ٓٞٓٞػش ٗـؼَحء حُؼَر٤ــش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُؼخُغ

ٗـؼـَحء حُؼـٜـَحٓ٫ــ١ٞ
حُـِء ح \ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢

طؤ ُ٤ق

حٓ َ٤حُز٤ـــــخٕ حُؼَر٢
كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤

1

2

حُٔويٓــــش
رٔــــــــــْ هللا حَُكٖٔ حَُكْ٤

كٔيح هلل ٌَٗٝح :
ًظخرٗ ( ٢ؼَحء ؿخٗ (ٝ ) ٕٞ٤ِٛؼَحء ٛيٍ
رؼي حٕ حٗـِص
ّ
ح ) ّ٬ٓ٫طويٓض ً٫ظذ  -رٌَ كوـَ ٝحػظِحُ -رؼي حٕ طًِٞـض ػِ ٠هللا
طؼخُ ٠ك ٢حُٜخٓ ٢حُٔوـيٍس ٝحُظٔـٌٖ ػِ ٠حٗــخُ ٜٓٔـظ - ٢ػٖ حُ٘ـؼَ
حُؼـَر ٢ك ٢حُؼٜـَ حٝ ١ٞٓ٫هي ًظـزـض ك٤ـٝ ٚأ طزؼـض ًُي رخُزـلغ
ٝحُظوُ٘ ٢ٜؼَحء كٔزٞح ػِ ٠حُؼ َٜح ١ٞٓ٫ح ٝػخٗٞح كْٜ٘ٓٝ ٚ٤
ٓو ٖٓ َٕٞٓ٠حُؼ َٜح ٢ٓ٬ٓ٫كويٓض كً ْٜ٤ظخرٌٛ ٢ح ( ٗؼَحء
حُؼ َٜح. ) ١ٞٓ٫
ومن المعلوم انه نبػ فً العصر االموي او لال الشعر فٌه
عدد من الشعراء كثٌر فمد ذكر ان عدد شعراء هذا العصر او من لال
الشعر لد تجاوز عددهم مابتً وخمسٌن شاعرا منهم المخضرمون
الذٌن عاشوا فً عصر صدر االسالم والعصر االموي ولالوا الشعر فً
كل منها  .ولد انتمٌت فً هذا الكتاب كما فً العصرالجاهلً واالسالمً
كوكبة من الشعراء فترجمت لحٌاتهم ولد شمل هذا االختٌار كل مناحً
الحٌاة فً هذا العصر وكذلن كل الفنون الشعرٌة وجبت باالفضل
فً االختٌار فٌما ٌخص االشخاص والمصابد الممالة واالؼراض
الشعرٌة وانواعها .
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ٝهي ًظزض ػٖ حُ٘ؼَ حٝ ١ٞٓ٫ح٤ٔٛظٝ ٚك٘ٝ ٚٗٞر٬ؿظُٝ ٚـظٚ
ٝح٫ؿَح ٝحُظ ٢ه َ٤كٜ٤خ ػْ هيٓض ىٍحٓش ٌَُ ٗخػَ ٖٓ حُ٘ؼَحء
حًٌُٔ ٖ٣ٍٞك ٚ٤رل٤غ ط٘خُٝض رخُزلغ ٝحُظوٝ ٢ٜحُظلو٤ن ٫ٝىس
حُ٘خػَ ٝك٤خطٝ ٚك٘ ٚٗٞحُ٘ؼَ٣ش ٝحٓ ْٛخ ٗ ِ٤ٔ٣ؼَ ٙػٖ ؿٖٓ َٙ٤
حُ٘ؼَحء ػْ ٝكخطٓٝ ٚـِض ٍأ٣َٛ ٢٣لخ رٌَ ٗخػَ ٗٝخػَس حٓ ٫خ
ٗيٍ ٝهي ٫كظض حٕ حؿِذ حُ٘ؼَحء ٓلوٞى طخٍ٣ن ٫ٝىط ْٜكخػظٔيص
ح٫كيحع حُيحثَس كٝ ٢هظ ٚحػَ ٙكٜ٤خ حٓ ٝخ ٝؿيط٘ٓ ٚظًَخ ٓغ ؿَٙ٤
كٜ٤خ  ٌٙٛٝحُوخػيس حطوٌطٜخ ك ٢ك٤خس حُ٘خػَ ح ٝكٝ ٢كخط ٚحٕ ُْ
حؿيٛخ كً ٢ظذ حُٔئٍه ٖ٤حُٔؼظٔيس .

كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حٌُ٢ٗ٬٤
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد ك ٢حُؼَحم
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرــــخء ٝحٌُظخد حُؼَد
حُٔي َ٣ح٫هُِ٘ ٢ٔ٤ؼزش حُٔزيػ ٖ٤حُؼَد–كَع حُؼَحم
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حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
َٓ٤س ًحط٤ش
حٝ ْٓ٫حُِوذ \ كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
حْٓ حَُٜ٘س \ كخُق حُلـ٤ش
طخٍ٣ن حُ٫ٞىس \ رِيٍ1944 \7\1 \ ُٝ
حُزِي \ حُؼَحم  -ى٣خُ – ٠رِيٍُٝ
حُٜٔ٘ش\ ٓظوخػي
حُلخُش حُؼوخك٤ش \ ٗخػَ ٝرخكغ
كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ ٝحى٣ذ ػَحهٓ ٢ؼَٝف
ٖٓ ٓٞحُ٤ي \ -العراق – دٌالى -بلدروز . 1944
 ٖٓ حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش حُظُٜ ٢خ طخٍ٣ن ػَ٣ن  ٝطَؿغ ر٘ٔزٜخ حُ ٠حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤حُلٔ٘ٝ ٢حُظ ٢حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػ ّ٬ػِ َٓ ٠حُؼ:ٍٜٞ
* كان ٌشؽل مدٌرا فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد

 2001م

* أهم مإلفاته "الموجز فً الشعر العربً"  ،وٌعتبر من امهات الكتب العربٌة فً األدب
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 .
* منح شهادة الدكتوراه فً االداب من جامعة نابلس المرلمة \ 112فً عام \ 2013
* منح شهادة الدكتوراه الفخرٌة من المجلس االعلى لالعالم الفلسطٌنً المرلمة \
فً عام 2015
* منح لمب ( امٌر البٌان العربً ) فً شباط 2014
فالح نصٌؾ الحجٌة هو:
-

عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ 1985

 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب منذ 1994 عضو مإسس فً اتحاد ادباء دٌالى فً 1984 عضو مركز االدب العربً  -العراق عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسالمٌة -عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب
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 عضو المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة ( الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد االشراؾ الدولً عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب – اتحاد المنتجٌن العرب ( جامعةالدول العربٌة)
 المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -فرع العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرةوبابل والنجؾ – والمستشار االدبً فٌها
 عضو البٌت الثمافً العربً والمستشار االدبً فٌه عضو اتحاد الشعراء العرب (الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد النمـــاد العرب ( الهٌبة المإسسة) عضو اتحاد النمــاد العرالٌٌن ( الهٌبة المإسسة ) 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 الدولً وممره فً امرٌكا نابب ربٌس رابطة المرفؤ االخٌر الثمافٌة عضو رابطة االدباء والكتاب العرب عضو رابطة الشعراء والمثمفٌن العرب عضو رابطة الشعراء العرب عضو التجمع العالمً للشعراء العرب رابطة شعراء المتنبً  -بؽداد عضو رابطة المرطاس والملم عضو رابطة المبدعٌن الٌمنٌٌن عضو التجمع العالمً للشعراء العرب عضو رابطة شعراء النخبة  -العراقـ

ػٓ ٞ٠ئٓٔش ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝثُ ْ٤ـ٘ش ح٫ىد ٝحُلٖ \ ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ

 -عضة منظمة الكلمة الثمافٌة االنسانٌة -

6

 عضو مركز النور للثمافة واالعالم ومركزه فً السوٌد عضو شبكة صدانا  -االماراتٌة عضو الملتمى الثمافً العربً ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ. ٢ٔٗٞ ٗخثذ ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش حُ٣َٜق حُلِٔط٤٘٤ش عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر -بؽداد عضو هٌبة تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً ٍث ْ٤حُ٤ٜجش حُؼَر٤ش ُظلَٓ َ٣ـِش ٓ٘زَ حُٔظوخػي - ٖ٣حُويّحٟخكش حُ ٠ػ٣ٞ٠ظ٘ٓٝ ٚخًٍخط ٚك ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔ٘ظي٣خص ح٫ىر٤ش ٝح٫طلخىحص ٝحَُٝحر ٢ػِ٠
حٗ٫ظَٗ٤ض حٝحُلٔ٤زي .
* مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجالت العرالٌة والعربٌة
واالجنبٌة الناطمة بالعر بٌة .
* اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او
الفٌسبن وخاصة المجلس العلمً السعودي(االلوكة) وشبكة صدانا – فضاء االدٌب فالح
الحجٌة واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب – روابع االدٌب فالح الحجٌة ومركز النور فً السوٌد
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
والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة منهم
عماد عبد السالم رإوؾ وسالم االلوسً وحسٌن علً محفوظ وجالل الحنفً والكثٌرمن
االدباء والشعراء المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة .
* مولعه على النت كوكل ( اسالم سٌفالٌزٌشن – الحضارة االسالمٌة )
* مدونته على كوكل باسم ( مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً )
* مولعه على الفٌسبن (فالح الكٌالنً ) وله عدة موالع اخرى منها:
(( امٌرالبٌان العربً \ الشعرالعربً -فالح الحجٌة \الموجز فً الشعرالعربً \ مإلفات فالح
نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً  -صفحات شعبة المبدعٌن العرب –فرع العراق وممثلٌاته فً بؽداد
ونٌنوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار واربٌل ))

*********************************
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ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍحص ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

ؿِءحٕ

حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
 ّٞ٣حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣

ؿِءحٕ

ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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حُ٘ؼَ ك ٢حُؼ َٜح١ٞٓ٫

حُؼ َٜح ٟٞٓ٧حرظيأ ٓ٘ش\ ٛ 41ـؿَ٣ش ػ٘يٓخ حٗظوِض حُو٬كش
ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٖٓ حُوِلخء حَُحٗيٝ ٖ٣آهَ ْٛحُلٖٔ رٖ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ
ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ ٝحٌُ ١كٌْ ٓيس ٓظش حٗ َٜرؼي ٓوظَ حر ًَّ ٚ٤هللا
ٝؿ ٜٚػْ حػِٖ ط٘خُُ ٚػٖ حُو٬كش ٍٓؼخ٣ٝش رٖ أرٓ ٠ل٤خٕ رَ٘١ٝ
ٓؼ٘٤ش حُٜٝخ كو٘خ ُيٓخء حُِٔٔٔ ٖ٤كخػِٖ ٓؼخ٣ٝش حُو٬كش ح٣ٞٓ٫ش ك٢
حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝحطوٌ ٓي٘٣ش ىٓ٘ن ك ٢حُ٘خّ ػخٔٛش ُٜخ ٢ٛٝ
ػخُغ ػخٔٛش ُِو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش رؼي حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝحٌُٞكش .
و بٌنت عندما تحدثت عن الشعر العربً فً صدر االسالم انه
لحمه وهن و ركود خالل تلن الفترة بسبب انبهار الشعراء فً المران
الكرٌم والدٌن الجدٌد وانشؽالهم به ومولؾ االسالم من الشعر فً
هذا العصراهتمام المسلمٌن بالمران الكرٌم بحٌث طؽى على كل شًء
فً حٌاتهم الٌومٌة .
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ازدهر الشعر مجددا فً العصر االموي واتسعت افاله
ومرامٌه وتحسنت اسالٌبه ورلت معانٌه والفاظه تبعا لحالة العصر
الجدٌد ومظاهره السٌاسٌة والدٌنٌة والمبلٌة والثمافٌة فمد ظهرت
فً هذا العصر خالفات و احزاب سٌاسٌة واخرى لبلٌة واخري
مذهبٌة أي تعددت السٌاسات فً هذا العصر وتحولت الى صراع
عنٌؾ بٌن بعضها والبعض االخر حتى وصلت الى حد المماتلة
والتخرٌب فً بعض االحٌان ولد خاض ؼمار هذه االحداث
الشعراء وتحزب كل شاعر الى فبته او جماعته وهذا امر
طبٌعً حٌث ان الشعراء هم من افراد هذا المجتمع وصفوتهم
وهم اصحاب الثمافة والفكر واولً االلباب والً النهى فكان لكل
حزب من هذه االحزاب او جماعة من هذه الجماعات او فبة من
هذه الفبات شعراإه الذٌن ٌدافعون عنه وٌنشرون افكاره
ومفاهٌمه فمد كا ن الشعراء واالدباء عامة ٌمثلون الصحافة
المحلٌة فً عصرنا هذا .
فمد ظهرت االحزاب الساسٌة فً المجتمع العربً واختلفت
وجهات نظر كل حزب عن االحزاب االخرى اتجاه سٌاسة الدولة او
الخالفة وكان هنان اربعة احزاب ربٌسٌة :
االول الحزب االموي :وهو الحزب الحاكم و المناصر للدولة
ومجرٌات سٌاستها وهم الخلفاء والمناصر ون لهم وحاشٌتهم
وذوي الجاه والسلطان وما تبعهم من ابناء الشعب اوالمجتع
عامة ولهم شعراإهم وادباإهم الذٌن ٌعٌشون فً كنفهم وٌؽدلون
علٌهم االموال واشهرهم االخطل التؽلبً والفرزدق ٌمول االخطل
مادحا الخلٌفة عبد الملن :
نفسً فداء امٌر المإمنٌن اذا
ابدى النواجد ٌوما صارم ذكر
الخابض الؽرة المٌمون طابره
خلٌفة هللا ٌستسمى به المطر
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من نبعة من لرٌش ٌعصبون بها
وما ان ٌوازي باعلى نبتها الشجر
وهنان الحزب العلوي الذين كانوا ٌرون ان االموٌٌن
اؼتصبوا الخالفة االسالمٌة وٌعتمدون انه ٌجب ان تكون فً
البٌت العلوي حصرا ومن شعرابهم الكمٌت االسدي ٌمول فً مدح
ال البٌت وٌذ م بنً امٌة فً هاشمٌاته :
فمل لبنً امٌة حٌث حلوا
وان خفت المهند والمطٌعا
اال اؾ لدهر كنت فٌه
هدانا طابعا لكم

مطٌعا

اجاع هللا من اشبعتموه
واشبع من بجوركم
بمرضً السٌاسة هاشمً
ٌكون حٌا

ا جٌعا

الءمته ربٌعا

والحزب الزبٌري وهم اصحاب عبد هللا بن الزبٌر واخٌه
مصعب بن الزبٌر وهإالء نظرتهم ان الخالفة ٌجب ان تكون فً
لرٌش ولٌست حكرا على العلوٌٌن او االموٌٌن و من شعرابهم
الشاعر لٌس بن عبٌد هللا الرلٌات اذ ٌمول :
اٌا المشتهً فناء لرٌش
بٌد هللا عمرها

والفناء

لو تمضى وتترن الناس كانوا
ؼنم الذبب ؼاب عنه الرعاء
انما مصعب شهاب من هللا
تجلت عن وجهه الظلما ء
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ملكه ملن لوة لٌس له
جبروت وال به

كبرٌاء

ٌتمً هللا فً االمور ولد
افلح من كان همه االتماء
اما الحزب االخر فهم الخوارج وهم الذٌن خرجوا على علً
بن ابً طالب اثر لبوله الصلح فً معركة ( صفٌن ) حٌث ٌرون
ان الخالفة حك لجمٌع المسلمٌن ال فرق بٌن مسلم واخر امتثاال
لالٌة الشرٌفة ( ان اكرمكم عند هللا اتماكم ) بل تكون لالصلح
و منهم الشاعر لطري بن الفجاءة والطرماح ومن لول االخٌر:
.
لمد شمٌت شماءا ال انمطاع له
اذ لم افز فوزة تنجً من النا ر
النار لم ٌنج من روعتها احد
اال المنٌب بملب المخلص الشاري
او الذي سبمت من لبل مولده
له السعادة من

خاللها الباري

ولكل حزب من هذه االحزاب او لكل جماعة من هذه
الجماعات شعراإهم والناطمون باسمهم وكانت الجماعات
الثالثة المذكورة انفا معارضة لسٌاسة الدولة االموٌة و لد
تطورت هذه الخالفات بٌنهم وبٌن الدولة الى حد النزاع المسلح
وااللتتال .
واذا كان االسالم لضى على العصبٌة المبلٌة وجعل الوالء
هلل وللرسول ولكن بعد وفاة الرسول الكرٌم صلوات هللا تعالى علٌه
وسالمه بدت بوادر العصبٌة المبلٌة تنبت بذورها من جدٌد
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وكانت لد بدت للظهور مجددا ذلن زمن الخلفاء الراشدٌن وباألخص
فً خالفة عثمان وعلي بن ابً طالب رضً هللا عنهما وتفالم هذا
الخالؾ حتى بلػ ذروته اثناء الحكم االموي اذ تؽذت العنصرٌة
المبلٌة وبدت الخالفات بٌن المبابل هذه مضرٌة وهذه ٌمانٌة وهذه
عدنانٌة وهذه لحطانٌة وؼٌرها من الخالفات المبلٌة
وكان للخلفاء االموٌٌن ٌد فً اذكاء هذه الفتن ذلن لؽرض ابعاد
الناس عن سٌاسة الدولة وانشؽالهم فً مثل هذه االمور ولٌإمنوا
المعارضة او شدتها ولٌحدوا منها فكان ان اشتد النزاع والصراع
المبلً الى درجة خطٌرة وكان لكل لبٌلة شعراإها ٌذودون عنها
وٌردون على شعراء المبٌلة المناهضة لها وٌفخرون علٌهم فكان
هنان رجعة ثمافٌة لدراسة تارٌخ المبابل الى العصر الجاهلً والبحث
عن مفاخر ومثالب كل عشٌرة كً ٌستطٌع الشاعر ان ٌرد على
شاعر المبٌلة االخرى بما عنده من مفاخر لمبٌلته ومثالب فً
المبابل االخرى .
ولد ظهر اثر التعصب المبلً فً الشعر كثٌرا مما ادى الى
ظهور الهجاء بٌن الشعراء ومنه ظهور شعر النمابض وكذلن ازداد فن
الفخر فاخذ الشعراء كل ٌفخر بمومه ولد ادت هذه الظاهرة الى انشماق
بٌن المبابل وشرخها اوتعمٌك العاللات بٌنها .
وكذلن تؤثر الشعر االموي بالتٌارات الثمافٌة ولد اهتم بعض
الشعراء واالدباء فً الناحٌة الثمافٌة والفكرٌة وكان من اسباب دفع
هإالء الشعراء اال هتمام بالشعر وبما ٌحمك ما ٌصبون الٌه وما
ٌحتاجونه من معلومة تفٌد هم فً شعرهم وحركة النمد واالستشهاد
بالثماؾ الجاهلٌة واالسالمٌة
ة
بجٌد الشعر وتاثر الشعراء االموٌٌن
لذلن جاء اؼلب شعرهم سلٌم العبارة فصٌحا سهل الحفظ مختلط
المعانً وكثٌر من استشهد بشعر هذا العصر فً اللؽة وبالؼتها او
نحوها وبٌانها واعتمد علٌه النماد واالدباء .
واالحوال المعاشٌة واالجتماعٌة ورفاهٌة العٌش كان لها
تاثٌرا عظٌما فً الشعر االموي و كذلن ظهور اللهو والترؾ فنشط
الؽزل الحضرى فً الحجاز وخاصة فً المدٌنة المنورة ومكة المكرمة
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والطابؾ وظهر الؽزل البدوي( العذري) فً نجد وكذلن اتسعت معالم
الشعر الخمري ومجالسه والشعر الوصفً نتٌجة اختالط العرب
باالمم االخرى كالفارسٌة والرومانٌة والهندٌة اضافة لما ورثوه من
موروث جاهلً.
لم ٌسر االموٌون على السٌاسة التً انتهجها االسالم فً المران
الكرٌم ( ان اكرمكم عند هللا اتماكم ) و ما سار الرسول الكرٌم دمحم
صلى هللا علٌه وسلم او الخلفاء الراشدون من بعده فً تسٌٌر دفة
الحكم وامور الدولة .
ؾلد انتهجت الدولة االموٌة سٌاسة التعرٌب وتفضٌل العنصر
العربً على ؼٌره من اتباع الدولة التً اصبح فً داخلها ومن
رعاٌاها الفارسً والهندي واالفرٌمً واالوربً والتركً ومن كل
العناصر االنسانٌة االخرى فكانوا ٌسمون ؼٌر العرب ( الموالً )
وٌعتمدون العنصر العربً فً كل مفاصل الدولة وٌفضلونهم على
ؼٌرهم من االلوام أي ان الدولة االموٌة دولة لومٌة عربٌة ؾٌمدمونهم
على الموالً حٌث ٌنظرون الٌهم نظرة فٌها نوع من رٌبة وخشٌة
ومذلة وال ٌستخدموهم فً شإون الدولة اال فً النزر الملٌل منهم
والذي ال ٌجدون عنه بدٌال عربٌا  .لذا عزؾ الموالً عن وظابؾ الدولة
وتحولوا للعمل فً الحرؾ و الصناعا ت البسٌطة كل بمعرفته لتلن
ينؾ منها العربً ا و ٌستهجنها وٌعتبر العمل
الحرؾ التً كان أ
بها عٌبا .
ومن المعلوم انه نبػ فً العصر االموي او لال الشعر فٌه عدد
من الشعراء كثٌر فمد ذكر ان عدد شعراء هذا العصر او من لال الشعر
فٌه لد تجاوز عددهم مابتً وخمسٌن شاعرا منهم المخضرمون الذٌن
عاشوا فً عصر صدر االسالم والعصر االموي ولالوا الشعر فً كل
منها  .ولد انتمٌت فً هذا الكتاب كما فً العصرالجاهلً واالسالمً
كوكبة من الشعراء فترجمت لحٌاتهم ولد شمل هذا االختٌار كل مناحً
الحٌاة فً هذا العصر وكذلن كل الفنون الشعرٌة وجبت باالفضل
باالسمى فً االختٌار فٌما ٌخص االشخاص والمصابد الممالة واالؼراض
الشعرٌة وانواعها .
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ولد ادى هذا التصرؾ الخالفً الى ظهور التباؼض والتناحر
والكراهٌة بٌن العرب وبٌن العناصر االخرى من المسلمٌن االعاجم
وخاصة الفرس ولد ظهر هذا جلٌا فً الشعر اذ ظهر شعراء من
الموالً تعصبوا لمومٌاتهم وافتخروا بها ثم كانوا وباال على
العربٌة ومستمبلها كالشاعر الفارسً اسماعٌل بن سٌار الذي راح
ٌفتخربالفرس وٌفضلهم على العرب .
وعلى العموم اتسعت افاق الشعر فً كل مدارج الحٌاة فً هذا
العصر بعد ركودها فً عصر صدر االسالم االول وٌمكن ان نمول ان
الشعر فً العصر االموي كان فً بداٌة ثورته وبداٌة شدة ؼلٌانه .
وكان من الطبٌعً ان تتوسع وتزداد الفنون الشعرٌة فً هذا
العصر بعد االنكماش الذي لحمها فً العصر الذي لبله فمد طرق الشعراء
فً هذا العصر ابوابا كثٌرة فً الشعر منها ما كانت موجودة فً
الجاهلٌة واالسالم فوسعوها واكثروا فٌها ومنها ما هو محدث وجدٌد
ابتكروه تبعا لظروؾ الحٌاة وسعتها ومتطلباتها ومنها ما كان له اثر
فً الجاهلٌة و االسالم فا ضا فوا فٌه حتى جعلوه ؼرضا مستمال لابما
بذاته فمن الفنون التً اتسعت فً هذا العصر:
الفخر والمدح فمد توسعت فنون شعر الفخر فً هذا العصر
كثٌرا لوجود التحزب واشتداء المنافسة بٌن االحزاب من جهة
وبٌن التعصب المبلً من جهة اخرى اٌضا فتفاخر الشعراء كل
بمبٌلته اوحزبه او مذهبه كما تفاخروا فً الشجاعة والكرم وكثرة
االموال واالوالد وٌتمٌز الفخر هذه المرة بطابعه االجتماعً
الجماعً وسلوكه جماعٌة الفخر وابتعاده عن الفردٌة ومن اشهر
شعراء الفخر :
جرٌر والفرزدق واالخطل ولٌس الرلٌات ومن شعر االخٌر هذه
االبٌات:
خلك من بنً كنانة حولً
بفلسطٌن ٌسرعون الركوبا
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من رجال تفنى الرجال وخٌل
رجم بالمنا تسد ا لؽٌوبا
وان لوم الفتى هم الكنز فً
دنٌاه والحال تسرع التملٌبا
اما فً المدح فمد بالػ الشعراء متؤثرٌن بالتٌارات السٌاسٌة
والتحزب و التعصب المبلً او الطمع والتكسب فً الشعر لدى بعض
الشعراء وخاصة شعراء خاصة الخلفاء وامراء الوالٌات الجدٌدة
والمدٌح اما حزبٌا فٌعبر عن رأي و عاطفة الشاعر بصدق
اتجاه ما ٌحمل من افكار ومفاهٌم او لبلٌا مدافعة عن عصبٌته ولبٌلته
وفً كل تنبع العاطفة فٌه صادلة تعبر عما ٌجٌش فً نفس الشاعر
اتجاه الممدوح من ذلن لول الشاعر الكمٌت االسدي فً
مدح بنً هاشم ٌمول-:
بنً هاشم رهط النبً فاننً
بهم ولهم ارضى مرارا واؼضب
فمالً اال ال احمد شٌعة
ومالً اال مذهب الحك مذهب
وربما كان المدح عن طمع وتكسب فٌكون الكذب والمخاتلة
الشعرٌة واضحة فٌه وؼٌر معبر عن عاطفة صادلة خالصة وٌكون
التكلؾ ظاهرا فٌه ومنه لول الفرزدق البصرٌث مادحا الخلٌفة عبد
الملن بن مروان-:
ارى الثملٌن الجن واالنس اصبحا
ٌمدان اعنالا الٌن تمرب
وما منهما اال ٌرجى كرامة
بكفٌن او ٌخشى العماب فٌهرب
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وما دون كفٌن انتهاء لراؼب
وال لمناه

من ورابن

مذهب

اما الهجاء فهو اٌضا فن توسع كثٌرا فً هذا العصر ولد
تشعب عدة شعب او فنون ترفد كل فن روافد اخرى فكان الهجاء
السٌاسً والهجاء المذهبً و الهجاء الفرلً الطابفً والهجاء
التعصبً المبلً ومن الهجاء لول االخطل التؽلبً النصرانً فً
هجاء االنصار :
ذهبت لرٌش بالمكارم والعلى
واللإم تحت عمابم االنصار
فذروا المعالً لستموا من اهلها
وخذوا مساحٌكم بنً النجار
ومنه الصراع المبلً الذي ادى الى انمسام العرب الى ٌمانٌة
ومضرٌة وفٌه ٌمول الشاعر الطرماح بن الحكٌم فً
هجاء لبابل تمٌم- :
تمٌم بطرق اللإم اهدى من المطا
ولو سلكت سبل المكارم ضلت
ولو ان برؼوثا على ظهر نملة
ٌكر على صفً تمٌم لولت
ومنه الهجاء الفردي الذي ٌظهر العداء الشخصً للشاعر
او المنافسة بٌنهم ولد ظهر لدى فحول الشعراء مثل الفرزدق
معروؾ
ة
وجرٌر و االخطل وٌتمٌز بتجاوزه حدود الهجاء التً كانت
من لبل وربما تجاوز االداب االجتماعٌة التً كانت سابدة حٌث
تلفه العرب
ٌهجو الشاعر ؼرٌمه بالذع الكلمات واخسها مما لم أ
من ذي لبل وبذلن ظهر فن جدٌد سمً ( النمابض)  .من ذلن هجاء
جرٌر للفرزدق :
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خلق الفرزدق سوءة فً مالن
ولخلؾ ضبة كان شر ؼالم
مهال فرزدق ان لومن فٌهموا
خورالملوب وخفة االحالم
كان العنان على ابٌن محرما
والكٌر كان علٌه ؼٌر حرام
مازلت تسعى فً خٌالن سادرا
حتى التبست بعرتً وعرامً
واما الرثاء بمً على ما هو علٌه فً الجاهلٌة واالسالم
ؼٌر موسع اال انه ظهر فٌه فن ٌكاد ٌكون جدٌدا هو رثاء
الشن ولم ٌكن صادق العاطفة
الخلفاء واالمراء والمادة واإلً أ
بل فً اكثر االحٌان كان تملٌدا طمعا فً التكسب والمال اال ان
بعضه ذو عاطفة صادلة فٌاضة عندما ٌكون المرثً ذا عاللة
بالشاعر كالمرابة والصدالة فتشعر بحراة نفسه المتاثرة او
المحزونة على فمد المرثً ومن اشهر شعراء الرثاء  :االخطل
وجرٌر ولٌلى االخٌلٌة التً تمول فً رثاء حبٌبها المتوفً -:
لعمرن ما الموت عار على الفتً
اذا لم تصبه فً الحٌاة المعاٌر
وما احد حً وان عاش سالما
باخلد ممن ؼٌبته الممابر
والوصؾ رؼم حدوث تطور كبٌر فً كل مجاالت الحٌاة فمد
ظل الشاعر االموي ٌصؾ ما وصفه شعراء الجاهلٌة مثل وصؾ
النالة والضعن واالطالل ومجالس الخمر ولم ٌؤتوا اال انه وجدت
ومضات وصفٌة جمٌلة لدى بعض الشعراء ومن الشعراء الذٌن

19

اشتهروا بالوصؾ  :ذو الرمة واالخطل ٌمول االخطل فً وصؾ
الخمرة -:
فصبوا عمارا فً اناء نأنها
تتكل
اذا لمحوها جذوة آ
تدب د بٌبا فً العظام كانه
دبٌب نمال من نمى ٌتهٌل
وجدت اؼراض او فنون مبتكرة او لها اثر جاهلً فتوسع
الشعراء فٌها بحٌث ا صبحت ا ؼراضا جدٌد ة منها الؽزل .
ؾالؽزل فن من الفنون الشعرٌة المدٌمة لدم الشعر و فٌه تعبٌر عما
ٌعتمل فً عاطفة الشاعر الشخصٌة وما يختلج فً نفسه وللبه من
هواجس ولواعج وحب وشوق ووجد ووله وؼرام ٌبثها لحبٌبته.
ولد انكمش فً صدر االسالم واصابه الضعؾ والوهن ثم بعث
من جدٌد فً العصر االموي بصورة واسعة حتى ان بعض الشعراء
لم ٌكن لهم شعر اال فً الؽزل وهم امتداد لعشاق العرب الجاهلٌٌن
وٌتبٌن فٌه ثالثة اتجاهات واسعة ومختلفة احدها عن االخر تبعا
لطبٌعة ونفسٌة الشاعر ومكانته وشاعرٌته .
اولها الؽزل التملٌدي :
وهً ابٌات فً الحب والؽزل والتشبٌب ٌفتتح الشاعر فٌها
لصٌدته وسمً تملٌدٌا ألنه استمرار لؽزل الجاهلٌٌن وصدر االسالم
وفٌه ٌتؽزل الشاعر بمن ٌحب وفً اكثر االحٌان ٌذكر اسما لحبٌبته
وٌذكر ساعات اللماء واٌام الجفاء والم الشوق ولوعة الهوى والفراق
ولد اكثر فٌه فحول الشعراء هذا العصر وهم  :جرٌر واالخطل
والفرزدق فً افتتاحٌات لصابدهم وؼٌرهم اٌضا ومما لاله جرٌر فً
الؽزل و ٌتمثل فٌها بافضل بٌتٌن لالتها العرب فً شعر الؽزل فً
يت شاعر بمثلهما فٌه :
الشعر المدٌم او الحدٌث اذ لم أ
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لمد كتمت الهوى حتـى تهٌجنـً
ال أستطٌـع لهـذا الحـب كتمانـا
كاد الهوى ٌوم سلمانٌـن ٌمتلنـً
وكـاد ٌمتلنـً ٌومـا ببٌـدانـا
ال بارن هللا فً من كان ٌحسبكـم
اال على العهد حتى كانـا ماكانـا
ال بارن هللا فً الدنٌا اذا انمطعـت
أسباب دنٌان من اسبـاب دنٌانـا
ما احدث الدهـر مما تعلمٌـن لكـم
للحبل صرما وال للعهـد نسٌانـا
ان العٌون التً فً طرفها حـور
لتلننـا ثـم لـم ٌحٌـن لتـالنـا*
ٌصرعن ذا اللب حتى ال حران به
وهن اضعـؾ خلـك هللا انسانا *
اما الؽزل االخر فهو الؽزل العفٌؾ او العذري وسمً بالعذري
النه شاع بٌن لبابل بنً عذرة التً تمطن فً نجد و لرى الحجاز
الشرلٌة و منها اشتمت تسمٌته ٌ .تمٌز الشعر العذري بانه شعر
ٌروي لصص حب حمٌمٌة وصرٌحة وهو شعر الحب العفٌؾ
المحتشم البعٌد عن التبذل والتفسخ الخلمً وٌطلك علٌه ( الؽزل
البدوي ) اٌضا ولد تسمى شعراإه او بعض منهم باسماء من
ٌحبون ومن اهم من اشتهر به من الشعراء جمٌل بثٌنة و كثٌر
عزة وعبد هللا بن الدمٌنة ومجنون لٌلى وؼٌرهم ٌمول الشاعر
(جمٌل بثٌنة ) او جمٌل بن عبد هللا العذري فً حبه لبثٌنة حبٌبته :
وانً ألرضى من بثٌنة بالذي
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لو ابصره الواشً لمرت بالبله
باله بان ال استطٌع و بالمنى
وباالمل المرجو لد خاب امله
وبالنظرة العجلى وبالحول تنمضً
واواخره ال تلتمً واوابله
بٌنما ذاع او انتشر ؼزل اخر نسمٌه ( حضري) فً الحجاز
خاصة فً المدن الثالث الكبرى مكة والمدٌنة والطابؾ لتوفر اسباب
العٌش المترؾ واستتباب االمن وكثرة االموال والترؾ االجتماعً .
وهذا الحب حب مبنً على المادة الجسدٌة واللذة الجنسٌة ولد
ذكر الشعراء فً لصابدهم لصصا واحداث بعبارات جرٌبة بشكل
ال مثٌل له فً العصر الجاهلً وال فً عصر صدر االسالم ولد توسع
هذا الؽزل لٌشكل مدرسة شعرٌة بذاته وٌمثل حٌاة العبث والمجون
واللهو والفسوق وخالؾ خلك االسالم .
وٌتمٌز باالعتماد على الحادثة لذلن كثر فٌه المصص الؽرامٌة
والمؽامرات فً طلب النساء والتعرض لهن ونالحظ فٌه الحوار
الشعري بٌن الحبٌب وحبٌبته او الشاعر وحبٌبته .
ومن اهم شعراء هذا النوع من الؽزل عمر بن ابً ربٌعة
واالحوص والعرجً والحارث بن خالد ومن لول الشاعر عمر بن
ابً ربٌعة هذه االبٌات :
فحٌٌت اذ فاجأتها فتولهت
وكادت بمكنون التحٌة تجهر
ولالت ولد عضت بالبنان فضحتنً
وانت امرإ مٌسور أمرن أعسر
فوهللا ماادري أتعجٌل حاجة
سرت بن ام لد نام من كنت تحذر
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فملت لها بل لادنً الشوق والهوى
االٌن وما نفس من الناس تشعر
ومن الفنون الشعرٌة التً توسعت كثٌرا (الخمرٌات) فهً
ؼرض من اؼراض الشعر العربً التً كانت معروفة فً الجاهلٌة
حرم الخمر والمول فٌها فا متنع شعراء صدر االسالم
اال ان االسالم ّ
من المول فٌها وحتى عن ذكرها فً اشعارهم ولصٌدهم ومن
المفروض ان تهجر نهابٌا طالما حرمها االسالم اال انها ظهرت
فً العصر االموي مجددا لملة حدة الدولة اتجاه الدٌن وانتشار اللهو
والترؾ وظهور المجون لدى بعض الشعراء الشباب او من ادٌان
اخرى
ومن اسباب ظهورها اٌضا التمازج االجتماعً من االعاجم
من فرس وروم والباط وؼٌرهم فً الدولة االموٌة واتساع رلعتها
الجؽرافٌة ومن شعراء الخمرة الشاعر االخطل التؽلبً حٌث كان
مسٌحٌا اذ ذكرها كثٌرا فً لصابده وتؽنى بها وفٌها ٌمول :
تفوح بماء ٌشبه الطٌب طٌبه
اذا ما تعاطت كاسها من ٌد ٌد
تمٌت وتحً بعد موت وموتها
لذٌذ

ومحٌاها

الذ

واحمد

واختم بحثً هذا بفن النمابض وهً لصابد فً ؼاٌة
فً البالؼة والمتانة تمتاز بطولها وتكاد تكون تطورا لشعر الهجاء
اال انها ٌدخلها المدح والفخر اٌضا ٌر ّد الشاعر فٌها على خصمه
الشاعر االخر او خصومه من الشعراء.
و تتمٌز هذه المصابد انها تشترن فً الوزن والمافٌة
تتٌان من بحر واحد وروي
والروي فكل لصٌدتٌن متضادتٌن أ
واحد ولافٌة واحدة كانهما لصٌدة واحدة لوال اختالؾ المماصد
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واالهواء و نستطٌع ان نمول انها لد تطورت من الهجاء الجاهلً
وفً النمٌضة ٌمدح الشاعر لومه ونفسه بافتخار وٌفند مزاعم
خصمه الشاعر االخر .
ولد شاعت النمابض فً هذا العصر االموي نتٌجة للصراع
الحزبً او المبلً او العداء الشخصً بٌن الشعراء انفسهم حتى
اصبحت فنا جدٌدا من ؾنون الشعر العربً له شعراإه وفرسانه
ولٌلت فٌه المصابد الطوال الرابعة التً اعجب بها االدباء والنماد
واعتبرت من روابع الشعر العربً.
و النمابض فن متطور من الهجاء الجاهلً حٌث ٌعتبر
البذرة االصلٌة له والمصٌدة فً هذا الفن تختلؾ عن لصٌدة
الهجاء كونها ملتزمة الرد والنمض لما ٌرد فً المصٌدة الممابلة
مع التزام المصٌدة النالضة نفس وزن ولافٌة وروي المصٌدة
المنموضة .
وٌمكننا ان نمول انها لم ٌكن لها وجود فً الشعر الجاهلً
او شعر صدر االسالم وانها ولٌدة هذا العصر وهً فن من فنون
الشعر العربً الجدٌد فً العصر االموي .
ان هذه النمابض زادت من حدة الخالؾ وشدة النزاع الحزبً
والمبلً بٌن االطراؾ المتنازعة حٌث اتجه الشعراء فً البحث
عن مثالب بعضهم البعض ومثالب االلوام االخرٌن واللهاث وراء
معرفة كل مثلبة فً الشاعر االخر و فً لومه وعشٌرته فً الماضً
او فً الحاضر وان كانت خافٌة اال ا نها رسمت صورة لحٌاة
المجتمع العربً والمبلً وكانت سببا مباشرا فً دراسة المجتمع
المبلً من لبل هإالء الشعراء واحداث عصرهم فكانت مصدرا مهما
من مصادر تارٌخ العصر الجاهلً فهً دراسة او نبش فً التارٌخ
وراء االحداث وما تمخض عنها من نوازع وامور تهم هذا الطرؾ
او ذان ولد خرجت بعض هذه المصابد عن المالوؾ فً االصول
واالداب واهم شعراء هذا الفن الفرزدق واالخطل وجرٌر .
ٌمول جرٌر فً الفرزدق :
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ولمد ولدت ام الفرزدق فاجرا
فجاءت بوزار لصٌرالموادم
هو الرجس ٌا اهل ا لمدٌنة فاحذروا
مداخل رجس بالخبٌثات عالم
فٌرد علٌه الفرزدق فٌمول :
لال ابن صانعة الزروب لمومه
الاستطٌع رواسً االعالم
ووجدت لومن فمإوا من لإ مهم
عٌنٌن عند مكارم اال لوام
صؽرت دالإهم فما مالءوا بها
حوضا وال شهدوا عران زحام
ٝحٓظط٤غ حٕ حهُ ٍٞوي طِٔ٤ص ح٫كٌخٍ ػٔٓٞخ رٟٞٞكٜخ
ٝػيّ حُٔـخ٫س ك ٢حهلخثٜخ ٍٝحء ًِٔخص حُؼخ١لش ُْ ٣وظِق حُ٘ؼَحء
كٍٛ ٢خكش ػٞح١لٝ ْٜكٔخٓ٤ظٜخ  ٫ٝك ٍْٛٞٛ ٢ػٖ ٗؼَحء حُؼٖ٣َٜ
حُـخٛٝ ٢ِٛيٍ ح ّ٬ٓ٫كٌخٗض حُيحكغ حُٔزخَٗ حُ ٠حُوٞٓٝ ٍٞهق
حُ٘خػَ كلظلض ٗلْ حُٔظِوٝ ٢رؼؼض حُو٤ٜيس كٜ٤خ رل٤غ طٌ ٕٞأْٛ
حُلوخثن ٝح٫كٌخٍ ٝحُٜيف حَُثٜٔ٘ٓ ٢خ حػخٍس حٗ٫لؼخٍ كٗ ٢لّٞ
حُٔظِو ٖ٤رؼَ ٝحُلوخثن حَُحثؼش  ٝطٔظخُ حُؼزخٍس رخٗ٫ظوخء ٝحُظلوْ٤
ٝحُٞهٞف ػِٞٓ ٠ح ٖ١حُـٔخٍ ًٔخ طٌ ٕٞحُ ٍٜٞحُو٤خُ٤ش ٝحُٜ٘ؼش
حُزي٣ؼ٤ش ٝحٌُِٔخص حُٔ٤ٓٞو٤ش ٓظَٜح ُٗ٬لؼخٍ حُؼٔ٤ن كخطض حُؼزخٍس
ك ٢حُو٤ٜيس ح٣ٞٓ٫ش ؿُِش ٓظ٘٤ش ٝهي ػزَص ػٖ ػخ١لش ٛخىهش ه٣ٞش
حُٖحػَ حُؼَر . ٢ك٤غ حٕ حُ٘ـؼَ ٤ٛٞٛخؿش
ك٤ش حطزؼؼض كٝ ٢ؿيحٕ ـ
ُـ٣ٞش ٣ـظٔغ كٜ٤خ حُلَف حَُٝ ٖ٤ٛحُٔؼ٘ ٠حَُ٘٣ق ٝحُز٬ؿش حُٔؼزَس
ٝحُو٤خٍ حُٞحٓغ ر ٌٜٙحُؼ٘خ َٛحُٔوظِلش كٝ ٢كيس ٓظٌخِٓش ُِظؼز َ٤ػٔخ
٣َ٣ي حُ٘خػَ إٔ ٣و. ُٚٞح٘٘٣ ٝيٙ
ٝهللا حُٔٞكن .
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د.فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً
العراق – دٌالى – بلد روز

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

حُ٘ــــــــؼـــَحء
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ٓٞٓٞػش ٗـؼَحء حُؼَر٤ــش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُؼخُغ

ٗـؼـَحء حُؼـٜـَحٓ٫ــ١ٞ
حُـِء حٍٝ٫
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طؤ ُ٤ق

حُ٘خػَ ٝحُزخكغ

كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حٌُ٢ٗ٬٤
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1

حر ٞحٞٓ٫ى حُيإُ٢
 :ٞٛحر ٞحٞٓ٫ى ظخُْ رٖ ػَٔ ٝرٖ ٓل٤خٕ رٖ ؿ٘يٍ رٖ ٣ؼَٔ رٖ
كِْ رٖ ٗلخػش رٖ ػي ١رٖ حُيثَ رٖ رٌَ حُيإُ ٢حٌُ٘خٗ٣ٝ ٢وخٍ ُ ٚحُي٢ِ٣
ٝحُيثِٝ ٢حُيإُٔٗ ٢زش اُ ٠ر٘ ٢حُيثَ  ْٛٝرطٖ ٖٓ رط ٕٞهزِ٤ش ً٘خٗش.
ٝأٓ ٢ٛ ٚحُطِ٣ٞش ٖٓ ر٘ ٢ػزي حُيحٍ رٖ ه ٢ٜرٖ ً٬د رٖ َٓس رٖ
ًؼذ رٖ ُئ ١رٖ ؿخُذ رٖ ك َٜرٖ ٓخُي رٖ حُ٘ (َ٠هَ )ٖ٣رٖ ً٘خٗش
حُوَٗ٤ش.
ُٝي أر ٞحٞٓ٧ى هزَ حُزؼؼش حُ٘ز٣ٞش رؼ٬ع ٓ٘ٞحص أ ١هزَ
حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش رـٓظش ػَ٘ ػخٓخ أ ١ك ٢ػخّ ٬٤ٓ 585ى٣ش ٝه َ٤حُٗٝ ٚي
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هزَ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش رؼخّ ٝحكي أ ١ػخّ٬٤ٓ 605ى٣ش ٌُٜٝح كٖٓ ٜٞ
حُٔو ٖ٤َٓ٠حٌُ ٖ٣أىًٍٞح حُـخ٤ِٛش ٝحٛ ْ٤ُ ٌُٚ٘ٝ ّ٬ٓ٩لخد٣خ ك٤غ
ُْ ٣ل ٞرٜلزش حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٍ َٙ٣ ُْٝؿْ أٗ ٚأىًٍٝ ٚػخ. َٙٛ
أِْٓ أر ٞحٞٓ٧ى حُيإُ ٢ك ٢ك٤خس حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ ه ٚٓٞر٘ ٞحُيثَ
رٖ رٌَ كِلخء هَ ٖ٣ه ٍ٬ػوي ِٛق ( حُلي٣ز٤ش )  ْٛٝحٌُ ٖ٣ػيٝح ػِ٠
ٓزذ ٖٓ حٓزخد كظق ٌٓش ٖٓ هزَ حُ٘ز ٢دمحم  ٠ِٛهللا
ح
هِحػش ًٝخٕ ًُي
ػِ. ِْٓٝ ٚ٤
أد ٝحٞٓ٧ى ُٝي ٝأِْٓ هزَ ٝكخس حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ ٣ؼٓ ٖ٤غ
ف
ه ٚٓٞر٘ ٢حُيثَ ؿ٘ٞد ٌٓش حٌَُٔٓش كِْ ٣يهَ حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ا ٫رؼي
ٝكخس حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي ٗ َٜكٜ٤خ ٖٓ حُؼِْ حَُ٘ػ ٢ك٤غ أهٌ حُلي٣غ ٍٝٝحٙ
ػٖ ػيى ٖٓ حُٜلخرش ٓ٘ ْٜػَٔ رٖ حُوطخد ٝػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ
ٝحُلٖٔ ٝحُلٔٝ ٖ٤أر ٢رٖ ًؼذ ٝأر ًٍ ٞحُـلخٍٝ ١ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى
ٝػزي هللا رٖ ػزخّ ٝحُِر َ٤رٖ حُؼٞحّ ٓٝؼخً رٖ ؿزَ ٝأر٠ٓٞٓ ٞ
حٗ٧ؼَٝ ١ػَٔحٕ رٖ ك١ٝ ٖ٤ٜخثلشٝ .هَأ حُوَإٓ ػِ ٠ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ
ٝػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ.
ٝكيع ػ٘ ٚحر٘ ٚأر ٞكَد ٝػزي هللا رٖ رَ٣يس ٣ٝل ٠٤رٖ ٣ؼَٔ ٝػَٔ
رٖ ػزي هللا ٓ ٠ُٞػلَ٤س ٓٝؼ٤ي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٍه ٖ٤حٓ٧ي١
ٝآهَ.ٕٝ
 ٖٓ ٞٛٝحَٗحف حُظخرؼٝ ٖ٤أػ٤خٗٝ ْٜكوٜخثٗٝ ْٜؼَحثٓٝ ْٜليػْٜ٤
 ٖٓٝىٛخس حُؼَد  ٞٛٝػخٍف كخ ْٛروٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش ٗل ١ٞرخٍع
ػخُْ ٟٝغ ػِْ حُ٘ل ٞك ٢حُِـش حُؼَر٤ش  ٞٛٝأٟٝ ٖٓ ٍٝغ رخد حُلخػَ
ٝحُٔلؼٝ ٍٞحُٔ٠خف ٟٝٝغ حُ٘وخ ١ػِ ٠ح٧كَف حُؼَر٤ش ٝكَم رٖ٤
حُٔظ٘خرٜ٘ٓ ٚخ ٓؼَ ( د ص ع )  (ٝؽ ف م ) ٌٌٛٝح ٝهي ٍْٓ حُلَٝف
حُؼَر٤ش رٌِٜ٘خ حُـي٣ي  ٞٛٝحٌُ ١هخّ رظلَ٣ي حُوَإٓ حٌَُٟٝٝ ْ٣غ
حُلًَخص حُٝ ِٜٔحٌُٔٝ ٕٞحُلظق ٝحُٝ ْ٠حُـَ ػِ ٠حُلَٝف كٜٞ
ٓؼيٝى ك١ ٢زوخص حُظخرؼٛٝ ٖ٤لذ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ حٌُ ٙ٫ٝ ١آخٍس
حُزَٜس ك ٢ه٬كظٜٗٝ ٚي ٓؼ ٚكَٝر ٚكٛ ٢لٝ ٖ٤حُـَٔ ٓٝلخٍرش
حُوٞحٍؽًٝ .خٕ ِ٣وذ (ِٓي حُ٘لُٟٞ )ٞؼٌٛ ٚح حٍػِْ ٝهٞحػي ٙا ٫إٔ
حَُٝح٣خص حهظِلض كٓ ٢زذ ٟٝغ أر ٢حٞٓ٧ى حُيإٌُُٜ ٢ح حُؼِْ كوي هَ٤
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إٔ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ أَٓ أرخ حٞٓ٧ى حُيإُ ٢رٟٞغ ٗ٢ء ك ٢حُ٘لَّٔ ُ ٞخ
ٓٔغ حُِلٖ .كؤٍح ٙأر ٞحٞٓ٧ى ٓخ ٟٝغ كوخٍ ػِٓ : ٢خ أكٖٔ ٌٛح حُ٘لٞ
ٓ ِ ّٔ ٢حُ٘لٗ ٞلٞح.
حٌُٗ ١لٞص كٖٔ ػ َّْ ُ
ٝهي ٓجَ أر ٞحٞٓ٧ى ػ َّٖٔ ٜٗؾ ُ ٚحُطَ٣ن كوخٍ:
طِو٤ظ ٚػٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ.
ٝهً َ٤خٕ حٌَُ ١كيَح ٙػًُِ ٠ي إٔ حر٘ظ ٚهخُض ُ: ٚ
حُلَ؟
 ٣خ أرض ٓخ أٗ ُّي ِ ًّٝخٕ كٗ ٢يس حُو٤ع .كوخٍ:
 ٓخ ٗلٖ كٚ٤؟كوخُض :اٗٔخ أٍىص أٗٗ ٚي٣ي.
كوخٍ :هٓ ٢ُٞخ أٗ َّي
كؼَٔ رخد حُظؼـذ
ٝه َ٤كٍٝ ٢ح٣ش حهَ: ٟ
ؿخء أر ٞحٞٓ٧ى اُ٣ُ ٠خى كوخٍ  :أٍ ٟحُؼَد هي هخُطض حُؼـْ كظـَ٤ص
أُٔ٘ظ ْٜأكظؤًٕ ُ ٢إٔ أٟغ ُِؼَد ًٓ٬خ ٣و ٕٞٔ٤ر ْٜٓ٬ً ٚ؟
هخٍ . ٫ :
كـخء ٍؿَ اُ٣ُ ٠خى كوخٍ  :أِٛق هللا ح َ٤ٓ٧طٞك ٢أرخٗخ ٝطَى ر٘.ٕٞ
كوخٍ  :حىع ُ ٢أرخ حٞٓ٧ى .كيػ٢
كوخٍ ُٟ : ٚغ ُِ٘خّ حٌُ٤ٜٗ ١ظي ػ٘.ٚ
حٗظوَ حُ ٠حُزَٜس ٌٜ٘ٓٝخ ٝط ٠ُٞػيىح ٖٓ حُٔ٘خٛذ رخُزَٜس ك٢
ه٬كش ػَٔ رٖ حُوطخد ٝه٬كش ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٝك ٢ه٬كش ػِ ٢رٖ أر٢
١خُذ ًخٕ ػزي هللا رٖ ػزخّ أٓ َ٤حُزَٜس ًٝخٕ أر ٞحٞٓ٧ى حُيإًُ ٢خطزخ
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ُ ٚػْ  ٙ٫ٝه٠خء حُزَٜس ٝػ٘يٓخ ٍؿغ حرٖ ػزخّ اُ ٠حُلـخُ حٓظوِق
ػِ ٠حٓخٍس حُزَٜس أرخ حٞٓ٧ى حُيإُ ٢كؤهَ ٙحُوِ٤لش ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ
أَٓ٤ح ػِ ٠حُزَٜس ك ٢ه٬كظٜٗٝ ٚي ٓؼ ٚؿَ كَٝر ٚكؤِخ حٓظٜ٘ي
حٗظوَ حُ ٠حُ٘خّ ٝحط َٜرٔؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ كزخُؾ ٓؼخ٣ٝش ك ٢حًَحٓٚ
ٝحٗ٫ؼخّ ػِ. ٚ٤
ً ٝخٕ حر ٞحٞٓ٫ى حُيإُ ٖٓ ٢حُ٘ؼَحء حُٔـ٤يٝ ٖ٣ه َ٤أٗ ٚىهَ ػِ٠
ٓؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ كوخٍ ُٓ ٚؼخ٣ٝش:
 أٛزلض ؿٔ٣ ٬٤خ أرخ حٞٓ٧ى كِ ٞػِوض طٔٔ٤ش طيكغ ػ٘ي حُؼ.ٖ٤ِٜ٣أ رٌِ٘ ٚكَى ػِ ٚ٤حر ٞحٞٓ٫ى هخثٗ ٬ؼَح :
حك٘ ٠حُ٘زخد حٌُ ١كخٍهض رٜـظٚ
ًَ حُـي٣ي ٖٓ ٖ٣آص ٘ٓٝطِن
ُ ٢ك ٍٞ١ ٢حهظ٬كٜٔخ
ُْ ٣ظًَخ َ
ٗ٤جخ ً أهخف ػٌُِ ٚ٤ػش حُلـيم
هي ً٘ض أٍطخع ُِز٠٤خء أه٠زٜخ
كٗ ٢ؼَ ٍأٓٝ ٢هي أ٣و٘ض رخُزِن
ٝح ٕ٥ك ٖ٤ه٠زض حَُأّ كخٍهٖ
ٓخ ً٘ض أُظٌ ٖٓ ػُ ٖٓٝ ٢٘٤هِو٢
ًٝخٕ ُٛ ٚي٣ن ٣وخٍ ُ ٚحُـخٍٝى ٓخُْ رٖ ِٓٔش رٖ ٗٞكَ حُ٢ٌُٜ
ًٝخٗخ ٣ظـخًرخٕ حُ٘ؼَ كوخٍ أر ٞحٞٓ٧ى ُِـخٍٝى ٓٞ٣خ :
أرِؾ أرخ حُـخٍٝى ػٍ٘ٓ ٢خُش
َٝ٣ف رٜخ حُٔخُٗ ٢وخءى أ٣ ٝـيٝ
ك٤وزَٗخ ٓخ رخٍ َٓٛي رؼيٓخ
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ٍ٤ٟض ٓٝخ ؿَ٤ص ٖٓ هِن رؼ ُي
أإ ِٗض هَ٤ح َٓٗ ٢إٔ ط٘خُٚ
طٌَ٘صَ كظ ٠هِض ًُ ٝزيس ُ ٍٝى
ٝحؿِذ ٗؼَ ٙك ٢حُلٌٔش ٜ٘ٓٝخ ٣و: ٍٞ
ٔ ِٚ
ِاًح
ٓ ََّ َٗل ِ
َ
ٟخم َ
َء ػَٖ ِ
يٍ حُ َٔ ِ
ُ ٛ
١
لخ ٝكَلَ ٢
كَ َ
ٛيٍَ َِّ ِ َُٔ ١
اًِح كخصَ ٌَٗ ٢ء كَخَ ٛط ِزَ

