ  كخ١ٔش 

 .حَُِٛحء حُزظٍٞ 

 

ًٝخٕ حرٞ ١خُذ  ُٚ حُويف  حُٔؼ٠ِ ك٢ طَر٤ش حرٖ حه٤ٚ  دمحم  ))            

كزؼي ٝكخس حٓٚ آٓ٘ش ر٘ض  ٝٛذ  ٝؿيٙ  ػزي حُٔطِذ  ًلِٚ  ػٔٚ حرٞ . ملسو هيلع هللا ىلص 

حهٌٙ . ١خُذ  ٝٛٞ حالم حُ٘و٤ن  ُٞحُيٙ ػزي هللا   ٝػَٔٙ  ػٔخٕ  ٓ٘ٞحص  
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ح٠ُ ىحٍٙ  ٤ُؼ٤ٖ   ٝحكيح ٓغ حٝالىٙ  ٓٞحءح  رٔٞحء  كٜٞ  ح٠٣خ ٝحكي ْٜٓ٘ 

: كوي  هخٍ  حُٞحهي١. 

 

هخّ حرٞ ١خُذ ٖٓ ٓ٘ش ػٔخٕ ٖٓ ُٓٞي ٍٍٓٞ هللا  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  )   

 ٣ل١ٞٚ  ٣ٝوّٞ  رؤَٓٙ  –ح٠ُ حُٔ٘ش  حُؼخَٗس  ٖٓ  حُ٘زٞس  ػالع ٝحٍرؼ٤ٖ 

َّ  ر٘زٞس  حُ٘ز٢  دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص    (٣ٌٝد  ػ٘ٚ  ٣ِٝطق  رٚ  ًٝخٕ  ٣و

 

:  ٝهي حٗ٘ي  حرٞ ١خُذ ك٢ ًُي ٗؼَح 

 

    حال حرِـخ  ػ٢٘ ػ٠ِ ًحص  ر٤٘٘خ  

                                     ُئ٣خ  ٝهٜخ ٖٓ ُئ١ ر٢٘ ًؼذ 

 

    رؤٗخ  ٝؿيٗخ  ك٢ حٌُظخد دمحمح    

                                    ٗز٤خ ٠ًٓٞٔ  ه٢  ك٢ حٍٝ حٌُظذ 

 

  ا٤ُٚ    ٓظٞٓال ٣يػٞ هللا       ُٝٔخ  ُٝي ػ٢ِ  حٗ٘ي  حرٞٙ  حرٞ ١خُذ  ٗؼَح 

 : ك٤وٍٞ ر٤ُٞيٙ
 

 أىػــٞى ٍد حُز٤ـــض ٝحُطٞحف
 رخُٞحكــي حُٔلـزـٞ رخُـؼلــخف                                       

 

      ُٝٔخ  ٓخص  حر١ٞخُذ  ٍػخٙ  ُٝيٙ  ػ٢ِّ  ًَّ  هللا  ٝؿٜٚ  رٌٜٙ  

: حالر٤خص 

 

  حرخ ١خُذ  ٓؤٟٝ  حُٜؼخ٤ُي  ًح حُ٘يٟ 

                                 ؿٞحىح  حًح ٓخ حٛيٍ حالَٓ  حٍٝىح 

 

كخٓٔض ه٣َٖ ٣لَكٕٞ رٔٞطٚ 

                                    ُٝٔض حٍٟ ك٤خ  ٣ٌٕٞ  ٓوِيح 

 

 ٣َؿٕٞ  ط٣ٌٌذ حُ٘ز٢  ٝهظِٚ  

                                 ٝحٕ  ٣لظَٟ  هيٓخ ػ٤ِٚ  ٣ٝـليح 
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ًٌرظْ  ٝر٤ض هللا كظ٠  ٣ٌٗوٌْ 

                                ٛيٍٝحُؼٞح٢ُ  ٝحُلٔخّ  حُٜٔ٘يح   

 

١خُذ  ٝػو٤َ  ٝؿؼلَ  ٝػ٢ِ  :        ٝهي حٗـذ حرٞ ١خُذ  حٍرؼش حٝالى ْٛ 

حّ ٛخ٢ٗء  ٝحٜٓٔخ  كخهظش  ٝحالهَٟ ؿٔخٗش  ٝهي هخٍ :  ٝحر٘ظ٤ٖ  ٛٔخ 

: ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 

 .  (ٓخ ٗخُض ٢٘ٓ ه٣َٖ ٤ٗجخ  حًَٛٚ كظ٠ ٓخص حرٞ ١خُذ  )   

 

كٌخٕ .       ُٝٔخ طٞك٢  حرٞ ١خُذ  حهٌ  حُ٘ز٢ دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص ػ٤ِخ ٤ُظَر٠ ك٢ ر٤ظٚ 

.  ُْٝ ٣لخٍهٚ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٝٓؼٚ ك٢ ر٤ض ٝحكي ٍر٢ ك٢ كـَ حُ٘ز٢ص ػ٢ِ  هي

 

         ُٝٔخ رؼغ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٗز٤خ  ٍٝٓٞال  آٖٓ رٚ ػ٢ِ ٝٛٞ ٛز٢ ُْ ٣زِؾ 

ُٝٔخ  الكع  حٕ حرخ ُٜذ ُٝٝؿظٚ  ٣ؼٔالٕ ػ٠ِ حًٟ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ . حُلِْ 

: هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٝهق  رٞؿٜٚ  هخثال 

 

َْٜذ  ٍَٜذ طَزَّْض ٣ََيحَى أَرَخ َُ  أَرَخ َُ

خَُش ُ حَُلَطْذ                                   َّٔ َِْي َك َٛخ طِ طَزَّْض ٣ََيح َٝ   

 

 هٌُض ٗز٤خً ه٤َ ٖٓ ١ٝت حُل٠ٜ

                                                                                                   

ُْؼََطْذ                               َفف ش َ رِخ َٓ َّٔالَ ْٖ رَخَع حُ َٔ ًَ َْ٘ض  ًُ 

 

 ٝ ُلوض أرخ ؿَٜ كؤٛزلض طخرؼخً 

َْذ                                      ُّ ٣َظْزَؼُُٚ حٌَُّٗ أْ ََّ ًٌََحَى حُ َٝ  َُُٚ 

 

َُ َػخٍح ٤ُٜ٣ُُِٚ   ْٓ زََق ًَحَى حألَ ْٛ َ                           كَؤ

ْد                            عَع ََ ِْ حُؼَ ِٓ ْٞ َٓ ُْز٤َِْض ك٢ِ  ٤ُؾ ح ـِ  ٤ََُْي َك

 

 ٝ ُٞ ًخٕ ٖٓ رؼٞ حألػخى١ دمحم 

رِخُو٠ُُْذ                                    َٝ خفِ  َٓ َِّ ُْ٘ٚ رِخُ ٤َْض َػ َٓ  ََُلخ

 

 ٝ ُْ ٣ِٔٔٞٙ أ٠٣َْٝع كُُٞٚ  
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 ٍؿخٍ رالٍء رخُلَٝد ًٝٝ كٔذ                                   

 

 

    ٝػ٘يٓخ  حٍحى حُ٘ز٢  ٠ِٛ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حُٜـَس ح٠ُ ٣ؼَد 

حَٓ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ  ًَّ  هللا  ٝؿٜٚ حٕ ٣ز٤ض  طِي  ح٤ُِِش  ك٢ كَحٗٚ  

. ًٔخ ػِٔٚ  ؿز٣ََ ػ٤ِٚ حُٔالّ  ٝحهزَٙ  حٕ ال ٤ٜ٣زٚ  ٌَٓٝٙ 

 

ح ؿظٔغ  ٗلَ ٖٓ ه٣َٖ  (٤ُِش  حُٜـَس حُٔزخًٍش  )          ك٢ ٌٛٙ  ح٤ُِِش 

٣ظطِؼٕٞ  ح٠ُ رخد  ر٤ض  حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٣َٛيٕٝ  ٓز٤ظٚ  ك٢  ر٤ظٚ   ١ٝٞهٞح 

حُز٤ض ٖٓ ًَ ؿخٗذ  حال حٕ حُ٘ز٢  ملسو هيلع هللا ىلص  ُٔخ  هَؽ   ٖٓ ر٤ظٚ  حهٌ كل٘ش  ٖٓ 

: حُظَحد  كٌٍٛخ ػ٠ِ ٍإْٜٓ  ٖٓ  ك٤غ  ال  ٣٘ؼَٕٝ  ٝٛٞ ٣وَأ

 

ٝؿؼِ٘خ  ٖٓ ر٤ٖ ح٣ي٣ْٜ ٓيح ٖٝٓ هِلْٜ  ٓيح  كؤؿ٤٘٘خْٛ  كْٜ ال  )

 9حال٣ش \  ٣ْ    (*٣زَٜٕٝ 
 

       ٠٠ٓٝ  حُلز٤ذ حُٜٔطل٠  ملسو هيلع هللا ىلص ح٠ُ ر٤ض  حر٢ رٌَحُٜي٣ن  ٝهَؿخ ٖٓ 

.  هَؿش  ك٢ ر٤ض  حر٢ رٌَ  ٤ُال 

كـخء  ٍؿَ  ٝحُوّٞ  ٓل٤طٕٞ  رز٤ض ٍٍٓٞ  هللا  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  

: كوخٍ ُْٜ 

ٓخًح ط٘ظظَٕٝ ؟؟؟  -

 دمحمح : كوخُٞح  -
هزظْ  ٝهَٔطْ  ٝهللا  هي  هَؽ  ٖٓ  ر٤ٌْ٘  ٝكؼ٠ ػ٠ِ :   كوخٍ ُْٜ  -

 ٍإٌْٝٓ حُظَحد
 ....كوخُٞح  ٝهللا  ٓخ حرَٜٗخ ٙ -

 
       كخهٌٝح ٣٘ل٠ٕٞ حُظَحد  ػٖ ٍإْٜٝٓ  ػْ حهظلٔٞح  حُز٤ض  ك٘خٛيٝح 

ػ٤ِخ  رٖ حر٢  ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ  ٗخثٔخ  ك٢  كَحٕ  حُ٘ز٢ دمحم ٠ِٛ هللا 

. ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  كوخ ّ ػ٢ِ    ٖٓ حُلَحٕ 

:  كوخُٞح ُٚ

ح٣ٖ دمحم؟؟  -

 .ال ػِْ  ٢ُ  رٚ  : كوخٍ   -
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     ٝك٢  ٍٝح٣ش حهَٟ  حْٜٗ  ُٔخ  هخٍ ُْٜ ػ٢ِ ال ػِْ  ٢ُ رٚ  َٟرٞٙ 

. ٝٓلزٞٙ ح٠ُ حٌُؼزش  ٝكزٔٞٙ  ٓخػش  ٖٓ  ٜٗخٍ ػْ  طًَٞٙ 

 

          ٝ رو٢  ػ٢ِ  رٖ حر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ  رٌٔش ػالػش ح٣خّ  رؼي 

ٛـَس حُ٘ز٢  ٍى حُٞىحثغ  ٝحالٓخٗخص  حُظ٢ ًخٗض ٓٞىػش ػ٘ي ٍٍٓٞ هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص  الَٛ ٌٓش  ػْ ٛخؿَ ٓخ٤ٗخ ػ٠ِ هي٤ٓٚ  كِلن رًَذ حٍَُٓٞ  ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ  

روزخء  كٍِ٘ ػ٠ِ  ًِؼّٞ رٖ حُٜيّ ػْ  َٝٛ ح٠ُ حُٔي٣٘ش  حٍُٔ٘ٞس ك٢ ًٍذ 

((. ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس) ٍحؿغ ًظخر٢  (.ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 

ٍ ٖٓ أِْٓ ٖٓ حُٜز٤خٕ      ٝػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ  ّٝ حُٔي٣٘ش  ٛخؿَ ا٠ُٝهي. أ

آهخٙ ٓغ ٗلٔٚ ك٤ٖ آه٠ هي  رؼالػش أ٣ّخّ ٝحُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص رؼي ٛـَس حٍُٔ٘ٞس  

 ك٢ حالػ٤َس ػ٠ِ هِزٚ ح٣َُ٘ق كخ١ٔش حَُِٛحء  ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ُٝٝؿٚ حر٘ظٚ

 رِؾ  ػَٔٙ حػ٘خ ػَ٘ ػخٓخ  ٝ ه٤َ  حٍرؼش  س ػ٘يٓخحُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٜـَ

. ػَ٘ ػخٓخ ك٢  ٍٝح٣ش حهَٟ

 
ُْٝ  طْ  ُٝحؿٚ  حُٜـَس   حُؼخ٤ٗش ٖٓ  ٖٓ حُٔ٘ش ٛلَ  َٜٗ ك٢        

 كخ١ٔش ٖٓ ػ٢ِ ًخٕ رؤَٓ  ٣ظِٝؽ رؤهَٟ ك٢ ك٤خطٜخ ٝهي ١ٍٝ إٔ ط٣ِٝؾ

 حُ٘ز٢  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  طٞح٠ُ حُٜلخرش ػ٠ِ   ك٤غ  طؼخ٠ُ ٖٓ هللا

كؤٛيهٜخ   ٖٓ ػ٢ِ  حألَٓ رظ٣ِٝؾ كخ١ٔش  كظ٠ أط٠ ٍىْٛ ؿ٤ٔؼخفُوطزظٜخ 

 أٗـذ ٜٓ٘خ حُلٖٔف .ٝأٛيهٜخ   رؼ٤َح ُٚ  رخع هي   أٗٚ ه٤َ  ىٍػٚ ٝ ػ٢ِ

كٌخٕ حُ٘ز٢ ٜٓ٘خ  حَُحرؼش ٗش   ك٢ حُْ  ٝحُل٤ٖٔك٢ حُٔ٘ش حُؼخُؼش  ُِٜـَس 

: ملسو هيلع هللا ىلص  ٣لوَ رْٜ  رخْٜٗ حٍ ر٤ظٚ ًٔخ  ؿخء  ك٢ ح٣ش  حُٔزخِٛش  هخٍ  هللا  طؼخ٠ُ 

 

كٖٔ  كخؿي  ك٤ٚ  ٖٓ رؼي ٓخ ؿخءى ٖٓ حُؼِْ  كوَ   طؼخُٞح  ٗيع    )

حر٘خءٗخ  ٝحر٘خءًْ  ٝٗٔخءٗخ  ٝٗٔخءًْ  ٝحٗلٔ٘خ ٝحٗلٌْٔ  ػْ ٗزظَٜ  

  (ك٘ـَٜ ُؼ٘ش هللا ػ٠ِ حٌُخًر٤ٖ 

 61\     حٍ  ػَٔحٕ 

 

ْٝٛ ػ٢ِ  ٝكخ١ٔش   (حَٛ حٌُٔخء  )        حٝ ًٔخ  حٓٔخْٛ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  

ًِؼّٞ  ص  ُٚ  ٣ُ٘ذ  ٝحّأٗـذ ًٔخ  .ٝحُلٖٔ  ٝحُل٤ٖٔ  ٢ٍٟ  هللا  ػْٜ٘ 

 .
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ك٤غ ؿِٝحص حُ٘ز٢  ملسو هيلع هللا ىلص حال ؿِٝس طزٞى   ًَ  ك٢   ػ٢ِ ٗخٍى         ٝهي 

 (طزٞى  ) ١ٍٝٝ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ ٓخٍ ا٠ُ . هِّلٚ ك٤ٜخ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش

: ٝحٓظؼَٔ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ػ٤ِخ ًَّ هللا ٝؿٜٚ  ػ٤ِٜخ كظزؼٚ ػ٢ِ ٝهخٍ

٣خ ٍٍٓٞ هللا ُػٔض ه٣َٖ أٗي اٗٔخ هِلظ٢٘  حٓظؼوخال ٢ُ؟  -

: ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ  كوخٍ

 

١خُٔخ آًص حألْٓ أٗز٤خءٛخ ٣خ ػ٢ِ أٓخ ط٠َٟ رؤٗي ١َ٣ُٝ  ٝهخ٢ٟ ى٢٘٣ )- 

ٝٓ٘ـِ ٝػي١  ُلٔي  ُل٢ٔ  ٝىٓي  ى٢ٓ كؤٗض  ٢٘ٓ  رُِٔ٘ش ٛخٍٕٝ ٖٓ 

. (٠ٓٞٓ اال  أٗٚ  ال  ٗز٢  ٖٓ رؼي١

: ٤ٍٟض ػْ حٗ٘ي:  كوخٍ

 
أال رخػي هللا أَٛ حُ٘لخم  

                                       ٝأَٛ حألٍحؿ٤ق ٝحُزخ١َ 

 
٣وُٕٞٞ ٢ُ هي هالى ٍٍٓٞ هللا  

                                     كوالى ك٢ حُوخُق حُوخًٍ 

 
ٝٓخ ًحى اال ألٕ حُ٘ز٢  

                                      ؿلخى  ٝٓخ ًخٕ  رخُلخػَ 

 
كَٔص ٤ٓٝل٢ ػ٠ِ ػخطو٢  

                                    ا٠ُ حَُحكْ حُلخًْ حُلخَٛ 

 
كِٔخ ٍآ٢ٗ ٛلخ هِزٚ  

                                      ٝهخٍ  ٓوخٍ  حألم حُٔخثَ 

 
أٖٓٔ أرٖ ٢ُ كؤٗزؤطٚ 

                                   ربٍؿخف ١ً حُلٔي حُيحؿَ 

 
كوخٍ أه٢ أٗض ٖٓ ىْٜٝٗ 

                                    ًٜخٍٕٝ  ٠ٓٞٓ  ُْٝ  ٣ؤطَ
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 حُلَد   ك٢  ٝرَحػظٚ   رّ٘يطٚ ػ٢ِ رٖ حر٢  ١خُذ  روٞطٚ ُٝػَف         

 ٌٓ٘ ١لُٞظٚ ٝٛزخٙ ٝكظ٠ ٝكخطٚ   كوي ٗذ ػ٠ِ حُٔزخٍُس ٝحُوظخٍ  حُوظخٍٝ

 حُظ٢ هخٟٜخ  ك٢ ٛزخٙ ٝٗزخرٚ ٓغ  ٝحر٠ِ  رالءح كٔ٘خ  ك٢ ًَ حُٔؼخٍى

 (ػَٔٝ رٖ ٝى حُؼخ١َٓ)حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٝحًًَ ٖٓ ًُي ٓزخٍُطٚ  ُِزطَ حُؼَر٢ 

. ٝح١ٌُ ًخٗض حُؼَد طؼيٙ رخُق كخٍّ  ٣ّٞ ٓؼًَش حُو٘يم كخٍىحٙ هظ٤ال 

 :   ٗالكع هُٞٚ                                                 
 

َىس ٌ  ْٝ ٍُ ْٞ َٓ رَش ٌ  َْ َٗ ٤َِّ٘ش َ  َٔ َّٕ حُ  اِ

 ال طـِػٖ ٝٗي ُِظَك٤َ                                       

 

يح  ّٔ َ٘ش َ حُ٘ز٢َّ ٓل ِٓ َٖ آ َّٕ حر  ا

                                   َِ ٌَ ٛيٌٝم هخٍ ػٖ ؿز٣َ  ٍؿ

 

َّ ٝال طوْق ٖٓ ػخثٍن  خ َٓ ِِّ  أٍَمِ حُ

                                        َِ ِٖ حُظ٤ٌ٘ ِى٣ْٜ َػ َْ  كخُلُل ٣ُ

 

                                  ا٢ٗ رَر٢ ٝحػن ٝرؤكٔي 

  رٔز٢ِ٤ ٓظالكن  ٓز٤ِٚ                                    ٝٝ
 

ًٝخٕ   كٌخٕ ػخٓالً ٜٓٔخً ك٢ َٜٗ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٓوظِق حُٔؼخٍى          

. ٍُٝحثٚ ٝٓلَحثٚ أْٛٝ ٝأكي ًظخد حُٞك٢  أكيحُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝ ٟٓٞغ ػوش 

  :ٝهي هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ك٤ٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حالكخى٣غ ٜٓ٘خ  

 

ٍِ ٖٓ ٝحالٙ، ٝػخِى ٖٓ ػخىحٙ)    .حُِّْٜ ٝح
 ٍ  ػ٢ٌِّ ٢٘ٓ ٝأٗخ ٖٓ ػ٢ِّ

  سأٗض أه٢ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَ
 ٖٓ آًٟ ػ٤ِّخً كوي آًح٢ٗ

ً ً  أكز٢٘  ٖٝٓ  كوي أكز٢٘ ٖٓ أكذ ػ٤ِّخ   كوي أكذ ّللّا ٖٝٓ أرـٞ ػ٤ِّخ

 (  كوي أرـٞ ّللّا  ٖٝٓ أرـ٢٘٠   كوي أرـ٢٘٠
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ٌُٜٝح  ال ٣ٞؿي  ك٢ حالٓالّ  ٍؿَ  ِْٓٔ  حًظَٔ حٓالٓٚ حال حكذ            

كٔلزظٚ   ػ٤ِخ  ٝحٍ  ر٤ظٚ  ْٝٛ حٍ ر٤ض حُ٘ز٢ دمحم ٠ِٛ  هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ 

 .ٓظٔٔش ال٣ٔخٗٚ  ٝحٓالٓٚ 
 

      طِٝؽ ػ٢ِ رٖ حر٢  ١خُذ رؼي ٝكخس  ُٝؿظٚ  كخ١ٔش حَُِٛحء  رؼيى   

 :  ٖٓ  حُِٝؿخص  حًًَ ٜٖٓ٘ 
  هُٞش  ر٘ض  ؿؼلَ رٖ ه٤ْ    

ٝحُٜٜزخء حّ كز٤زش ر٘ض ٍر٤ؼش  رٖ رلَ حُظـِز٢   

 ٝكخ١ٔش ر٘ض  حر٢ حُؼخٙ  رٖ حَُر٤غ  

 ٝ ٠ِ٤ُ ر٘ض ٓٔؼٞى  حُظ٢ٔ٤ٔ  

ٝكخ١ٔش ر٘ض كِحّ  رٖ هخُي حٌُالر٢ 

  ٝ ٓل٤خس ر٘ض حَٓة حُو٤ْ   

ٝحٓٔخء ر٘ض ٓٔؼٞى حُوؼؼ٢ٔ  

 ٝ حّ ٓؼ٤ي ر٘ض ػَٝس رٖ ٓٔؼٞى حُؼول٢ 

 

حهظِق حُٔئٍهٕٞ ك٢ ػيى أٝالىٙ ٝهي ًًَ  ك٢ رؼٞ ح٣َُٝخص حٗٚ      

حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ٤ٓيح ٗزخد :   ُٝيح  ٝحًًَ 33ْٜ٘ٓ\ ٝه٤َ 25\حٗـذ  

ٝدمحم  ٝؿؼلَ  ٝػزي هللا  ٝػؼٔخٕ  ٝػَٔ ٝدمحم  رٖ  حَٛ حُـ٘ش ٝحُؼزخّ  

 ٖٝٓ حُز٘خص  ٣ُز٘ذ  ٝ حّ ٛخٗت  ٤ٓٝٔٞٗش  ٝؿٔخٗش.  حُل٘ل٤ش  ٣ٝل٠٤ 
.  ٝٗل٤ٔش 

                                                                     

          ر٣ٞغ ػ٢ِ  رٖ  حر٢  ١خُذ  رخُوالكش  رؼي ٓوظَ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ 

 ٛـ٣َش  ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ حُو٤ِلش حَُحرغ ٖٓ حُوِلخء حَُ حٗي٣ٖ  35\ك٢ ػخّ

: ٝك٢ هالكظٚ  ٝهؼض ػالع ٓؼخٍى  ٜٓٔش  هخىٛخ ر٘لٔٚ 

 

٢ٛٝ  حُٔؼًَش حُظ٢  حٗظًَض ك٤ٜخ حّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ :  حال٠ُٝ ٓؼًَش حُـَٔ

أًخرَ حُٜلخرش   رؼٞ ٝٓززٜخ  حٜٗخ  ٝ (ػخث٘ش ر٘ض حر٢  رٌَ حُٜي٣ن )

  ط٣َغحال  حٗٚ آػَ  حٍ ( رٖ ػلخٕ ػؼٔخٕ)هظِش   حُوزٞ ػ٠ِ ح ػ٤ِخ ُزٞح١

  ًز٤َ ك٢   ؿٔغ  ٝٓؼٜخ  ػخث٘شحؿخٝ ٌٛح حألَٓ ف  ك٢ ٣ظؼـَ ُْٝ 

ًٝخٗض ٛـ 36\ٓويٓظْٜ ١ِلش ٝحُِر٤َ كوخطِض ػ٤ِخً ك٢ ٝهؼش حُـَٔ ٓ٘ش 

 رِؾ ػيى حُوظ٠ِ ٖٓ حُـِزش  ُؼ٢ِ  رٖ حر٢ ١خُذ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش  ٝهي 

 .ػَ٘س حالف هظ٤َ حُل٣َو٤ٖ ٗلٞ 
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ٝٓززٜخ حٕ  حُو٤ِلش   (ٛل٤ٖ )       حٓخ حُٔؼًَش  حالهَٟ  ك٢ٜ  ٓؼًَش 

هٍَ  رؼي ط٤ُٞٚ حُوالكش  ػٍِ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ  

 رخُوالكش    ٓزخ٣ؼظٚ  حٓظ٘غ ػٖٝ إٔ ٓؼخ٣ٝش ٍكٞ ًُي  حالػٖ ٝال٣ش حُ٘خّ  

 حُلي ػ٤ِْٜ  كؤٍَٓ   رخهخٓش ٓؼخ٣ٝش  هظِش ػؼٔخٕ ٤ُوّٞ   رظ٤ِْٔ ١ٝخُذ

حُو٤ِلش ح٠ُ أَٛ حُ٘خّ ٣يػْٞٛ ح٠ُ ٓزخ٣ؼظٚ  ٝكوٖ ىٓخء ح٤ُِٖٔٔٔ  ٌُْٜٝ٘ 

ٝكِْٜٔ ػ٠ِ حُطخػش  ٝػيّ حُوَٝؽ  ٍك٠ٞح  كوٍَ ح٤َُٔ روٞحطٚ ح٤ُْٜ 

رخُوَد ٖٓ  (ٛل٤ٖ  )ػ٠ِ ؿٔخػش ح٤ُِٖٔٔٔ  ٝحُظوض هٞحص حُطَك٤ٖ ػ٘ي 

.  س ٛـ37١َ \ ٛلَ ػخ1ّ\ك٢ ح٠ُلش حُـَر٤ش َُٜ٘ حُلَحص 

 
ٝؿ٘يٙ   ػ٢ِ  ٤ٔ٣َ ُٜخُق   إٔ ططٍٞ حُوظخٍ ٍأٟ ٓؼخ٣ٝش  ٝك٤٘ٔخ         

حٕ ك٢    حُو٤ِلش حُٜٔخكق ػ٠ِ أُٔ٘ش حَُٓخف  ٝهي أىٍىرَكغ أَٓ ؿ٤٘ٚ 

 حال حٕ  ٝأَْٓٛ رخالٓظَٔحٍ ك٢ حُوظخٍ   ٜٓ٘خ ؿ٘يٙ كٌٍّ ٌٛح حالَٓ هيػش  ف

  ٍكٞ ر٤٘ٔخك٣َوخ ٖٓ ؿ٤٘ٚ  حػَ حُٔٞحكوش ٝٝهق حُوظخٍ  ٝهزٍٞ حُظل٤ٌْ   

 .   ٖٓ ؿ٘يٙ ك٣َن آهٌَٛح حالَٓ 

 

 ٓٔؼال (ػَٔ رٖ حُؼخٙ) حؿظٔغ س  ٛـ37١َ \ ػخّ ٠ٍٖٓٓخٕ ٝك٢         

 ٝأَٛ   ػٖ ػ٢ِٓٔؼال  (أرٞ ٠ٓٞٓ حألٗؼ١َ ) ٝأَٛ حُ٘خّ  ٝ ػٖ ٓؼخ٣ٝش

حُؼَحم  ٝحطلوخ ػ٠ِ إٔ ٣ظيحٍٓخ حألَٓ ٣ٝؼٞىح ُالؿظٔخع ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ 

 ٝحٗلٞ حٌُٞكش ح٠ُ ٖٓ ٗلْ حُؼخّ  ٝػخىص هٞحص حُطَك٤ٖ ح٠ُ ىٓ٘ن ٝ

 70\ ٝه٤َ حٗٚ هظَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ حُل٣َو٤ٖ  ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش . حُوظخٍ 

 كِٔخ كخٕ حُٔٞػي حُٔظلن ػ٤ِٚ حؿظٔؼخ ػخ٤ٗش  ًٝخٗض ٓزؼ٤ٖ حُق ٓوخطَ 

  . ( رٖ حر٢ ٓل٤خٕٓؼخ٣ٝش)ٗظ٤ـش حُظل٤ٌْ ُٜخُق 

 

   حُوٞحٍؽ         حٓخ حُٔؼًَش  حال ه٤َس  ك٢ٜ ٝحهؼش  حَُٜ٘ٝحٕ  ٝٓززٜخ  

 ُِظل٤ٌْ  ٍك٠ْٜ (  رٖ حر٢ ١خُذ ػ٢ِ)حُو٤ِلش ٖٓ ؿ٘ي  أػِٖ ك٣َن  ك٤غ

 ١خػظٚ  كؼَكٞح رخْٓ ٕ هَؿٞح ع ٌُحهزُٞٚ ٙ  حٝال ػ٠ِ رؼي إٔ حؿزَٝ

 كخٟطَ حُو٤ِلش   ًٝخٕ ػيىْٛ آٌٗحى كٞح٢ُ حػ٢٘ ػَ٘ أُلخ (حُوٞحٍؽ )

ٝه٠٠ ػ٠ِ س   ٛـ38١َ  \ٓؼًَش ػخٌّٛٙ حٍِْٜٛٓ ك٢ فْٛ صكخٍدّ ح٠ُ 

 ٌٓ٘ ًُي  أٛزلٞحف  ٝحَُٜد  ٖٓ حُ٘ـخس   رؼ٠ْٜ طٌٖٔ  ر٤٘ٔخ  ٓؼظْٜٔ 

  ك٢ حُيُٝش حالٓال٤ٓشحُلظٖ ٝحُٔؼظويحص  حُـي٣يس  ًؼ٤َ ٖٓ ح ٍ ٜٓيٍ حُل٤ٖ
. حُق ٝػٔخٗٔخثش ٓوخطَ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ\   ٝه٤َ حٗٚ هظَ  ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش 
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 ٖٝٓ حهزخٍٙ  

:  حُلخٍع   رٖ هخٍ أكٔي 

ٌَ  رٖ أر٢ ١خُذ ٓغ ػ٢ِ هَؽ          ً  ه٢ٓٞ  ٖٓ  ٍؿ    ًخٕ ٜٓطِٔخ

  إٔ أٓظؤًٕ ُٚ  ر٤ظٚ كؤٍىص  حٗوَحٝ أَٛ  ٝه٤٘ض   ك٢ أػَٙ  كوَؿض

 كؤىًٍض ػ٤ِخً رخُزَٜس ٝهي ِّٛ حُ٘خّ ٝىهَ حُزَٜس كـجظٚ  ٖٓ ػ٢ِ 

 . ريحٌء  ك٤٘خ ُي  َٓكزخً ري ٣خرٖ حُلو٤ٔش أريح :  كوخٍ

 ٝهللا إ َٜٗطي ُلٌن ٝا٢ٗ ُؼ٠ِ ٓخ ػٜيص أكذ حُؼُِش:  هِض

كًَذ .  كٌ٘ض آط٤ٚ أطليع ا٤ُٚ  ٣زؼي ػ٘ٚ  ػْ ًحًَطٚ أَٓ حرٖ ػ٢ٔ ًُي كِْ
 ًٍٝزض ٓؼٚ كب٢ٗ أل٤َٓ ا٠ُ ؿخٗزٚ اً ٍَٓٗخ روزَ ١ِلش ك٘ظَ   ٣طٞف ٣ٞٓخً

 :ا٤ُٚ ٗظَحً ٗي٣يحً ػْ أهزَ ػ٢ِ كوخٍ

:  أ٠ٔٓ ٝهللا أرٞ دمحم رٌٜح حٌُٔخٕ ؿ٣َزخً ػْ طٔؼَ-

 

 ٝٓخ طي١ٍ ٝإ أُٓؼض أَٓحً     

 رؤ١ حألٍٝ ٣يًٍي حُٔو٤َ                                            

 