ٌُِٛخرِ ِٚ
َ ٫ٝطَظ َز َؼ َّٖ حَُ٘ ٢ء ِإ كخط َ َي

ػ ّٔخ كخصَ ِػ ٌِّ
حُ٤ؤّ َ
كَل٢
ِ

حُ َط َٔغ

طَـخًَرخ
كَ ُٔ ََّ هُٞح ُٙأُ َٖ ِٛ ٝحُ َلز َُ

َ ٫ٝطَل ِل ََٕ ِرجَح ً طَُُ ٣ي أَهخ ً

حُ َـ َِع

ٍَٝح َكشٌ
ٟخك٢
وَ ٣خ
َٝك ِٚ ٤حُ ِـ٘ٝ ٠حُلَ ُ
َ

ٛخكزخ َِ ٍَ ٛٝر َلز ٍَ
ِاًح
ِ

ٔغ
ُٓظ َّ َ

كَخٗوَ َطغ

ِرٜخ
كَ ِبَّٗ َي كٜ٤خ أَٗضَ ِٖٓ ىِٚ ِٗ ٝ

طَوَغ

حُ٘خّ ظخ ُِٔخ ً
َ َُّ ًُ ٝحَٟٓءٍ َ٣زـ ٢ػَِ٠
ِ
ذ ٓخ
ؿْ ػٞحهِ ُ
ط ُ ِٜز ُٚػٍَِ ٍَ ٠

َ٘ٛغ
َ

طٞك ٢حر ٞحٞٓ ٫ى حُيإُ ٢ك٘ٓ ٢ش \ٛ 69ـَ٣ش – ٬٤ٓ 688ى٣ش ٝهي
حهظِق ك٘ٓ ٢ش ٝكخطًٔ ٚخ حهظِق ك٘ٓ ٢ش ٫ٝىط ٚكل ٢رؼ ٞحَُٝح٣خص
حٗ ٚطٞك٘ٓ ٢ش \ٝ 64ه٘ٓ َ٤ش\ ٝ 66ه َ٤ك٘ٓ ٢ش\ٝ 99حَُٔؿق حٗ ٚطٞك٢
ك ٢ػخّ\  ٞٛٝ 69ػخّ حُطخػ ٕٞك ٢حُزَٜس ك٤غ حٗظَ٘ ٌٛح حُٞرخء كٜ٤خ
كظ ٠ه ٠٠ػِ ٖٓ ٠كٜ٤خ ٝه َ٤حًٗ ٚخٕ ٜٓخرخ رخُلخُؾ ح٫حٗ ٚطٞك٢
رخُطخػ. ٕٞ
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ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
ٔيٝح حُلَظِ ٠اً َُْ َ٘٣خُٞح
َك َ

ٓؼُٚ٤
َ
أَػيح ٌء

كَخُوَُّ ٞ

َُُٚ

َُ ٝهُّ ٜٞ

ٔ٘خء هُ َ
ًَ َ
ؿٜٜخ
َ٠حثِ َِ حُ َل ِ
ِٖ ُِ َِ ٞ
َكٔيح ً
ّ٬
َ٘ ُ
ََ ٝ
م ك ٢حُ َظ ِ
حُٞؿُ ُ٣ ُٚ

ِاَُّٗٚ

َٝرَـ٤خ ً

ًَؤََُّٗٚ
يٍ
رَ ٌ

ٔيح ً َُْ
ز٤ذ ُٓل َّ
َٝطََ ٟحَُِ َ

َ٣ـظ َ َِّ

ػ ُ
ََ ًٝ
ظ َٔض ػَِِٚ ٤
ٌَحى َٖٓ َ

ِٗؼ َٔشٌ

ٔلِٚ ٤
حُ َ

كَ ِبَّٜٗخ

َ٘٤
ُٓ ٌ

َٝحُِ٘ٔخ ُء

ُٟٚ
حَُؿخ ٍِ َٝػََ ُ
َٗظ َْ ِ

ٔخىُٙ
ُك ّ
لخٍٝسَ
ِطَى ُٓ َ
كخ ُ

َُيَُْٓ ٤

َٗي ٌّ
ٔلًَٔ ِٚ ٤خ
َِ ٝاًح َؿَ٣ضَ َٓغ حُ َ

َؿَٟ

ٔلٚ٤
َٝاًِح ػظِزضَ ػَِ ٠حُ َ

َُُٔٝظَُٚ

كَ ًٌُِٔ٬خ

٤ق
َ
ٓ ٌ

ذ
َِ ٝؿ ٌّ

ك٢

ػَِِٚ ٤

رَؼ َي

ُٗـُّ ٞ

َٓ٘ظُّ ٞ

ُّ َٝٛ
َ

َ
ًحى

َؿَِٚ ٣

كِٓ ٢ؼ َِ ٓخ طؤَط ٢كَؤَٗضَ

َٝهُْ ٤

ٌَُّٓٓ ٞ
َظُِّ ٞ

ؤطِٓ ٢ؼَُِٚ
ن َٝط َ َ
 ٫طَ٘ َٚػَٖ ُهُِ ٍ
ػَِ َ
ػخٍ َ
٤ي اًِح كَ َؼِضُ
ٌ
حريأ رَِ٘لٔ َ
ِي َٝحَٜٗخ ػَٖ

ِؿِّٜ٤خ
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ػَظُْ ٤

كَ ِبًح حٗظ َ َٜض ػَ٘ ُٚكَؤَٗضَ

َك ٌُْ ٤

كَ َُ ٜ
٘خى ُ٣و َزَ ٓخ َٝػَظضَ َُ٣ٝوظَيٟ
ِرخُ ِؼ ِِْ
َ َُ ٣ٝحُ َو ِِ ّ َٖ ِٓ ِ ٢حُ٘ َِـ ِّ ٢

ََ٘٣ٝلَ ُغ

ِٓ َ
٘ي

حُظَؼُِْ ٤

كَ ِبَُّٗٚ
ذ
َٗ ُِ ٜ

َٖ٤
ِ ٢هَ َ
َ َ٣ػ ٍ
َٝطََ ٟحُ َو َّ

٤ٛ٫خ ً

َٝطَوٓ ٍُ ٞخَُي  ٫طَوٍٞ

َٓوخَُظ٢

ػ ِ ّٔ َي
حرٖ َ
 ٫طٌََِ َٖٔ ِػ َ
َِ ٝ

ظخ ُِٔخ ً

ََ ٝكَ ُُٚٔ ٣أَ٠٣خ ً َكََ ُٔ ٣ي

كخكٔ ِٚ
ِ

َٝػَِ٠

حُلُئح ِى

ِرَ٘ـ ِِٙ ٞ

حُ٘ ّ
َـِ ٢

ًَآرَشٌ

َُ ُِ ٝ
ٔخٕ ًح َِ١ن ًَٝح
كَ ِبًح

كَ َؼِضَ

كَ ِؼَ ُ
َ ٟي

َٓـُّٔ ٞ

َُّ ُٞٔٛ ٝ

ٌَٓظُّ ٞ

حُ ٌَُِّٔ ٞ

ع َُي َ
َ٣ي َِٓ٘ ُٚكَُْ ٣
ًُ٣ ٫ ٢زخ ُ
ػ ِ ّٔ َي
حرٖ َ
َِ ٝاًح حِهظ َ َ
ٜٜضَ ِٖٓ ِ

ًَِ َٔشً
كٌََُِ َُ ُُٚٓ ٞي ِإ

ََْ٣
َٝاًِح ََِ١زضَ اٍُِ ً ٠

كخ َؿشً
كَ ِِوخ ُإ ُٙ

ٔ ِِّٔخ ً
كَ ِبًح ٍَ َ
آى ُٓ َ

ػ ِوِضَ
َ

ًُُِّ ٞ

ًًَ َََ

حٌَُّ١

َ
ًحى
ذ َكٔ ِي
ٍَٝأ ٟػَٞحهِ َ

َُّٚٓ ِ ًَٝ

ًََِّٔظَُٚ

36

ََ ٣
ٌل٤ي

كٌَؤََُّٗٚ

َٝحُظَُِْٔ ٤

َُِِّٓ ٝ

طَزو٠

َء
ُِِ َٔ ِ
ؽ حٌََُِ َٝ َْ ٣إ ٍَأَ٣ضَ
كخٍ ُ

َؿلخ َء ُٙ

إِ ًُ٘ضَ َُٓ ٠ط َّح ً َٝاِ ّ٫

ك ِخط َّ ِوٌ

َٝحُ ِؼظخ ُّ

ُِٓ٘ٚ

ظذ
كخُؼَ ُ

َحّ
ٝحُ ٌِ ِ

ًَؤ َ َّٗ َي

َٗلَوخ ً

ق
هخثِ ٌ

ٍَُْٓ ٤

ًََُْ ٣

َُّٓ ِٜٝ

ِطًَٝ ُٚحكٌٍَ إَٔ ط َ ُٔ ََّ ِرزخ ِر ِٚ
َٝح ُ
ىََٛح ً َِ ٝػَ ُ
َ ٟي إِ كَؼَِضَ
كَ
خُ٘خّ هَي ٛخٍٝح َرٜخ ِث َْ
ُ

ًُُِّ ُْٜ
ََٖ ِٓ ٝ

َُ٣ ْ٤ؿ٠
َُٔٝ ٢رٌُ ٌْ َُ َ
ػ ٌ

حُزَٜخثِ َْ

َٝحٌُِٖٓ

هخ ِث ٌي

جْ٤
َُ ٍ

كخ َؿشً

َرِ ٤ظ ِٚ

َِ ٝك٘خ ِث ِٚ

ٍََ ٝؿزَ ِش

أَِِٜ ٛخ

ك٢

كَؤ َ ُِ َّق ك٢
ِهزخَُشَ

م
حَُُ ُ
َِ ٝ

ص
حُ٘خ ِثزخ ِ

كن
ٍِ ٍ

ٗ ِ ّي ٓخ َُ ِِ َّ
ِرؤ َ َ
َٝػ َِـزضُ ُِيُٗ٤خ

ََُ ٝػُْ ٤

َٗلؼُ ُْٜ
ََُ ٝػّ ُْٙ ٤

َِ ٝاًح ََِ١زضَ ِاُ٠

ُِْٓ ٤
َ

كٔ٤خ

َٝأَٗضَ

حُـَََْ ٣
َرُْٜ َ٘٤

ُُِْٓ ٤

ُٓيُْ ٣
َ
ؿَُْ ٣

َٓؤُّ ٞ

ذ َٖٓ أٍَٟ
ن حُ ََُُٔ ٝ
َٝحَ٧ك َٔ ُ
م أَػ َـ ُ
ِٖٓ
ؼِٔ٢
ػ ُ َّْ حِٗوََ ٠٠
ػ َـزَ ُِ ٢

أََُّٗٚ
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أَِِٜ ٛخ

َٝحُؼخهِ َُ

حُ َٔلَُّ ٝ

م
ٍُِ ٌ

ٞحف
ُٓ ٍ

َٝهظُُٚ

َٓؼُِّ ٞ

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

2

أر ٞىٛزَ حُـٔل٢

 ٞٛوهب بن زمعة بن أسٌد بن أحٌحة بن خلؾ بن وهب بن
حذافة بن جمح بن عمرو بن هصٌص بن كعب بن لإي بن ؼالب
حُوَ .٢٘٣أكي حُ٘ؼَحء حُٔ٘ ٖٓ ٖ٣ٍٜٞهَ ٖٓ ٖ٣أٌٓ َٛش .
أٓ ٚحَٓأس ٖٓ ٝ َ٣ٌٛحٜٓٔخِ٣ٌٛش ر٘ض ِٓٔشٝ .ا٣خٛخ ٣ؼ٘ ٢رو:ُٚٞ
أٗخ حرٖ حُلَٝع حٌَُحّ حُظ٢
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٧ ٌَ ٣ٌٛر٤خطـٜـخ ٓـخثِش
ُٝ ْٛيٝ ٢ٗٝأٗزٜظـٜـْ
ًٔخ ط٘ز ٚحُِِ٤ش حُوـخرـِش
ًخٕ أر ٞىٛزَ ٍؿ ً٬ؿٔٗ ً٬٤خػَح ً ًٝخٗض ُ ٚؿٔش َِٜٓ٣خ كظَ٠د
ٌٓ٘زًٝ ٚ٤خٕ ػل٤لخ ً ٝهخٍ حُ٘ؼَ ك ٢آهَ ه٬كش ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ٍ٢ٟ
هللا ػ٘ٓٝ ٚيف ٓؼخ٣ٝش ٝػزي هللا رٖ حُِرٝ َ٤هي ًخٕ حرٖ حُِرٙ٫ٝ َ٤
رؼ ٞأػٔخٍ حُ ُٚٝ .ٖٔ٤أهزخٍ ًؼَ٤س ٓغ ػَٔس حُـٔل٤ش ٝػخطٌش ر٘ض
ٓؼخ٣ٝش .كٗ ٢ؼٍَ ٙهش ٝؿِحُش
ًخٕ ٍؿٛ ٬خُلخ ً  ٙ٫ٝػزي هللا رٖ حُِر َ٤رؼ ٞأػٔخٍ حُٝ ٖٔ٤طٞك٢
ًٝخٕ أر ٞىٛزَ ٍؿ٤ٓ ً٬يح ً ٖٓ أَٗحف ر٘ ٢ؿٔق ًٝخٕ ٣لَٔ حُلٔ٬ص
٣ٝؼط ٢حُلوَحء ٣ٝوَ ١حُ٤٠ق.
ٝهي أهطغ حُوِ٤لش حٔ٤ِٓ ١ٞٓ٧خٕ رٖ ػزي حُِٔي حُ٘خػَ أرخ ىٛزَ
حُـٔل ٢حُوَٗ ٢أٍٟخ ً رٔ٘طوش (حُيحٍٓش) ك( ٢ؿخُحٕ)ٝ .ػ٬هش حُ٘خػَ
رـخُحٕ ٍرٔـخ ريأص ٌٓ٘ آخٍس ػزي هللا رٖ حُِر َ٤حُظ ٢هخٓض ر٘ٓ ٖ٤ظ\ ٢
ٛ 73 ٝ 63ـؿَ٣ش ك٤غ  ٙ٫ٝػزي هللا رٖ حُِر َ٤ػٔ ً٬ك ٢ؿ٘ٞد حُـَِ٣س
حُؼَر٤ش ٍٝرٔخ ٌٛ ٌٕٞ٣ح حُؼَٔ دٓ٘طوش حُيحٍٓش دؿخُحٕ ـ ٝإٔ ِٓٔ٤خٕ رٖ
ػزي حُِٔي أػيٛخ ُ. ٚ
فمٌل لدم سلٌمان مكة فً حر شدٌد فكان ٌنمل سرٌره بفناء الكعبة
وأعطى الناس العطاء .فلما بلػ بنً جمح نودي بؤهل دهبل .
فمال سلٌمان:أٌن أبو دهبل الشاعر؟ علً به .
ؾجٌا به
فمال سلٌمان :أنت أبو دهبل الشاعر؟
لال :نعم
لال :فؤنت المابل :
فتنةٌ ٌشعـلـهـا ورادهـا
حطب النار فدعها تشتعل
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فإذا ما كان ٌ
أمن فـؤتـهـم
خوؾ فاعتزل
وإذا ما كان
ٌ
لال :نعم.
لال :وأنت المابل:
ٌدعون مروان كٌما ٌستجٌب لهـم
وعند مروان خار الموم أو رلدوا
لد كان فً لوم موسى لبلهم جسد
عج ٌل إذا خار فٌهم خورةً سجدوا
لال :نعم.
لال :أنت المابل هذا ثم تطلب ما عندنا ال وهللا وال كرامة!
فمالٌ :ا أمٌر المإمنٌن ،إن لوما ً فتنوا فكافحوكم بؤسٌافهم وأجلبوا علٌكم
بخٌلهم ورجلهم ثم أدالكم هللا منهم فعفوتم عنهم وإنما فتنت فملت
بلسانً فلما ال ٌعفى عنً!
فمال سلٌمان :لد عفونا عنن وألطعه لطٌعةً بحا زان بالٌمن.
فمٌل لسلٌمان :كٌؾ ألطعته هذه المطٌعة!
لال :أردت أن أمٌته وأمٌت ذكره بها.
ٍٝٝى كٗ ٢ؼًَ ٙؼ ٖٓ َ٤حٌ٘ٓ٫ش رٔخ كٜ٤خ ؿـخُحٕ .ك٤غ ٣و:ٍٞ
ٓو ٠هللا ؿخُحٗخ  ٖٓٝكَ ٤ُٝش ٜٓ ٖٓ َ٤ٔٓ ًَٝخّ َٓٝىى
ٝه َ٤إٔ هٓٞخ ً َٓٝح رَحٛذ كٔخُ ٙٞعٕ أٗؼَ حُ٘خّ؟
ٛٝذ ٖٓ ؿٔق.
فهخٍ:
ٌ
ٝهخٍ أر ٞىٛزَ ٣لوَ رو:ٚٓٞ
ه ٢ٓٞر٘ ٞؿٔق ه ّٞاًح حٗلـيٍص
ٜٗزخء طز َٜك ٢كخكخطٜخ حُِؿلـخ
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أ َٛحُو٬كش ٝحُٔٞك ٕٞإ ٝػـيٝح
ٝحُ٘خٛي ٝحَُٝع  ٫ػًِ٘ ٫ٝ ً٫لخ

ًٌُٝي ٣لوَ ر٘لٔٝ ٚه ٚٓٞه:ُٚٞ
ٛٝـذ ُـٛٞـذ
أٗخ أر ٞىٛـزـَ
ٌ
ٖٓ ؿٔقٍ ك ٢حُؼِ ٜٓ٘خ ٝحُلٔذ
ٝحَٓ٧س حُوَ٠حء ٝحُؼ ٚ٤حٗ٧ذ
ٝ َ٣ٌٛ ٖٓٝحُي ١ػخُ ٢حُ٘ـٔـذ
أد ٖٓ رـؼـي أد
أٍٝػ٘ ٢حُٔـي ٌ
ٍٓلٍ ٢ى٤ٓٝ ٢٘٣ل ٢حُٔٔظِـذ
ٝر٠٤ظ ٢هٜٔٗٞـخ ٓـٖ حُـٌٛـذ
ىَٓ ٙ٫ىٛخ َٓ ٌى ػـذ
ىٍػ٢
ٌ
ٝحُو ّٞكـخء ُـٜـخ ٗـزـ ٌَ ًٍد
ٓلٍ٘ٞسٌ أكٌْ ٓ٘ ٖٜحُـوـطـذ
ُّٞ٤

٤ٛـخء أػيص ُـِـَٛـذ

ومدح بحٌر بن رٌسان فمال فٌه:
بحٌر بن رٌسان الذي سكن الجند
ٌمول له الناس الجواد ومن ولـد
له نفحاتٌ حٌن ٌذكر فـضـلـه
كسٌل ربٌع فً ضحاضحة السند
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ومد ح عمارة بن عمرو بن حزم عامل عبد هللا بن الزبٌر على
حضرموت فمال ٌمدحه وعرض بابن األزرق البهرزي عامل عبد هللا
بن الزبٌر على الٌمن النه لصده فلم ٌجبه فمال:
ٌا رب حـً بـخـٌر مـا
حٌٌت إنسـانـا ً عـمـاره
أعطً فـؤسـنـانـا ً ولـم
ٌن من عطٌته الصؽـاره
ومن العطـٌة مـا تـرى
جذماه لٌس لـهـا نـزاره
حجرا ً تـمـلـبـه وهـل
تعطً على المدح الحجارة
كالبؽـل ٌحـمـد لـابمـا ً
وتذم مشٌته الـمـصـاره
ح ٫حٗ ٚػخى حُ ٚ٤كٔيكً ًٚٗٞ ٚخٕ هَ٣ز ٚكخؿِحٝ ٙحًَٓٚ
كوخٍ حرٞىٛزَ كٓ ٢يك: ٚ
ٌا حن إنً لما حدثتـنـً أصـال
مرنح من صمٌم الوجد معـمـود
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نخاؾ عزل امرىء كنا نعٌش بـه

معروفه إن طلبنا الجود موجـود

ٌ
مضطـؽـن
اعلم بؤنً لمن عادٌت
ضبا ً وأنً علٌن الٌوم محـسـود
وأن شكرن عندي ال انمضاء لـه
ما دام بالهضب من لبنان جلمـود
أنت الممدح والمؽلً به ثـمـنـا ً
إذ ال تمدح صم الجندل الـسـود
إن تؽد من منملً نجران مرتحـال
ٌرحل من الٌمن المعروؾ والجود
ما زلت فً دفعات الخٌر تفعلهـا
لما اعترى الناس ألوا ٌء ومجهـود
عـدن
عسفان إلـى
حتى الذي بٌن
ٍ
ٍ
لحب لمن ٌطلب المعروؾ أخدود
ٌ
ولما استشهد الحسٌن بن علً بن ابً طالب رضً هللا عنهما رثاه
الشاعر ابو دهبل فً ابٌات منها :
تبٌت سكارى من أمـٌة نـومـا
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و بالطؾ لتلً ما ٌنام حمٌمهـا
وما أفسد اإلسالم إال عـصـابة
تؤمر نوكاها ودام نـعـٌمـهـا
ظالم
فصارت لناة الدٌن فً كؾ ٍ
إذا اعوج منها جانب ال ٌمٌمهـا
 ٖٓٝحهزخٍ ٙه َ٤حًٗ ٚخٕ هي حكذ حَٓأس ٖٓ ه٣ ٚٓٞوخٍ ُٜخ (ػَٔس )
ًٝخٗض حَٓأسً ؿُِش طلذ حُ٘ؼَ ف٣ـظٔغ اُٜ٤خ حَُؿخٍ ُِٔلخىػش ٝاٗ٘خى
حُ٘ؼَ ٝح٧هزخٍ ًٝخٕ أر ٞىٛزَ ٣ ٫لخٍم ٓـِٜٔخ ٓغ ًَ ٖٓ ٣ـظٔغ
اُٜ٤خ ًٝخٗض  ٢ٛأ٠٣خ ً طزخىُ ٚحُلذ ُٝػٔض رٖ ١ؿٔق أٗ ٚطِٝؽٛخ ُٝػْ
ؿ َْٛ٤أٗ َٜ٣ ُْ ٚاُٜ٤خ .ك٤غ ًخٗض (ػَٔس ) ط ٚ٤ٛٞرللع ٓخ رٜٔ٘٤خ ٖٓ
كذ ًٝظٔخٗ ٚػٖ ح٫هَ ٖ٣كُٜ ٖٔ٠خ ًُي ك ٢ٗٞحُٜ٤خ حٗ ٚحظًُ َٜي
كظ ٠طليػض ر ٚأَٗحف هَ ٖ٣كٓ ٢ـخُٜٔخ ٞٓٝهش أ َٛحُلـخُ ك٢
أٓٞحهٜخ ٝحُٔوخس كٞٓ ٢حٍىٛخ! كوٍَص حُظوِ ٢ػٖ ٓـِٜٔخ كخكظـزض
٘ٓٝؼض ًَ ٖٓ ًخٕ ٣ـخُٜٔخ ٖٓ حُ ٍٞٛٞاُٜ٤خٝ .ؿخء أر ٞىٛزَ ػِ٠
ففصؿزض ػ٘ . ٚكلًُ ٢ي ٣و:ٍٞ
ػخىط ٚح
ططخٌٛ ٍٝح حُِـٓ َ٤ـخ ٣ظـزـِـؾ
ٝأػ٤ض ؿٞحٗ ٢ػزَطٓ ٢خ طلـَؽ
ٝرض ًـج٤زـخ ً ٓـخ أٗـخّ ًـؤٗـٔـخ
هِٟٞ ٍ٬ػ ٢ؿَٔسٌ طـظـٛٞـؾ
كطٍٞح ً أٓ٘ ٢حُ٘لْ ٖٓ ػَٔس حُٔ٘٠
ٍٞ١ٝح ً اًح ٓخ ُؾ ر ٢حُلِٕ أٗ٘ؾ
ُوي هطغ حُٞحٗٓ ٕٞخ ًخٕ رـ٘٤ـ٘ـخ
ٗٝلٖ اُ ٠إٔ  َٛٞ٣حُلزَ أكٞؽ
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أهط ٢ك ٢ظ َٜحُلً َ٤ٜؤٗ٘٢
أٓ٣ َ٤وخف حُوظَ ُٜٝخٕ ِٓلؾ
ٌ
ًٌُٝي ٣و ٍٞك ٢كزُٜ ٚخ ح٠٣خ :
ٛيٝػخ ً َٗٞحكٌِح ً
١خٍص ُ
أَ٣خ ًَزِيَ ١
ذ
َ٣ٝخ َك َ
َٔطٓ ٢خًح طَـَِـَ ََ ك ٢حُوَِ ِ
ٔ ُْ ٓخ ُ
ف
كَؤُه ِ
َٞحٍ ٌ
ؿ ُ
ِ ٗ ٕٞ٤
ٖٔ حُؼُ ِ
ذ
ٍَٝحثِ ُْ رَ ّ ٍ ٞؿخػِٔخصٌ ػََِ ٠
ٓو ِ
ؼٖ حٍِطََ٘لَُ٘ٚ
٘ ِ َّٔٔ٘ٔ٣َ َُٞ ُٚظ َ ِط َ
َ ُ٣
ٓلَََ٘٣ ُٚى َ
ذ
ِاًح ُ
ُىٕ ٌَٗزخ ً ػَِِ ٌَٗ ٠
رِؤََ ٝؿ َي ُِّٓ٘ َّ َٞ٣ ٢حَُض ُكُْٜٔ ُُٞ
ذ
د ِٓ َٖ حَُ٘و ِ
حًَُخ ِ
َٝهَي ََ َِ١ؼض أِ ٠ُٝ
َٓ َٝ ٍٞؿيطُّٜخ
ًُ َُّ ُٓ ِِ ّٔخ ِ
ص حِ ُ ٧
ذ
ِ
ٓ ٟٞكَُهَ ِش حَ٧كزخ ِ
د ََّ٘٤ِ ٛشَ حُ َوط ِ

ومن اخباره لٌل  :حجت عاتكة بنت معاوٌة بن أبً سفٌان فنزلت
من مكة ب(ذي طوى) ولما كانت الهاجرة واشتد الحر وهً جالسة
امرت جوارٌها فرفعن الستر وهً جالسةٌ فً مجلسها  -وكان لد انمطع
شفوؾ لها تنظر إلى الطرٌك  .إذ مر بها أبو دهبل
الطرٌك  -وعلٌها
ٌ
الجمحً وكان من أجمل الناس وأحسنهم منظرا ً فولؾ طوٌالً ٌنظر
إلٌها وإلى جمالها وكانت مضرب المثل فً الحسن والجمال وهً ؼافلة
عنه فلما فطنت له سترت وجهها وأمرت بطرح الستر وشتمته.
فمال أبو دهبل :
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إنً دعانً الحٌن فالتادنـً
حتى رأٌت الظبً بالبـاب
ٌا حسنه إذا سبنً مـدبـرا
مستترا ً عنً بجـلـبـاب
سبحان من ولفها حـسـرة
صبت على الملب بؤوصاب
ٌذود عنها إن تطلبـتـهـا
أب لها لـٌس بـوهـاب
ٌ
أحلها لصرا ً منٌع الـذرى
ٌحمى بؤبواب وحـجـاب
وأنشد أبو دهبل هذه األبٌات لبعض إخوانه فشاعت بمكة واشتهرت
انشادا وؼناءا حتى سمعتها عاتكة فضحكت ثم ارسلت الٌه بكسوة ً .
فلما صدرت عن مكة خرج معها إلى الشؤم ونزل لرٌبا ً منها فكانت
تعاهده بالبر واللطؾ حتى وردت دمشك وورد معها فانمطعت عن
لمابه وبعد من أن ٌراها ومرض بدمشك مرضا ً طوٌالً .فمال فً ذلن :
طال لٌلً وبت كالـمـحـزون
ومللت الـثـواء فـً جـٌرون
وأطلت الممام بالـشـؤم حـتـى
ظن أهلً مرجمات الظـنـون
فبكت خشٌة التـفـرق جـمـ ٌل
كبكاء المـرٌن إثـر الـمـرٌن
وهً زهراء مثل لـإلـإة الـػ
واص مٌزت من جوهر مكنون
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وإذا ما نسبتهـا لـم تـجـدهـا
فً سناء من الـمـكـارم دون
ثم خاصرتها إلى المبة الـخـض
مرمر مسنـون
راء تمشً فً
ٍ
لبةٌ من مراجـل ضـربـوهـا
عند برد الشتاء فـً لـٌطـون
عن ٌساوي إذا دخلت من الـبـا
ب وإن كنت خارجا ً عن ٌمٌنـً
ولمد للت إذ تطاول سـمـمـً
وتملبت لٌلـتـً فـً فـنـون
لٌت شعري أمن هوى طار نومً
أم برانً الباري لصٌر الجفـون
وشاع هذا الشعر حتى بلػ معاوٌة فؤمسن عنه حتى إذا كان فً ٌوم
الجمعة دخل علٌه الناس وفٌهم أبو دهبل فمال معاوٌة لحاجبه:
– إذا أراد أبو دهبل الخروج فامنعه واردده إلً.
وجعل الناس ٌسلمون وٌنصرفون فمام أبو دهبل لٌنصرؾ
فناداه معاوٌة:
ٌ -ا أبا دهبل إلًفلما دنا إلٌه أجلسه حتى خلى به ثم لال له:
ما كنت ظننت أن فً لرٌش أشعر منن حٌث تمول :ولمد للت إذ تطاول سـمـمـً
وتملبت لٌلـتـً فـً فـنـون
هوى طار نومً
لٌت شعري أمن
ً
47

أم برانً الباري لصٌر الجفـون
:ؼٌر أنن للت
وهً زهراء مثل لإلـإة الـػ
واص مٌزت من جوهر مكنون
وإذا ما نسبتها لـم تـجـدهـا
فً سناء من المـكـارم دون
ووهللا إن فتاةً أبوها معاوٌة وجدها أبو سفٌان وجدتها هند بنت عتبة
لكما ذكرت وأي شًء زدت فً لدرها ولمد أسؤت فً لولن :
ثم خاصرتها إلى المبة الخض
راء تمشً فً مرمر مسنون
فمال :وهللا ٌا أمٌر المإمنٌن ما للت هذا وإنما لٌل على لسانً.
فمال له :أما من جهتً فال خوؾ علٌن ألنً أعلم صٌانة ابنتً نفسها
وأعرؾ أن فتٌان الشعر لم ٌتركوا أن ٌمولوا النسٌب فً كل من جاز أن
ٌمولوه فٌه وكل من لم ٌجز وإنما أكره لن جوار ٌزٌد وأخاؾ علٌن
وثباته فإن له سورة الشباب وأنفة الملون.
و أراد معاوٌة أن ٌهرب أبو دهبل فتنمضً الممالة عن ابنته
فحذر أبو دهبل فخرج إلى مكة هاربا ً على وجهه فكان ٌكاتب عاتكة.
فبٌنا معاوٌة ذات ٌوم فً مجلسة إذ جاءه خادم له فمال:
 ٌا أمٌر المإمنٌن ،وهللا لمد سمط إلى عاتكة الٌوم كتاب فلما لرأتهبكت ثم أخذته فوضعته تحت مصالها وما زالت خاثرة النفس منذ الٌوم.
 فمال له :اذهب فالطؾ لهذا الكتاب حتى تؤتٌنً به.فانطلك الخادم فلم ٌزل ٌلطؾ حتى أصاب منها ؼرةً فؤخذ الكتاب وألبل
به إلى معاوٌة فاذا به من ابً دهبل كتب لها شعرا :
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أعاتن هال إذا بخلـت فـال تـرى
لذي صبورة زلفى لدٌن وال حمـا
رددت فإادا ً لد تولى بـه الـهـوى
وسكنت عٌنا ً ال تمـل وال تـرلـا
ولكن خلعت الملب بالوعد والمنـى
ولم أر ٌوما ً منن جودا وال صدلـا
أتنسٌن أٌامً بربـعـن مـدنـفـا ً
صرٌعا ً بؤرض الشؤم ذا سمم ملمى
ك ٌرتضـى لـوصـٌ ٍة
ولٌس صدٌ ٌ
وأدعو لدابً بالشراب فما أسمـى
وأكبر همً أن أرى لن مـرسـالً
جالس أرلب الطرلا
فطول نهاري
ٌ

مجـلـس
فواكبدي إذ لٌس لً منن
ٌ
فؤشكو الذي بً من هوان وما ألمى
رأٌتن تزدادٌن للـصـب ؼـلـظة
وٌزداد للبً كل ٌوم لكم عشـمـا
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فلما لرأ معاوٌة هذا الشعر بعث إلى ٌزٌد بن معاوٌة فؤتاه فدخل علٌه
فوجد معاوٌة مطرلا ً
 فمالٌ :ا أمٌر المإمنٌن ما هذا األمر الذي شجان؟لال :أمر أمرضنً للمنً م نذ الٌوم وما أدري ما أعمل فً شؤنه.
لال :وما هو ٌا أمٌر المإمنٌن؟
لال :هذا الفاسك أبو دهبل كتب بهذه األبٌات إلى أختن عاتكة فلم تزل
باكٌةً منذ الٌوم ولد أفسدها فما ترى فٌه؟
ٌ
لهٌن.
فمال :هللا إن الرأي
لال :وما هو؟
لال :عب ٌد من عبٌدن ٌكمن له فً أزلة مكة فٌرٌحنا منه.
لال معاوٌة :أؾ لن؟ وهللا إن امرأ ً ٌرٌد بن ما ٌرٌد وٌسمو بن إلى ما
ٌسمو لؽٌر ذي رأي ٍ وأنت لد ضاق درعن بكلمة ولصر فٌها باعن حتى
أردت أن تمتل رجالً من لرٌش أو ما تعلم أنن إذا فعلت ذلن صدلت لوله
وجعلتنا أحدوثةً أبداً؟
لالٌ :ا أمٌر المإمنٌن إنه لال لصٌدة أخرى تناشدها أهل مكة وسارت
حتى بلؽتنً وأوجعتنً وحملتنً على ما أشرت به فٌه.
لال معاوٌة  :وما هً؟ لال :
أال ال تمل مهالً فمد ذهب المهـل
وما كل من ٌلحى محبا ً له عمـل
لمد كان فً حولٌن حاال ولـم أزر
هواي وإن خوفت عن حبها شؽل
حمى الملن الجبار عنً لمـاءهـا
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فمن دونها تخشى المتالؾ والمتل
فال خٌر فً حب ٌخاؾ وبـالـه
ب ال ٌكون له وصـل
وال فً حبٌ ٍ
فواكبدي إنً شهرت بـحـبـهـا
ولم ٌن فٌما بٌننـا سـاعةً بـذل
وٌا عجبا ً إنً أكـاتـم حـبـهـا
ولد شاع حتى لطعت دونها السبل
فمال معاوٌة :لد وهللا رفهت عنً فما كنت آمن أنه لد وصل إلٌها
فؤما اآلن وهو ٌشكو أنه لم ٌكن بٌنهما وصل وال بذ ٌل فالخطب
فٌه ٌسٌر لم عنً .
فمام ٌزٌد فانصرؾ .فلما كان موعد الحج حج معاوٌة فً تلن السنة
فلما انمضت أٌام الحج كتب أسماء وجوه لرٌش وأشرافهم وشعرابهم
ت سنٌةً
وكتب فٌهم اسم أبً دهبل ثم دعا بهم ففرق فً جمٌعهم صال ٍ
وأجازهم جوابز كثٌرةً .فلما لبض أبو دهبل جابزته ولام لٌنصرؾ دعى
به معاوٌة فرجع إلٌه فمال له:
 ٌا أبا دهبل ما لً رأٌت أبا خالد ٌزٌد بن أمٌر المإمنٌن علٌنوشعر ال تزال لد نطمت به وأنفذته
ساخطا ً فً لوارص تؤتٌه عنن
ٍ
إلى خصمابنا وموالٌنا ال تعرض ألبً خالد.
مكذوب علٌه.
فجعل ٌعتذر إلٌه وٌحلؾ له أنه
ٌ
فمال له معاوٌة :ال بؤس علٌن وما ٌضرن ذلن عندنا هل تؤهلت؟
لال :ال.
لال :فؤي بنات عمن أحب إلٌن؟
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لال :فالنة
لال :لد زوجتكها وأصدلتها ألفً دٌنار وأمرت لن بؤلؾ دٌنار.
فلما لبضها لال:
 إن رأي أمٌر المإمنٌن أن ٌعفو لً عما مضى! فإن نطمت ببٌت فًك
معنى ما سبك منً فمد أبحت به دمً وفالنة التً زوجتنٌها طال ٌ
البتة .فسر بذلن معاوٌة وضمن له رضى ٌزٌد عنه ووعده بإدرار ما
وصله به فً كل سنة وانصرؾ إلى دمشك .وولٌل لم ٌحج معاوٌة
فً تلن السنة إال من أجل أبً دهبل ٗٝؼَ ٙك ٢حر٘ظٚ
ومن اخباره اٌضا لٌل انه اراد الخروج للؽزو فلما وصل
الى (جٌرون ) جاءته امرأةٌ فؤعطته كتابا ً فمالت :الرا لً هذا الكتاب
فمراه لها فذهبت ودخلت لصرا ثم خرجت فجاءت الٌه فمالت له :
لو بلؽت معً المصر فمرات الكتاب على امراة كان لن اجرا ان شاء هللا
فذهب معها فلما دخل المصر شاهد جوار كثٌرة فٌه و شاهد امراة
وضٌبة جمٌلة فاؼلمن الباب ودعته المراة الجمٌلة الى نفسها فاعتذر
ولن ٌرض بذلن فامرت بحبسه فحبس فً المصر حتى ضعؾ
واصبح هزٌال مشرفا على الموت فمال لها :
انً رضٌت على ان اتزوجن.فرضٌت فتزوجها والا م عندها فترة طوٌلة تاركا اوالده وبناته
وزوجته االولى حتى ٌبس اهله منه وظنوه مٌتا فالتسموا مٌراثه
بٌنهم والامت زوجته تبكً علٌه حتى عشر بصرها فمال لزوجته
ً وفً ولدي واهلً وانً مشتاق الٌهم .
الشامٌة  :انن لد اثمت ف ّ
فسمجت له بالذهاب الٌهم بعد ان اخذت علٌه عهدا ا ن ٌعود بعد
سنة فصار الى عٌاله فلما جاء الٌهم وجدهم لد التسموا مالدٌه من
مال عندهم فمال لهم  :ال وهللا ما بٌنً وبٌنكم انتم لد ورثتمونً
وانا على لٌد الحٌاة فهو حظكم فما جبت به هو لزوجتً امكم
خالصا لها وحدها ولال لزوجته :
شؤنن به فهو لن كله .
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وفً ذلن ٌمول:
صاح حـٌا ً اإللـه حـٌا ودورا ً
عند أصل المناة مـن جـٌرون
عن ٌساري إذا دخلت من البـا
ب وإن كنت خارجا ً عن ٌمٌنً
فبذان اؼتربت فً الشؤم حتـى
ظن أهلً مرجمات الظنـون
وهً زهراء مثل لإلـإة الـػ
جوهر مكنون
واص مٌزت من
ٍ
وإذا ما نسبتها لـم تـجـدهـا
فً سناء من المـكـارم دون
تجعل المسن والٌلنـجـوج وال
ند صال ًء لها على الكـانـون
ثم ماشٌتها إلى المبة الـخـض
راء تمشً فً مرمر مسنـون
ب لد أسـرجـت وبـٌوت
ولبا ٍ
نظمت بالرٌحان والـزرجـون
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لبة من مراجل ضـربـوهـا
عند حد الشتاء فـً لـٌطـون
ثم فارلتها على خـٌر مـا كـا
ٌ
ق لـمـرٌن
ن
لرٌن مـفـار ٌ
فبكت خشٌة التفـرق لـلـبـً
ن بكاء الحزٌن إثر الـحـزٌن
واسؤلً عن تذكري واطمبنـً
ألناسً إذا هـم عـذلـونـً
فلما حل األجل وأراد الخروج إلى زوجته الشامٌة جاءه خبر
موتها فؤلام فً بلده مع عٌاله ولم ٌرجع .
ولٌل أن أبا رٌحانة وهو علً بن اسٌد بن احٌحة عم أبً دهبل كان
شدٌد الخالؾ على عبد هللا بن الزبٌر فتوعده عبد هللا بن صفوان فلحك
بعبد الملن بن مروان فاستمده الحجاج فؤمده عبد الملن بطارق مولى
عثمان فً أربعة آالؾ فؤشرؾ أبو رٌحانة على جبل (أبً لبٌس)
فصاح أبو رٌحانة:
ألٌس لد أخزاكم هللا ٌؤهل مكة!
فمال له ابن أبً عتٌك :بلى وهللا لد أخزانا هللا.
فمال له عبد هللا ابن الزبٌر :مهالً ٌا بن أخً!
فمال :للنا لن ابذن لنا فٌهم وهم للٌل فؤبٌت حتى صاروا إلى ما
ترى من الكثرة.
ولال أبو دهبل فً وعٌد عبد هللا بن صفوان عمه أبا رٌحانة :
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وال توعد لتمـلـتـه عـلـٌا
فإن وعـٌده كـأل ٌ وبـــٌل
ونحن ببطن مكة إذ تـداعـى
لرهطن من بنً عمرو رعٌل
أولو الجمع الممدم حٌن ثابـوا
ع لٌن ومن ٌودعهـم لـلـٌل
فلمـا أن تـفـانـٌنـا وأودى
بثروتنا الترحـل والـرحـٌل
جعلت لحومنا ؼرضا ً كـؤنـا
لتهلكنا عـروبة أو سـلـول
رثى ابو دهبل ابن األزرق فدفن بعلٌب فلما احتضر أبو دهبل أٌضا ً
أوصى أن ٌدفن عنده وفٌه ٌمول أبو دهبل ٌرثٌه :
ب
لمد ؼال هذا اللحد من بطن علٌ ٍ
فتًى كان من أهل الندى والتكرم
فتى كان فٌما ناب ٌوما ً هو الفتى
ونعم الفتى للطارق المـتـٌم
أألحك أنً ال أزال على مـنًـى
إذا صدر الحجاج عن كل موسم
سمى هللا أرضا ً أنت ساكن لبرها
سجال الؽوادي من سحٌ ٍل ومبرم
اٌ
مٌراث له بمصر ثم رجع من الطرٌك فوجد
ولٌل خرج ابو دهبل ٌطلب
زوجته لد ماتت ودفنت فً (علٌب ) فمال:
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اسلمً أم دهب ٍل بعـد هـجـر
وتمض من الزمـان وعـمـر
ٍّ
واذكري كري المطً إلـٌكـم
بعد ما لد توجهت نحو مصـر
ال تخالً أنً نسـٌتـن لـمـا
بٌش ومن به خلؾ ظهري
حال
ٌ
إن تكونً أنت الممدم لـبـلـً
وأطع ٌثوي عند لبرن لـبـري
ب
لال إبراهٌم :فولفت على لبره إلى جانب لبرها (بعلٌ ٍ
ٝطٞك( ٢رؼِ٤ذ ( ٟٓٞغ رظٜخٓش ٓ٘ش \ ٛ 126ـَ٣ش ٝىكٖ كٜ٤خ ؿ٘ذ
هزَ حر ٞحٍُ٫م حُزٝ ١َُٜحُ ٠هزَ ُٝؿظ ٚكٔذ ٤ٛٝظٓٝ ٚخ ؿخء ك٢
ٗؼَ ٙحػ. ٙ٬
ومن شعره هذه االبٌات
طاو َل هذا اللٌَ ُل ما
تَ َ

ٌَتَبَلَّج
َوأَعٌَت َ
ج
َبرتً ما تَفَ َّر ُ
ؼواشً ع َ

ََبٌتُ

كَبٌبا ً

موم
ِلل ُه ِ

كَؤ َ َّنما
مرةٌ
ُ
ِخال َل
ضلوعً َج َ

فس ِمن تَكت َ ِم
َط ورا ً أ َ َمنًّ النَ َ

صرتُ ما َم َّرت ِب ِه ٌَو َم
ََأَب َ

ال ُمنى
َو َط ورا ً ِإذا ما لَ َّج بً ال ُح ُ
زن
ٌَؤ َججِ
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تَت َ َو َّه ُج

ش ُج
أَن ِ

فَ ِإنَّ ِن ع ٌ
ت
ٌَن لَد أ َ ِهب ِ

ِظبا ٌء َوما كانَت ِب ِه ال َع ُ
ٌن

نَخ ِل ُج

ب
بِ ِ
صاح ٍ
ب
ب لَهُ فً ال َ
در ُح ٌّ
َحبٌ ٍ
ص ِ

ُم َولَّ ُج

َ
َ
كان
الواشون ما
لكد لَ َط َع

بٌَنَنا
َونَ ُ
ج
حو ُ
حن إِلى أَن ٌُو َ
الوص ُل أ َ َ
ص َل َ

َورةً فَاِستَمبَلوها
َرأَوا ع َ

فَلٌَتَ األُولى ُهم َكثَّروا فً

ِبؤَل ِب ِهم
ب
فَراحوا عَلى ما ال نُ ِح ُّ

َوأَدلَجوا

فِرالِنا
حر لَ َّججوا
ِبؤَج َم ِع ِهم فً لُ َّج ِة البَ ِ

ُه ُم َمنَعونا ما نَلَذُّ

َونَشتَهً
رم
َوأَذكَوا َ
نار ُ
علٌَنا َ
ص ِ

َوكانوا أُناسا ً كُنتُ آ َم ُن

عٌَ َب ُهم

َولَو ت َ َركونا ال َهدى َ
َللاُ

مر ُهم
أَ َ

فَلَم ٌَن َه ُهم ِحل ٌم َولَم

ت ُ َإ َّج ُج

ٌَت َ َح َّرجوا

س ُج
مر ٌُن َ
برموا لَوالً ِم َن النَ ُ
َولَم ٌُ ِ
فرٌك
َهر ت َ َ
َألَوش ََن َ
ص ُ
رؾ الد ِ

بٌَنَنا
ج
عو ُ
َهر أ َ َ
َهر َوالد ُ
َوال ٌَستَمٌ ُم الد ُ
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سٌتُ فٌها
َ
ست كُر َبةٌ أَم َ
ع َ

ُممٌ َمةٌ

َوٌَجذَ َل

ؾ
آ ِل ٌ

ٌَ ُ
كون لَنا ِمنها َرخا ُء
فٌَُكبَتَ

أَعدا ُء

ج
خر ُ
َو َم َ

زن
لَهُ َكبِ ٌد ِمن لَو َ
ع ِة ال ُح ِ
َخرٌ َد ٍة
ج
هر
ُمت َ َّو ُ
لَها نَ َ
س ٌ
ب فً فَرعِ فِ ٍ
ِكتابُها
ت العَ ُ
ٌن تَخ ِل ُج
ِلهذا َو َربًّ كانَ ِ
ٌُلعَ ُج

راق
ََأَشفَ َ
ك لَلبً ِمن ِف ِ
ََلُلتُ

ِلعَبّا ٍد

َوجا َء

شٌَّةَ
ٌ
خزون َ
ََ ِإنًّ لَ َم
ع ِ

ُزرتُها
ج
أُع ََّر ُ

َوكُنتُ ِإذا ما ُزرتُها ال
صٌر كَؤَنَّنً
هر ال َح ِ
َو َخ َّط طتُ فً َظ ِ
خاؾ ال َمت َل َو ُ
ص ُج
لهان ُمف َ
سٌر ٌَ ُ
أَ ٌ
َالمها
َولَ ّما اِلتَمٌَنا لَجلَ َجت فً ك ِ
رم ال َح ُ
دٌث ال ُم َلجلَ ُج
َو ِمن آٌَ ِة ال ُ
ص ِ
َمشَت
ً ِ ِإذا
كَؤ َ َّن َو
َ
ساوٌس ال ُح ِل ّ
شارفَ ُه َّن
َو َ

اللُإلُ ُإ

ق َز َجلَت ِب ِه
ََ َخش ُ
ُّش بالً ِع ِ
شر ٍ
ٌَما ِن ٌَةٌ َه َّبت ِم َن اللٌَ ِل
س ٌع
فَؤَعٌا َ
ً المَو ُل َوالمَ و ُل وا ِ
علَ َّ
َثٌر
َوفً المَو ِل ُمست َ ٌّن ك ٌ
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ج
ال ُمتَش ََّر ُ
س ُج
سج َ
َ
ج
خر ُ
َو َم َ

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

3

حرٛ ٞوَ حُ٢ٌُٜ

 ٞٛػزي هللا رٖ ِْٓ حُُٔٝ ٢ٜٔي كٌٓ ٢ش حٌَُٔٓش ٝػخٕ كٜ٤خ
ٖٓ هزِ٤ش  َ٣ٌٛحُٔ٣َ٠ش حُلـخُ٣ش حُظ ٫ ٢طِحٍ طو ْ٤ك ٢أٍ ٝحُلـخُ اُ٠
٘ٓٞ٣خ ٌٛح ..كل ٌَ ٖٓ كل ٍٞحُ٘ؼَحء حُؼَد ػِٓ ٠ي ٟحُِٓخٕ  ٞٛٝأكي
ر٘ٝ َٞٓٓ ٢حكي ٗؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش ًٝخٕ ٓظؼٜزخ ً ُزَ٘ٝٓ ٢حٕ ٓٞحُ٤خ ً
ُ ُٚٝ ْٜك ٢ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ٝأه ٚ٤ػزي حُؼِٓ ِ٣يحثق ًؼَ٤سً ٝ .خٕ
ٓلزخ ً ُٗ ٖ٣ٞٓ٨ي٣ي حُظؼٜذ ُ. ْٜ
هُٔ َ٤خ ظ َٜػزي هللا حُِر َ٤رخُلـخُ ٝؿِذ ػِٜ٤خ رؼي ٓٞص ٣ِ٣ي رٖ
ٓؼخ٣ٝش ٝط٘خؿَ ر٘ ٞأٓ٤ش رخُلَد ر ْٜ٘٤كَٓ ٢ؽ ٍحٝ ٢ٛؿ َٙ٤ىهَ ػِٚ٤
أرٛ ٞوَ حُ ٢ٌُٜكٝ. َ٣ٌٛ ٢هي ؿخءٝح ُ٤وزٞ٠ح ػطخءًٝ ْٛخٕ ػزي هللا
ػخٍكخ ً رٜٞح ٙك ٢ر٘ ٢أٓ٤ش كٔ٘ؼ ٚػطخء. ٙ
كوخٍ حرٛ ٞوَ ُؼزي هللا رٖ حُِر : َ٤ػ ّ٬طٔ٘ؼ٘ ٢كوخ ً ُٝ ٢أٗخ حَٓإ ِْٓٔ
ٓخ أكيػض ك ٢ح ّ٬ٓ٩كيػخ ً  ٫ٝأهَؿض ٖٓ ١خػش ٣يحً؟
هخٍ ُ : ٚػِ٤ي ر٘ ٢أٓ٤ش كخِ١ذ ػ٘ي ْٛػطخءى.
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هخٍ حرٛ ٞوَ  :إً أكيٓ ْٛزخ١خ أًلٔٓ ْٜلشً أٗلٔ ْٜرٌ٫ء ٞٓ٧حُْٜ
ٛٝخرُٔ ٖ٤ـظئ٣ًَ ْٜ٣شً أػَحه٣َٗ ْٜلشً أُ ُْٜٞٛحً٤شً كَٝػْٜ
هَ٣زخ ً ٖٓ ٍٓ ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗٔزٓٝ ْٜزٞٔ٤ُ ْٜح اًح ٗٔزٞح رؤًٗخد ٫ٝ
ٗٝخثع  ٫ٝأطزخع  ْٛ ٫ٝك ٢هًَ ٖ٣لوؼش حُوخع ُ ْٜحُٔئىى ك ٢حُـخ٤ِٛش
ٝحُِٔي ك ٢ح٣ ٫ ًٖٔ ٫ ّ٬ٓ٩ؼي ك ٢ػَٛ٤خ ٗ ٫ٝلَٛ٤خ  ٫ٝكٌْ آرخإٙ
كٗ ٢وَٛ٤خ  ٫ٝهطَٔٛ٤خ ُ ٖٓ ْ٤أك٬كٜخ حُٔط٤زٓ ٖٓ ٫ٝ ٖ٤خىحطٜخ
حُٔطؼٔ ٖٓ ٫ٝ ٖ٤ؿٞىحثٜخ حُٛٞخرٛ ٖٓ ٫ٝ ٖ٤خٜٗٔخ حُٔ٘ظوز ٫ٝ ٖ٤ػزي
ٜٗٔٔخ حُٔٔٞى٤ًٝ ٖ٣ق طوخرَ حَُإ ّٝرخًٗ٧خد ٝأ ٖ٣حُ٘ ٖٓ َٜحُـلٖ
ٝحُٔ٘خٕ ٖٓ حُِؽ ٝحٌُٗخر ٖٓ ٠حُويحٓ٤ًٝ ٠ق ٣ل َ٠حُ٘ل٤ق ػِ٠
حُـٞحى ٝحُٔٞهش ػِ ٠حُِٔي ٝحُٔـ٤غ رو ً٬ػِ ٠حُٔطؼْ ك ً٬٠؟؟؟
كـ٠ذ ػزي هللا حرٖ حُِر َ٤كظ ٠حٍطؼيص كَحثٝ ٜٚػَم ؿزٚ٘٤
ٝحٛظِ ٖٓ هَٗ ٚاُ ٠هيٓٝ ٚحٓظوغ ُٚٗٞ
ػْ هخٍ ُ٣ : ٚخ رٖ حُزٞحُش ػِ ٠ػوزٜ٤خ ٣خ ؿِق ٣خ ؿخ َٛأٓخ ٝهللا ُ٫ٞ
حُلَٓخص حُؼ٬ع :كَٓش حٝ ّ٬ٓ٩كَٓش حُلَّ ٝكَٓش حُ٘ َٜحُلَحّ
٧هٌص حٌُ ١ك ٢ػ٘٤خى.
ػْ أَٓ ر ٚآُ ٠ـٖ (ػخٍّ) كلزْ رٓ ٚيس ػْ حٓظٛٞزظٝ َ٣ٌٛ ٚرْٜ٘٤
ر ٖ٤هَ ٖ٣هئُٝش ك َ٣ٌٛ ٢كؤِ١و ٚرؼي ػخّ ٖٓ حُلزْ ٝأهْٔ أ٫
٣ؼط ٚ٤ػطخ ًء ٓغ حُِٔٔٔ ٖ٤أريح ً.
كِٔخ ًخٕ ػخّ حُـٔخػش  ٢ُٝٝػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ حُو٬كش ٝكؾ
حُز٤ض حُلَحّ ُو ٚ٤أرٛ ٞوَ كِٔخ ٍآ ٙػزي حُِٔي هَرٝ ٚأىٗخ. ٙ
ٝهخٍ ُ٣ ُْ :ٚوق ػِ ٢هزَى ٓغ حُِٔلي ٣ٝؼ٘ ٢ر ٚػزي هللا رٖ حُِرَ٤
ٟ ٫ٝخع ُي ػ٘يٞٛ ١حى ٞٓٝح٫طي .
كوخٍ :أٓخ اً ٗل ٠هللا ٓ٘ٗ ٚلٍٔٝ ٢أ٣ظ ٚهظ٤ٓ َ٤لي ٣َٛٝغ أ٤ُٝخثي
ِٜٓٞرخ ً ٜٓظٞى حُٔظَ ٓلَم حُـٔغ كٔخ أرخُٓ ٢خ كخط٘ ٖٓ ٢حُيٗ٤خ.
ػْ حٓظؤًٗ ٚأرٛ ٞوَ ك ٢ح٘ٗ٩خى كؤًٕ ُ ٚكٔؼَ ر٣ ٖ٤ي ٚ٣هخثٔخ ً كخٗ٘ي:
ػلض ًح ػَم ػِٜٜخ كَثخٓـٜـخ
كي٘ٛخإٛخ ٝكٖ أؿِٞٓ ٠حٓـٜـخ
ػِ ٠إٔ َٓٓ ٠هٔ٤ش هق أِٜٛـخ
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رؤرطق ٓلٜ٤ٛٝ ٍ٬خص ػخٓـٜـخ
اًح حػظِـض كٜ٤خ حَُ٣خف كؤىٍؿـض

ػ٘٤خ ً ؿَ ٟك ٢ؿخٗزٜ٤خ هٔخٓـٜـخ

ٝإ ٓؼخؿ ٢ك ٢حُي٣خٍ ٞٓٝهـلـ٢
ريحٍٓش حَُرؼ ٖ٤رخٍ ػٔـخٓـٜـخ
ُـ ٢ٌُ٘ٝ َٜأٓـِـٟ ٢ـٔـخٗش
٠٣ؼق أَٓحٍ حُلئحى ٓوخٓـٜـخ
كؤه َٜكٓ ٬خ هي ُٓ ٠٠ي ٍحؿغ
ٌُ ٫ٝس حُـيٗـ٤خ ٣ي ّٝىٝحٓـٜـخ
ٝكي أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤حُـٌٍٓ ١ـ٠
رـؤٝحء ؿٔ ٍٜٞطٔ َ٤اًـخٓـٜـخ
ٖٓ أٍ ٝهَ ٟحُِ٣ظٌٓ ٕٞش رؼيٓخ
ؿِز٘خ ػِٜ٤خ ٝحٓظلَ كـَحٓـٜـخ
ٝاًح ػخع كٜ٤خ حُ٘خًؼٝ ٕٞأكـٔـيٝح
كو٤لض أهخٜ٤ٛخ ١ٝخٍ كٔخٓـٜـخ
ك٘ؾ ر ْٜػَ ٝحُل٬س طؼـٔـلـخ ً
اً ح ٍٝ٧أهلٔٓ ٠ظٞحٛخ ٓٞحٜٓخ
كٜزلظ ْٜرخُو َ٤طِكق رخُـوـ٘ـخ
ٝر٠٤خء ٓؼَ حُْ٘ٔ ٣زَم ٜٓ٫ـخ
ُ ْٜػٌَٔ ٟخك ٢حُٜلٞف ػََّٓ
ٝؿٍٜٔٞس ٣ؼ٘ ٢حُؼي ٝحٗظوـخٓـٜـخ
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كط ْٜ٘ٓ َٜرطـٖ ٓـٌش ٓـخؿـي
أر ٢حُٝ ْ٤٠حُٔ٬٤ء كٔ٣ ٖ٤خٜٓـخ
كيع ًح ٝرَ٘ ٗخػـَ ١أّ ٓـخُـي
رؤر٤خص ٓخ هِ َ٣ٞ١ ١ػَحٓـٜـخ
كبٕ طزي طـيع ٓ٘ـوـَحى رـٔـي٣ش
ََٓ٘ٗس كَ ٟكي٣ي كٔخٓـٜـخ
ٝإ طوق ػ٘خ أ ٝطوق ٖٓ أًحط٘ـخ
ط٘ٗٞي ٗخرخ كـ٤ش ٓٝـٔـخٓـٜـخ
كِ ٫ٞهَٓ٫ ٖ٣ظَهض ػــًُٞـْ
١ٝخٍ ػِ ٠هطزٍ ٢كخٛخ حكظِحٜٓخ
كؤَٓ ُ ٚػزي حُِٔي رٔخ كخط ٖٓ ٚحُؼطخء ٓٝؼِِٛ ٚش ٖٓ
ٓخًُٔٝ ٚخٝ ٙكِٔ.ٚ
ً ٝخٕ أرٛ ٞوَ حُ٘ٓ ٢ٌُٜوطؼخ ً اُ ٠أر ٢هخُي ػزي حُؼِ ِ٣رٖ
ػزي هللا رٖ أٓ٤ي ّ حىكخ ً ُ ٚكوخٍ ُٓٞ٣ ٚخ:
 حٍػ٘٣ ٢خ أرخ ٛوَ ٝأٗخ ك ٢كظ ٠أٓٔغ ً٤ق طوٝ ٍٞأَٓ ٖ٣حػ٤ي ُ٢رؼيٓ ٖٓ ١ي٣لي ا٣خ ١ك ٢ك٤خط٢؟
كوخٍ :أػٌ٤ى رخهلل ٣خ أٜ٣خ حًُ ٖٓ َ٤ٓ٧ي رَ ٣زو٤ي هللا ٣ٝويٓ٘ ٢هزِي
كوخٍٓ :خ ٖٓ ًُي ري .هخٍ :كَػخ ٙرو٤ٜيس ٣و ٍٞكٜ٤خ:
أرخ هخُي ٗلٔٝ ٢هض ٗلٔي حُـَىٟ
ًٝخٕ رٜخ ٖٓ هزَ ػؼَطي حُؼؼـَ
ُظزٌي ٣خ ػزي حُـؼـِ ِ٣هـ٬ثٚ
أ َٟرٜخ ٗ ٚحُٜٞحؿَ حُـِؿـَ
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ٓٔ ٕٞر٘خ ٣ـظـزـٖ ًـَ طـ٘ـٞكش
ط َ٠رٜخ ػٖ ر ٖٜ٠٤حُوطخ حٌُيٍ
كٔخ هيٓض كظ ٠طٞحطـَ ٓـَٛ٤ـخ
كظ ٠أٗ٤وض  ٢ٛٝظخُـؼش ىرـَ
كلَؽ ػٖ ًٍزخٜٗخ حُٝ ْٜحُطـٟٞ
ًَ ْ٣حُٔل٤خ ٓخؿي ٝحؿي ٛـوـَ
أهٗ ٞظٞحص طوظـَ حُـــٞع ىحٍٙ
ُٖٔ ؿخء ٤ٟ ٫ن حُل٘خء ٝ ٫ٝػَ
 ٫ٝطٜ٘ت حُلـظـ٤خٕ رـؼـيى ُـٌس
 ٫ٝرَ ٛخّ حُ٘خٓظ ٖ٤ري حُوـطـَ
ٝإ طْٔ ٍٓٔخ ً رخَُٛـخكش ػـخ٣ٝخ ً
كٔخ ٓخص ٣خ رٖ حُؼٗ ٚ٤خثِي حُـَٔ
ٍٝ ١ًٝم ٖٓ كٓ َ٠خُي ٓـخُـٚ
 ١ًٝكخؿش هيٍ ٗض ُٝ ُٚ ْ٤كَ
كؤٓٔ٣َٓ ٠لخ ً رؼي ٓخ هـي ٣ئٝرـٚ
 ًَٝر ٚحُٟٔٝ ٠ُٞخم ر ٚحٓ٧ـَ
كؤٟؼق ُ ٚػزي حُؼِ ِ٣رٖ ػزي هللا رٖ حٓ٤ي ؿخثِطِٚٛٝٝ ٚ
ٝأَٓ أ٫ٝى ٙرللع حُو٤ٜيس ٝرَٝح٣ظٜخ .
ٝهخٍ أر ٞػَٔ ٝحُ٘٤زخًٗ :٢خٕ ٧رٛ ٢وَ حرٖ ٣وخٍ ُ ٚىحٝى ُْ ٌٖ٣
ُُٝ ٚي ؿ َٙ٤كٔخص كٔخص ىحٝى كـِع ػِ ٚ٤ؿِػخ ً ٗي٣يح ً كظ ٠ه ٢ُٞحٝ
ًخى ٣لوي ٞٛحر ٚكوخٍ َ٣ػ:ٚ٤
ُوي ؿخ٤١ ٢٘ٛق ُيحٝى رـؼـيٓـخ
ىٗض كخٓظوِض طخُ٤خص حٌُـٞحًـذ
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ٓٝخ ك ًٍٞٛ ٢حُ٘لْ ػٖ ؿِٞٓ َ٤س
ٍٝحف ٖٓ حُٔوْ حٌُ ٞٛ ١ؿخُزـ٢
ٝػ٘يى ُ٣ ٞل٤خ ٛيحى كِ٘ـظـوـ٢
كخء ُٖٔ ؿخىٍص  ّٞ٣حُظ٘خٟـذ
ٝ
كُ َٜي ١ذ ٗخكؼٓ ٢ـٖ ػـ٬هش
ط ٢٘ٔ٤ٜر ٖ٤حُلـ٘ـخ ٝحُـظـَحثذ
طٌ٘٤ظٜخ اً ٛيع حُيٗ َٛؼـزـ٘ـخ
كؤٓٔض ٝأػ٤ض رخَُهٝ ٢حُطزـخثذ
٣ ٫ُٞٝو ٢٘٤إٔ حُـٔـٞص ػـِٓش
ٖٓ هللا كظ٣ ٠زؼؼٞح ُِٔـلـخٓـذ
ُوِض ُ ٚكٔ٤ـخ أُـْ رـَٓـٔـ:ٚ
ٓؤُض ِٓ ٢ٌ٤اً رٗ٬ـ ٢رـلـوـيٙ

 َٛأٗض ؿيح ً ؿخى ٓؼ ٢كٜٔخكز٢
ٝكخسً رؤ٣ي ١حَُ ّٝر ٖ٤حُٔـوـخٗـذ

ػ٘ٝ ٢ٗٞهي هيٓض ػؤٍ ١رـطـؼـ٘ش
طـ ٖ٤رٔٞحٍ ٖٓ حُـٞف ػـخػـذ
كوي هلض إٔ أُو ٢حُٔ٘خ٣خ ٝاٗـ٘ـ٢
ُظخرغ ٖٓ ٝحك ٢كٔخّ حُــٞحُـذ
ُٔٝخ أ١خػٖ ك ٢حُؼـي ٝطـ٘ـلـً٬
اُ ٠هللا أرـ ٢كِ٠ـٝ ٚأٟـخٍد
ٝأػطق ٍٝحء حُِٔٔٔ ٖ٤رطـؼـ٘ش
ػِ ٠ىرَ ٓـَ ٖٓ حُؼً ٖ٤حٛـذ
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ٝه َ٤رِؾ أرخ ٛوَ إٔ ٍؿ ٖٓ ً٬ه ٚٓٞػخرٝ ٚهيف ػِٚ٤
كوخٍ أرٛ ٞوَ :
ُٝوي أطخٗٗ ٢خٛق ػٖ ًـخٗـق
رؼيحٝس ظَٜص ٝهزـق أهـخٍٝ
كظ٠
أكل ٖ٤أكٌٔ٘ ٢حُٔ٘٤ذ كً ٬

ؿَٔ  ٫ٝهلْ ٝأػ َٜرخُُـ٢

ُٝزٔض أٞ١حٍ حُٔؼ٘٤ش ًِـٜـخ
رٔئريحص ُِـَؿـخٍ ىٝحؿـَ
أٛزلض ط٘وٝ ٢ٜ٘طوَع َٓٝط٢

رطَح ً َ٣ ُْٝػذ ٗؼخري ٝحرِ٢

ٝطِ٘ي اظلخٍ٣ٝ ١زَى ٓٔلِـ٢
رَ ١حُ٘ٔ٤ذ ٖٓ حَُٔحء حٌُحرَ
حرٛ ٞوَ ػزي هللا رٖ ِْٓ حُٔٗ ٢ٜٔخػَ ًٓ٘ ُٚٝ ٍٜٞؼٖٓ َ٤
حُوٜخثي حُطَ٣ٞس ٝحُٔوٝ٢ػخص حُوَ٤ٜس حٕص َٛرخُـٍِ َٜٗس ػَ٠٣ش
ٝحٓؼش كِ ٚهٜخثي ػي٣يس ك ٢حُـٍِ ٝطظَٜك ٚ٤حُِٞػش ٝحُلَٔس ٝحُٞؿي
ٝطظ َٜك ٢أِٓٞر ٚحُ٘ؼَٓ٬ٓ ١ق حُزخى٣ش ٝحٟلش ؿِ٤ش .
 َٟٝ٣حًٗ ٚخٕ  ٟٜٞ٣آَأس ٖٓ ه٠خػش ٓـخٍٝس ُْٜ
حٜٓٔخ (ُ ٠ِ٤ر٘ض ٓؼي) ٝطٌ٘ ٠أّ كًٌٝ ْ٤خٕ ٣ظٞح ٕ٬ٛكظَس ٖٓ
ىَٔٛٛخ ػْ كيع حٕ طِٝؿض ٍٝكَ رٜخ ُٝؿٜخ اُ ٠هٚٓٞكخٗ٘ي :
أُـْ هـ٤خٍ ١ـخٍم ٓـــظـــؤٝد
 ّ٧كٌ ْ٤رؼيٓـخ ٗـٔـض ٓـٛٞـذ
ٝهي ىٗض حُـــُٞحء ٛٝـً ٢ـؤٗـٜـخ
َُٜٓٓٝخ رـخُـــ ٍٞػـٍٝ ٍٞرـَد
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كزخص َٗحر ٢ك ٢حُٔ٘خّ ٓـغ حُـٔـ٘ـ٠
ؿَ ٞ٣حُِٔ٘٣ ٠ل ٢ؿ ٟٞحُلِٕ أٗ٘ذ
ه٠ـخػـ٤ش أىٗـ ٠ى٣خٍ طـلـِـٜــخ
ه٘خس ٝأٗ ٖٓ ٢هـ٘ـخس حُـٔـلـٜـذ
َٓحؽ حُيؿ ٠طـظَ رخُٔـٔـي ١ـلـِش
كٓ ٢ٛ ٬ظلخٍ  ٫ٝحُـِـ ٕٞأًـٜـذ
ىٓ٤ؼش ٓخ طـلـض حُـؼـ٤خد ػـٔـٔ٤ش
 ْ٤٠ٛحُل٘خ رٌـَ حُـٔـــٔش ػـ٤ذ
طؼِوظـٜـخ ٗـلـٞىح ً ُـٌٌ٣ح ً كـي٣ؼـٜـخ
ُ٤خُ ٫ ٢ػٔـٛ ٫ٝ ٠ـ ٢طـلـــذ
كٌخٕ ُٜخ ٝىٓٝ ١ـلـ ٞػـ٬هـظـ٢

٤ُٝيح ً اُـ ٠إٔ ٍأٓـ ٢حُـ ّٞ٤أٗـ٤ذ

كِْ أٍ ٓؼِ ٢أ٣ؤٓض رؼـي ػـِـٔـٜـخ
رٞىٓ ٫ٝ ١ؼِ ٢ػِ ٠حُـ٤ؤّ ٣طـِـذ
 ُٞٝطِظو ٢أٛيحإٗـخ رـؼـي ٓـٞطـ٘ـخ
 ٖٓٝى٘٤ٍٔٓ ٕٝخ ٖٓ حٓ ٍٝ٧زٔـذ
ُظَ ٛيُٝ ٢ٍٔٓ ٟـً ٞـ٘ـض ٍٓش
ُٜٞص ٛيِ٤ُ ٟـٜ٣ ٠ـٖ ٣ٝطـَد
ٝكٜ٤خ ٣و ٍٞح٠٣خ :
ُِ ٠ِ٤رٌحص حُـ ٖ٤ىحٍ ػـَكـظـٜـخ
ٝأهَ ٟرٌحص حُز ٖ٤آ٣خطـٜـخ ٓـطـَ
ٝهلض رَٜٓٔ٤ـخ كـِـٔـخ طـ٘ـٌـَح
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ٛيكض ٝػ ٖ٤ىٓؼٜخ ٓـَد ٛـٔـَ
أٓخ ٝحٌُ ١أرٌٝ ٠أٟلي ٝحٌُ١
أٓخص ٝأك٤خ ٝحٌُ ١أَٓ ٙحَٓ٧
ُوي طًَظ٘ ٢حكٔي حُٞكٖ إٔ أٍٟ
أُ٤لٜ٘ٓ ٖ٤خ َٝ٣ ٫ػٜٔخ حٌُػَ
ك٤خ كزٜخ ُىٗ ٢ؿِ٤ُ ًَ ٟٞش
٣ٝخ ِٓٞس ح٣٧خّ ٓٞػيى حُلَ٘
ػـزض ُٔؼ ٢حُي َٛرٝ ٢٘٤رٜ٘٤خ
كِٔخ حٗوٓ ٠٠خ ر٘٘٤خ ٌٖٓ حُيَٛ
ٓٝخ  ٞٛا ٫إٔ أٍحٛخ كـخءس
كخرٜض  ٫ػَف ُيٌَٗ ٫ٝ ١
ٝك ٢حُيٓغ إ ًٌرض رخُلـذ ٗـخٛـي
٣زٓ ٖ٤خ أهلً ٢ـٔـخ رـ ٖ٤حُـزـيٍ
ٛزَص كِٔخ ؿخٍ ٗلٔـٗٝ ٢ـلـٜـخ
ػـخٍ٣ق ٗؤ ١ىٜٗٝخ ؿِذ حُـٜـزـَ
اًح ُْ ٌ٣ـٖ رـ ٖ٤حُـوـِـِ٤ـٍ ٖ٤ىس
ٓ٢ٗ ًًَ ٟٞء هي ٓ ٠٠ىٍّ حًٌَُ
اًح هِض ٌٛح كزٖ أِٓ٤ٜ٣ ٞــ٘ـ٢
ٗٔ ْ٤حُٜزخ ٖٓ ك٤غ ٣طِغ حُلـَ
ٝاُٗ ٢ظؼًٌَُ ٢ٗٝـَحى كـظـَس
ًٔخ حٗظل ٞحُؼٜل ٍٞرِِ ٚحُوطَ
ٛـَطي كظ ٠ه٣ ٫ َ٤ؼَف حُٟٜٞ
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ٍُٝطي كظ ٠هٛ ُٚ ْ٤ُ َ٤زـَ
ٛيهض أٗخ حُٜذ حُٜٔخد حٌُ ١رٚ
طزخٍ٣ق كذ هخَٓ حُوِذ أٓ ٝلَ
ك٤خ ٛـَ ُ ٠ِ٤هي رِـض ر ٢حُٔـيٟ
ٍٝىص ػِٓ ٢خ ُْ  ٌٖ٣رِؾ حُٜـَ
٣ٝخ كزٜخ ُىٗ ٢ؿـً ٟٞـَ ُـِ٤ش
٣ٝخ ِٓٞس ح٣٧خّ ٓٞػيى حُلـ٘ـَ
ػـزض ُٔؼ ٢حُي َٛرٝ ٢٘٤ر٘٤ـٜـخ
ُٔخفحٗوٓ ٠٠خ ر٘٘٤خ ٌٖٓ حُيٛـَ
كِٔ٤ض ػ٘٤خص حُلٔ ٠رـَٝحؿـغ

ُ٘خ أريح ً ٓخ أٍٝم حُِْٔ حُ٘ـ٠ـَ

ٝاٗ٥ ٢طٜ٤خ ٌُـٔ٤ـخ طـؼـ٤زـ٘ـ٢
ٝأًٜٗٝخ رخُٓ َّٜخ ٟٝق حُلــَ
كٔخ ٛـ ٞا ٫إٔ أٍحٛـخ كـــخءس
كؤرٜض  ٫ػَف ُيٗ ٫ٝ ١ـٌـَ
طٌخى ٣ي ١ط٘ي ٟاًح ٓخ ُٔـٔـظـٜـخ
٘٣ٝزض ك ٢أَ١حكٜخ حٍُٞم حُوَ٠
ٝهُ َ٤و ٢ارَح ْ٤ٛحُ٘ظخّ ؿٓ٬خ ً أَٓى كخٓظلٔ٘ٚ
كوخٍ ٣ :خ ر٘ ٫ُٞ ٢أٗ ٚهي ٓزن ٖٓ ه ٍٞحُلٌٔخء ٓخ ؿؼِٞح ر ٚحُٔزَ٤
ُٔؼِ ٢آُ ٠ؼِي ك ٢ه: ُْٜٞ
(٘٣ ٫زـ٧ ٢كي إٔ ٌ٣زَ ػٖ إٔ ٔ٣ؤٍ ًٔخ ٘٣ ٫زـ٧ ٢كي إٔ ٜ٣ـَ ػٖ إٔ
٣ؤُ ٍٞخ أٗٔض آُ ٠وخ١زظي ٘٘ٛ ٫ٝض ُٔلخىػظي ٓ ٌُٚ٘ٝزذ ح٩هخء
ٝػوي حُٔٞىس ٓٝلِي ٖٓ هِزٓ ٢لَ حَُٝف ٖٓ ؿٔي حُـزخٕ).
68

كوخٍ ُ ٚحُـ٣ ٫ ٞٛٝ ّ٬ؼَك:ٚ
ُجٖ هِض ًحى أٜ٣خ حَُؿَ ُوي هخٍ حٓ٧ظخً ارَح ْ٤ٛحُ٘ظخّ :
(حُطزخثغ طـخًد ٓخ ٗخًِٜخ رخُٔـخٗٔش ٝطٔ َ٤آُ ٠خ ٞ٣حكوٜخ رخُٔئحٗٔش
٤ًٝخٗٓ ٢خثَ اُ٤ً ٠خٗي رٌِ٤ظً ُٞٝ ٢خٕ ٓخ أٗطُ ٟٞي ػِ ٚ٤ػَٟخ ً ٓخ
حػظيىص رٝ ٚىح ً  ٌُٚ٘ٝؿ َٛٞؿٔٔ ٢كزوخإ ٙرزوخء حُ٘لْ ٝػيٓٚ
رؼيٜٓخ ٝأهًٔ ٍٞخ هخٍ حرٛ ٞوَ حُ:٢ٌُٜ
كخٓظ٤و٘ ٢إٔ هي ًِلض رٌْ
ػْ حكؼِٓ ٢خ ٗجض ػٖ ػِْ
ُٔٝخ رو٤ض ُـ٤زـوـ ٖ٤ؿـٟٞ
ر ٖ٤حُـٞحٗق َٓ٠ع ؿٔٔـ٢
٣ٝوَ ػ٘٤ـٛٝ ٢ـٗ ٢ـخُكش
ٓخ ٣ ٫وَ رؼ ١ً ٖ٤حُلـِـْ
أٗ ٍ٬١ؼْ اً ًِلـض رـٜـخ
٣ؤىٌٛ ٖ٣ح حُوِذ ٓـٖ ٗـؼـْ
 ُٞٝأٗ٘ ٢أٗو ٠ػِٓ ٠ؤـ٢
رِٔ ٠ػٞحٍٜٟخ ٗلٓ ٠ؤ٢
ُٝوي ػـزض ُ٘زـَ ٓـوـظـيٍ
 ٢ٔ٣حُلئحى رٜـخ ٣ ٫ٝيٓـ٢
 ٢َٓ٣ك٤ـَك٘ ٢رـَٓـ٤ظـٚ
كِ ٞأٗ٘ ٢أًٍٓٔ ٢ـخ َٓ٣ـ٢
أً ٝخٕ هِذ اً ػِٓـض ُـٚ
ٛٝ ٢َٓٛـًَ ١خٕ ًح ػِّ
أً ٝخٕ ُ ٢ؿ٘ـْ رـًٌـًَـْ
أٓٔ٤ض هي أػَ٣ض ٖٓ ؿ٘ٔـ٢
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طٞك ٢حرٛ ٞوَ حُ٘ٓ ٢ٌُٜش \ُِٜ 80ـَس حُ٘ز٣ٞش حُٔزخًٍش حُٔٞحكن
ُٔ٘ش \٬٤ٓ 698ى٣ش .
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص
حُوِٝ ٢رضُّ حُِ ُْ ََ ٤أَٗ ِْ
ٗخّ
ُّ
َٓٝطٜخ
ٌَِّٓ ٌ
ق رَّ٘ ٠ِ٤ُ ٟٞ

َ
هِذ ُٓ ْ
ٔوَ ِْ
 َّ٤ٛٝؾ
٘ؼَ َُ حُ َ
حُؼٌ ٖ٤
ِّٓ٘ َٜ
ؿَ٤
٣.خ ِ٤ُ ٍٞ١ي َُ ً٬٤
ِ

هي ً٘ضُ أكٔز٘ ٢ؿِيح ً ك٤َّ ٜـ٘٢
 ٖٓ َٔ٣أ َٓ ِْ
٤١ق ُٜخ ١خٍ ٌ
ٌ
م ُْ ِ
ًْ ؿخُٝص ى٘ٗٝخ ٖٓ ً ِ َّ ٍٓ ٌِٜش
ٗؼْ ٍٖ رَح ِػُُ٘ٚ
هخىٍ َ
ىُػؾٍ ٖٓٝ
ٍ
ػز ّٞرخٓ ٍَ ٗ ََِ ٍّ
ؿ ْ ِْ ٜحُٔلَّ٤خ
ٍ
ٍٓٔ ٓٞش
ػي ٖٓٝ ٝهٍَ ٤
َّ
ٍ ّ ٖٓٝ

ؿٜٓ ٍٍ ٞخ ُِ َي أٞٛح ٍٍ ُ ٖٓٝ
ظَِ ِْ
 ٚ٤حُـخد ٝحَ ٧ؿ ِْ
َٟؿخٓ ٍش طلض ِػ ِ
ٍَ ٍْ ٝى هٜخهٍ ٜش ٍ٣زخُ ٍش ٗــــ ٌِ ِْ
ػَِ ِْ
د ٝأٓ٤خ ٍٍ َ ٖٓٝ
ُ ٖٓٝ
ٓ ٍُ ٜٞ

َ١هض
طَّ٤ٜـظ٘٣ٍٝ ٢غ حُوِذ اً َ
ٝهِضُ كِّ ٢أَٓ٤ح ً ك ٢كزخٌُْ
ٝطِي ٌِ٤ٛشٌ هٌ ٞى ٓزظَِّشٌ

كوِضُ ٍىّ ١كئحى حُٜخثِ ِْ حَُّ٘ ِْٜ
أٝػوظٔ ٙٞر ٬ط َ ْز ٍَ  ٫ٝرــي َِّ
ٓ ِ٘ ِْ
ذ َ
ٛلَحء ٍَ ْػ َزَِشٌ كٍ ٜ٘ٓ ٢
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د ٓوزَِّٜخ ه ْي ٌٍ ٓوِوِٜخ
ػ ٌْ ٌ
ر ٞ٤طَحثزُٜخ
ٌٓ ٞى ًٝحثزُٜخ
ٌ
ٓؼخَٗٛخ
ٓؼخؿَٛخ ٠َٟ٣
ذ
ُ
ٗ ْ٘ ٌ
ُ
ُ
ػ ْز ٌَ ٓو َّ٤يٛخ كخ ٍٍ ٓوَِّيٛخ
ى ٍُْ ٌّ َٓحكِوُٜخ ٓ ٌَ ٜه٬ثوٜخ

ٓٔ ٌق ٗٔخثِٜخ
١ل ٌَ أٗخِٜٓخ ْ
ًؤٕ ُٓ ْؼظَوشً ك ٢حُي َِّّٕ ُٓ ْـَِوشً
َّ

ًخُ ّيِػ ٚأٓلِٜخ ٓوٍٜٞس حُوَي َِّ
ٓلَٟ ٞحثزُٜخ ٤ٛـض ػِ ٠حٌُ َََ ِّ
ٌ
ٗ َُٛخ ط٘ل ٖٓ ٢حُٔــوَ ِْ
ٌٌُّ َٓزَخ ِ
ـــــْ
ٓـَىٛخ ُلَّخ ٌء كَ ٢
رٞ
ٌّ
َّ
ػ َٔ ِ
ٓ َٟٝ٣ؼخٗوٜخ ٖٓ رخٍى حَُ٘ٔـــ َ ِْ

ً ٝحُؼِْ ؿخُِٜٛخ ُٔ٤ض ٖٓ حُوَ َ
ـــِ ِّ
َ ٜؼوشً ٖٓ ٍحٗ ٍت ًٍَ ِِّ
ٜٛزخ َء ِٓ ْ

ٗ٤زض ر َٔ َْٛ ٞزَ ٍش ٖٓ ٍأّ َٓهز ٍش

ٗ َٔ ِْ
كخُن َ
ؿَىح َء َٓ َْ٤ٜزَ ٍش ك٢
ٍ

ٍأّ ػخٍُ ٤ش ٖٓ ٞٛد ؿخىٍ ٣ش
ٖٓ ِ
هخُ َْ ١ ٢ؼ َْ ػ٘خ٣خٛخ ٣ٍٝوظَٜخ

أػوخد ٓلظي ِِّ
ك ٢اػَ ٓخٍٍ ٣ش
َ
اًح  ٌٕٞ٣طٞحُ ٢حَُ٘ ْـ ِْ ًخُُّ٘ ُ
ظ ِْ

طِي حُٗ ٠٘ٓٝ ٟٜٞلٍٔٝ ٢ؿزظُٜخ
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هْ٤
كٌ٤ق أ ٟٞٛهَِ ً٬٤
ؿِ ١ً َ٤
كِلض رخهلل ٝحُظٍٞحس ٓـظٜيح ً
ٔ ٍش
ذ ػِ٠
ٍ
هٓ ٙٞو ََّ ٤
ٍٝد ٍ ًْ ٍ
ِّ
ٝحُطٝ ٍٞحُٔٔـي حُوُٝ ٠ٜحثِ َِٙ

ٝحُُّ٘ ٝ ٍٞحُز٤ض ٝحًٍ٧خٕ  ٝحُ َل ََّ
ػٞؽٍ ٟٞحَٓ ٝحٗ٩ـٝ َِ ٤حُوَِ ِْ
ٔ ِْ
 َٛرؼي ًح ٌُ ١ٝحٔ٣٧خٕ ٖٓ هَ َ

ق ٓخ ٝؿيص
أّٗٝ ٢ؿيصُّ رِْ ِٟ ٠ِ٤ؼ َ
ذ ٝحُ َِّ ََ ٜ
ٗٔطخ ُء طؼٌَ رؼي حُ َّ
٘ ِْ ٤

***********************
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4

حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ٢
 ٞٛحر ٞحُ٘ـْ حُل َ٠رٖ هيحٓش رٖ ػز٤ي هللا رٖ حُلخٍع
حُؼـِ ٖٓ ٢ر٘ ٢ػـَ رٖ ُـٔ ٖٓ ْ٤رٌَ رٖ ٝحثَ .
ُٝي ٓ٘ش حٍرؼٛ ٖ٤ـَ٣ش \ ٬٤ٓ 660ى٣ش كٞٓ ٢حى حٌُٞكش ػْ
طل ٍٞحُ ٠حٌُٞكش ٝحهٌ ٣ظَىى حُٔٓ ٠خؿيٛخ ٝكِوخص حُؼوخكش ٝح٫ىد ًٝخٕ
ُ ٚػ٬ع ر٘خص ُٝٝي ٝحكي حٓٔ٤ٗ ٚزخٕ  ُْٝطٌٖ ػ٬هظٝ ٚى٣ش ٓغ ُٝؿظٚ
( حّ حُو٤خٍ ) حٌٌٛ ٝح طٌٌُ٘ ٠ح كٗ ًٌَ٣ ٜٞلٍٛٞخ ٓ٘ٚف٣و: ٍٞ
هـي ُػٔض أ ُّّ حُو٤ـخٍ أٗـ٢
ٗزضُ َ ٝكّ٘  ٠ظ ١َٜحُ ُٔل٘ـ٢
ٝأػَ َ
ٟضْ كِؼ ََ حَُّ٘ٔ ّٞػ٘٢
ٓــٖ
كوِـضُ ٓخ ىحإى اِ ٫
ٝهي ٛخؿَ حُ ٠حُ٘خّ ٝحط َٜرخُوِ٤لش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ٝح٫ٝىٙ
ٖٓ رؼي ٙحُ٤ُٞي ٔ٤ِٓٝخٕ ٘ٛٝخّ ًٝخٕ ٣لٓ َ٠ـخُٔٔ٣ٝ ْٜيكًٝ ْٜخٕ
حُؼـِ ٢هي حٗ٘ي ٘ٛخٓخ ه٤ٜيط ٚحُظ ٢كٜ٤خ ه: ُٚٞ
ٝحُْ٘ٔ هي ٛخٍص ًؼ ٖ٤ح٧كٍٞ
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ٝهي ًٛذ ر ٚحَُ ١ٝػٖ حُظلٌَ ك ٢ك ٍٞػ٘ٛ ٖ٤خّ كؤؿ٠ز ٚكؤَٓ رطَىٙ
كطَى  .كظؤَٓ أر ٞحُ٘ـْ حٕ َ٣ؿغ حُ ٚ٤ػخٗ٤ش .كٌخٕ ٣ؤ ١ٝحُ ٠حُٔٔـي
ٝه َ٤حٕ ٘ٛخّ أٍم ًحص ُِ٤ش كوخٍ ُلخؿز:ٚ
 حرـٍ٘ ٢ؿ ً٬ػَر٤خ ً ك٤ٜلخ ً ٣لخىػ٘٘٘٣ٝ ٢يٗ.٢كطِذ ُٓ ٚخ حٍحى كٞهق ػِ ٠أر ٢حُ٘ـْ كؤط ٠ر . ٚكِٔخ ىهَ ر ٚاُ ٚ٤كوخٍ
٘ٛخّ رٖ ػزي حُِٔي ُ:ٚ
 أ ٖ٣طٌ ٌ٘ٓ ٕٞأه٘٤ٜخى؟ هخٍ :رل٤غ أُلظٍِ٘ٓ ٢ي. هخٍ :كٖٔ ًخٕ أرخ ٓؼٞحى؟هخٍٍ :ؿًِِ .ٖ٤ز٤خ ً ٝطـِز٤خ ً .أطـي ٟػ٘ي أكئٛخ ٝأطؼ٘ ٠ػ٘ي .كوخٍ ُٓ :ٚخُي ٖٓ حُُٞي؟
 هخٍ :حر٘ظخٕ.هخٍ :أُٝؿظٜٔخ؟هخٍُٝ :ؿض اكيحٔٛخ.
هخٍ :ك ْ٤أ٤ٛٝظٜخ؟
هخٍ:هِض ُٜخ ُِ٤ش أٛي٣ظٜخ:-ٓز ٢حُلٔخس ٝحرٜظ ٢ػِٜ٤خ
ٝإ أرض كخُىُل ٢اُٜ٤خ
ػْ حهظَػ ٢رخُٞى َٓكوٜ٤خ
ٝؿيى ١حُلِق ر ٚػِٜ٤خ
 ٫طوزَ ١حُي َٛرٌحى حرٜ٘٤خ
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هخٍ :أكؤ٤ٛٝظٜخ رـٌٛ َ٤ح؟ -
هخٍٗ :ؼْ هِض-:
أ٤ٛٝض ٖٓ رَس هِزخ ً كَٔح
رخٌُِذ هَ٤ح ً ٝحُلٔخس َٗح
 ٫طٔؤٌٜٓٗ ٢خ ً ُٜخ َٟٝح
ٝحُل ٢ػٔ ْٜ٤رَ٘ َ١ح
ٝإ ًٔٞى ًٛزخ ً ٝىٍح
كظَٝ٣ ٠ح كِ ٞحُل٤خس َٓح
هخٍ ٘ٛخّٓ :خ ٌٌٛح أ٣ ٠ٛٝؼوٞد ُٝي.ٙ
 هخٍ أر ٞحُ٘ـْ ٫ٝ :أٗخ ً٤ؼوٞد  ٫ٝر٘ظًُٞ ٢يٙهخٍ :كٔخ كخٍ ح٧هَٟ؟ هخٍ :هي ىٍؿض ر ٖ٤رٞ٤ص حُلٝ ٢ط٘لؼ٘خ ك ٢حَُٓخُش ٝحُلخؿش . هخٍ :كٔخ هِض كٜ٤خ؟ هخٍ:ًؤٕ ظٓ٬ش أهض ٗ٤زخٕ
٣ظٔ٤ش ٝٝحُيحٛخ ك٤خٕ
حَُأّ هَٔ ًِٛٝ ٚجزخٕ
 ْ٤ُٝك ٢حَُؿِ ٖ٤ا ٫ه٤طخٕ
ك ٢ٜحُظٌ٣ ٢ػَ ٜٓ٘خ حُ٘٤طخٕ
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 كوخٍ ٘ٛخّ٣ :خ ؿٓ ّ٬خ كؼِض رخُيٗخٗ َ٤حُٔوظٓٞش حُظ ٢أَٓطي روزٜ٠خ؟ -هخٍٛ :خ  ٢ٛػ٘يُٜٗٝٝ ١خ هٔٔٔخثش .
 هخٍ :كخىكؼٜخ اُ ٠أر ٢حُ٘ـْ ُ٤ـؼِٜخ كٍ ٢ؿِ ٢ظٓ٬ش ٌٓخٕ حُو٤طٖ٤أك ٬طَح ٙهخٍ:
فدٛغ حُظٌ٣ ٢ػَ ٜٓ٘خ حُ٘٤طخٕ
ٝإ ُْ ُٔ َٙ٣خ هٍَ ك ٢حُوِٞد ٖٓ ٌٗخٍط٘ٗٝ ٚخػظ!ٚ
ٝحُ٘٤طخٕ ٓ ًَ ٞٛظَٔى ٖٓ ؿٖ أ ٝاْٗ أٓ ٝزغ أ ٝك٤ش ٣وخٍ ُٚ
ٗ٤طخٕ ح ٝرٔؼ٘ ٠حهَ ًَ ٖٓ ػَٔ َٗح ك٤ٗ ٜٞطخٕ.
ٝكًُ ٢ي ٣و ٍٞحكيْٛ
ٝك ٢حُزوَ إ ُْ ٣يكغ هللا َٗٙ
ٗ٤خ٣ ٖ٤١ؼي ٝرؼ ٖٜ٠ػِ ٠رؼٞ
ٝه َ٤ط٘٤طٖ ٓؼ٘خ ٙطوزغ ٝطٌَ٘ ٝهخٍ طؼخُ: ٠
( ًٌُٝي ؿؼِ٘خ ٌَُ ٗز ٢ػيٝح ٗ٤خ ٖ٤١حٝ ْٗ٩حُـٖ ٞ٣ك ٢رؼ ْٜ٠حُ٠
رؼُ ٞهَف حُو ٍٞؿٍَٝح ) حٗ٧ؼخّ:ح٣ش 112
ٝهخٍ حَُحؿِ:
أرَٜطٜخ طِظ ْٜحُؼؼزخٗخ
ٗ٤طخٗش طِٝؿض ٗ٤طخٗخ
ٝهي حٗ٘ي حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ ٢حٍؿُٞط ٚحٍُٜٔ٘ٞس كٓ ٢ـِْ ٘ٛخّ رٖ
ػزي حُِٔي ٝحُظ ٢طؼي ٖٓ حٍٝع حٍ٫حؿ ِ٤حُؼَر٤ش ٝحُظٓ ٢طِؼٜخ :
أػط ٠كِْ ْ َ٣زوَ ُ٣ ُْٝزَ ّوَ

حُٞٛٞد حُ ُٔـٍِ
حُلٔي هلل َ
ك( ٢ٜأؿٞى أٍؿُٞس ُِؼَد)
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ًٝخٕ ٌٓؼَح ً ٣وٍ ٍٞؿِح ً ٣ٝوٗ ٍٞؼَح ك٤ـ٤ي ك ٢حَُؿِ ٝحُو٤ٜي
 ٖٓ ٞٛٝحُطزوش ح ٖٓ ٠ُٝ٫ر ٖ٤حُ٘ؼَحء
ٝرَُ كٍ ٢ؿِ ٙحُظَ٣ٜٞحُ٘ؼَ ١ؿِ٤خ ٝحٟلخ ٔ٤ٓ ٫ٝخ ك٢
ٛٝق حُلَّ حٛٝ ٝق ىٝحهَ حُ٘لْ ٓٝوَ٣ظٜخ  ٖٓٝأٍحؿ ِٙ٤ك٢
ٛٝق حُطز٤ؼش ح٠٣خ :
ٗ ٍٞك ٢ػ َِّحثـٚ
ُ
كخَُ ٝٝهـي ّ
ٓوظِق حُٞ٧حٕ كـ ٢أٓٔخثـٚ
َ
حُْ٘ٔ ك ٢كَٔحثٚ
ٍَٗٞح ً طوخ ٍُ
َ
ٌِٓ ٬رخٍُٞى ٓـٖ ٛلَحثـٚ
ٛخكخ ً ٖٓ أكٖٔ حُ٘خّ اٗ٘خىح ً
ًٝخٕ أر ٞحُ٘ـْ كخ َٟحُزيٜ٣ش ّ ٝ
ٝهً َ٤خٕ اًح أٗ٘ي أُري  ٠ٍٓٝرؼ٤خر.ٚ
ٝهي حٍصه ٢ػيىح ً ٖٓ حُ٘ؼَحء ًٝخٕ حُؼـخؽ حَُحؿِ ٝحرٍ٘ ٚإرش
رٖ حُؼـخؽ ٔٛٝخ ٗخػَحٕ ٓؼَٝكخٕ ُ٣ـ٣ٝ ّٚٗ٬ويٍحٕ ٓٞهؼٍ ٚؿْ
ًٜ٣ ٚٗٞخؿٜٔ٤خ ٝه َ٤أٗٛ ٚـخٔٛخ كـِزٜٔخ .
ٝهي ػ٘ ٢حُويٓخء كٍ ٢ؿِ أر ٢حُ٘ـْ كو َ٤حٕ حكٔي رٖ حُلخٍع
حُوَحًُ ١ظذ ًظخرخ ك ٢حهزخٍ حر ٢حُ٘ـْ حُؼـِ. ٢
ٝهي كوَ حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ ٢روٝ ٚٓٞكًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
كِجٖ كوَصُ رٞحث ٍَ ُوـ ِي حرظ٘ض
كٞم ًَ ر٘خء
 َّ ٞ٣حٌُٔخٍّ
َ
ُٝجٖ هٜٜضُ رَ٘ ُُ ٢ـ ْ ْ٤اٗ٘٢
٧هٌَٓٓ ٚشً ٝأَ َٛ
ؿ٘خء
ُّ
ه ٌّ ٞاًح ِٗ ٍَ حُلظُ ٤غ طل ِّٔـٞح
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ُك َ
ٖٔ حُؼ٘خء ٝأػظ َْ ح٧ػزخء
ٝهي طٞك ٢حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ٘ٓ ٢ش \ٛ 120ـَ٣ش – حُٔٞحكوش
ُٔ٘ش\٬٤ٓ 738ى٣ش ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
هخُض رـِ٤ش اً هَرض