 .ٝهللا ا٢ٗ ألًَٙ إٔ طٌٕٞ ه٣َٖ هظ٠ِ طلض رطٕٞ حٌُٞحًذ    

كٞهغ حُؼَحه٤ٕٞ ٣٘ظٕٔٞ ١ِلش ٌٝٓض ػ٢ِ ٌُٝٓض كظ٠ اًح كَؿٞح :  هخٍ

 :أهزَ ػ٢ِ ػ٢َِّ كوخٍ

:  ا٣ٚ ٣خرٖ حُلو٤ٔش ٝهللا اٗٚ ٝإ هخُٞح ٓخ ٓٔؼض ٌُٔخ هخٍ أهٞ ؿؼل٢- 

 

 كظ٠ ًخٕ ٣ي٤ٗٚ حُـ٠٘ ٖٓ ٛي٣وٚ       

اًح ٓخ ٛٞ حٓظـ٠٘ ٣ٝزؼيٙ حُلوَ                                            

 

 : ػْ أٍىص إٔ أًِٔٚ ر٢ٍ٘ء كوِض 

... ٣خ أ٤َٓحُٔئ٤ٖ٘ٓ-  

 !٣خ أرخ حُلٖٔ: ٝٓخ ٓ٘ؼي إٔ طوٍٞ:  كوخٍ 

. أر٤ض:  كوِض

ٝهللا اٜٗخ ألكزٜٔخ ا٢ُ ُٝٞال حُلٔو٠ ُٞىىص أ٢ٗ ه٘وض رلزَ كظ٠ :  كوخٍ

ٍّ رلن ٌُٖٝ حُؼخك٤ش  أٓٞص هزَ إٔ ٣لؼَ ػؼٔخٕ ٓخ كؼَ ٝٓخ أػظٌٍ ٖٓ ه٤خ
. ٓٔخ طَٟ ًخٗض ه٤َحً

 

        ػخى ح ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ  ح٠ُ حٌُٞكش ٤ُٔظوَ ك٢ ىحٍ 

هالكظٚ  ك٤ٜخ  ك٤غ ًخٕ هي ٗوَ ىحٍ هالكظٚ ٖٓ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ح٠ُ حٌُٞكش  



 168 

رؼي  ٓزخ٣ؼظٚ رخُوالكش  ٝطٞح٢ُ حالكيحع ٝحُلَٝد  ُؼِٚ  ٣ٔظوَ  ٣ٝظلَؽ  

ػزي حَُكٖٔ  رٖ   ِٓـْ   )كوي هظِٚ ؿ٤ِش . ُ٘ئٕٝ حُيُٝش  حال حٗٚ  هظَ 

ّّ   (حَُٔحى١   ك٤غ طٌٖٔ  ٓ٘ٚ  ٝٛٞ ك٢ ٓـٞىٙ ػ٘ي  ٛالس  حُلـَ ٝهي ح

حُ٘خّ  رخُٜالس  ك٢  ٓٔـي حٌُٞكش  ك٠َرٚ ػ٠ِ ٍحٓٚ  رخ٤ُٔق  ًُٝي  

كـَ  ٣ّٞ حُٔخرغ ػَ٘ ٖٓ ٠ٍٓخٕ حُٔزخٍى  ٝطٞك٢  ٓظؤػَح  رـَحكٚ  ك٢ 

\ ح٤ُّٞ  حُلخى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٓ٘ٚ  ك٢ ٓ٘ش حٍرؼ٤ٖ ُِٜـَس  حُٔٞحكن ُؼخّ

ٝهي .  ٤ٓالى٣ش  ٝهي ٗخِٛ حُٔظ٤ٖ  ٝه٤َ  حُؼخُؼش ٝحُٔظ٤ٖ ٖٓ حُؼَٔ 660

: ح٠ٛٝ  حر٘ٚ حُلٖٔ روخطِٚ كوخٍ 

 

 ٓضُّ ٖٓ َٟرظٚ ٌٛٙ كخَٟرٚ َٟرش ر٠َرش ٝال  حٗظَ ٣خ كٖٔ، إ أٗخ (

 ا٣خًْ ) :طٔؼَ رخَُؿَ كب٢ٗ ٓٔؼض ٍٍٓٞ ّللّا ٠ِٛ ّللّا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ

. ((رخٌُِذ حُؼوٍٞ ٝحُٔؼِش ُٝٞ أٜٗخ 

 

            كلِض  ٤َٓس  حالٓخّ ػ٢ِ  رٖ  حر٢  ١خُذ  رٔخ  ُْ  طللَ  رٚ أ١ 

٤َٓس ٝك٢ ىٍحٓش  .ٗو٤ٜش  ػَر٤ش  ٝػخ٤ُٔش  ًٝظذ ك٤ٜخ حٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ  

ٗالكع  حٕ حُوالكخص  ك٢  حالٍحء  هي  حًظ٘لض  ك٤خطٚ  (  رٖ أر٢ ١خُذ ػ٢ِ)

ٝٗو٤ٜظٚ  حُلٌس ح٠ُ كي حُوي٤ٓش  ٝحُظؤُٚ ٝحُؼٜٔش  ر٤٘ٔخ  حػظزَٙ حهَٕٝ 

ًَ  كٔذ  .حكي  ٍؿخٍ حالٓالّ  ٝحرطخُٚ  ٝحهَٕٝ حػظزَٝٙ ٓخ  ر٤ٖ  ر٤ٖ 

حٛٞحثٚ  ٝٓؼظويٙ  كٌظذ ك٤ٚ ٓخ ًظذ  ٝٗلَ ػ٤ِٚ ٓخ ٗلَ  كظ٠ حٕ حالٗٔخٕ 

 (هخٍ حالٓخّ ػ٢ِ ٣ٝٔ٘يٙ ح٤ُٚ)حُؼخى١  ُٔخ ٣َٟ ًالٓخ ٜٓٔخ ٝٓظ٤ِٔح  ٣وٍٞ 

ٝٛٞ ٓ٘ٚ رَحء  ٝكوخ  ُٔخ  َٓص ٖٓ حكيحع  ٝحٍٓٞ ٤ٓٝخٓخص  ٝال ُحٍ 

.   حالَٓ ًٌُي كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح 

   

  رٚ  ٣لظٌٟ حًُ٘ٔٞؽ  حال٠ٔٓ ح١ٌُ   رٖ أر٢ ١خُذ  ٣ؼظزَ ػ٢ِ           

 حُ٘ـخػشٝ  رخَُؿُٞش  ٣ظ٤ِٔ .ٝطؼخٓالطٚ  ٝٗو٤ٜظٚ  ٝأهالهٚ   ى٣٘ٚ  ك٢

ٝحُزطُٞش  ٝحُزٔخُش  ٝحالهالم  ٝحالٗٔخ٤ٗش  ٝحُؼيٍ ٝحالٜٗخف  ٝال ػـذ 

ك٢ ًُي كوي طَر٠ ك٢  ر٤ض حُ٘زٞس  ك٢ ر٤ض  حُ٘ز٢  دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  ٝػ٠ِ ٣ي٣ٚ  

  ٝحُزالؿش  َٜٝٗ َٜٓ٘ حُؼِْ  ٝحُي٣ٖ  ٝحالٓالّ  ٖٓ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝحُؼوخكش

ٝحُز٤خٕ  ٝٛٞ كوَ ر٢٘ ٛخْٗ  رؼي  حُ٘ز٢  دمحم ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  ٝ ٖٓ  

كخٗؼٌْ   رٌَ٘ أٓخ٢ٓٗؤكظْٜ  ٝحرٖ  ه٣َٖ  ٖٝٓ  ح٤ٓخىْٛ  ٝحًخرَْٛ  

 حُظ٢   حُٜلخص ٖٓ ٝػيُٚ ٝؿ٤َٛخ   ُٝٛيٙ  ًًَُٓٚي ك٢  طَر٤ظٚ ٝ 

 .:٣وٍٞ  حُٜٔخىٍ حإلٓال٤ٓش ًَ  حٌُظذ  ٝ ك٢ حطٜق  رٜخ  ٝ ٍٝىص 
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 ٝٓلظَّ ٖٓ ٗلٔٚ هٞف ًُش 

٤خ                                          ِٛ ٢َ ٓخ  ِٛ ش ً  ّـَ ِٚ ُك ُٕ َػ٤َِْ ْٞ ٌُ  طَ

 

 كوِٚ رَى٣ٚ ٝأك٠٠ روِزٚ 

 ا٠ُ حُزَ ٝحُظوٟٞ ك٘خٍ حألٓخ٤ٗخ                                       

 

لخَٛش ِ ٝحُو٘خ َّٔ زَخَد حُ ْٓ ؿخََٗذ أَ َٝ 

٤ُِخ كخكخ                                         َع زََق ػخ ْٛ َ ٣ٜخ كَؤ ِِ ْ٘ طَ َٝ   

 

ش ً َٔ ٣ َِ ًَ خِء َْٗلٔخ  َ٘ ِٖ حُلَْل َٕ َػ خ َٛ َٝ 

ش ً اِالّ حُؼ٠ُِ                        أ َأ َّٔ ِٛ ٤ُِخ رَْض  ؼخ َٔ حُ َٝ   

 

 طَحٙ اًح ٓخ ١خٕ ًٝ حُـَٜ ٝحُٜز٠ 

  ك٤ِٔخً ٝهٍٞحً ٛخثٖ حُ٘لْ ٛخى٣خ                                    

 

 ٍّ ُِ ش ِ كخ َٓ َح َٛ ٍَ ك٢  ْٜ ًَ  ُْ ِْ  َُُٚ ِك

  ٝك٢ حُؼ٤ٖ إٔ أرَٜص أرَٜص ٓخ٤ٛخ                             

 

 ٣َٝم ٛلخء حُٔخء ٓ٘ٚ رٞؿٜٚ

 أٛزق ٓ٘ٚ حُٔخء ك٢ حُٞؿٚ ٛخك٤خ                                  ف

 

 ِٙ ٍِ خ ـِ ٓخٓخ ُ ًِ َػ٠  َْ َ٣ ِٚ ِِ ْٖ ك٠َْ ِٓ َٝ                                                                                                                      

 ٣للع ٓ٘ٚ حُؼٜي اً ظَ ٍحػ٤خٝ                                      ٝ

 

 ٛزٍٞحً ػ٠ِ َٛف ح٤ُِخ٢ُ ٝىٍثٜخ 

يح٣ٍخ  ًَظُٞٓخ                                         ُٓ  َِ ٤ ِٔ ٍِ ح٠َُّ َح ْٓ   أِل

 

ش ٌ طؼِٞ ُٚ  ّٔ ش ٍ      ًَ   ٛ ّٔ ٛ 

٣خ                                      ٍِ َّ حُيٍَّح ٍُ حُُّ٘ـٞ  ًٔخ هَْي َػالَ حُزَْي

 

 

 أر٢ ١خُذ   رٖ ػ٢ِ د ٝحألىر٤ش   حألػٔخٍ حُل٤٘شك٢  حٌُؼ٤َ  حٛظْ        

 ٗ٘ؤطٚ ٝػوخكظٚ طٚ ٝ ك٤خ حالىر٤ش ٝحُزلؼ٤ش  ك٢ٝط٘خُٝض حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ
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  ػَ   ٝحُوطخرش حُٖحُلٜخكش  ٝحُزالؿش  ٝ  ١ ف  ٝحُؼوخك٢ ٝٝٗزٞؿٚ حالىر٢
ٝطظ٤ِٔ هطخرظٚ  ٝحٗؼخٍٙ ٝٓخ ٗٔذ ح٤ُٚ  رخُوٞس  ٝحُٔظخٗش  ٝحُـِحُش 

حُِـ٣ٞش ٝٓخ ٣ٜٔ٘خ ٛ٘خ حُ٘ؼَ ح١ٌُ ٗٔذ ٌُٜٙ حُ٘و٤ٜش  حُلٌس  كوي هخٍ 

حالٓخ ّ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ حُ٘ؼَ ًٔخ هخُٚ  حرٞٙ حرٞ ١خُذ رٖ ػزي حُٔطِذ 

 (ٗؼَحء  ؿخ٤ِٕٛٞ  )حُٔـِي حالٍٝ  (ٗؼَحء حُؼَر٤ش )الكع  ٓٞٓٞػظ٢  )

ٌُٖ ٗؼَٙ ال٣َه٠ ح٠ُ حُطزوش حال٠ُٝ ٝال حُؼخ٤ٗش  ًٔخ   (196-179\ٛللش

ٝحهظْ رٌٜٙ حُو٤ٜيس  حُٔ٘ٔٞرش ح٤ُٚ . ٣و٤ّٔٚ حُ٘وخى ٝٓئٍهٞ حالىد حُؼَر٢ 

  :

 
ُْ طز٢ٌ ػــ٠ِ حُي٤ٗخ ٝهـي ػِٔض   حُ٘ل

  إٔ حُٔــؼخىس ك٤ٜخ طــَى ٓــــــــــخ ك٤ٜخ                                      
 

ٌُـٜ٘ـخ ٌٍ ُِـَِٔء رؼـي حُٔـــــــٞص ٣ـٔـ   ال ىح
َٕ هــزَ حُٔـــــــــِٞص رــخ٤ٜٗخ                                        اال حُظ٢ ًـخ

 
  كــبٕ ر٘خٛخ روــ٤َ ١ــــــخد ٓـٔـٌـُ٘ــٚ

  ٝإ رـ٘ـخٛخ رـ٘ـَ هـــــــــــخد رـــخ٤ٜٗخ                                      
 

  أٓـــٞحُ٘خ ُـــــ١ٌٝ حُٔـــــ٤َحع ٗـٔـؼُـٜخ
  ٝىٍٝٗـخ ُوــَحد حُيٛـــــــــَ ٗـزـ٘ـ٤ـٜخ                                      

 
  أ٣ـــٖ حُٔـِـٞى حُظ٢ ًـخٗض ٓـٔـِـطــ٘ـشً

  كـظ٠ ٓــوخٛخ رـٌؤّ حُٔــٞص ٓـخهـــ٤ٜخ                                     
 

ٍٖ ك٢ ح٥كـــخم هـــي رـ٘ـ٤ـض   كـٌْ ٓــيحث
  أٓـٔـض هـــَحرخ ٝأكـ٠٘ حُٔـُٞص أٛـِــ٤ٜخ                                    

 
َّٖ اُـ٠ حُيٗــ٤ـخ ٝٓــــخ كــ٤ٜـخ ــَ٘ـ ًِ   ال طَ

  كـخُٔــــٞص ال ٗـي ٣ُـلـ٘ـ٤ـ٘ـخ ٣ُٝلـ٘ـ٤ـٜخ                                      
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ٍَ   ٌُـَ ٗـلـْ ٝحٕ ًخٗض ػــ٠ِ ٝؿــــــــ
ٌٍ طوـ٣ٞـٜـــخ                                     ـِ٘ـ٤َّـِش آٓــــــــــــــــخ َٔ   ٓــٖ حُ

 
  حُٔـَء ٣ـزـٔـطـٜخ ٝحُيٛــــَ ٣وـزـ٠ُـٜــخ

  ٝحُـ٘ـلـْ ط٘ـ٘ـَٛخ ٝحُٔـــٞص ٣ـطـ٣ٜٞخ                                    
 

  اٗـٔـخ حُٔـــٌخٍّ أهــــــــــالٌم ٓـطـٜــَسٌ
  حُـــــــــي٣ـٖ أُٝـٜـخ ٝحُـؼـوـَ ػـخٗـ٤ـٜخ                                       

 
  ٝحُـؼـِْ ػـخُـؼـٜخ ٝحُـلـــِـْ ٍحرؼٜــــخ

  ٝحُـــٞى هــخٜٓٔخ ٝحُل٠َ ٓــخىٓــٜخ                                     
 

  ٝحُــــــزَ ٓــخرــؼـٜخ ٝحُـ٘ـٌَ ػـخٓـ٘ـٜخ
  ٝحُٜــزَ طـخٓـؼـٜخ ٝحُِـــــ٤ٖ رـخهــ٤ـٜخ                                     

 
  ٝحُـ٘ـلـْ طـؼـِـْ أ٠ٗ ال أٛـــــخىهــٜخ

  ُٝـٔـض حٍٗـــُي اال كــــــــ٤ٖ حػـٜـ٤ـٜخ                                   
 

ُٕ هـخُٗـٜخ   ٝحػـٔـَ ُـيحٍ ٍؿــيحً ٍٟــــٞح
  ٝحُــــــــخٍ حكـٔي ٝحَُكـٖٔ ٗـخٗـ٤ـٜخ                                       

 
  هـٜـٍٞٛخ ًٛــــــذ ٝحُٔـٔـي ١ـ٤ـ٘ـظـٜخ

ٌٖ ٗـخرـٌض كـــــ٤ٜخ                                         ٝحُـِػـلـَحٕ كـ٘ـ٤ـ
 

ٌٞ ٝٓـٖ ػـٔــَ ٌٖ ٓـلـ   أٗـٜـخٍٛخ ُـــــــز
  ٝحُوـٔـَ ٣ـ١َ ٍكـ٤ـوـخً ك٢ ٓـــخ٣ٍٜخ                                      

 
  ٝحُطـ٤َ طــ١َ ػ٠ِ حألؿـٜـخٕ ػخًلشً

  طـٔـزــُق هللا ؿـٜـَحً كــ٢ ٓـــخٗــ٤ــٜـخ                                        
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  ٖٓ ٣٘ـظ١َ حُيحٍ ك٢ حُلَىّٝ ٣ؼَٔٛخ

  رًَـؼـٍش كـ٢ ظــــالّ حُِــ٤ـَ ٣لـ٤ـ٤ـٜخ                                        
 

 
          ٝحه٤َح  ُؼ٢ِ  ٝكوض  ُٝٞ  رـِء  ٤ٔ٣َ ٖٓ هالٍ  ط٘خ٢ُٝ ٌٛٙ 

حُ٘و٤ٜش حالٓال٤ٓش حُؼَر٤ش  حُلٌس  حُؼظ٤ٔش  ٝال كوَ  كٜٞ ؿي١  ٝؿي 

 .آرخث٢  كخًٕٞ هيٓض  رؼ٠خ  ٖٓ ٝكخء  ٝهللا حُٔٞكن 
 

 

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

 

 

 

16 

 

 النعمان بن بشٌر                  
 
 

 بنً   من  األنصاري  ثعلبة سعد بن بن        هو النعمان  بن  بشٌر 
 أخت عبد هللا بن  رواحة بنت  وأمه عمرة   ين الحارث  الخزرجبكعب 

.  الشاعر الشهٌد رواحة
 

بست سنٌن واألول أصح   ولٌل .  بثمان سنٌن ولد لبل وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص    
فً العام الثانً   بن الزبٌر  وعبد هللا  ٌمولون إنه ولد  المإرخٌن ألن أكثر

هو أسن منً : ولما سبل عبد هللا  بن الزبٌر اٌهما اكبر  لال.من الهجرة 
 . بستة أشهر

 
أول مولود ولد فً اإلسالم من األنصار بعد الهجرة         ولٌل انه كان 

 رواحة    بن  عبدهللا  أخت عمرة  أمه   فؤتت به  عشر شهًرا بؤربعة 
 فبشرها بؤنه سٌعٌش حمًٌدا وٌمتل  صلً هللا علٌه وسلم تحمله إلى النبً

 .شهًٌدا وٌدخل الجنة



 173 

 
:  بمنزلة كبٌرة بٌن الصحابة فكان معاوٌة ٌمول  النعمان تمتع      

 ٌا معشر األنصار تستبطبوننً وما صحبنً منكم إال النعمان بن بشٌر -
 وكان واله الكوفة وأكرمه .ولد رأٌتم ما صنعت به

 
 سبعة  بن ابً  سفٌان لمعاوٌة النعمان أمٌراً على الكوفة        اصبح  

من  ٌزٌد صار   مات  فلما أشهر ثم أمٌراً على حمص لمعاوٌة ثم لٌزٌد
 ولتلوه    فخالفه أهل حمص فؤخرجوه منها واتبعوهانصار ا بن الزبٌر

.  وكان كرٌماً جواداً شاعراً(مرج راهط)وذلن بعد ولعة 
 

  فمر  فحرمه  لٌزٌد بن معاوٌة تعرض  ٌروى أن أعشى همدان      و
 : بالنعمان بن بشٌر األنصاري وهو على حمص فمال لهاالعشى 

 ما عندي ما أعطٌن ولكن معً عشرون ألفاً من أهل الٌمن فإن شبت -
. سؤلتهم لن 

. لد شبت: فمال
 فصعد النعمان المنبر واجتمع إلٌه أصحابه فحمد هللا وأثنى علٌه ثم ذكر 

 :أعشى همدان فمال
ونزلت به جابحة ولد عمد   حاجة   لد أصابته  إن أخاكم أعشى همدان-

 . إلٌكم فما ترون؟
 . دٌنار دٌنار: لالوا
  بٌن اثنٌن دٌنار ال ولكن: فمال

 . لد رضٌنا:  فمالوا
 ولاصصتكم إذا  كمتايعطاإن شبتم عجلتها له من بٌت المال من : فمال

 . أخرجت عطاٌاكم
. نعم : لالوا

فؤعطاه النعمان عشرة آالف دٌنار من أعطٌاتهم فمبضها األعشى    
 :وأنشؤ ٌمول

 
 لم أر للحاجات عند انكماشها ف

  ابن بشٌر  الندى كنعمان                                         
 

 إذا لال أوفى بالممال ولم ٌكن
 كعدل إلى األلوام حبل غرور                                      
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 فلوال أخو األنصار كنت كنازل 

  ثوى ما ثوى لم ٌنملب بنمٌر                                     
 

 متى أكفر النعمان لم أن شاكراً 
  لم ٌكن بشكور  وال خٌر فٌمن                                   

 
 : وفً  هذه الحادثة ٌمول النعمان 

 
 وإنً ألعطً المال من لٌس سابالً 

  بالظلم  المعاند  للمولى  وأدرن                                      
 

 وإنً متى ما ٌلمنً صارماً له 
  الشدابد من صرم  بٌننا عند فما                                    
 

 فال تعدد المولى شرٌكن فً الغنى 
  ولكنما المولى شرٌكن فً العدم                                    

 
 إذا مت ذو المربى إلٌن برحمه 

 بذي رحم وغشن واستغنى فلٌس                                    
 

 ومن ذان للمولى الذي ٌستخفه 
  أذان ومن ٌرمً العدو الذي ترمً                                 

  
رسول هللا  الى  إن أباه أتى به :  النعمان بن بشٌر أنه لال ومن اخبار

: ملسو هيلع هللا ىلص 
ً: فمال-   .إنً نحلت ابنً هذا غالما
 .ال: لال-  (أكل ولدن نحلت مثل هذا ؟):  فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص-
 .( فؤرجعه): فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص-
 

بعد أراد النعمان بن بشٌر أن ٌهرب من حمص وكان عامالً علٌها       
 فحاصروه  الى لرٌة ٌمال  فطلبه أهل حمص الزبٌر لعبد هللا بن  ان  دعا

  ولٌل  لتله   واحتز رأسه واحتزوا   فمتلوه او السلمٌة  (بٌران )لها  
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ولٌل ان  زوجة النعمان الكلبٌة  لالت  عندما خالد بن عدي الكالبً راسه 
 :لتل  

 .ألموا رأسه فً حجري فؤنا أحك به-  
 فمال المرأته  معاوٌة بن أبً سفٌانلبل ذلن لد تزوجت  ب وكانت 

 : مٌسون أم ٌزٌد
 اذهبً فانظري إلٌها -

. فؤتتها فنظرت ثم رجعت
..! ما رأٌت مثلها :  فمالت

لمد رأٌتها ورأٌت خاالً تحت سرتها لٌوضعن رأس زوجها فً : ثم لالت
. حجرها 

 حبٌب بن سلمة ثم طلمها فتزوجها النعمان بن   معاوٌة ثم فتزوجها      
\  وذلن فً ذي الحجة من عام .بشٌر فلما لتل وضعوا رأسه فً حجرها

 ..اربع وستٌن للهجرة المباركة 
 

ابن الزبٌر  بن بشٌر عبد هللا  ناصر النعمانلما  :    وفً رواٌة اخرى 
عمرو بن :  فؤدركه رجل من أهل حمص ٌمال له بن الحكم  طلبه مروان

 عندما  كان عامال على  فً الخمر  لد حّده   كان النعمان الكلبً الخلً
 . واحتز رأسه  فمتلهحمص 

لرٌة    فً النعمان  بن بشٌر  موجود  أن لبر الحموي  وٌذكر ٌالوت
 . حمصالتابعة  لمدٌنة  (السلمٌة)
 

  بلد أبً العالء المعري (معرة النعمان) اٌضا  بلدة وتنسب إلٌه       
. فدفنه فٌها فنسبت إلٌه  ولد له وومات   إذ أنه مر بها الشاعرالمعروف

  
:   ومن شعره  هذه االبٌات 

 

َٞ    أ٣ََّيح     ُٛ ِٕ  ح١ٌَُّ   َى ًٝ  حُؼََ ٍَ  طَزخ

يحً                                      َٔ َل ُٓ ٍَ   حُّ٘ز٢َّ      حهظخ َٝ   َٖ      َُ٘خ  حُي٣

 

ظخرَُٚ      ًِ ٓٞالً   َُ٘خ   ٣َظِٞ   َػ٤َِ٘خ       ٍَ 

ٞهَّيح                                            ُٔ َِ   حُ ؼ٤ َٔ ك٢   حُ َٞ ٍُ   رِخُ ٌِ ُ٘٣ َٝ   

 

طَلظَٜخ     َٝ َٓزؼخً   ١ِزخهخً       ر٠َ٘  كَٞهَ٘خ  
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َّٜيح                                          َٓ َٝ     َّٖ ُٜ ؼَِ ِٓ   ٟ ّٞ ِٓ   ِٝ َٖ  حألٍَ ِٓ   

 

       ِٙ َِ ؤََّٗض    رِؤَٓ َٔ َٜخ    َكظ٠ّ    ح١ِ ًََُِّ َٝ 

َْ      أَٝطَيح                                              ُهُُٚ    ػُ ٍِ َّْ   َػ٤َِ٘خ    َػ َٝ 

 

َ٘يَّٛخ    ٍَ   حَُح٤ٓخِص     كَ زخ ـِ  َػ٤َِٜخ  حُ

ِزِيح                                          ُٓ ِذ     ًِ ٘خ َٔ ََ  حُ ٜ َٓ   ٌُْ   كَؤ٠ٍَٓ  َُ

 

   ًُْ ٍِ ٖ     ُظٜٞ ِٓ ٣ّخطٌِْ    ٍِّ َؽ   ً ََ أَه َٝ 

َٜيح                                           أَٗ َٝ ٤ٌَٔخ   طَٔظَو٤ٔٞح      ُِ  َؿ٤ٔؼخً   

 

      ٌُْ رِّ ََ ًُْ    أََُُٔض      رِ ٗخىح َٝ    ٌُْ  َػ٤َِ

ًَّيح                                           َئ ُٓ    كَوُِظُْ   ر٠َِ   َػٜيحً   َػ٤َِ٘خ     

 

ََّ      هَزَِ٘خ    َٟ خ    ٤ٌَال   ٣َوُٞٞح   اَِّٗٔ ُِ 

ىح                                    َّٞ َٜ ٖ  هَي    طَ َٓ َٝ   ُْٛ ُٕ َٜٗخٍح       حُوَُٝ

 

ُْٛ  َُْ   ٣ٌَُٖ     َُ٘خ    ٘خ  ُهِٞكخً  رَؼَي ًُ َٝ 

ِٞػيح                                       َٓ َُْ  ٣َـؼََ  َُ٘خ  ّللَاُ   َٝ ظخٌد   ًِ       

 

   َُٚٗٞٓ ٍُ ظخٌد    ٛخِىٌم      ٣َي ًِ ٌَٜح     كَ

َٓيَّىح                                            َْ ُ   ػُ رَّٚ ٍَ   ُْ ٌُ ٘ ِٓ ٖ  هخَف   َٔ ُِ      

 

    ُُُٚٞٓ ٍَ      ًُْ  أََُْ  طَؼَِٔٞح  إَٔ  هَي  أَطخ

يح                                        َّٛ َٝ      َْ ٍْ   ٛخِىٍم   ػُ ٍٍ  َك٤ٌ      رِوَٞ

 

ُٜيٟ     ٖ     حُ ِٓ   ًُْ ٌُْ  ٓخ  هَي  أَطخ رََِّـَ َٝ 

َٗيَّىح                                        َٝ ٌُْ     رِخُِ٘يحِء        َّْ    َػ٤َِ َػ َٝ      

 

ُٜيٟ     حُ َٝ ِٖ  حُوَِٜي   ّيحىحً َػ َٛ  كاَل طَُي 

َّْ اًِح طُيػ٠  ا٠ُِ  حَُلّنِ    أ٤َٛيح                                        َٛ      أَ

 

حِطِّزخِػٜخ   َٝ ٌُْ   رِؼخىحِص   حُظُو٠       َػ٤َِ
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ىح                                       َّٞ ٍِ  َػ٠ِ  ٓخ    طَؼ َُّ حٍَِٓة  ؿخ ًُ َٝ        

 

  ُْ ٌُ َٕ     َػ٤َِ ََ  ًخ َّٕ  ح٤ُِ ٤ٌََق  َُٞ  أَ  كَ

يح                                      َٓ ََٓ ِش      َٓ ِّ   حُو٤خ        َظالٓخً  ا٠ُِ  ٣َٞ

 

     ًْ ٍِ ًَٜ٘خ     ٌُْ ُُِن  حُزخ١ٍ  َُ ِٖ  حُوخ َٓ 

ظَـَٔيح                                          ُٔ ٢ِّ     ٤َُُِٚ       حُ ـَ     َٜٗخٍحً    ٣ُ

 

ُهَُٚ      ٍِ ََٔي  ّللَاُ     ٖ ًح ح١ٌَُّ إِ أَٓ َٓ َٝ 

ٌَيح                                          َِ     أَٗ ِٚ   َؿ٤ ِِ ؼ ِٓ ٍُم    َِ ًُْ   رِ     أَطخ

 

ََٗحرُُٚ   ِٖ  رَلَحً     ؿَض َُ٘خ حُزَل٣َ ََ َٓ 

ىح                                            َٞ َُ  حُلَُِي    أَٓ ِٔ رَلَحً  ٣َل َٝ   كَُحٌص 

 

ص     ََ  أَؿخؿخ اًِح ١خرَض  َُُٚ  ٣ٍُلُٚ    َؿ

ًَّيح                                         ٍُ      ُٖ ٌُ َٖ   طَٔ طَحٛخ   ك٤ َٝ    ِٚ      رِ

 

    ِٚ رِّ ٍَ ِش     َٔ ُِِ٘ؼ    ٍٚ ل ُٓ    ُْ ٌُ ٘ ِٓ  كَٔخ   

َػيَّىح                                         َٝ     ٍَ ٍَ ٓخ  ٗخ  إَٔ  ٣َوٞ      ٝإِ هخ

 

     ْ ِٜ ِِّ ًُ َّٔض َػ٠ِ  حَُوِِن   ٟٞ أََّٜٗخ َػ ِٓ 

ََُٔ٘ٚ     ٣َيح                                           أَك َٝ    ٍَ َِ  ١ً  ك٠َ     أِلَك٠َ

 

    ٌُْ َٓ ُِزخ       ِْ َُ   َؿّ٘خِص   حَُ٘ؼ٤  ٤ََٓـؼَ

َٕ     أَٓؼيح                                         ٌُْ   ًخ      اًِح  ٓخ  حُظَو٤َظُْ  أ٣َُّ

 

 ػَٞحرخً  رِٔخ  ًخٗٞح  ا٠ُِ   هللا     هَيَّٓٞح   

رَََؿيح                                      َُ َٝ َٕ   ك٤ٜخ    ُُئُُئحً             ٣ََلَِّٞ

 

ٌََُِّس   حٍ      َٝ  ُّ َٜض ك٤ٜخ حُُ٘لٞ ْ ٓخ حِٗظَ ُٜ َُ 

ٓوؼَيح                                       َٝ ُٓٔظَوََحً       ُٕ   كٌَخَٗض        ػ٤ٞ

 

ََ     رَؼَيٛخ      ؼ ِ٘ ُى   حُ ٍَ ا٢ِٗ  طخ َٝ ٌَٜح    كَ
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َٗيح                                        أٍَ َٝ َِ  حِطِّزخػخً     ؼ ِ٘ َٖ  حُ ِٓ   ٍَ َو٤ ُِ     

 

ٖ ه٠٣ََٚ      ِٓ  ٠٠َٓ ًُُ٘ض ك٤ٔخ هَي  هَي  َٝ 

أَكَ٘يح                                         َٝ ُ٘ٚ   ٓخ    أٍَحَى       ِٓ ٌَّزُض        طََ٘

 

ٍُِي   َِ     ٝح ً ًِ ِ  أَٝ    يَكٍش  ُلِلّ ِٓ   ٟٞ ِٓ 

ُٓئىىح                                      َٝ ِّ  ك٠َالً   ُِِي  حألَهٞح        َػ٠ِ  ٝح

 

      ٍ َِ ِّ  رِخَُلّنِ  ُْ    ٣َ ُِِ٘خ ُٜيٟ   آِخّ حُ

ىح                                          ََ أَٓ َٝ ٤ِ٘ذ   َٔ ًَٜالً ك٢ حُ    َػ٠ِ ًحَى 

 

 

 

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

 

 

17 

 

 

 رـ٤َ رٖ ٤َُٛ

 
 

ٛٞ ٍر٤ؼش رٖ ٣ٍخف  ٛٞ رـ٤َ رٖ ٤َُٛ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ  ٝحرٞ ٠ِٔٓ         

.  رٖ ه١َ رٖ حُلخٍع رٖ ٓخُٕ رٖ هالٝس رٖ ػؼِزش ٖٓ ٣ِٓ٘ش 

 

   أِْٓ رـ٤َ  هزَ أه٤ٚ ًؼذ ًَٝ  ٜٓ٘ٔخ  ٗخػَ ٓـ٤ي ًٝخٕ أرٞٛٔخ ٤َُٛ 

ٍحؿغ ٤َٓس حُ٘خػَ ًؼذ رٖ  ).  ٖٓ  كلٍٞ حُ٘ؼَحء حُٔـ٤ي٣ٖ  حُٔز٣َُٖ

  (٤َُٛ ك٢ ًظخر٢ ٌٛح  

 

  ٝؿخء ك٢ حهزخٍٙ  ػٖ كل٤يٙ  حُلـخؽ رٖ ١ً حَُه٤زش رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 

   : ًؼذ رٖ  ٤َُٛ  ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿيٙ هخٍ

   : هَؽ ًؼذ ٝرـ٤َ حر٘خ ٤َُٛ كظ٠ أط٤خ أرَم حُؼِحف كوخٍ رـ٤َ ٌُؼذ- 
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٠ِٛ  (حُ٘ز٢ )حػزض ك٢ ؿ٘ٔ٘خ ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ كظ٠ آط٢ ٌٛح حَُؿَ ٣ؼ٢٘ - 

. هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كؤٓٔغ ٓخ ٣وٍٞ

  كؼزض ًؼذ ٝهَؽ رـ٤َ كـخء ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؼَٝ ػ٤ِٚ حإلٓالّ 

   : كؤِْٓ كزِؾ ًُي ًؼزخً كوخٍ

 

أال أرِـخ ػ٢٘ رـــ٤َحً ٍٓـخُش  

                              ػ٠ِ أ١ ٢ٗء ٣ٝذ ؿ٤َى ىٌُخ 

 

       ٜٝٗي ٓغ ٍٍٓٞ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص حُطخثق كِٔخ حَٜٗف ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ 

حُطخثق رؼي حُوظخٍ ٝحُلٜخٍ ، هخٍ رـ٤َ رٖ ٤َُٛ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ ٣ًٌَ ك٤٘٘خً 

  : ٝحُطخثق 

 

 ًخٗض ػالُش ٣ّٞ رطٖ ك٤ٖ٘ 

 ٝؿيحس أ١ٝخّ ٣ّٝٞ حألرَم                                           

 

 ؿٔؼض ربؿٞحء ٛٞحُٕ ؿٔؼٜخ 

 كظزيىٝح ًخُطخثَ حُٔظِٔم                                               

 

 ُْ ٣ٔ٘ؼٞح ٓ٘خ ٓوخٓخ ٝحكيحً 

 اال ؿيحٍْٛ ٝرطٖ حُو٘يم                                              

 

 ُٝوي طؼَٟ٘خ ٤ٌُٔخ ٣وَؿٞح 

كظلٜ٘ٞح ٓ٘خ رزخد ٓـِن                                                

 

 طَطي كَٔحٗخ ا٠ُ ٍؿَحؿش 

 ٜٗزخء طِٔغ رخُٔ٘خ٣خ ك٤ِن                                             

 

 ِٓٔٞٓش ه٠َحء ُٞ هٌكٞح رٜخ 

 ك٠٘خ ُظَ ًؤٗٚ ُْ ٣وِن                                              

 

 ٠٘ٓ ح٠َُحء ػ٠ِ حَُٜحّ ًؤٗ٘خ 

هيٍ طلَم ك٢ حُو٤خى ٝطِظو٠                                             
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 ك٢ ًَ ٓخرـش اًح ٓخ حٓظلٜ٘ض 

 ًخ٢ُٜ٘ ٛزض ٣ٍلٚ حُٔظَهَم                                         

 

 ؿيٍ طْٔ ك٠ُٜٖٞ ٗؼخُ٘خ 

   ٖٓ ٗٔؾ ىحٝى ٝآٍ ٓلَم                                            

 

 

   : ٝرـ٤َ ٛٞ حُوخثَ ٣ّٞ حُطخثق

 

ًخٗض ػالُش رطٖ ك٘ـ٤ٌْ٘  

   ٝؿِحس أ١ٝخّ ٣ّٝٞ حألرَم                                          

 

ؿٔؼض ٛٞحُٕ ؿٔؼٜخ كظزيىٝح  

   ًخُط٤َ ط٘ـٞ ٖٓ هطخّ أٍُم                                       

 

ُْ ٣ٔ٘ؼٞح ٓ٘خ ٓوخٓخً ٝحكيحً  

  اال ؿيحٍْٛ ٝرطٖ حُو٘يم                                           

 

ُٝوي طؼَٟ٘خ ٤ٌُٔخ ٣وَؿٞح  

    كظلٜ٘ٞح ٓ٘خ رزخد ٓــِـن                                       

 

  ُٝٔخ ٍؿغ  حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ِْٝٓ  ٖٓ حُطخثق  ًظذ  رـ٤َ        

  : ا٠ُ حه٤ٚ  ًؼذ

 

إ  ًخٗض  ُي ك٢ ٗلٔي كخؿش  كؤهيّ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا كبٗٚ ال ٣وظَ أكيحً - 

. ؿخءٙ طخثزخً 

   : كزؼغ ا٤ُٚ رـ٤َ ًٝخٕ  ك٢ حُ٘خّ  رٌٜٙ حالر٤خص 

 

ٖٓ ٓزِؾ ًؼزخً كَٜ ُي ك٢ حُـظـ٢  

                                        طِّٞ ػ٤ِٜخ  رخ١ـالً ٝٛـ٢ أكـِّ

 

ا٠ُ هللا، ال حُؼِٟ ٝال حُالص، ٝكيٙ 

                                         كظ٘ـٞ اًح ًخٕ حُ٘ــخء ٝطـٔـِـْ
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ُيٟ ٣ّٞ ال ٣٘ـٞ ٤ُْٝ رٔـلـِـض  

                                        ٖٓ حُ٘خٍ اال ١خَٛ حُوِذ ٓٔـِـْ

 

كي٣ٖ ٤َُٛ ٝٛٞ ال ٢ٗء ػـ٘ـيٙ  

                                          ٝى٣ٖ أر٢ ٠ِٔٓ ػِـ٢ ٓـلـَّ

 

:  ٖٝٓ ؿ٤ي ٗؼَٙ ٌٛٙ حالر٤خص 

 

ّؽ       َٝ      َّ  َٗل٠َ   أَٛ   حَُلزََِِّن   ٣َٞ

٣٘شُ   َؿَٜسً    ٝرُ٘ٞ    ِهلَخِف                                            َِ ُٓ    

 

َّ كَظقِ حَُّ٘ز٢ِِّ    حُن      ٌشَ ٣ٞ َٔ ر٘خ رِ ََ َٟ 

ِٞ          حُِولَخِف                                              ٣َ       رخُز٤

 

     ٍْ ٤َُِٓ       ٖ ِٓ زَل٘خًْ   رؤٍُق     َٛ 

َٕ     ٝحك٢ِ                                         ٖ  ر٢َ٘  ُػؼَٔخ ِٓ   ٝأٍُق  

 

١َؼ٘خً      َٝ ْ   َٟرخً      ُٜ  َكَيٝح  أًظخكَ

َطخِف                                     ى َ٘ش       حُِِّ َّ٣ ََ ُٔ     ٤ٍٓٝخً     رخُ

 

ٍٕ        ٤ٍٗٝذ    ُ٘زخ ُْٛ      ر ٤٘خ َٓ ٍَ 

ُٓٔظ٘غِ     حُِؼطخِف                                             ََّ ًُ ُق    ٌِ   طٌُل

 

َٖ    رِٔخ      أٍَىٗخ     ك٘خ   ؿخ٤ِٔٗ ٍُ ٝ 

َٖ  َػ٠ِ    حُِوالِف                                           ٍٝحُكٞح  ٗخِى٤ٓ

 

َّ٘خ      ِٓ ٍُٓٞ    ّللَاِ     ٍَ  ٝأػط٤٘خ    

ِٖ     حُظٜخك٢ِ                                         ٞحػ٤ِوخً  َػ٠ِ  ُكٔ َٓ 

 

ٌَّشَ      ٝحٓظ٘ؼَ٘خ    َٓ    ِٖ َِٗخ   رَط ـُ  كَ

  رِظَوٟٞ ّللَاِ ك٢  حُز٤ٞ    حُِولخِف                                      
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ٞح    ُّٔ َٜ وَخَُظَ٘خ      ك َٓ ؼُٞح     ِٔ َٓ هَي    َٝ 

َحف                                          ِٜ ٝعِ   َّٓ٘خ   رِخٗ ََّ   َؿيحسَ   حُ

 

َحص     َٗـٍي    ـَ ََّ  َػُٔٞىٗخ   َك  ٝك

ِّ  ا٠ُ    َٗحِف                                          ف  أ٤َُشَ  كخُوَُيٝ

 

ٟ     اُٜخً     َِّ  أٍحُىٝح   حُالَص   ٝحُؼُ

ًَخك٢ِ                                            ًل٠  رخُلَلِ  ُىٕٝ  حُالِص     

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                 18 

 

 

 .                  ٓخُي رٖ ح٣َُذ حُٔخ٢ُٗ

                               

                                      

 

 رٖ   ٍر٤ؼش  رٖ رٖ ك٤َٔ ه١َ  رٖ   رٖ ك١ٞ   رٖ ح٣َُذ ٛٞ ٓخُي        

 ر٢٘ ط٤ْٔ    ٗـي  رزخى٣ش  ك٢  ط٤ْٔ  ٗ٘ؤ رٖ ٓخُٕ  رٖ   كَهٞٙ  ًخر٤ش رٖ

. ٝه٤َ  ٛٞ  ٠ُٞٓ ُْٜ 

 

       ٝه٤َ ُٔخ ٗذ  طٜخكذ ٖٓ ؿٔخػش ٖٓ حُلَٓخٕ حُِٜٞٙ ًٝخٕ 

ٓخُي ٗخرخ ٗـخع كخطٌخً ال ٣٘خّ ح٤َُِ اال ٓظٞٗلخً ر٤ٔلٚ ٌُٝ٘ٚ حٓظـَ هٞطٚ 

 ح١ٌُ   -ح٠ُز٢  ٗظخظ  ٝالُّ  ٖٓ أٛيهخثٚ  ٛٞ ٝػالػش حُط٣َن  ك٢ هطغ 

ٝحرٞ كَىرش   ٝحهَٕٝ   ك٤غ ًخٗٞح - هخُض ػ٘ٚ حُؼَد أُٚ ٖٓ ٗظخظ 

٣وطؼٕٞ ٣َ١ن حُ٘خّ ٝٓخٓٞح حُ٘خّ َٗح  كطخٍىْٛ ػخَٓ حُٔي٣٘ش  
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ٝطظزؼْٜ  ػْ ًظذ ا٠ُ حُلخٍع رٖ كخ١ذ حُـٔل٢ ٝٛٞ ػخِٓٚ ػ٠ِ ر٢٘ 

ػَٔٝ رٖ ك٘ظِش ٣طِزْٜ كَٜرٞح ٓ٘ٚ ح٠ُ  ػخِٓٚ ك٢ كخِّٜٗ  ٓخُي ح٠ُ 

: حُزل٣َٖ  ٛلزش حر٢ كَىرش   ػْ ػزَح ح٠ُ كخٍّ  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ ٓخُي 

 

أكوخً ػ٠ِ حُِٔطخٕ أٓخ حُـ١ٌ ُـٚ            

                                         ك٤ؼط٠   ٝأٓخ  ٓخ ٣َحى كـ٤ٔـ٘ـغ 

 

اًح ٓخ ؿؼِض حََُٓ ر٢٘٤ ٝرـ٤٘ـٚ            

                                       ٝأػَٝ  ٜٓذ ر٤ٖ ٣ز٣َٖ رِوـغ 

 

ٖٓ حألى٠ٓ ال ٣ٔظـْ رٜخ حُوـطـخ         

                                         طٌَ  ح٣َُخف   ىٝٗـٚ   كـظـوـطـغ 

 

ٝٓخ أٗخ ًخُـ٤َ حُٔـوـ٤ْ ألٛـِـٚ       

                                    ػ٠ِ حُو٤ي ك٢ رلزٞكش ح٤٠ُْ ٣َطغ 

 

 

      ٝك٢ ٗزخرٚ ه٤َ حٕ ٓخُي رٖ ح٣َُذ ًحص ٤ُِش ك٢ رؼٞ ٛ٘خطٚ ٝٛٞ ٗخثْ 

كبًح ٛٞ ر٢٘ء هي ؿؼْ ػ٠ِ ٛيٍٙ  ال - ًٝخٕ ال ٣٘خّ اال ٓظٞٗلخً رخ٤ُٔق - 

٣ي١ٍ ٓخ ٛٞ كخٗظلٞ  رٚ  ٓخُي  كٔو٢ ػ٘ٚ  ػْ حٗظل٠ ُٚ رخ٤ُٔق  كوطؼٚ 

ٜٗل٤ٖ، ػْ ٗظَ ا٤ُٚ كبًح ٛٞ ٍؿَ أٓٞى ًخٕ ٣وطغ حُط٣َن ك٢ طِي حُ٘خك٤ش 

: كوخٍ ٓخُي ك٢ ًُي

 

أىُـض ك٢ ٜٓٔش ٓخ إ أٍٟ أكـيحً       

                                         كظ٠ اًح كخٕ طؼ٣َْ ُٔـٖ ٗـِال 

 

هللا ٣ٌِئٗـ٢       : ٟٝؼض ؿ٘ز٢ ٝهِض

                                       ٜٓٔخ طْ٘ ػ٘ي ٖٓ ػ٤ٖ كٔخ ؿلـال 

 

ٓخ ٗٔض اال ه٤ِال ٗـٔـظـٚ ٗـجِحً         

                                         كظ٠ ٝؿيص ػ٠ِ ؿؼٔخ٢ٗ حُؼوـال 

 

ىح٤ٛش ٖٓ ىٝح٢ٛ ح٤َُِ رـ٤ظـ٘ـ٢       
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                                          ٓـخٛيح ٣زظـ٢ ٗل٢ٔ ٝٓخ هـظـال 

 

أ٣ٞٛض ٗللخً ُٚ ٝحُِـ٤َ ٓـخطـَٙ        

                                           اال طٞه٤ظٚ ٝحُـَّ كـخٗـوـِال 

 

ُٔخ ػ٠٘ هللا ػ٘ـ٢ ٗـَ ػـيٝطـٚ       

                                            ٍهيص ال ٓؼزظخً ًػَحً ٝال رـؼـال 

 

  هٌٛخ كب٢ٗ ٠َُحد اًح حهظِلـض    

                                        أ٣ي١ حَُؿخٍ ر٠َد ٣وظَ حُزطال  

 

 

     ُٝٔخ حٓظؼَٔ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ٓؼ٤ي رٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ػ٠ِ 

هَحٓخٕ كٌٛذ  ٓؼ٤ي  رـ٘يٙ  ك٢ ٣َ١ن كخٍّ كخُظو٠ رٚ  ٓخُي رٖ ح٣َُذ  

ًٝخٕ ٖٓ أؿَٔ حُ٘خّ ٛزخكش  ٝأكْٜٔ٘  ٣ُخ  ٍٝؿُٞش  كِٔخ ٍآٙ  ٓؼ٤ي 

:  هخٍ ُٚ 

 

ٝٓخ ٣يػٞى ا٠ُ ٓخ ٣زِـ٢٘ !   ٣ٝلي  ٣خ ٓخُي  طلٔي ٗلٔي روطغ حُط٣َن

. ػ٘ي ٖٓ حُؼزغ ٝحُلٔخى ٝك٤ي ٌٛح حُل٠َ ًِٚ 

٣يػ٢ٗٞ ا٤ُٚ حُؼـِ ػٖ حُٔؼخ٢ُ ٝٓٔخٝحس ١ًٝ حَُٔٝءس  ٌٝٓخكؤس :  هخٍ

حإلهٞحٕ 

كبٕ أٗخ أؿ٤٘ظي  ٝحٓظٜلزظي  أطٌق ػٔخ ً٘ض طلؼَ؟ :  هخٍ

. ا١  ٝهللا  أ٣ٜخ  حأل٤َٓأًق ًلخً ُْ ٣ٌق أكي أكٖٔ ٓ٘ٚ:  هخٍ

. كخٓظٜلزٚ ٝأؿَٟ ُٚ هٔٔٔخثش ىٍْٛ ك٢ ًَ َٜٗ

 

       ٝه٤َ  ُٔخ  هَؽ ٓخُي  رٖ ح٣َُذ ٓغ  ٓؼ٤ي  رٖ ػؼٔخٕ  ٓظٞؿ٤ٜٖ 

ح٠ُ كخٍّ  طؼِوض رٚ  حر٘ظٚ  ٝرٌض  طو٠٘ ١ٍٞ  ٓلَٙ حٝ ؿ٤خرٚ  ػْٜ٘  

: كز٠ٌ ٝأٗ٘ؤ ٣وٍٞ

 

ُٝوي هِض الر٘ظ٢ ٝٛـ٢ طـزـٌـ٢         

                                          ريه٤َ حُٜٔـّٞ هـِـزـخً ًـج٤زـخ 

 

٢ٛٝ ط١ٌٍ ٖٓ حُيٓٞع ػ٠ِ حُوّي١    
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                                        ٕ ٖٓ ُٞػش حُـلـَحم ؿـَٝرـخ 

 

ػزَحص ٣ٌيٕ ٣ـَكٖ ٓـخ ؿـِٕ        

                                           ٕ رـٚ أٝ ٣يػـٖ كـ٤ٚ ٗـيٝرـخ 

 

كٌٍ حُلظق إٔ ٤ٜ٣ذ أرخٛـخ            

                                           ٣ٝاله٢ ك٢ ؿ٤َ أَٛ ٗؼٞرخ 

 

حٌٓظ٢ هي كُِص رخُيٓغ هِز٢         

                                              ١خُٔخ كِ ىٓؼٌٖ حُوِـٞرـخ 

 

كؼ٠ٔ هللا إٔ ٣يكـغ ػـ٘ـ٢           

                                             ٣ٍذ ٓخ طل٣ٌٍٖ كظ٠ أإرـخ 

 

٤ُْ ٢ٗء ٣٘خإٙ ًٝ حُٔؼخُـ٢        

                                            رؼ٣ِِ ػ٤ِٚ كخىػ٢ حُٔـ٤زـخ 

 

ٝىػ٢ إٔ طوطؼ٢ ح٥ٕ هِزـ٢         

                                            أٝ ط٢٘٣َ ك٢ ٍكِظ٢ طؼ٣ٌزـخ 

 

أٗخ ك٢ هز٠ش حإلُـٚ اًح ًـٖ        

                                            ص رؼ٤يحً أٝ ً٘ض ٓ٘ي ه٣َزـخ 

 

ًْ ٍأ٣٘خ حَٓأً أط٠ ٖٓ رـؼـ٤ي        

                                            ٝٓو٤ٔخ ػ٠ِ حُلَحٕ أ٤ٛزـخ 

 

كيػ٢٘٤ ٖٓ حٗظلـخرـي اٗـ٢         

                                            ال أرخ٢ُ اًح حػظِٓض حُ٘ل٤زـخ 

 

كٔز٢ هللا ػْ هَرـض ُـِـْ         

                                             ٣َ ػالس أٗـذ رٜخ ًَٓٞرـخ 
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حٗطِن ٓخُي رٖ ح٣َُذ ٓغ  ٓؼ٤ي  رٖ ػؼٔخٕ  ا٠ُ هَحٓخٕ ؿخ٣ُخ            

ٝٓـخٛيح كظ٠ اًح ًخٗٞح  ك٢ رؼٞ  ٤َْٔٓٛ حكظخؿٞح ا٠ُ ُزٖ  كطِذ ٓؼ٤ي  

: ٛخكذ  حالرَ  كِْ  ٣ـيٝٙ  كوخٍ ٓخُي  ُـالّ ٖٓ ؿِٔخٕ ٓؼ٤ي

–  ػ٤ِٚ ٗخهش ًخٗض ُٔؼ٤ي ػ٣ِِس  ٢ٛٝ  - أىٕ ٢٘ٓ كالٗش -

كؤىٗخٛخ ٓ٘ٚ كٔٔلٜخ ٝأرْ رٜخ كظ٠ ىٍص ػْ كِزٜخ كبًح أكٖٔ كِذ كِزٚ 

َٛ ُي : - حُ٘خّ ٝأؿٍِٙ ىٍس  كخهزَ  حُـالّ  ا٠ُ  ٓؼ٤ي  كوخٍ ٓؼ٤ي ُٔخُي

إٔ طوّٞ رؤَٓ ار٢ِ كظٌٕٞ ك٤ٜخ ٝأؿٍِ ُي حَُُم  ٝأٟغ ػ٘ي حُـِٝ كظخػَ 

: ٓخُي رٌُي كوخٍ

 

ا٢ٗ ألٓظل٢  حُلٞحٍّ  إٔ أٍٟ        

                                           رؤٍٝ حُؼيح رٞ حُٔوخٝ حَُٝحثْ 

 

ٝ ا٢ٗ ألٓظل٢ اًح حُلَد َٗٔص       

                                        إٔ أٍه٢ ٝهض حُلَد ػٞد حُٔٔخُْ 

 

ٝٓخ أٗخ رخُؼخ٢ٗ حُلل٤ظش ك٢ حُٞؿ٠       

                                           ٝال حُٔظو٢ ك٢ حُِْٔ ؿَ حُـَحثْ 

 

ٝال حُٔظؤ٢ٗ  ك٢  حُؼٞحهذ  ١ٌُِ    

                                             أْٛ  رٚ   ٖٓ  كخطٌخص   حُؼِحثْ 

 

٢ٌُ٘٘ٝ  ٓٔظٞكي  حُؼِّ  ٓويّ     

                                           ػ٠ِ ؿَٔحص   حُلخىع   حُٔظلخهْ 

 

         ك٘يّ ٓؼ٤ي ُٔلخىػظٚ  ُٔخُي رخالَٓ  ٝحٛطلزٚ  كخٍٓخ  ٝٓـخٛيح  

كٌخٕ  ٓؼخٍ حُلخٍّ حُٔـخٛي  ٝحٗظَٜح حٗظٜخٍح ٓئٍُح ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش 

. ٝػخىٝح ٓ٘ظ٣َٜٖ 

 

 : ًًَٝ حرٖ حألػَحر٢

 حٕ  ٓخُي رٖ ح٣َُذ  َٓٝ ػ٘ي هلٍٞ ٓؼ٤ي رٖ ػؼٔخٕ ٖٓ هَحٓخٕ      

ك٢ ٣َ١وٚ  كِٔخ  أَٗف ػ٠ِ حُٔٞص  طوِق ٓؼٚ َٓس حٌُخطذ  ٍٝؿَ آهَ 

ك٢  ٗـي   (ػ٤ِ٘س  ) ح٠ُ ُِٓ٘ٚ  ك٢ ٓ٘طوش   كؼَؽ ط٤ْٔ  ٖٓ ر٢٘  ٖٓ هٞٓٚ

: ٝٛٔخ حٌُِحٕ ٣وٍٞ ك٤ٜٔخ
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أ٣خ ٛخكز٢ ٍك٢ِ ىٗخ حُٔٞص كخِٗال    

  رَحرـ٤ش  اٗـ٢  ٓـوـ٤ْ  ُـ٤خُــ٤خ                                           

 

ٝٓخص ك٢ ُِٓ٘ٚ ًُي كيك٘خٙ ٝهزَٙ ٛ٘خى ال٣ِحٍ ظخَٛح  ٓؼَٝكخ ا٠ُ ح٥ٕ  

  

ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ٣ًٌَٛخ حال ٛلٜخ٢ٗ  ٛخكذ حالؿخ٢ٗ ك٢ ًظخرٚ  حٕ   

ٓخٌُخ  ػ٘ي ػٞىطٚ رؼي حُـِٝ ٝر٤٘ٔخ ْٛ ك٢ ٣َ١ن حُؼٞىس ا٠ُ ٓ٘طوش حُـ٠خ 

طًٌَ حٕ –  ك٢ ٗـي ك٤غ ط٘ظَٜ ػ٤ِ٘س رٌؼخكش حٗـخٍ حُـ٠خ   (ػ٤ِ٘س)ك٢ 

ُٚ َٓهش  هي  حهلخٛخ  ك٢ ػ٤ِ٘س  ٝٛٞ ٌٖٓٔ أِٛٚ كَٔٝ  َٟٓخً  ٗي٣يحً 

ٝه٤َ أٗٚ  ُٔؼظٚ أكؼ٠ ٝٛٞ ك٢ حُو٤ُِٞش كَٟٔ حُْٔ ك٢ ػَٝهٚ كِٔخ أكْ 

ٝحٝى حٕ حػزض  حٕ  ٓخُي رٖ . رخُٔٞص هخٍ ه٤ٜيطٚ ح٤ُخث٤ش  ٣َػ٢ ك٤ٜخ ٗلٔٚ

ح٣َُذ  ُْ ط٘ظَٜ ُٚ ؿ٤َ ٌٛٙ حُو٤ٜيس  ٝرؼٞ حُٔوخ١غ حُظ٢ ًًَطٜخ  حٗلخ  

. ٍ  ٖٓ حٛلخد حُٞحكيس  ٌٝٛٙ رؼٞ  ٖٓ صٌُح ٣ؼذ

 :أر٤خص  حُو٤ٜيس

 

 

أال ٤ُض ٗؼ١َ َٛ أر٤ظٖ ٤ُِش  

  

 رـ٘ذ حُـ٠خ أُؿ٢ حُوالٙ حُ٘ٞحؿ٤خ                                    

 

ك٤ِض حُـ٠خ ُْ ٣وطغ حًَُُذ ػَٟٚ  

                                                                                                                   

 ٤ُض حُـ٠خ ٓخ٠ٗ حًَُخد ٤ُخ٤ُخ                                        ٝٝ

 

 

 ُوي ًخٕ ك٢ أَٛ حُـ٠خ ُٞ ىٗخ حُـ٠خ

  ٤ُْ ىح٤ٗخ حُـ٠خ  ِٓحٍ ٌُٖٝ                                            

 

 

أُْ ط٢َٗ رؼض ح٠ُالُش رخُٜيٟ  

 ٝأٛزلض ك٢ ؿ٤ٖ حرٖ ػلخٕ ؿخ٣ُخ                                    
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ٝأٛزلض ك٢ أٍٝ حألػخى١ رؼيٓخ  

 أٍح٢ٗ ػٖ أٍٝ حألػخى١ هخ٤ٛخ                                           

 

 

ىػخ٢ٗ حُٜٟٞ ٖٓ أَٛ ّٝى١ ٝٛلز٘ظ٢  

  ٍٝحث٤خ  كخُظلض   حُطز٤ٖٔ،  ر١ٌ                                          

 

 

أؿزض حُٜٟٞ ُٔخ ىػخ٢ٗ رِكَس   

 إٔ أالّ، ٍىحث٤خ  ، ٜٓ٘خ   طو٘ؼض                                            

 

 

 أهٍٞ ٝهي كخُض هَٟ حٌَُى ر٤٘٘خ

  ًخٕ ؿخ٣ُخ ه٤َ ٓخ ػَٔح  ؿِٟ هللا                                       

 

 

ْٕ هللا ٣َؿؼ٢٘ ٖٓ حُـِٝ ال أٍٟ  ا

                                            َّ   ٓـخ٢ُ ١خُزخ ٓخ ٍٝحث٤خ  ٝإ ه

 

 

طوٍٞ حر٘ظ٢ ُٔخ ٍأص ١ٍٞ ٍكِظ٢ 

 أرخ ٤ُخ ال  طخ٢ًٍ    ٌٛح  ٓلخٍى                                            

 

 

ُؼ١َٔ ُجٖ ؿخُض هَحٓخٕ ٛخٓظ٢  

  ٗخث٤خ هَحٓخٕ ػٖ رخر٢  ُوي ً٘ض                                          

  

 

كبٕ أٗؾ ٖٓ رخر٢ هَحٓخٕ ال أػي  

  ٝإ ٤٘ٓظ٢ٗٞٔ حألٓخ٤ٗخ  ا٤ُٜخ                                               
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كِِٚ ى١ٍ ٣ّٞ أطَى ١خثؼخ  

  رؤػ٠ِ حَُهٔظ٤ٖ، ٝٓخ٤ُخ  ر٢َّ٘                                              

 

 

ٌٍ حُظزخء حُٔخٗلخص ػ٤٘ش   ٝى

 ٣وزَّٕ أ٢ٗ ٛخُي ٖٓ ٍٝحث٤خ                                                

 

ىٍ ًز١َ٤َّ ح٣ٌُٖ ًالٛٔخ     هلل  

 ػ٢َِّ ٗل٤ن ٗخٛق ُٞ ٜٗخ٤ٗخ                                               

 

ٝىٍ حَُؿخٍ حُ٘خٛي٣ٖ طلظ٢ٌ  

 رؤ١َٓ أال ٣وَٜٝح ٖٓ ٝػخه٤خ                                             

 

 ىٍ حُٜٟٞ ٖٓ ك٤غ ٣يػٞ ٛلخرٚ ٝ

 ٝىٍ حطٜ٘خث٤خ  ُـخؿخط٢    ٝىٍ                                              

 

طًٌَص ٖٓ ٣ز٢ٌ ػ٢ِ كِْ أؿي  

 ٟٓٞ ح٤ُٔق ٝحَُٓق حَُى٢٘٣ رخ٤ًخ                                       

 

َُّ ِػ٘خٗٚ   ََ ه٘ي٣يحً ٣ــ ٝأٗـو

 ا٠ُ حُٔخء ُْ ٣ظَى ُٚ حُٔٞص ٓخه٤خ                                       

 

 

ْٖ رؤ١َف  ٤َِْ٘ش)ٌُٝ َٔ ُّٔ ٗٔٞسٌ   (حُ

                                                َّٖ ٌِ ػ٤ِٜ  حُؼ٤٘شَ ٓخ ر٤خ ػ٣ِ

 

 

٣ٌَٛغ ػ٠ِ أ٣ي١ حَُؿخٍ رولِس  

َّْ ه٠خث٤خ                                           ٕٝ ُلي١ ك٤ـغ ُكـ ُّٞ ّٔ ُ٣ 

 

 

ٌٝ ٤ّ٘ٓظ٢   ُٝٔخ طَحءص ػ٘ي َٓ

                                         َّ   ٝكخٗض ٝكخط٤خ  رٜخ ؿ٢ٔٔ ٝك
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ٍُ ألٛلخر٢ حٍكؼ٢ٗٞ كب٢٘ٗ   أهٞ

َُّ رؼ٢٘٤ إٔ ٤َٜٓ ريح ٤ُخ                                                   ٣و

 

 

ك٤خ ٛخكز٢ ٍك٢ِ ىٗخ حُٔٞص كخِٗال  

  ٤ُخ٤ُخ   ٓو٤ْ   ا٢ٗ   رَحر٤ش                                                

 

 

أه٤ٔخ ػ٢ِ ح٤ُّٞ أٝ رؼٞ ٤ٍُِش  

 ٓخر٤خ   هي طز٤ّٖ    طؼُـال٢ٗ  ٝال                                            

 

ٝهٞٓخ اًح ٓخ حٓظَُ ٍٝك٢ ك٤ّٜجخ  

 ٢ُ حُوزَ ٝحألًلخٕ ػْ حر٤ٌخ ٤ُخ                                             

 