َٓطل٬
حٛٝ٧خد ٝحُؼطزخ
٣خ ٍد ؿ٘ذ أر٢
َ

ٍد كخٍكٜٔخ ٓٝي
ٝأٗض ٣خ ّ ِ

ُ٘خ
ص
َُٔٛخ ٝهٜخ حُلخهخ ِ
ك ٢ػ ِ

حَُٔء
ذ
ِ
٣خ رـ َُ إ ُـ٘ ِ

ٝحُٛٞزخ

ٓ٠طـؼخ ً
ٔ٣ ٫ظطُ ٤غ ُ ٚىكؼخ ً اًح

حُل ِ ٢كٓ ْٜ٤ؼ َُ
ك٘خ ُِ ٛي
ّ

ؿخثِ ِزْٜ

ٓٝخ طيٗٝ ٢كخسَ
حَُٔء
ِ

ٍكِظُُٚ

ٝؿزخ

ػ٘ َي حُٔ٘خ٣خ اًح ٓخ ُُٚٓ ٞ٣

حهظَرخ
َ

َهخٕ اً
ػٔخ هَ ٠٠
َللا ك ٢حُلُ ِ
َ٣ؿ ُغ حُِٓ ٍُ ٜٞؼِ ٢ػ٘ي
ِ ٫

ًظزخ

ِٓؼ ٌِِْ
ٜزخ
ٝحػظ َ َ

حُٔ٤ق
اًح طَىَِّٗ ٟـخ ُى
ِ
٣يٍ ػخثِلٌُُْ
 ٫ٝحُـُ ُ
َحد حٌُِ ُْ ١
ُؼًَِّ ُٚخٕ
٣خ رـَ ه ٢ٓٞاُ ٠أٓ٤ي

كخؿظٔ٢٠

ٝ َٛٝؿيصُ أرخ ٓ٘٢

ُـخٍٍ ٣ش

رخُزَ٘

ُ٘خ

ٗؼزخ

إ حُٜٔخرخص هي أٗٔظ٘ ٢حُطَرخ
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ُ
حُِٓخٕ ُٜخ ٖٓ ٝحُيٖ٣
أرو٠
هي ً٘ضُ ًح ٝحُ ٍي ك٢ُٞ

رٞ٤طْٜ

اٗ٤ٓ ٢يًٍ٘ٓ ٢خ ًخٕ

أىًٍْٜ

ٝإ ٍؿؼض كبٗٞٓ ٢ف

أًٔزْٜ

كلخٍهُٞح ؿ َ٤أٗ ٢أػِ ُْ
ػخٕ ك٘٤خ ً ػ ُ َّْ هي
ًِْٜٝ
َ
ٓخ  ٫ر٘٤شُ إ ً ٝكٍ ِ٤ش
ٝإ أطخى ٗؼ٢٤

كخٗيرٖ

أرخ

حُ٘ٔزخ

ًٛزخ

ًٔزخ

أرخ ً
هي َ
ًخٕ ٠٣طِ ُغ ح٧ػيح َء

ٝحُ َو َطزخ

َللا  ٫ط٘ٔٝ ِٚ ٤حكظٔز٢
ٝحٓظـلََ ١
َللاُ حٌُ١
كبٗٔخ
٣ؤؿَ َ
ُ

حكظٔزخ

حُ٘٤طخٕ كظَ٘ظَُٚ
ُ
ُي
ِ ٖ٘٣ِ٣ ٫ٝ
ٝؿٜي
د  ٫ٝك٢
َّ
ِ
ٗن حُـِ ٞ٤
اٗ ٢حػظٔيصُ أٓخ َّ حُ٘خّ اً

ًٛزض

َٛٝصُ ًخُـيع ٓٔخ ً٘ض

أٓ ِِ ٌُُٚ

ض حُٔ٘شُ حُز٠٤خ ُء اً
ٓخ أرو ِ

ٍؿؼض

كخهظَص ٓ٣َٜش هي ٗن

رخُُٜخ

ع
ارِٝ ٢هٝ ٢ِ٤هلض حُـَ ٞ

حٌُٔ٘د ػُ٘ٚ
حُِ٤ق
أك٘٠
َ
ُ

 ٫ٝر٘خصٌ ُٜخ ٖٓ ػ٘٘٤خ
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حُ٘يرخ

ٝحُلَرخ

ٝحٌُ َََرخ

ٗ٘زخ

ن
ٖٓ ارَ طٜ٘ت طزي ١حُؼظ َ
ؿَىح َء ٓخ ؿَٛخ حَُحػ٢

َُرظٜخ
 ٫ٝؿٌص ُٝيح ً ٓٞ٣خ ً

ف
ًؤٜٗخ هخٍ ٌ

٣ليٝ

ٝح٧ىرخ

كظلظِزخ

َٟحثَٙ
ؿؤد ٣ؼِٜٔخ حٛ٩يحٍ

ٝحُوَرخ

ٗزلخ ً

اًح ٍأٓ ٟؼِ ٚأ ٝؿَٙ٤

ٓي حُٔـ ََ ٤ػِ ٠حُؼِ٤خء
ًؤٗ٣ ٞٛٝ ٚـَ ١ؿَ٤

ٝحٗظلزخ

ٌٓظَ ٍ
ع
ٖٓ رـ ٚ٤ظخُ ٌغ أ٘٣ ٝظٌ٢

ٌَٗزخ

َ
ٝحػظَكٖ ُٚ
حُٔٔخك َُ ػ٘ٚ
كَ
ِ
َّ
ٝهي طًَٖ رِ٤ظ ٢ػ٘وٚ
ٌٓ ٞى

هٞحث ُُٔٚ

م
ًؤٗ ٚاً أٟخء حُزَ ُ

ٍٞٛطٚ

ن
أًحى أّ ٌُ ٜ

ؿِزخ

٣وٗ ٝٞي ٟحُٝ ٢ٔٓٞحُؼُُ٘زخ
كَ ٌى
ُ

َٓٔر ٌَ هزطَ٣خ ً ٜ٣طِ٢
حٌُرخد
َ٣ػ٣ٍ ٠خٟخ ً ٚ٤ِٜ٣
ُ

حُِٜزخ

رٜخ
ٜٓ٘خ ٓـٖ ٜ٘ٓٝخ ٍحك ٌغ ٛوزخ

كظ٠

طؤٝرُٚ

ٌ
ؿ٤غ

رٔلٍ٘ ٤ش
ؿٌ ٞى َ٣ى ُى ك ٢كخكخطٚ

كزخص ٣ـُِٔ ُٚك٣ٍ ٢قِ

رخٍى ٍس
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حُِـزخ

ُ
حُـ٤غ كظ ٠هَ ََّ
ٖٓ حُٜزخ
٣ـٌ ٝاُ ٠كلق أٍ١خس ًُِٞ٣

ٝحًظؤرخ

رٜخ
ًَُِزظ ٖ٤اًح

ٗئرٞرٚ

حٌٗٔزخ

كظ ٠اًح حُْ٘ٔ أريص ػٖ ٓلخٜٓ٘خ
ٝؿيىطٜخ ٗٔخ ٌٍ
ؿ٠لخ ً ٓوِيسَ حٔٗ٧خع

١خ٣ٝشً

كخٗوً ٞخًٌُٞذ حُيٍ١

ٝحِٜٗظض

أكـؤ

ٝهخٜٗخ ً ٣ظزـ ٠حُ٤ٜي هي

ٓ٘خٛزخ ٍ
ص
٣لَ ٖ٣رخُوخع ٓخ أكَص

ٓٝخ

أطزؼٖ

حُؼـزخ

ٗلزخ

ٓ٘ظٜزخ

هٞحثٔٚ
َ
غ حٌُٝ ١ػزخ
ٝهي
٣ؼزٖ ٖٓ حُٞػ ِ

ًخُو ٍٞٗ ٍٞحُوِحٓ ٠رٜ٘٤خ
ِ

هط ٌغ
ٓٔخ ؿٌرٖ ٔٓٝخ ًخٕ هي

َٓح  ٌٕٞ٣رؼ٤يح ً ٢ٛٝ

ؿٌرخ

ؿخ ِٛيسٌ
حُل٠خٍ َٓٝح ىحٗ٤خ
ػ٘ي
ِ

كظ ٠اًح رخػيص ٖٓ٤ِ٤

ٝحٗظٌؼض

ًَص رٗ ٚلًَ ْٜحٍ

ٓلخكظش

٘٣ل ٢رَٝهٓ ٖ٤خ ٬ٟ

كَحثٜٜخ

ًؼزخ

٘٣ ُٞٝخ ُء ٗؤ ٖٜ٘ٓ ٟكخٗو٠زخ

ٖٓ حُ٘ـخػش أًَ ٝص رٚ
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ؿ٠زخ

رخُـزخٕ
كظ ٠طـُٖٞ
ِ
 ٫ك ٢ك ٖٜ٤اٗ ٫خُػخ ً

ٍٓوخ

ػْ حٓظَٔ ٛل٤لخ ً ؿَ٤

ٌٓظَ ٍ
ع

كٌحى ٗزٜظٜخ اً ؿخ َء

هخثِيُٛخ

اًح ط٘لْ ىكخ

ٝحهظ٠زخ

ؿٞكٚ

حٍُّٞ
ًؤٕ ٍٝه ِٚ ٤ػ٬
َ

ٗوزخ

ٝحُ٘ـزخ

حُ َوزَزخ

ف
طؼَ ُ
ػ٘ي حَُكٝ َ٤ؿخ َءص ِ
ؿخءص طز ٖ٤أ ٖ٣حَُكَ

هخٟؼشٌ
ِ
ٓ٣َٜشٌ ُْ طٔن َٜٓح ً ٫ٝ

هي ً٘ض أػل٤ظٜخ كظ ٠اًح

ؿِزخ

ٗلـض
ؿ٘ز٘ٓ ٢خّ طزي حَُكَ

ًٔٞطٜخ حَُكَ ٖٓ هٜٞحٕ

ٝحُوظزخ

رخىٗش
طٔظطؼْ حُٔ٘ ٢رخُٔٓٞخس

َ
ٝى َ
حُٔئٖٓ٘٤
أَٓ٤
ىحٍ
ِ
ُِ ٕٝ

ٝحُوززخ

ُ٘خ
ٓ َ
ظٓٞ٣ ٕٞخ ً ػُِٖٔ ٍٍ ٞٛ ٠
ِ

ُ٘ٛ ١ٍٝخٓخ ً آخّ حُ٘خّ

ٝحٍطـز٢

طط ١ٞحُلِ ٕٝآَُٜ ٠

طٞحػٔٚ

ًٌحى ٖٓ أٗـلض كخؿخطٚ

ٝحُلِٕ هي رغ ك ٢أهلخكٜخ
 ٫ٝطـ ٍٞا ٫طلض

ٛخؿَس
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ىأرخ

حٍطـزخ

حُ٘وزخ

اًح حُ٘و ٢حٍطو ٠ك ٢حُؼِ ٞى ٝحٗظٜزخ
ٓ٘لـَ
ٌ

ٜلٍٞ
ػْ طَُ ٝ
ف ٝحُؼُ
ُ

ٝحُظز ٢طزؼؼ ُٚهي أٖ١ٝ
ُ
َ
ٔ٣ظزٖ٤
طؼَّ كظ٠
٫ٝ
ُ

ُٜخ

 ٖٓٝكِ٤ؾٍ ٝكِؾٍ ٓخٍٝص

رٜٔخ

حَُٔرخ

ٌ ٍٝى طَ ٟحُِِ ٔٓ ٚ٘ٓ ََ ٤ؼ٘خ ً

ٝحُؼَظَزخ

ٜٔ٣خ حُٜلَح َء
ٖٓٝ
ِ
ٛلخٍ ِ
ٝػخٍٟظٜخ ٖٓ حٝ٧ىح ِس

أٝى٣شٌ
ع ٜٓ٘خ حُ٠و َْ
هلَ طـَ ُ
ٌ

ُ
طـظخُ َّ
ٝ ٖٛهي

هلض

َٛرخ

ٝحُ٘ؼزخ

ػِٔ٤ظُٜخ
حُ٘ٔغ كخَ ٟط ََرخ
هَ٤ٜ
١ٝخ ٍَ كَُ ٠
ِ
ِ

 ٫ططؼ ُْ حُٔخ َء ا ٫كٞهَُٚ

ػ َط ٌٖ
حَُٖ٣
ُِ٣و ٢حُلٔخ ُّ ػِِٚ ٤
َ

ٝرخُٔٔخِ ٝس ُ ٞرخطَض

ٝحُِؿزخ

طؼخٍ ُ
ٜٟخ
ِ
َ
٣زَ ٖ٣أٟل ٞٛٝ ٠هي
ؿ٘٢
ُّ

حُ٘خّ
كظٍ ٠أص ٖٓ ؿزخ ٍِ
ِ

ُـزخ

ٓ٘ظطوخ ً
رخ ٍِ ٥طزيُ ٝحٌٍُُٝ ٚ٘ٓ ٟإ

طيٗ ٞاًح ٓخ ىٗخ ك ٢حٍِ ٥

١خَُُٚٝ
َ

ُْ طؤطِ ِٚ
حُؼ ْ٤كظً ٠يصُ
ُ

أطًَُٜخ

 ََ ٛػ٘ ُٚآُُٚ
ٝإ طوخ َ
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ٗ٠زخ

ٓزخ
ٍَ َ

حُ٠لَ ك ٢أكوخرٜخ
ْ١ ٫ٝ
ُ
ٝحهظٜٜخ حٌُ٣ذ ك ٢آػخٍٛخ

ريّ

ُْ ٣زن َٜٗحٕ ػ٘خٛخ حُٜيٟ

رٜٔخ

أٗخٍ
ٍد
ٓخ طٌَ٘ حُٔ ١ٞإ ٌّ
َ

رٚ

حُ٘خّ ٖٓ
ٓٝخ ِ١زضُ حٓخ َّ
ِ

ذ
ٍ َِ ١

حُلوزخ

كخٗوِزخ

ٖٓ حُللخ ػْ ه٘ ٢حُٔ٤ق

ٝحُؼٜزخ

ا ٫حُؼظخّ ٝا ٫حُـِ َي

َٟرخ

 ٫ٝطُِ ٣ي  ٫ٝطَؿٝ ٞإ

ِ٣ؼذ
ٗخءٍ ً٘ ٫ٝضُ ٖٓٔ
ُ
ٌُٖ أكخ َ ١كئحى ١أٜٗخ

حُِ ِؼزخ

هٔلض
أٍ ٢ٟرَؿِ ٢إ ُْ طؼط٘ ٢حُٔززخ

كيٗٝي حٌُق اٗ ٢هي ٓيىص

رٜخ
كؤػطٜخ ٓ٘ي ٓـًَّ ً٬

ٝحكظٔزخ

هؼَ ٓظِٔ ٍش
ًٔخ ط٘خٖٓ ٢ُ٘ٝ
ِ
حُي ٢ُ َٛك ٢ؿٞكٜخ
ُْ ٣ظَى
ُ
ِٓيُ رٖ ِٓيٍ أؿَ ٗذ

ٗؤُُِٓٚ
ِٓٞى ٣و ْ٤حُؼـ َْ
أهخ
ِ

إ حُو٬كشَ طزي ٝك٢

حُٔيٍ َ
ً ٕٞاًح
ِ

ٝحُ َؼ ََرخ

ٝؿْٜٛٞ
ًٔخ طَ ٟك ٢ر٤خ ٝحُلِ ٠ش

أ٣يْٜ٣

ٌٗرخ

ِ١زض
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حٌُٛزخ

حُٞطَ ٖٓ
ٝحُٔخرو ٕٞرَأّ
ِ

ِ١ذ
ح

***

5

االحوص المكً
 ٞٛحر ٞدمحم ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ػخ ْٛرٖ ػخرض بن
أبً األللح لٌس بن عصٌمة بن النّعمان بن أمٌة بن ضبٌعة
بن زٌد بن مالن بن عوؾ بن عمرو بن عوؾ بن مالن ابن األوس .
كسر الذّهب .
وكان ٌمال لبنً ضبٌعة بن زٌدٍ ،فً الجاهلٌّة ،بنو ِ
ولٌل فً صفته إنّه كان أحمر اللون كؤنهّ وحرة دمٌم الوجه لصٌر
المامة.
ُٝي ػِ ٠حٍ٫ؿق ك٘ٓ ٢ش \ٛ 40ـَ٣ش ًٔخ حٗلَىص رًٌَٙ
ىحثَس حُٔؼخٍف ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٞٓ ٢ٛٝػٞهش ,
االحوص ذو شرؾ رفٌع فجده عاصم بن ثابت الصحابً
ً ملسو هيلع هللا ىلص لمن معه :كٌؾ
الجلٌل أبلى فً سبٌل هللا بالء حسنا ً .ولد لال النّب ّ
تماتلون؟ فمام عاصم بن ثابت فؤخذ النّبل والموس ولال:
الرمً ،وإذا دنوا حتّى تنالهم
إذا كان الموم لرٌبا ً من مابتً ذراع كان َّ
سٌوؾ
ؾ فإذا تم ّ
الرماح كانت المداعة حتى تم َّ
صؾ وضعناها وأخذنا ال ّ
ص َ
ّ
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ً ملسو هيلع هللا ىلص :هكذا نزلت
الحرب فمن لاتل فلٌماتل كما
ُ
وكانت المجالدة .فمال النّب ّ
ٌماتل عاصم.
الرسول
بدر) ولتل عمبة بن أبً معٌط حٌن أمر ّ
شهد جده مولعة ( ٍ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وباٌعه
ملسو هيلع هللا ىلص بمتله وشهد مولعة ( أحد) وثبت مع الملّة بجانب ّ
بدر ) ث ّم
على الموت .وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد أسر معاوٌة بن المؽٌرة ٌوم ( ٍ
َّ
من علٌه ث ّم أسره فمال:
 أللنً ٌا رسول هللاسالم: .
 فكال النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌه ال ّإن المإمن ال ٌلد ُ
( ّ
مرتٌن اضرب عنمه ٌا عاصم بن
غ من جح ٍر ّ
ثابت) .فضرب عنمه .
سنة الثالثة من الهجرة .ولد
الرجٌع فً ال ّ
واستشهد عاصم ٌوم ّ
الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد (أحد) رهط من
جاء فً ال ّ
سٌرة أنه لدم على ّ
والمارة فمالوا:
عضل
ّ
 ٌا رسول هللا ّإن فٌنا إسالما ً فابعث معنا نفرا ً من أصحاب ٌفمهوننا
فً الدٌّن ،وٌمربوننا المرآن ،وٌعلّموننا شرابع اإلسالم.
فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نفرا ً ستة من أصحابه بٌنهم عاصم بن ثا بت فمتل
ؾ ّما لتل أر ادت هذٌل أخذ رأسه لٌبٌعوه من سالفة بنت
مع اصحابه ل
سعد بن شهٌد وكانت لد نذرت حٌن أصاب ابنٌها ٌوم (أحد ) لبن
لدرتْ على رأس عاصم لتش َّ
َّبر .فل ّما
ربن فً لحف ِه الخمر .فمنعته الد ُ
حالت الدّبر بٌنه وبٌنهم لالوا :دعوه ٌمسً فتذهب عنه فنؤخذ رأسه.
فبعث هللا الوادي فاحتمل عاصما ً فذهب به ٍ .حؿغ ًظخرٌٍٗ ( ٢حص ٖٓ
حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس )
ح٫كٗ ٖٓ ٙٞؼَحء حُؼ َٜح ٖٓ ١ٞٓ٧رٟ٘ ٢ز٤ؼش ُوذ
رخ٧ك٤٠ُ ٙٞن ك ٢ػٗ ٚ٘٤خػَ آ ٢ٓ٬أّٓ ٛ ١ٞـخء ٛخك ٢حُي٣زخؿش
ٖٓ ١زوش ؿٔ َ٤رٖ ٓؼَٔ ًٝخٕ ٓؼخَٛح ُـَٝ َ٣حُلَُىمٌٓ ٖٓ .خٕ
حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝهي كخ ٍٝك ٢ريح٣ش ٗزخر ٚحٕ ٓ ٌٕٞ٣ـ٘٤خ كخهٌ ٣ظَىى
ػِ ٠ىٍٝحُـ٘خء حُظٗ ٢خػض ك ٢حُٔي٘٣ش  ٌٍَ٣ٝحٓٔخء حُٔـ٘٤خص كٗ ٢ؼَٙ
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ح ٫حٍٗ ٚؿذ ػٖ ًُي ٓٝخٍ حُ ٠ه ٍٞحُ٘ؼَ كٌخٕ ٗخػَح حٓ٣ٞخ ٓيف ر٘٢
حٓ٤ش ٝهِلخثٔ٣ ُْٝ ْٜيف حكيح ؿ٣ َْٛ٤و.: ٍٞ
أهوى أمٌّة ا ْن ش َّطتْ ْ
وإن لربتْ
ٌوما ً وأهدي لها نصحً وأشعاري
ُٔٝخ ط ٠ُٞحُ٤ُٞي رٖ ػزي حُِٔي حُو٬كش ٓ٘ش \ ٛ 68ـَ٣ش هٜيٙ
ٝٝكي ػِٝ ٚ٤حٗ٘ي:ٙ
سؤطلب بالش ِّام الولٌ َد فإنّه
ُ
ٌؽضؽض
التٌار ال
البحر ذو
هو
ُ
ُ
ِ
٣ٝو ٍٞك ٚ٤حكي ٟهٜخثي ٙحٍُٜٔ٘ٞس:
ّ
فإن

بكفٌّ ِه مفاتٌح رحم ٍة
َ
وؼٌث حٌا ً ٌحٌى به النّاس مرهما

ح ٫حٗ ٚح رِـ ٚػ٘ٓ ٚخ ٓخءَ٤ٓ ٖٓ ٙط ٚكَى ٙاُ ٠حُٔي٘٣ش ٝأَٓ
رـِي ٙكـِي ٗٝل ٢اُ ( ٠ىِٛي)  ٢ٛٝؿَِ٣س ر ٖ٤حُٝ ٖٔ٤حُلز٘ش ًخٕ
ر٘ ٞأٓ٤ش ٘٣ل ٕٞاُٜ٤خ ٖٓ ٔ٣وط ٕٞػِ.ٚ٤
رو ٢رٜخ آُ ٠خ رؼي ٝكخس ػَٔ رٖ ػزي حُؼِ ِ٣فأِ١و٣ِ٣ ٚي رٖ ػزي
حُِٔي كويّ ػِ ٚ٤ك ٢ىٓ٘ن كخٗ٘ي:ٙ
وإنًّ ألستحٌٌك ُم ْ
أن ٌمودنً إلى
اس مطم ُع
ؼٌرك ْم من سابر النّ ِ
ْ
َ
ؼٌرن منه ُم
نفع
وأن أجتدي للّ ِ
وأنتَ إما ٌم للبر ٌّ ِة ممن ُع
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حٗظ َٜرخُـٍِ ٗ ٖٓٝؼَ ٙحُـُِ ٌٙٛ ٢ح٫ر٤خص :
أك ّٞ٣ ًَ ٢كزش حُوِـذ طوـَع
ٝػُ ٢٘٤ز ١ًٝ ٖٓ ٖ٤حُـٞى طيٓـغ
أرخُ َـي أَٗـٓ ٢زظِـٓ ًَ ٠خػـش

رُ ْٜـُٞ ٚػــخص كــِٕ ططِــغ

ػّ٘ـَ ٢
زـَس
ِاًح ًَ َٛزَـض َ
ؿ ٍ
ٞحٕ ُِؼَ َ
ك ٬حُ٘لْ ٖٓ طٜٔخٜٓـخ ُٓٔظََ٣لش
ٔزـضُ ُٓـَُإ
َ ٫ٝأَٗخ ِرخَُّ٬ثـَ َٗ ٢
ٝأُٝغ رَٛ ٢ف حُِٓـخٕ ٝػطلٚ

أظـَ حُ٧هـََ ٟرؼيَٛــخ أَط َ َٞهــغ
َ ٫ٝرخٌُ٣ ١ؤط ٖٓ ٢حُي َٛطو٘غ
ٜلـخ ٓظٔ ِظـغ
َ ٫ٝرـٌ١ٝ
هـِ ٚحُ َ
ِ
ُظوط٤غ  َٛٝهِـش ك٤ـٖ طو َطـغ

ٝػخٕ ريٓ٘ن رو٤ش ك٤خطُٔٝ ٚخ هَرض ٓ٘٤ظ ٚهخٍ  ٌٙٛح٫ر٤خص
٣وخ١ذ ٛخ كزظ ٚرَ٘ ٓ ٢ٛٝـ٘٤ش ٖٓ حُٔي٘٣ش :
رب محزون بمصرعنا
بشر ٌا َّ
ٌا ُ
ّ
أرله
بشر هبًِّ
فإن النّو َم َّ
ٌا ُ

ُ
الحزن
ت جذ ٍل ما مسه
وشام ٍ

ُ
الوطن
وأرض ؼٌرها
نؤي مثبتٌّ
ٌ
ٌ

وٌمول ٌخاطبها اٌضا :
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بشر لذّةٌ
ما لجدٌ ِد المو ِ
ت ٌا ُ
وك ّل جدٌ ٍد تستلذُّ طرابف ْه
فلستُ ْ
وإن
ٌ
عٌش تولّى بجازعٍ
وال أنا م ّما ح َّمم الموتُ خابف ْه
الروح وٌستمبل الموت ؼٌر مبا ٍل به وال هٌاب كما عاش
ث ّم ٌسلم ّ
حٌاته ؼٌر محتف ٍل بها كوي طٞك ٠ريٓ٘ن ٓ٘ش \ٛ 105ـَ٣ش – 723
ٓ٬٤ى٣ش ٝىكٖ كٜ٤خ .
حٗظ َٜح٫ك ٙٞك ٢حُٔيف ٝحُٜـخء ٝحُـٍِ ًٝخٕ كٔخى حَُح٣ٝش
٣ويٓ ٚك ٢حُ٘ٔ٤ذ ػِٗ ٠ؼَحء ُّ حٗ٣ٝ.ٚوٓ ٍٞظـِ: ٫
خء
ٓ َٔ ِ
ُِٔ َّ ٞػ َْٖ أ َ ْ
ٍَح َّ هَ ِْ ِز ٢حُ ُّ
٤ْ ٜـ
ٓ ْوَ٘ش ٌ ك ٢حُ ِ ّ
خء َر ِخٍىَس ُ حُ َّ
٘ظ َ ِ
ُ
ًَ ِلَّ٘خِْٗ ٢
إ ِٓضُّ كِ ٢ى ٍِْعِ أ َ ٍْ َٟٝ
ٖ٣
اَّٗ٘ٝ ٢حٌَُّ ١ط َ ُل ُّؾ هُ ََ ٌ
َُ ُٔ ِِ ٌّْ ِر َٜخ ٝاِ ْٕ أ ُ ْرضُ ِٓ ْٜ٘خ
ُٜٝخ َٓر ٌغ رزَهش ِ هخمٍ

َٝط َ َّ
ؼِٟ

حء
ََٓ ٝخ ِر ِ ْٖ ِٓ ٚػ ََِ ِ

خء
ٓ ََح ٌ
ؽ ك ٢حَُِّ َِْ٤ش ِ حُ َّظ ِْ َٔ ِ
ـق ِ
ِ
ٝحٓظ َ َلخ ُِ ْٖ ِٓ ٢رجْ َِ ػ َُْ َٝس َ َٓخثِ٢
ْ
ٓخ ُِ ٌِ َ
َحء
ذ ًَي ِ
ََ ْ٣ظََ َُ ٚ
ْ َٗ ٖ٤و َ
َحء
ٛخىٍِح ً ًخٌٍَُّ َٝ ١ىْصُ ِري ِ
زخء
٤ٜق
ََٓ ٝ
رخُو َٜهَ ْ
 َِ ٜهُ ِ
ٌ
ِ
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ِّ
حُٔـٖ كؤٓٔضْ
ظَٜ
هِزضْ ُ٢
َ

ح٧ػيحء
ه ْي أ١خػضْ ٓوخُش َ
ِ

٣ٝو ٍٞكٓ ٢يف حُ٤ُٞي رٖ ػزي حُِٔي :
َِٔ َٔخ
ٓ ِْ ََٔ ٠
ػَِ ٠حُ ِوي َِّ ک ْ
أ َ َٓ ْ٘ َُِِظ َ َْ ٢

َّٞم هِزخ ً ٓظَّٔ٤خ
كو ْي ٛـظٔخ ُِ٘ ِ

د حٌٍَُّ ٠٠ٓ ١
ًًََّٝطٔخ
َ
ػ َٜحَُّ٘زخ ِ
ِ ُٓ ٖ٤ؤَ ٤ش ً
َِ ٝاِِّٗ ٢اًَح َكَِّضْ ِر ِز ٍ
ٗ َّطضْ كؤَٛزَ َق َٗ ْلؼُ َٜخ
َٔ َ٣خَِٗ٤ش ٌ َ

َ ٍَ ٛك ْزُِ ُٚهَ ْي ط َ َـٌَّ َٓخ
َِ ٝؿيَّس َ َْ ٝ
ٝك ََّ رّ ٞؽٍ ؿخُٔخ ً ْأ ٝطظ َّٜٔخ
ذ ُٓ ََ َّؿ َٔخ
ٍَ َؿخ ًء َٝظّ٘خ ًَ رخُ َٔ ِـِ ٤

ذ ُىُٗ َّ ٞحُي َِّحٍ ِٓ ْ٘ َٜخ َٝهَ ْي أ َ َر٠
أ ُ ِك ُّ

ذ حُي َِّحٍ ِا ّ٫طَؼَُِّ َٔخ
ع َ
ْ ٛي ُ
ِر َٜخ َ
ٗ ْؼ ِ

رٌخٛخ ٓٝخ ٣يٍ ٟٞٓ ١حُ َّظ ِّٖ ْ
ٖٓ رٌ٠
ٝأهِق ُِوِ٤لش ِ ٓيكش ً
كيػٜخ
ْ
كَ ِب َّٕ ِر ٌَلَّ َْٓ ِٚ ٤لَخطَِ ٤ق ٍَ ْك َٔش ٍ
ػ ْلٞح ً َِ ُ٣ ْْ َُٝؼ ْذ
ِا َٓخ ٌّ أَطَخ ُ ٙحُ ُٔ ِْيُ َ

أ َ َكّ٤خ ً ُ٣زَ ِ ٌّ٢

أ َ ّْ ط ُ ََحرخ ً َٝأ َ ْػ ُ
ظ َٔخ

َ
طِ ٍْ َ
طل٤يى أٗؼٔخ
ػ٘ي ٣ئْٓ ٢أٝ
َ
خّ َٓٔٛخ
ٝؿ٤غ ك٤خ ً ٣ل٤خ ر ِ ٚحَُّ٘ ُ
ػِِٚ ٌِٓ ٠

د حُ ِؼزَخ ِى ُِ َو ِْ ِو ِٚ
ط َ َوُّ ٍَ ََُٙ َّ٤
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ٓخ ً٫كَحٓخ ً  ٫ٝىٓخ

َ
خّ أػِٔخ
ِّ٤ُٝخ
ًٝخٕ هللا ُ رخَُّ٘ ِ
ٔ ِِٔخ ً
كََِ َّٔخ هَ َ
َللاُ َُ ْْ ْ َ٣ي ُ
ع ُٓ ْ
٠خَّ ُٙ

ُِزَ ْ٤ؼَظِ ِِ ٚاَّ٫

ّ
ٝحُؼِ ْ
ٖٓ ٗخ ٍَ َّ ٝى ُٙ
٘٣خ ٍُ حُـ٘٠

خد
أ َ َؿ َ

َِّٓ َٔخ
ََ ٝ

َخؿ ْٖ َٓ ً٬طََ٘ؤ َّ َٓخ
َُ َٛ َْ َ٣ٝ
ذ َٓ ْٞطخ ً ػ ِ

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

6

االخطل التؽلبي

 ٞٛحرٓٞخُي ؿ٤خع رٖ ؿٞع بن الصلت بن طارلة بن عمرو
بن سٌجان بن عمرو بن فدوكس بن عمرو بن مالن بن جشم بن بكر
بن حبٌب بن عمرو بن ؼنم بن تؽلب ح٫هطَ  ٢ٔٓٝرخ٫هطَ ٌُؼَس
ٓلخٛظٝ ٚهطَ كٗ ٢و٤ٜظ ٖٓ ٞٛٝ ٚهزِ٤ش طـِذ ٖٓ ٍر٤ؼش حُظ٢
حُظً ٢خٗض طٌٖٔ حُؼَحم ك ٢حػخُ ٢حُلَحص ٝحُـَِ٣س ٓخر ٖ٤حَُٔٛٞ
ٝحُلَحص .
ُٝي ك ٢ه٬كش ػَٔ رٖ حُوطخد ٓ٘ش \ُِٜ 20ـَس حُٔٞحكن ػخّ\ 641
ٓ٬٤ى٣ش ًٝخٕ َٜٗحٗ٤خ ً ٝهي ٓيف هِلخء ر٘ ٢أٓ٤ش ريٓ٘ن ك ٢حُ٘خّ ٝأًؼَ
كٓ ٢يكٗ . ْٜخػَ ٜٓو ٍٞحُ٧لخظ كٖٔ حُي٣زخؿش كٗ ٢ؼَ ٙاريحع٣ٝ .ؼي
أكي حُ٘ؼَحء حُؼ٬ػش حٌُ ْٛ ٖ٣أٗؼَ أ َٛػ :َْٜٛؿَٝ َ٣حُلَُىم
ٝح٧هطَ.
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هخٍ حُ٘ؼَ ك ٢حٗ ٍٝزخرٝ ٚىحكغ ػٖ هزِ٤ظٝ ٚه ٚٓٞطـِذ ٟي
هزِ٤ش هًٔ ْ٤خ طلِد ُٛٝ ٖ٤٣ٞٓ٬ـخ حٜٗ٫خٍ ٝحُِرٝ ٖ٣َ٤هي
حىٍٓ ٚهِلخء ر٘ ٢حٓ٤ش ٝهَر ٙٞكٌخٕ ٗخػَ حُز ١٬حٝ ١ٞٓ٫هخٛش
ح٣خّ حُوِ٤لش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ .
ٗ٘ؤ ك ٢ىٓ٘ن ٝحط َٜرخ ٖ٤٣ٞٓ٧كٌخٕ ٗخػَحُز ١٬حٝ ١ٞٓ٫طٜخؿٓ ٠غ
ؿَٝ َ٣حُلَُىم ،كظ٘خهَ حَُٝحس ٗؼًَٝ .ٙخٕ ٓؼـزخ ً رؤىر ٚط٤خٛخ ً ِٓٞٛح
رً ٚؼ َ٤حُؼ٘خ٣ش ر٘ؼًَٝ .ٙخٗض اهخٓظ ٚك٘٤خ ً ك ٢ىٓ٘ن ٝك٘٤خ ً ك ٢رخى٣ش
حُـَِ٣س ر ٖ٤حُؼَحم ٣ٍٞٓٝش .
ٗظْ حُ٘ؼَ ٛـَ٤حّ ٍٗ ٝ ،لً ٚؼذ رٖ ؿؼُٜ َ٤ؾحء حٜٗ٧خٍ ،
كوَر٣ِ٣ ٚي رٖ ٓؼخ٣ٝش
كٜـخ ٝ ْٛطؼُِص ِٛظ ٚرز٘ ٢أٓ٤ش رؼي ًُي
ّ
 ٝؿؼِ ٚػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ٗخػَ حُز ١٬حَُٓٔ٘٣ ٢خكق ػٖ ىُٝش
ر٘ ٢أٓ٤ش ٜ٣ٝخؿْ هٜٜٓٞخ  .أهلْ ٗلٔ ٚك ٢حُٜٔخؿخس حُظ ٢ىحٍص رٖ٤
ؿَٝ َ٣حُلَُىم ك٢ع ك ّ
 َ٠حُلَُىم ػِ ٠ؿَٝ ،َ٣حٓظ ّي حُٜـخء رٚ٘٤
ٝر ٖ٤ؿَٞ١ َ٣حٍ ك٤خط ٚكٌخٗض حُ٘وخث ٞك ٢حُ٘ؼَحُؼَر. ٢
 ٝهي رَع ح٧هطَ ك ٢حُٔيف ٝحُٜـخء ٛٝٝق حُؤَس ٣ٝئًي حُ٘وخى
رخ ٓظلٞحً ٙػِٓ ٠ؼخٗٓ ٖٓ ٢زو ٖٓ ٚحُ٘ؼَحء ٝحُو٘ٗٞش ك ٢حُ٘ؼَ
ٝحُظٌِّق أك٤خٗخ ٝه َ٤حٗٗ ٚخػَ ؿٓ َ٤طزٞع رو٬ف ؿَٝ ٌُٚ٘ ٝ َ٣حٓغ
حُؼوخكش حُِـ٣ٞش حُظ ٢طٔؼَّ حُظَحع ح٧ىرٝ ٢أكٖٔ حٓظـ. ُٚ٬
طؼخٓ ٕٝغ حُلَُى م ٗٝخًٍ ْٜحَُحػ ٢حُ٘ٔٝ ١َ٤حُزؼ٤غ ح٠٣خ ك٢
ٛـخء ؿَ َ٣كَى ػِ ْٜ٤ؿَ َ٣ؿٔ٤ؼخ ٍىح ػ٘٤لخ حٌٓض حُ٘ٔٝ ١َ٤حؿِن
كٔٝ ٚهٌٍ حُزؼ٤غ ٝحهخك ٚكٜخرٌٓٝ ٚض هٞكخ ٕٝحه ٞح٫هَٖ٣
طٞك ٢حُ٘خػَ ح٧هطَ ك ٢ػخّ\ ٛ 89ـؿَ٣ش حُٔٞحكن ػخّ\ ٬٣ّ 708ى٣ش .
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟطٞك ٢ػخّ ٛ 95ـَ٣ش
ٌتمٌز شعره بُبالؼة اللفظ ،و ُح سن الصٌاغة وإجادة المدح
واإلمعان فً الهجاء واستهواء وصؾ الخمر واجتماع الندمان علٌها
ٌمول فً الؽزل:
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ؼَُ٘ ْ٤خ
٘ٓٞ٣خ ِػ٘يٛخ ُ
٣خ ْ
ػ ْي رخُّ٘ ِ
ٜٓ٘خ ٣ٝخ ُ٤ظ٘ ٢ك ٢ر٤ظٜخ ػُٞى١
ػزَؼخ ً
ػ ْٜ٘خ َكَِٜ٤خ َ
ع َ
ا ًْ رضُّ أ ْٗ ِِ ُ
٘خم ٝط َ ْوزٝ ٍَ ٤ط َ ْـَِ ٣ي
رَ ْؼ َي حػظِ ٍ
ػ َْ كَ ٢ه ْ
َ٠حء ٗخ ِػ َٔش ٍ
ًٔخ ططخ َ
ٓطٞهخٕ أٛخهخ رؼي طـَِ ٣ي
ِ
ٖ٘
ؿ ١ً َ٤أ َ
ٝه ْي َ
ٓوَظٍُْٟ٘ ٢خرخ ً َ
ٓ ٍ
ًٍ ػِٓ ٠خء حُؼ٘خهِ ٤ي
ِ
ًخُٔٔي ّ
هٔ َِ رَ َْ ٤
ذ
كٞهٜخ َك َز ٌ
ٔخٕ َِْ ٛكخ ً ْ
ِٓ ْٖ ْ
ٗ٤زَضْ رٜخ ُٗ ْطلَش ٌ ٖٓ ٓخء ٣زَِ ٝى
ِ
وخٕ هَ٣ظُُٚ
ؽ ِى ُْ ٛ
ٓخُ ٌ
ؿخى ٟرٜخ ِ
ًخّ ٗٝخؿِ ٞى
 ٕٞكٍ ٢
ٝهّخىَس حُِّ ِ
اًح ٓٔؼضَ رٍٔ ٞ
ص ُِزو َِ ٤كو َْ
ر ْؼيح ً ٓٝلوخ ً ُٛ ٖٓ ٚخُيٍ ِٓ ٞى
ٗ ٖٓٝؼَ ٙح٠٣خ:
ُ٘ ٌُٖٝخ رَ حُؼَحم ٝرلَٙ
ٝك٤غ طَ ٟحُوَه ٍٞك ٢حُٔخء ٔ٣زق
اًح أرظيٍ حُ٘خّ حُٔـخٍ ٝؿيط٘خ
ُ٘خ ٓويكخ ٓـي ُِ٘ٝخّ ٓويف
ٝاٗخ ُٔٔيٝىٓ ٕٝخ ر٘ٓ ٖ٤زؾ
كـخف ػٔخٕ كخُلٔ ٢ُ ٠أك٤ق
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٣ٝو ٍٞح٫هطَ كٛ ٢ـخء ؿَ َ٣ك ٢حكيٗ ٟوخث: ٚ٠
ٓٝخ ؿيحٗش ك٢ٗ ٢ء ٌٓخْٜٗ
حُٔئٍ
خء كظ٣ ٠لَ٠
حُلخرٔ ٞحُؼ َّ ِ
ُ
ٓٝخ ؿيحٗش ك٢ٗ ٢ء ٌٓخْٜٗ
حُوٍَ
حُلخُذ
ًٝق
ٍى حَُكخى
َ
ّ
ُ
ٛلَ حُِّلٝ ٖٓ ٠هٞى ح٧ىه٘خص اًح
ُ
حُ٘وَ
ٔ٣ ٫ظل ٖ٤اًح ٓخ حكظٌض
ُ
ػْ ح٣٩خد اُٞٓ ٠ى ٓيّٗٔ ٍش

كظ٣ ٠لخُق َ
حُ٘ؼَ
رطٖ حَُحكش
ُ

٣ٝو ٍٞح٫هطَ ك ٢حُـٍِ

ح٠٣خ :

َحم ِؿٔخَُٜخ
ٍكَِضْ أُٓخ َٓش ُ ُِ ِل ِ
َ
طز ٖ٤كٔخ طَُ ٣ي ُ٣خُٜخ
ًٔ٤خ
ْ
ُٝجٖ أُٓخٓش ُ كخٍهَضْ ْ ،أ ٝرَ َّيَُضْ
ٝىح ً
َ
رٞىىٓ ،خ َٓٛضَ كزخُٜخ
ُٝجٖ أُٓخٓش ُ ٝىَّػظْ َي ْْ ُٝ ،ط ُو ْٖ
َّ
ُظيًٍٖ ٛٝخُٜخ
ٓخ ه ْي ػِٔضَ
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اٍرَ ْغ ػِِ ٠ى َٓ ٍٖ طَوَخ َى َّ ػَٜيُٛخ
ْ
ف ٝحٓظََِذ َّ
حُِ ُ
ٓخٕ ِكُٜ٬خ
رخُ َـ ِْ ٞ
ن ٓخ رٜخ
ِ
ىٓ ٌٖ ُوخطَِِش ِ حُـََحِٗ ِ
كَ ٕٞهَِضْ ُٝ ُٚهُٜ ٬خ
حُٞ
اُ َّ٫
ُ
ٓظ ْ٤أِٚ ِٛ
رٌَصْ طٔخث َُ ػٖ ِ
 ٢ٛٝحُظ ٢كؼِضْ ر ٚأكؼخُٜخ
َ
طَ٣ي اًح ٗظَصَ أٓخٜٓخ
ًخٗض
ََّٔ َٓ ٝ ١ٞس ً َهِوخُٜخ
ٔ ِ
َٓ ْـ ََ ٟحُ ُّ

٣ٝو ٍٞحُ٘خػَ ح٧هطَ كٓ ٢يف حُوِ٤لش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ح:١ٞٓ٫
هق حُوط ٖ٤كَحكٞح ٓ٘ي أ ٝرٌَٝح
ّ
ٗ ٟٞكَٛ ٢كٜخ ِؿََ٤
ٝأُػـظْٜ
ً
اُ ٠حَٓة  ٫طؼيّ٘٣خ ٗٞحكِٚ
أظلَ ٙهللا كِٜ٘٤ؤ ُ ٚحُظلَ
حُوخث ٞحُـَٔس حُٔ١ ٕٞٔ٤خثَٙ
هِ٤لش هللا ٔ٣ ،ظٔو ٠ر ٚحُٔطَ
ٝحُٔٔظَٔ ر ٚأَٓ حُـٔ٤غ كٔخ
ّ

٣ـظَ ٙرؼي ط٤ًٞي َُ ٚ
ؿ ٍََ
ّ

كٗ ٢زؼش ٖٓ هَ٣ ٖ٣ؼٜز ٕٞرٜخ
ٓخ إ ٞ٣حُ ٟرؤػِٗ ٠زظٜخ حُ٘ـَ
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طؼِ ٞحُ٠ٜخد ٝكِّ ٞح ك ٢أٍٓٝظٜخ

حُ َٛحَُرخء ٝأ َٛحُلوَ إ كوَٝح

ك٘ي ػِ ٠حُلن ػ ّ٤خكٞح حُو٘خ أٗق

اًح أُـ ّٔض رٌَٛٝٓ ْٜش ٛزَٝح

 ٝإ طي ّؿض ػِ ٠ح٥كخم ٓظِٔش
ًخٕ ُٓ ْٜوَؽ ٜٓ٘خ ٓ ٝؼظَٜ
أػطخ ْٛهللا َؿ ّيح ً  َٕٜٝ٘٣رٚ

 ٫ؿ َّي اٛ ّ ٫ـَ٤رؼي ٓلظن ٛـَ

ُْٗٔ حُؼيحٝس كظٔ٣ ٠ظوخى ُْٜ
ٝأػظْ حُ٘خّ أكٓ٬خ اًح هيٍٝح
ٔ٣ ٫ظو َّ ً ٝٝحٟ٧ـخٕ كَرْٜ

٣ ٫ٝز ٖ٤ك ٢ػ٤يحٗ ْٜهٍٞ

 ْٛحٌُ٣ ٖ٣زخٍ ٕٝحَُ٣خف اًح
هَ حُطؼخّ ػِ ٠حُؼخك ٖ٤أ ٝهظَٝح
ر٘ ٢أٓ٤ش ٗؼٔخًْ ٓـِِش
طٔض ك٘ٓ ٬ش كٜ٤خ ً ٫ ٝيٍ

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

حُلخٍع رٖ هخُي حُٔوِ٢ٓٝ

حُلخٍع رٖ هخُي رٖ حُؼخ ٙرٖ ٘ٛخّ رٖ حُٔـَ٤س رٖ ػزي هللا رٖ
ػَٔ ٝرٖ ٓوِ. ّٝ
ٝأٓ ٚكخٔ١ش ر٘ض أرٓ ٢ؼ٤ي رٖ حُلخٍع رٖ ٘ٛخّ ٝأٜٓخ ر٘ض أر٢
ؿ َٜرٖ ٘ٛخًّٝ .خٕ حُؼخ ٙرٖ ٘ٛخّ ؿي حُلخٍع رٖ هخُي .
ُٝي حُلخٍع كٌٓ ٢ش حٌَُٔٓش ك ٢أٝحهَ أ٣خّ ػَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش
ًٝخٕ ٌٛ٣ذ ٌٓٛز٣ ٫ٝ ٚظـخ ُٝحُـٍِ اُ ٠حُٔي٣ق  ٫ٝحُٜـخء.
ٝأه ٙٞػٌَٓش رٖ هخُي حُٔوِٓ ٢ٓٝليع ؿِٝ ٖٓ َ٤ؿٙٞ
حُظخرؼ ٖ٤هي ٍ ٟٝػٖ ؿٔخػش ٖٓ حُٜلخرش  ُٚٝأم حهَ ٣وخٍ ُ ٚػزي
ٓليع ٝ ٖٓٝؿ ٙٞحُظخرؼ ٖ٤هي
ح
حَُكٖٔ رٖ هخُي حُٔوًٌُِ ٢ٓٝي ًخٕ
ٍ ٟٝػٖ ؿٔخػش ٖٓ حُٜلخرش ًٝخٕ ٗخػَح  ٞٛٝحٌُ٣ ١و:ٍٞ
ٍكَ حُ٘زخد ٤ُٝظُ ٚـْ َ٣كـَ
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ٝؿيح ُط٤ش ًحٛذ ٓظـلـٔـَ
 ٠ُٝرـٝ ًّ ٬ؿـخىٍ رـؼـيٙ
ٗ٤زخ ً أهخّ ٌٓخٗ ٚك ٢حُٔـ٘ـٍِ
ُ٤ض حُ٘زخد ػُ ٟٞي٘٣خ كـوـزش
هزَ حُٔ٘٤ذ ٤ُٝظ٣ ُْ ٚؼـــَ
ك٘٤ٜذ ٖٓ ٌُحطٗٝ ٚـؼـٔ٤ـٚ
ًخُؼٜي اً  ٞٛك ٢حُِٓخٕ حٍٝ٧
هخَٓ أرُٜ ٞذ ٓغ حُؼخ ٙرٖ ٘ٛخّ ك ٢ػَ٘س ٖٓ ح٩رَ كؤَ ٙػْ ك٢
ػَ٘س فؿِز ٚػْ ك ٢ػَ٘س كـِز ٚحهَ ٟػْ ك ٢ػَ٘س كؤَ ٙاُ ٠إٔ هِؼٚ
كِْ ٣زن ُ٢ٗ ٚء ٖٓ ٓخُ ٚكوخٍ حُؼخ٫ ٙرُٜ ٢ذ :
ف٘٣خ هَٔ ًخٕ
 اٗ ٢أٍ ٟحُويحف هي كخُلظي ٣خحرٖ حُٔطِذ ك ِْٜأهخَٓى أػزيح ً ُٜخكز. ٚ
 هخٍ حرُٜ ٞذ  :حكؼَ .كلؼَ كؤَ ٙأرُٜ ٞذ كٌَ ٙإٔ ٔ٣ظَه ٚكظـ٠ذ ر٘ٓ ٞوِ ّٝكٔ٘٠
اُ. ْٜ٤
ٝهخٍ :حكظي ٢٘ٓ ٙٝرؼَ٘ ٖٓ ح٩رَ
كوخُٞحٝ ٫ :هللا  ٫ٝرٞرَس
كخٓظَه ٚكٌخٕ َ٣ػ ُٚ ٠ح٩رَ اُ ٠إٔ هَؽ حًَُٔ٘ ٕٞاُ ٠ريٍ.
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ :ٟكخٓظَهٝ ٚأؿِٔ ٚه٘٤خ ً ٣ؼَٔ حُلي٣ي .كِٔخ هَؽ
حًَُٔ٘ ٕٞاُ ٠ريٍ ُْ ٣وَؽ حرُٜ ٞذ حٗٔخ أهَؽ حُؼخ ٙري ً٬٣ػ٘ٚ
ػِ ٠أٗ ٚإ ػخى اُ ٚ٤أػظو . ٚكوظِ ٚػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚك٢
حُٔؼًَش.
حُلخٍع رٖ هخُي حكي ٗؼَحء هَ ٖ٣حُٔؼيٝىٖ٣
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ٝهخٍ دمحم رٖ حُ٠لخى حُلِحٓ: ٢
ًخٗض حُؼَد طل َ٠هَ٘٣خ ً ك٢ٗ ًَ ٢ء ا ٫حُ٘ؼَ كِٔخ ٗـْ ك٢
هَ ٖ٣ػَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ٝحُلخٍع رٖ هخُي حُٔوِٝ ٢ٓٝحُؼَؿٝ ٢أرٞ
ىٛزَ ٝػز٤ي هللا رٖ ه ْ٤حَُه٤خص أهَص ُٜخ حُؼَد رخُ٘ؼَ أ٠٣خ ً.
حٛزق حُلخٍع ٝحُ٤خ ػٌِٓ ٠ش حٌَُٔٓش ٍ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش كِٔخ ظَٜص
كٜ٤خ ىػٞس ػزي هللا رٖ حُِرٝ َ٤حػِٖ ػٍٞط ٚكٜ٤خ حٓظظَ حُلخٍع هٞكخ ً  .ػْ
ٍكَ اُ ٠ىٓ٘ن ٝحكيح ً ػِ ٠حُوِ٤لش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ف ٙ٫ٝػزي حُِٔي
ٌٓش حٌَُٔٓش ًٝ .خٕ ًح هيٍ ٝهطَ ٘ٓٝظَ ٝٝؿخٛش ك ٢هَ. ٖ٣
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَُٔ ٟخ  ٢ُٝػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ حُو٬كش ػخّ حٍؿْ حػش
كؾ ػزي حُِٔي ك٘ٓ ٢ش هْٔ ٓٝزؼٛ ٖ٤ـَ٣ش كِٔخ هلَ ٍحؿؼخ حُ ٠حُ٘خّ
ٍكَ ٓؼ ٚحُلخٍع اُ ٠ىٓ٘ن كظَٜص ُ ٚ٘ٓ ٚؿلٞس ٝأهخّ رزخرَٜٗ ٚحً
 َٜ٣٫حُ ٚ٤كِٔخ حَٜٗف ػ٘ ٚهخٍ ك:ٚ٤
ٛلزظي اً ػ ٢٘٤ػِٜ٤خ ؿـ٘ـخٝس
كِٔخ حٗـِض هطؼض ٗلٔ ٢أُٜٓٞخ
ٓٝخرٝ ٢إ أه٤ٜظَٟ٘ ٖٓ ٢حػش
٫ٝحكظوَص ٗلٔ ٢أُٜ٤٠٣ ٖٓ ٠خ
ػطلض ػِ٤ي حُ٘لْ كظً ٠ؤٗٔخ
رٌل٤ي رئٓ ٢أ ٝػِ٤ي ٗؼٜٔ٤خ
ٝأٖٗى ٙحُ٘ؼَ كؤٍَٓ اُ ٖٓ ٚ٤حػخى ٙحُ ٚ٤كِٔخ ىهَ
ح
ٝرِؾ ػزي حُِٔي هزَٙ
ػِ ٚ٤هخٍ ُ:ٚ
-