 

ٝهطخ رؤ١َحف حألٓ٘ش ٠ٓـؼ٢  

 ٍّٝىح ػ٠ِ ػ٢٘٤ ك٠َ ٍىحث٤خ                                               

 

 

ٌُٔخ   ُٔيح٢ٗ رخٍى هللا ك٤ ٝال طل

 ٖٓ حألٍٝ ًحص حُؼَٝ إٔ طٞٓؼخ ٤ُخ                                   

 

 

ح٢ٗ رزَى١ ا٤ٌُٔخ   َّ ـُ ُهٌح٢ٗ ك

 كوي ً٘ض هزَ ح٤ُّٞ ٛؼزخ ه٤خى٣خ                                            

 

 

ٝهي ً٘ض ػّطخكخً اًح حُو٤َ أىرََْص  

 ٣َٓؼخً ُي١ ح٤ُٜـخ ا٠ُ ٖٓ ىػخ٤ٗخ                                         
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ٝهي ً٘ض ٓلٔٞىحً ُيٟ حُِحى ٝحُوَٟ  

                                            ً  ٝػٖ ٗظْ رٖ حُؼْ ٝحُـخٍ ٝح٤ٗخ

 

 

ٝهي ً٘ض ٛزخٍح ػ٠ِ حُوَٕ ك٢ حُٞؿ٠ 

 ػو٤الً ػ٠ِ حألػيحء ػ٠زخ ُٔخ٤ٗخ                                           

 

 

كطٍٞح طَح٢ٗ ك٢ ظالٍ ٝٗؼٔش  

 ١ٍٝٞح طَح٢ٗ ٝحُؼظخم ًٍخر٤خ                                               

 

١ٍٝٞح طَح٢ٗ ك٢ ٍك٠ ٓٔظي٣َس  

 هَم أ١َحف حَُٓخف ػ٤خر٤خ   

 

ٝهٞٓخ ػ٠ِ رجَ حُ٘ز٢ٌ٤ كؤٓٔؼخ  

 رٜخ حُٞكٖ ٝحُز٤ٞ حُلٔخٕ حَُٝح٤ٗخ                                    

  

 

رولَس    هِلظٔخ٢ٗ    رؤٌٗٔخ 

 ط٤َٜ ػ٢ِّ ح٣َُق ك٤ٜخ حُٔٞحك٤خ                                            

 

 

ٝال ط٤ٔ٘خ ػٜي١ ه٤ِال١ ا٢٘ٗ  

 طوطغ أٝٛخ٢ُ ٝطز٠ِ ػظخ٤ٓخ                                             

 

 

كِٖ ٣ؼيّ حُُٞيحٕ رؼخ ٤ٜ٣زْٜ  

 ُٖٝ ٣ؼيّ ح٤َُٔحع ٢٘ٓ حُٔٞح٤ُخ                                          

 

 

٣وُٕٞٞ ال طزؼي ْٝٛ ٣يك٢ٗٞ٘  

  حُزؼي اال ٌٓخ٤ٗخ ٌٓخٕ  ٝأ٣ٖ                                              
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ؿيحس ؿٍي ٣خ ُٜق ٗل٢ٔ ػ٠ِ ؿي  

 اًح أىُـٞح ػ٢٘ ٝهِلض ػخ٣ٝخ                                            

 

 

ٝأٛزق ٓخ٢ُ ٖٓ ٣َ١ق ٝطخُي  

 ُـ١َ٤ ًٝخٕ حُٔخٍ رخألْٓ ٓخ٤ُخ                                        

 

 

ك٤خ ٤ُض ٗؼ١َ َٛ طـ٤َص حَُك٠  

 ٍك٠ حُلَد أٝ أٟلض رلِؾ ًٔخ ٤ٛخ                                   

 

 

اًح حُل٢ُّ َكِٞٛخ ؿ٤ٔؼخً ٝأُِٗٞح   

ّْ حُؼ٤ٕٞ ٓٞحؿ٤خ                                               رٜخ رَوَحً ُك

 

 

ُّٜ٘ـخ   ـِ َٖ ٝهي ًخَى حُظالّ ٣ُ َػ٤ ٍَ
َسً ٝحألهخك٤خ                                           َٓ َٖ حُُوِح٠ٓ  ْل ُٔ َ٣ 

 

 

َْ حُؼَٞح٢َُ رخ٠ُُّل٠  ُى حُِؼ٤ َُ َٝٛ أط

ظخٕ حُل٤خك٤خ                                             ِٔ ًزخِٜٗخ طؼِٞ حُ َُ  رِ

 

 

 َٖ ِٕ ر٤ ًزخ َُ َُٜذ حُ ٍس)اًح ُػ َِ   (ُػ٤َْ٘

                                     ٝ(َٕ ال َٞ زو٤خِص حَُّ٘ٞحِؿ٤خ (رَ ُٔ  ػخؿٞح حُ

 

 

ك٤خ ٤ُض ٗؼ١َ َٛ رٌض أّ ٓخُي 

ِي رخ٤ًخ                                              ًٔخ ً٘ض ُٞ ػخُٞح َِٗؼ٤ّـَ

 

ُٓضُّ كخػظخى١ حُوزٍٞ ٢ِٔٓٝ   اًح 
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 ػ٠ِ حَُْٓ أٓو٤ظ٢ حُٔلخد حُـٞحى٣خ                                  

 

 

ط١َ َؿَيٍع هي ؿَص ح٣َُق كٞهٚ  

 ؿزخٍح ًِٕٞ حُؤطالٕ ٛخر٤خ                                             

 

 

٤ٍٛ٘ش أكـخٍ ٝطَد ط٠ٔ٘ض  

 هَحٍطٜخ ٢٘ٓ حُؼظخّ حُزٞح٤ُخ                                             

 

 

ك٤خ ٍحًزخ آخ ػَٟض كزِـٖ  

 ر٢٘ ٓخُي ٝح٣َُذ أال طاله٤خ                                              

 

ٝرِؾ أه٢ ػَٔحٕ رَى١ ٝٓج١ٍِ 

 ٝرِؾ ػـ١ُٞ ح٤ُّٞ إٔ ال طيح٤ٗخ                                          

 

 

رؼ٤ي ؿ٣َذ حُيحٍ ػخٝ رولَس   

 ٣ي حُيَٛ ٓؼَٝكخ رؤٕ ال طيح٤ٗخ                                             

 

 

أهِذ ١َك٢ كٍٞ ٍك٢ِ كال أٍٟ  

 رٚ ٖٓ ػ٤ٕٞ حُٔئٗٔخص َٓحػ٤خ                                           

 

 

َٓ ٢٘ٓ ٗٔٞسًّ ُٞ ٜٗي ٢٘ٗ   َّ ٝرخُ

  ٝكّي٣ٖ حُطز٤ذ حُٔيح٣ٝخ  ر٤ٌٖ                                              

 

 

٢ ٝحر٘ظخٛخ ٝهخُظ٢   ّٓ كٜٖٔ٘ أ

 ٝرخ٤ًش أهَٟ ط٤ٜؾ حُزٞح ٤ًخ                                                 
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  ِٚ َٓ ٢٘ٓ ٝأِٛ َّ ٝٓخ ًخٕ ػٜي حُ

َِ ّٝىػض ُ هخ٤ُخ                                                 ٓ َّ ٤ًٓٔخً ٝال رخُ

 

 

 

 

 

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

 

 

 

                            19 

 

.                 ػَٝس رٖ ٣ُي حُطخث٢
 

 

 

٣ي رٖ ٜٓ٘ذ رٖ ػزي              ِِ ٛٞ ػَٝس رٖ ٣ُي حُو٤َ رٖ َِٜٜٓ  رٖ ٣َ

ٍ رٖ ػي١ِّ رٖ ًَ٘خٗش رٖ - َْٛ٘ ًخٕ ُط٤ِّت : ٍٟٝخ- ٍٟخ  ْٞ حرٖ ٓلِْ رٖ ػَ

ٖٓ . حُ٘زٜخ٢ٗ حُـٞػ٢ حُطخث٢ كخٍّ ٝٗخػَ - ٓخُي رٖ ٗخثَِ رٖ َْٗزٜخٕ 

ٝك٢ ٣ّٞ  . (ٓلـَ)ػخٕ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٜٝٗي ٓغ أر٤ٚ ٣ّٞ .حُٔو٤َٓ٠ٖ 

: ك٤غ ٣وٍٞ ػَٝس  (ٓلـَ)

 

ُ٘خ ك٤ٔخ ٣ؼي ٖٓ حُـؼـوـخد        

 

٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ       َٛ . ٝٛٞ ٛلخر٢ ٍٜٓ٘ٞ ٝأٗٚ حؿظٔغ رخُ٘ز٢ّ  دمحم  

ٝس رٖ ٣ُي  هخُض َْ :   ٝه٤َ حٕ ُٚ ر٘ظخ  حٜٓٔخ  ٠ِ٤ُ ر٘ض ُػ

ٍَ أر٤ي-  ْٞ :  هِض الر٢ أٗ٘ي ٢ٗ  هَ
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َٕ اًَِح َؿَيح   كُٞ َِ َْ طَْؼــــــــ َٛ  ٍَ ِٓ ر٢َِ٘ َػخ

 َِ حث َٝ َٗيَّ َػْوــــــــَي حُيَّ ٍَ٘ق هَْي  ٌْ ِٓ                                       أَرَخ 

 

رـ٤ٖ طظَ حُزِن ك٢ كـَحطٚ  

                                        طَٟ حألًْ  ك٤ٜخ  ٓـيح ً ُِلٞحكَ  

 

ٝؿٔغ ًٔؼَ ح٤َُِ َٓطـِ حُٞؿ٠  

                                          ًؼ٤َ  كٞح٤ٗٚ  ٣َٓغ  حُزٞحىٍ 

 

:    ػْ هخُض ُٚ  حالر٤خص   كخٗ٘يٛخ

أٜٗيص ًحُي ح٤ُّٞ ٓغ أر٤ي ؟ ٝطٜي رٚ ٣ّٞ ٓلـَ  . ٣خ أرٚ -  

ُوي ٜٗيص  . ا١ ٝهللا ٣خر٤٘ٚ - 

ًْ ًخٗض ه٤َ أر٤ي ٌٛٙ حُظ٢ ٝٛلض ؟ - 

ػالػش أكَحّ  - 

َٛ ٜٗيَص ٌٛٙ حُـِحس ٓغ أر٤ي؟ 

. ٗؼْ: هخٍ

حرٖ ًْ ً٘ض؟  : ػْ ٓخُظٚ 

خ                                                                : هخٍ ًٓ ؿال

 

     ٜٗي ٓؼًَش  حُوخى٤ٓش  ر٤ٖ حُؼَد  ٝحُلَّ  كلٖٔ  ك٤ٜخ  رالإٙ      

: ٝ طـَٞٛص رطُٞظٚ  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ 

 

رَُص ألَٛ حُوـخىٓـ٤ش ٓـؼـِـٔـخً 

                                       ٝٓخ ًَ ٖٓ ٣ـ٠٘ حٌُـ٣َٜش ٣ؼـِـْ 

 

٣ّٝٞ رؤً٘خف حُـ٘ـوـ٤ِش هـزـِـٜـخ 

                                          ٜٗيص كِـْ أرـَف أىٓـ٢ ٝأًـِـْ 

 

ٝأهؼٜض ْٜٓ٘ كخٍٓخً رـؼـي كـخٍّ 

                                      ٝٓخ ًخٍ ٖٓ ٣ِو٠ حُلـٞحٍّ ٣ٔـِـْ 

 

ٝٗـخٗـ٢ حُـِـٚ حألؿـَ ٝؿـ٤َطـ٢ 

                                         ٤ٓٝق أل١َحف حُٔـَحُد ٓـوـٌّ 
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ٝأ٣وـ٘ـض ٣ّٞ حُـي٣ِـٔـ٤٤ٖ أٗـ٘ـ٢ 

                                  ٓظ٠ ٣َٜ٘ف ٝؿ٢ٜ ػٖ حُوّٞ ٣ِٜٓٞح 

 

كٔخ ٍٓض كظ٠ ِٓهٞح رـَٓـخكـٜـْ 

                                          ػ٤خر٢ ٝكظ٠ رـَ أهـٔـٜـ٢ حُـيّ 

 

ٓلخكـظش اٗـ٢ حٓـَإ ًٝ كـلـ٤ظش 

                                             اًح ُْ أؿـي ٓـٔـظـؤهـَحً أطـوـيّ 

 

 

                                                                      

:   ٝه٤َ ك٢ ٍٛٞ ؿٜخىٙ 

 

َ رْٖ حُوطخد ا٠َُِ ػٔخٍ رْٖ ٣خَٓ ًٝخٕ ػخِٓٚ َػ٠َِ حٌُٞكش        ًظذ َٔ  ُػ

س  رْٖ ٣ُي حُطخث٢   (ٜٗخٝٗي)رؼي ٣َٜٖٗ ٖٓ  ٝهؼش  َٝ َْ ٣ؤَٓٙ إٔ  ٣زؼغ ُػ

س  ا٠َُِ  ٛ٘خى   (ىٓظز٠ )ٝ  (ح١َُ)ا٠َُِ  َٝ َْ ك٢  ػٔخ٤ٗش آالف  كلؼَ ٝٓخٍ ُػ

 كـٔؼض ُٚ حُي٣ِْ ٝأٓيْٛ أَٛ ح١َُ  كوخطِٞٙ  كؤظَٜٙ  ّللاَّ ػ٤ِْٜ 

 

كز٤٘خ ػَٝس رٖ ٣ُي حُو٤َ  ٣لَٝ  أٛلخرٚ ػ٠ِ حُـٜخى ٝٛٞ ك٢       

ٓخكش حُٔؼًَش  ٣َٝؿزْٜ ك٤ٔخ ػ٘ي هللا ػِ ٝؿَ اًح رَؿَ ٖٓ ػظٔخء أَٛ 

رَُ ٖٓ  ر٤ٖ ٛلٞف حألػخؿْ كـؼَ   (كَه٘يحى رٖ كَٗخً  )ح١َُ ٣وخٍ ُٚ 

كـخُٝٚ ٓخػش   (ٗزَ رٖ ٓؼزي حُزـ٢ِ)٣ـٍٞ  ٣ٝطِذ حُزَحُ كوَؽ  ا٤ُٚ  

ػْ حُظو٤خ رطؼ٘ظ٤ٖ ١ؼ٘ٚ حُزـ٢ِ ٝؿ٘يُٚ  هظ٤ال  ػْ كَٔ ك٢ ؿ٤ٔغ أَٛ ح١َُ 

كطؼٖ ك٤ْٜ ١ؼ٘خ ٝؿ٤ؼخ ؿَف ْٜٓ٘ ؿٔخػش ػْ ٍؿغ ا٠ُ ٛلٞف ح٤ُِٖٔٔٔ 

. كٞهق

 ػْ طويّ ػَٝس كظ٠  ٝهق  أٓخّ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ رًَٕٝ ُٚ أٛلَ         

:  كـؼَ ٣٘خى١

اٗٚ ال ػطَ رؼي ػَّٝ  ُٝٔض أ٣ٍيًْ ُزؼي ح٤ُّٞ ! ٣خ ٓؼَ٘ ٢١ء .1

. ٝأٗ٘يًْ هللا ػِ ٝؿَ إٔ ال طل٠ل٢ٗٞ ٝ ط٘ٔظٞح ر٢ ػي١ٝ 

 

:  ك٘خىطٚ هزخثَ ٢١ء ٖٓ ًَ ٗخك٤ش

حكَٔ ٍكٔي هللا كظ٠ طَٟ ٓ٘خ ٓخ ٣َٔى إ ٗخء هللا ! أ٣ٜخ حأل٤َٓ
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    كـؼَ ػَٝس رٖ ٣ُي حُو٤َ ٣َطـِ  ػْ كَٔ كِْ  ٣ٍِ  ٣وخطَ كظ٠  هظَ   

ٖٓ حُوّٞ ؿٔخػش  ٝكَٔ حُِٕٔٔٔٞ رؤؿٔؼْٜ ػ٠ِ أَٛ ح١َُ ٝحُي٣ِْ كوظِٞح 

ْٜٓ٘ ك٢ حُٔؼًَش ُٛخء ٓزؼٔخثش ٍؿَ  ٠ُٝٝ حُزخهٕٞ أىرخٍْٛ ٣ظزؼٕٞ 

ٛخكزْٜ كَه٘يحى رٖ ٣ِىح َٜٓ كظ٠ ىهِٞح حُٔي٣٘ش ٓل٤ُِٖٞ ٝحٓظ٠ُٞ 

. حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ؿ٘خثْٜٔ ٝأٓالرْٜ

 

    ػْ رؼغ ِٓي ح١َُ ا٠ُ ػَٝس رٖ ٣ُي  ٣ٔؤُٚ حُِٜق ػ٠ِ أٗٚ ٣وَٙ ك٢ 

رِيٙ ٣ٝئى١ حُـ٣ِش ا٤ُٚ ك٢ ًَ ٓ٘ش ػالػ٤ٖ أُق ىٍْٛ ٣ٝؼـَ ا٤ُٚ رٔخثظ٢ 

. أُق ىٍْٛ

ػْ ًظذ  ا٠ُ حُو٤ِلش ػَٔ رٖ حُوطخد   .        ك٢َٟ ػَٝس رٖ ٣ُي رٌُي  

َرٖ حُوطخد  ًُٝي أٗٚ ًخٕ  َٔ خٍ كٔؤُٚ إٔ  ٣ٞؿٜٚ  ا٠َُِ ُػ ّٔ ٝهيّ ػ٠ِ ػ

 ٍَ َ هَخ َٔ ِٚ  روزَ حُـَٔ كؤكذ إٔ ٣ؤط٤ٚ  رٔخ  ٣َٔٙ كِٔخ ٍآٙ ُػ : حُوخىّ َػ٤َِْ

. اٗخ هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ  -  

س  َٝ َْ ي ّللاَّ  كوي َٜٗٗخ ٝأظَٜٗخ :  كوخٍ ُػ َٔ . رَ أَْك

 ٝكيػٚ رلي٣ؼٚ  

 ؟ ٛال أهٔض ٝأٍِٓض:  كوخٍ 

 ٍَ هَي حٓظوِلض أه٢ ٝأكززض إٔ آط٤ي ر٘ل٢ٔ :  هَخ

. (حُز٤َ٘ )  كٔٔخٙ  ػَٔ رٖ حُوطخد 

 

 ٤ٓالى٣ش ٝك٢ 657ػخّ \  ٛـ٣َش  37\  طٞك٢  ػَٝس رٖ  ٣ُي  ػخّ         

َ ُوالكش ّٔ  ٛل٤ٖ    ٓل٤خٕ  ٜٝٗي ٓؼًَش رٖ حر٢  ٓؼخ٣ٝش  ٍٝح٣ش حهَٟ  ػ

  .: ٝٓٔخ حٗ٘يٙ ك٤ٜخ ٓغ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ

 

 ٣لخ٢ُُ٘ٝ ٓؼخ٣ٝشُ رٖ َكٍَد  )

                                           َُ   (٤ُْٝ ا٠ُ ح١ٌُ ٣َٜٟٞ ٓز٤

 

ٍٖ ػ٤ِّخً  )  ػ٠ِ َؿْلي١ أرخ َكٔ

                                             َُ ٍٖ ؿ٤ِ ٢ ٖٓ أر٢ َكٔ  (ٝكّظِ

 

:      ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ حالر٤خص  

 

ٛخؿض ُؼَٝس ىحٍ حُل٢ أكِحٗخ 
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                                     ٝحٓظزيُض رؼي ػزي حُو٤ْ ٛٔيحٗخ 

 

ٝهي أٍحٗخ رٜخ َُٝ٘ٔ ٓـظٔغ 

                                      اً  رخُ٘و٤ِش  هظ٠ِ  ؿ٘ي   َٜٓحٗخ 

 

,  أ٣خّ ٓخٍ حُٔؼ٠٘ رخُـ٘ٞى ُْٜ

                                     كوظَ  حُوّٞ  ٖٓ  ٍؿَ   ًٍٝزخٗخ 

 

 

            ***************************    
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 َٓحهش رٖ َٓىحّ حُزخٍه٢

 

َٓحهش رٖ َٓىحّ رٖ أٓٔخء رٖ هخُي رٖ حُلخٍع رٖ ػٞف رٖ         ٛٞ 

ُٚ ٗٔذ ٣ًَْ كٜٞ ٖٓ ر٢٘ فػَٔٝ رٖ ٓؼي رٖ ػؼِزش رٖ ً٘خٗش رٖ حُزخٍه٢ 

  ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحإلٓالّ ٝحَٜٗٛخ  رطٕٞ رخٍمك٠َحُلخٍع رٖ ػٞف ح

. حِٛٚ ٖٓ ح٤ُٖٔ 

  ُٝي ك٢ رخٍم ك٢ حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش هزَ حُٜـَس طو٣َزخُ    

ك٢  ١لُٞظٚ  ٝٛزخٙ  حُ٘ؼَ  ٝطؼِْ  ( رخٍم)  ك٢  َٓحهشأ ٖٗ        ٝهي  

كخٓظِْٜ   ٗخػَح ك٢ حُـخ٤ِٛش حُزخٍه٢ رٖ هخُي   أٓٔخء   ؿيٙك٤غ ًخٕ 

 .  ٓ٘ٚ حُ٘ؼَ

       َٓحهش  ٛلخر٢  ٗخػَ ٓو٠َّ حٓال٢ٓ  ح١ٞٓ  حػظزَ ٖٓ ٗؼَحء 

ٝكي  ح٠ُ  حُ٘ز٢ .  ٛيٍ حالٓالّ  ٝهْٔ حػظزَٙ ٖٓ ٗؼَحء حُؼَٜحال١ٞٓ 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٓغ هٞٓٚ ك٢ حُؼخّ حُظخٓغ ُِٜـَس  ك٢ ٛزخٙ  ٝه٤َ ػَٔٙ طٔغ 
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ٙ هّٞ ٗلَ ٖٓ  ٝرؼٞ ٙ  ٓغ حر٢ ح٠ُ  حٍٝ حُٔٞحى ٝٛخؿ٤َٖ٘ٓ كخِْٓ  

.  رخٌُٞكش حٝحٓظوَٝ

 حُٔ٘ش  ك٢ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحَُّٝ ٜٗي ٓؼًَش ح٤َُٓٞى        ٝهي  

. حُوخٓٔش ػَ٘س  ُِٜـَس

 حال  رخٌُٞكشؿ٣َش  ٛـ66\ٓ٘ش ك٢ هخطَ حُٔوظخٍ حُؼول٢         ٣َٟٝٝ حٗٚ 

ً  َٓحهش  ٤ًًخ ًخٕ ٝ  أٛلخد حُٔوظخٍ ٖٓ هزَأَٓحٗٚ     كٖٔ حإلٗ٘خى ظ٣َلخ

  ٖٓرَُ ًًخإٙ ٝكٖٔ طَلَِّظٚ ٝه٤َ    ٣وَرٚ حألَٓحء ٣ٝلزٞٗٚ كِٞ حُلي٣غ

َ ك٢ هظخُٚ  هٜٔٚ ْٓ  كخك٠َ  حٓخّ حُٔوظخٍ   ُٔوظخٍ حُؼول٢ٍ ك٤ٖ ٝهغ ك٢ حألَ

 :ك٤ٖ أَٓ روظِٚكوخ١زٚ  روُٞٚ ُٚ 

َّٝ هللاِ:  حُٔوظخٍ  كوخٍ    .حُلُٔي هلل ح١ٌُ أ٢ٌ٘٘ٓ ٓ٘ي ٣خػي

َُٓحهشُ - ي: كوخٍ  ّٔ َٖ آٍ ٓل ّٕ ٌٛح ٤ُْ  ٝهللاِ ٣خ أ٤ٓ  اّٗي طؼِْ أ

َٖ  أٓخ ٝهللا ٓخٛئالء ح٣ٌُٖ أه٢ٌٗٝ!رخ٤ُّٞ ح١ٌُ طوظ٢ِ٘ ك٤ٚ  كؤ٣

ٌٞ!! ْٛ؟ الأٍحْٛ   اّٗخ ُٔخ حُظو٤٘خ ٍأ٣٘خ هٞٓخً ػ٤ِْٜ ػ٤خٌد ر٤

ٌِْن ٌَ رُ ّٔٔخِء ٝحألٍٝ ٝطلظْٜ ه٤ َُ ر٤ٖ حُ   طط٤

َّٕ حُٔالثٌش طوخطَ ٓؼٚك٤غ  ٝ  ُْ أ ٙ  ًخٕ حُٔوظخٍ ٣ِػ ّٝ  كَأٟ ك٢ ٜٗخىس ػي
ٍُ َٜٗحً ًز٤َحً َّٕ حُ٘خػَ ٣لظخ ُْ أ .  كوال رٚ  ٣ٝخ١ٍ ًٝخٕ ٣ؼِ

ٍّ أهظِي؟: هخٍ  كل٢ أ١ ٣ٞ

٤ّٓي ػ٠ِ رخد ٓي٣٘ش ىٓ٘ن:  هخٍ - َْ ًُ   ر٢   كظيػٞ ٣ّٞ ط٠ُغ 

ٌٍ   . كظ٠َد ُػُ٘ل٢ ٣ٞٓج

١َُٗشَ هللا: كوخٍ حُٔوظخٍ ألٛلخرٚ      ٖٓ ٣َكغ كي٣ؼ٢؟! ٣خ 

ْٖ حهَؽ ا٠ُ حُّ٘خّ أػِْ أّٗي طٌٌُد: هخٍ ُٚٝ -  ٝأهزَْٛ   ٌُٝ

   .رٌُي

ّٕ حُٔوظخٍ أكَؽ  ّْ ا   .ػ٘ٚ ػ

٠ٌَّ٘ أرخ آلخم -  :كوخٍ َٓحهشـ ًٝخٕ حُٔوظخٍ ٣ُ

 



 200 

 أال أرِؾ أرخ آلخم أ٠َِّٗ            

ظَخِص                                               َٔ ُٜٓ أ٣َُض حُزَُِن ُىٛٔخً  ٍَ

خ َُْ طََأ٣ََخُٙ          َٓ  أٍٟ َػ٠َ٘٤َّ 

الََٗخ                                            ًِ  ٌْ ُِ َٛخِص   َػخ ََّ  رِخُظُّ

ًٌََرظُْ            ْ ُٜ َُ ٍُ  اًِح هَخُُٞح أَهُٞ

ُؿٞح َُزُِٔض ُْٜ أََىحط٠                                            ََ إِ َه َٝ

ك٤ُِي          َٞ لََُص رِ  َٝؿؼَُِض ٌٍَٗحً  ًَ

خِص                                               َٔ ُٔ ٌُْ َكظ٠ّ حُ  َػ٠ِّ هِظَخَُ

   ٜٓؼذ رٖ حُِر٤َ رخُزَٜسػْ ًٛذ ح٠ُ   . رب١الهٚ حُٔوظخٍ حُؼول٢  كؤَٓ

  .ا٠ُ ىٓ٘نٝرؼي ٓوظَ ٜٓؼذ  حٗظوَ 

 رؼي ٓوظَ  ػْ ػخى ا٠ُ حُؼَحم ٓغ رَ٘ رٖ َٓٝحٕ ٝح٢ُ حٌُٞكش        

 ٝؿخَء  ٍٝؿؼٞح ٝهي ٓطَٝح ٝؿلخف هل٢ٍ  كخ٤ٛذ حُ٘خّ د. حُؼول٢ حُٔوظخٍ

ٌَ ؿخٌٍف َُٓحهش ٤ٓ َُف   كخٓظألص ىحٍ   ٝٛٞ ٝحهٌق   رَ٘ رَٔٝحٕ ُحٍٙ حأل٤ٓ

  ٢ٓٝ حُٔخء

 ُْٝ   ُوي طل٠ِّض ػ٢ِّ اً أّٗي ىػٞص أْٓ أِٛلي هللاُ أ٣ُّٜخ حأل٤َٓ:  كوخٍ

 ٝٛ٘خ أ٠٣خً   ُٝٞ ًَ٘ض ٍكؼَض ٣ي٣ي ُـخء حُّطٞكخٕ  كـخء ٓخطَٟ طَكْغ ٣ي٣ي

ِِ حُ٘خػَ ُِٝٔٙ  كٔخ ُحى ػ٠ِ إٔ حٓظـَم ك٢  ًخٕ حأل٤َٓ ػخٍكخً رـٔ

   ح٠ُّلي

    ٛـخٙ َٓحهش حُؼول٢ ٝح٤ُخ ػ٠ِ حُؼَحم  حُلـخؽ رٖ ٣ٞٓقحٛزق ُٝٔخ 

.    ٝرو٢ ك٤ٜخ  كلَ ا٠ُ حُ٘خّ كطِزٚ

: حٗٚ  ٗخهٞ ؿ٣ََ ٖٝٓ ًُي هُٞٚ :      ٖٝٓ حهزخٍٙ 

ُؾ ٣َرًٞػخ كب٢َِّٗ ال أٍٟ  ْٛ ْٕ أَ  كِب

ُْ حأله٠ٜ ػ٠ِ ٗخٍٗت ك٠َْال                                             ٤ُِ٘وٜ
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  ْْ ُٛ ٌّ ُؿؼٍُٞ ْْ ِػظخ ٜ٣ ٍِ وخ َٓ  ٌٍ ـخ ِٛ 

ال                                                   ًْ ْٖ أَ ٌُ رِطخٌء ا٠ُ حُّيحػ٢ اًح ُْ ٣َ

 ََ ٍِ كال طَ ِٕ حُلٔخ ٘خ ْٓ  ٓٞحٌء ًؤ

ْْ ػ٠ِ ٗخٍٗت ك٠َْال                                                  ٤َْٗزٍَش ٜٓ٘  ١ٌُ

٠ً٘ ٝهي ُو٤ٚ ؿ٣ََ  حُلٍَىم ػ٠ِ ؿ٣ََ       ٝحٗظَٜ ِٔ  رؼي طاَلفٍ ٝطَٜخؽٍ  -رِ

كُٞٚ  ٝحُّ٘خّ ٓـظٔؼٕٞ -  ٝحُـََِزش ك٤ٜٔخ ُـ٣َََٛ  ًخٕ حُق ًخٕ ر٤ٜ٘ٔخ

ٌَ ٍ ُْٝ ٣ٌٖ  ٝٛٞ ٣ُ٘٘ي : حٓظلٖٔ ٤َ٘ٗيٙ فٍآٙ ٖٓ هزَ حٕ ؿ٣َ

 ٖٓ أٗض؟ : هخٍ ؿ٣ََٝ 

ُٞ ٖٓ أهِحٙ هللا ػ٠ِ ٣ي٣ي: هخٍ َٓحهش  . رؼ

كي أٓخ ٝهللاِ: هخٍ ؿ٣ََ َْ َْٛزظي َُظ َٞ  .  ُٞ ػَكظي ُ

ّْ ػ٠ِ ١َْزغ       ك٤غ  حٕ ٗؼَٙ   ٌَ ك٢   كٜٞ  ٝحُٜخّ ٣٘ ّٖ  ؿِٔظٚ  ٜٓ  ٣ظ

  ٝطوّطؼض كخٍ ك٢ ألالثٚ  حٓظ٘غ ػ٤ِٚ ٝ  كبًح أٍحىٙ  ٖٓ ٓٔؼٚ أّٗٚ ٣ويٍػ٤ِٚ

 .   كٜٞ َٜٓ ٓٔظ٘غىٝٗٚ أٗلخٓٚ

     حٗظَٜ َٓحهش رخُلٔخٓش ٝحُٔيف ٝحُلوَ ٝحُلٌٔش ٝحُٞٛق ٝحُٜـخء 

. ٝحَُػخء ٌٝٛٙ حْٛ حؿَحٝ حُ٘ؼَ  حٌٗحى  

ٛـخٙ  حُؼول٢ ٝح٤ُخ ػ٠ِ حُؼَحم  حُلـخؽ رٖ ٣ٞٓقحٛزق ُٝٔخ         

  ٝرو٢ ك٤ٜخ    كلَ ا٠ُ حُ٘خّ  كطِزٚ َٓحهش

 ٛـ٣َش  حُٔٞحكن 79\ ك٢ ٓ٘ش  ٓ٘ش طٞك٢ ػٖ ػَٔ ٣٘خِٛ حُؼٔخ٤ٖٗ ػخٓخً   

 ٤ٓالى٣ش  704ُٔ٘ش 

 :٣وٍٞ  (حألُى) ٝهّٞ حِٛٚ (رخٍم)كوَ رٔآػَ هٞٓٚ     ٝهي 

 

       ْْ ْٕ ٓؤَُض رٔـِيٛ َُٗ٘ٞءسُ ا  ه٢ْٓٞ 

                                    ٍِ ِّ أٝ ُْ طٔؤ ك٢ ٛخُقِ حألهٞح
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َّّ ػٖ أكٔخرِْٜ         َٖ حٌُّ  حُّيحكؼ٤

                                    ٍِ ٣َّْٜ ك٢ حُِٔ٘ ِٞ َٖ ػَ ٤ٌَٓ ُٔ ٝحُ

َكْض        َٝ ٣خُف طَ٘خ َّ َٖ اًح حُ طِؼ٤ٔ ُٔ  ٝحُ

                                        َِ ِل ْٔ ُٓ  ٍّ ّ ػخ َِ رِوَظخٜٓخ ك٢ ً

        ُْٛ ٍَ َٖ حُظُّالِٓش ؿخ ِٓ  َٖ  حُٔخِٗؼ٤

                                         َِ ٤ٍَِّٔي ُْ ٣ُظْزَ ً َٖ   كظ٠ّ ٣َز٤ِ

 ٛـ٣َش ك٢ 79\ ك٢ ٓ٘ش  ٓ٘ش طٞك٢ ػٖ ػَٔ ٣٘خِٛ حُؼٔخ٤ٖٗ ػخٓخً      

حُ٘خّ  

:   ٖٓ ٗؼَٙ  ٌٛٙ حُو٤ٜيس حَُحثؼش 

ــٍش َٓ ـُِـٞ َٓ  َُ ٛـ٠َ َؿـ٤ــ َٝ رِـ٤ـؼَـشُ  ٍَ ـض  َٔ َػـ َُ 

ـــ٠ أَٗــ٤َــُذ                                           ِٓ أ ٍَ  َّٕ أَ َٝ ــزِــَُص  ًَ  أََّٗـــ٠ 

ٍم ٍِ ـــض كِـــ٠ رَـــخ ًَ ٍَ ٟ أَى ٍَ أَص َػـــٌَح ٍَ َٝ 

َٛــُذ                                         طَـَ َٝ  ِٕ ٍِ حُـــَ٘ــخ َٛـٞ ـٖ  ِٓ كَـظَـَوـخُف 

ــخ َٜ ُٝػــ َُ ٍُ ٣َــ ح َِ ــخ إَٔ الَ طَـــ َٜ ُ٘ـلُّــ ٣َـ َٝ 

ــخ أَٝ ػَــ٤ِّــُذ                                              َٜ ـ َٔ ُٝ َٗـلـ َِّ ٌَ طُـؼَــ رِـٌــ

٣ــَ٘ــٍش  ِِ ــ ُِ  َٖ ؿـــ ََ َّٖ اًَِح َهــ ــ ُٜ ـؤََّٗــ ًَ َٝ 

ُد                                          ََ رـــ ٍَ حثِــ٢ِ  َٞ ِّْ حُـَلـ ــٖ َؿــ ِٓ  َٕ رَــَُ َٝ

ــخ َٜ ـؤََّٗـ ًَ  ِٖ ـزِـ٤ــ ـَ حِء حُـ ََّ َِّ َؿــ ــ ًُ ــٖ  ِٓ 

رَّــُذ                                              ََ ــ ُٓ  ِٖ ـوـَِـظَــ٤ــ ُٔ ُّْ حُـ ــؤٌ أََكــ َٗ ٍَ  

حَى ػـِــ٠ َٗـِوــ٠ٍّ َُـُٞٗــُٚ َٞ ــ ِّٔ ٟ حُـ َِ  طُـــ
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٣ـُلــُٚ أَٝ أ١َــ٤َــُذ                                            ٍِ ــِش  َٓ ـَيح ُٔ َُ حُـ ـؼــ ِٓ

ـِــُٚ ًُ ـخَُــَي  َٓ ٍُ هَــي أَٛـَِـٌــَض  طَـوُــٞ َٝ 

طـوـِطــُذ                                        َٝ ـخَء  َٓ ٟ حإِل َِ ـخ طَـ٘ـ َٔ ـ َٔ  كَـَِـزِـجـ

ٛـخ َِ ـ٠َـ٠ ٓـٖ ُػـٔـ َٓ ٍِ كـ٤ـٔـخ هـي   ُـْ طَـي

ـؼَــَِّــُذ                                           ُٓ َّٕ حُــــٞحَى ٣َـٜـ٤ــي ٝٛــٞ   أَ

ــُٚ َٓ أ ٍَ َ٘ــ٠  َّ٘ـ٤ـِذ ٣َـــ ـَُء رَـؼـَي حُـ َٔ حُـ َٝ 

ُد                                        ََ ٣َـطــ َٝ ـزَــخِد  َّ٘ ٍِ حُـ َِ ـٞ اَُِـ٠ َؿــ ُٜ  ٣َـِـ

ــخ َٜ ـ ًِ ـخ َٔ ََ طَـؼـٌُُُـِ٘ـ٠ ػـِـ٠ آـ حُـَوـ٤ـ َٝ 

َٔــُذ                                           ــخالَ ٣ُـلـ َٓ ٍُ هَــي أَٛـَِـٌــَض  طَـوُـٞ َٝ

َٗـطـزَــشٌ  كَـَلـَِـلـُض الَ طَـ٘ـلَـيُّ ِػـ٘ــِيٟ 

ــُذ                                        َٜ ـِــ َٓ ِس  ــيَّ َ٘ ـ َٔ َٓـزــ٢ُ حُـ  َؿــََىحُء أٝ 

٣ــُض ِػـَ٘ـخَٗــُٚ َٞ حِء اًَِح َػـ ََ ــ ـِ  َٓـٜــُذ حُـ

ـطـِ٘ــُذ                                         ُٔ َُ حُـ ِػـ٤ـ ََّ َْ حُـ ُٛـ٠ِـ ُٓـُلـٌن اًَِح 

ـــخ اًِح حٓـظَـوَـزـِــظَــُٚ كَــ٤َــوُــُٞىُٙ َّٓ  أَ

ــٌَُّد                                          َ٘ ـ ُٓ  َِ ِؿــٌٌع َػــالَ كَــَٞم حُـَّ٘ـِوـ٤ــ

ـــَذ كَــٞهَــُٚ ًِّ ٍُ  ِٖ ٣ــ ُم حُـوــيَّ ََّ ـؼَــ ُٓ َٝ 

َُّ طَـوَــِّــُذ                                             ـؼَــشٌ طَـَظــ ِٓ ـخ َٓ َٝ  ٌَ ــ َٜ ُهـ

ِٚ َُّ كِــ٠ أٗـيحهِــ َّ ٣َـ٠ِــ ٟ حُـِِّــــخ ََ طَـ َٝ 

َٛــُذ                                           ِٚ ٣َـٌ ُّ كِـ٤ــ ـ٠ ٣َـٌــخَى حُـلَــؤ َكـظّـَ

ـؼــخً  ِٓ ح َٝ ـ٘ــُٚ  ِٓ  ِٞ رــ ََّ َٕ حُـ ـٌــخ َٓ  ٟ ََ طَــ َٝ 
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َٗــُذ                                          َؿـ٘ــٌذ َكــٞ َٝ كــٌذ  ٍَ  ٌْ ـظَـَ٘ـلَّــ ُٓ

٣ــُ٘ــُٚ ِِ ِٚ ٣َـ ـ٤ــ ِٔ ٌٕ ًـخُـوَـ ح ََ َُــُٚ ِؿــ َٝ 

ــُذ                                             ٌِ ـ٘ــ َٓ َٝ  ٍِ ــالَ ـِ َُ حُـ ِٚ أَػَــ ٌَ رِــ َٛــ ٍَ

كـُِــٞكَــٍش ُُ َٓــُٚ َػــَِــ٠  ٍِ َّٕ كَــخ ــؤ ًَ َٝ 

ـِــؼَــُذ                                             َٓ ــخ  َٜ ِٕ كِـ٤ــ ُــَيح ِٞ ـِـ ُِ َؿــََىحَء 

ُٔــٞهُــُٚ ـــخ اًِح حٓـظَـيرَــَطَــُٚ كَـظَــ ّٓ  أَ

َظـ٤ــٌق أَكـــَيُد                                            َٝ ــخ  َٜ ـ ُٜ ـ ِّٔ ٌَ ٣ُـوَـ ؿــ ٍِ

ــخ َٜ ـخطَــ َٔ َّٕ َكـ َ ـــؤ ًَ ٣َــشٌ  ٍِ ؿـــخُء َػــخ َُ 

ََّ َػـ٘ـٜــخ أٍََٗــُذ                                            ُٝص حُــــ ََ ــ َٓ ــخ  ّٔ ُـ

ً ٟــخ َِ ـؼــ ُٓ  ُّ ٍِ ـلَّـَلــُٚ حُـلَــٞح َٜ اًَِح طَـ َٝ 

ِّــُذ                                          ـظَـٌَث ُٔ ُٕ حُــَـ٠ـ٠ حُـ ـََكـخ ِٓ  ٍُ كَـ٤ُـوَـخ

ـ٘ـ٤ـزَــِش رَــَِّــُٚ ـِ اًِح ٣ُـوَــخُى َػـَِــ٠ حُـ َٝ 

ـــَ٘ــُذ                                           ُٔ ِٕ حُـ َٖ حُـِؼـَ٘ــخ ـ ِٓ  َّْ ٠ ٣ُـَلـ َكـظّـَ

ــخ هُـيطَــُٚ َٓ ٟ حُـَلـٜـ٠ ٣َـ٘ـوَـ٠ اًَِح  ََ طَـ َٝ 

ٍِ الَرَـــٍش الَ ٣ـوُــَِــُذ                                               ــ٘ــَي ـَ ـ٘ــُٚ رِـ ِٓ

َٛــخ ٍَ ُٔــٞ َّٕ ُٗـ َ ـــخ ًَ ــخ  َٜ ـ٤ـ ِٓ ح َٞ ٌّْ َكـ ــ ُٛ 

ــُذ                                        ـَ ٍَ ػـٖ أٓـ٤ـَ ٣ُـلـ ـٜـ ِٓ  ِْ ـٖ ِٗـوـ ِٓ  

ــخ َٜ ـظُـِٞٗــ ُٓ ُّٖ كَــَٞم  ــخ ٣َـٔـظَــ َٔ ـؤََّٗـ ًَ ٝ 

َِ ١ُـلـَِــُذ                                          ـخِػــ َٗ حألَ َٝ ـَ٘ـخرِـِي  َّٔ َٖ حُـ  رَـ٤ـ

ــُٚ َٜ ؿــ َٝ ــُق  ِّٔ ــ َٓ ُ  أَهـَِـٜـظُــُٚ َكــٞالً أ
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٣ـ٘ــُيُد                                      َٝ  ُٕ ــٞ ُٜ ــٖ ٣َـ َٓ  ِٖ ح١ِـ َٞ ـ َٔ أَُهـٞ حُـ َٝ  

ـظَــخَءُٙ  ِٗ  ٍِ َؿـؼـِـظُــُٚ ُىٝٗــٞ حُـِؼـ٤َــخ َٝ 

ُد                                          ََ ـوـ ُٔ َُ حُـ ِهـ٤ـ َٞ حُـيَّ ُٛـ َٝ ـَِـ٠  ـَ ٠ حٗـ َكـظّـَ

ـُٞٗــُٚ كــ٠ ُظـَِّــٍش  ُٛ َٖ أَ حُـوَـ٤ـَع ِكـ٤ــ َٝ 

ـؼَـوَّــُذ                                              ُٓ ِٝد  َُ ََ حُــُــ ــخ هَـزــ َٜ ـ٤ُّـ ِ٘ كـ َٝ

 ِٚ ــ ِٓ َُــُٚ ػَــالَُع َُـوَــخثِــقٍ كـــ٠ ٣َــٞ َٝ 

ُد                                                 ِ ّٝ َ ــظَــؤ ُٓ  ِٚ ــ ِِ ـــَغ َُـ٤ــ َٓ  ُٙ َُ َٗـِوــ٤ــ َٝ

ــؤَّٗــُٚ ًَ  ٍَ ـــخ َٛ ـ٠ اًَِح أَػــَ٘ــ٠ ٝ  َكــظّـَ

ٌٍّ أكــوَـــُذ                                                 ــــِي ُٓ حرــ٤ــٍش  ََ َكـــٌي رِـ َٝ

ـخَؿــشٌ ـَ ُٕ َُـ َٛــخ َِّ ــ٠ ٝحُـ ِٓ َٛـ٘ــُض هَـٞ ح ٍَ 

أٍََؿـــُذ                                         َٝ َٔــذَّ  ٟ إَٔ ٣ُـ َِ ـٜــ ُٔ ـ ُِ ــ٠  َٔ أكـ

ٍس  َٞ ــخ أٝ َىػـــ َٜ َٓـزـوَــٍش َؿــخُىٝح رِـ  كــ٠ 

ـــَي أ١َــُِــُذ                                              ُِ ًَ ََّ ــ ًُ َٝ  ِٕ َٛــخ َِّ َّ حُـ ٣َــٞ

ــٖ ًُ َِ َُٝــْ أَ ـ٤ـ ِٜ ََ حُـزـ  كَـَ٘ـوَـِـظُـُٚ طَـوـ

ُد                                              ــٌِّ ٌَ َٔــُٚ ٣ُٝــ ــٖ ٣ُــَوــخِىُع َٗـلــ َّٔ ـ ِٓ  

ِٖ ِؿــالََُــُٚ  طـ٤ــ ََّ ِٚ حُـوَـ  أُُـِوــ٠ َػـَِـ٤ــ

ٌُــُذ                                              ٍٕ ٣َـٔـ َُّ هَــَ ــ ًُ ـ٘ـُٚ  ِٓ  ُٞ كَـ٤ـِلـ٤ـ

ِٚ ــ ُِ ــخَء رَــؼــَي ًُرُــٞ َٔ ِٚ حُــ ىُّ كِــ٤ــ ٍُ أ َٝ 

ـٔـظَـٜـؼَــُذ                                              ُٓ ـخََّٗــُٚ  ًَ ـ٠ ٣َـؼُــَٞى   َكـظّـَ

َّ رَـِوـ٤َّــشٌ  َِ ٝكـ٠ حُـِؼـَظـخ ـ٤ـ ِٜ ُى حُـَوـ َِ  هَـ
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َٛــُذ                                               ــخ الَ طَــٌ َٜ ـ٘ـؼَــٍش هَـيَّٓـظُـ َٛ ــٖ  ِٓ

ٌد ُِ ح َٞ ــ َٗ ــ٠َ  ِٛ ٝ َِ حهَـلُــٞح رِـخُـَوـ٤ــ َٞ  ٝطَـ

ـظَـــَــ٤ِّــُذ                                                  ُٓ  ُْ ــ ِٜ َّٖ َػـَِـ٤ــ ُٛــ رــالَُإ َٝ

َٗــخ ََ ُْ أَٓـ ــ ِٔ ِّ حُـَوــ٢ِّ َٗـوـ أ ََ  رِـظـَ٘ـخ رِـ

٣َـٜـ٠ِــُذ                                             َٝ حُء  ََ ــ ِٔ ٍُ رِـَ٘ـخ حُـ ـٞ ـُ َُـ٤ـالً ٣َـ

ــخ َٜ ـ َّٔ َّ َٝؿـ َْ حُـُّ٘ــــٞ ــ َٔ ـ٠ اًَِح ١َـ  َكـظّـَ

ُد                                                 ِ ّٞ ــ ـَ ــظَــ ُٓ ــخ  َٜ ٌٍى ٣ُــَــ٤ِّــُذ َُـَٞٗــ َٝ  

ُٞ رُـُطـِٞٗـٜـخ ـ٤َـِوـقَّ َكـ٘ـ ُِ ـخ  َٜ ـخُكـٞح رِـ َٛ 

ُد                                             َِ ُِــَي طَـ٠ــ ًَ ٍِ َٛــٞ ــٖ  ِٓ ـْ  ُٜ ٝهُـُِـٞرُـ

ــخ  َٜ ـلُّــ َٛ  ٟ َِّ ــ ُٓ ــخ ٝ َٜ ٝح أَِؿـَِّـظَـ ََ ــ َٓ ٝ 

َٛــُذ                                              ـٌ ُٔ ــخ حُـ َٜ ٟ َػـَِـ٤ـ َِ ـخ ٣َـــ َٔ ـؤََّٗـ ًَ ٝ

سً  َٝ ِٖ ُؿـــي ــ ِٓ َُ حأل٣ََــخ ص َُــُٚ ١َـ٤ــ ََ  َٝؿــ

ِْ طَـ٘ــؼَــُذ                                                 ــخثِــ َٗ ٌَ رِـخألَ َّٖ ١َـ٤ــ ــ ُٜ َُـ َٝ

ــخ َٛ ـٔــخٍ ُهـُيِٝى ِٗ  ِٖ ٟ َػــ َٝ ُٖ آ ـخَف حرــ َٛ 

ؼـَِــُذ                                              ٟ َُـُٚ هِـزَـَ حُـ٤َـٔـ٤ـ٘ـٖ حُـؼّـَ ََ َٝؿـ

ٓــ٠ ٍِ ـلَـخ ُِ ـخ ٝهُـِــُض  َٜ ـِـُض َىكـؼَـظَـ ـَ  َػـ

ــُذ                                             َٜ ـٔــ ُٔ ــٞحَى حُـ ـَ َّٕ حُـ حًــٞ رــٚ ا ٍَ  

ٟ ِٗـٜــَق حُـٔــَيٟ ََ  ٝأَرـ٠ َػـَِـ٠ّ ٝهَـي َؿـ

ـ٤َـخ١ُ ٝطُـٌـَِــُذ                                             ِّٔ َُ طَـؤُهـٌُٛـخَ حُـ ٝحُـَوـ٤ـ

 ِٚ ـظــِ٘ــ َٓ ٌٞ كـــ٠  ـظَـوَـزِّــ ُٓ ــُٚ  ُٓ  ٝؿـال
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ــُذ                                                ـَ ـؼــ ُٓ  ٌٟ أ ٍَ  َّٖ ــ ُٜ ـ٘ــ ِٓ  ِٚ رـٔـٌــخِٗــ

 ٌُ َِّ ـزَــ َٓ  َٞ ُٛــ ٝ ِٖ ـلَّـ٤ــ َّٜ  َكـظّـ٠ أَطَــ٠ حُـ

ُد                                                 َِّ ـــَــ ُٓ  َِ ــ٤ــ ِٜ ُٟ حُـزَـ أ ٍَ  ِٚ ـخِٗــ ٌَ ـ َٔ رِـ

ِٚ َف حُـزَـِؼـ٤ــَي رَـَطـَكِــ ََ ـ َّ٘ َْ حُـ  آـظـؤَٗـ

ُٕ رِــ٤ــٍي ٣َـِــَلــُذ                                                   ــََكــخ ِٓ ـؤََّٗــُٚ  ًَ ٝ

 ِٚ ــ ِٓ ـــٖ هَــٞ ِٓ ـخرَــشٌ  َٜ َّٖ ِػـ ــ ِٜ ـ ٌُـِِّ ـ ُِ ٝ 

ــُذ                                               ًِ ـٞ َٓ  َِ َٖ حرـَ٘ــخِء حُـوَـزَـخثِــ َُٝــُٚ ٓــ

ــخرِــٌن َٓ َٛـــٌَح   ٍُ َ٘ـَٞٗــُٚ ٣َٝــوُــٞ  ٣َـــ

ــُذ                                             ـِّ ـظَـؼَـ ُٓ ٌّ كــ٠ حُـَوـِــِن أٝ  َِّ ـظَـلَـ ُٓ  

حَءُٙ  ٍَ َٝ ــ٤ــٖ  ِٜ ــَهِــ ُٔ أًَُدُّ َػــ٘ـــُٚ حُـ َٝ 

٣ــٌق ٣ُـــَ٘ــُذ                                            ٍِ  َٞ ُٛــ َٝ  ِّ ٍِ ح َٞ ٍَ حُـلَــ َكــٌَ

ٌإ  َُ ٌم أَِّٗـــ٠ حٓـــ ٍِ َْ رَـــخ ـظَـؼـَِــ ُِ  َٛــٌَح 

ُد                                             ٌِ سٌ الَ طَـٌــ ََ حرِــِن َٗـظــ َٞ ـ َّٔ ُِـ٠ كِــ٠ حُـ

ــْ ُٜ ــ ُٓ ـــخ أكـالَ َٓ  ٍُ َٖ حألَهــ٤َــخ طـزَـ٤ّــ َٝ 

ُد                                            َِ ــؼــ ُٔ ُّ حُـ ــخ َٔ ــ ُٔ ُْ أٍََىُإُٙ حُـ حُـِلـِــ َٝ

ِٚ أ٣ِــ ََ ُٕ رِـ ــٖ ٣ُـؼَــخ َٓ ــْ  ُٜ ـ٘ـ ِٓ  ُّ حُـ٘ـخ َٝ 

٣ُــؼَــٌَُّد                                                َٝ  ِٚ ــؼَــٌٌَّد ٣َـ٘ــوَــ٠ رِـــ ُٓ َٝ

َٛـخِٗــَ٘ــخ ٍِ  َّ حِف ٣َـــٞ َٝ َٝ حَء  ََ ــ ِٔ  كَــَيعِ حُــ

ٍس                                               ََّ ــ ِٔ ٍَ الَ ٣َــظــؼَــُذ رِـِطــ ــ ِٓ ــخ َٟ  أَٝ 
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                      21 

 

            ػـَٝس رٖ  كـِحّ  حُؼ١ٌٍ   
 

 

 

َ رٖ ٓخُي أكَي ر٢٘ كِحّ رٖ ٟزش رٖ          ِٛ ٜخ ُٓ ُٛٞػَٝس رٖ ِكِحّ رٖ 

 . رٖ ٓؼي رٖ ػَٔ رٖ ٣ٌْٛ  ػزي رٖ ًز٤َ رٖ ػٌٍس

   

        ِٚ ِّٔ ز٢ّّ)أكذَّ حر٘شَ َػ ِٖ ٓخُي ح٠َُّ َ ر ِٛ ٜخ ُٓ ٝهي  (َػلَحَء رَِ٘ض ػوخٍ 

ِْ٘ن ِؼ ُْ ِس ح سَ رِ٘يَّ ٍَ ٌْ ْٞ ُػ ََ رَُ٘ َٜ ُِْؼلَِّش حٗظ  ٣ٝؼظزَ ػَٝس أكي حُٔظ٤ٔ٤ٖ   ك٤ِٚ  ٝح

ََ . ح٣ٌُٖ هظِْٜ حُٜٟٞ ٝال ٣ؼَف ُٚ ٗؼَ اال ك٢ ػلَحء ر٘ض ػٔٚ ٝهَْي ه٤ِْ

 : ألََكِي حُؼ٤٣ٌٍٖ

أٍَس؟ -    ََ ٟ حٓ َٞ َٛ ُص ك٢  ْٞ ُٔ َ٣ ٌُْ ْ٘ ِٓ  َِ ُؿ ََّ ٍُ حُ خ رَخ َٓ
َّٕ  :  كَؤؿخَد خالً ك٤ِ٘خ أل َٔ ِػلَّشً  َؿ َٝ   . 

 

ٝه٤َ  إٔ كِحّ  رٖ ٜٓخَٛ ٓخص ٝطَى حر٘ٚ ػَٝس ٛـ٤َحً ك٢ كـَ        

ًٝخٗض ػلَحء طَِرخً ُؼَٝس  ٣ِؼزخٕ ٣ٞٓش ٣ٌٝٞٗخٕ . ػٔٚ ػوخٍ رٖ ٜٓخَٛ
ًٝخٕ ػوخٍ ٣وٍٞ ُؼَٝس  ُٔخ . ٓؼخً  كظ٠ أُق ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ اُلخً ٗي٣يحً

:  ٣َٟ ٖٓ اُلٜٔخ ٝكزٜٔخ 
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 .أرَ٘ ٣خُٝي١  كبٕ ػلَحء حَٓأطي إ ٗخء هللا- 

 

ٗي  كخُلوض ػلَحء رخُ٘ٔخء  ٝأُلن             َُّ َّٖ حُ ِٓ ٝرو٤خ ًٌُي كظ٠ رِـخ 

ػَٝس رخَُؿخٍ  ُٝكـذ ر٤ٜ٘ٔخ  كؼخٍص ُٞػش حُلذ ٝحُ٘ٞم ك٢ ٛي٣ٍٜٔخ 

 ٗـلخ ػظ٤ٔخ (ػلَحء ) ٗـق هِذ ػَٝس رلذ حر٘ش ػٔٚ   ٝ.ؿَحء حُلَحم

:  ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ كخكزٜخ كزخ ٗي٣يح  ُْ ٣ٔظطغ طلِٔٚ 

    

 ٝكــيػظ٢٘ ٣ـخ ٓـؼي ػٜ٘ـخ كـِىط٢٘  

 ؿ٘ٞٗـخ كـِى٢ٗ ٓـٖ كـي٣ؼي ٣خ ٓؼي                                             

 

 ٛٞحٛـخ ٛـٟٞ ال ٣ؼـَف حُوِـذ ؿ٤َٙ

.   ك٤ِْ ُــٚ هزــَ ٤ُْٝ ُــٚ رؼـي                                               

 

 

كِٔخ حهزَ ػٔٚ رٌُي َٓ ػٔٚ   (ػلَحء  ) كٌٛذ ا٠ُ ػٔٚ ١خُزخ  ٣ي حر٘ظٚ 

 :رٌٜح حُوزَ ٝكَف ًؼ٤َح  كوخٍ الرٖ أه٤ٚ 

.  ًْ ٍَٓص ُٔٔخع ٌٛح حٌُالّ- 

ٗلٔٚ  ر٘لْ ٍ  ػٔٚ  كَٔ ػَٝس  ٝكَف كَكخ ؿخَٓح  ٝ ًؼ٤َح  ُٝٔخ ه٠ِ 

 ٣ٌل٤ٚ    ُي٣ٚ ٓخٍ ٤ُْ حُٞهض أٓق  ٝكِٕ ٗي٣يح  ألٗٚ ٣ؼِْ إٔ حرٖ أه٤ٚ 

:  ٝهخٍ ُٚ  طٚ ٤َُٜٔ حر٘ظٚ ػلَحء رؼي  ٓٞحكن

حرَ٘ ٣خ ػ٢ٔ كٔخ َٜٓى  - 

 .ػٔخٕٗٞ ٗخهش : كوخٍ ػٔٚ 

 

 ػخ٤ٖٓ ٙ ١ِٝذ ٖٓ ػٔٚ  حٕ ٣َٜٔ ٍؿْ  ٛؼٞرش حالَٓ كٞحكن ػَٝس         

: ٢ً ٣ٔظط٤غ  ؿٔغ ٌٛح حُٔخٍ كٞحكن ػٔٚ هخثال ُٚ 

. أٗض ُؼلَحء ٝػلَحء ُي -  

  :كخ ٗطِن ػَٝس ٣ـٔغ حُٔخٍ ٖٓ رالى ح٤ُٖٔ ٝٛٞ ٣وٍٞ 

 

ٝٓخ٢ُ ٝحَُكٖٔ ؿ٤َ ػٔخٕ         ٣ٌِل٘ـ٢ ػٔـ٢ ػٔخ٤ٗـٖ ٗخهـش       

 

ِلزَٚ     ٝهي       ػخَٓ  رٖ ٛالٍ ر٢٘  ُٚ  ٖٓ  ك٢ ٓلَٙ  كظ٤خٕ ٛي٣وخٕ  َٛ

ح  ٣وخ١زٜٔخ  ّر٤٘ٔخ ًخٕ ػَٝس ٍٝك٤وخٙ حُٜال٤ُخٕ ٣ـّيٕٝ ح٤َُٔٔ حُظلض ا٤ُٚ

:   ك٤وٍٞ ٟٛٞ ١َٝ٣ٝ ُٜٔخ هٜظٚ  ٝٓخ ٣ؼخ٤ٗٚ ٖٓ ُٞحػؾ حُؼ٘ن ٝحٍ
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ـٖ ػ٤ِـخ ٛـالٍ رـٖ ػخٓـَ ِٓ  ه٤ِِـ٢ 

 رٜ٘ؼخء ػٞؿخء ح٤ُـّٞ ٝحٗظظَحٗـ٢                                             

 

ال ِٔ  ٝال طِٛيح ك٢ حٌُهَ ػ٘ي١ ٝأْؿ

                                             ِٕ ـزـظـِـ٤ـخ ُٓ  كـبٗـٌـٔـخ رــــ٢ حُــ٤ــّٞ 

 
ـخ ػـِـ٠ ػـلـَحء اٌٗـٔـخ ؿـــيحً ّٔ ـ ُِ  أ

                                              ِٕ  رٞٗـي حُـ٘ـٟٞ ٝحُزـ٤ـٖ ٓؼظـَكـخ

 

 ػٔٚ ر٘ش ٙ ػَٝس َٜٓح الكغى١رو٢ ػَٝس  ٝٛخكزخٙ  ٣ـٔؼخٕ حُٔخٍ  ٍ     ٝ 

ٍَ ك٢ حُل٢ّ  ٍؿَ ػ١ٌَّ ٖٓ  حُلظَس ٌٛٙ    ٝهالٍ ًٔخ  كَٝ ػٔٚ ػ٤ِٚ ِٗ 

حُ٘خ٤ٓش   ك٘لَ حُـٍِٝ ٝٝٛذ ٝأ١ؼْ   ٍٝأٟ ػلَحء   (حُزِوخء)أػ٣َخء 

ًٝخٕ ُِٓ٘ٚ ه٣َزخً ٖٓ ٍِٓ٘ أر٤ٜخ   كؤػـزظٚ ٝهطزٜخ ا٠ُ أر٤ٜخ كَكٞ 

َُ.حرٞٛخ ١ِزٚ  ّّ ػلَحء  كالكع   كؼيٍ حَُؿ  هزٞالً   ػ٘يٛخ  حُؼ١َّ ا٠ُ أ

: هخٍ ُٜخ ٝكـخءص ا٠ُ ُٝؿٜخ ػوخٍ  ُْٝ طٍِ طو٘ؼٚ ٝطٔظ٤َٟٚ كظ٠ ٝحكن

. كبٕ ػخى ٢ُ حَُؿَ هخ١زخً أؿزظٚ -  

 

َُ حُـ٢٘  ح٠ُ حر٤ٜخ  حُوٍٞ ك٢ ٗخ  كٞؿٜض ا٤ُٚ إٔ ُػْي ا٢ُ  هخ١زخً  كَؿغ حَُؿ

حُوطزش  كؤؿخرٚ أرٞٛخ رخُوزٍٞ  ٝحَُٟخ كِٔخ ًخٕ ح٤َُِ ىهَ رٜخ ُٝؿٜخ 

  (حُزِوخء) طٚ ٝأهخّ ك٤ْٜ ػالع ٤ُخٍ ػْ حٍطلَ رٜخ ا٠ُ حُ٘خّ ا٠ُ رِي

:  كوخُض ػلَحء هزَ إٔ ٣يهَ رٜخ 

 

ّٕ حُل٢َّ هي ٗو٠ٞح        َٝ ا َْ            ٣خ ُػ

ػَٜي حإلُٚ ٝكخُٝٞح حُــيٍح                                     

 

ُّّ ػلَحء ٝحَُيٛخ          ُظ٤ِ٠َ ػَٝس ِٝهيحػٚ ػ٘ي  ا٠ُ ك٤ِش  ٝأٍٗيص أ

ٍَ ػظ٤ن  كـيَّى ي ا٠ُ هز َٔ حٙ  ٝٓؤٍ ٌٓخٕ حُل٢ ٍٙؿٞػٚ ح٤ُْٜ  كؼ ّٞ ٓٝ 

: ًظٔخٕ أَٓ ُٝحؽ ػلَحء  ١ِٝذ ْٜٓ٘ إٔ ٣وُٞٞح ُؼَٝس حًح ػخى ح٤ُْٜ 

. اٜٗخ ٓخطض ٌٝٛح هزَٛخ- 
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ٝػخى ػَٝس رٖ كِحّ ا٠ُ ٠ٓخٍد هٞٓٚ  ك٘ؼخٛخ أرٞٛخ ا٤ُٚ ٝح٣يٙ        

حالهَٕٝ ٖٓ ر٢٘ هٞٓٚ  ٝأٍٗيٝٙ ح٠ُ حُوزَ كٌٔغ ٣وظِق ا٤ُٚ أ٣خٓخً ٝٛٞ 

: .  ٣وٍٞ ك٤ٜخ ٝٓؼ٠ًّ٘  ٛخُي  ٣ز٢ٌ 

 