أهزَٗ ٢ػ٘يٍ َٛ :أ٣ض ػِ٤ي ك ٢حُٔوخّ رزخر ٢ؿ٠خٟش أ ٝك٢
هٜي ١ىٗخءس ؟
هخٍٝ ٫ :هللا ٣خأٓ َ٤حُٔئٓ٘. ٖ٤
هخٍ :كٔخ كِٔي ػَٓ ٟخهِض ٝكؼِض؟
هخٍ :ؿلٞس ظَٜص ًُ٘ ٢ض كو٤وخ ً رـٌٛ َ٤ح  .هخٍ :كخهظَ كبٕ ٗجض
أػط٤ظي أُق ىٍ ْٛأ ٝه٤٠ض ى٘٣ي أ٤ُٝ ٝظي ٌٓش ٓ٘ش .
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كخهظخٍ حُ٣٫ٞش ك ٙ٫ٞح٣خٛخ .
ُٔٝخ  ٠ُٝحُلخٍع رٖ هخُي حُٔوٌِٓ ٢ٓٝش حٌَُٔٓش رؼغ اُ٠
حُـَ ٞ٣حُٔـ٘ ٢كوخٍ ُ:ٚ
  ٫أٍ٘٣ي ك ٢ػِٔ. ٢ًٝخٕ هزَ ًُي ٣طِزٔ٣ٝ ٚظيػ ٚ٤ك٣ ٬ـ٤ز ٚكوَؽ حُـَ ٞ٣اُ٠
حُطخثق ٝرِؾ ًُي حُلخٍع كَم ٍكخُ ٚكخػخىٝ ٙهخٍ ُ:ٚ
-

ُْ ً٘ض طزـ٘٠خ ٝطٜـَ ٗؼَٗخ  ٫ٝطوَر٘خ؟
هخٍ ُ ٚحُـًَ :ٞ٣خٗض ٛلٞس ٖٓ ٛلٞحص حُ٘لْ ٝهطَس ٖٓ
هطَحص حُ٘٤طخٕ ٓٝؼِي ٛٝذ حٌُٗذ ٛٝلق ػٖ حُـَّ ٝأهخٍ
حُؼؼَس ٝؿلَ حٌُُش ُٔٝض رؼخثي اًُُ ٠ي أريح ً.
هخٍ َٛٝ :ؿ٘٤ض ف٢ٗ ١ء ٖٓ ٗؼَ١؟
هخٍٗ :ؼْ هي ؿ٘٤ض ك ٢ػ٬ػش أٞٛحص ٖٓ ٗؼَى هخٍٛ :خص ٓخ
ؿ٘٤ض كـ٘خ: ٙ

رخٕ حُوِ ٢٤كٔخ ػخؿٞح ٫ٝػيُٞح
اً ىػٞى ٝك٘ض رخُ٘ ٟٞح٩رَ
ًؤٕ ك ْٜ٤ؿيحس حُز ٖ٤اً ٍكخٝح
أىٓخء ١خع ُٜخ حُلًٞحٕ ٝحُ٘لَ
ٝؿ٘خ ٙك ٢ه:ُٚٞ
٣خُ٤ض ٗؼَ٤٘ٓ ٖٓ ًْٝ ١ش هيٍص
ٝكوخ ً ٝأهَ ٟأط ٖٓ ٠ىٜٗٝخ حُويٍ
 َٔ٠ٓٝحٌُ٘ق ٣ط ٚ٣ٞحُ٠ـ٤غ ُٚ
٫ؿـخف ٫ٝكـوـَ
 ٢١حُلٔخُش
ٍ
ُٗ ٚزٜ٤خٕ ٗ٫و٣ ٚؼـ٤زـٜـٔـخ
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رل٤غ ًخٗخ ٫ٝ ٍٞ١٫ٝهـٜـَ

كوخٍ ُ ٚحُلخٍع :أكٔ٘ض ٝهللا ٣خؿَ ٞ٣آٝ ٚ٣خًح أ٠٣خً؟ كـ٘خ ٙه:ُٚٞ
ػلض حُي٣خٍ كٔخ رٜخ أَٛ
كِحٜٗخ ٝىٓخػٜخ حُٜٔـَ
اٗٓٝ ٢خٗلَٝح ؿيحس ٓ٘٠
ػ٘ي حُـٔخٍ طئىٛخ حُؼوَ
كوخٍ ُ ٚحُلخٍع:
 ٣خؿَ ُّٞ ٫ ٞ٣ك ٢كزي ٫ٝػٌٍ كٛ ٢ـَى ٌُ٫ٝس ُٖٔ َٝ٣ف هِز ٚري٣خؿَ ٢ُ ٌٖ٣ ُْ ُٞ ٞ٣ك٣٫ٝ ٢ظٌٓ ٢ش كع ا ٫أٗض ٌُخٕ كظخ ً ًخك٤خ ً ٝحك٤خ ً
٣خؿَ ٞ٣اٗٔخ حُيٗ٤خ ُ٘٣ش كؤُ ٖ٣حُِ٘٣ش ٓخ كَف حُ٘لْ ُٝوي ه ْٜهيٍ حُيٗ٤خ
ػِ ٠كو٤وظ ٖٓ ٚك ْٜهيٍ حُـ٘خء.
 ٖٓٝحهزخٍ حُلخٍع رٖ هخُي ػ٘يٓخ ًخٕ ٝحُ٤خ ً ػٌِٓ ٠ش ًٝخٕ أرخٕ رٖ
ػؼٔخٕ ٍرٔخ ؿخءً ٙظخد حُوِ٤لش إٔ  ٢ِٜ٣رخُ٘خّ ٣ٝو ُْٜ ْ٤كـ ْٜكظؤهَ
ػ٘ ٚك٘ٓ ٢ش حُلَد ًظخر٣ ُْٝ ٚؤص حُلخٍع ًظخد كِٔخ ك َ٠حُْٔٓٞ
ٗو ٚأرخٕ ٖٓ حُٔي٘٣ش كُِ٘ ٠ِٜخّ ٝػخٗٝظ ٚر٘ٞأٓ٤ش ٞٓٝحُ ْٜ٤كـِذ
حُلخٍع ػِ ٠حُ٬ٜس كوخٍ:
كبٕ ط٘ؾ ٜٓ٘خ ٣خ أرخٕ ِٓٔٔـخ ً
كوي أكِض حُلـخؽ هٗ َ٤ز٤ذ
كزِؾ ًُي حُلـخؽ كوخٍ:
 ٓخُُِٝ ٢لخٍع! أ٣ـِز ٚأرٖ رٖ ػؼٔخٕ ػِ ٠حُ٬ٜسٜ٣ٝظق ر ٢أٗخ! ٓخًًَ ٙأ٣خ!١
 كوخٍ ُ ٚػز٤ي رٖ ٓٛٞذ :أطؤًٕ أٜ٣خ ح َ٤ٓ٧ك ٢اؿخرظٚٛٝـخثٚ؟
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 هخٍٗ :ؼْ -كوخٍ ػز٤ي

حُلخٍع ح ٫حَٗ٣ ُْ ٚى ػِ: ٚ٤

ٝحرًٍ ٚذ ػ٬طي ٝحُظْٔ
حرخ
ٍ
ٌٓخٓزٜخ إ حُِـجً ْ٤ـٔـٞد
٫ٝطًٌَ حُلـخؽ ا ٫رٜـخُـق
كوي ػٖ٘ ٖٓ ٓؼَٝك ٚرٌٗٞد
ُٔٝض رٞحٍ ٓخ ك٤٤ض آـخٍس
ُٔٔظوِق ا ٫ػِـ٤ي ٍهـ٤ذ
حُلخٍع رٖ هخُي حُٔوِٗ ٢ٓٝل٘ٓ ٠ل ٠ػَٔ رٖ حر٢
ٍر٤ؼش حُٔوِ ٢ٓٝكٗ ٢ؼَٝ ٙط٘ز٤زٌُ ٚح ًؼَص حٓٔخء ٖٓ حكزٖٜ
ٝػ٘وٗ ٖٜزذ رٝ ٖٜحًًَ رؼ٠خ ٓ٘: ٖٜ
كِٔخ حٛزق حُلخٍع ٝحُ٤خ ػٌِٓ ٠ش حٌَُٔٓش ٝكؾ رخُ٘خّ هيٓض
ػخث٘ش ر٘ض ِ١لش ُِلؾ ػخٓجٌ ًٝخٕ هي ػ٘وٜخ ٝحكزٜخ ٝحٗ٘ي ٗؼًَ ٙؼَ٤ح
كٜ٤خ  .أٍَٓ اُٜ٤خ حُلخٍع رٖ هخُي  ٞٛٝأٓ َ٤ػٌِٓ ٠ش:
 اٗ ٢أٍ٣ي حُٔ ّ٬ػِ٤ي كبًح هق ػِ٤ي أًٗض ًٝ .خٕ حٍَُٓٞ(حُـَ )ٞ٣حُٔـ٘ ٢حُٔؼَٝف .
كوخُض ُ :ٚاٗخ كَّ كبًح أكِِ٘خ أًٗخى .
ٝأٍِٓض اُ ٚ٤هخثِش:
 أ ّهَ حُ٬ٜس كظ ٠أكَؽ ٖٓ ٞ١حك. ٢كؤَٓ حُٔئًٗ ٖ٤كؤهَٝح حُ٬ٜس ك ٢حُٔٔـي حُلَحّ كظ ٠كَؿض
ٖٓ ٞ١حكٜخ ػْ أهٔ٤ض حُ٬ٜس ك ٠ِٜرخُ٘خّ ٝأٌَٗ أ َٛحًُُٔ ْٓٞي
 ٖٓٝكؼِٝ ٚأػظٔ ٙٞكِٔخ ٓٔغ حُوِ٤لش ػزي حُِٔي ػًُِٝ ٚظذ اُٚ٤
١إٗز ٚكٔ٤خ كؼَ .
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كوخٍٓ :خأٝ ٕٞٛهللا -ؿ٠ز ٚاًح ٍ٤ٟض! ٝهللا ُ ُْ ٞطلَؽ ٖٓ ٞ١حكٜخ
اُ ٠حُِ٧ َ٤هَص حُ٬ٜس اُ ٠حُِ.َ٤
كِٔخ ه٠ض كـٜخ أٍَٓ اُٜ٤خ٣ :خحر٘ش ػٔ ٢أُٔ ٢ر٘خ أٝػي٘٣خ ٓـِٔخ ً
ٗظليع كٚ٤
كوخُض :ك ٢ؿي أكؼَ ًُي.
ػْ ٍكِض ٖٓ ُِ٤ظٜخ كوخٍ حُلخٍع كٜ٤خ:
ٓخ ُٞ ًَْٟهِظْ ٓـيحىح ً
إ حُٔطخ٣خ ػخؿَ ؿيٛخ
ُٜٝخ ػِ٘٤خ ٗؼٔش ِٓلـض
ُٔ٘خ ػِ ٠ح٣٧خّ ٗـليٛخ
ُ ٞطٔٔض أٓزخد ٗؼٔظٜخ
طٔض رٌُي ػ٘يٗخ ٣يٛـخ
ٝهخٍ ح٠٣خ :
ٓٝخرٝ ٢إ أه٤ٜظَٟ٘ ٖٓ ٢حػش
 ٫ٝحكظوَص ٗلٔ ٢اُٜ٘٤ٜ٣ ٖٓ ٠خ
رِ ٠رؤر ٢اٗ ٢اُـ٤ي ُـ٠ـخٍع
كوٗٝ َ٤لًٔ ٢حى ٜٓ٘خ ٘٣ِ٣ـٜـخ

كِٔخ أكِض َٓص ػِ ٠رـ٬طٜخ ُٝلوٜخ حُـَ ٞ٣د(ػٔلخٕ) أٝ
هَ٣ذ ٓ٘ٓٝ ٚؼً ٚظخد حُلخٍع اُٜ٤خ ٝك ٚ٤ح٫ر٤خص :
( ٓخ ُٞ ًَْٟهِظْ ٓيحىح ً)  -كِٔخ هَأص حٌُظخد ٗٝؼَ ٙهخُض:
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-

ٓخ ٣يع حُلخٍع رخِٚ١؟
ٝه َ٤حًٗ ٚخٕ حُـَ (ٞ٣حُٔـ٘) ٢
فهخُض ُِـَ َٛ :ٞ٣أكيػض ٗ٤جخً؟
هخٍٗ :ؼْ كخٓٔؼ٢
ػْ حٗيكغ ٣ـ٘ ٢كٗ ٢ؼَ حُلخٍع حُٜ٤خ .
كوخُض ػخث٘شٝ :هللا ٓخ هِ٘خ آ ٫يحىح ً  ٫ٝأٍىٗخ ا ٫إٔ ٗ٘ظَ١
ُٔخٗ. ٚ
ٝأط ٠ػِ ٠حُ٘ؼَ ًِ ٚكخٓظلٔ٘ظ ٚػخث٘ش ٝأَٓص ُ ٚرؤٔش آ٫ف
ىٍٝ ْٛأػٞحدٝ ،هخُض:
ُ -ىٗ ٢كـ٘خٛخ ك ٢ه ٍٞحُلخٍع رٖ هخُي أ٠٣خ ً:

ُػٔٞح رؤٕ حُز ٖ٤رؼي ؿـي
كخُوِذ ٓٔخ أكيػٞح ٣ـق
ٝحُؼ ٌ٘ٓ ٖ٤أؿي رـ٘٤ـٜـْ
ٓؼَ حُـٔخٕ ىٓٞػٜخ طٌق
ٓٝوخُٜخ ٝىٓٞػٜخ ٓـــْ
أهَِ ك٘٘٤ي ك ٖ٤طَٜ٘ف
طٌ٘ٓ ٌٞ٘ٗٝ ٞخأٗجض ر٘ـخ
ًَ رٗٞي حُزٓ ٖ٤ؼظَف
كوخُض ُ ٚػخث٘ش٣ :خؿَ ٞ٣رلو ٢ػِ٤ي أ ٞٛأَٓى إٔ طـ٘٢٘٤
دٌٛح حُ٘ؼَ؟
كوخٍٝ ٫ :ك٤خطي ٣خٓ٤يط!٢

104

كؤَٓص ُ ٚرؤٔش آ٫ف ىٍ ْٛػْ هخُض ُ:ٚ
 ؿ٘٘ ٢كٗ ٢ؼَ ؿ. َٙ٤كـ٘خٛخ حُـَ ٞ٣ر٘ؼَ حرٖ أرٍ ٢ر٤ؼش:
أؿٔؼض هِظٓ ٢غ حُلـَ ر٘٤خ
ؿَِ هللا ًُي حُٞؿ٘٣ُ ٚـخ
أؿٔؼض رٜ٘٤خ ٗ ُْٝي ٜٓ٘ـخ
ٌُس حُؼٝ ٖ٤حُ٘زخد ه٘٤٠خ
كظُٞض كِٜٔخ ٝحٓظوـِـض
ُْ طَ٘ ظخثٗ ُْٝ ً٬و ٞى٘٣خ
ُٝوي هِض ٓ ّٞ٣ـٌش ُـٔـخ
أٍِٓض طوَأ حُٔ ّ٬ػِ٘٤ـخ
أٗؼْ هللا رخَُٓ ٍٞحُـٌ ١أٍ
ٍّٝحََُٔٓ حَُٓخُش ػ٘٤خ
ُٔٝخ طِٝؽ ٜٓؼذ رٖ حُِر َ٤ػخث٘ش ر٘ض ِ١لش ٍٝكَ رٜخ
اُ ٠حُؼَحم هخٍ حُلخٍع رٖ هخُي كًُ ٢ي:
ظؼٖ ح َ٤ٓ٧رؤكٖٔ حُـوـِـن
ٝؿيح رِزي ٓطـِـغ حُـ٘ـَم
ك ٢حُز٤ض ً ١حُلٔذ حَُك٤غ ٖٓٝ
أ َٛحُظوٝ ٠حُزـَ ٝحُـٜـيم
كظِِض ًخُٔوٓ ٍٜٞـٜـــظـٚ
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ٌٛح حُـ٘ ْ٤ُٝ ٕٞرخُـؼـ٘ـن
أطَؿش ػزـن حُـؼـزـ َ٤رـٜـخ
ػزن حُيٛخٕ رــخٗـذ حُـلـن
ٓخٛزلـض أكـيح ً رـَإ٣ظـٜـخ
ا ٫اًح رٌـٞحًـذ حُـطـِـن
ًخٕ حُلخٍع ٗخػَح ٓظٌٔ٘خ ػخُٔخ رخَٓحٍ حُِـش ٝر٤خٜٗخ
ٝر٬ؿظٜخ ٔ٣ظخُ ٗؼَ ٙرٔٓ٬ش حٌُِٔش ٍٝهظٜخ ٝرخِٓٞر ٚحَُٜٔ
ٝحٗظوخث ٚحُـٔ ٢ٌُ٘ َ٤حٍحَ٣ ٫ ٙطوُ٘ ٢ؼَ ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش
حُٔوِٝ ٢ٓٝحٕ هخٍر. ٚ
كؼٖ حٔٛ٫ؼ ٢حٗ ٚهخًٍ :خٕ أر ٞػَٔ ٝرٖ حُؼ٬ء اًح ُْ ٣لؾ
حٓظز٠غٗ ٢حُلَٝف ٓ٧ؤٍ ػٜ٘خ حُلخٍع رٖ هخُي رٖ حُؼخ ٙرٖ ٘ٛخّ رٖ
حُٔـَ٤س ٝك٤ؤط ٚ٤رـٞحرٜخ.
هخٍ :كويٓض ػِ٘ٓ ٚ٤ش ٖٓ حُٔ٘ٝ ٖ٤هي  ٙ٫ٝػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ٌٓش
كِٔخ ٍآٗ:٢
 هخٍٛ :خص ٓخ ٓؼي ٖٓ ر٠خثغ أر ٢ػَٔ ٝكـؼِض أػـذ ٖٓحٛظٔخٓ ٚرٌُي  ٞٛٝأٓ.َ٤
ٝه َ٤طلخهَ ُٓ ٠ُٞؼَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ُِ ٠ُٞٓٝلخٍع رٖ
هخُي ر٘ؼَٜٔ٣خ كوخٍ ٓ ٠ُٞحُلخٍع ُٔ ٠ُٞػَٔ:
 ىػ٘٘ٓ ٢ي كبٕ ٓ٫ٞى ٝهللا ٣ ٫ؼَف حُٔ٘خٍُ اًح هِزض٣ٝؼ٘ ٢ه ٍٞحُلخٍع:
كخٗٓٝ ٢خٗلَٝح ؿيحس ٓ٘ـ٠
ػ٘ي حُـٔخٍ طئٝىٛخ حُؼوَ
ُ ٞريُض أػِٔٓ ٠خً٘ـٜـح
ٓلٝ ً٬أٛزق ٓلِٜخ ٣ؼِٞ
106

كٌ٤خى ٣ؼَكٜخ حُوز َ٤رٜـخ
كَ٤ى ٙح٩هٞحء ٝحُٔـلـَ
ُؼَكض ٓـ٘خٛخ رٔخ حكظِٔض
ٓ٘ ٢حُِٞ٠ع ِٜٛ٧خ هزَ
كوخٍ ٓ ٠ُٞحرٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ُٔ ٠ُٞحُلخٍع:
 ٝهللا ٓخ٣لٖٔ ٓ٫ٞى كٗ ٢ؼَ أٗ ٫ذ اُ١٫ٞٓ ٠ ٝهخٍ حرٖ ٓ:ّ٬
ٝأٗ٘ي حُلخٍع رٖ هخُي حُ ٠ػزي هللا رٖ ػَٔ  ٌٙٛح٧ر٤خص ًِٜخ كظ٠
حٗظ ٠ٜاُ ٠ه:ُٚٞ
ُؼَكض ٓؼ٘خٛخ رٔخ حكظِٔض
ٓ٘ ٢حُِٞ٠ع ِٜٛ٧خ هزَ
كوخٍ ُ ٚحرٖ ػَٔ :هَ :إ ٗخء هللا
هخٍ :اًح ٣لٔي رٜخ حُٖعٍ ٣خػْ ..
كوخٍ ُ٣ :ٚخحرٖ أه ٢اٗ٫ ٚه َ٤ك٢ٗ ٢ء ٣لٔي( ٙإ ٗخء هللا).

ٝهً : َ٤خٕ ًؼ َّ٤حُ٘خػَ ؿخُٔخ ً ك ٢كظٍ ٤ش ٖٓ هَ ٖ٣اً َٓ رْٜ
ٓؼ٤ي حَُحّ ًٝخٕ ٓـ٘٤خ ً .
كوخُٞح ٌُؼ ّ٣ :َ٤خ أرخ ٛوَ ُ َٛي إٔ ٗٔٔؼي ؿ٘خء ٌٛح كبٗٓ ٚـ٤ي؟
هخٍ :حكؼِٞح كيػٞح ر ٚكٔؤُ ٙٞإٔ ٣ـ٘ ْٜ٤كوخٍ :
ٓ ٬ٛؤُض ٓؼـخُـْ ح١٧ـٍ٬
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كَ ٖٛٝ ٝرٞحُ٢
حُـِع ٖٓ
ٍ
ٓو٤خ ً ُؼِس هِظٓ ٢وـ٤خ ً ُـٜـخ
ً حٗلٖ رخُ٠ٜزخص ٖٓ أٓـٍ٬
اً  ٫طٌِٔ٘خ ًٝـإٔ ًـٓ٬ـٜـخ
ٗلٗ ً٬ئِٓـٓ ٚـٖ حٗ٧ـلـخٍ
كـ٘خ ٙكطَد ًؼٝ ًَ َّ٤حٍطخف َ١ٝد حُو ّٞؿٔ٤ؼخ ً ٝحٓظلٔ٘ٞح هٍٞ
ًؼٝ َّ٤هخُٞح ُ:ٚ
 ٣خ أرخ ٛوَ ٓخ ٔ٣ظط٤غ أكي إٔ ٣وٓ ٍٞؼَ ٌٛح . كوخٍ :رِ ٠حُلخٍع رٖ هخُي ك٤غ ٣و:ٍٞاٗٓٝ ٢خٗلَٝح ؿيحس ٓ٘ـ٠
ػ٘ي حُـٔخٍ طئإىٛخ حُؼوَ
ريُض أػِٔٓ ٠خً٘ـٜـخ
ٓلٝ ً٬أٛزق ٓلِٜخ ٣ؼِٞ
ُؼَكض ٓؼ٘خٛخ رٔخ حكظِٔض
ٓ٘ ٢حُِٞ٠ع ِٜٛ٧خ هزَ
ٝه َ٤ىهَ أٗؼذ ٓٔـي حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص كـؼَ ٣طٞف حُلِن كو:ُٚ َ٤
 ٓخطَ٣ي؟ كوخٍ :أٓظلظ ٢كٔٓ ٢خُش .فدّٖ٣ح ًٌُ ٞٛي اً َٓ رَؿَ ٖٓ ُٝي حُِر٘ٔٓ ٞٛٝ َ٤ي آُ ٠خٍ٣ش ٝرٖ٤
٣يٍ ٚ٣ؿَ ػِ ١ٞكوَؽ أٗؼذ ٓزخىٍح ً كوخٍ ُ ٚحٌُٓ ١ؤُ ٚػٖ ىهُٚٞ
ٝططٞحك:ٚ
 أٝؿيص ٖٓ أكظخى كٔٓ ٢ؤُظي؟108

 هخٍ ٢ٌُ٘ٝ ٫ :ػِٔض ٓخ ٞٛهٜ٘ٓ َ٤خ هخٍٓٝ :خًحى؟ هخٍٝ :ؿيص حُٔي٘٣ش هي ٛخٍص ًٔخ هخٍ حُلخٍع رٖ هخُي:هي ريُض أػِٔٓ ٠خًٜ٘ـخ
ٓلٝ ً٬أٛزق ٓلِٜخ ٣ؼِٞ

ٝأط ٠ػِ ٠حُ٘ؼَ ًِ ٚكخٓظلٔ٘ظ ٚػخث٘ش ٝأَٓص ُ ٚرؤٔش آ٫ف
ىٍٝ ْٛأػٞحد ٝهخُضُ - :ىٗ٢
كـ٘خٛخ كٗ ٢ؼَحُلخٍع رٖ هخُي أ٠٣خ ً:
ُػٔٞح رؤٕ حُز ٖ٤رؼي ؿـي
كخُوِذ ٓٔخ أكيػٞح ٣ـق
ٝحُؼ ٌ٘ٓ ٖ٤أؿي رـ٘٤ـٜـْ
ٓؼَ حُـٔخٕ ىٓٞػٜخ طٌق
ٓٝوخُٜخ ٝىٓٞػٜخ ٓـــْ
أهَِ ك٘٘٤ي ك ٖ٤طَٜ٘ف
طٌ٘ٓ ٌٞ٘ٗٝ ٞخأٗجض ر٘ـخ
ًَ رٗٞي حُزٓ ٖ٤ؼظَف
كوخُض ُ ٚػخث٘ش٣ :خؿَ ٞ٣رلو ٢ػِ٤ي أ ٞٛأَٓى إٔ طـ٘ ٢٘٤كٌٛ ٢ح
حُ٘ؼَ؟
كوخٍٝ ٫ :ك٤خطي ٣خٓ٤يط!٢
كؤَٓص ُ ٚرؤٔش آ٫ف ىٍ ْٛػْ هخُض ُ:ٚ
 ؿ٘٘ ٢كٗ ٢ؼَ ؿَٙ٤109

كـ٘خٛخ حُـَ ٞ٣ر٘ؼَ حرٖ أرٍ ٢ر٤ؼش:
أؿٔؼض هِظٓ ٢غ حُلـَ ر٘٤خ
ؿَِ هللا ًُي حُٞؿ٘٣ُ ٚـخ
أؿٔؼض رٜ٘٤خ ٗ ُْٝي ٜٓ٘ـخ
ٌُس حُؼٝ ٖ٤حُ٘زخد ه٘٤٠خ
كظُٞض كِٜٔخ ٝحٓظوـِـض
ُْ طَ٘ ظخثٗ ُْٝ ً٬و ٞى٘٣خ
ُٝوي هِض ٓ ّٞ٣ـٌش ُـٔـخ
أٍِٓض طوَأ حُٔ ّ٬ػِ٘٤ـخ
أٗؼْ هللا رخَُٓ ٍٞحُـٌ ١أٍ
ٍّٝحََُٔٓ حَُٓخُش ػ٘٤خ
ٝأَٓص ُ ٚػخث٘ش رؤٔش آ٫ف ىٍ ْٛأهَٟ
ػْ حَٜٗف حُـَ ٖٓ ٞ٣ػ٘يٛخ كِو ٢ػخطٌش ر٘ض ٣ِ٣ي رٖ
ٓؼخ٣ٝش حَٓأس ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ًٝخٗض هي كـض ك ٢طِي حُٔ٘ش
كوخٍ ُٜخ ؿٞحٍٜ٣خ:
 ٌٛح حُـَٞ٣ كوخٍ ُ :ٖٜػِ ٢رٚكـ٢ء ر ٚاُٜ٤خ.
فٓخ ىهِض ِٓٔض كَىص ػِٓٝ ٢ؤُظ٘ ٢ػٖ حُوزَ
 هخٍ حُـٍَ :ٞ٣كوٜٜظ ٚػِٜ٤خ كوخُض:
 -ؿ٘٘ ٢رٔخ ؿ٘٤ظٜخ ر. ٚ
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كلؼِض كِْ أٍٛخ طٌُُ ٖٜي كـ٘٤ظٜخ ٓؼَٟخ ً ُٜخ ًٌَٓٝح ً ر٘لٔ ٢ك٢
ٗؼَ( َٓس رٖ ٓلٌخٕ حُٔؼي٣ )١وخ١ذ حَٓأطٝ ٚهي ٍِٗ ر ٚأ٤ٟخف:
أهٝ ٍٞحُ٤٠ق ٓوً٘ٓ ٢خٓـظـٚ
ػِ ٠حٌَُٝ ْ٣كن حُ٤٠ق هي ٝؿزخ
٣خٍرش حُز٤ض ه ٢ٓٞؿٛ َ٤خؿـَ ٍس
ٗٔ ٢اُ٤ي ٍكخٍ حُوٝ ّٞحُوَرـخ
كِ٤ُ ٢ش ٖٓ ؿٔـخىً ٟحص أٗـي٣ش
١٫ر َٜحٌُِذ ٖٓ ظِٔخثٜخ حُط٘زخ
٘٣٫زق حٌُِذ كٜ٤خ ؿـٝ َ٤حكـي ٍس
كظِ٣ ٠ق ػِ ٠ه ٚٓٞ٘٤حٌُٗزـخ

كوخُض ٓ ٢ٛٝزظٔٔشٝ :هي ٝؿذ كوي ٣خؿَ ٞ٣كـ٘٘ .. ٢كـ٘٤ظٜخ:
٣خى َٛهي أًؼَص كــؼـظـ٘ـخ
رَٔحط٘خ ٝٝهَص ك ٢حُؼـظـْ
ِٓٝزظ٘خ ٓـخُـ٤ض ٓـوـِـلـٚ
٣خىٓ َٛخ أٜٗوض ك ٢حُلـٌـْ
ًُ ٞخٕ ُ ٢هـَٕ أٗـخٟـِـٚ
ٓخ١خٕ ػ٘ي كل٤ظش ٜٓـٔـ٢
ًُ ٞخٕ ٣ؼط ٢حُٜ٘ق هِض ُـٚ
أكَُص ٜٓٔي كخُ ٚػٖ ٓ٢ٜٔ
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كوخُضٗ :ؼط٤ي حُٜ٘ق ٤٠ٗ٫ٝغ ٜٓٔي ػ٘يٗخ ٗٝـٍِ ُي هٔٔي ٝأَٓص
ُ ٢رؤٔش آ٫ف ىٍٝ ْٛػ٤خد ػيٗ٤ش ٝؿٌُ َ٤ى ٖٓ حُ٧طخف ٝأط٤ض حُلخٍع
رٖ هخُي كؤهزَط ٚحُوزَ ٝهٜٜض ػِ ٚ٤حُوٜش كؤَٓ ُ ٢رٔؼَ ٓخ أَٓطخ ُ٢
ر ٚؿٔ٤ؼخ ً كؤط٤ض حرٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ٝأػِٔظ ٚرٔخ ؿَ ٟكؤَٓ ُ ٢رٔؼَ ًُي كٔخ
حَٜٗف ٝحكي ٖٓ ًُي حُٔ ْٓٞرٔؼَ ٓخحَٜٗكض ر :ٚر٘ظَس ٖٓ ػخث٘ش
ٗٝظَس ٖٓ ػخطٌش ٔٛٝخ أؿَٔ ٗٔخء حُؼخُْ ٝرٔخ أَٓطخ ُ ٢رٝ ٚرخُُِٔ٘ش
ػ٘ي حُلخٍع  ٞٛٝأٌٓٓ َ٤ش ٝػ٘ي ػَٔرٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ٓٝخ أؿخُحٗ ٢رٚ
ؿٔ٤ؼخ ً ٖٓ حُٔخٍ.
ُٔٝخ هيٓض ػخث٘ش ر٘ض ِ١لش ٌٓش حٌَُٔٓش ُ٬ػظٔخٍ
أٗ٘ؤ ٣و:ٍٞ
٣خىحٍ أكوَ ٍٓـٔـٜـخ
ر ٖ٤حُٔلٜذ ٝحُلـٕٞ
أكـٞص ٝؿـ َ٤آٜ٣ــخ
َٓ حُلٞحىع ٝحُٔ٘ـٖ٤
ٝحٓظزيُٞح ظِق حُلــخُ
َٓس حُزِـي حٓ٧ـٖ٤
رذ
٣خرَٔ اٗ ٢كخػـِـٔـ٢
رخهلل ٓـظٜـيح ًَ ٔ٣ـ٘٤ـ٢
ٓخ إ َٓٛض كزـخٍ
ك ٢ِٜكزخُ ٢أ٢٘٣ًٍ ٝ
أّ ػزي حُِٔي ر٘ض ػزي هللا رٖ هخُي رٖ أٓ٤ي
 ٖٓٝحهزخٍ ٙحٗٗ ٚزذ د
ك٤غ ًخٗض ُٝؿش ػزي هللا رٖ ٓط٤غ كُٞيص ٓ٘ ٚػَٔحٕ ٝدمحمح كظِٝكٜخ
ُٝيص ٓ٘ ٚكخٔ١ش ر٘ض حُلخٍع كوخٍ كٜ٤خ :
رؼي ٙحُلخٍع رٖ هخُي ف
رخٕ حُوِ ٢٤حًٌُ ١ـ٘ـخ رـٗ ٚـؼـن
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رخٗٞح ٝهِزي ٓـ٘ ٕٞرـٜـْ ػـِـن
طٍِ٘ٗ َ٤ح ً هِٛٝ ً٬٤ـْ ٓـ٘ـلـوش
ًٔخ ٣وخف ٓٔ ْ٤حُلـ٤ش حُـلـَم
٣خأّ ػَٔحٕ ٓخُحُض ٓٝـخرـَكـض
ر ٢حُٜزخرش كظٗ ٠ل٘ ٢حُـ٘ـلـن
٫أػظن هللا ٍهٛ ٖٓ ٢زـخرـظـٌـْ
ٓخ ٢َٟٗأٗ٘ٛ ٢زـزـٌـْ هـِـن
ٟلٌض ػٖ َٓٛق ح٤ٗ٧خد ً ١أَٗ
٧هـ٠ـْ كـ ٢ػـ٘ـخ٣خٍٝ٫ٝ ٙم
٣ظٞم هِز ٢اُـٌ٤ـْ ًـ٬٣ ٢هـٌ٤ـْ
ًٔخ ٣ظٞم اُ٘ٓ ٠ــخطـ ٚحُـــَم
 ٖٓٝحهزخٍ ٙرٔ٘٤خ ًخٗض ططٞف ُ ٠ِ٤ر٘ض أرَٓ ٢س رٖ ػَٝس رٖ
ٓٔؼٞى ٝأٜٓخ ٓٗٞٔ٤ش ر٘ض أرٓ ٢ل٤خٕ حرٖ كَد رخٌُؼزش كَآٛخ حُلخٍع
رٖ هخُي كوخٍ كٜ٤خ:

أ١خكض ر٘خ ْٗٔ حُٜ٘خٍ ٍ ٖٓٝأٟ
ٖٓ حُ٘خّ ٗٔٔخ ً رخُؼ٘خء ططٞف
أر ٞأٜٓخ أٝكـ ٠هـَ ٖ٣رـٌٓش
ٝأػٔخٜٓخ آخ ٓؤُـض ػـوـ٤ق
ٝكٜ٤خ ٣و ٍٞح٠٣خ :
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أٖٓ  ٍَ ِ١رخُـِع ٖٓ ٌٓش حُٔيٍ
ػلخ ر ٖ٤أً٘خف حُٔ٘وَ كخُلَ٠
ظِِض ٝظَ حُو ٖٓ ّٞؿ َ٤كخؿش
ُيٕ ؿيٝس كظ ٠ىٗض كِس حُؼَٜ
٣زٌ ٠٤ُ ٖٓ ٠ِ٤ُ ٕٞػٜٞىح ً هئ٣ش
ٓٝخًح ٣زٌ ٢حُو ٍِ٘ٓ ٖٓ ّٞهلَ
ٝهخٍ كٜ٤خ ح٠٣خ :
ُوي أٍِٓض ك ٢حَُٔ ُ ٠ِ٤طِـٓٞـ٘ـ٢
ٝطِػًٔ٘ ٢ح ٓـِش ١ـَكـخ ً ؿـِـيح
ٝهي أهِلظـ٘ـخ ًـَ ٓـخٝػـيص رـٚ
ٝٝهللا ٓخأهِـلـظـٜـخ ػـخىح ً ٝػـيح
كوِض ٓـ٤زخ ً ُـِـَٓـ ٍٞحُـٌ ١أطـ٠
طَحُ ،ٙي حُ٬٣ٞص ٖٓ ،هُٜٞـخ ؿـيح؟
حًح ؿجظٜخ كؤهَ حُـٔـٝ ّ٬هـَ ُـٜـخ
ىػ ٢حُـٝ ٠ِ٤ُ ُٞحٌِٜٓ٘ٓ ٢ـخ ً هٜيح
أكٌٓ ٢ؼ٘خ ػٌْ٘ ُـ٤خٍ ٓـَٟـظـٜـخ
طِ٣ي ٠ِ٤ُ ٢٘٘٣ػِ ٢َٟٓ ٠ؿـٜـيح
طؼيًٗ ٖ٣ـزـخ ً ٝحكـيح ً ٓـخؿـ٘ـ٤ظـٚ
ػِٓٝ ٢خأكٜـًٗ ٢ـٞرـٌـْ ػـيح
كبٕ ٗجض ؿَٗخ رؼيًـْ ػـْ ُـْ ٗـٍِ
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رٌٔش كظ ٠طـِٔـ ٢هـخرـٗ ً٬ـــيح

ٝهٗ َ٤زذ رخَٓحس حطض ُِلؾ ٍآٛخ طَٓ ٢حُـَٔحص ًٝخٗض أكٖٔ
حُ٘خّ ٝؿٜخ ً  ٝك ٢هيٛخ هخٍ ظخٝ َٛأٍَٓ اُٜ٤خ ٔ٣ؤُٜخ إٔ طؤًٕ ُٚ
ك ٢حُلي٣غ كؤًٗض ُُٔٝ ٚخ حٗو٠ض أ٣خّ حُلؾ ٔٛٝض رخَُؿٞع اُ٠
رِيٛخ كوخٍ كٜ٤خ:
أ ٫هَ ٌُحص حُوخٍ ٣خٛخف ك ٢حُوـي
طي ّٝاًح رخٗض ػِ ٠أكٖٔ حُؼـٜـي
ٜ٘ٓٝخ ػٓ٬خص رٔـَٗٝ ٟـخكـٜـخ
ٝأهَ ٟطِ ٖ٣حُـ٤ي ٖٓ ٟٓٞغ حُؼوي
ٝطَػ ٖٓ ٠حُٞى حًٌُ ١خٕ رـ٘٤ـ٘ـخ
كٔخ ٔ٣ظٍ ١ٞحػ ٢حٓ٧خٗش ٝحُٔزـي١
ٝهَ هي ٝػيص حُٝ ّٞ٤ػيح ً كؤٗــِ١
٫ٝطوِل٫ ٢هٓ ٖٓ َ٤وِق حُٞػـي
ٝؿٞى ١ػِ ٠حُٓ ّٞ٤ـ٘ـي رـ٘ـخثَ
٫ٝطزوِ ٢هيٓض هزِي ك ٢حُِـلـي
كٖٔ ًح حٌُ٣ ١زي ١حَُٔ ٍٝاًح ىٗـض
ري حُيحٍ أ٣ ٝؼ٘ ٠ر٘ؤٌ٣ـْ رـؼـي١
ىٗـًٞـْ ٓـ٘ـخ ٍهـخء طـ٘ـخُـٚ
ٗٝؤٝ ٌْ٣حُزؼي ؿٜي ػـِـ ٠ؿـٜـي
ًؼ َ٤اً طيٗ ٞحؿظزخ ٢١رـي حُـ٘ـٟٞ
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ٝٝؿي ١اًح ٓخر٘ظْ ًُ ْ٤ـخُـٞؿـي
أهٝ ٍٞىٓؼ ٢كٞم هيٓ ١وـ٠ـَ
ُ َٗٝ ٚهي رَ طـٜـظـخٗـ ٚهـي١
ُوي ٓ٘ـق حُـِـ ٚحُـزـوـِ٤ش ٝىٗـخ
ٓٝخٓ٘لض ٝى ١ريػ٫ٝ ٟٞهـٜـي
ٝحًظل ٢رٌٜح حُويٍ ٖٓ ًًَ ٖٓ ٗزذ رً ٖٛٝ ٖٜؼَ
ٝحًًَ حكي ٟهٜخثيٝ ٙكٜ٤خ ٣و:ٍٞ
خد َ٤َُٝظََ َ٣َ َُْ ُٚكـ َِ
ٍَ َك ََ حَُّ٘ـ َز ُ
ََ ٝ
ذ ُٓظ َ َل ِ ّٔـ َِ
ؿيح ُِطَّ٤ـ ِش ًح ِٛـ ٍ
ََ ٝ
ـَٝ ًّ٬ؿـخى ٍََ رَؼـ َيُٙ
ؿـيح رِ ٍ
٘ـِ ٍِ
َٗ٤زـخ ً أَهـخ َّ ٌَٓخَٗـِ ُٚرخُ َٔ ِ
خد ػََُ ٟٞيَ٘٣خ ِكوزَـشً
َُ٤ضَ حُ َّ
٘زَ َ
ؼــَ
هَز ََ حُ َِٔ٘ ٤
ذ َ٤َُٝظََُ ُٚـْ ِ َ٣
ؼٔ٤ـ ِٚ
كَُ٘ ِ٤ٜـذ ِٖٓ ٌََُّح ِطـ ِِ ََٗٝ ٚ
 ٞٛكَِّ ٢
حٍِ ٝ٧
ٓـخٕ َّ
ًَخُؼَِ ٜي ِاً َ
حُِ ِ
ٜـزَخ أَ١ٝخَٗـَ ٣ََُٗٝ ُٚلـُٚ
َُٗػ ٢حُ ِ ّ
ِٔ َِ ٜك ٢ى َِٓ ٍ
٤ن ُٓو ِزـ َِ
ِك ٢حُ َّ
غ أ َ ِٗ ٍ
ً ََِٓخِٗ٘خ ََُٓ ٝخِٗـ ِ ٚكَِٔ ٤ـخ َٓ َ
٠ـ٠
اًِ َٗ ُ
و٠ـ َِ
لٖ كِِ ٢ظ ِ َّ حُ َّ
د حُ ُٔ ِ
٘زَخ ِ
ََُٝجٖ َٓ َ
َ ٠٠ك ُّي حُ َّ
د ََ ٝؿ ـ ُّيُٙ
٘زَخ ِ
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ز٤ـٖ أٌََٗـ َِ
َٝرَيَص ٍَٝحُ ٣غ ُٓٔظ َ ٍ
ٓ َّزـشً
ٓخ ِإ ًَ َ
لـُ ٢
ٔزضُ ِرـ ِّ ُِ ٚ
َُ٧ٝلَ َّ
٤ـٖ ِرـ ِ٣ًََ ٚـ َْ حُ َٔؤًَـ َِ
ؼٔ٤ـ ِٚ
ََُٝوَي أ َ ٍَ ٟكِـِ ٢ظ ِِّـ ِِ َٗٝ ٚ
َٗ ِِٛخ ً ػَٖ حُلَ
ٛخكِـ ٢حُ َٔ٘ َٜـ َِ
ل٘خء َ
ِ
٣َ٠زَ ِش هَي ً ََِٛـضُ كَِحهَـُٚ
َق حُ َ
ػ َّ
ؼ ٞطخرِ ِؼـ َُِ ٚجِ٤ـ ُْ حُ َٔي َهـ َِ
اًِ رَ ُ
ِ٤ـْ َٝػَٞرُـُٚ
َِ٘ َُٝؼـ َْ طٌَ ًِ َ
ـَسُ حُ َل ِ
ذ َٝٝح ِػ ظـخ ً ُِِ ُـ َّٜـ َِ
ػَ ُ
ٞد حُ َِٔ٘٤ـ ِ
د اًِح َ
ََُٝوَي ُ َ٣
ؿـيح
ٌَٓ ٕٞغ حَُّ٘ـزَخ ِ
ُ
ؿٔـَح ً َُ ٣
ٌـِ ٕٞه٬كَـُٓ ُٚظ َ َٔ ِ ّٜـ َِ
ٜزَـ٠
ـذ حُ َّ
كُِِ ِٚ ٤زخ ِؿ ٢حَُِِّ ِٞ ٜإ ََ َِ١
ذ َ ُٗٝ
ٜـِسُ حُ ُٔظَؼـ ِِّ َِ
رَؼـ َي حُ َِٔ٘٤ـ ِ
َِ ُّ ٞكوُِـضُ َ
٤ـَ ُٓزخ ِػـ ٍي
َرٌ َََص ط َ ُ
ؿ َ
ٟخك ٌـخ ً  ٫طَؼ َـِـ٢
ِ
كِؼ ََ حُ ُٔ ِ
ٔخُفِ
ـَّ ٞى ِس ِػ٘ـيَٗـخ
أَٛـ َُ حُظَـٌَُُّ َِ ٝحُ َٔ َ
د ًُـ ِ َّ ُٓ َٜـ ِِّ َِ
َ٘ أَٗـ ِ
ض َِ ّ ٍَ ٝ
َ٣خ ِر ُ
َُـَ ً ٞ
ـٍُِٙٝ
ٗـخٍُح ً كََ٘ ُ
َـخٕ ُٝى ُِّى ِ
َ
ًخٕ حُُ َ٤
و ٖ٤رُؼَ٤ـ َي َٗـيٍ ُٓ٘ ٌِـ َِ
ـَّ ٞىسَ كخِػَِ ِٔـ٢
اِ َّٕ حٌَُِّ ١هَ َ
ٔـ َْ حُ َٔ َ
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رّ ٞىِٗـخ َُـْ َ٣ز َوـ َِ
َكوّخ ً ػ ِ
َِ٤ـي ُ
ض كُـئح َى ُٙ
َِٓزـ ِ
كخؿَِٗ ١ـ ّ٤خ ً هَي َ
ِ
حَُٗٞخسَ ِر َِٝ ٚهَـ ٍَ ٞحُؼُـٌَّ ٍِ
ٝحػُ ٢ٜ
ِ
ُـَ َ
٤ـَُٙ
ؿ َ
َٔ ِى َُ َ
ٍَحعٍ ُِ ِ ّ
٤ـْ ُ ًٌَ٣
ًََٔ ٤خ ِ َ٘٣ََ٣ي َك ُ
ؼـِ ٍِ
٤غ ًُ٘ـ ِ
ض ِر َٔ ِ
َٓخ إِ َِ ٠َٗٝر ِي ِػ٘يَٗخ ِٖٓ ًخ ِ
ٗـقٍ
٤ـظـ َُِ ٚـْ ُ٣وـزَـ َِ
ـَ ُّى رِـَ ِ
اَِ ُ٣ َّ٫
ٜـَٝح
َكظ ََُّ ٠وَي َ
حُٗٞـخسُ كَؤَه َ
ػ ِِ َْ ُ
ََ ١كي٣ؼ َ ُ ْٜكِـ ٢حَٓ٧لَـ َِ
ٍََ ٝأَٝح َُي َّ
ض كَؤ َ ْؿ ِِٔـ ٢رِ َٔ َلَِّـ ٍش
ََُٝوَي َٗ َُِـ ِ
َ٘ هَزَِ ِي ِػ٘يَٗـخ َُـْ طُلـَِ َِ
َ٣خ ِر ُ
أ َ َك َِٔ ٤
خَ٤ٛـشَ حُلُـ َئح ِى كَ َ
ــُٙٞ
ُ ٜ
ض هَ ِ
٤ـي ِرـٞح ِرـ ٍَ ُٓظَ َٜـ ِِّ َِ
َـَ ٌ
ع اَُِ ِ
ٗ َ
ٓخ َ
ًخٕ ََُُٗ َٝ ٞـخ َٗٝـخ َء ٌَُِٓ٘٤ـخ
وـخّ ِرؤَك َ
٠ـ َِ
ذ ِر َ
َ٘سَ َُُ ُ٣ ٞ
ِٖٓ ُك ّ ِ
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8

حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٢

 ٞٛحر ٞػزي هللا حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٢رٖ أر١ ٢خُذ رٖ ػزي حُٔطِذ رٖ
ٛخْٗ رٖ ػزي ٓ٘خف رٖ ه ٢ٜرٖ ً٬د رٖ َٓس رٖ ًؼذ رٖ ُئ ١رٖ ؿخُذ
رٖ ك َٜرٖ ٓخُي رٖ حُ٘ َ٠رٖ ً٘خٗش ٝحُ٘ َ٠رٖ ً٘خٗش  ٞٛهَ. ٖ٣
أٓ : ٚكخٔ١ش (حَُِٛحء) ر٘ض حُلز٤ذ حُٜٔطل ٠دمحم ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا
ػِ ِْٓٝ ٚ٤رٖ ػزي هللا رٖ ػزي حُٔطِذ رٖ ٛخْٗ رٖ ػزي ٓ٘خف رٖ ه٢ٜ
رٖ ً٬د رٖ َٓس رٖ ًؼذ رٖ ُئ ١رٖ ؿخُذ رٖ ك َٜرٖ ٓخُي رٖ حُ٘ َ٠رٖ
ىٗخٗش .
ُٝي حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ٍ ٝهللا ػٜ٘ٔخ ك ٢حُٔي٘٣ش
حٍُٔ٘ٞس ك ٢حُؼخُغ ٖٓ ٗؼزخٕ ٖٓ حُٔ٘ش حَُحرؼش ُِٜـَس حُٔزخًٍش
حُٔٞحكن ُِ ّٞ٤حُؼخٖٓ ٖٓ ًٗ َٜخٗ ٕٞحُؼخٗ٘٣ ( ٢خ٘ٓ ٖٓ) َ٣ش\ 626
ٓ٬٤ى٣ش ٝحٓٔخ ٙؿي ٙحُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ( حُلٔٝ ) ٖ٤حًٕ ك ٢حًٗ ٚحُٝ ٠٘ٔ٤حهخّ
ك ٢حًٗ ٚحًُٝ َٟٔ٤رق ػ٘ٗ ٚخس ك ٢حُ ّٞ٤حُٔخرغ ُ٫ٞىطٝ ٚهٗ ٚؼَ
ٍحٓٝ ٚطٜيم رويٍ  ُٚٗٝك٠ش ٝهخٍ حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص كٝ ٚ٤حه ٚ٤حُلٖٔ ٍ٢ٟ
ح ُٚ٫ػٜ٘ٔخ (حُلٖٔ ٝحُلٔ ٖ٤حر٘خ ٖٓ ١أكزّ ٜٔخ أكزّ٘ ٖٓٝ ٢أكزّ٘ ٢أكزّٚ
هللا  ٖٓٝأكزّ ٚهللا أىهِ ٚحُـ٘ش  ٖٓٝأرـٜٔ٠خ أرـ ٖٓٝ ٢٘٠أرـ٢٘٠
أرـ ٚ٠هللا  ٖٓٝأرـ ٚ٠هللا أىهِ ٚحُ٘خٍ) كٔلزظٜٔخ ٓلَٓٝش ك ًَ ٢هِذ
ِْٓٔ ٓئٖٓ .
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ٗ٘ؤ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚك ٢ر٤ض حُ٘زٞس رخُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٓض
ٓ٘ٞحص ٝػيس حًٗ َٜخٕ ٟٓٞغ كذ ٝك٘خٕ ؿي ٙحُلز٤ذ حُٜٔطل ٠دمحم
ملسو هيلع هللا ىلص ًٝخٕ ٘٣ز ٚؿي ٙحُ٘ز ٢هِوخ ً ُ ٝه ِوخ ٓؼخُِ ٫ظي ٖ٣ك ٢حُظوٝ ٠حٍُٞع
ٝحُؼزخىس ًٔخ ػَف رخٌَُّ ٝحُٜيهش  ّٝؿخُْس حُلوَحء  ٝحُٔٔخًٖ٤
ٝه َ٤حٗ ٚك َّؾ هٔٔخ ً ٝػََ٘ٓ ٖ٣س ٓخٗ٤خ ً ػِ ٠هيٓ ٚ٤كًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
.
ِّ إَٔ طُ٠ل٢
َٝأَ َُ ٛحُ َل ِ
ٍََ ٝرُّ َي ػ َ
ٍحٝ
ص
َ٘ي ك ٢حُلخِ ٫
ِ
َٝإَٔ ط َ
وِ٢٤
َ
ؼظخِ ٝرخُظ َ ِ

ٍُٗيح ً

َٝىَع ػ َ
َ٘ي حٌَُُّ٣ ١ـ١ٞ

ََُ٣ٝى١

َِ١ى
َُ ٝهٌ ِرخََُِ َِ ٤ك َّع حَُ٘ ِ
لْ َٝح ُ
كَ ِب َّٕ حُـخ ِك َ
ِ ١ًَٝ ٖ٤حُظَٞحٗ٢

٤خٝ
 َ٤حِػ ِظ ِ
كَ ِب َّٕ ُ
حَُٗ َي ِٖٓ َه ِ
ُ
ٔخٝ
َٝ
ِٕ َٝحٍِطِ ِ
ٍٞ٣ع ُ ٍَ ٞ١ك ٍ
ٔخٝ
َٓ ٖ٤
لزٞد حُ ِـ ِ
َ
ػ َِٖ حُ َؼِ َ٘٤
٤خٝ
َٗٝظخثِ َُ ُِِزَٜخثِ ِْ ك ٢حُ ِـ ِ

طِٝؽ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٔٗ ٖٓ ٚخءٍ
ُٔٝخ رِؾ ٓزِؾ حَُؿخٍ َّ
ػي٣يحص ٓ٘: ٖٜ
 ٢ِ٤ُ - 1ر٘ض ػَٝس رٖ ٓٔؼٞى حُؼول ٢ٛٝ ٢أّ ُٝي ٙػِ ٢حً٧زَ.
ٗ -2خُٗ ٙخٕ ر٘ض ِ٣ىؿَى حهَ ِٓٞى حُلَّ حّ ُٝي ٙحُٔـخى ػِ٢
رٖ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٝ ٚهي ؿ٤ت رٜخ ٓز٤ش ٓغ حهٞحطٜخ رؼي حٗظٜخٍ
حُِٔٔٔ ٖ٤ػِ ٠حُلَّ كٓ ٢ؼًَش حُوخىٓ٤ش كٌخٕ حٕ طِٝؿٜخ حُلٖٔ٤
رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ ٚرٔ٘٤خ طِٝؽ حهظٜخ ح٫هَ ٟػزي هللا رٖ حر ٢رٌَ
حُٜي٣ن ٝحُؼخُؼش ًخٗض طلض ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ حُوطخد
 -3حَُرخد ر٘ض أَٓة حُو ْ٤رٖ ػي ٢ٛٝ ١أّ ٌٓ٘٤ش ٝػِ٢
حٛ٧ـَ(ػزي هللا ) ٝكٜ٤خ ٝحر٘ظٜخ ٌٓ٘٤ش ٣و: ٍٞ
ُؼَٔى حٗ٘٧ ٢كذ ىحٍح ً
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طلَ رٜخ ٌٓ٘٤ش ٝحَُرخد
حكزٜٔخ ٝحرٌٍ ؿَ ٓخُ٢
ُٔٝض ُٝ ْٜحٕ ػظزٞح ٓط٤ؼخ ً

ُ ْ٤ُٝؼخطذ ػ٘ي ١ػظخد
ك٤خط٢

أ٣ ٝـ٤ز٘ ٢حُظَحد

ٓ َلخم ر٘ض ََ ِْ ١لش رٖ ػز٤ي هللا  ٢ٛٝأّ كخٔ١ش ر٘ض حُلٖٔ٤
 -4حّ اِ ْ
حٗـذ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ٓظش ح٫ٝى :حٍرؼش ًًْٛٝ ٍٞ
ػِ ٢حً٫زَ ٝػِ ٢حٛ٫ـَ ٝؿؼلَ ٝػِ ٢حُٔـخى ٝهي هظَ ٓ٘ ْٜػ٬ػش ك٢
ٓؼًَش حُطق رٌَر٬ء  ُٚٝحر٘ظخٕ ٔٛخ كخٔ١ش ٘٤ٌٓٝش .
ُٔٝخ طٞك ٠ؿي ٙحُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ١لٌُ ٬ح ُْ ٘٣خٍى ك ٢كَٝد
حَُىس ٝكظٞكخص حُؼَحم ٝحُ٘خّ ٝر٬ى كخٍّ ٝكظق ٓ . َٜرٔ٘٤خ ٗخٍى
ك ٢كظٞكخص حُ٘ٔخٍ ح٫كَ٣و ٢ك ٢كظق حُلٔطخَ١ٝ ١حرِْ ٝك ٢كظٞف
١زَٓظخٕ ٓٝخ حُٜ٤خ .
أًََٝ
ُٔٝخ كيػض حُلظ٘ش ح ٠ُٝ٫ك ُٖٓ ٢حُوِ٤لش ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ َ
ٝحُي ٙاُٝ ٚ٤حه ٚ٤حُلٖٔ ٍ ٢ٟهللا ػٜٔٔخ ٜٓٔش كَحٓش ر٤ض حُوِ٤لش
ػؼٔخٕ ك ٌٙٛ ٢حُلظ٘ش ٝأىّ ٟطِي حُٜٔٔش هيٍؿٜي٣ ُْٝ ٙـخىٍٍِٓ٘ ػؼٔخٕ
ا ٫رؼي إٔ طٌّٖٔ حُٔظَٔى ٖٓ ٕٝهظِ.ٚ
 ٝػ٘يٓخ حٛزق ٝحُي ٙهِ٤لشً ُِِٔٔٔٗ ٖ٤خٍى ٓغ حه ٚ٤حُلٖٔ
ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ كٓ ٢غحٍى حُـَٔ ٛٝلٝ ٖ٤حَُٜ٘ٝحٕ حُظ ٢ىحٍص رٖ٤
ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٖٓ ٚؿٜش ٓٝؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ ٖٓ
ؿٜش حهَ ٟا ٫إٔ ٝحُيٓ ٙخ ُْ ٣ؤًٕ ُٜٔخ رٔزخَٗس حُوظخٍٝ .ػ٘يٓخ هظَ
ػزي حَُكٖٔ رٖ ِٓـْ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚؿِ٤ش كٔٓ ٢ـي
حٌُٞكش َ
َٔ ٝحُيًَ ٝ ٙلّ٘ ٚرؼي ٓوظِ ٠ِّٛٝ ٚػِ ٚ٤ػْ هَظ َ ََ هخطَ حرٚ٤
ؿ ّ
ػزي حَُكٖٔ رٖ ِٓـْ .
ًٝخٕ حُلٔ ٖ٤ػٗٞخ ً ٧ه ٚ٤حُلٖٔ ك ٢ر٤ؼظ ٚرؼي حٓظٜ٘خى حرٜٔ٤خ
ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ . ْٜك٤غ رخ٣غ حُ٘خّ حهخ ٙحُلٖٔ هِ٤لشً
ُِِٔٔٔ٘ٓ ٖ٤ش\ ٛ 40ـؿَ٣ش ٬٣ّ 660/ى٣ش رؼي ٝ ٖٓ ٖ٤ٓٞ٣كخس حر ٚ٤ػِ٢
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رٖ حر١ ٢خُذ ٝهي أٍَٓ حُلٖٔ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚآُ ٠ؼخ٣ٝش رٖ أرٓ ٢ل٤خٕ
١خُزخ ٓ٘ ٚحُٔزخ٣ؼش ٝحُيه ٍٞك ٢حُـٔخػش ٌُٖ ٓؼخ٣ٝش ٍك ٞحُز٤ؼش  .كِْ
٣ـي أٓخٓٓ ٖٓ ٚز َ٤ح ٫حُوظخٍ كوٜي ٙرـٝ ٚ٘٤طوخٍد حُـ٘٤خٕ ك٢
ٟٓٞغ ٣وخٍ ُ )ٌٖٔٓ( ٚر٘خك٤ش ٖٓ حٗ٧زخٍ .فٛخٍ حُلٖٔ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ٚ
إٔ ٣وظظَ حُِٔٔٔ ٕٞكٔ٤خ ر ْٜ٘٤كٌظذ آُ ٠ؼخ٣ٝش ٘٣ظَ ١حٍٓٞح ُِِٜق
أرَُٛخ إٔ ُُٔ ْ٤ؼخ٣ٝش إٔ ٣ؼٜي ٧كي ٖٓ رؼيٝ ٙإٔ  ٌٕٞ٣ح ٖٓ َٓ٧رؼيٙ
ٗٝ ٍٟٞكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟطٌ ُٚ ٕٞحُو٬كش ح٫ ٝه ٚ٤حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا
ػٜ٘ٔخ ٓ ٢ٍٟٝؼخ٣ٝش كوِغ حُلٖٔ ٗلٔ ٖٓ ٚحُو٬كش  ٍّّ ّٝحَٓ٧
ُٔؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ ك ٢ر٤ض حُٔويّ ٓ٘ش\ ٛ 41ؿَ٣ش َٝ٣ ُْٝ .
ُٕ ٍ ػٖ حُو٬كش ٝإٓخ ٌٓض
حُلٔ ٖ٤دٍأ ١أهٝ ٚ٤ظَ ٓؼظَٟخ ً ػٖ حٍصح
طٞهَ٤ح٫هٝ ٚ٤حكظَحٓخ َُحٝ ٚ٣ىٍءح ً ُلظ٘ش هي ط٘٘ذ ر ٖ٤حُِٔٔٔ.ٖ٤
ٝأِ١ن ػًُِ ٠ي حُؼخّ (ػخّ حُـٔخػش) ٝكًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
َ َٛى٢ُٝ
٣خ ٌََٗزخ ِ
ص حُي ِ

ى٢ُٝ

ٍَ َٓ٤ظ٘٤َ ٍَٓ ٢شً ٫

ٓوََ ٤

أ َ ٍَّ ٣ي

ػَوَِ ٤

ََّ ِ ًُ ٝ

ِػذءٍ

ض أَ ٝأَ٢ِ٤١
ٗج ِ
ِهِ ١َٜإ ِ
َٝح ِ
رِ ٌُ ِ َّ َهط ٍ
ذ كخىِفٍ
َّٝحٍَ ٓخ ٍُ ُِثضُ

أ
حٍُٞٛٞ
حُزَ رِ٘خ
ٝحُٞح ُِ ِي
َ
ِّ
ض ً ١حُظَؤَِ ٣ٝ
َٝحُزَِ ٤
حَُُء ِٖٓ
كَٔخ َُ ُٚك٢
ِ

َٝحُظََِِ٘ ٣
ػَيَِ ٣

ٔ ِٖ
َو٤ن حُ َل َ
َٝرِخُ٘ ِ

َؿَِِ ٤
خٍَُِٓ ٞ
ِر َ
حُ َـَِِ ٤

ؼَٝف ِٖٓ ِؿزََِ ٣
ٍَُٗٝٝخ حُ َٔ
َ
ػّ٘ ٢حُِٖٓ َّ َٞ٤
ٓخ َُ َي َ

ػَيٍٍ ٝ

ُٔٝخ طٞك ٢حُلٖٔ رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ٓ٘ش \ ٛ 50ـؿَ٣ش
٬٤ٓ 668ى٣ش كخفظ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚػِ ٠ػٜي أهٓ ٚ٤غ
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ٓؼخ٣ٝش رٔ٘٤خ أهٌ ٓؼخ٣ٝش ٜٔ٣ي ُز٤ؼش حر٘٣ِ٣ ٚي ُِو٬كش ٣ُ ٌُٖٝخى
حرٖ أرٝ ٚ٤حُ ٚ٤ػِ ٠حُؼَحم ٜٗل ٚرخُظٔٝ َٜػيّ حٓ٫ظؼـخٍ ٝهي هزَ
ٓؼخ٣ٝش ٗ٤ٜلش ُ٣خى ٣ ُْٝؼِٖ ػٖ ر٤ؼش ٣ِ٣ي ا ٫رؼي ٝكخس حُلٖٔ ٍ ٢ٟهللا
ػ٘ٝ ٚريأ ٓؼخ٣ٝش ٣ؼَٔ ؿخٛيح ٍط١ٞجش ح٫ َٓ٧ر٘٣ِ٣ ٚي ك ٢حُٔي٘٣ش
حٍُٔ٘ٞس حُؼخٔٛش ح ٠ُٝ٧حُظً ٢خٕ ٣زخ٣غ كٜ٤خ حُوِلخءًٝ .خٕ حٍ ْٛؿخٍ
ح ّ٬ٓ٩كٜ٤خ ٝػِ ْٜ٤حُٔؼ ٍٞك ٢اهَحٍ حُز٤ؼش ٝهزُٜٞخٝ .ك ٖ٤ػَٝ
ٓؼخ٣ٝش ٓخ ػِّ ػِ ٚ٤ػِ ٠أ َٛحُٔي٘٣ش ػٖ ٣َ١ن ػخِٓ ٚػِٜ٤خ ( َٓٝحٕ
رٖ حُلٌْ)ٝ .حكو ٚحٌُؼ َ٤ػٍَِٟٝ ٠س طير َ٤أَٓ حُو٬كش ٝحُِٔٔٔٝ ٖ٤
كٖٓ٤خ ػَ ٝػِ ْٜ٤حْٓ ُٝي٣ِ٣ ٙي حهظِلٞح كٝ ٚ٤أػِٖ حٌُؼٓ َ٤ؼخٍٟظْٜ
ًٝخٕ حُلٔ ٖ٤ك ٢ح ٍٝحُٔؼخٍٓٝ ٖ٤ٟؼ ٚػزي هللا رٖ حُِرٝ َ٤ػزي حَُكٖٔ
رٖ أر ٢رٌَ ٝػزي هللا رٖ ػَٔ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ . ْٜؿ َ٤إٔ ىٛخء ٓؼخ٣ٝش
ٗٞ٤ُٝظ ٚٓ٬ًٝ ٚحُٔؼٔ ٍٞكٞص كَٛش حُٜٔخىٓش ٣ ُْ ٚٗ٧ـزَ٫ٝ ْٛ
ؿ َْٛ٤ػِ ٠حُز٤ؼش.
ٍٓٝخ طٞكٓ ٢ؼخ٣ٝش ر٣ٞغ ٣ِ٣ي رخُو٬كش كٍ ٢ؿذ ٓ٘ش\ ٛ 60ـؿَ٣ش
٬٣ّ 679/ى٣ش ًٝ .ظذ ٣ِ٣ي اُ ٠ػخِٓ ٚك ٢حُٔي٘٣ش ( حُ٤ُٞي رٖ ػوزش ) إٔ
٣ؤهٌ ُ ٚحُز٤ؼش ٖٓ حُلٔٝ ٖ٤ػزي هللا رٖ حُِر (َ٤أهٌح ً ٗي٣يح ًَ ُٔ٤ض كٚ٤
ٍهٜش كظ٣ ٠زخ٣ؼخ) .ح ٫حٕ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٛ ٚـَ حُٔي٘٣ش ٖٓ ىٕٝ
إٔ ٣زخ٣غ ٣ِ٣ي رخُو٬كش ٝحطـ ٚآٌُ ٠ش حٌَُٔٓش ك ٢ؿٔخػش ٖٓ أٛلخرٚ
ٝأٝ . ِٚٛكًُ ٢ي ٣و:ٍٞ
ػ ِِ ٌَّ َٝ ٢ؿيّ ١هخط َ ُْ
أَرَ ٢
ََ ٝ
َللاُ

َ٣ؼَِ ُْ

َٝحُوُ ُ
َإٓ

ٓ َِ
حَُ ُ
ُ
ُ َ٘٣
طوُُٚ

َِٓة  ٫هخ ِثَ
ٓخ َُ٣طَـِ ٠رخ ٍ

ػٌَ٫

ٓ ِ َّ ِٙ
َ ََٟ٣ ٫ٝهخثِلخ ً كِ ٢
ٝ

َٝؿً٬

َٝحُ َُٔط َ
َ
َللاِ ِٖٓ
يَ ٖ٣
ِ ُِ ٕٞ٠

هَزِ٢

ِٔ٣ ْ٤يُ ُ٢
اِ َّٕ حٌَُِّ ١رَ٤يَ َُ َٖٓ ١
َُ ٣َِ٣ ٫ٝؾ اُِ ٠هَ٫َٝ ٍٍ ٞ
ََُ٣ ٫لخً ٍُِ ِٖٓ َٛل ٍ٫َٝ ٞ
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ػ َٔ َِ
َ
ََُُ َِ

ْ٤
٣خ ََ ٣ٝق َٗلَٔ َُ َّٖٔ ِٓ ٢
أ

َ ََ٣ك ُٔ ٜخ

حُ٘خّ
غ
أَٓخ َُ ُٚكَ ٢كيِ ٣
ِ
ّ

زَ
ُٓؼظ َ ٌ

ُ
ـزٕٞ
حَُ ُؿ َُ حُ َٔ
٣خ أَُّٜ٣خ َ
أَ

َٗٔ ٤ظُُٚ

أَأَٗضَ أَِ ٠ُٝر ِ ِٖٓ ٚآُ ِٚ
ص

كٔ٤خ

ح
َللاِ ِٖٓ
د َ
ٓخ َ َُ ُٚكًِ ٢ظخ ِ
َِ َٕ

حُ َؼٔخ ُِ َو ِش

حُؼخ ِى َِ ٣ش

َللاِ ػَٖ
ّٗ حٍِ َٝ ٠ػضَ ٍََٓ ٍَ ٞ

َٓؼ َ َِ
حٍِ َٝ ُ ٧
ٓ َِ
ٍُ ُ

حُيِ ِٖٓ ٖ٣ػَِ َِ
ٍ ٟحِػظََِِضَ َٓٝخ ك٢
ص
ِ

ُْ ٣وزَ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٓ ٖٓٝ ٚؼ ٖٓ ٚحُِٔٔٔ ٖ٤إٔ
طظل ٍٞحُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش اَُ٤ٓ ٠حع َ٣ػ ٚح٫رٖ ػٖ ح٫د ٝأر ٠إٔ ٌٕٞ٣
ػٍِ ٠أّ حٍِٓٔٔ٣ِ٣ ٖ٤ي رٖ ٓؼخ٣ٝش كَك ٞإٔ ٣زخ٣ؼ٣ ُْٝ ٚؼظَف رٚ
هِ٤لش ُِِٔٔٔ ٖ٤رؼي حرٓ ٚ٤ؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ ٝ .هي حُظو ٠حُ٤ُٞي ٝحُ٢
حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس رخُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػِ٘١ٝ ٚذ ٓ٘ ٚحُز٤ؼش ُ٣ِ٤ي كَكٞ
ػْ ؿخىٍ حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس حٌُٓ ٠ش حٌَُٔٓش رٔ٘٤خ ًٛذ ػزي هللا رٖ حُِرَ٤
آٌُ ٠ش ٫ؿجخ ً اُ ٢ر٤ض هللا حُلَحّ.
ِٛٝض أٗزخء ٍك ٞحُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٓ ٚزخ٣ؼش ٣ِ٣ي ٝحػظٜخٓٚ
كٌٓ ٢ش اُ ٠حٌُٞكش حُظً ٢خٗض أكي ٓؼخهَ حُلظ٘ش ٝرَُص ط٤خٍحص ك ٢حٌُٞكش
طئٖٓ إٔ حُلَٛش هي كخٗض ٣ ٕ٧ظ ٠ُٞحُو٬كش حُلٔ ٖ٤رٖ ػِٓ ٢ز٢
ٍٓ ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝ .حطلن ٍؿخٍ حٌُٞكش إٔ ٌ٣ظزٞح ٍُلٔ٣ ٖ٤لؼ ٚٗٞػِ٠
حُوي ّٝاُِٞٔٔ٤ُ ْٜ٤ح ح َٓ٧حُ٣ٝ ٚ٤زخ٣ؼ ٙٞرخُو٬كشٝ .رؼي طِو ٚ٤ح٫ف
حَُٓخثَ ٖٓ أ َٛحٌُٞكش هٍَ إٔ ٔ٣ظطِغ ح َٓ٧كوخّ ربٍٓخٍ حرٖ ػٔٚ
ِْٓٔ رٖ ػو َ٤حرٖ حر١ ٢خُذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ٔ٤ُ ٚظطِغ كو٤وش ح. َٓ٧
ٝػ٘يٓخ  ِْٔٓ َٛٝاُ ٠حٌُٞكش ٗؼَ رلخُش ٖٓ حُظؤ٤٣ي ُلٌَس ه٬كش
حُلٔٓٝ ٖ٤ؼخٍٟش ٗي٣يس ُو٬كش ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش ٝحُوز ٍٞرٔزخ٣ؼش
هخّ ِْٓٔ رٖ ػو َ٤ربٍٓخٍ ٍٓخُش اُ ٠حُلٖٔ٤
حُلٔ ٌٕٞ٤ُ ٖ٤حُوِ٤لش ف
٣ؼ ّـَ كٜ٤خ هي ٝ .ٚٓٝكٔذ ٓخ طًٌَ حُٜٔخىٍ حُظخٍ٣و٤ش حٕ ٓـ٢ء آٍ حُز٤ض
رِػخٓش حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػً٘ ٚخٕ ريػٞس ٖٓ أ َٛحٌُٞكش ٓٝخ ؿخٍٛٝخ.
رٔ٘٤خ هخّ أٛلخد ٝحهخٍد ٝحطزخع حُلٔ ٖ٤ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞسٌٓٝش
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حٌَُٔٓش رؤٓيحء حُ٘٤ٜلش ُ ٚرؼيّ حٌُٛخد اُ٣٫ٝ ٠ش حٌُٞكش  ْٜ٘ٓٝػزي هللا
رٖ ػزخّ ٝػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٝػزي هللا رٖ ؿؼلَ رٖ حر١ ٢خُذ
ٝأرٓ ٞؼ٤ي حُويٍٝ ١ػَٔس ر٘ض ػزي حَُكٖٔ ٍ ٢ٟهللا ػْٜ٘
ٝؿً َْٛ٤ؼ. َ٤
ِٛٝض ح٧هزخٍ حػ ٙ٬اُ ٠حُوِ٤لش ح ١ٞٓ٧حُـي٣ي فهخّ ػِ ٠حُلٍٞ
رؼٍِ ٝحُ ٢حٌُٞكش ( حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٘ )َ٤رظٜٔش طٔخٓ ِٚٛغ حٟ٫طَحرخص
حُظ ٢طٜيى حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش ٝهخّ حُوِ٤لش ٣ِ٣ي رظ٘٤ٜذ( ػز٤ي هللا رٖ ُ٣خى)
فهخّ حُٞحُ ٢حُـي٣ي رظٜي٣ي ٍإٓخء حُؼ٘خثَ ٝحُوزخثَ ك ٢حٌُٞكش ٓٝخ
٣ظزؼٜخ ٝه َّْٛ٤حٓخ دٓلذ ىػُِٔ ْٜلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػْٜ٘
ٝحٓخ هي ّٝؿ ٖ٤حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش ُوظخُٝ ْٜحرخىطًٝ . ْٜخٕ طٜي٣ي حُٞحُ٢
٣ظلَه ٕٞػٖ ِْٓٔ رٖ ػو ٢ٍٟ َ٤هللا
حُـي٣ي ٗي٣يح  ٝكؼخ ٫كزيأ حُ٘خّ ّ
ػٜ٘ٔخ ٗ٤جخ ك٘٤جخ كظ ٠حٗظ ٠ٜح َٓ٧روظَ ِْٓٔ رٖ ػو َ٤ىٓ ٕٝؼَكش
حُلٔ ٖ٤رٔوظِ ٚػ٘ي هَٝؿٌٓ ٖٓ ٚش اُ ٠حٌُٞكش ر٘خء ػِ ٠حَُٓخُش
حُوئ٣ش حُظ ٢حٓظِٜٔخ ٓ٘ ٚهزَ طـٞٓ َ٤٤حُ ٖ٣حُو ٟٞك ٢حٌُٞكش ٝػِْ
حُلٔ ٖ٤رٔوظَ ِْٓٔ رٖ ػو ٢ٍٟ َ٤هللا ػ٘ ْٜػ٘ي ُ٘ٔ ُٚٞٛٝطوش
( ٍُٝى) ك٣َ١ ٢ن ٙاُ ٠حُؼَحم ُٔٝخ  َٛٝػِْ رظوخًٍ ح َٛحٌُٞكش
ًٌٝرٗٝ ْٜلخه ْٜكَٜٗ ٢ط ٚكخٗ٘ي هخث: ٬
ُجـٖ ًخٗـض حُيٗ٤ـخ طؼـي ٗلٔ٤ــش
كـيحٍ ػــٞحد هللا أػـِٝ ٠أٗزــ َُ
ٝإ ًخٗـض ح٧رـيحٕ ُِٔٞص أُٗ٘ـجض
كوظَ حَٓءٍ رخُٔـ٤ق ك ٢هللا أك٠ـَ
ٝإ ًخٗـض حٍُ٧حم ٗـ٤ـجخ ً ٓوـيٍح ً

كوِّش ٓـؼ ٢حَُٔء ك ٢حَُُم أؿـَٔ

ٝإ ًخٗض حٓ٧ـٞحٍ ُِظـَى ؿٔؼـٜخ
كـٔخ رخٍ ٓظـَٝى ر ٚحُٔـَ ُء ٣زوـ َُ
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ح ٫حٕ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٝ ٚهٞحط ٚحٓظَٔح رخُٔٔٗ َ٤لٞ
ح ١ٞٓ٧كٛ ٢لَحء (حُطق ) ٝهٞحٓ ٚح
س
حٌُٞكش كظ ٠حػظَٟظ ْٜحُـٕٝ٢
( ) 30000ػ٬ػٓ ٕٞوخطَ ٣وٞى ٙح ػَٔ رٖ ٓؼي.
ٝطويٓض  ٌٙٛحُوٞحص ٖٓ ه٤خّ حُلٔٝ ٖ٤أطزخػ ٢ٍٟ ٚهللا ػْٜ٘
حٍ ّٞ٣حُظخٓغ ٖٓ ٗٓ َٜلَّ حُلَحّ رٔ٘٤خ ًخٗض هٞحص حُلٔ ٖ٤طظؤُق ٖٓ\
ٍح٫ ١ه ٚ٤حُؼزخّ رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا
 32كخٍٓخ ٍ 40ٝحؿ ٬فأػط ٠حٍ س
ػ٘ٝ ْٜهزَ إٔ طزيأ حُٔؼًَش ُـؤ ؿ ٖ٤حرٖ ُ٣خى اُ٘ٓ ٠غ حُٔخء ػٖ
حُلٔٝ ٖ٤أ َٛر٤ظٛٝ ٚلز ٢ٍٟ ٚهللا ػ٘ ْٜكِزؼٞح ٣ؼخٗ ٕٞحُؼطٖ ك ٢ؿٞ
ٛلَح ١ٝهخثع ٗي٣ي حُلَحٍسٍٝ .أ ٟحُلٔ ٢ٍٟٖ٤هللا ػ٘ ْٜطوخًٍ أَٛ
حٌُٞكش ٝطوِ ْٜ٤ػً٘ٔ ٚخ طوِٞح ٖٓ هزَ ػٖ ٓ٘خَٛس ِْٓٔ رٖ ػو٢ٍٟ َ٤
هللا ػٜ٘ٔخ ٝرِؾ ٖٓ طوخًُ ْٜحٌٗخٍٍٓ ْٛخثِ ْٜحُظ ٢رؼؼ ٙٞح اُ ٠حُلٖٔ٤
ك ًًَْٛ ٖ٤رٜخ .
ػَ ٝحُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ػِ ٠هخثي حُـ ٖ٤ح ١ٞٓ٫ػَٔ رٖ ٓؼي
ػ٬ػش كِ:ٍٞ
حٍ : ٍٝ٫ؿٞػ ٚاُ ٠حٌُٔخٕ حٌُ ١أهزَ ٓ٘ ٚك٤خُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس
حُؼخٗ : ٢حٌُٛخد اُ ٠ػـَ ٖٓ ػـ ٍٞحُِ ّ٬ٓ٩ـٜخى كٚ٤
حُؼخُغ  :حُٔ٣ِ٣ َ٤ي رٖ ٓؼخ٣ٝش ك ٢ىٓ٘ن ك٤طِذ ٓ٘ ٚحُلِ ٖ٤حٖ٤ُٝ٧
كزؼغ ػَٔ رٖ ٓؼي حُ ٠حرٖ ُ٣خى ٝحُ ٢حٌُٞكش هطخرخ ً رٌٜح حُ٘ؤٕ ا ٫إٔ
َٗٔ رٖ ً ١حُـٍ ٖٗٞكٝ ٞأ َٛػِ ٠ػز٤ي هللا رٖ ُ٣خى ح ٫إٔ ٣لَٝ٠ح
حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚاُ ٠حٌُٞكش أ٣ ٝوظِ ٙٞكؤٍَٓ رٖ ُ٣خى ُؼَٔ رٖ
ٓؼي رَكٓ ًَ ٞوظَكخص حُلٔ٣ . ٖ٤و ٍٞكًُ ٢ي :
ف ُـي ٓـٖ هـِـ٤ـَ
٣ـخ ىٛـَ أ ُ ّ ٍ
ذ هـظ٤ـ َِ
ذ ١ٝـخُـ ٍ
ٓـٖ ٛـخكـ ٍ
ٝاّٗـٔـخ حٓ٧ــَ اُـ ٠حُــِـ٤ـَ

ًـْ ُـي رـخٗ٩ـَحم ٝحٛ٧ـ٤ـَ
ٝحُـيٛـَ ٣ ٫ـوـ٘ـغ رـخُزـي٣ـَ
ًٝـ َّ كـٓ ٢ـخُـي حُـٔـزـ٤ـَ

ٝريأ ٍٓخس حُـ ٖ٤حٔ٣ ١ٞٓ٧طَ ٕٝحُلٔٝ ٖ٤أٛلخر٢ٍٟ ٚ
هللا ػ٘ ْٜحٌُ٣ِ٣ ٫ ٖ٣ي ٕٝػٖ  73ػ٬ػش ٓٝزؼٍ ٖ٤ؿ ٬رخُٜٔخّ
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فأ٤ٛذ حٌُؼ ٖٓ َ٤أٛلخد حُلٔ ٖ٤ػْ حٗظي حُوظخٍ ٝىحٍص ٍك ٠حُلَد
ٝؿط ٠حُـزخٍ ٓ٤يحٕ حُوظخٍ ػْ حٗلَؽ ػٖ ٓوظَ هٔٔ٣َٛ ٖ٤ؼخ ٖٓ
أٛلخد حُلٔ٣ ُْٝ ٖ٤زن ٓ٘ ْٜح ٫ػ٬ع ٝػًَ٘ٝ ٖ٣خٕ حُلٖٔ٤
٣وخطَ هظخٗ ٫ي٣يح كَ٤طـِ ٣ٝو ٍٞك ٢هظخُٓ ٚلظوَح :
أٗخ حرٖ ػـِ ٢حُوـ ٖٓ َ٤آٍ ٛخٗـْ

ًـلخٗ ٢رٜـٌح ٓلوـَح ً ك٤ـٖ أكوـَ

ٝؿـيٍّٓ ١ـ ٍٞهللا أًَّ ٖٓ ٓ٘ـ٠
ٗٝلـٖ ٓـَحؽ هللا ك ٢حُ٘خّ ِٛ٣ـَ
ٝكـخ١ـٔش أُٓـٓ ٢ـُ٬ـش أكـٔـي
ٝػ ّٔـ٣ ٢يػ ًٝ ٠حُـ٘خك ٖ٤ؿـؼلـَ
ٝكـ٤ـ٘خ ًظـخد هللا أٗـٍِ ٛـخىهـخ ً
ٝكـ٤ـ٘خ حُٜيٝ ٟحُٞكٝ ٢حُوًٌ٣ َ٤ـَ
ٝحٓظَٔ حُٜـ ّٞػِٝ ْٜ٤أكخٞ١ح ر ٖٓ ْٜؿٜخص ٓظؼيىس .كَم
حٍؿ ٖ٤ه٤خّ أٛلخد حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ْٜكَحف ٖٓ روٖٓ ٢
أٛلخد حُلٔٝ ٖ٤أ َٛر٤ظ٘٣ ٚخُُ ٕٞؿ ٖ٤ػَٔ رٖ ٓؼي ٣ٝظٔخهطٕٞ
حُٞحكي طِ ٞح٥هَ ٝك :ْٜ٤ح٫ٝى ٙػِ ٢حً٧زَ  ٝػزي هللا ٝدمحم  ٝػؼٔخٕ ٝ
ؿؼلَ ٝأر٘خء أه ٚ٤حُلٖٔ :أر ٞرٌَ  ٝحُلٖٔ حُٔؼ٘ٝ ٠حُوخْٓ  ٝحرٖ أهظٚ
ُ٘٣ذ ػ ٕٞرٖ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ حُط٤خٍ ٝح٫ٝى ػو: َ٤ػزي حَُكٖٔ
ٝؿؼلَ ٝػزي هللا ُٝٝي ِْٔٓ ١رٖ ػو : َ٤ػزي هللا ٝدمحم ٣ ُْٝ .زن ح٫
حُلٔٝ ٖ٤حه ٙٞحُؼزخّ ٍ ٢ٟهللا ػُ٘ٔٝ ْٜخ ٫كع حر٘ظ٘٤ٌٓ ٚش طزٌ٢
ٍرض ػٍِ ٠حٜٓخ  ٝحٗ٘ي :
ٓ٤ط ٍٞرؼي٣ ١خ ٌٓ٘٤ش كـؤػِٔ٢
حُلٔـخّ ىٛخٗ٢
ٓـ٘ي حُزٌخء اًح ِ
ريٓؼي كَٔسً
 ٫طلـَه ٢هِزـ٢
ِ

ٓـخ ىحّ ّٓ٘ ٢حَُٝف ك ٢ؿؼٔخٗ٢
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ض أُٝـ ٠رـخٌُ١
كبًح هظِضُ كؤٗـ ِ
طـؤط٣ ٚ٘٤ـخ ه٤ـَس حُ٘ٔــٞحٕ
ػْ ٝهغ حُؼزخّ ٗ٤ٜيح ً ٝرو ٢حُلٔٝ ٖ٤كي ٙكٓ ٢خكش حُوظخٍ ػْ
أ٤ٛذ رٔٓ ْٜؼِغ ً ١ػ٬ع ٗؼذ كخٓظوَ حُٔ ْٜك ٢هِز ٚحَُ٘٣ق
ٍٝحكض َٟرخص حَُٓخف ٝحُٔٞ٤ف طٜ٘خٍ ؿٔي حُلٔ ٖ٤حُطخٝ . َٛكٔذ
ٍٝح٣ش كبٕ َٗٔ رٖ ً ١ؿ ٖٗٞهخّ رلٍ َٜأّ حُلٔ ٖ٤ػٖ ؿٔي – ٙرؼي
ٓوظِ - ٚرخػ٘ظ ٢ػَ٘س َٟرش رخُٔ٤ق ٖٓ حُولًٝ ٠خٕ ًُي ك ّٞ٣ ٢حُـٔؼش
حُؼخَٗ ٖٓ ػخٍٗٞحء ك ٢حُٔلَّ ٓ٘ش اكيٓٝ ٟظ ٖٓ ٖ٤حُٜـَس ٖٓ ُٚٝ
حُؼَٔ\ ٘ٓ 56ش.
ُٔٝخ هظَ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ٝ ٚهلض ػِٓ ٚ٤خػش ٓوظِ ٚحر٘ظٚ
ٌٓ٘٤ش ٍٝػظ٘٘ٓ ٚيس:
الفخار مات الجود والكرم
مات
ُ

األرض واآلفاق والحر ُم
وأؼبرت
ُ

وأؼلك هللا أبواب السماء فما ـ
ترلً لهم دعوة تجلى بها الهم ُم
ٌا اخت لومً انظري هذا الجواد أتى
ٌنببن ان أبن خٌر الخلك مخترم
مات الحسٌن فٌا لهفً لمصرعه
وصار ٌعلوا ضٌاء االمة الظلم
ًٌُٝي ٍػظ ٚحٜٓخ ُٝؿظ ٚحَُرخد ر٘ض حَٓة حُو ْ٤رٖ ػي١
ًٝخٗض حكذ ٗٔخث ٚحًُ ٝ ٚ٤خٗض حَُرخد ٖٓ ه٤خٍ حُ٘ٔخء ٝأكِٖٜ٠
كوخُض طَػ: ٚ٤
إ حًٌُ ١خٕ ٍٗٞح ً ٔ٣ظ٠خء رٚ
رٌَر٬ء هظ َ٤ؿٓ َ٤يكٕٞ
ٓز ٢حُ٘ز ٢ؿِحى هللا ٛخُلش
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ػ٘خ ٝؿ٘زض هَٔحٕ حُٔٞحُٖ٣
هي ً٘ض ُ ٢ؿزٛ ً٬ؼزخ ً أُ ًٞرٚ
ً٘ٝض طٜلز٘خ رخَُكْ ٝحُيٖ٣
ٖٓ ُِ٤ظخُِٓٔ ٖٓٝ ٠خثِٖٓٝ ٖ٤
٣ؼ٘٣ٝ ٠ؤ ١ٝاُٖ٤ٌٔٓ ًَ ٚ٤
هللا  ٫أرظـَٜٛ ٢ح ً رًَْٜٜ
كظ ٠أؿ٤ذ ر ٖ٤حََُٓ ٝحُطٖ٤
٘٣ ُْٝؾ ٖٓ حُوظَ اُٝ ٫ي ٙػِ ٖ٣ُ ( ٢حُؼخري ) ٖ٣رٖ حُلٖٔ٤
(حُٔـخى) ًُٝي ُؼيّ حٗظَحً ٚك ٢حُوظخٍ رٔزذ حٗظيحى َٓٝ ٟٚػيّ
هيٍط ٚػِ ٠حُوظخٍ كللع َٗٔ أر ٚ٤حُطخ ٖٓ َٛرؼيٍ ٖٓٝ. ٙؿِ ٙك٢
حُٔؼًَش ه: ُٚٞ
حُؼخٍ
د
حُ َٔٞصُ َه ٌ
ِ ًٍُٞ ِٖٓ َ٤
ِ

حُ٘خٍ
 ِٖٓ َ٤ىُهٍِ ٞ
حُؼخٍ َه ٌ
َُ ٝ
ِ

َللاُ ِٖٓ ٌَٛح ٌََٛ ٝح ؿخٍ١
ََ ٝ
ًٝخٗض ٗظ٤ـش حُٔؼًَش ٝحٓظٜ٘خى حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚػٌِٛ ٠ح
حُ٘لٓ ٞؤٓخس َٓٝػش أىٓض هِٞد حُِٔٔٔٝ ٖ٤ؿ َ٤حُِِٔٔٔٛٝ ٖ٤ص
ٓ٘خػَ ْٛك ًَ ٢أٗلخء حُؼخُْ ٝكًَض ػٞح١لٗ ْٜل ٞآٍ حُز٤ض ًٝخٗض
ٓززًخ ك ٢ه٤خّ ػٍٞحص ػي٣يس ٟي ح.ٖ٤٣ٞٓ٧
ٌٌٛٝح هخٓض ػٍٞس حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ُظٜل٤ق
ٓٔخٍ هخ٢١ء ٝكخىع ػِ ٠ح ّ٬ٓ٫رـ٤ش طؼئٓ َ٣خٍ. ٙ
٣ظٔٗ ِ٤ؼَ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ روٞس ٓزٌٝ ٚر٬ؿش
طؼز َٙ٤هخٛش ٝحٕ حؿِذ ٗؼًَ ٙخٕ ٓوطٞػخص ٝهٜخثي هَ٤ٜس هِ٤ض
كٔٓ ٢خٍحص ٓوظِلش ٞٓٝح٤ٟغ ٗظ٣ ٠ـِذ ػِٜ٤خ حُطخرغ ح٢ٓ٬ٓ٫
ٝحُٔؼظوي حُيٝ ٢٘٣حُٔٞحػع ٝحُلٌْ ٓٝخ ػخٗخ ٙك ٢ك٤خطٝ ٚك ٢ػٍٞطٚ
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ٝكَٝر ٚكظٝ ٠كخطٗ ُٚٝ ٚؼَ ٓطزٞع (ىٞ٣حٕ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ )٢هي
حُٔ٤ي ؿٔؼ ٚدمحم ػزيحَُك٣ٝ ْ٤ظ ٖٔ٠ك ٫ٜٞػٖ ك٤خس حٓ٩خّ حُلٖٔ٤
َٝٗٝكخ ٌُِِٔخص حُٜؼزش حُٞحٍىس ك ٢هٜخثيٗٝ ٙظْ ٙكٔذ حُظَط٤ذ
ح٧رـيُِ ١وٞحكٝ ٢أٗؼخٍ ٙأؿِزٜخ ك ٢حُٔٞحػع ٝحُلٌٔشٍٝ .رٔخ
ٗظٔض رؼ ٞحُٔوطٞػخص ٔٗٝزض حٌُُٔ ٚ٤خٗظ ٚحَُك٤ؼش ٝهيٍ ٙحُٔؼظِ. ٠
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
َ
ؿي ٍََ حُوََٝ ُّ ٞهَي ٓخ

ٍَ ِؿزٞح

ػ ِِ ّ٤خ ً
هَظَِٞح هَيَٓخ َ

َٝحِرَُ٘ٚ

َك٘وخ ً ِٓ٘ َُٝ ْٜهخُٞح

ؿٔ ؼٞح
أَ ِ

ّٞ
٣خ ُوَ ٍ

ٗخّ
ٍ ُ٧

ٞٛح
ػ ُ َّْ ٓخٍٝح َٝطَٞح َ

ًٍَُّ ٍٍ

٢َُِ٘ ٫ءٍ َ
ًخٕ ِّٓ٘ ٢هَز ََ
 ِٖٓ َ٤رَؼ ِي
ِرؼَ ِِ ّ ِ ٢حُ َو ِ

ََْ٣
َك َ
ِ ً َ٤
ٔ ُٖ حُ َو ِ
حَ ٕ٥ؿٔ٤ؼخ ً
َ
َٗلظِيُ

حَ َ ٧ر َٖ٣ٞ
ٖٔ٤
ِرخُ ُل َ

َؿ َٔؼٞح حُ َـٔ َغ ِ َِ َٛ٧حُ َل ََ َٖٓ٤

ًُُِّ ُْٜ
ِرخِؿظِ٤خكَِِٟ ُِ ٢خ ِرخُ ُِٔليٖ٣

لي ىَٓ٢
ٓ ِ
َللاَ كَ ٢
َُْ َ٣وخكٞح َ
َٝح ُ
ٓؼ ٍي هَي ٍَٓخٗ٢
ِرٖ َ

د
د َ
ػَٖ ػَٞح ِ
َللاِ ٍَ ّ ِ

حُؼَوََِٖ٤

ػ٘ٞسً
َ
ًح
حَُ٘ ِز ّ٢

َللاِ َٗٔ َُ
ُِؼُزَِ ٤ي َ
ًٞف
ِر ُـٍ٘ ٞى ً َُُ ٞ

حُلخؿ ََٖ٣
ِ
حُٜخٖ٤َِ١
ِ

َ
٤خء حُلََهَيَٖ٣
 َ٤كَوَ ١رِ ِِ ٠
ؿ َ
َٝحَُ٘ ِز ّ ِ ٢حُوُ ََ ِ
ٗ ِّ ٢
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حُٞح ُِيَٖ٣

ِن
هَ٤سُ َ
َ
َللاِ ِٓ َٖ حُ َو ِ

أَر٢

ِك َّ
ذ
٠شٌ هَي َهُِ َ
ٜض ِٖٓ ًَ ٍَ ٛ
حٍُٟٞ
َٖٓ ََُ ُٚؿ ٌّي ًَ َـيّ ١ك٢
َ
كخَ ُْ ١
حَُِٛحء أ ُ ّٓ٢
ِ

َٝأَر٢

 ّٞأُك ٍي
َ َُُٚٝكِ َ٣ ٢

َٝهؼَشٌ

ػ ُ َّْ ِرخَ٧كِح ِ
د َٝحُلَظقِ
َللاِ ٓخًح
كَ ٢
ٓزَ َِ ٤
ِػ َ
ظَسُ حُزِ ِ َّ حَُ٘زِ ِّ ٢

َٓؼخ ً
َ٘ٛؼَض
َ

حُ َُٔ ٜطل٠

ػ ُ َّْ أ َ ّٓ ٢كَؤَٗخ ح ُ
ِرٖ

حُوَ٤طَٖ٤
َ

كَؤَٗخ حُ ِل َّ
٠شُ َٝح ُ
ِرٖ

حٌَُ ََ ٛزٖ٤

أَ٤ًََ٘ ٝو ٢كَؤَٗخ ح ُ
ِرٖ حُوَ َٔ ََٖ٣
يٍ
ُلَ ِر َز ٍ
ِ
هخ ُْ ٛحٌُ ِ
ٞ
َ
ٗلَ ِ
ض حُـُ ََّ ِرلَ ِ ّ

َُ ٝكَٖ٘٤
حُؼٌَٔ َََٖ٣

َ
ظق أَ َِ ٛحُ ِوزَِظَٖ٤
ًخٕ كٜ٤خ َك ُ
أ ُ َّٓشُ
حُٔٞء َٓؼخ ً
ِ
حُِ ٍٞى رَ َ
ٖ٤
َٝػََِ ٠

********************
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ظَطَٖ٤
ِرخُ ِؼ َ
حُ َـللََِٖ٤

9

الراعً النمٌري

هو ابو جندل عبٌد بن الحصٌن بن جندل النمٌري ولد
فً البادٌة وعاش فٌها ولم ٌعرؾ عام والدته شاعر مشهور ٌعد
ػِ٢س هُٝ ٚٓٞوذ
من اجود شعراء الوصؾ فً هذا العصر ًخٕ ٖٓ ّ
رخَُحػٌُ ٢ؼَس ٛٝل ٚح٩رَ ًٝخٕ ر٘ َ٤ٔٗ ٞأ َٛرٍ ٤
ض ٓٝئىىٝ .ه:َ٤
ًخٕ ٍحػَ ٢ار ٍَ ٖٓ أ َٛرخى٣ش حُزَٜس .ػخ َٛؿََ٣ح ً ٝحُلَُىم ًٝخٕ
٣ل ّ
 َ٠حُلَُىم ٘٣ٝلخُ حُ٣ ٚ٤و ٍٞهخ١زخ ؿَ: َ٣
ًَ ،َ٣ؤُّٗٚ
ًَ ْْ ِٓ ْٖ أ ٍ
د ُ٣ ،٢خ َؿ َِ ُ
رِئّ أرُْ ٌ٤
ُٖ طيًٍٞح ًَِٓ ٢

ؽ َٗ َِ ٜخٍ
ٓ ََح ُ
هَ َٔ َُ حُ َٔ َـ َّس ِْ ،أِ ٝ
أٝح ِريِ ١رظََ٘ ّل َِ حْ ٧
ٗؼَ ِخٍ
ََ ٝ

كٜـخ ٙؿَٛ َ٣ـخءح ً ُٓ َّح ً ٓوٌػخ ٝحٌٓظٚ
 ٖٓ ٞٛٝأٛلخد حُِٔلٔخص والمصابد الطوال
شارن الراعً النمٌري الفرزدق واالخطل فً هجاء جرٌر
فً النمابض فرد علٌه جرٌر وافحمه واسكت لسانه لالبد فً
لصٌدة ٌمول فٌها:
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اعد هللا للشعراء منً
لصابد ٌخضعون لها الرلابا
انا البازي المدل علً نمٌر
اتحت من السماء لها انصبابا
فال صلً االله علً نمٌر
وال سمٌت لبورهم السحابا
نمٌر
ؼض الطرؾ إنن من
ٍ

فال كعبا ً بلؽت وال كــالبـــا

الراعً من لبٌلة لٌس عٌالن ـ كانت زبٌرٌة الهوى خاصة فرع
مرج راهط فمد كانت ضد بنً أمٌة مما أحنك بنً أمٌة على لٌس
عٌالن وخاصة الخلٌفة عبد الملن بن مروان حٌث أخذ ٌُناصبها
العداء وٌرمٌها بؤلسى الوالة وٌثمل علٌها بفادح الخراج .
ولربهم نحوه
اال ان هشام بن عبد الملن الذي مال إلٌهم ّ
وألحمهم بالدٌوان وفرض لهم الرواتب والجراٌات ؾارتفع شؤن
المٌسٌة وصاروا من أنصار بنً أمٌة .
ومما يذكر أن العصبٌة المبلٌة اشتعلت من جدٌد بظهور
األحزاب السٌاسٌة مع العرض أن هذه العصبٌة التً كانت تسري فً
دماء العرب ولم تكن لبلٌة فحسب بل كانت أٌضا ً مناطمٌة كتلن التً
بٌن الشام والعراق ومدنٌّة كالتً كانت بٌن الكوفة والبصرة كما كانت
أٌضا ً عنصرٌة او جنسٌة مثلما بٌن العرب والموالً  .وفً ظالل هذه
وتلن ازدهر الشعر السٌاسً كما ازدهرت النمابض األموٌة بٌن جرٌر
وخصومه فً ظالل العصبٌة المبلٌة .
كان خلفاء بنً أمٌة ووالتهم ٌمٌلون إلى األدب وٌهتزون لـه
صت بهم مجالس األدب
فمربوا إلٌهم الشعراء وأجزلوا لهم العطاء ؾؼ ّ
فً دمشك وعند الوالة والكاد ة وحكام األلالٌم .
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ٌمول عن نفسه :
وذان َ
َ
من الـ
إنًّ امر ٌإ ل ْم أز ْل ،
ً ال ْد
أ ُ ِلٌ ُم با ْلد َِّار َما ا ْط َمؤ َ َّنتْ ِب َ

ع ِلّ ُم األُدَبا
ـلّ ِه ،لَدٌما ً أ ُ َ
َار َو ْ
إن ُك ْنتُ نَ ِاز َحا ً َط ِربا
ـد ُ

وكانت لٌس عٌالن عزٌزة الجانب مرهوبة السلطان لكثرة
عدده م ووشجاعة فرسانه م حتى انضمت إلٌها فً الجاهلٌة بعض
المبابل المستضعفة كً تحتمً بها وتعٌش فً كنفها .أما فً اإلسالم
فمد بلؽت من عزتها أن طمعت فً الخالفة وكادت تظفر بها من أٌدي
األموٌٌن لوال استنجادهم بالٌمنٌة والتؽلبٌة وكان بنو نمٌر التً
ٌنتسب إلٌها الشاعر النمٌري جمرة من جمرات العرب الثالث فهً
إذن من أشرؾ بٌوتات لٌس عٌالن الجد األكبر للراعً .
كان الراعً النمٌري تلمٌذ ا للنابؽة الذبٌانً وأستاذا البنه
جندل وذي الرمة والطرماح فهو ٌمثل مدرسة ادبٌة لها طابعها
الخاص فً العصر االموي اعتمد ت فً اساسها الم حافظة على
المنهج الجاهلً أكثر من سواه مع االخذ بتعالٌم اإلسالم ولد ظهر
جلٌا فً شعر الراعً واصحابه لذا كانت هذه المدرسة آخر حلمة
من حلمات الشعر الجاهلً المدٌم وإن امت ّد بها الزمن إلى آخر
العصر األموي ٌمول :
شكُو أَنَّنًِ ُك ْنتُ نَابِما ً
إلَى هللا أ َ ْ
فملتُ ألصحابً الطعوها فإنّنً

ً فبا َل على رجلً
فما َم سلول ٌّ
ك َِرٌ ٌم َوإنًّ َ
ؼ ٌْ ُر ُمد ِْخل َها َرحْ لً

توفً الراعً سنة \  90للهجرة  708--مٌالدٌة
ٌتم يز شعره بطابع التملٌد والمحاكاة لكثرة ما ٌحفظ من شعر .
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وكان حامٌا لمومه ومدافعا علٌهم لدى الخلفاء االموٌٌن .
ٌمول فً احدى لصابده فً الشكوى مخاطبا الخلٌفة و ٌشكوه ظلم
السعاة الذي ارسله م على لومه وٌرجوه ان ٌرفع عنهم الظلم
والحٌؾ :
ان الذٌن امرتهم ان ٌعدلوا
لم

ٌفعلوا مما امرت فتٌال

اخلٌفة الرحمن ان عشٌرتً
امسى سوامهم عزٌن فلوال
لطعو الٌمامة ٌطردون كاءنهم
لوم اصابوا ظالمٌن لتٌال
فتركت لومً ٌمسمون امورهم
االٌن ام ٌترٌصون للٌال
انت الخلٌفة عدله و نو اله
اذا اردت لظالم

تنكٌال

فارفع مظالم عٌلت ابناءنا
عنا وانمذ شلونا الم أكوال
ومن بدٌع شعره :
أال اسلمً الٌو َم ذاتَ ال ّط ِ
وق والعاجِ
ساجً
ظر
المستؤنس ال ّ
ِ
وال ّد ِ ّل والنّ ِ
ضهُ
صمُو ٍل ع ََو ِار ُ
اضحِ الؽُ ِ ّر َم ْ
وا ْل َو ِ
الرج ِل المستور ِد الدّاجً
والفاحم ّ
ِ
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س ِد ٍل
ث َ
ؾ أَثٌِ ٍ
َوحْ ٍ
علَى ا ْل َمتْنَ ٌْ ِن ُم ْن َ

ِ
بدهان الور ِد م ّجاجِ
مستفرغٍ

سو ٍل َ
ؼ ٌْ ِر ُمت َّ َهم
َو ُم ْر ِ
س ٍل َو َر ُ

َو َحا َجة ٍ َ
ؼ ٌْ ِر ُم ْز َجاة ٍ ِم َن ا ْل َحاجِ

ً بِ ِه
َط َ
او ْعتُهُ بَ ْع َد َما َطا َل النَّج ُّ

َّ
وظن أنًّ علٌ ِه ُ
ؼٌر منعاجِ

َما َزا َل ٌَ ْفت َ ُح أ ْبوابا ً َوٌُ ْؽ ِلمُ َها

دونً وٌفت ُح بابا ً بع َد إرتاجِ

َحت َّى أ َ
ج دُونَهُ بَمَ ٌر
س َرا ٌ
ضا َء ِ
ت ع َْن َب َر ٍد
ش ْر َن ِللَّ ْه ِو واللَّذَّا ِ
ٌَ ْك ِ
كَؤنَّ َما نَ َظ َرتْ نَحْ وي ِبؤ ْعٌُنِ َها

حمر األنام ِل ٌ
ُ
عٌن طرفها ساجِ
البرق ْ
ّؾ
تكش َ
ِ
عن ذي ل ّجة ٍ داجِ
ِع ُ
ٌن ال َّ
ص ِرٌ َمة ِ ْأو ِؼ ْزالَ ُن فِ ْرتَاجِ

ٌض ا ْل ُو ُج و ِه َكبَ ٌْ َ
ت بِ َمحْ نٌَِة ٍ
ضا ٍ
بِ ُ
ِؾ ِء َوحْ ٍ
فً د ْ
ؾ ِم َن ال ِ ّظ ْل َم ِ
ان َهدَّاجِ
ٌَا نُ ْع َم َها لَ ٌْلَة ً َحت َّى ت َ َخ َّونَ َها

داعٍ دعا فً فروعِ ال ّ
صبحِ ش ّحاجِ

ل ّما دعا الدّعوة َ األولى فؤسمعنً
اج ً
َي وا ْ
ست َ ْم َر ْرتُ أد َْر ِ
أ َ َخ ْذتُ بُ ْرد َّ
سفَلَهُ
ارى المُ ْط ُن أ ْ
ٌن َو َ
َو ُز ْل َن كال ِت ّ ِ

واعت َّم ْ
من برد ٌّا َ
بٌن أفالجِ
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َ
األدم ألبلها
الهجان
ً
ِ
ِ
ٌمشٌن مش َ
َّ
كؤن فً برٌتها كلّما بدتا

ٌ
خ ُّل الكإو ِد
هدان ُ
ؼٌر مهتاجِ
ِي ِ َ
َب ْر ِد ٌَّتَ ًْ َز َب ِد اآلذ ّ
ع َّجاجِ

ْ
تن سلمى فما سلمى بفاحشة
إن أ
ٍَ
كَؤ َ َّن ِم ْن َطمَ َها ِلٌثَتْ َم َعا ِل ُد ُه

وال إذا استودعتْ ّ
سرا ً بمزالجِ
بعانن ْ
من ذرى
ٍ
ِ
األنماء بجباجِ

وشربة ٍ ْ
نفس
ؼٌر ذي ٍ
من شرا ٍ
ب ِ
فً ك َْو َك ٍ
ب ِم ْن نُ ُج ِ
وم ا ْلمَ ٌْ ِظ َو َّهاجِ
سمٌتها صادٌا ً تهوي مسامعهُ

لَ ْد َظ َّن ْ
ص َحابِ ِه نَاجً
س ِم ْن أ ْ
أن لَ ٌْ َ

أنكاس دلفتُ له ْم
ؼٌر
ٍ
وفتٌة ٍ ِ

ِبذِي ِرلَاعٍ ِم َن ا ْل ُخ ْر ُ
ط ِ
وم نَشَّاجِ

ْأولَجْتُ َحانُوتَهُ ُح ْمرا ً ُمم َّطعَة
ًَ

من ما ِل سمحٍ على الت ّ ّج ِار والّج ِ

فاخترتُ ما عندهُ صهبا َء صافٌة
ًَ

ِم ْن َخ ْم ِر ذي نَ َطفَا ٍ
ت عَالِ ِد التَّاجِ

اصلُهُ
ٌَ َظ ُّل ش َِاربُ َها ِر ْخ وا ً َمفَ ِ
َولَ ْد ألُو ُل إذَا َما ا ْلمَ ْو ُم أد َْر َك ُه ْم

ٌخا ُل بصرى جماالً ذاتَ أحداجِ
اس ِل َح ْر ٍ
س ْك ُر النُّ َع ِ
ُ
ؾ ُح َّرة ٍ عَاجِ
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سابِ ِل ا ْلمَ ْو َم ْ
إذ َكلَّتْ ِركَابُ ُه ُم
فَ َ

والعٌس تنس ُّل ْ
عن سٌري وإدالجً
ُ

العٌس تهدٌده ْم ول ْد سدرتْ
ً
ون ّ
َ
ص َ
عرض المفازة ِ وال ّظلما ُء داجٌة
َ
ٌَ
کج ٍن ُ
ؼ ْب ٍر َم َو ِار ُد ُه
َو َم ْن َه ٍل ِ
َ
ٌطفن ب ِه
أصداء
ؼٌر
ٍ
عافً الجبا َ
سة ٌ
ً َخ ِ
ام َ
َباك َْرت ُ ْه ِبا ْل َم َطا ٌَا َو ْه َ
سا ِه َمة
ً َ
َحت َّى ُ
أر َّد ا ْل َم َطاٌَا َو ْه َ
ٌَ
تكسو
المفارق واللّبّا ِ
َ
ت ذا أرجٍ

ُك ُّل ُج َما ِل ٌَّة ٍ كالفَحْ ِل ِه ْمالَجِ
كَؤنَّ َها ُجبَّة ٌ َخ ْ
ض َرا ُء ِم ْن َ
ساجِ

ب َ
َخاوي العُ ُر ِ
وش ٌَ َبا ٍ
ؼ ٌْ ِر إ ْن َهاجِ
وذو لالب َد
باألعطان ّ
ِ
عراجِ
لب َل رعا ٍل َ
من
ّ
الكدري ِ أفواجِ
َؤن أ ْن َ
ك َّ
ضا َء َها أ ْل َوا ُ
ح أحْ َراج ِ
ْ
معتلؾ
ب
ِ
الكافور ّ
من لص ِ
ِ
دراجِ

********************************
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10

حُٜٔش حُو٘١َ٤

 ٞٛحُٜٔش رٖ ػزيهللا رٖ حُطل َ٤حُو٘ ١َ٤رٖ هَس رٖ ٛزَ٤س رٖ
ػخَٓ رٖ ِٓٔش حُو َ٤رٖ ه٘ َ٤رٖ ًؼذ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼش
رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ رٌَ رٖ ٞٛحُٕ رٖ ٓ٘ ٍٜٞرٖ ػٌَٓش رٖ هٜلش رٖ هْ٤
رٖ ػ ٕ٬٤رٖ ٓ َ٠رٖ ِٗحٍ.
ٗخػَ آ ٢ٓ٬ريٌ٘ٓ ٖٓ ١ٝش ٓ٘طوش ٗـي ٗ ٖٓٝؼَحء حُؼَٜ
حُٝ . ١ٞٓ٫ـي ٙمٍس رٖ ٛزَ٤س ٛلزش رخُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٞٛٝأكي ٝكٞى حُؼَد
حُٞحكي ٖ٣ػِ.ٚ٤
كوي ٝكي هَس رٖ ٛزَ٤س رٖ ػخَٓ رٖ ِٓٔش حُو َ٤رٖ ه٘ َ٤رٖ
ًؼذ رٖ ٍر٤ؼش اُ ٠حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص كؤِْٓ ٝهخٍ ُ:ٚ
 ٣خ ٍٓ ٍٞهللا اٗخ ً٘خ ٗؼزي حُٜ٥ش  ٫ط٘لؼ٘خ  ٫ٝطَٗ٠خ.كوخٍ ُ ٍٍٞٓ ٚهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٗ ( :ؼْ ًح ػو..)٬
ٝه َ٤حكذ حُٜٔش حُو٘ ١َ٤ر٘ض ػٔٝ ٚحٜٓٔخ ( ٍ٣خ حُؼخَٓ٣ش )
ر٘ض ؿط٤ق رٖ كز٤ذ رٖ هَس رٖ ٛزَ٤س كزخ ؿٔخ كوطزٜخ اُ ٠أرٜ٤خ
كؤر ٠حرٛٞخ إٔ ِٝ٣ؿ ٚا٣خٛخ ٝ .حػوَ ػِ ٚ٤ك ٢حُِٔ١ٝ َٜذ كَٜٛٓ ٢خ
ٓخثش ٗخهش كَٔحء كٔؤٍ أرخ ٙإٔ ٣ؼخًٝ ٚٗٝخٕ ًؼ َ٤حُٔخٍ كِْ ٣ؼ٘ ٚر٘٢ء
ٖٓ َٜٓٛخ كٔؤٍ ػَ٘٤ط ٚكؤػط ٙٞحرٓ ٬وظِلش كؤط ٠رخ٩رَ حُ ٠ػٔٚ
كوخٍ:
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  ٫أهزَ  ٌٙٛح٫رَ َٜٓح ٫ر٘ظ ٢ح ٫حر ٬كَٔح  ٫ٝآهٌٛخ حً ٫خِٓشًٝ -خٕػيىٛخ طٔغ ٝطٔؼٗ ٖ٤خهش  -كخٓؤٍ أرخى إٔ ٣زيُٜخ .
كٔؤٍ حُٜٔش أرخ ٙكـ٠ذ أرٝ ٙٞكِق ٣ِ٣ ٫ي ٙػِٓ ٠خ ؿخء ر٤ٗ ٚجخ ً.
ٍٝؿغ اُ ٠حُٜٔش كوخٍ ُٓ :ٚخ ٍٝحءى .كؤهزَ ٙكوخٍ :طخهلل ٓخ ٍأ٣ض ه ٢أّ٧
ٌٓ٘ٔخ ؿٔ٤ؼخ ٝاٌٗٔ٘ٓ ّ٧٧ ٢خ إ أهٔض رٌٔ٘٤خ ػْ ًٍذ ٗخهظٍٝ ٚكَ
ٝهخٍ كًُ ٢ي:
أٖٓ ًًَ ىحٍ رخَُهخٗ ٖ٤أٛزـلـض
رٜخ ػخٛلخص حُ٤ٜق ريءأ ٍٝؿؼـخ
ك٘٘ض اُ٣ٍ ٠خ ٗٝلٔـي رـخػـيص
ِٓحٍى ٖٓ ٍ٣خ ٗٝؼزخًٔخ ٓـؼـخ
كوخُض ر٘ض ػٔ ٚكٍ ٖ٤أط٣ ٚظلَٔ ًَ  ٌٙٛحُظزؼخص :
 طخهلل ٓخ ٍأ٣ض ًخٍُ ّٞ٤ؿ ً٬رخػظ ٚػَ٘٤ط ٚرؤرؼَس .ٝ ٖٓ ٠٠ٓٝؿٛ ٜٚخثٔخ كظُ ٠لن رخُؼـَ كوخٍ ٝهي ١خٍ ٓوخٓٚ
ٝحٗض١حهُ ٚلز٤زظٗٝ ٚيّ ػِ ٠كؼِ:ٚ
ُؼَُٔ ١جٖ ً٘ظْ ػِ ٠حُ٘ؤٝ ١حُوِ٠
رٌْ ٓؼَ ٓخ ر ٢اٌٗـْ ُـٜـي٣ن
اًح ُكَحص حُلذ ٛؼيٕ ك ٢حُل٘خ
ٍىىٕ ٜ٘٣ ِْٓٝؾ ُـٜـٖ ١ـَ٣ن
ٝهً َ٤خٕ حرٖ ح٧ػَحرٔ٣ ٢ظلٖٔ ه ٍٞحُٜٔش:
أٓخ ٝؿ ٍ٬هللا ُ ٞطًٌـَ٘٣ـ٘ـ٢
ًًٌَ٣ي ٓخ ًلٌلض ُِؼٓ ٖ٤يٓؼخ
كوخُض رِٝ ٠هللا ًًَح ً ُـ ٞأٗـٚ
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ٜ٣ذ ػِ ْٛ ٠حُٜلخ ُظٜيػخ
ُٔٝخ ٍأ٣ض حُزَ٘ هـي كـخٍ رـ٘٤ـٖ
ٝؿخُض ر٘خص حُ٘ٞم ك ٢حُٜيٍ ِٗػخ
طِقص ٗل ٞحُل ٢كظـٝ ٠ؿـيطـ٘ـ٢
ٝؿؼض ٖٓ حٛ٩ـخء ُ٤ظخ ً ٝأهـيػـخ
ػْ هطزٜخ (ػخَٓ رٖ رَ٘ ) رٖ أر ٢رَحء رٖ ٓخُي رٖ ٓ٬ػذ ح٘ٓ٧ش رٖ
ؿؼلَ رٖ ً٬د كِٝؿ ٚحرٛٞخ ا٣خًٝ .ٙخٕ ػخَٓ هَ٤ٜح ً هز٤لخ ً كوخٍ حُٜٔش
رٖ ػزيهللا كًُ ٢ي:
كبٕ طٌ٘ٞكٜخ ػخَٓح ً ٬١٫ػٌْ
ػخَٓ
اُُ٣ ٚ٤يٛي ٌُْٛرَؿِٚ٤
ُ
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟحٕ ٝحُي كز٤زظ ٞٛٝ ٚػِٔ١ ٚذ ٓخثش ٗخهش
كَٔحء َٜٓح ٫ر٘ظٝ ٚحد حُٜٔش ٣َ٣ي
حٕ َٜٛٓ ٌٕٞ٣خ ٗ 50خهش كوٝ ٢رؼي حُٔٔخٓٝش ؿؼِٜخ طٔؼخ ٝطٔؼٖ٤
ٗخهش ح ٫حٕ حرخٛخ ٍكًُ ٞي ٝح َٛػِ ٠حُٔجش كِْ طظْ حُوطزش ٝ.هطزٜخ
ؿ( ٞٛٝ َٙ٤ػخَٓ رٖ رَ٘ رٖ رَحء ) كِٝؿ ٚا٣خٛخ ًٝخٕ ػخَٓ ٌٛح هَ٤ٜح ً
هز٤لخ ً كوخٍ حُ ٌّ٣ ٜٚٔػخَٓح:
ً
كبٕ طٌ٘ٞكٜخ ػخَٓح ً ٬١٫ػٌْ
ػخَٓ
اُُ٣ ٚ٤يٛي ٌُْٛرَؿِٚ٤
ُ
ػْ كِٕ حُْٜس كِٗخ ً ٗي٣يح ً ػِ ٠كز٤زظ٣ٍ ( ٚخ حُؼخَٓ٣ش) ػْ
ُٝؽ ٙأ ِٚٛآَحس ٣وخٍ ُٜخ ( ؿزَس ر٘ض ٝك٘ )٢كخهخّ ٓؼٜخ ٓيس َ٤ٔ٣س ػْ
طَى ٗـي رٔخ كٜ٤خ هُٝٝ ٚٓٞؿظ( ٚؿزَس )ػ٘يٍٝ ْٛكَ اُ ٢حُ٘خّ
ُٓـخٟزخ ً ٘٘٣ ٞٛٝي ك٤و: ٍٞ
أهُٜ ٍٞخكزٝ ٢حُؼ ْ٤ط١ٜٞ
ر٘خ ر ٖ٤حُٔ٘٤لش كخُٔ٠خٍ
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َٔ ْ٤ػ َََ ِحٍ َٗ ْـ ٍي
ط َ َٔظ َّ ْغ ِٓ ْٖ ٗ ِ

َّ٘٤ش ِ ْ
ٖٓ ػ َََ ِحٍ
كٔخ رَ ْؼ َي حُؼَ ِ

أ ٫كزٌح ٗللخص ٗـي

ذ حُ ِو َط ِخٍ
٣َّ ٍٝخ ٍَ ِْ ِٚ ِٟ ٝؿ َّ
َ

َٝأ َْ ُِٛي ا ًْ َ٣ل َُّ حُ َل ُّْ َٗ ٢ـيح ً

ٝأٗض ػُِٓ ٠خٗي ؿُ َ٤حٍ

ْ٘ ٣َ ٍٞوَ َِ ٠
ٗ َؼ ََْٗخ
ٓٝ ٖ٤خ َ
ُ
ٗ ٌُ ٜ

ٓ ََ ِحٍ
ٍ ٜ
َرؤ ْٗ َ
خف َُ َُ ٫ٝ َّٖ ٜ

كؤٓخ ُ ِٖٜ٤كوَ٤ُ َ٤
ٝأهٓ َٜخ  ٖٓ ٌٕٞ٣حُٜ٘خٍ

ٝأ ّ
مً ٣و ٍٞحٍٗؼَ ك ٢كز٤زظ ٖٓٝ ٚه ُٚٞكٜ٤خ :
رَٝك ٢طِي حٓ ٍٝ٧خ أ٤١ذ حَُر٠
ٓٝخ أكٖٔ حُٜٔطخف ٝحُٔظَرغ
 ٝأًًَ أ٣خّ حُلٔ ٠ػْ أٗؼ٘٢
ػًِ ٠زي ٖٓ ١ه٘٤ش إٔ طٜيع
ٔ٤ُ ٝض ػ٘٤خص حُلٔ ٠رَٝحؿغ
اُ٤ي  ٌُٖٝهِ ٢ػ٤٘٤ي طيٓغ
ًؤٗخ هِو٘خ ًُِ٘ٝ ٟٞؤٗٔخ
كَحّ ػِ ٠ح٣٧خّ إ ٗظـٔغ
 ٖٓٝه ُٚٞكٜ٤خ ح٠٣خ:
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اًح ٓخ أػظ٘خ حَُ٣ق ُ ٖٓ ٗل ٞحٍٟٚ
َ٘زَ
أطظ ْ٘خ ِرٔٔيٍ هخُ ٢حُٔٔي ػ َ

أطظْ٘خ رـَِ٣خ ٙكطخد ُٛزٞرُٜخ
٣ٍٝق ُهِحٓ ٢رخًَطٜخ ؿ٘ٞرٜخ

ٝهخٍ ٗؼ٤ذ رٖ ٛوَ ػٖ رؼ ٞر٘ ٢ػوٝ َ٤هي ػخ َٛحُٜٔش هخٍ:
ٍَٓص رخُٜٔش رٖ ػزيهللا حُو٘ٓٞ٣ ١َ٤خ ً  ٞٛٝؿخُْ ٝكي٣ ٙزٌ٣ٝ ٢وخ١ذ
ٗلٔ٣ٝ ٚو:ٍٞ
 ٝ ٫هللا ٓخ ٛيهظي كٔ٤خ هخُض كوِض ٖٓ :طؼ٘٣ٝ .٢لي! أؿ٘٘ض! هخٍ :حػ٘ ٢حُظ ٢أه ٍٞكٜ٤خ:أٓخ ٝؿ ٍ٬هللا ُ ٞطًٌَ٘٣ـ٘ـ٢
ًًٌَ٣ي ٓخًلٌلض ُِؼٓ ٖ٤يٓؼخ
كوخُض رِٝ ٠هللا ًًَح ً ُـ ٞأٗـٚ
ٜ٣ذ ػِ ْٛ ٠حُٜلخ ُظٜيػخ
٣وخٍ أٗ ٚهَؽ ٓغ ؿ ٖ٤حُِٔٔٔ ٖٓ ٖ٤حُ٘خّ ُـِ ٝحُي ِْ٣كٔخص
ك١ ٢زَٓظخٕ.
ٝػٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ أر ٢ػخرض هخٍ كيػٍ٘ ٢ؿَ ٖٓ أ١ َٛزَٓظخٕ
ًز َ٤حُٖٔ هخٍ:
 ر٘٤خ أٗخ ٓٞ٣خ ًًَ٘ض أٓ٘ .٢ك٤ٟ ٢ؼش ُ ٢كٜ٤خ أُٞحٕ ٖٓ حُلخًٜشٝحُِػلَحٕ ٝؿًُ َ٤ي ٖٓ حٗ٧ـخٍ  ٝاًح أٗخ ربٗٔخٕ ك ٢حُزٔظخٕ ٓطَٝف
ػِ ٚ٤أٛيحّ هِوخٕ كيٗٞص ٓ٘ ٚكبًح ٣ ٞٛظلَى ٣ ٫ٝظٌِْ كؤٛـ٤ض اُٚ٤
كبًح ٣ ٞٛو ٍٞرٜٞص هل:٢
طؼِ رٜزـَ ٝ ٫ؿـيى  ٫طـَٟ
ر٘خّ حُلٔ ٠أهَ ٟحُِ٤خُ ٢حُـٞحرَ
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ًؤٕ كئحى ٖٓ ١طًٌَ ٙحُلـٔـ٠
ٝأ َٛحُلٜٔ٣ ٠ل ٞر١ ٖ٣ٍ ٚخثَ
ٝهخٍ :كٔخ ُحٍ َ٣ىى  ٖ٣ٌٛحُز٤ظ ٖ٤كظ ٠كخٟض ٗلٔٚ
كٔؤُض ػ٘ ٚكوٌٛ :٢ُ َ٤ح حُٜٔش رٖ ػزيهللا حُو٘.١َ٤
ٝه َ٤كٗ ٢ؼَ ٙحٕ ارَح ْ٤ٛرٖ دمحم رٖ ِٓٔ٤خٕ حُ٧ى: ١
هخٍ  ُٞ :كِق كخُق إٔ أكٖٔ أر٤خص هِ٤ض ك ٢حُـخ٤ِٛش ٝح ّ٬ٓ٩ك ٢حُـٍِ
ه ٍٞحُٜٔش حُو٘ٓ ١َ٤خ ك٘غ :
ك٘٘ض اُ٣ٍ ٠خ ٗٝلٔي رـخػـيص
ِٓحٍى ٖٓ ٍ٣خ ٗٝؼزخًٔخ ٓؼـخ
كٔخ كٖٔ إٔ طؤط ٢ح١ َٓ٧خثؼـخ
ٝطـِع إٔ ىحػ ٢حُٜزخرش أٓٔؼخ
رٌض ػ ٢٘٤حُ ٠٘ٔ٤كِٔخ ُؿَطٜـخ
ػٖ حُـ َٜرؼي حُلِْ أٓزِظخ ٓؼخ
ٝأًًَ أ٣خّ حُلٔ ٠ػْ أٗـؼـ٘ـ٢
ػًِ ٠زي ٖٓ ١ه٘٤ش إٔ طٜيػخ
كِٔ٤ض ػ٘٤خص حُلٔ ٠رَٝحؿـغ
ػِ٤ي  ٌُٖٝهَ ػ٤٘٤ي طيٓؼـخ
ٗؼَ حُٜٔش حُو٘ ٖٓ ١َ٤ؿ٤ي حُ٘ؼَ ٍٝٝحثؼٌٓ ٚظَٔ حُٔؼ٘٠
ٓٔزٞى حُ٘ظْ  ٍٙٞٛٝحُ٘ؼَ٣ش ٍحثؼش ٝهخٛش ك ٢حُـٍِ ٝطؼظزَ ه٤ٜيطٚ
حُؼ٤٘٤ش حىٗخ ٖٓ ٙػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُؼَرٍٝٝ ٢حثؼ: ٚ
ٌُح حًًَٛخ ٘ٛخ ًخِٓش :
ٜلَضْ
رخَُهخ َ
ٗ ْ ِٖ ٤أ َ ْػ َ
ىحٍ َّ
أ َ ِٓ ْٖ أ َ ْؿ َِ ٍ
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٤ق رَ ْي ًء ِ َْ َٓ ٝؿ ؼخ
ػِٜ٤خ ٍ٣خ ُ
ف حُ َّ
ِ ٜ
ٔلَضْ
أ َ ٍَرَّضْ رٜخ حٍْٝ َ ٧ح ُ
ف كظ ٠طََ٘ َّ

ٜلَ ٤ق حُ ُٔ ََّ ٞ
ٟؼخ
ؼخٍكُٜخ ا ّ٫حُ َّ
َٓ ِ

ٝؿ َ٤ػٍَ ٬
ِ٣خٍ ًؤّٜٗخ
َ
ع ك ٢حُ ّي ِ

ػَ ُ
٬ع َكٔخٓخ ٍ
ص طَوخرَ ِْ َٖ ُٝهَّؼخ

َ
ٗٝلٔي رخػيصْ
ك٘ ْ٘ضَ اَُّ٣ٍ ٠خ

ٗ ْؼزخًٔخ ٓؼَخ
ِٓحٍ َى ٖٓ ٍَّ٣خ َ ٝ
َ

َٔ ٟكِ ّٔخ َُ َؿ َْطَٜخ
َرٌَضْ ػََ ُ٘٤ي حُْ ُ٤

ٓزََِظخ َٓؼخ
ػ َِٖ حُ َـ َِ ٜرؼ َي ِ
حُل ِْ ِْ أ َ ْ

حُؼخٓ َِِ َّ٣ش هَ ْزَِٜخ
 ْْ ُٝأ َ ٍَ ِٓؼ ََ
ِ

حٍط َ َل ِْ٘خ ُٓ َّ ٞىِػخ
 ٫ٝرؼيَٛخ ْ َّ ٞ٣

َ٣ي َ
طُ َ
ؿيحسَ حُزَ ْْ ُٓ ِٖ ٤وَِشَ ٗخى ٍِٕ

ٝؿَ ٤ي َ
ؿِح ٍٍ ك ٢حُوَ٬ثِ ِي أَطَِْؼخ

ٓٝخ أ ُ ُّّ أَ ْك  ٟٞحُ ُـ َّيط َ َْ ِٖ ٤هُٜ ٬خ

أَ ٌ
َْحف أ َ ْؿ٘ٝ ٠أ َ َْ٘٣ؼخ
ٍحى ِٓ َٖ حَ٧ػ ِ

َ
 ٞحُ َّط ََّ رؼيٓخ
ؿيَصْ ِٖٓ ػِ ِٚ ٤ط َ ْ٘لُ ُ
ٍَأَصْ
ٓظَٝ ٟٞط َ ََكَّؼخ
ذ حُ٘ َّْٔ ِْ ح ْ
كخؿ َ
ِ
ٔ َٖ ِٓ ْٖ أ ُ ِ ّّ حُ ُٔ َلَّ٤خ كُـخ َءسً
رؤ َ ْك َ
ٓوخ ََ ١كي٣ؼِٜخ
ّٔ ُٝخ طَ٘خ َْ ٛز٘خ ِ

ٔظْ َِ أ َ ْ َِ١ؼخ
اًح ِؿ ْ٤يُٛخ ِٖٓ ًِلَّ ِش حُ ِ ّ
ِؿ٘خٗخ ً
َ
ف ٜٓ٘خ كؤ َ َْٔ ١ؼخ
 ٕ٫ٝحُ َّط َْ ُ

كَ َََّٗضْ ِروًَ ٍٍ ٞخ َى َْ٘٣ل َٖ ِٓ ٢حُ َـٟٞ
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طَُِ ّْ َُ ر ِ ٚأ َ ًْزخىَٗخ ْ
ٜيَّػخ
إٔ ط َ َ
ٜخىَٝ ١هخثِ َغ ُٓ َِْٗ ٍش
َق حُ َّ
ًٔخ ٍَٗ َ
ٌٗ َْٞصُ اُٜ٤خ َ
ْ ٟزؼَشَ حُ َل ّ ِ ٢رخُ َل٘خ
َ

ْٞ ٛرُٜخ َ
ك ٖ٤أ َ ْهَِؼخ
ٗخٕ ط َ ََ ٠ُّٞ
ٍِ ٍ
َ ٝه ْ
ذ حُ َل ّ ِ ٢إٔ َ٣ظَ ََُّ ٞػخ
َ٘٤شَ َ
ٗ ْؼ ِ

ؿْ ٍَ َ٤ؿ ٍغ ٝاّٗٔخ
كٔخ ًََِّ َٔظَْ٘ ٢

٘خٕ ٜٓ٘خ ُِظ َ ْي َٓؼخ
ط َ ََ ْه ََهَ ِ
ض حُؼَ ِْ ٤

ع ُ ْْ ط َ ََ حُ َز ْ َٖ ٤هَ ْزَِٜخ
ًؤّٗ َي ِر ْي ٌ
كِ٤ضَ ِؿٔخ ٍَ حُ َل ّ َّ ٞ٣ ِ ٢ط َ ََ َّكِٞح
ٜزِ ْل َٖ ْ ُ٣ ٫لٔ َّ
ذ
كَْ ُ٤
ِٖ َْٓ٘٤خ ً رَِح ًِ ٍ

ف هز َُ ُٓلَ َّـؼخ
 ُْٝطَيُ رخِ ّ٫ُ٧
٤ق ُ
ظَِّؼخ
ٔضْ َٓ ِ
َِٓ ٍْ أ َ ْٓ َ
ِرٌَ ١
ِحك َ
 َ٤كْ َٗ ٢ـ ٍي ْ
ٝإ َ
ًخٕ َٓ َْ٤ٜؼخ
 ٫ٝحُ َّ
ٔ َ

ـــخٕ ُْ َ٣ظَلَ ََّهخ-
أَط َ ْـ َِ ُ
ع ٝحُ َلِ َّ٤

ٓ َٔؼخ
م أَ ْ
َ
كٌ٤ق اًح ىحػ ٢حُظَّلَ َُّ ِ

ٓ َٔ ْؼضُ ٓخ ر َٖ ِٓ ٢حُ َـٟٞ
كَ َُكْضُ  ُٞٝأ َ ْ
أ٣ ٫خ ُ
ؿَحرَ ْ ٢ر٤ظِٜخ  ٫ط َ ََكَّؼخ-
ػيَصْ
ٔ َي رخ َ
أَط َ ْزٌ ٢ػِّ٣ٍَ ٠خ َٗٝل ُ

َّ ٍٝؿ ؼخ
طخٍ َك َّٖ ٗ َْٞهخ ً َ
ِ ١هِ ٍ
ًٍَ َّ

َ٤ ١ٝح َؿٔ٤ؼخ ً رخُ َٝ ٟٜٞهَؼخ َٓؼخ
ِ
ٗ ْؼزخًُٔخ َٓؼخ
ِحٍ َى ِٖٓ ٍََّ٣خ َ ٝ
َٓ َ

ح١ َٓ٧خ ِثؼخ ً
ٔ ٌٖ ْ
إٔ طَؤ ْ ِط َ٢
كٔخ َك َ
َ
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ع ْ
ٓ َٔؼخ
ٝط َ ْـ َِ َ
إٔ ىحػ ٢حُ َّ
ٜزخرَ ِش أ َ ْ
ًؤَّٗ َي ُْ ط َ ْ
م
٘ َْ ٜي ٝىح َ
ع ُٓ ِ
لخٍ ٍ
ط َ َل َّٔ ََ أ َ ْ ِٖٓ ٢ِٛهَ ِ٘ َ
ٝ ٖ٤ؿخىٍَٝح

ٛخكزَ ْ ِٖ ٤طَوَ َّطؼخ
ٗ ْؼزَ ْ٢
 ُْٝط َ ََ َ
ِ
ر ِ ٚأ َ ِْ ٠ِ٤ُ ََ ٛك َ
ِ ٖ٤ؿَ ٤ي ٝأ َ ْٓ ََػخ

٤ٛخ
أ٣ ٫خ َهِ ٢َّ َِ٤حٌَُِّ ْ ِٖ ٣طَٞح َ
ذ حُٟٜٞ
كبَّٗ َٝ ٢ؿيْصُ حَُِّ ُْ ِٛ ٌْ ُ٣ ٫ َّ ٞ

ٓ ٢ا ّ٫إَٔ أَُ ٤١غ ٝأ ْ
ََ ٟػخ
ِرَِ َْ ٞ
ْ
حُ٤ؤّ أ َ ْؿيٝ ٟأ ْٗلَؼخ
َ ٝ ٌُٖٝؿيْصُ
َ

هِلخ اَّٗ ٫ ُٚرُ َّي ٖٓ ٍَ ْؿ ِغ َٗ ْظ ََ ٍس

ٗظّ ٠رٜخ حُوْ ُّ ٞأَٓ ٝؼخ
ٜؼَّ َي ٍس َ
ُٓ َ

ُِ ُٔـظ َ َ
ذ هي ػ ََِّ ُٙحُو ُّ ٞأ َ ْٓ ََُٙ
ٍ ٜ

ػ ْز ََسً ْ
إٔ ط َ َطَِّؼخ
َ َُِّ ُٔ٣ك٤خ ًء َ

طَُ ٤ٜؾ ُ ُٚحْ َ ٧ك ُ
ِحٕ ٝحُ ٌِّ ًْ َُ ًَِّٔخ

ح٤ْ َٓ ٍٝ٧لَؼخ
ٍََّٗ َصَْ ْأ ٝأ َ ْٝكَٖ ِٓ ٠
ِ

رخُلٔ٠
هِلخ َّ ٝىِػخ َٗ ْـيح ً َ ْٖ َٓ ٝك ََّ ِ
حَُر٠
رَ٘ ْلٔ ٢طِ ِْ َي
ُ
حٓ ٍٝ٧خ أ َ َْ ٤َ ١
ذ ُّ
حُلٔ ٠ػ َّْ أ َ ْٗؼَ٘٢
ٝأ َ ًًْ َُُ أّ٣خ َّ ِ

ٝهَ ََّ َُِ٘ ْـ ٍي ػ٘يٗخ ْ
إٔ َٞ ُ٣ىَّػخ
ٓٝخ أ َ ْك َ
طخف ٝحُ ُٔظَ ََ َّر ؼخ
ٖٔ حُ ُٔ ْ
َ ٜ
ٍ٘ َ٤ش ْ
ػِِ ًَ ٠زيَ ِٖٓ ١ه ْ
ٜيَّػخ
إٔ ط َ َ

ٝحؿ ٍغ
ٔضْ َ
ػ ِ
٘ َّ٤خصُ ِ
كََِ َْ ٤
حُلِٔ ٠ر ََ ِ
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ْ
َ
ػ َْ ٤ْ َ٘٤ي ط َ ْي َٓؼخ
َ ٌُٖٝه ِ َّ َ
ػِ٤ي
َٓؼِ َُّ ًُ ٢ؿ ٍ َّ هي ػَ ٠ٜػخًِ٫طِ ِٚ

 َِ ٛحُـَٞحَُْٗ ٌُٓ ٢ي ُْٕ إٔ ط َ ََػ ََْػخ
ِر َْ ٞ

ٓ ََػَضْ
حَُىح َء ْ ِٖ ٣أ َ ْ
اًح ٍح َف َ ٢ْ٘ٔ ٣كّ ِ ٢
رٞٗ ٞ٤ح ٌِ ٛي
د رَيَصْ ُ ٢كِٚ ٤
ٌ
ِ ٝ
ٓ َْ ٍ

ٔ ْ َٖ ٤هُ َّطؼخ
حُْ ٞ
 ََ ٛأ َ ْٓ َ
اًح ُ
ٓ ْٔظ ُ َُ َّٖ ٜ

َٓ َ
ٔ ْْٗٞ َٛ َِ ٤خ ً ًؤََّٗٔخ
٘ ْ َٖ ٤ح ِ َّ١ح َى حُ َّ

ٔ َٖ ُ
ظَِّؼخ
يحّ اًح ِٓ ْ
طََح ُ َّٖ ٛرخْ َ ٧ه ِ

حُلِٔ ٠ى َْ َ٣حُ َل٤خ
ٓو ٠هللاُ ِ
كوِضُ َ
ّ
ٔ ُّ ٬ك ٬أٍَٟ
كوِضُ
ػِ ٌٖ٤حُ َّ

اُ ِٚ ٤حُؼُ ُ
خظَحصُ حُظ َّ َطُِّؼخ
 ٕٞ٤حَُّ٘ ِ

ٓ َ
ٔ ِ ّْ ُٓ ْ٘وَؼخ
وخى هللاُ رخُ ُّ
كَوُ ِْ َٖ َ
حُلٔ ٠حُْ َٓ َّ ٞ٤وَ٘ؼخ
ىِ ٕٝ
َُِ٘ ْلِٔ ِٖٓ ٢

إ ً٘ضَ ًخًِرخ ً
ٍحى هللاُ ْ
كَوُ َ
ِٖ أ َ َ
 ٝىَ٘ٗٝخ
ّٔ ُٝخ ٍأ٣ضُ حُزِ٘ ََْ أَػ ََْ َ
ٗل ٞحُ َل ّ ِ ٢كظَ َٝ ٠ؿ ْيطُ٘٢
طََِلَّضُّ
َ
ْ
كبٕ ًُ٘ظ ُْ ط َ َْ َ
ذ حُٟٜٞ
ؿ ٕٞإٔ َ َٛ ٌْ َ٣

ػ َْ ٤ي أ َ ْه َطؼخ
رَ٘خَٗ َي ِٖٓ ًٍِ ٠ْ٘ٔ ُ٣ح َ
م ْ َ٣لِ٘ َّٖ ُٗ َِّػخ
ٝؿخَُضْ رَ٘خصُ حُ٘ َِّْ ٞ
ـخء ُِ٤ظخ ً ٝأ َ ْهيَػخ
َِ ٝؿ ْؼضُ ِٓ َٖ حْ ٩
ِ ٛ
د كََ٘ ْ٘وَؼخ
َ٣و٘٤خ ً  َْٟٝ َٗٝرخََُّ٘ح ِ

حَُ٣قِ أَ ٝ
ؿ َِّٝ٤ح حُ َـٟٞ
كَ َُىُّٝح َُ ٛ
زٞد ّ
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اًح َك ََّ أ َ ُْٞحًَ حُ َل٘خ كَظ َ ََّٔ٘ؼخ
أَٓخ َ ٝؿ  ٍِ ٬هللاِ ُ ٞط َ ًٌْ َُِ٢َ٘٘٣
كوخُضْ رِٝ ٠هللاِ ًِ ًَْح ً ! ُ ٞحَُّٗٚ

ُِؼ ٖ٤أ َ ْى ُٓؼخ
٣ي ٓخ ًَلَ ْلضُ
ًَ ٌِ ًْ َِ ِ
ِ
ٜيَّػخ
 ّْ ِ ٛط َ َ
ْ ٜو َِ حَ َ ٧
ذ ػِ ٠حُ َّ
َ ٣
ُّ ٜ

ٝحؿظ َ ٟٞ
كٔخ َْ ٝؿ ُي ُ
 ِ ١ٞحَُ ٟٜٞك َّٖ ْ
ػ ِْ ّ
ِرٞحى ١حََُّ٘ ٝ ٟحُـَ ْٓ ٍِ ٞخ ًء َْ َٓ ٝطَؼخ
ػ َّ
ٝحؿظَ ٟٞ
م ُ ّٔخ َ
 ُٚ٠حُوَ ُْ ٤ي ْ
طَ٘ َََّ ٞ
ٍٝح َّ ِرؼَ ِْ ِٚ ٤ْ َ٘٤ؿزخ٤ُ٘ٓ ً٫لَشً
اًح ٍح َّ ِٜٓ٘خ َٓ ْطَِؼخ ً ٍَ َّى َٗؤ ْ َُٙٝ
ِرؤ َ ًْزَ ََ ِٖٓ َْ ٝؿ ٍي ِر ََّ٣خ ََ ٝؿ ْيطُُ ٚ

ق ٝأَ ْؿ ََػخ
ر ٖ٤هُ ّ ٍ
ََٓحطِؼَِ ِٖٓ ُٚ
ٓٝخ ََٟ٣ ٫ك ِٚ ٤أَه ٞحُوِ ٤ي َٓ ْط َٔؼخ
أَ ُ
ي ٖ٣كؤ َ َْ ٝؿ ؼخ
ٓ ٖ٤حُوٌ ٟٞػ َّ
َ ٞحُِ َ٤
َ
ٓ َٔؼخ
َحم كؤ َ ْ
ؿيحسَ ىَػخ ىحػ ٢حُ ِل ِ

ٞحٍٛخ
 ٫ٝرَ ٌْ ََ ٍس رِ ٌْ ٍَ ٍَأَصْ ِٖٓ ُك ِ

ََ ٜػخ
ٔظَز٘٤خ ً ْ َٓ ٝ
َٓ َـ َّح ً َكي٣ؼخ ً ُٓ ْ

آهَ حَُِ َِ ٤كَّ٘شً
اًح ٍَ َّؿ َؼضْ كِ ٢
ْ رؼيُٙ
ُوي ِه ْلضُ إَٔ  ٫طَوَ٘ َغ حَُّ٘ ْل ُ

ُِ ٌِ ًْ َِ َكيٍ ٣
ض حُزُ ٌْ ٍَ أ َ ْؿ َٔ ؼخ
غ أ َ ْر ٌَ ِ
٘٢ءٍ ِٓ َٖ حُ ُّي ْٗ٤خ ْ
ٝإ َ
ر ْ
ًخٕ ُٓ ْو ِ٘ؼخ

ْ اً ِك ََ ٤ىَُُٚٗٝ
ٝأ َ ْػ ٌِ ٍُ ك ِٚ ٤حَُّ٘ ْل َ
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ْ ا ّ٫ط َ َطُِّؼخ
ٝطَؤْر ٠اُ ِٚ ٤حَُّ٘ ْل ُ
ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُيّٗ٤خ كٔخ ٍِ ٢َ ٛح َكشٌ
َ
رخَُ ْر ِغ ُٔظ ُ ْْ ُكَُُِٚٞ
َ َْ َٓ ٫ٝكزخ ً َّ
ػِ ٠رـَ ْٓ َِ ٤خ
ػً َْ َٓ ٝ ٠
كٔخ ٌء رً َْ َٓ ٬

ُؼَ َُْٔ ١وي ٗخىُ٘ٓ ٟخى ١كَِحهِ٘خ
ًؤَّٗخ ُه ِِ ْو٘خ ًَُِّ٘ٝ ٟٞؤّٗٔخ
.