 ػ٠ِ ًزي١ ٖٓ كذ ػلَحء هَكش

 ٝػ٤٘ـخ١ ٓــٖ ٝؿــي رـٜـخ طٌـلـخٕ                                          

 

 كؼلَحء أٍؿ٠ حُ٘خّ ػ٘ي١ ٓٞىس

 ٝػلَحء ػ٢٘ حُٔؼَٝ حُٔظـٞحٕ                                           

 

 ك٤خ ٤ُـض ًـَ حػ٤٘ـٖ ر٤ٜ٘ٔـخ ٛـٟٞ

 ٓــٖ حُـ٘ـخّ ٝحألٗـؼــخّ ٣ِظـوـ٤ـخٕ                                            

 

 ك٤و٠ـ٢ كز٤ـذ ٓـٖ كز٤ـذ ُزـخٗـش

 ٣َٝػـخٛـٔـخ ٍرـــ٢ كـــال ٣ـ٣َــخٕ                                            

 

 ٝح٢ٗ ألٟٛٞ حُلَ٘ إ ه٤َ أ٢٘ٗ

 ٝػلـَحء ٣ــّٞ حُلـ٘ـَ ِٓظوـ٤ـخٕ                                             

 

 

 (حَُٔ  )   كظ٠ ًٔي ٝطٞؿي ٝح٤ٛذ رخُِٜحٍ ٝه٤َ ح٤ٛذ رخَُٔٝ حُوز٤غ 

 : ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ

 

 ك٤ـخ ٍد أٗـض حُٔٔـظؼخٕ ػـ٠ِ ح١ٌُ  

 طلــِٔض ٓـٖ ػلـَحء ٓ٘ـٌ ُٓـخٕ                                               

 

 ك٤ـخ ٤ُـض ًـَ حػ٤٘ـٖ ر٤ٜ٘ٔـخ ٛـٟٞ   

  ٓــٖ حُ٘ــخّ ٝحألٗؼــخّ ٣ِظو٤ــخٕ                                               

 

 ك٤و٠ـ٢ كـز٤ذ ٓـٖ كـز٤ذ ُزخٗـش    

  ٣َٝػخٛٔــخ ٍرــ٢ كــال ٣َ٣ــخٕ                                                

 

 ك٤ــخ ٤ُــض ٓل٤خٗـخ ؿ٤ٔؼـخ ٤ُٝظ٘ـخ     
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  اًح ٗلــٖ ٓظ٘ــخ ٟٔ٘ــخ ًل٘ــخٕ                                                

 

 ًــؤٕ هطــخس ػِوــض رـ٘خكٜــخ    

 ػــ٠ِ ًزــي١ ٓـٖ ٗـيس حُولوـخٕ                                              

 

 ؿــؼِض ُؼــَحف ح٤ُٔخٓش كٌٔـٚ    

  ٝػــَحف ٗـــي إ ٛٔـخ ٗـل٤خ٢ٗ                                              

 

 كٔــخ طًَــخ ٓـٖ ٍه٤ـش ٣ؼِٔخٜٗـخ    

 ٝال ٓـــِٞس اال ٝهـــي ٓــو٤خ٢ٗ                                                

 

حك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش        كظ٠ حٌِٛٚ حَُٔٝ ٝٛٞ  َّ  ٣ظيحٟٝ ٣ٝظ٘وَ ر٤ٖ ػ

حف رٔي٣٘ش كـَ رخ٤ُٔخٓش كوخٍ ُٚ ػَٝس-ٝح١زخثٜخ  َّ  :كظ٠ ٝكي ػ٠ِ ػ

 

حِف ح٤ُٔخٓش ِ كٌُٔٚ  َّ  ؿؼُِض ُؼ

َٗل٤خ٢ِٗ                                               ْٕ ٛٔخ  ٍَ ا ـْ حِف َك َّ َػ َٝ 

 
ِٚ : كَوخالَ َِّ ًُ حِء  َٖ حُيَّ ِٓ ِل٢  ْ٘ َٗ ْْ  َٗؼَ

حِى  ٝهخٓخ ٓغ                                                َّٞ ِٕ    حُؼُ   ٣ُزظََيٍح

 

ح٢ِٗ  َٞ ظَ ُٔ ُٝ حُ َِ ْؼ ُٔ  ٝىح٤َُْٗض ك٤ٜخ حُ

ظَْوزَِح٢ِٗ                                               ْٔ ُِْض. ٤َُِ ِٕ : هُ  ٌٓ٘ ُٓخ

 

ْه٤َش ٍ ٣َْؼِٔخِٜٗخ ٍُ  كٔخ طًَخ ٖٓ 

و٤ََخ٢ِٗ                                                   َٓ رَش ٍ االَّ ٝهي  َْ ُٗ  ٝال 

 
 كٔخ ٗل٤خ حُّيحَء ح١ٌُّ ر٢ ًُِّٚ

لخً، ٝال أََُٞح٢ِٗ                                               ْٜ ح ُٗ ََ   ٝٓخ ًََه

 

 ٗلخَى هللاُ، ٝهللاِ ٓخ ُ٘خ : كوخال

                                             ِٕ ُُِٞع ٣ََيح َْ٘ض َٓ٘ي ح٠ُُّ ِّٔ ُٟ  رِٔخ 

 

ظ٢ِ َّٔ حِف طٔو٢ُُ ِػ َّ َٖ حُؼَ ِٓ ْكُض  َُ  ك
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                                             ِٖ ِّ ٓخ َػ أْ ََّ ُْظخػُٜخ  حُ ِٕ   أَ   رِزَ٘خ

 

٤َِْش ً َٓ ُِْض  ِٓ ْيٍم اًَح  ِٛ  ٓؼ٢ ٛخكزخ 

َٕ ريك٢ّ ٠ٗٞط٢ ػيال٢ٗ                                                  ًٝخ

 

حُف َٛ أَٗض رخثؼ٢  َّ  أال أ٣ّٜخ حُؼ

 ٌٓخَٗي ٣ٞٓخً ٝحكيحً رٌٔخ٢ٗ؟                                                 

 

ٌَْض َٔ ْٓ َْٔض طَح٢ٗ، ال ٍأ٣ََْض، ٝأَ  أََُ

                                                ِٕ َٖ حُليػخ  رٔٔؼَي ٍٝػخٌص ٓ

 

ْزظ٠َِ ُٓ َُْض  ُِ ٍِ ال  ٌْ ٣خ ًح حُـَْي  ك٤خ ػ

                                                ً ٍّْ   ك٤ِلخ ُٜ   ٍّ ِٕ   الُ   ٝٛٞح

 

ٍُ َٓ٘ي ٓـ٤ّش ً َٕ حُـي    ؿيٍَص ًٝخ

                                                 ِٕ َْ حُولوخ َض هِز٢ ىحث ْٓ َِ ُْ َ  كَؤ

 

خً ًَٝرخً ٝكَٔس ً ّٔ  ٝأٍٝػظ٢٘ ؿ

                                               ِٕ َْ حُٜٔال   ٝأٍٝػَض ػ٢٘٤ ىحث

 

ْٖ ٣ٞٛظُٚ  َٓ َُْض ًح ٍٗٞم ا٠َُ  ُِ  كال 

ٌّ   ٝهِزَي                                                  َِّ ٓؤٞ ٌُ ِٕ  رِ     ٌٓخ

 

ََ ا٢ّ٘ٗ ََ اً ه٤  ٝا٢ّٗ ألٟٛٞ حُل٘

                                               ِٕ ِْظَِو٤َخ ُٓ  َِ ْ٘ َّ حَُل ْٞ   ٝػلَحَء ٣

 

ٝهيّ ػَٝس رؼي أ٣خّ ك٘ؼخٛخ أرٞٛخ ا٤ُٚ ٝأهزَٙ أٜٗخ ٓخطض ًٝٛذ رٚ ا٠ُ      

ًُي حُوزَ ح١ٌُ ؿيىٙ كٌٔغ ػَٝس ٣وظِق ا٤ُٚ أ٣خٓخ ٝٛٞ ٠٘٠ٓ ٛخُي ٖٓ 

حُلِٕ ػ٠ِ ػلَحء كظ٠ ؿخءطٚ ؿخ٣ٍش ٖٓ حُل٢ كؤهزَطٚ حُوزَ كظًَْٜ 

ًٍٝذ رؼٞ ارِٚ ٍٝكَ ا٠ُ حُ٘خّ كويٜٓخ ٝٓؤٍ ػٖ حَُؿَ كؤهزَ رٚ ٝىٍ 

ُٚ ا٠ُ ػيٗخٕ كؤًَٓٚ ٝأكٖٔ ٤ٟخكظٚ  ػ٤ِٚ كوٜيٙ ٝؿ٤َ حٓٔٚ ٝحٗظٔذ 

 ُـخ٣ٍش  ػٔي ػْ ٝال طؼِْ هزَٙكٌٔغ أ٣خٓخ كظ٠ أٗٔٞح ٝػلَحء ال ط٘ؼَ رٚ 

؟ َٛ ُي ك٢ ٣ي ط٤٘٤ُٜٞخ: هخثال ُٜخ ُْٜ 
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..  هخُض ٗؼْ

 طيكؼ٤ٖ هخط٢ٔ ٌٛح ا٠ُ ٓٞالطي :  هخٍ

.  ٓٞءس ُي أٓخ طٔظل٢ ٌُٜح حُوٍٞ:كوخُض

:  كظًَٜخ أ٣خٓخ ػْ أػخى ػ٤ِٜخ ٝهخٍ ُٜخ

 ٝهللا ر٘ض ػ٢ٔ ٝٓخ أكي ٓ٘خ اال ٝٛٞ أػِ ػ٠ِ ٛخكزٚ ٖٓ  ٣ٝلي ٢ٛ- 

حُِزٖ ح١ٌُ طَ٘رٚ ك٢  )حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخ ك٠ؼ٢ ٌٛح حُوخطْ ك٢ اٗخء ٛزٞكٜخ 

كبًح أٌَٗص ػ٤ِي كو٢ُٞ ُٜخ حٛطزق ٤ٟلي هزِي ُٝؼِٚ ٓو٢ ٓ٘ٚ  (حُٜزخف 

. ٌٛح حُوخطْ 

.  ٝكؼِض ٓخ أَٓٛخ رٚ َٓحس ُٚكَهض حٍ

: كِٔخ َٗرض ػلَحء حُِزٖ ٍأص حُوخطْ كؼَكظٚ كٜ٘وض ػْ هخُض

.  حُوزَ  حٛيه٢٘٤-

: كِٔخ ؿخء ُٝؿٜخ هخُض ُٚ    كٜيهظٜخ

؟  أطي١ٍ ٖٓ ٤ٟلي ٌٛح- 

.  ٗؼْ كالٕ رٖ كالٕ:  هخٍ

  ُِ٘ٔذ ح١ٌُ حٗظٔذ ُٚ ػَٝس 

   ًظْ ٝهي  رٖ كِحّ حرٖ ػ٢ٔ   رَ ٛٞ ػَٝس ٣خ ٌٛح  ًال ٝهللا : كوخُض

. ٗلٔٚ ك٤خءح ٓ٘ي

 

كِٔخ ػِْ ُٝؽ ػلَحء كو٤وش أَٓ ػَٝس أًَٓٚ ٝرخُؾ ك٢ حإلكٔخٕ          

ػْ اٗٚ أٍَٓ ا٤ُٚ كيػخٙ ٝػخطزٚ ػ٠ِ ًظٔخٗٚ ٗلٔٚ ا٣خٙ ٝطـ٤٤َ حٓٔٚ    ا٤ُٚ

 :ٝهخٍ ُٚ 

  رخَُكذ ٝحُٔؼش ٗ٘يطي هللا إٔ ال طظَى ٌٛح حٌُٔخٕ أريح- 

 س ٝهَؽ حُِٝؽ ٝطَى ػَٝس ك٢ حُز٤ض ٓغ ػلَحء ٣ظليػخٕ ٝأ٠ٛٝ هخىّ

.  رخالٓظٔخع ػ٤ِٜٔخ ٝاػخىس ٓخ طٔٔؼٚ ٜٓ٘ٔخ ػ٤ِٚ ُٚ

 

 كِٔخ هِٞح ط٘خ٤ًخ ٓخ ٝؿيح رؼي حُلَحم كطخُض حٌُٟ٘ٞ ٝٛٞ ٣ز٢ٌ أكَ       

:  هُٞظٚ ح٤َُٜ٘س رٌخء ػْ أطظٚ رَ٘حد ٝٓؤُظٚ إٔ ٣َ٘رٚ كوخٍ

  ٝهللا ٓخ ىهَ ؿٞك٢ كَحّ ه٢ ٝال حٍطٌزظٚ ٌٓ٘ ً٘ض ُٝٞ حٓظلِِض كَحٓخ - 

ًٝٛزض   ٢٘ٓ   ًٛزض  كؤٗض كظ٢ ٖٓ حُي٤ٗخ ٝهي  هي حٓظلِِظٚ ٓ٘ي ٌُ٘ض

 ٓ٘ٚ  ٝهي أؿَٔ ٌٛح حَُؿَ ح٣ٌَُْ ٝأكٖٔ ا٢ُ ٝأٗخ ٓٔظق. كٔخ أػ٤ٖ رؼيى

 ٝأػِْ أ٢ٗ أٍكَ ا٠ُ ٤٘ٓظ٢  َُحكَ  ٝا٢ٗ   ػِٔٚ ٌٓخ٢ٗ  رؼي ٝٝهللا ال أه٤ْ

.  ر٘٘خ  رؼيٙ ح١ٌُ ال ُوخء حُٞىحع .. ٝكظل٢ كخُٞىحع ٣خ ػلَحء 
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ػ٠ِ حَُك٤َ ٝٛٞ ٣لَٔ ػخُٓخ كزٌض ػلَحء ٝر٠ٌ ٝحَٜٗف ػَٝس        

ٝػِْ ػَٝس إٔ ك٢ ٍك٤ِٚ  ٝٗٞهخ ك٢ ٛيٍٙ هِزخ ٓظٜخٌُخ ٓيٗلخ ٣ظوطغ أُٔخ 

. ػٜ٘خ كٍِٞ أؿِٚ ٝٛالى ٗلٔٚ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ري ٖٓ طًَٜخ

 

: كِٔخ ؿخء ُٝؽ ػلَحء أهزَطٚ حُوخىٓش رٔخ ىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ كوخٍ       

 ٣خ ػلَحء حٓ٘ؼ٢ حرٖ ػٔي ٖٓ حُوَٝؽ ال طيػ٤ٚ ٣َكَ ٝٛٞ ػ٠ِ ٌٛٙ - 

 .. حُلخٍ 

 اٗٚ ال ٣ٔظ٘غ ٛٞ ٝهللا أًَّ ٝأٗي ك٤خء ٖٓ إٔ ٣و٤ْ رؼي ٓخ ؿَٟ  :كوخُض 

ر٤ٌ٘ٔخ 

  :هخثال كيػخٙ 

 أه٢ حطن هللا ك٢ ٗلٔي كوي ػَكُض هزَى ٝاٗي إ ٍكِض طِلض ٝهللا ال -

ػٜ٘خ ُي ٓؼٜخ أريح ُٝجٖ ٗجض ألكخٍهٜ٘خ ٝألُِٖٗ  أٓ٘ؼي ٖٓ حالؿظٔخع 

. كظظِٝؿٜخ 

ؿِحى هللا ه٤َح كوي أًَٓظ٢٘ ٝأكٔ٘ض ا٢ُ ٝأهـِظ٢٘ :-  هخٍ ُٚ ػَٝس ف

. رلٖٔ ٤ٟخكظي ٝؿ٤َٔ ٤٘ٛؼي 

اٗٔخ ًخٕ ١ٔؼ٢ ك٢ ػلَحء آكظ٢ ٝر٤ِظ٢ أٓخ ح٥ٕ كوي ٣جٔض ٜٓ٘خ : ٝهخٍ 

ٝهي كِٔض ٗل٢ٔ ػ٠ِ ح٤ُؤّ ٝحُٜزَ ٢ُٝ أٍٓٞ ك٢ رِي١ ال ري ٢ُ ٖٓ 

ٍؿٞػ٢ ا٤ُٜخ كبٕ ٝؿيص ٖٓ ٗل٢ٔ هٞس ػ٠ِ ًُي ٝاال ٍؿؼض ا٤ٌُْ 

. ٍُٝطٌْ كظ٠ ٣و٢٠ هللا ٓخ ٣٘خء 

 كِٝىٝٙ ٝأًَٓٞٙ ٤ٗٝؼٞٙ كظ٠ حَٜٗف

 

 ًٔض ٛلظٚ رؼي ٛالكٜخ ٝطٔخػِٜخ ٝأٛخرٚ ٕصحكِٔخ ٍكَ  َٓٝ ٝ       

كٌخٕ ًِٔخ أؿ٢ٔ ػ٤ِٚ أُو٢ ػ٠ِ ٝؿٜٚ هٔخٍ ُؼلَحء حُـؼ٤خٕ  ٝحُِٜحٍ 

 كظ٠ ًٔي ٝطٞؿي ٝح٤ٛذ رخُِٜحٍ  .   ٣ٜٝلٞ  ك٤ل٤ن هزَ ٓلَٙرٚ  ُٝىطٚ 

 (حَُٔ  )ٝه٤َ ح٤ٛذ رخَُٔٝ حُوز٤غ 

 :  ٣وٍٞ ًُي ٝك٢

 

 ك٤ـخ ٍد أٗـض حُٔٔـظؼخٕ ػـ٠ِ ح١ٌُ  

 طلــِٔض ٓـٖ ػلـَحء ٓ٘ـٌ ُٓـخٕ                                               

 

 ك٤ـخ ٤ُـض ًـَ حػ٤٘ـٖ ر٤ٜ٘ٔـخ ٛـٟٞ   

  ٓــٖ حُ٘ــخّ ٝحألٗؼــخّ ٣ِظو٤ــخٕ                                              
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 ك٤و٠ـ٢ كـز٤ذ ٓـٖ كـز٤ذ ُزخٗـش    

  ٣َٝػخٛٔــخ ٍرــ٢ كــال ٣َ٣ــخٕ                                               

 

 ك٤ــخ ٤ُــض ٓل٤خٗـخ ؿ٤ٔؼـخ ٤ُٝظ٘ـخ     

  اًح ٗلــٖ ٓظ٘ــخ ٟٔ٘ــخ ًل٘ــخٕ                                                

 

 ًــؤٕ هطــخس ػِوــض رـ٘خكٜــخ    

 ػــ٠ِ ًزــي١ ٓـٖ ٗـيس حُولوـخٕ                                              

 

 ؿــؼِض ُؼــَحف ح٤ُٔخٓش كٌٔـٚ    

  ٝػــَحف ٗـــي إ ٛٔـخ ٗـل٤خ٢ٗ                                              

 

  ٣ؼِٔخٜٗـخ      ٍه٤ـش  طًَــخ ٓـٖ كٔــخ

 ٝال ٓـــِٞس اال ٝهـــي ٓــو٤خ٢ٗ                                                 

 

 

حك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش        كظ٠ حٌِٛٚ حَُٔٝ ٝٛٞ  َّ ٣ظيحٟٝ ٣ٝظ٘وَ ر٤ٖ ػ

. ثٜخ أ١زخٝ

 

 ٝٛٞ ػَحف ( حرٖ ٌٓلٍٞ )ًًَٝ ُؼَٝس ٍؿَ رخ٤ُٔخٓش ٣وخٍ ُٚ          

   ك٢ ػَٝس  ٣طزذ ٝ ٣يح١ٝ ح٠َُٟٔ كَٔ ػ٤ِٚ  ًٝخٕ ٝك٤ٌٜٔخ ح٤ُٔخٓش

كخٗ٘ي ٙ    كٔؤُٚ ػٔخ رٚ َٝٛ ٛٞ هزَ أٝ ؿٕ٘ٞ ٍكِظٚ  ٝؿِْ ػ٘يٙ

 :                  هخثال     

 :

ٍَ ٝال ر٢َِ ِؿَّ٘شٌ      ٝٓخ ر٢َ ٖٓ َهْز

٢ ٣خ أَُه٢ّ ًٌُُٝد                                                 ِّٔ َّٖ ػ ٌُٝ  

 

 ٢ِٗ ِٝ حِف ح٤ُٔخٓش ىح ََّ ٍُ ُؼَ    أهٞ

ْٕ ىح٣ٝظ٢ِ٘ َُطز٤ُذ                                                   كبََّٗي ا

 

 

ٗيس ٗلُٞٚ ٝهي ٍػْ إ ػَٝس ػخى ا٠ُ أِٛٚ ٝطَٔٝ أ٣خٓخ ٣ٞ١ِش         

 حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا  ح٠ُ كِٔٚ أِٛٚ ك٢ حُْٔٞٓ ػ٤٘ش ػَكش ٝأطٞح رٚ
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 ُٚ كَم ُٚ ٝىػخ ُٚ ٝظَ حرٖ ػزخّ ػ٤٘ش ػَكٚ ٣ٔؤٍ هللا ػ٘ٚ ٤ُيػٞ

 حُؼخك٤ش ٣ٝٔظؼ٤ٌ رٚ ٖٓ حُؼ٘ن ُٔخ ٍأٟ ٓخ رؼَٝس ػْ ٍؿغ ػَٝس طؼخ٠ُ ُٚ 

ُٝٔخ َٝٛ حُوزَػلَحء . كظ٠ طٞك٠ ا٠ُ ك٤ٚ ٝأِٛٚ كِْ ٣ٍِ ك٤ْٜ ٠٣َٓخ 

   ُٝؿٜخ  ا٠ُ  هخٓض ػْ ٗي٣يح  رٌخء  ؿِػض ؿِػخ ٗي٣يح ٝرٌض ػ٤ِٚ

 : كوخُض ٓظَؿ٤ش 

 هي ًخٕ ٖٓ هزَ حرٖ ػ٢ٔ ٓخ ًخٕ رِـي ٝٝهللا ٓخ ػَكض ٓ٘ٚ ه٢ اال حُلؼَ - 

 كوي رِـ٢٘  ٝحر٤ٌٚ حُلٖٔ حُـ٤َٔ كَٜ طؤًٕ ٢ُ إٔ أهَؽ ا٠ُ هزَٙ كؤٗيرٚ

. ٟ أٗٚ هٞ

 ًُي ا٤ُي:   هخٍ 

 :٣ٞ١الً ػْ أٗ٘يص كزٌظٚ أطض هزَٙ فكوَؿض   

 

 أال أ٣ٜخ حًَُذ حُٔلؼٕٞ ٣ٝلٌْ 

 رلن ٗؼ٤ظْ ػَٝس رٖ كِحّ                                                 

 

 كبٕ ًخٕ كوخً ٓخ طوُٕٞٞ كخػِٔٞح 

 رؤٕ هي ٗؼ٤ظْ ريٍ ًَ ظالّ                                                

 

 كال ُو٢ حُلظ٤خٕ رؼيى ٍحكش 

 ٝال ٍؿؼٞح ٖٓ ؿ٤زش رٔالّ                                              

 

 ٝال ٟٝؼض أٗؼ٠ طٔخٓخً رٔؼِٚ 

 ٝال كَكض ٖٓ رؼيٙ رـالّ                                                 

 

 ٝال رِـظْ ك٤غ ٝؿٜظْ ُٚ 

 ٝؿٜظْ ٌُحص ًَ ١ؼخّ                                                    

 

 كبًح ٢ٛ ٓٔظيس ػ٠ِ حُوزَ   رخىٍٝٛخ  كِٔخ  كٔخ ٍحػْٜ اال ٛٞطٜخ     

 كيك٘ٞٛخ ا٠ُ ؿخٗذ هزَٙ هي هي ُلظض حٗلخٜٓخ ٝ ٓخطض كلًَٞٛخ كٞؿيٝٛخ 

.  ًُي حُط٣َن ك٢ ٣َحٛٔخ ًَ ٖٓ َٓحُلـ٤ؾ ٣َ١ن ٝه٤َ  ًخٕ هزَحٛٔخ ك٢ 

 ٤ٓالى٣ش ك٢ هالكش  650\ ٛـ٣َش 30\  ٝهي طٞك٢  ػَٝس رٖ كِحّ  ٓ٘ش

. ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ  ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ  
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       ػَٝس رٖ كِحّ  ُٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٓطزٞع  ٝٗؼَٙ  ٣ٔظخُ رخُٔالٓش 

ٝحُُٜٔٞش  ٣ٌٝخى ٣ٌٕٞ  ٗؼَٙ  ًِٚ ؿِال ٝك٢ ػلَحء  ٝكزٜخ ٝٓخ ٣اله٤ٚ  

. ٌٛح حُ٘خػَ  ٖٓ ٗٞم ٝٝؿي  ٝحُْ  ك٢ ٗلٔٚ 

  

:   ٖٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ حالر٤خص 

 

 ٝا٢ّٗ    ُظؼ٢َٗٝ    ًٌَُحِى  ٍػيس    

  ٌ                                                    ِّ ُٜخ  ر٤ٖ  ؿ٢ٔٔ  ٝحُؼظخ

 ىر٤ُذ

 

َٞ  االّ  إٔ   أٍحٛخ   كـخءس     ً       ٝٓخ  ٛ

خُى      أُِؿ٤ُذ                                                 ًَ خ    أَ َٓ َُٜض   كظ٠      كَؤُْر

 

 ٝأَُُٛف ػٖ ٍأ٢٣ ح١ٌُّ  ًُ٘ض    أٍطج٢  

٤ُذ                                               ـِ َّْ      طَ ػُْض   ػُ ٠ْٔٗ   ح١ٌُّ   ُكّيِ  ٝأَ

 

٣ُؼ٤ٜ٘خ    َٝ َٛخ        ٍَ ٌْ ِْز٢ِ    ُػ َُ    هَ ِٜ ٣ُْظ َٝ 

٤ُذ                                               ِٜ ٢ُِ  ك٢ِ   حُلُئحى     َٗ خ   َٔ   َػ٢ََِّ  كَ

 

َٕ     ٗلخثٜخ     ٝهْي  ػِْٔض   ٗل٢ٔ   ٌٓخ

٣ُذ                                              َِ ٣زخً   َٝٛ   ٓخ   ال   ٣َُ٘خٍ     هَ َِ   هَ

 

    ْْ ِٜ رِّ ََ ُِ حًؼ٤ٖ       َّ ًِْذ    حُ ََ  َكَِْلُض    رِ

َٖ      ٍه٤ُذ                                              حًؼ٤ َّ  ه٘ٞػخً   ٝكَٞم    حُ

 

َٕ    ٛخى٣خً    َٕ رَُى  حُٔخِء  ػط٘خ ْٖ ًخ  ُج

   ا٢َُّ     كز٤زخً،      اّٜٗخ        ُلز٤ُذ                                               

 

ش   ِ      ىح٢ِٗٝ    َٓ خ َٔ حِف   ح٤َُ ََّ ؼَ ُِ ُِْض    هُ َٝ 

أْط٢َِ٘        ََُطز٤ُِذ                                               ََ ْٕ     أَْر    كَبََّٗي     ا

 

ٍْ  ٝال  ٤١ِق  ؿّ٘ش    ٍ      كٔخ ر٢  ٖٓ  ٓو

ًٌَُُٝد                                                    َّ١ََ٤ ْٔ ٢    حُِل ِّٔ َّٖ    َػ ٌُٝ   
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ٍٕ     َٟحٍٛخ     ػ٤ّ٘ش  َ  ال   ػلَحُء   ىح

َْ٘ي      ه٣ََُذ                                             ِٓ َؿ٠   ٝال   ػلَحُء    َْ ُ   كَظ

 

ِْ   اال     ًًَطٜخ    ّٔ٘  كُِٔض  رَحث٢  حُ

ْٖ    ٛٞحِى      ٤ُٜٗذ                                               ٍَ   ا٢َُّ    ٓ    ٝآ

 

ٞحُء   االّ      ًًَطُٜخ      ْٛ َُ   حألَ ًَ  ٝال   طٌُ

ُِْض   ٓٞف     طُؼ٤ُِذ                                               َُ  االّ  هُ  ٝال  حُزُْو

 

ْٖ   ػل٤َحَء     أّٜٗخ     َُ   ػٜي١   ٓ  ٝآه

َّٖ       َه٤٠ُذ                                                ُٜ َِّ ًُ َِ     رََ٘خٗخً         طُِي٣

 

 ػ٤ّ٘ش  َ  ال  أه٢٠   ُ٘ل٢ٔ     كخؿش   

ْٕ  ٗٞى٣ُض  ٤ًَق                                                    ٍِ  ا ًً ُْٝ  أى
 أؿ٤ُذ

 

ٌَّ   ٝال     حُٜٟٞ    ػ٤ّ٘ش  ال  هِل٢  ٌٓ

٣ُذ                                              َِ َٛٞح١َ     َؿ    ٟٞ ْٜ خ٢ٓ   ٝال   ٣َ َٓ  أَ

 

زخ     ّٜ  كٞهللاِ  ال  أٗٔخِى  ٓخ   ٛزِّض     حُ

٣خفِ     ؿُ٘ٞد                                            َّ     ٝٓخ   ؿوزظٜخ   ك٢   حُ

 

خ    َٔ ؤََّٗ ًَ كَخطخً       ٍُ َْٔض     ْٓ ًَزًِيح    أَ ح    َٞ  كَ

هَِيحِص         ١َز٤ُِذ                                             ْٞ َٔ َٜخ       رِخُ ُػ ٌَُِِّ٣    

 

َػش    ْٞ َُ ٍِ ْي ّٜ ِٕ ك٢ِ حُ ح َِ  رَِ٘خ ٖٓ َؿٟٞ حألَْك

ل٤ِن                                                    ّ٘ ًٌ  طٌخُى  ُٜخ   ٗلْ   حُ

 طٌُٝد

 

     ٍٍ ْوٞ ُٓ َٗش    َ       خ َ٘ خ   أَْرو٠َ   ُك ٌَُّٔ٘ٝ 

ِٚ  ُػٌٞى   ٛ٘خى     ٤ُِٛذ                                                  ػ٠ِ  ٓخ  رِ
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َٖ  ك٢    حُٜٟٞ   ِلز٤ِّ ُٔ ُص حُ ْٞ َٓ ز٢ِ  ـَ  ٝٓخ َػ

َٖ       ػـ٤ُذ                                               ْٖ    روخُء    حُؼخٗو٤ ٌُٝ 

 

 

َْ٘ي رِؼ٤يسٌ   ِٓ   َػ٤َّ٘شَ ال َػلَحُء 

                                                 ِٞ ْٔ َ٘ي   ٝال َػْلَحُء  كَظ ِٓ   ه٣ٌَذ       

 

سٌ   ِّ ِٛ ًَحِى  ٌِ   ٝا٢ِّٗ ُظَـ٘خ٢ٗ ُ

َٖ  ُٜخ                                                       َىر٤ُذ   ٝحُِؼِظخ   ؿِِي١   ر٤

 

خَءسً   ـَ  . كٔخ ٢ٛ اال إٔ أٍحٛخ كُ

ََٜض                                                      أُؿ٤ُذ     أًخُى   ٓخ    كظ٠   كؤُْر

 

ًُ٘ض أٍطَج٢  ِيُف ػٖ ٍأ٢٣ ح١ٌُ  ْٛ   ٝأ

ًِ ك٤ٖ                                                       ؼُض َٓ ُْ ٠ ح١ٌُ أ َٔ ٝأَٗ

  طـ٤ُذ 

 

ٛخ ٣ُِٝؼ٤ُٜ٘خ  ٍَ َُ هِز٢ ُػٌ   ٣ُٝظٜ

٢ُِ ػ٢َِّ                                                      ٤ُذ   ك٢  كٔخ  ِٜ   حُلئحِى َٗ

 

لخثٜخ  ِٗ  َٕ ْض ٗل٢ٔ ٌٓخ َٔ ِِ   ٝهي َػ

ٍُ ه٣َُذ                                                           ًِ َٝٛ ٓخ ال ٣ُ٘خ ً ه٣َزخ

  ؟ 

 

َٖ َُرِّْٜ   َّٔخؿي٣   َكِلُض رَّدِ حُ

                                                      َٖ َّٔخؿي٣ ًِ ٝكَٞم حُ ً  ُه٘ٞػخ

ه٤ُذ  ٍَ  

 

َٕ ٛخى٣خً   ح ََّ   ُجٖ ًخٕ رََُى حُٔخِء ك

ً    ا٢َُّ                                                            ُلز٤ُِذ    اَّٜٗخ     َكز٤زخ

 

 

 



 221 
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               حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ حُو٢َٗ

 

حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ رٖ حُٔـ٤َس رٖ ػزي هللا رٖ         ٛٞ حرٞ ػزي حَُكٖٔ  

   حُٔو٢ِٓٝ حُو٢َٗ ػَٔ رٖ ٓوِّٝ

أر٤َ رٖ َٜٗ٘  أّ حُـالّ أٓٔخء ر٘ض ٓوَرش رٖ ؿ٘يٍ رٖ :  ٝأٓٚ       

   ٝحرٖ ػْ هخُي رٖ ح٤ُُٞي  ٝٛٞ أهٞ أر٢ ؿَٜ ألر٣ٖٞٚٓ  ط٤ْٔ رٖ ىحٍّ 

   أهٞٛخ:  ٝه٤َ
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حٍ ك٤غ  ًخٕ  ًخكَح ُْٝ  ٣ِْٔ ًقحٍ    ك٢  ٛلٞفريٍ ٓؼًَش ٜٗي         

  :    رٖ ػخرض كٔخٕ ٖٓ  ًُي  هٍٞ   ٝػ٤َّ رلَحٍٙ   كخِّٜٗرؼي  

 إ ً٘ض ًخًرش رٔخ كيػـظـ٘ـ٢

ك٘ـٞص ٓ٘ـ٠ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ                                            

 طَى حألكزش إٔ ٣وخطـَ ىٝٗـٜـْ

 ٝٗـخ رَأّ ١ٔـَس ُٝـــخّ                                                 

: كَحٍٙ هخثالكخػظٌٍ حُلخٍع ػٖ 

 هللا ٣ؼِْ ٓخ طًَض هظـخُـٜـْ

  كظ٠ ٍٓٞح ك٢َٓ رؤٗوَ ِٓري                                             

 كؼِٔض أ٢ٗ إ أهخطَ ٝحكيحً 

 أهظَ ٝال ٣ز٢ٌ ػي١ٝ ٜٓ٘ي١                                               

 كلٍَص ػْٜ٘ ٝحألكزش ك٤ْٜ  

                                             ً   ٓلٔي ٣ّٞ  رؼوخد   ُْٜ  ١ٔؼخ

:قال الحارث ابن هذام يبكي  اخاه    ُٝٔخ هظَ  حرخ  ؿَٜ   

 يخبرني المخبر أن عمرا 

أمام القهم في جفر محيل                               

فقدما كنت أحدب ذاك حقا   

                                      وأنت لما تقدم غير فيل

وكنت بنعمة ما دمت حيا                                                 
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                                   فقد خمفت في درج المديل 

كأني حين أمدي ال أراه                   

                                    ضعيف العقد ذو هم طهيل

 عمى عمرو إذا أمديت يهما 

                                   وطرف   من  تذكره  كميل

 

   حٓظـخٍ ٣ٞٓجٌ رؤّ ٛخ٢ٗ ر٘ض حر٢ ١خُذ هي ًٝخٕ أِْٓ ٣ّٞ حُلظق         

 :  كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ًُي ُِ٘ز٢   كًٌَص   هظِٚ رٖ حر٢ ١خُذ كؤٍحى أهٞٛخ ػ٢ِ

 .(هي أؿَٗخ ٖٓ أؿَص) -  

   ُْٝ ٣َ ٓ٘ٚ ك٢ آالٓٚ ٢ٗء ٣ٌَٙ  ُٝٔخ أِْٓ حُلخٍع كٖٔ آالٓٚ

 ًٔخ أػط٠   ك٤ٖ٘ ٣ّٞ أػطخٙ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخثش ٖٓ حإلرَ ٖٓ ؿ٘خثْف

ً حُٔئُلش هِٞرْٜ  . ٜٝٗي ٓؼٚ ك٤٘٘خ

  :ٍٟٝ ػ٘ٚ حر٘ٚ ػزي حَُكٖٔ أٗٚ

   أهز٢َٗ رؤَٓ أػظْٜ رٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا : هخٍ- 

  ٝأٗخٍ ا٠ُ ُٔخٗٚ(حِٓي ػ٤ِي ٌٛح):  هخٍ- 

  كِٔخ   ُٚ  ُْٝ أكطٖ  ٍؿالً ه٤َِ حٌُالّ  ًٝ٘ض  ٤ٔ٣َحً كَأ٣ض ًُي:  هخٍ -

 . كبًح ٛٞ ال ٢ٗء أٗي ٓ٘ٚ ٍٓظٚ

 حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ  ٓخٍ حُ٘ز٢ دمحم ٠ِٛ إٔ:  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ػٖ ػخث٘شٝ

  :هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

 ?٤ًق ٣ؤط٤ي حُٞك٢ -
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  أك٤خٗخً ٣ؤط٢٘٤ ك٢ ٓؼَ ِِٜٛش حُـَّ):  كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -

 ٝأك٤خٗخً   ك٤لْٜ ػ٢٘ ٝهي ٝػ٤ض ٓخ هخٍ ٝٛٞ أٗيٙ ػ٢ِ
 ( ك٢ٌِ٘ٔ٤ كؤػ٢ ٓخ ٣وٍٞ ٣ظٔؼَ ٢ُ حُِٔي ٍؿالً

 كِوي ٍأ٣ظٚ ك٢ ح٤ُّٞ حُ٘ي٣ي :  هخُض ػخث٘ش -

حُزَى ك٤٘لْٜ ػ٘ٚ  ٝحٕ ؿز٤٘ٚ  ٤ُظٜلي 

 ُٝٔخ ٝهَؽ ا٠ُ حُ٘خّ ٓـخٛيحً أ٣خّ ػَٔ رٖ حُوطخد رؤِٛٚ ٝٓخُٚ          

ً  ٌٓش  ؿِع أَٛ  ٖٓ ٌٓش ُِـٜخى هَؽ حُلخٍع   كِْ ٣زن    ٗي٣يحً ؿِػخ

 كِٔخ ًخٕ رؤػ٠ِ حُزطلخء ٝهق ٝٝهق حُ٘خّ  أكي ٣طؼْ اال هَؽ ٤٘٣ؼٚ

 : ٝهخٍ ر٠ٌٝ كِٔخ ٍأٟ ؿِػْٜ ٍم  كُٞٚ ٣زٌٕٞ

 ٝال حهظ٤خٍ   ا٢ٗ ٝهللا ٓخ هَؿض ٍؿزش ر٘ل٢ٔ ػٖ أٗلٌْٔ  ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ)

 ٝهللا ٓخ ًخٗٞح ٖٓ ١ًٝ   كوَؿض ٍؿخٍ  ٌُٖٝ ًخٕ ٌٛح حألَٓ رِي ػٖ رِيًْ

ً  ٝهللا  كؤٛزل٘خ  ٝال ك٢ ر٤ٞطخطٜخ أٓ٘خٜٗخ    كؤٗلو٘خٛخ  ُٝٞ إٔ ؿزخٍ ٌٓش ًٛزخ

 ك٢ حُي٤ٗخ   ٝهللا ُجٖ كخطٞٗخ   ٓخ أىًٍ٘خ ٣ٞٓخً ٖٓ أ٣خْٜٓ  ٓز٤َ هللا ك٢

 ( ٌُٜٝ٘خ حُ٘وِش ا٠ُ هللا ُِ٘ظٖٔٔ إٔ ٗ٘خًٍْٜ رٚ ك٢ ح٥هَس

ك٢ ٓؼًَش كِْ ٣ٍِ ٣ـخٛي كظ٠ حٓظٜ٘ي     كؤ٤ٛذ  ٝطٞؿٚ ا٠ُ حُ٘خّ   

  ٛـ٣َش  ح٤َُٓٞى ك٢ ٍؿذ  ٓ٘ش هْٔ ػَ٘س

. ٝك٤ٚ ٣وٍٞ حكي حُ٘ؼَحء

 أكٔزض إٔ أرخى ٣ّٞ طٔز٢٘

 ك٢ حُٔـي ًخٕ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ                                      

 

 أ٠ُٝ ه٣َٖ رخٌُٔخٍّ ًِٜخ 

 ٝحإلٓالّ    ًخٕ     حُـخ٤ِٛش   ك٢                                     

 

 : رٖ ٗزش ك٤ٚٝأٗ٘ي حُ٘خػَ أرٞ ٣ُي ػَٔ 

 

  ٖٓ ًخٕ ٣ٔؤٍ ػ٘خ أ٣ٖ ُِٓ٘٘خ

 هٖٔ   ٍِٓ٘   ٓ٘خ    كخألهلٞحٗش                                          

 اً ِٗزْ حُؼ٤ٖ ٛلٞحً ال ٣ٌيٍٙ 
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  ١ؼٖ حُٞٗخس ٝال ٣٘زٞ ر٘خ حُِٖٓ                                        

 ٝػٌَٓش رٖ أر٢  ٍٟٝٝ كز٤ذ رٖ أر٢ ػخرض إٔ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ          

ٟ  ىع أػزظٞح  كِٔخ  ٣ّٞ ح٤َُٓٞى  ٝػ٤خٕ رٖ أر٢ ٍر٤ؼش ؿَكٞح  ؿَٜ

حىكؼٚ ا٠ُ :  كوخٍ  ك٘ظَ ا٤ُٚ ػٌَٓش ٤َُ٘رٚ رٖ ٛ٘خّ رٔخء  حُلخٍع 

 : كِٔخ أهٌٙ ػٌَٓش ٗظَ ا٤ُٚ ػ٤خٕ كوخٍ ػٌَٓش

 . حىكؼٚ ا٠ُ ػ٤خٕ -

   كظ٠ ٓخطٞح  ٝال َٝٛ ا٠ُ ٝحكي ْٜٓ٘  كٔخ َٝٛ ا٠ُ ػ٤خٕ كظ٠ ٓخص

ٌٝٛح  هٔش حال٣ؼخٍ  

   ٓخص ك٢ ١خػٕٞ ػٔٞحّ ٓ٘ش ٓزغ ػَ٘س      ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ 

  ٛـ٣َش 

  ُٝٔخ طٞك٢ طِٝؽ ػَٔ رٖ حُوطخد حَٓأطٚ كخ١ٔش ر٘ض ح٤ُُٞي رٖ حُٔـ٤َس   

.    رٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ػزي حَُكٖٔكخٗـزض   أهض هخُي رٖ ح٤ُُٞي

 

:   ك٢ هٜش ٓو٤لش ر٢٘ ٓخػيس هخٍ(حُٔٞكو٤خص ) ٝؿخء ك٢ 

 ٝٛٞ ٣ٞٓجٌ ٤ٓي ر٢٘ ٓوِّٝ ٤ُْ أكي ٣ؼيٍ رٚ  هخّ  حُلخٍع رٖ ٛ٘خّحٕ 

 اال أَٛ حُٔٞحرن ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  ٜٓ٘خ  ٓخ أرؼيٗخ (حألثٔش ٖٓ ه٣َٖ)  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هٍٞ ُٞال  ٝهللا : كوخٍ-

   ٣زن ُٞ ُْ   كٞهللا  ك٤ٚ هٍٞ ال ٗي ٌُٝ٘ٚ   أٛالً   ُٜخ  ٌُٝخٗٞح حألٜٗخٍ

 (. ٌٛح حألَٓ ك٤ٚ  ٤َُٜ هللا ٝحكي  اال ٍؿَ  ًِٜخ  ه٣َٖ  ٖٓ

 

 : ك٤وٍٞ  ٣َٝطـِ ك٢ ٓؼًَش ح٤َُٓٞى ًٝخٕ حُلخٍع ٣لَٔ ك٢ هظخٍ حٌُلخٍ

 

  ٓئٖٓ  ٝحُ٘ز٢    رَر٢ ا٢ٗ     

  ٝحُزؼغ ٖٓ رؼي حُٔٔخص ٓٞهٖ 

 . ١ٖٞٓ  ُِل٤خس  ر٘وٚ  أهزق 

:  ح٠٣خ حُلخٍعٝهخٍ 

  هللا ٣ؼِْ ٓخ طًَض هظخُْٜ 
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 كظ٠ ٍٓٞح ك٢َٓ رؤٗوَ ِٓري                                        

 كؼِٔض أ٢ٗ إ أهخطَ ٝحكيحً 

 أهظَ ٝال ٣ز٢ٌ ػي١ٝ ٜٓ٘ي١                                        

  كلٍَص ػْٜ٘ ٝحألكزش ك٤ْٜ 

  ١ٔؼخً ُْٜ رؼوخد ٣ّٞ ٓلٔي                                          

 

 

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

 

 

 

 

                                   23 

 

 

                ٢ّ ِٔ ٤ ِٔ ُْظَّ َٝ ح ْٔ ُٖ َػ ُْوَْؼوَخُع ْر  ح
 
 
    

 ُٓٞيٙ  ٓ٘ش  ٓـُٜٞش  رٖ ٓخُي حُظ٢ٔ٤ٔ  رٖ ػَٔٝ  ٛٞ حُوؼوخع         

 ٛلزش ٓغ حُ٘ز٢ دمحم   حٗٚ  ُٚ ػ٘ٚ حال  ٣َٜ ح٤ُ٘خ    ُْٝ ٝٓٞهغ  ٗ٘ؤطٚ

 هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ  ) :   ٝحٗٚ حكي حُٜلخرش حاله٤خٍ ٝهي ١ٍٝ ػ٘ٚ حٗٚ هخٍ  ٠ِٛ حُِٜؼ٤ِٚ ِْٝٓ

 :  ِْٝٓ   ػ٤ِٚ ّللاَّ ٠ِّٛ ّللاَّ 
 ( طِي حُـخ٣ش ):هخٍ  ١خػش ّللاَّ ٍُٝٓٞٚ ٝحُو٤َ: ٓخ أػيىص ُِـٜخى ؟ هِض  )

 : حٍٓخ أػيىص ُِـٜخى ؟ م)ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  حٕ حُ٘ز٢ هخٍ الر٢ رٌَحُٜي٣ن 

 ( طِي حُـخ٣ش):هخٍ . ١خػش ّللاَّ ٍُٝٓٞٚ ، ٝحُو٤َ 
 :  هخٍرٖ ػَٔٝ  ُِوؼوخع ٝك٢ كي٣غ حهَ  
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ٜٗيص ٝكخس ٍٍٓٞ ّللاَّ ٠ِّٛ ّللاَّ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، كِٔخ ٤ِٛ٘خ حُظَٜ ؿخء  )

ٍؿَ كظ٠ هخّ ك٢ حُٔٔـي ، كؤهزَ رؼ٠ْٜ إٔ حألٜٗخٍ هي أؿٔؼٞح إٔ ٣ُٞٞح 

  ٣ٝظًَٞح ػٜي ٍٍٓٞ ّللاَّ ٠ِّٛ ّللاَّ ػ٤ِٚ  ِْٝٓ - ٣ؼ٢٘ حرٖ ػزخىس - ٓؼيح 

 (كخٓظٞكٖ حُٜٔخؿَٕٝ ًُي 
   ٝحُلي٣ؼخٕ ٓٞهغ هالف 

 
      حٗظَٜ حُوؼوخع  رٖ ػَٔ  رخُل٤َٓٝش ٝحُ٘ـخػش  ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُوظخٍ 

:  ك٢ ٓز٤َ هللا  كظ٠ ه٤َ حٕ  حرخ رٌَحُٜي٣ن هخٍ ك٤ٚى ٝحُـٜخ 

 

 ٝهخٍ ح٠٣خ  (ُٜٞص حُوؼوخع رٖ ػَٔٝ ك٢ حُـ٤ٖ ه٤َ ٖٓ أُق ٍؿَ  ) 

 .(ال٣ِّٜ ؿ٤ٖ ك٤ٚ ٓؼَ ٌٛح  )

 
     ٝك٢  ٓؼًَش حُوخى٤ٓش  ًظذ  ػَٔ رٖ  حُوطخد ح٠ُ ٓؼي رٖ حر٢ 

: ٝهخٙ  هخثي  حُـ٘ي ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش 

 (أ١ كخٍّ ًخٕ حكَّ  ك٢ حُوخى٤ٓش ؟ )                  
: كخؿخرٚ  ٓؼي ًخطزخ ا٤ُٚ

 كَٔ ك٢ ٣ّٞ ػالػ٤ٖ كِٔش  ٣وظَ ك٢  ح٢ٗ ُْ أٍ ٓؼَ حُوؼوخع رٖ ػَٔٝ  ) 

  (ًَ كِٔش رطال  

  
ٍٝح  ٙحُوؼوخع رٖ ػَٔ حُظ٢ٔ٤ٔ  ًخٕ هخثيح  رطال  كخٍٓخ  ٝٗخػَح ٖٓ         

 ُي٣ٚ ػَ٘حص حُوٜخثي ك٢ حُلَد ٝحُوظخٍ 

 
  كوي ١ٍٝ حٗٚ ٗخٍى ك٢  ٓؼخٍى كَٝد حَُىس ٓغ هخُي رٖ ح٤ُُٞي  رزٔخُش 

ٝكِّ  ٝٗخٍى ك٢ كَٝد كظق حُؼَحم ك٢ ٓؼًَش حُوخى٤ٓش  ٝؿِٞالء   

ٝٗخٍى ك٢  كَٝد كظٞف حُ٘خّ  ك٢ ٓؼخٍى ح٤َُٓٞى  ٝك٢ ٓؼخٍى حُلظ٘ش 

 .ًخٕ ُٚ ٓٞحهق ػخرظش 

 
       حٍٝ ٓؼخ ًٍٚ  طِي حُظ٢  حٗظَى ك٤ٜخ ػ٘ي كظق َٜٓ  ًٝخٕ كخٍٓخ ك٢ 

ا٠ُ إٔ طلٍٞ ٓؼي   رٜخ  ؿ٤ٖ كظق َٜٓ رو٤خىس ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ  ٝرو٠

ٍٝٝى رؤٕ حُوؼوخع    كِلوٚ حُوؼوخ ع رخُؼَحم ٝهخٙ ا٠ُ حٌُٞكش   أر٢  رٖ

 ٝطظٔظغ رو٤َحص حُزلَٝحُزَ ( ط٤ْ٘ حُزل٣َش) ًٝخٗض ط٠ٔٔ(حُُِٔ٘ش )ىهَ 
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ٙ  (ُِٓ٘ش حُوؼوخع )   ٛـ٣َش  ٤ٔٓٝض رؼي ىهٍٞ حُوؼوخع21\ ٓ٘ش  ََ َّٓ   ٝأ

  ً.  أٍٝ ٓٔـي  ك٤ٜخ حُوخثي ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ػ٤ِٜخ  ٝر٠٘ حُوؼوخع 
 

ٍّ ٖٓ ًَحى٣ْ أَٛ           ىٝ َْ ًُ ٜٗي حُوؼوخع  ح٤َُٓٞى كوي ًخٕ ػ٠ِ 

 :   ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ ٣ّٞ ح٤َُٓٞى  حُؼَحم
   

َٗخ ػ٠ِ ح٤َُٓٞى كُِٗخ                                               ََ ْْ طَ  أَُ
  حُؼـَحم                                    ًٔخ  كُِٗـخ  رؤ٣ـخّ                                           

 
 كظل٘خ هزِٜخ رُٜـَٟ ًٝخْٗض                                              

                                             حُـ٘خد َُيٟ حُزُؼـخم                   ٓلَٓش                       
  

 ٝػٌٍحُء حُٔيحثـٖ هي كظل٘ـخ                                                  
ل٣ََّٖ ػ٠ِ حُِؼظَـخِم                                                                             ُّٜ َؽ حُ َْ َٓ ٝ  

 
خ حٓظلخُٞح                                             ّٔ  ك٠٠٘خ ؿٔؼَْٜ ُ

هخِم                                         َّ  ػ٠ِ حُٞحهٞٙ رخُزظـَ حُ
 

 هظِ٘خ حَُّٝ كظـ٠ ٓخ طُٔخ١ٝ                                           
ٍحِم                                       ِٞ     ػ٠ِ ح٤َُٓٞى ػْلَٝم حُ

 
حٓخ ٗخػ٣َظٚ  كوي حٓظألص رطٕٞ ًظذ حُظخ٣ٍن  ٖٓ ٗؼَٙ   ًٝخٕ           

حُٔئٍهٕٞ ٣ؤهٌٕٝ طلخ٤َٛ حألكيحع ٖٓ ٝٛلٚ حُيه٤ن ُٔـ٣َخص حُٔؼخٍى 

كخُوؼوخع رٖ ػَٔٝ  ٣ؼظزَ ٖٓ حُلَٓخٕ حُ٘ؼَحء  ح٣ٌُٖ هخُٞح . ٝحالكيحع 

حُ٘ؼَ ُْٝ ٣ًٌَ حُٔئٍهٕٞ ٤ٗجخ ػٖ ٗؼَٙ هزَ حإلٓالّ  َُٝرٔخ ًخٕ ١لال 

كخُوؼوخع ٖٓ أُٝجي حُٔظل٤ٖٔٔ . ًخٕ ك٢ حالٓالّ  كليػخ  ٝاٗٔخ هُٞٚ حُ٘ؼَ

ٝٗـخػظٚ  ٝظٍٜٞ ٗو٤ٜظٚ    ٟخُظٚ  ٝٝؿي ك٤ٜخ  ُِلظٞكخص حإلٓال٤ٓش

 ك٤ٜخ  ٓظ٘لٔخ َُٝك٤ظٚ  حُٞػخرش ٝٓخ ك٤ٜخ  ٖٓ  ك٤ٜخ  ٝؿي   ػ٘يٓخ حٗظَى ٝ

ٍؿزش ُِوظخٍ ٝحُ٘ـخػش  ٝحالهيحّ  ًٝخٕ ُٚ طؤػ٤َ ًز٤َ ؿؼِٚ ٣وَٝ حُ٘ؼَ 

 رخهلل طؼخ٠ُ ١ِٝذ  ك٢ حُٔؼخٍى ٝحُلَٝد حإلٓال٤ٓش حُظ٢  طٔؼَ  حال٣ٔخٕ

  . ك٢ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللاحُٜ٘خىس 
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رخُـش حأل٤ٔٛش  كوي هخٍ  حُ٘ؼَ ك٢   طخ٣ٍو٤ش   ٝػ٤وش  ٗؼَٙ           ٣ٝؼي

 ٓغ  ٣ظلن ىه٤وخ  ط٣َٜٞح   ر٘ؼَٙ   ك٤ٜخ  ٍٝٛٞٛخ  حٗظَى  ٓؼًَش ًَ

حألكيحع حُظخ٣ٍو٤ش حطلخهخ طخٓخ ٤٘٣ٝي ك٢ ٗؼَٙ  رزطٞالطٚ ٝرطُٞش اهٞحٗٚ 

ح٤ُِٖٔٔٔ ٝرالثْٜ ك٢ ٌٛٙ حُلظٞف  ك٤غ  هَٝ حُ٘ؼَ ك٢ أًؼَ حُٔؼخٍى 

 ٝحُ٘خّ َٜٝٓ  ٝٗٔظط٤غ  ٝحُؼَحم  كخٍّ  رالى  ك٢  ك٤ٜخ حُظ٢ حٗظَى 

 ًخٕ   رٖ ػَٔٝ أًؼَ ٗؼَحء حُلظٞكخص ٗؼَح  ك٤غ حٕ ٗوٍٞ  حٕ حُوؼوخع 

الكع هُٞٚ ك٢ .  ُٚ ك٢ ًَ ٓؼًَش حر٤خص ٗؼ٣َش ػ٠ِ كٔذ أ٤ٔٛش حُليع

 :حكيٟ ٓؼخًٍٚ ك٢ حُ٘خّ

 
زـِٞى  ُٜ ـِش حُ ًَ ََ ؼـ َٔ ـغ رِ َٔ   أََُـْ طَٔ

ـ٘ـِٞى ـُ ُّ كخكَِِـشُ حُ                                                          َؿـيحسَ حُـَٝ
ََٛػـ٠ كِـ٢ ٣َزـخٍد    ُّ  َؿيحسَ حُـَٝ

ـٖ ػَٔـِٞى ِٓ  َُ                                                          طٜٜٜ٘٘ـخ حُوَزـخثِـ
 ٌّ ٍٝ َٝ  ٌّ ٔـخً كُـَ ِٛ ُد ػـخ ُٝ  طَــخ

كـِٞى ََ ِْ حُـ ـ َٓ ـٖ حألَ ِٓ  ٌٕ أَٝرـخ َٝ                                                          
٤ٗـٌي   ٍَ َْ ٣َٜ٘خٛـخ   َٜٗـخٍٟ ٤َُـ

ؼَـِش ح٤َُٜـِٞى ُِ ٞح َٟ ـٖ  ِٓ                                                        ٝأُهـَٟ 
رَـ٘ـ٢ ا٣ـخٍى  َٝ ِِـٍذ  رـخهـ٢ طَـ َٝ 

ًَ٘ـِٞى ٛـ٢ِ أَرـ٢  ٍَ  َِ َك٢ُّ حَُ٘ٔـ َٝ                                                        

 
 (ًحص حُٔالَٓ )    ٝحًًَ حٕ  أ٠ُٝ ٓؼخٍى ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ أٍٝ حُؼَحم

حُظ٢ ؿَص ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُلَّ ك٢ َٜٗ ٓلَّ ٖٓ حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ػَ٘س 

 ح٤ُِٖٔٔٔ هخُي رٖ ح٤ُُٞي  ٝ ٣وٞى ؿ٤ٖ حُلَّ ُِٕٜـَس ًٝخٕ ٣وٞى ؿ٢

 ُٚ   ٣وخٍ  ٓٞهغ  ك٢  روزؼٚ هي٣ؼظٚ حُٔؼَٝف (َِٛٓ ) حُٔؼًَش  ك٢ ٌٛٙ

٢ٛ  ح٤ُّٞ ف ٓي٣٘ش حٌُخظٔش  ك٢ ح٣ٌُٞض ػ٠ِ حُو٤ِؾٝ ٓٞهغ ٝٙ  (حٌُخظٔش)

ٝك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش أَٟٔ َِٛٓ ُوخُي حُوي٣ؼش  .  حُـ٤٘٤ٖ  ر٤ٖ ٓخكش حُوظخٍ

ٙ ٕ ٣َٝ ٝٓخ أ ٕ حُظَرٚ   روخُي   ( ؿ٘ي200١)كؤٝػِ ُزؼٞ ؿ٘يٙ هَرش 

 ؿ٤ٖ   ػ٠ي  ٤ُلض  ؿيٍحً ك٤وظِٞٙ  ٣َٔػٞح   ٓؼٚ  كظ٠ رخُوظخٍ ٓ٘ـٞالً 

حُلَّ    ٛلٞف    ر٤ٖ ٣ٝزيى ِْٜٗٔ   ُٝٔخ  هَؽ  َِٛٓ  ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ 

 ٝٛٔخ   ُٔزخٍُطٚ  كوَؽ هخُي  ٝطوخطال ٗخىٟ هخُي رٖ ح٤ُُٞي  ٤ُوَؽ  ح٤ُٚ

ؿ٘ي   حُظ٢ ٣٘ظظَٛخ  حُلَٛش ح٤ُٔٞف ٝطٜخٍػخ  ٝكخٗض  ٍحؿالٕ  ػْ ٤ٍٓخ 

ا٤ُٚ ٤ُوظِٞٙ  كوَؽ حُوؼوخع  ٖٓ ر٤ٖ ٛلٞف  كؤَٓػٞح . َِٛٓ ُِـيٍ روخُي

ً ٣ـي  ح١ٌُ ُْ  ح٤ُِٖٔٔٔ  ُـيٍ حُلَّ كؤَٓع ر٘لٔٚ  أٛلخرٚ  ُظ٘ز٤ٚ   ٝهظخ
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ؿ٘ٞى  َِٛٓ  ٝطؼخٝٗخ   هخُي   ٓ٘ٚ   هزَ إٔ ٣ظٌٖٔ ٤ُ٘وٌ هخُيحً  َٝٝٛ ا٤ُٚ

 كؤػزض حُوؼوخع   رٚ  حُلَّ حُٔظَر٤ٜٖ  ؿ٤ٔغ ؿ٘ٞى ٝحُوؼوخع  ػ٠ِ هظَ

 ك٢ أٍٝ ٓؼخًٍٚ  هٞس ٓالكظظٚ َٝٓػش ري٣ٜظٚ ٝكٖٔ طوي٣َٙ   ٝٛٞ ال ٣ِحٍ

 . ٤ًي حُلَّ  ٝحُيكخع ػ٘ٚ ٍٝى  هخثيٙ كٌخٕ إٔ هق إلٗوخً

 

 ٍٝأٟ حُِٕٔٔٔٞ ٤٘ٛغ حُوؼوخع  كؼَكٞح رؤٕ حُٞهض هي كخٕ ُِٜـّٞ         

 َٝٓػخٕ ٓخ حُظلْ حُـ٤٘خٕ    ٝٗـخػش  روٞس كخٗيكؼٞح ٗلٞ حُلَّ

ٝحٗظٜض حُٔؼًَش أه٤َحً رخٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ِٛٝٔش حُلَّ  ٝريأ ٝهظٜخ ٗـْ 

 ٝك٢ ٓؼًَش    حإلٓال٤ٓش   ك٢ ٓٔخء حُٔؼخٍى  ٝحُلظٞف حُوؼوخع ٣ظألأل

 :حُل٤َس ٣وٍٞ حُوؼوخع 

 
         ٓوـ٠ هللا هظِـ٠ رخُلـَحص ٓو٤ٔـشً

                                                  ٝأهَٟ رؤػزـخؽ حُ٘ــخف حٌُٞحٗـق 

 
ً             ك٘لـٖ ١ٝج٘ـخ رخٌُٞحظـْ َٛٓـِح

    ٝرخُؼ٢٘  هَٗـ٢ هـخٍٕ رخُــٞحٍف                                                

 
          ٣ٝـّٞ أكط٘ـخ رخُوٜـٍٞ طظخرؼـض 

                                            ػ٠ِ حُل٤َس حَُٝكخء اكيٟ حُٜٔخٍف

  
          كطط٘خْٛ ٜٓ٘خ ٝهي ًـخٕ ػَٜٗـْ

                                                ٤ٔ٣َ  رْٜ كؼـَ حُـزـخٕ حُٔوخُـق 

 
          ٤ٍٓ٘خ ػ٤ِٜـْ رخُوزـٍٞ ٝهـي ٍأٝح

   ؿزٞم حُٔ٘خ٣خ كٍٞ طِـي حُٔلـخٍف                                            

  
         ٛز٤لش هخُـٞح ٗلـٖ هـّٞ طُِ٘ـٞح

  ا٠ُ ح٣َُق ٖٓ أٍٝ حُـ٣َذ حُٔوخٗق                                         

 

 أٍٝ حُؼَحم  ٝأُلن   ؿ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ  ك٢  ٝطظخرؼض حٗظٜخٍحص          

ٝهي ح٠ْٗ ح٠ُ  (أ٤ُْ) ٝٓؼًَش  (ح ُُٞـش)رخُلَّ ح٣ُِٜٔش ك٢ ٓؼًَش   
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حُلَّ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش حُؼَد حُٜ٘خٍٟ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ال ٣ِحُٞح ػ٠ِ ٝالثْٜ 

 .ك٢ حُـخ٤ِٛش   (١ً هخٍ ) ك٢ ٓؼًَش  كؼِٞٛخ ُِلَّ  ًٔخ

 
 ُِو٠خء  ٓي٣٘ش حُل٤َس  ٝحٗطِن  حُوؼوخع ػ٠ِ          ٝهي حٓظوِق هخُي

 ىٍٝحً  حُوؼوخع ُؼذ   أٍٝ حُؼَحم  ٝهي  ك٢ رو٤ش  حُلَّ  ػ٠ِ ٓوخٝٓش

 ك٢ ك٤٘ٚ  كٜٞ أ٤َٓ ػ٠ِ ٓي٣٘ش حُل٤َس    حإلٓال٤ٓش حُيُٝش ؿي٣يحً ك٢ طخ٣ٍن 

 حُظ٢ حٓظِْٔ ػ٤ِٜخ أِٜٛخ  ١زوخً ١َُِٝ٘  ٣ٝي٣َ ٗئٜٝٗخ  ٣لٌٜٔخ

ٖ٤ُِِٔٔٔ. 

 
طـٔغ حُلَّ ٖٓ ؿي٣ي  ٝٛٞ ك٢ حُل٤َس أٗزخء            ِٝٝٛض ُِوؼوخع 

 ًِق  حُوؼوخع    كٜيٙ  ُٝٔخ  ( حُو٘خكْ ) ٝ    (  حُل٤ٜي )  ٓ٘خ١ن  ك٢

   حٍطـِ حُوؼوخع ك٢ ػ٤ِْٜ  ٝحٗظَٜ ػ٠ِ  حُل٤ٜي رٔلخٍرش حُلَّ ك٢ 

 :ٌٛٙ حُٔٞهؼش

 
             أال أرِـخ أٓٔخء إٔ ه٤ِِٜخ

                                                    ه٠٠ ١َٝحً ٖٓ ٍَُٜٝٓ حألػخؿْ

 
            ؿيحٙ ٛلز٘خ  ك٢ ك٤ٜي ؿٔٞػْٜ 

                                                        رٜ٘ي٣ش  طـ١َ  كَحم  حُـٔخؿْ

 
ٍّ  كوي ًخٕ   ٜٗي حُوؼوخع  ح٤َُٓٞىٝ        ىٝ َْ ًُ  ٖٓ ًَحى٣ْ أَٛ  ػ٠ِ 

 :  حٗ٘ي  ٣ّٞ ح٤َُٓٞى ٝػ٘يٛخ  حُؼَحم

 
َٗخ ػ٠ِ ح٤َُٓٞى كُِٗخ    ََ ْْ طَ           أَُ

    ًٔخ  كُِٗـخ  رؤ٣ـخّ   حُؼـَحم                                                

 
    كظل٘خ هزِٜخ رُٜـَٟ ًٝخْٗض       

ٓش حُـ٘خد َُيٟ حُزُؼـخم                                              َّ        ٓل

 
          ٝػٌٍحُء حُٔيحثـٖ هي كظل٘ـخ   

ل٣ََّٖ ػ٠ِ حُِؼظَـخِم                                                ُّٜ َؽ حُ َْ َٓ ٝ   
 



 232 

ٝكخ٤ٓخطْٜ    ك٢ هظخٍ حُلَّ  حٗظَى حُوؼوخع  ٓغ ؿ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ     ٝ 

رٖ ح٤ُُٞي كخ٤ٓش    ٝكخٍد ٓغ هخُي (ح٤َُِٓ )ٝ (حُؼ٠٘)ٝ (ح٤ُٜٔن )ك٢ 

 ؿ٤ٖ   ٓغ  رؼيٛخ  ػْ  حٗظوَ.  حإلٓزَح٣ٍٞ١ش حُلخ٤ٍٓش حَُّٝ ػ٠ِ طوّٞ 

 ك٢ ٤َٔٓس    حألٍٝ ٖٓ حُؼَحم ا٠ُ حُ٘خّ  ر٘خء ػ٠ِ أٝحَٓ حُو٤ِلش  هخُي 

 ٝؿ٘يٙ ك٢ حُِلخم رـ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ    هخُي ٓللٞكش رخُٔوخ١َ حُظ٢ طـٜ٘ٔخ

 .ك٢ حُ٘خّ  ح٣ٌُٖ ريأٝح رٔ٘خٝٗش هٞحص حَُّٝ

 
 ٝؿ٤٘ٚ ٓؼخًٍْٜ  حأل٠ُٝ ك٢  أٍٝ حُ٘خّ  ُٝٔخ ريأ هخُي رٖ ح٤ُُٞي         

  رٖ    ؿ٤٘ٚ حُوؼوخع ٝك٢ (أٍى ) ػْ ٓي٣٘ش   (ٟٓٞ)  ه٣َش رخإلؿخٍس ػ٠ِ

ٝهي طٔض  ُْٜ   ك٤ٜخ   حُلخ٤ٍٓش  ػ٠ِ حُلخ٤ٓخص  ُْٜ حالٗظٜخٍ ػَٔٝ  ٝطْ

 .ػ٠ِ ىكغ حُـ٣ِش (طيَٓ )   ٝر٤ٖ أَٛ  ر٤٘ٚ حُٜٔخُلش
َٗكز٤َ )ؿ٤ٖ   ٓغ   حُ٘خّ  ٓ٘ظًَخ  ك٢ (رَٜٟ )    ا٠ُ ٓي٣٘ش   َٝٝٛ

   .(رٖ كٔ٘ش

 
 ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحَُّٝ ك٢ أٍٝ حُ٘خّ  كٌخٗض  أ٠ُٝ أْٛ حُٔؼخٍى        أٓخ 

حُظ٢ ؿَص ك٢ َٜٗ ؿٔخىٟ حألٍٝ ٖٓ حُٔ٘ش حُؼخُؼش   (أؿ٘خى٣ٖ) ٓؼًَش

هخثي    حٗظَٜ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ حَُّٝ  ٝهظِٞح   ك٤ٜخ  حُظ٢ ػَ٘س ُِٜـَس

 ٓؼًَش   ك٢  ح٤ُِٖٔٔٔ حُوؼوخع  ٓغ ؿ٤ٖ ٝحٗظَى   (ٍٝىحٕ) ؿ٤ْٜ٘ 

 ؿ٤ٖ   هِذ  ٓـ٘زظ٢   ك٢  ٝػٌَٓش رٖ أر٢ ؿَٜ  ٛٞ ح٤َُٓٞى  ًٝخٕ

ؿ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ  رزيء  هخثي   هخُي رٖ ح٤ُُٞي   ٝأٝػِ ا٤ُٜٔخ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ح ُٔؼًَش  ٝحُٔ٘خٝٗخص   أ٣خّ  ػ٠ِ  ريء  إٔ ٠ٓض  هٔٔش رؼي  حُوظخٍ 

    حُوظخٍ   كزيأ حُوؼوخع  ٝحُلَّ ح٤ُِٖٔٔٔ  ر٤ٖ   ٓٔظَٔس ٝحُٔزخٍُحص

 :ٝٛٞ ٣َطـِ

 
             ٣خ ٤ُظ٢٘ أُوخى ك٢ حُطَحى           هزَ حػظَحّ حُـللَ حُٞحٍى

 
                               ٝأٗض  ك٢  ك٤ِظي  حُٞحٍى

 
 ٗخٍى حُوؼوخع  ٝهي  طٍٔٞ ٓغ هخُي  رٖ  ىٓ٘ن  ٓي٣٘ش  كظق          ٝك٢ 

 ٝػي١ رٖ كخطْ حُطخث٢ حُزخد حَُ٘ه٢  ٍُٔٞ ٓي٣٘ش  ىٓ٘ن ٝه٠ٞح  ح٤ُُٞي

 أٓخٓٚ  ػ٠ِ كَّ حُزخد ٝكظلٞٙ ُـ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح هي ٍحر٠ٞح

 :كظق ٓي٣٘ش ىٓ٘نك٢  ٝأٗ٘ي حُوؼوخع .
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 أهٔ٘خ ػ٠ِ ىح١ٍ ٤ِٓٔخٕ أَٜٗحً 

     روخُي ٝٓخهي كٔٞح رخُٜٞحٍّ                                              

 
 ك٠٘٠ٜ٘خ رٜخ حُزخد حُؼَحه٢ ػ٘ٞس 

   كيحٕ   ُ٘خ   ٓٔظِٔٔخً   ًَ  هخثْ                                            

 
 أهٍٞ ٝهي ىحٍص ٍكخٗخ ريحٍْٛ 

   أه٤ٔٞح ُْٜ ؿِ حٌٍُٟ رخُـالْٛ                                             

 
 كِٔخ ُأىٗخ ك٢ ىٓ٘ن ٗلٍْٞٛ 

 .. رخألرخْٛ  ٜٓ٘خ     ٝطيَٓ ػ٠ٞحً                                             
 

   رٖ  ٓؼي  ٝرخص  ك٢ ٓؼًَش حُوخى٤ٓش  ٝح٤َُِ        ٝحٓظَٔ حُوظخٍ  حُٜ٘خٍ

 ٣ِٜٚ  ٤ُطٔج٘ٚ   ُٜٞص ًً ٣َٛق حُٔٔغ  هخثي حُٔؼًَش  هِوخ ٝهخٙ حر٢ 

 حُٜ٘ق  ًً ك٢  أه٤َح ػ٠ِ ٤َٓ حُٔؼًَش  ًٝخٕ إٔ  ِٝٛٚ ٛٞص  حُوؼوخع

 :حُؼخ٢ٗ ٖٓ ح٤َُِ ٝٛٞ ٣٘٘ي

 
     ٗلٖ  هظِ٘خ  ٓؼَ٘ح ً ُٝحثيحً         أٍرؼش   ٝهٔٔش    ٝٝحكيح

 
   ٗلٔذ  كٞم حُِزِي  حألٓخٝىح      كظ٠ اًح ٓخطٞح ىػٞص ؿخٛيحً 

 
                              هللا ٍر٢  ٝحكظَُص ػخٓيح

 

 
 ريأص حُٔؼًَش  ك٢  ٣ٜٞٓخ حُؼخُغ  حٗطِن  حُوؼوخع  ٝٗو٤وٚ         ُٝٔخ

ٖٓ ػ٤٘٤ٚ ك٢ حُزيء  كخهظخٍ   ٗلٞ  ك٤َ  أر٤ٞ  ٝػِٓخ ػ٠ِ ح٤َُ٘  ػخْٛ

 كَٓخٕ   أٛلخرٜٔخ  ٤ٌُلٞٛٔخ  رٜٔخ ٝحٗطِوخ ٗلٞٙ  ٣ل١ٞ  ٤٘٤ُٖ  ٍٓل٤ٖ

حُلَّ ح٣ٌُٖ ٣يحكؼٕٞ ػٖ حُل٤َ  كٟٞؼخ ٍٓل٤ٜٔخ ك٢ ٝهض ٝحكي ك٢ ػ٢٘٤ 

 ٝأَٓع   ظَٜٙ   ػ٠ِ ٖٓ  ٓخثٔٚ   ٝحٗظلٞ  ٠ٍٓٝ  حُل٤َ  حُل٤َ  كٜخؽ

 حُل٤َ ػ٠ِ ؿ٘زٚ  كٞهغ ه١َّٞ حُل٤َ  ٤ُوطغ   ٤ٓلٚ ٤ُٔظَ  رؼيٛخ  حُوؼوخع

ػ٤ِْٜ   ٖٓ ػ٠ِ ظَٜٙ  كٜـْ   ك٢ حُٜ٘يٝم  ح٣ٌُٖ ًخٗٞح حُـ٘ٞى ٝٓو٢ 
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 كلَ حُل٤َ   ه١َٞٓٚ  ٝكوؤٝح ػ٢٘٤ حُل٤َ ٝهطؼخّ ٝهظِٞٙ أٛلخد حُوؼوخع

 حُلَّ ٣ٝيْٜٝٓ   ؿ٘ي  كَحٍٙ ٤ٜ٣ذ ٖٓ أٍٝ حُٔؼًَش  ًٝخٕ ك٢ أػ٘خء

 ٓطَٝكخً ػ٠ِ أٍٝ   رو٢ كويحالهَ  ك٢ ٗلْٜٞٓ  أٓخ حُل٤َ   حٌُػَ ٣ٝزؼغ

 ٣وٍٞ   ح٤ُّٞ  ًُي  ٍٝٓخكْٜ  ٝك٢  ر٤ٔٞكْٜ  حُٔؼًَش  ٣٘خُٚ حُِٕٔٔٔٞ 

  :    ٓ٘٘يححُوؼوخع

 
          هٜٚ ه٢ٓٞ ٠َٓك٢ رٖ ٣ؼَٔ 

                                                      كِِٚ ه٢ٓٞ ك٤ٖ ِٛٓٞح حُؼٞح٢ُ
 

        ٝٓخ هخّ ػٜ٘خ ٣ّٞ ٓخٍص ؿٔٞػ٘خ 
                                                     ألَٛ  هي٣ْ   ٣ٔ٘ؼٕٞ  حُٔٞح٢ُ

 

 :٣ٝوٍٞ ح٠٣خ 

 
        كبٕ ً٘ض هخطِض حُؼيٝ كِِظٚ 

                                                     كب٢ٗ ألُو٢ ك٢ حُلَٝد حُيٝح٤ٛخ
       ك٤ٞالً أٍحٛخ ًخُز٤ٞص ٓـ٤َس 

                                                       أَٓٔ  أػ٤خٗخً   ُٜخ      ٝٓآه٤خ
     

  (ٍٓظْ )        ٝك٢  ح٤ُّٞ حاله٤َ  ُِٔؼًَش ػِّ حُوؼوخع ػ٠ِ حٍُٞٛٞ ا٠ُ

ك٢ ٓؼٌَٔٙ  كـٔغ  حُلَٓخٕ ٝٗ٘ٞح ٛـٞٓخً ه٣ٞخً رخطـخٙ هخطجي ؿ٘ي حُلَّ  

 ح٢ٛ حال ٣ٞٓؼخص  ه٤ِِش كظ٠ حهظَرٞ ٓؼٌَٔ ٍٓظْ هخثي ؿ٤ٖ حُلَّ ٝٓخ

ٖٓ ٓؼٌَٔ ٍٓظْ  ُٝٔخ ٍحص  حُوزخثَ حُؼَر٤ش  ٓخكؼِٚ حُوؼوخع  ٝؿ٘ٞىٙ 

كظ٘خىٝح ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝكِٔٞح كِٔش  ٝحكيس ػ٠ِ  حُلَّ ٝحٗظٜض حُٔؼًَش  

.  ؿ٘يٙ ٝحِٜٗحّ  (ٍٓظْ)رٔوظَ هخثي حُلَّ 

:    ٖٝٓ ٗؼَٙ  ح٠٣خ 

  

      ٓؤُٞح حُزو٤ش ٝحَُٓخف طْٜ٘ٞٗ

َٗه٢ حألٓ٘ش ٝحُ٘لٍٞ ٖٓ حُيّ                                                

 كظًَض ك٢ ٗوغ حُؼـخؿش ْٜٓ٘

  ه٘ؼْ  َٝٗٔ  ُٔخؿزش   ؿٍِح                                                
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حُوخى٤ٓش  طلًَض حُـ٤ٕٞ   ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢  ٓؼًَش           ٝرؼي حٗظٜخٍ

أَٗف  ُوي   ( حُٔيحثٖ  )  َٝٗهٚ  هخٛيس  حُٔٞحى  ٓظـٜش ح٠ُ  ٗٔخٍ

 ٝػ٠ِ حُٔيحثٖ حُوخثٔش ك٢   ػ٠ِ َٜٗ ىؿِش  حُٔي٣٘ش  ٌٛٙ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ

ح٠ُلش حَُ٘ه٤ش كالف ُْٜ هَٜ حألًخَٓس ك٢ حُٔيحثٖ ٝح١ٌُ ًخٕ ٣يػ٠ 

 حُوَٜ ػ٠ِ ح٠ُلش  حألر٤ٞ  ك٘خىٟ َٟحٍ رٖ حُوطخد   ك٤ٖ  ٍأٟ ًُي

 :حَُ٘ه٤ش َُٜ٘ ىؿِش

 
َ  أر٤ٞ ًَٟٔ  ٌٛح ٓخ ٝػي هللا ٍُٝٓٞٚ)                  (هللا أًز

 
 ا٠ُ ح٠ُلش حَُ٘ه٤ش  ٗلٞ حُٔيحثٖ  ( ىؿِش) َٜٗ        ٝػزَ حُِٕٔٔٔٞ

ٖٓ  (ؿَهيس)ٝك٢ أػ٘خء ٌٛح حُؼزٍٞ ٓو٢ أكي كَٓخٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٝيػ٠ 

ػ٠ِ ظَٜ كَّ ُٚ ٗوَحء كِٔخ ٍآٙ حُوؼوخع ح١ٌُ ػزَ ٓغ ؿ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ 

رٌَ َٓٝءس ٜٝٗخٓش   ُ٘ـيطٚ  حُٔيحثٖ ٝ ًخٕ ه٣َزخً ٓ٘ٚ ٛذ حَُٜ٘ رخطـخٙ 

حَُٜ٘ كوخٍ أكي كَٓخٕ   ك٢ ػزٍٞ ًالٛٔخ  كظ٠ ٗـق   ٝٓلزٚ  ر٤يٙ ٝأهٌ

 :حُوؼوخع  ٌُٜح حُٔوخطَ  ح٤ُِٖٔٔٔ ٝهي ٍأٟ ٗـيس 

 
 (إٔ ٣ِيٕ ٓؼِي ٣خ هؼوخع ػـِص حُ٘ٔخء)                

 
  رخُلَّ ح٣ٌُٖ  ٝحٛطيٓٞح  ك٢ ػزٍٞحَُٜ٘ حُِٕٔٔٔٞ   ٝٗـق        

 ٝحٓظطخع حُِٕٔٔٔٞ  طـٔؼٞح ك٢ ح٠ُلش حَُ٘ه٤ش ُٞهق طويّ ح٤ُِٖٔٔٔ

 هَٜ ًَٟٔ  ٤ُيهِٞٙ  ٣َ١وْٜ ٗلٞ  ٤ُظخرؼٞح  كخ٤ٓش حُلَّ حُظـِذ ػ٠ِ 

. ٝهي حٓظـخرض حُلخ٤ٓش حُٔيحكؼش ػ٘ٚ ُيكغ حُـ٣ِش رؼيٛخ 

 
ك٤غ  (ؿِٞالء )  رٔؼًَش (حُٔيحثٖ) كظق  رؼي   ٝهي ٗخٍى حُوؼوخع          

 ٤ُٔ٘ؼٞح ح٤ُِٖٔٔٔ   هِلٚ  ٝطلٜ٘ٞح  ه٘يهخً كلَ حُلَّ كٍٞ ٌٛٙ حُزِيس 

 حَُإّٝ ٝؿؼِٞح   ٓيرزش  رخأله٘خد ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٤ُْٜ  ٍٝٓٞٝح حُو٘يم

ًٝخٗض . حُو٘يم  ٍٓٞ  أٗلْٜٔ هِق  ُجال ٣لَٜٝح  ٓ٘لٌحً ػزَ حُو٘يم ُْٜ

 ُظوَؽ   ُوظخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ  ٝطيهَ ُِلَّ  ًظ٤زش   ٖٓ هِق حُو٘يم  طوَؽ

ػ٠ِ  حُوؼوخع   ُٝٔق  ًُي   ُٔظخرؼش حُوظخٍ  كٜخٍ  حُِٕٔٔٔٞ ؿ٤َٛخ ٝحكيس 

 أٛخُظٌْ ٌٛٙ؟:  كوخٍ ُْٜ  ٝحالِٗػخؽ  ح٤٠ُن ؿ٘يٙ ٝؿٞٙ 
 : كَىٝح ػ٤ِٚ

ٌِٕٞ ْٝٛ ٣َٓلٕٞ  ٝحٌُخٍ ٣وخف حُؼـِ اال إٔ ٣ؼوذ  ُٓ  . ٗؼْ  ٗلٖ 
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 :  حُ٘ـخػش ٝحُٜٔش ًً ك٤ْٜ  رخػؼخ  حُوؼوخع  كوخٍ ُْٜ

 ٝال ٓوِؼ٤ٖ كظ٠ ٣لٌْ هللا   ٝؿ٤َ ًخك٤ٖ  ٝٓـخٛيْٝٛ اٗخ كخِٕٓٞ ػ٤ِْٜ-  

كظ٠ طوخُطْٞٛ  ٝال  ٝحكي   كِٔش ٍؿَ   ػ٤ِْٜ  ٝر٤ْٜ٘  كخكِٔٞح ر٤٘٘خ

 .ٌْٓ٘  أكي  ٣ٌٌرٖ 
   ٝرٌٜح  ٝٗـق حُِٕٔٔٔٞ ك٢ ػزٍٞ حَُٜ٘ ٝحٛطيٓٞح رخُلَّ ح٣ٌُٖ 

ٝٗـق حُوؼوخع ك٢ . ُٞهق طويّ ح٤ُِٖٔٔٔ   ك٢ ح٠ُلش حَُ٘ه٤ش طـٔؼٞح

 حُلَّ ػ٠ِ حُو٘يم  ١ِٝذ ٖٓ   أهخٓٚ  ٓ٘لٌ  ٗلٞ حُط٣َن ح١ٌُ ٝؿٞى

 :أكي أٛلخرٚ إٔ ٣٘خى١

 
 كؤهزِٞح   رٚ ٝأهٌ  ٣خ ٓؼَ٘ ح٤ُِٖٔٔٔ ٌٛح أ٤ًَْٓ هي ىهَ ه٘يم حُوّٞ    - 

 .ىهُٞٚ ٖٓ   ٝر٤٘ٚ   ر٤ٌْ٘  ٖٓ ا٤ُٚ ٝال ٣ٔ٘ؼٌْ٘
 كخٓظطخع حُِٕٔٔٔٞ حُظـِذ ػ٠ِ كخ٤ٓش حُلَّ ٣ٝظخرؼٞح ٣َ١وْٜ ٗلٞ 

 ٝهي حٓظـخرض حُلخ٤ٓش حُٔيحكؼش ػ٘ٚ ُيكغ  هَٜ ًَٟٔ  ٤ُيهِٞٙ رؼيٛخ

 . حُـ٣ِش ح٠٣خ 
 

 ريأٝح ٕ كلَٔ حُِٕٔٔٔٞ كٔالطْٜ حأله٤َس ػ٠ِ ؿ٘ي حُلَّ ح١ٌُ           

 ٤ُـيٝح    أه٤َحً  ِٝٝٛٞح ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٤ِْٜ،  ٟـ٢  ٗيس  ٖٓ ٕ  ٣ظَحؿؼٞ

حُوؼوخع ٝأٛلخرٚ هي ٗـلٞح ك٢ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُط٣َن ح١ٌُ أػيٙ حُلَّ 

حُظَحؿغ    ٖٓ   ٣ُِِٔي   حُلَّ  ٝىكؼٞح  ٣ٞٓش  كظؼخٝٗٞح ُو٘يم حالؿظ٤خُ 

ٝهي أٗ٘ي    ٝطلَم َٗٔ حُلَّ رخٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ  حُٔؼًَش ٝحٗظٜض

 :حُوؼوخع رؼي حٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ حُلَّ ك٢ ؿِٞالء 

 
 ٝٗلٖ هظِ٘خ ك٢ ؿِٞالء أػخرَح  

  َٜٝٓحٕ اً ػِص ػ٤ِٚ حٌُٔحٛذ                                         

 
 ٣ّٝٞ ؿِٞالء حُٞه٤ؼش أك٘ض 

    ر٘ٞ كخٍّ  ُٔخ  كٞطٜخ  حٌُظخثذ                                       
 

 أكي أٛلخرٚ ك٢ ٓؼًَش  ٣ٜظِ ُٔوظَ حُوؼوخع   ٝك٢ حَُػخء  ٗـي             

ً  ٣لؼِٕٞ ٝحُِٕٔٔٔٞ ال. حُوخى٤ٓش ٓؼي ا٣ٌحٗخً   طٌز٤َس   ٟٓٞ حٗظظخٍ  ٤ٗجخ

 ٣٘ل٢ ؿ٤ِِٚ    ٣ٝلَٔ ػ٠ِ حُلَّ  ػِٚ ٣ٝـ٠ذ حُوظخٍ  ك٤ؼٍٞ  رزيء 

 : ٝٛٞ ٣٘٘ي  حُٔؼًَش حٗظٜخء  رؼي  ٣َػ٤ٚٝ  ٣ٝؼؤٍ ُٜخكزٚ 
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 ٓو٠ هللا ٣خ هٞٛخء هزَ حرٖ ٣ؼَٔ

      اًح حٍطلَ حُٔلخٍ ُْ ٣ظَكَ                                            
 

 ٓو٠ هللا أٍٟخً كِٜخ هزَ هخُي 
   ًٛخد ؿٞحى ٓيؿ٘خص طـِـَ                                                

 
 كؤهٔٔض ال ٣٘لي ٤ٓل٢ ٣لْٜٔ  
    كبٕ ُكَ حألهٞحّ ُْ أطِكَ                                                

 
  حٓخ ك٢ حُٞٛق  ٝٗئٕٝ حاله٣َٖ كوي ه٤َ حٕ ػالػش كَٓخٕ هطزٞح ٗو٤وش 

 :ُٝؿظٚ ٝ طويّ أُٝجي حُلَٓخٕ ْٝٛ
  ر٤ٌَ رٖ ػزي هللا ح٤ُِؼ٢ 
  ٝػظزش رٖ كَهي ح٢ُِٔٔ

 . ٝٓٔخى رٖ هَٗش حألٜٗخ١ٍ
كٔؤُض أٍٟٝ ٗو٤وظٜخ ُٝؿش حُوؼوخع إٔ . ُوطزش أٍٟٝ حر٘ش ػخَٓ حُٜال٤ُش

 : ُٝؿٜخ ٝهخُض ُٜخ طٔظ٤َ٘ 
 حٓظ١َ٤٘ ُٝؿي أ٣ْٜ ٣َحٙ ُ٘خ  -  

 :هخٍ ُٜخ ٝٛلْٜ ٝٛلخ ىه٤وخ ٝ ٝك٤ٖ حٓظ٘خٍص ُٝؿٜخ 
 : ٓؤٟؼْٜ ك٢ حُ٘ؼَ كخٗظ١َ ألهظي ح٣ْٜ طَؿذ  ٝأٗ٘ي ٣وٍٞ

 
 إ ً٘ض كخُٝض حُيٍحْٛ كخٌٗل٢ 

    ٓٔخًخ أهخ حألٜٗخٍ أٝ حرٖ كَهي                                      
 

 ٝإ ً٘ض كخُٝض حُطؼخٕ ك٢ٔٔ٤  
   ر٤ٌَ اًح ٓخ حُو٤َ ؿخُض ػٖ حَُىٟ                                    

 
 ًِْٜٝ ك٢ ًٍٝس حُٔـي ٗخٍُ 

     ك٘ؤٌْٗ   إ  حُز٤خٕ  ػٖ  حُـي                                       
 



 238 

 ٛـ٣َش  رؼي كظق 41\        حٓخ ٝكخطٚ كوي  ًًَحُٔئٍهٕٞ حٗٚ  طٞك٢ ٓ٘ش 

ح٠ُ ح٤ِ٣خ   كِٔش   ٖٓ حٌُٞكش  ٤ُوٞى   ٓؼخ٣ٝش  ىػخٙ  ك٤غ رلِٔط٤ٖ  (ح٤ِ٣خ )

  كلظلٜخ  ك٢ ًُي حُؼخّ رلِٔط٤ٖ

 

ٙ  ُِٜـَس  ك٤غ 40\ ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ حٗٚ طٞك٢ ك٢ ٓ٘ش . ََ َّٓ    حُوخثي أ

ُِٓ٘ش   ) ًُي   رؼي  ٤ٔٓض ٝحُظ٢ (ط٤ْ٘ ) رٖ حُؼخٙ ػ٢ِ  ٓي٣٘ش   ػَٔٝ

 أٍٝ ٓٔـي     ك٤غ ر٠٘ حُوؼوخع  ك٢ ٓلخكظش  حُيٛو٤ِش   رَٜٔ (حُوؼوخع 

  ح١ٌُ   رـٞحٍ حُٔٔـي   ح٠ُ حٕ طٞك٢ ٝىكٖ ر٣َ٠لٚٛخ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ  ٝرو٢

 .٤ُِٖٔٔٔ ُيٟ ح ٓؼَٝكخ     هزَٙ ِٓحٍحً  ٝ أٛزق ر٘خٙ

 
:   روٞٓٚ ٖٝٓ ٗؼَٙ ك٢ حُلوَ

 
  كؼخُٚ     ٍٝػض  أد  ٖٓ ًْ 

  ط٤خٍ  رلَٙ  حٌُٔخٍّ    ؿْ                                        
 

 ٍٝع حٌُٔخٍّ ػٖ أر٤ٚ ٝؿيٙ 
   كز٠٘ ر٘خءْٛ ُٚ حٓظزٜخٍ                                        

 
 كز٤٘ض ٓـيْٛ ٝٓخ ٛيٓظٚ

   ٝر٠٘ رؼي١ إٔ روٞح ػٔخٍ                                        

 
 ٓخُحٍ ٓ٘خ ك٢ حُلَٝد َّٓٝ

    ِٓي   ٣ـ٤َ  ٝهِلٚ  ؿَحٍ                                        
 

 رطَ حُِوخء اًح حُؼـٍٞ طًِٞض 
  ػ٘ي حُؼـٍٞ ٓـَد ٓظلخٍ                                          

 
 ٝؿيحس كلَ هي ٍأ٢ٗٝ ٓؼِٔخ 

   ٝحُو٤َ ط٘ل٢ ٝحُزال أ١ٞحٍ                                         
  

 ٣لي١ رالث٢ ػ٘يٛخ ٓظٌِق
   ِْٓ ح٤ُٔخَٓ ػٞىٙ هٞحٍ                                       
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 َِٓٔ ح٤ُٔخَٓ ٓخ طٔخ٠ٓ ٓخ هطخ 
  ػ٘ي  حَُٛخٕ  ٓؼ٤َ ػ٤خٍ                                           

 
 ٓخُحُض حُو٤َ حُؼَحد طيْٜٝٓ 

        ك٢ كّٞ كلَ ٝحُٜزخ ٓٞحٍ                                    
 

 كظ٠ ٤ٍٖٓ َٓحْٜٗ ػٖ أَْٓٛ 
      ك٢ ٍٝؿش ٓخ رؼيٛخ حٓظَٔحٍ                                    

 
 ٣ّٞ حَُىحؽ رؼ٤ي كلَ ٓخػش 
 ١َح ٝٗل١ٞ ط٘وٚ حألرٜخٍ                                        

 
 ُوي رَأٗخ ٖٓ حَُىحع ؿٔٞػْٜ
   ٝهِ حَُٓخف ػ٤ِْٜ ٓيٍحٍح                                        

 

 

 

 

                *********************** 
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:      حُلٔي هلل 

 

ٛز٤لش    (ٗؼَحء ٛي ٍ حالٓالّ  )      حٗظ٤ٜض ٖٓ طخ٤ُق ًظخد 

 ٛـ٣َش                      1434\  ٌٛح  ح٤ُّٞ حالكي  حُلخى١  ػَ٘ ٖٓ  ٗٞحٍ 

.  ٤ٓالى٣ش 2013  \8\  18حُٔٞحكن 

 

                 ٖٝٓ هللا حُظٞك٤ن ٝ حُل٠َ ٝحُٔيحى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  حُلَّٜ  

 
 3                   (حُ٘ؼَحُؼَر٢  ك٢ ٛيٍ حالٓالّ  )  ط٤ٜٔي

 5 حُٔئُق  ك٢ ٓطٍٞ                                              
 12 كٔخٕ رٖ ػخرض                                                   

 22 حُ٘خرـش حُـؼي١                                                   

 29  حُو٘ٔــــــــخء                                                    

 40 حُلط٤ـــجـــش                                                       

 49 حُِرَهخٕ                                                           

 57 حٍٟٝ ر٘ض  حُلخٍع                                              
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  61 ًؼذ رٖ ٤َُٛ                                                     

 72 ًؼذ رٖ ٓخُي                                                      

 80 ٣ُي حُو٤َ حُ٘زٜخ٢ٗ                                               

 95 طٞرش رٖ حُل٤َٔ حُؼخ١َٓ                                        

 101حرٞ ًإ٣ذ ح٢ٌُُٜ                                                 

 112 ػزي هللا رٖ ٍٝحكش                                              

 120 ٟزخػش ر٘ض  ػخَٓ حُو١َ٤٘                                  

 125ػزي هللا رٖ  حُِرؼَٟ                                            

 135 حرٞ ٓلـٖ حُؼول٢                                                

 143 ػَٔٝ  رٖ ٓؼي ٣ٌَد حُِر٤ي١                                 

 152 ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ                                               

    166 حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘                                                 

 172  رـ٤َ رٖ ٤َُٛ                                                   

 176 ٓخُي رٖ ح٣َُذ                                                   

 188 ػَٝس رٖ ٣ُي  حُطخث٢                                           

 192 َٓحهش  حُزخٍه٢                                                   

 202 ػَٝس رٖ كِحّ  حُؼ١ٌٍ                                        

 216 حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ حُٔو٢ِٓٝ                                  

 222 حُوؼوخع رٖ ػَٔٝ حُظ٢ٔ٤ٔ                                     

 236 حُلَّٜ                                                           
                                                            

 
 

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

 

 

 

     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   
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   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

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

حالٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   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

حالٍىٕ - ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

حالٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 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 ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

حالٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 حالٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

حالٍىٕ  – ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍ ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش حالٓخُٕٝ - 19

 (ٝال٣ش ُّٞ حٗـِْ  حال٤ٌ٣َٓش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  

 

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

 

ٍ              ؿِءحٕ - 1 ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي حالٝ

ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي -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           ؿِء ٝحكي- 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ - 10

 

 

 

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