اًح ُْ ٓ ُْ ٌُ َُِْٔ ٗٝ ٢َِْٔ ٗ ُْٖ ٌَ٣ؼخ
ًخٕ ُٓ ْو َ
َ ُٞٝ
ذ ُٓ ْٔ َِػخ
 ََّ ٠حُ َـٞحِٗ ِ
ُ
ٔزَؼخ
ػ ٠كَ َٔ ْ
ٝك٤غ أٍَٓ ٟخ ًء ً َْ َٓ ٝ

ٓ َٔؼخ
ِرظَْ٘ظ٤ظِ٘خ كٝ َِّ ًُ ٢ح ٍى كؤ َ ْ
َكَح ٌّ ػِ ٠حِ ٣ّ َ ٧خّ إٔ َٗظ َ َـ َّٔؼخ

******************************
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حُطَٓخف
الحكم بن الحكٌم الطابً

هوابو نفرالحكم بن الحكٌم بن الحكم بن نمر بن لٌس بن جحدر
بن ثعلبة بن عبد رضا بن مالن بن أمام بن عمرو بن ربٌعة بن جرول بن
ثعل بن عمرو بن الؽوث بن طٌى.
والطرماح كنٌته ؼلبت على اسمه فمٌل الشاعرالطرماح حتى ؼلبت
على اسمه وعرؾ بها
واستعملها هو فً شعره فمال :
أنا الطرماح فاسؤل بً بنً ثعل
ب
لومً إذا اختلط التصدٌر بالحم ِ
وكنً ابو نفر و اٌضا ابو ضبٌبة
وكلمة الطرماح لؽة :تعنى الطوٌل او المرتفع وٌمال طرمح
البناء أي اطاله ورفعه وفً لؽة طً تعنً ( الحٌة الطوٌلة ) ثم أطلمت
مجازا ً على كل من ٌرفع رأسه تبخترا وزهوا ً .وربما كنً بالطرماح
منها استنادا لهذا المعنى حٌث كان معتدا بنفسه مزهوا ً بها ولٌل ان من
خصاله الكبر والفخر والتعالً وفً نفسه علوا وزهوا.
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ولد ذكر االصفهانً فً كتابه االؼانً حالة تإٌد ذلن لال انها
روٌت عن الشاعر ابً تمام الطابً:
(مر الطرماح بن حكٌم فً مسجد البصرة وهو ٌخطر فً مشٌته.
فمال رجل  :من هذا الخطار؟
فسمعه فمال:أنا الذي ألول:
لمد زادنً حبا ً لنفسً أنني
امرىء ؼٌر طابل
بؽٌض إلى كل
ٌ
ِ
ولٌل كنً بالطرماح لموله :

الطوي اال اصبحً
ل
أال أٌها اللٌل
وما االصباح منن بؤروح
للعٌنٌن فً الصبح راحةً
بلى إن
ِ

بطرحهما طرفٌهما كل مطرح

ُٝي ك ٢ر٬ى حُ٘خّ ػ ّْ حٗظوَ اُ ٠حٌُٞكش
نشؤ الطرماح فً بٌت شرؾ وعز ومجد فً لومه طٌى  .وطٌىء لبٌلة
ذات عز لدٌم لما لدٌها من مآثر ومكارم فً الجاهلٌة واالسالم ومن خطر
وشؤن بٌن المبابل العربٌة وما حممه هذا المجد له من رفعة ومكانة
بٌن الناس .ؾيدل بهذه المكانة وٌفخر بها ولد انعكس ذلن على نفسٌته
وبما ٌحس به فً لرارة نفسه المتعالٌة من خطر فً المجتمع الذي
عاشه وما حممه له من رفعة ومكانة بٌن الناس فً شعره يلول:
لمد زادنً حبا ً لنفسً أننً
بؽٌض إلى كل امرىء ؼٌر طابل
إذ ما رآنً لطع الطرؾ بٌنه
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وبٌنً فعل العارؾ المتجاهل
ا

مألت علٌه األرض حتى كؤنه
من الضٌك فً عٌنٌه كفة حابل
ٗو ٢رخُِجخّ  ٫ٝطــــــَٟ
ٝاٗ٢
ٌّ
ٗو٤خ ً ٖٓ ِػطق حَٓة ؿٝ َ٤حَِ ٛ
اًح ٓخ ٍآ ٙحٌُخٗل ٕٞطَ ّٓــِٝح
كــٌحٍح ٝأٓٝـــــــٞح ًِ ْٜرخٗ٧خٓ َِ

ولعلنا نجد فً هذه الخصلة من طبع الطرماح ٝاكٔخّ ٙرؼظٔظٚ
اكٔخّ ٖٓ ٣ئٖٓ رٔخ ٣وً ٞٛٝ .ٍٞؼَ٤ح ً ٓخ ّ ٞ٣ؿ ٚحُظٜي٣ي
م ٝ
هٛ ١ٞخى ٌ
ُ
ٌّ
كٓ ٢ـخٍ كوَ ٙاُ ٠هُ٣ٝ ٜٚٓٞطخُز ْٜرؤٕ ٔ٣ظ٘ؼٞح ػٖ ٛـخث ٚكبّٗ ٚاًح ٓخ
حَُ٘ ٝحٌٕٞ٣ٝ ًٟ٧
ؿ٠ذ ٔ٣ ٫ظط٤غ حكي كَٔ ؿ٠زُٞٝٝ ٚؿ ٚك٢
ّ
ػَٔ٤ح ٗ ٞٛٝؼْ حَُٔء ٛ٧يهخث٣ ٫ ٚظِٔ٣ ْٜو:ٍٞ
كبٕ أٗٔ ٢كِْ أُٗٔ ٢جــــــــٔ٤خ ً
ٓ ٫ٝظو٘ؼخ ً ُِ٘ــــــــــــــخثزخص
ْ ًِ ٫ٝل ََ حُـَٓٝش ٗخد ِؿ ْٔــَح ً
ك٘ ١ٞحُـطـّـ٤خص
أٛـ ّْ حُوِذ
ّ
أٗخ حرٖ حُلَد ٍرظُ٘ٝ ٢ـــــ٤يح ً
اُ ٠إٔ ٗزضُ ٝحًظِٜض ُـيحطـــ٢
ٟٝخٍٓضُ حٟٝ ٍٞٓ٧خٍٓظ٘٢
كِْ أػ ْ
ْـِ ُٝــْ ط٠ؼق هـ٘خط٢
ُؼَ كِ ٌْٓٞطؤ ١ٝاُ٤ـــــــــــٌْ
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اًح ٗ َّٔصُ ٝحٟطَٓض ٌٗحط٢
كان فً طبع الطرماح حدة وزهو ٌحس بنفسه الكبر واالستعالء ٌمول :
أنا الشمس لما أن تؽٌب لٌلها
وؼارت فٌما تبدو لعٌن نجومها
تراها عٌون الناظرين إذا بدت

أجر خطاٌا فً معد وطٌىء

لرٌبا ً وال ٌسطٌعها من ٌرومها

وأؼشمها فلٌنه نفسا ً حلٌم ه ا ً

اال ان نشؤة الطرماح فٌها اختالؾ لدى مإرخً االدب العربً
وتضاربت الوالهم فهنان من ٌحسب ان نشؤته عرالٌة فهذا االصمعً
البصري ٌروي عن شعبة بن الحجاج انه سال الطرماح عن نشؤته
فاجابه ان نشاته با رض السواد وارض السواد هً العراق وفً ذلن
ٌمول الطرماح :
طال فً شط نهروان اؼتماضً
والنهروان نهر كان موجودا فً العراق والتزال اثاره موجودة لحد
ظاهرة هذه اللحظة
وٌإٌده الراي ابن لتٌبة فً الشعراء إذ ذكر أن الطرماح نشؤ
.
بالسواد
بٌنما ٌذهب ابن عساكر انه :
( شامً المولد والمنشؤ كوفً الدار )
وكذلن االصفهانً فً كتابه االؼانً حٌث جاء فٌه:
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( ومنشإه بالشام .وانتمل إلى الكوفة بعد ذلن مع من وردها من جٌوش
أهل الشام )
وانه اٌضا نمل عن ابن لتٌبة:
الرواٌة التالٌة:
(فمٌل للكمٌت :ألعجب من صفاء ما بٌنن وبٌن الطرماح على تباعد ما
ٌجمعكما من النسب والمذهب والبالد ،وهو شامً لحطانً وأنت كوفً
نزاري)
بٌنما ٌذكر الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن:
(وكان الكمٌت ٌتعصب ألهل الكوفة وكان الطرماح ٌتعصب ألهل الشام )
اال انً ارى ومن خالل دراستً لشعره انه عرالً النشؤة والسكن
فسواء ولد بالشام ام بالعراق فمد سكن الكوفة واستمر بها او باطرافها
فكان ٌظهرعلٌه انه بدوي النشؤة والكالم ولد ظهرذلن فً شعره اما
:
هواه فهو شامً الراي والهوى ٌمول :
إذا الشام لم تثبت منابر ملكه
وطدنا له أركانه فاستمرت
ولوله :
:
فً عزنا انتصر النبً دمحم
وبنا تثبت فً دمشك المنبر
و نذلن لوله للفرزدق :
ون ّجان من أزد العراق كتابب

لمحطان أهل الشام لما استهلّت
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صٍىح ى٣خٍٝ ٙأِٚٛ
ٗزخد ح
ٙ
ٝهٜي حُ٘خػَ ر٬ى كخٍّ ك٢
ُٝٝؿظٓ ٚزظـ٤خ ً ٓؼ٘٤ش أك َ٠كًَٓ ٢خٕ ٍُٝهخ ً أٝكَ ٝك٤خسً أٍؿي
ٝطوٞك ،ٚك٤زيُ٘ ٝخ كِ٘٣خ ُٞ ٌٞ٘٣ػش حُلَحم
ُ٘ ٍٜٞ٣خ ٓؤٟٓٝ ٚـَٙ
ّ
َٓ
أٍهظ ٚأّ٣خٓٝ ٚأًحهظّ ٚ
ٝكَهش حٞٗ٧حم كوي أٓ ٠٠كًَٓ( ٢خٕ) كّ ً٫ٞ
حُؼٌحد ٝحُـَرش ٝحُل٘ ٖ٤اُ ٠حُي٣خٍ رَ ٔٓ ٢ٛش ٖٓ ٓٔخص حُّ٘خػَ ك٢
ك٤خط٣ ٚو:ٍٞ
هَ كًَٓ ٢خٕ ُ ٢ِ٤كَرـّٔــخ
ُجٖ َّ
ك ٬رــ ٖ٤ط ِِّ ْ ٢رخر ٍَ كخَُّٔ٤٠قِ
ًلَ ٠ك ََِٗخ ً ٣خ ِٓ َْ إٔ ًخٕ ًحٛزخ
َ
رٌَٓخٕ ر ٢كُْٝ ٌٍ ٞ
َّ
أطَٔفِ
ٔ٣ٝظوَ كٜ٤خ  ٖٓٝػْ ٍكَ
ك٠٤طَ ٍطَى ر٬ى كخٍّ ػخثيح اُ ٠حٌُٞكش
ّ
اُٝ ٠حٓ ٢هخٛيح هخُي حُؤَ ٖٓ ١أؿَ حُؼطخء ٣ٝزيَّ ٝ
إٔ حُطَ ّٓخف ًخٕ
ػخّ ف٣ ٞٛوخ١ز:ٚ
َٓسً ً ََّ ٍ
٣وظِق اُ ٠هخُي ّ
اّٗ ٢حَٓإ ُي ُ ٫ـَ٤ى ٓخ أ َ ِٗ٢
هـٜــخٝد حٓ٧طخٍ
ٌْٓ٘ أْٗ٤
َ
أٍؿٝ ٞآَٓ ً َّ ػخّ ٗللـــــشً
طيم هطخثـــــَ ح٩هظخٍ
ٌْٓ٘
ّ

ٜٗي حُطَٓخف رؼ٠خ ً ٖٓ حُوٜٓٞخص حُوزِّ٤ش ك٤غ ًخٕ حُ٘ؼَحء
ٜزُ ٕٞوزخثِ ْٜكٌخٗض ٜٓخؿخس حُطَٓخف ٝحُلَُىم.
٣ظؼ ّ
هخٍ حُلَُىم:
أطخٍٗٝ ٢كِ ٢رخُٔي٘٣ش ٝهؼش
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 ٍ٥طٔ ْ٤أهؼيص ً َّ هخثْ
كخٗ٘ي حُطَٓخف ه٤ٜيط ٚحُظٓ ٢طِؼٜخ:
كٞحٍّ ٌٓكؾ حر٘ش ٌٓكؾ
ُ٫ٞ
ُ
حُؼٌَٔ
ٝحُ ُ٧ى ُػِع ٝحٓظز٤ق
ُ

ٝه َ٤حكظيّ حُٜـخء ر ٖ٤حُطَ ّٓخف ٝحُلَُىم رؼي ػٍٞس ٣ِ٣ي رٖ
حُِٜٔذ اً ًخٗض  ٌٙٛحُؼٍٞس أَٓ حُولطخٗ ٖ٤٤رؼخٓظٝ ،ْٜحٗظٜخٍٛخ ٣ؼ٘٢
حُو٠خء ػِ ٠حُو٤ّ ٔ٤ش ٓٔخ ؿؼَ طٔ ْ٤طظلخُق ٓغ حُو٤ٔ٤ش ٝحطلوظخ ػِ٠
اهٔخى ٌٙٛحُؼٍٞس ٓٔخ كي ٟرخُطَٓخف حٕ ٜ٣ـ ٞطٔٔ٤خ ً أهٌع حُٜـخء
ٜ٣ٝل ْٜرخٌُ ٍّ ٝحُٜٞحٕ ٤ًٝق أّٗ ْٜهزِٞح كٌْ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ ٣و:ٍٞ

رؤ ١رـــــــــــــ٬ى ططِذ ّ
حُؼِ رؼيٓخ
ّ
ض
رُٔٞيٛخ ٛخٗض طٔــــــــــــِ ًُٝ ْ٤
ًظخثذ
ّ ٗٝـخى ٖٓ أُى حُـؼــــــَحم
ٌ
ض
ُولطخٕ أ َٛحُ٘خّ ُٔخ حٓــــظِ ِٜ
ٛــــــْ حُلخطو ٕٞحَُٔحطوٝ ٕٞأٗــــظ ُْ
ض
ػ٠خٍُِٞٔ ٢٣ءحص ك٤غ حٓظلِ ِ
ن ؿخٗز٘٤خ َٗٝطــــــــــن كـــظوٚ
٣ٝلظ ُ ُ
اًح ٓخ ػظٔ٤خص حٓ٧ــ ٍٞحٓظـــَص
وفً لصٌدة اخرى ٌمول :
ٍٝٝكخٕ ُِ ٍْ ٝى طٔ ْ٤ػ ّْ هُ َ٤ــٜـــخ
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ك ٝٞحَُٓ ٍٞػِ ٚ٤حُ٧ى ُــْ طَى
أ ٝأٍِٗ هللا ٝكـ٤ــــــــخ ً إٔ ٣ؼٌرٜخ
إ ُْ طؼي ُوظخٍ حُ٧ى ُْ طـــــــؼي
ّ ٫
ػِ ٗ َٜحَٓة أٟل ُٚ ٠كَّ
ػِ ٠طٔ٣َ٣ ْ٤ي حُ٘ ٖٓ َٜأكي
ًُ ٞخٕ ٣ول ٠ػِ ٠حَُكٖٔ هخك٤ش
ٖٓ هِو ٚهل٤ض ػ٘ ٚر٘ ٞأٓـــى
 ٖٓٝحُٔ٬كع حٕ حُطَٓخف ًخٕ ٗي٣ي حُلوَ روٝ ٚٓٞر٘لٔٝ ٚك٢
رلذ ً َّ حُ٘خػَ
ىٞ٣حًٗ ٚؼَ٤س هٜخثي ٙهًُ ٢ي فٌٛح حُ٘ؼٝ ٍٞػ٤ن حُِٜش
ّ
ُ٘لٔٝ ٚكوَ ٙرٜخ اً ٗـيٍٜٞٓ ٙح ً طَ٣ٜٞح ً ٝحٟلخ ً كٗ ٢ؼَ ٙكوي ًخٕ
حُطَ ّٓخف طّ٤خٛخ كوٍٞح ً
رلذ ٗلٔٝ ٚرو٣ ٚٓٞو:ٍٞ
ّ

آٍحر٢
ْٓ ََ ٛضُ ِٓ َٖ حُ ِ ّ
ِاَِّٗ ٢
ٜزخ َ
ْ
أُ َٓ َ
ٓ ِٔ ْؼضُ َكٔخ َٓش
خٕ ًُ ْ٘ضُ اًح َ
ًَ
َ
أرٞى ك ٢رٌهخط ِٚ
ٓـ ٌي أٗخ َم

َِٓ ْٞصُ َر ْؼ َي ط ِؼَِّش ٍ ٝصَ١حر٢
َ ٝ
د
ن حَ ١ْ ٧ح ِ
ََ ٛيَُضْ َر ٌَ ْ٤ضُ ُِ٘خ ِث ِ
ُ
د
ٝ ....ٍٞ ١حْ ٓ َٛل ََع ح٘ ١ْ َ٧خ ِ

هٔخهْ ٠٤١ء
ر٤ضٌ رـٌ ٤ق ك٢
ِ
ٍَ
ُ
ر٤ضٌ ٓٔخػش ُ
ٝح ٖ٤ٓ٧ػٔخىُٙ

رَ ّنٍ ُ ٌِ ُِ َي ِػ ُِّ رَ ٍْ ٤
ض ٍَحر٢
د
ٝح٧ػَٓخٕ
ٝكخٍّ حُِ ّ٬ٜ
ُ
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حُـ٬ثذ ؿيٝس
ػٔ ٢حٌُٛ ١ز َق
َ
ًَ
ذ رِ ِلَ٘خثِ ِٚ
ٝأر ٞحُلَ َِ ٞحٍ ِّ ُٓ ْلظ َ ٍ

كَ َُ ٜ
ٔؤ ٍْ ط َ ِـ ْي ُٝ ْْ ٛح ُِي١
٘خى ،اِ ْٕ ط ْ

ْٜ َ٣يِ ١أٝحثَِِ ٜخَّ ً ،
َؤٕ ُِٞح َءُٙ

كَ ََ ْٜ َٗ ٢
د
ٝحٕ ِر ْـلَ ٍَ ِٓ ْط٘خ ِ

د
حُ٘لٞٓٝ ،َ٤ث َُ
ٗلَ
ّ
حَُٜح ِ
ُ
ِ

ٜخر٢
ٓ٘خ ُء َ
َِ٤طَ ِٗٝ ٢
َ ُْ ُٛ ٝ
ػ٘ َ

د
لخٍ َ
م ٛخ َٓش ِ حُ ٌٌََّح ِ
ْأَٛ ٝضْ َٓ ِ

ٝػٓ ٬ـخكخ ً ٓؼِٜخ ،كظـيُضْ ،

 َّ ٞ٣حُزُطخفِ٠٤١ٝ ،ء ٌ طَى ١رٜخ

َ َِِّ٘ ُ َٖ ِْ َٜ ٜظ َِ حُزَ ِؼِ ٤ي ًَؤَّٜٗخ
ْ َ٣

حُٔلخهَ ٤١جخ ً
رَ أٜ٣خ حَُؿ َُ
ُ

َ
َْ ٟرخ ً ر ٌُ ِ َّ ُٓ ٍَ َّٜ٘ي هَ َّ
د
٠خ ِ

د
حك ُ
ِ َٞ َُ ،ٕٞ
ن حْ ٧هَح ِ
ُؿ َْ ُى حُ ُٔظ ُ ِ

خٕ ُ ِّ ْٞ َ٣ى ُؿَّ٘ش ٍ َ ٝ
ِػ ْوزَ ُ
د
ٟزخ ِ

د
أػِرضَ ُزّ َي أّٔ٣خ اػِح ِ

حٍس َ ٝحُُّ٘زُ َ ٞف ُِ َط ِ٠ّ٤ء
ِا َّٕ حُؼَ ََ َ
ٍَ

َّ
د
ٝحُؼِ ػ٘ َي طٌخٓ َِ ح٧كٔخ ِ
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طٞك ٢حُطَٓخف ػخّ \ ٛ 102ـَ٣ش – ٬٤ٓ 722ى٣ش ٝه َ٤ك ٢ػخّ
\ 105رٔ٘٤خ  ًٌَ٣حُيًظٞٗ ٍٞه٤ٟ ٢ق حٗ ٚطٞك ٢كٛ 112 ٢ـَ٣ش –
٬٤ٓ732ى٣ش.
ٍٝ ٖٓٝحثغ ٗؼَ ٌٙٛ ٙحُو٤ٜيس أ٠٣خ:
ذ
ُِ َٔ ْٖ ِى ٌَ ٣
حُـ ِْعِ ِٓ ْٖ ٍَ َر ِ
خٍ رٌٜح ِ

ىَٓ٘ظُٜخ
خٍ حَُّظ ٢أ َ ْر ٌَظْ َي ْ
ِط ِْ َي حُ ِ ّي َُ ٣
ن
ن ِٓ ْٖ ىَُ ِٚ ِٗٝه َِ ٌ
أ َ ًَْ٘خكََ ُٚهَِ ٌ

ٜزخَٓٝ ،صْ
ٓضْ ر ُِ ٣ٍ ٚق حُ ّ
ُ ّٔخ أ ّ

ّ
ح٧كِس ِ ْ
َ
َ
ذ
ٖٓ
رٖ٤
ٞٛرخٕ كخٌُؼ ِ

د
كخُي َّْٓ ُغ ِٓ ْ٘ َي ًَ َ ِّ ِْ ٜحُ َّ
َّ٘٘ش ِ حُ َّ
ٔ َِ ِ
ًخَُ ََّْْ َ٘ٗ ٢ِ ٣طَّ ِ ١ًِ ُٚ
د
َّ
حُِ ْر َِؽِ حُ َِ ٜي ِ

ذ
َُزَُٜ َٗٞخَ َٝ ،ؿيُ َٛ ٝخ ػ َ ََّس َ حُ َّ
٘ َو ِ

خّ ْ
ٖٓ ُِ ًًَٝ ٠َِ٤طٜخ
٣ ٫ؼِ ُْ حُّ٘ ُ
د
م ِ
ِ ََ ١َ ْٖ ٓٝ
َٓخ هَ ْي ط َ َـ ََّػْضُ ِٓ ْٖ ٗ ٍَْ ٞ
 ٞهِِ ِِ ٤ي ُ٢
٣خ َُ ِْ ََ ٤اِّٗ ،٢ك ٌُ ِلّ ٢رَ ْؼ َ

ٓؤ َ ٍْ رَ ٢ر٘ ٢ػ ُ َؼ ٍَ
أَٗخ حُ ِ ّط َِ َّٓخ ُ
ف ،كخ ْ

ِٓ ْٖ َ٠ ِّ٤١ء ٍ ًََُ٘ٓ ٝخىِ٣قٍ ْ ُٓ ٝ
د
َ ٠ط ََ ِ

هَ ْ ٢ٓٞاًَِح ْ
ذ
حهظََِ َ ٢حُظ َّ ْ
ِ َ٣رخُ َلوَ ِ
ٜي ُ
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ٓؤ َ ٍْ رِ َٔ ْ٘ ِٜزِ ِٚ
َؿ ّيِ ١أرَُ ٞك ْ٘زَ ٍَ ،كَخ ْ

َّ
ٜٓ٧خ ٍ
ر٠ؼَُ٘ ٖٜخ
ؿَ ٟك٢
ص َ

د ِٓ ْٖ ػُؼَ ٍَ
ُ
ٝ ٖ٤حْ َ ٧ك َ
ٔخ ِ
ٗ ِ ّْ حُؼَ ََحِٗ ِ

حُوٌُِٜ٘ٔٓ ،َ٣خ
ػٖ
ٓؼخُ٤خ ِ
ِ
ص ِ

ؿَٗ٤خ َٓٛضْ
ٔٔخ ُء
اًح حُ ّ
ٍ
ُوِ ّٞ

خّ  ٫طُي ٍَْ ْى أ ِِهٌَ٤طُ٘خ
اِ ْٕ َٗؤ َ ُه ٌِ حَُّ٘ َ

حُلٞحٍّ ٝح٬ٓ٧ىُ  ،ه ْي ػِٔضْ
ّٓ٘خ
ُ

 ٖ٣ٞكًَّٓ ٢ز ِٚ
رٖ ُؿ ٍ
ِ
ًؼخَٓ ِ

حُٔ٘ؼْ حُّ٘ؼ َْ حُ٬طٔٓ ٢ؼضَ رٜخ
ِ

َْٓ٘ َٗٝ ، ٠ل َُ ْر ُٖ حَ َ ٧
ْ
أُ َٓ َ
ؿ ِ َّ أ ِر٢
خٕ أ َ ْ

ذ
ٓخ ُء
حٌَُحّ ٍٗخىح ً َ
ؿِ ٣ٍ ١ً َ٤
ِ

ْ
َ
ذ
 ٖٓٝؿيِ٣ش َ٫ ،
ٔ٣ـيٕ ُِ ُّ
ِ ُِٜ

أَ١حف ٗـ ٍي ْ
ذ
ُ
ٖٓ أ َٛحُ ّطِقِ ٝحٌُ٘ ِ

ذ
ػ٘خَٜٗخ كّ ٢
حَُٟخ ٓ٘ٝ ْْ ٜك ٢حُـِ ٠

ذ
ْأَّ َٗ ٝط ِِ ْذ َٗظَؼَ َّي حُ َل َّ
ن ك ٢حُ َّط َِ ِ

ذ
ُ
ػ َِْ٤خ َٓؼَيِّ ،
ّ٘ٓٝخ ًُ َُّ ًَ ١ك َ
ٔ ِ

د
ٓ ْؼيََ ٟ
ْأِٓ ٝؼْ َِ أ َ ْْ ِّ ٝر ِٖ ُ
ٓ ِِ ّ٤ي حُ َؼ ََ ِ

د
ك ٢حُـخ٤ّ ِٛش ِ ٝحُلٌ ِ
ّخى ٌَُُِ ِ
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ْأً ٝخُلَظَِ ٠كخطِ ٍْ اِ ًْ هَخ ٍََٓ :خ ٌَََِٓضْ

ذ
خِ ُِّ٘ ١
خّ ٜٗزَ ١ً َّ ٞ٣ ٠ه٘ ِ
ًلّ َ

ٗ َ١خٍرُُٚ
ْأٝ
ًخرٖ ك٤ش َ ُ ّٔخ َّ
ِ

أ َ ُْ َٓ َ
ذ
حَُ ِ
خٕ ِِ ْٔ َ٣يُ أ َ ّْ ِ ََ ٛ
٣ق ٝحُوَظ َ ِ

ٓخ َى حُ ِؼ َ
َحم ٝأ َ ُْلَ  ٠كِٝ ِٚ ٤ح ُِ َيُ ٙ

ٓطِّزخ ً رظَح ٍ
ذ
ص
َ
ؿّ ٓ َ٤طِ ِ

 ْ٤حَُّ٘ؤ ْ ِٕ ِٓ ْٖ ُٓ َ
ٍَ ٠
ًَ ْْ ِٓ ْٖ ٍَثِ ٍ
 ْ٤ػ َِظ ِ

ه ْي رخصَ ٌُ ٣ي اُ ٠حُّ ٜطخ ٍِ هخٍَُٗٚ

ُُ ْ٤
ٓ ٌَ٘٣ؼظ ّيح ً رٔؼ ِِ ِْْ ٜ
حرٖ
َ
َ
ى
ٓلََِ ٜخ
َ١خرَضْ ٍَ ِر٤ؼَش ُ أ ْػَٛ َ٬خ ٝأ ْ

ُ
أُِ٘ ٝخ
ٗلٖ
حَُإ ّٝػِٜ٘ٓ ٠خؽِ ّ
ُ

ذ
ِ
ِ ٍَ ْٖ ٓٝر٤ؼَش َ َٗخث ٢حُي َِّحٍ ٝحَُّ٘ َ
ٔ ِ

ذ
ٓٞح ِ
ٌٗخ َ ُِٔطخ٣خَ ّ٤١ ،غ حُوز ِ

ذ
كظَّ٣ ٠هّ ٠اُ٠
ِ
حُـُٞحء كٓ ٢ز ِ

ذ
ٌَ٘٣ٝ
حُِئّ ُ ْْ ْ
طٌؼَ  ْْ ُٝطط ِ
ِ
ُ

ذ؟
ِٓ ْٖ َٓ ٌْ ِكؾٍَ ُ٣ ْٖ َٓ ،
حَُأْ َ
ٔ ّ َِّ ١ٞ
ّ ِرخٌََُّٗ ِ

**********************************
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12

العرجً

هو دمحم بن عبد الرحمن االموي وهو من احفاد الخلٌفة
حَُحٗي ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُٝوذ رخُؼَؿٔٗ ٢زش حُٓ ٠لَ ٫ٝىطٚ
ك٤غ ُٝي كٟٞٓ ٢غ ٣وخٍ ُ ( ٚحُؼَؽ ) هَد حُطخثق ك ٢ر٤ض َٗف
ٖٗ ك ٢كخٍس ٍٓٞٔ٤س ٖٓ حُظَف ٝحُؼزغ ٓٝطخٍس حُ٘ٔخء.
ٝؿٌُ٘ ٠ح أ
طـٍِ ر٘ٔخء ًؼَ٤حص ٖٓ كَحثَ حُ٘خّ ٝهً َ٤خٕ ٣ـظْ٘ ٓٞحْٓ حُلؾ
ح ٝؿَٛ٤خ ُِظـٍِ رٖٔ طؼـزٗ ٖٜ٘ٓ ٚخٗٗ ٚخٕ ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش
حُٔوِ ٢ٓٝح ٫حٕ ح٫ه َ٤حًؼَ َٜٓ٘ٗ ٚس ٝحًؼَ ٓـخَٓحص ٝحٗي طـِ٫
ٝحٍم ٗؼَح ٝحٗؼَ ٓ٘ ٚكٌٛ ٢ح حُزخد ٣و: ٍٞ
ٌوسدنً جسم المرافك تارة
جباٌرها عضت بهن المعاضد
ٌفد ٌننً طورا وضممنً تارة
كما ضم مولودا الى النحر والد
ٌملن اال تبدي الهوى ٌستزدننً
ولد ٌستزاد ذو الهوى وهو جاهد
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كان من أوسط لرٌش نسبا ً وأكمل فتٌانها َخ ْلما ً وخلُما ً وكان
كرٌما ً سخٌا ً جم المروءة  ..فمد أصابت الناس مجاعة فً عهده فمال
ً ما تعطون فلم ٌزل ٌعطٌهم وٌطعم الناس
للتجار  :أعطوا الناس وعل ّ
حتى أخصبوا وانتهت المجاعة .
وكان من الفرسان المعدودٌن مع مسلمة بن عبد الملن فً ؼزوة
ق كثٌرة فمد باع أمواالً
نؾ ا
حسن وانفك فٌها ا ا
ا
المسطنطٌنٌة وابلً بالء
عظٌمة كانت له وأنفمها كلها فً سبٌل هللا حتى نفدت .
ولد تطلع إلى ما ٌطمح إلٌه أمثاله من الشباب ،وأراد – وهو
حفٌد الخلٌفة عثمان بن عفان رضً هللا عنه – أن تكون له فً دولة
بنً أمٌة منزلة تالبم نسبه وسجاٌاه وتكافا بالءه وجهاده فً سبٌل
وسابكته فً
ا
هللا  .اال انه لم ٌفلح إذ لم تنفعه عند بنً أمٌة مإهالته
ً
الخٌر كما لم تنفعه لرابته من عثمان رضً هللا عنه ؾاضطر العرج ّ
أن ٌعود إلى الحجاز ٌابسا ً محزونا ً – وأن ٌنكب على حٌاة اللهو
والمجون لعله ٌجد فٌها متنفسا ً عن ٌؤسه وإذا به ٌتحول شٌبا ً بعد
شًء إلى رجل شدٌد النممة على الناس ٌنصرؾ عنهم ما صرفه
اللهو والعبث فإذا اضطر إلى مواجهتهم لم ٌجدوا منه خٌرا ً وهم
عودهم باألمس على أن ٌجدوا عنده الخٌر كل الخٌر .
الذٌن ّ
وكان العرجً شاعرا ً بارعا ً تتبع خطوات عمر بن أبً ربٌعة
ً ما لبث أن استؽل ؼزله الصرٌح فً إٌذاء والً مكة دمحم بن
ثم العرج ّ
هشام المخزومً منتمما ً بذلن من بنً أمٌة إذ كان الوالً خاالً
للخلٌفة هشام بن عبد الملن فكان العرجً ٌتؽزل بؤم الوالً وزوجته
وٌدفع بهذا الؽزل إلى المؽنٌن لٌنتشر بٌن الناس  .ومما لال فٌها :
عوجً علٌنا ربة الهودج
انن ان ال تفعلً تحرجً
انً اتٌحت لً ٌمانٌة
احدى بنات الحارث من مذحج
نلبث حوال كامال كله
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ما نلتمً إال على منهج
فما كان من الوالً وهو خال الخلٌفة االموي اال ان سعى
لإلٌماع بالشاعر واالنتمام منه حٌث أودعه السجن وعذبه الٌما
وصب علٌه الزٌت ثم أبماه
حٌث ضربه بالسوط وحلك رأسه
ّ
فً السجن تسع سنٌن إلى أن مات فٌه وهو او شاعر لرشً ٌعذب
وٌهان وٌفعل فٌه هذا الفعل االلٌم .
ولٌل كانت أشعاره تتوالى من السجن شاكٌة ما ٌلمى من ظلم
وعذاب وهً تفٌض باأللم والحسرة وعبثا ً كان ٌستنجد بأهله كً
ٌؽضبوا له وٌنصروه فلم ٌلتفت أحد منهم إلٌه  .حتى إذا أٌمن أن
أهله لد ض ٌّعوه ،وأنه سٌموت بٌن جدران السجن أطلك من أعماله
صرخة مدوٌة ،ظلت تتردّد باسماع الدهر وتهتز لها أفبدة الناس
حزنا ً
وأسى فمد أضاع نفسه وضٌّعه أهله الحظ الٌه ٌمول :
ً
وأي فتى أضاعوا
أضاعونً َّ
معترن المناٌـا
وصبر عن َد
َ
ٍ
كؤنً لم أَك ُْن فٌهم َوسٌطا ً
أ ُ َج َّر ُر فً الجوامع ُك َّل ٌوم

سـداد ث َ ْؽ ِـر
لٌوم كرٌه ٍة و ِ
ِ
ولد شرعَتْ أسنَّتَها ِلنَحْ ري
سبتً فً آل ع َْم ِرو
ولم تَنُ نِ ْ
ص ْبــري
أال هلل َم ْظ َلمتً و َ

ٌتمٌز شعر العرجً ككل الشعراء الؽزلٌٌن بوضوح العبارة
وسهولة اللفظ ؼلب على شعره سرد المصص الؽرامٌة ومطاردة
النساء
ومن لصابده فً الؽزل :
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ور بَ َع َ
سوالً فً ُمال َطفَ ٍة
ثن َر ُ
ُح ٌ
ثَمفا ً إِذا أَسمَ َط

سا َءةُ
الو ِه ُم
النَ َّ
َ

َ
ؼفَ َلت
دء ِإذا
ً أَن ِإٌتِنا ُه ٍ
ِإلَ َّ
سنا ِإفت َ َ
ع ِل ُموا
ضحنا ِإن ُه ُم َ
أَحرا ُ
فَ ِجبتُ أَمشً عَلى َهو ٍل

ش ُمهُ
أ ُ َج َّ
رء َهوالً فً ال َهوى ك ََر ُم
ت َ َج ُّ
ش ُم ال َم ِ

ًَء أَلُو ُل لَهُ
ِإذا ت َ َخ َّوفتُ ِمن ش ٍ
فامض ِبما لَد لُ ِد َّر المَلَ ُم
ؾ
ِ
لَد َج َّ
أَمشً كَما َح َّركت ِرٌ ٌح ٌَمانٌَِةٌ
ُ
الر َه ُم
ؼصنا ً ِم َن
البان َرطبا ً َطلَّهُ ِ
ِ
وس
س ِ
راز ال ُ
فً ُحل ٍة ِمن ِط ِ

شر َب ٍة
ُم َ
تَعفُو بِ َهدّابِها

ما

ِب المَ َد ُم
تُند ُ

ِب ِه
ٌس
َو ُه َّن فً َمج ِل ٍس خا ٍل َولَ َ
ع ٌ
ٌه َّن أَخشاها َوال بَ َر ُم
ٌَن َ
علَ ِ
لَما بَلَؽتُ إِزا َء

ُمكتَتِما ً
ب الحاج تَحتَ اللٌَ ِل ُمكتَتِ ُم
َوطا ِل ُ

ب
البا ِ

سد َ
َّدن لً أَعٌُنا ً نُجالً كَما
َ

نَ َظ َرت
أُد ٌم ِه ٌ
جان أَتاها ُمص َعب لَ ِط ُم

لالَت ِكالبَةُ َمن َهذا فَمُلتُ لَها
ع ُموا
ت ِمن أَعدابِ ِه َز َ
أَنا الَّذي أَن ِ
ب
امرإ َل َّج بً ُح ٌ
ِإنًّ ُ

احر َ
ضنً
فَ َ
سمَ ُم
َحت ّى َبل ٌِتُ َو َحت ّى َ
شفَّنً ال َ
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ال تَذك ُِرٌنً

فان ِعمً

نَع َمةً

عداء
ِأل َ ٍ

أَنَّ ُه ُم
لَو
الحمى إذن َط ِع ُم وا
ؽضنا أُط ِع ُم وا ِ
ِمن بُ ِ

تُ َ
س ِنها
جزي ِبؤَح َ
سنى ِمن أَه ِل ِن النِعَ ُم
فَ ُربَّما َم َّ
لَعَلَّ ُه ُم
أَن ٌُح ِدثُوا تَوبَةً فٌها ِإذا أَثُموا

تر ال ُمح ِب َ
ٌن فً الدُنٌا
ِ
س ُ
اآلناس
ناس ِم َن
ِ
ِإذا أ ُ ٌ

جاو َر ُهم
َ
تَذَ َّم ُموا بِاصطالحٍ بَعدَما ُح ِر ُموا

فاء لَكُم
الو ِ
َهذي ٌَمٌنً َرهٌنا ً ِب َ
شح
نؾ الكا ِ
فَارضى ِبها َوال ِ
لالَت َر ِضٌتُ َولَ ِكن ِجبتَ فً

لَ َم ٍر

س ِبٌلً كَما َخلٌَّتُ ذا
َخلَّت َ

عذُ ٍر
ُ
ِإذا َرأَتهُ

ٌض
َحت ّى أ َ َوٌتُ إلى بِ ٍ
كواس
فَ ِبتُّ أَسمً ِبؤ َ ٍ
ٌَ َجعَلنَنً

بَع َد

الر َ
ؼ ُم
َ

َه ال تَلَبَّثتَ َحت ّى تَد ُخ ُل ال ُ
ظلَ ُم
ِإ ُ
ناث

ال َخٌ ِل

تَنت َ ِح ُم

تَرابِبُها
لً َوالحنّا ُء َوال َكت َ ُم
ِمن َزٌِّها ال َح ُ
ع ُّل
أُ َ

تَ
سوٌؾ
ٍ

جر
َحت ّى َبدا
ِ
ساط ُع ِملفَ ِ

ِبها
أَ
س ُم
صناؾ َ
طاب ال َطع ُم َوالنَ َ
شتّى فَ َ
َ
َوتَؽد ٌَ ٍة
ٌث ٌُث ِبتُ ُ
ِب َح ُ
رض ال َ
الولَ ُم
ؼ َ
ض ِ
ام ِر َ
تَحسبُهُ
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رٌك بِلٌَ ٍل ِح َ
ٌن ٌَض َط ِر ُم
َ
سنا َح ٍ
ب لَد
َكؽُ َّر ِة األَز َه ِر ال َمنسو ِ
َودَّعت ُ َّ
هن

شًَ ٌء

َوال

راجعُنً
ٌُ ِ
اال البَ ُ
نان َوإِ ّال

ِإذا أ َ َر َ
دن كَالمً ِعن َدهُ
لَ ّما

ت َ َب ٌَّنَّهُ

س َرت
ُح ِ
هو ُمص َط ِخ ُم
الجال ُل ِتالالً َو َ
عَنهُ ِ
األُعٌُ ُن

اِعت َ َر َ
ضت
عبَراتٌ فَاِنثَنى
ِمن دُونِ ِه َ
ٌَع ُ
طفنً
ِل ُحبِّ ِه َّن

الوج ُد
َو َ

َو ُه َّن

الولَّهُ
ُ

س ُج ُم
ال ُ
ال َك ِل ُم
ُ
الر َإمُ

تَحتَهُ

نَ َه ٌر
س ُم
ٌَؽطى َوتَرفَ ُع ِمن أَفنانِ ِه النَ َ

تَكا ُد ما ُر َ
من نَهضا ً ِلل ِمٌام

َمعا ً
أَ
ُ
لطان تَنمَ ِص ُم
عجاز ُه َّن ِم َن األ َ ِ

ٌن ٌَجري
ت َ َمٌُّ َل التِ ِ

ضة َمةٌ
ٌَ ُخونُها فَولَها َمه ُ
شداتٌ َولَد
ُمستَتن ِ

مالَت

ص ِو ٌَت
ُ
عكُو َم ال ُمث ِع ِل ال َخ َ
كَما ت َ ُخ ُ
ض ُم
ون ُ
سوا ِلفُها
َ
الوالبِ ِد ال َ
ٌر ال َهوى أَلَ ُم
إِلى َ
ؼ َ

لَ ّما َرأٌَتُ الَّذي ٌَلمَ َ
ٌن ِمن َك َم ٍد
ص ِر ُم
وؾ ٌَن َ
َوأ َ َّن ِ
آخ َر لٌَلً َ
س َ
ردي
لَبِستُ ساجً عَلى بُ َّ

ُمن َط ِلما ً
تَحتَ الشَما ِل َوفٌها لِط ِم ٌ
ش ِب ُم
ط َ

وؾ َوال
سر َ
ع ال َمشً ِمن َخ ٍ
ال ُم ِ

ث َ ِبطا ً
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الر َه ُم
كَاللٌَ ِ
ث أَ َ
بر َزهُ تَحتَ الدُجى ِ
رؾ
َحت ّى أ َ َوٌتُ ِإلى ِط ٍ

ِبرا ِب ٌَ ٍة
عرضا ً ِمن
كَؤَنَّهُ ُم َ

علَ ُم
ع ٍة َ
سا َ

ار ٌُما ُل ِب ِه
ال ٌَك ِ
س ُر ال َط َ
رؾ نَ ّظ ٌ
س ِه لَ َم ُم
رؾ الستٌِنا ِ
ِمن ِح َّد ِة ال َط ِ
كَؤ َ َّنما

رص
لَ ُ

نابٌ ِه

رض
ب تَمُ ُّد الؽُ َ
ضافى ال َ
س ِبٌ ِ

ش ِكٌ َمتَهُ
َ
الجاز َوالخ ِذ ُم
رش ال ُمدى ٌَنت َ ِحٌها
لَ ُ
ِ
فرتُهُ
َز َ
ُ
الحز ُم
ص ُر عَن أَضال ِع ِه
نَه ٌد َوتَم ُ

**********************************
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13

الفرزدق البصري

الفرزدق هو همام بن ؼالب بن صعصعة الدارمً من لبٌلة
تمٌم ولد سنة \  21هجرٌة  658 --مٌالدٌة فً بادٌة البصرة فً
ونش فٌها فً بٌت له شهرة
أ
منطمة ( الكاظمة ) فً الكوٌت الحالٌة
كبٌرة ومنزلة عالٌة رفٌعة فً العز والجاه والكرم والمال فكد كان
جده من رإساء هذه المبٌلة وكان لهذه المكانة تاثٌر على نشاته .
فمال الشعر فً صباه مفتخرا فً بٌته ولبٌلته .
لمب بالفرزدق لجهامة وتؽضن ووجوم فً وجهه ال ٌفارله
ولفظة الفرزدق تعنً الرؼٌؾ من الخبز فكانه رؼٌؾ خبز شعٌر ولد
مدح لومه وفخر بهم ومدح العلوٌٌن وافتخر بهم متعصبا لهم لكنه
مدح االموٌٌن تمٌا وخوفا منهم ولد تعاون مع الشاعر االخطل فً
هجاء

جرٌر فً النمابض .

ٝه َ٤حٕ حُلَُىم ٝؿَ َ٣حٛيهخء ٘ٓ ٖٓٝطوش ٝحكيس هَ٣زٖ٤
ٖٓ رؼٜٔ٠خ حُزؼ ٖٓٝ ٞهزِ٤ش ٝحكيس ( طٔ )ْ٤ح ٫ك ٢حُ٘ؼَ .كٌخٕ
حُ٘خّ  ٕٞ٘ٔ٣ َْٜٗٝ٣ك ٢حٞٓ٧حم ٓغ رؼ ٌُٖٝ ْٜ٠ػ٘يٓخ ٣ؤط٢
حُ٘ؼَ كٌَ ٓ٘٣َ١ ُٚ ْٜوظٝ ٚػيحٝط٦ُ ٚهَ ،حٗظ ٠ٜطزخىٍ حُٜـخء رٚ٘٤
ٝر ٖ٤ؿَ. َ٣
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توفً الفرزدق فً البصرة سنة \  114هجرٌة 732--
مٌالدٌة
ٌتمٌز شعره بموة االسلوب والجودة الشعرٌة ٝهي حىهَ ك٢
حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٫لخظ حُـَ٣زش ٝرَع ك ٢حُٔيف ٝحُلوَ ٝحُٜـخء
ٝحُٛٞق فهو ٌمٌل إلى إجادة الفخر وفخامة اللفظ ،ودلة المسلن
الشعر،ولوة أسره الؽرٌبة .
و صالبة
ّ
ًخٕ كٓ ٢ويّس حُ٘ؼَحء ح٣َٛٝ ٖ٤٣ٞٓ٧لخ ؿَ٣جخ ٣ظـًُِ ٠ي
دػٞى س ُ ٚحُل َ٠ك ٢أك٤خء حٌُؼ ٖٓ َ٤حٌُِٔخص حُؼَر٤ش حُظ ٢حٗيػَص.
 ٖٓ ٝه:ُٚٞ
اًح ٓض كخرٌ ٢٘٤رٔخ أٗخ أِٚٛ
كٜ٣ ٢يم
كٌَ ؿٔ َ٤هِظّ ٚ
 ًْٝهخثَ ٓخص حُلَُىم ٝحُ٘يٟ
ٝهخثِش ٓخص حُ٘يٝ ٟحُلَُىم
ومن اهم الفنون الشعرٌة التً انشد فٌها :المدح والفخر والهجاء
والوصؾ حٌث كان وصفه جٌدا ولد برع فٌه .
ٌمول فً وصؾ ذبب \
و ا طلس عسال وما كان صاحبا
دعوت لناري موهنا فاتانً
فلما اتى للت ادن دونن اننً
وٌان فً زادي لمشتركان
ومن شعره هذه المصٌدة اٌضا –
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صار ََنَ ِجٌُّها
َولَ ّما َرأٌْتُ النّ ْفس َ
اء ضلوعً
عازما ٍ
ت ِم ْن و ََر ِ
إلى ِ
أ َبتْ نَالَتً إالّ ِز ٌَادا ًَو َر ْؼ َبتً،
تى َ
ٌر ِم ْف َراحٍ ِب ُد ْنٌَا ٌُ ِصٌبُها،
ؼ ُ
فَ ً
ول ْم أنُ ْأو ت َ ْلمَى ِزٌادا ً َم ِط ٌّتً
زرانها،
أال لَ ٌْتَ َ
ع ْب ِدٌَّ ٌْ ِن ٌَجْ ت َ َ
ِزٌاداًَ ،و ْ
إن ت َ ْبلُ ْػ ِزٌادا ً فَمَ ْد أتَتْ
ان فً ُم ْ
خر ٍة،
ش َم ّ
نَ َماهُ بَنُو ال ّدٌّ ِ
َو َ
طان ما َر َمى
كان َخلٌلً لَ ْب َل ُ
س ْل ِ
لَنَا ٌَ ْم ِض ّ
ٌن هللاَ ،وهللا لاد ٌِر
َولَ ْوال َرجابً فَ ْ
ض َل كفّ َ
ٌن لم تَع ْد

َوما ال ُجو ُد ِم ْن ْ
ٌِع
أخاللِ ِه بِبَد ِ
ت ال ّد ْه ِر َ
َو ِم ْن نَكَبا ِ
ؼٌر َُ َج ُزوعِ
أل ْك َح َل َ
ع ٌْنًَ َ
ص ِ
احبً ِه ُجوعِ
إذا بَلّؽَتْنً نَالَتً َ
ٌع
ابن َر ِب ِ
اء ال َمجْ ِد َ
ٌع
تى ِلبِنَ ِ
فَ ً
ؼ ٌْ َر ُم ِض ِ
ٌع
س َم ِ
ب ِع ْن َد ال ّ
إلى َح َ
س ٍ
اء َرفِ ِ
ٌع
ؤي َ
إلَ ٌْ ِه ،فَما أد ِْري ِب ّ
صنِ ِ
ام ٍ
عَلى ك ّل َما ٍل َ
ص ِ
ت َو ُز ُروعِ
إلى َه َج ٍر أ ْن َ
ضاإنَا ُ
لر ُج وعِ

ى،و ِك ْلتَا ُهما لنا
ِ
ٌرَ ،وذو لُ ْر َب َ
أم ٌ
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ٌع
ان َخ ٌْر ُ َ
إلَ ٌْ ِه َم َع ال ّدٌّ ِ
ش ِف ِ
َوك َ
َان بَنُو ال ّدٌَّان َِز ٌْنا ً ِلمَ ْو ِم ِه ْم
َو َ
ً ُِم ْن ُه ُم،
كان خدٌِ ٌج َوالنّجا ِ
ش ّ
ش ْع َ
ران َحتى َحبَا ُهما
ِهما َطلَبَا َ

أرك َ
ٌع
األر ِ
َو ْ
َان َط و ٍد ِب َ
ان َمنِ ِ
َسٌع
ذَ َو ْي ِط ْع َم ٍة فً ال َمج ِد ذا ِ
تد ِ
بعَ ْ
جمٌع
ص َرار َِ
ؾ فً ال ِ ّ
ب َوأ ْل ٍ
ض ٍ
ِ

ولٌل ان الخلٌفة هشام بن عبد الملن بن مروان ذهب الى
الحج وبمعٌته الشاعر الفرزدق ولكثرة الحجٌج لم ٌفسح للخلٌفة
وكان الزحام شدٌدا فً الطواؾ والحظ الخلٌفة شخصا اخر تحؾ به
الناس وتخلً له الطرٌك فً الطواؾ اي تفضله علٌه رؼم انه
وسل عنه فاجابه الفرزدق انه االمام
أ
خلٌفة المسلمٌن فعجب منه
زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن فمال لصًدته فً مدحه والتً تعد
من روابع شعره.
نمتطؾ منها هذه االبٌات-:
ؾ البَ ْطحا ُء َو ْطؤتَهُ
عر ُ
َهذا الّذي ت َ ِ
الح ُّل َوال َح َر ُم
َوال َبٌْتُ ٌ ْع ِرفُهُ َو ِ
هذا ُ
ٌر ِعبا ِد هللا ُكلّ ِه ُم
ابن َخ ِ

ً ال ّطا ِه ُر العَلَ ُم
ً النّم ّ
هذ ا التّم ّ

ابن فاط َم ٍةْ ،
إن ُك ْنتَ جا ِهلَهُ
هذا ُ

بِ َج ّد ِه أ ْنبٌَِا ُء هللا لَ ْد ُختِ ُم وا

س لَ ْولُ َنَ :من هذا؟ ب َ
ابره
َولَ ٌْ َ
ض ِ
ؾ من أنك َْرتَ َوالعَج ُم
عر ُ
العُ ْر ُ
ب تَ ِ
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ِك ْلتا ٌَ َد ٌْ ِه ِؼٌَ ٌ
ع َّم نَفعُ ُه َما
اث َ

َفان،
ٌُ ْ
ست َ ْوك ِ

ع َد ُم
عرو ُهما َ
َوال ٌَ ُ

س ْه ُل ال َخ ِلٌمَ ِة ،ال تُخشى َب َواد ُِر ُه
َ
ٌَ ِزٌنُهُ
اثنانُ :ح ُ
لك َوالشٌّ ُم
ِ
سن ال َخ ِ
ألو ٍام ،إذا افت ُ ِد ُح وا
َح ّما ُل أثما ِل َ

لو الشّماب ِل ،تَحلُو عن َدهُ نَعَ ُم
ُح ُ

ش ُّه ِد ِه
ما لال :ال ل ُّط ،إالّ فً ت َ َ

ش ّه ُد كانَتْ ال َء ُه نَ َع ُم
لَ ْوال الت ّ َ

ع َّم البَ ِرٌّةَ
شعَتْ
باإلحسان ،فا ْنمَ َ
َ
ِ
ق والعَ َد ُم
َ
ب واإل ْمال ُ
ع ْنها الؽٌَا ِه ُ
ش لال لا ِبلُها
إذا َرأتْهُ لُ َر ٌْ ٌ

إلى َمك َِار ِم هذا ٌَ ْنت َ ِهً الك ََر ُم

ٌُ ْؽ ِضً َحٌا ًءَ ،وٌُؽ َ
ضى من َمهابَتِه
بِ َكفّ ِه َخ ٌْ ُز َر ٌ
ك من
ان ِرٌ ُحهُ َ
عبِ ٌ
س ُكهُ ِع ْر َ
فان َرا َحتِ ِه
ٌَكا ُد ٌُ ْم ِ
ع ّظ َمهُ
هللا ش َّرفَهُ لِدْماًَ ،و َ

فَ َما ٌُ َكلَّ ُم إالّ ِح َ
س ُم
ٌن ٌَ ْبتَ ِ

أر َوعَ ،فً ِع ْرنٌِنِ ِه ش َم ُم
ك ّ
َؾ ْ
ٌم إذا ما َجا َء ٌَست َ ِل ُم
ركن ال َح ِط ِ
َج َرى بِ َ
ذان لَهُ فً لَ ْو ِح ِه المَلَ ُم

ستْ فً ِرلَا ِب ِه ُم
ك لَ ٌْ َ
ُّ
أي ال َخالبِ ِ
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ً َهذاْ ،أو لَهُ نِع ُم
ّ
ألو ِل ّ
أو ِلٌّةَ ذا
َمن ٌَشك ُِر هللا ٌَشك ُْر ّ

فال ِد ُ
ت هذا نَالَهُ األ ُ َم ُم
ٌّن ِمن بٌَ ِ

ص َرتْ
ٌّن التً لَ ُ
ٌُنمى إلى ذُ ْر َو ِة الد ِ
األكؾ ،وعن إدرا ِك ها المَ َد ُم
عَنها
ُّ
َم ْن َج ُّدهُ دان ف ْ
ٌاء لَهُ
ض ُل اآل ْن ِب ِ
سو ِل هللا نَ ْب َعتُهُ
ُم ْ
شتَمّةٌ ِم ْن َر ُ

َوفَ ْ
ض ُل أ ُ ّمتِ ِه دانَتْ لَهُ األ ُ َم ُم
سهُ
شٌَ ُم
والخٌ ُم َوال ّ
ِ
ؽار ُ
َطابَتْ َم ِ

ؼر ِت ِه
ٌَ ْنش ّ
َك ث َ ْو ُ
نور ّ
ب ال ّد َج ى عن ِ
كالشمس ت َ
إشرالِها ال ُّظلَ ُم
ُ
نجاب عن َ
من َمعش ٍَر ُحبُّ ُه ْم د ٌ
ٌِنَ ،وبُ ْؽ ُ
ض ُه ُم

ص ُم
نجى َو ُمعت َ َ
ُك ْف ٌرَ ،ولُ ْربُ ُه ُم َم ً

ُممَ َّد ٌم بعد ِذ ْك ِر هللا ِذ ْك ُر ُه ُم

فً ك ّل بَد ٍْءَ ،و َمختو ٌم به ال َك ِل ُم

ْ
ع ّد أ ْه ُل التّمَى كانوا أبِ ّمتَه ْم
إن ُ
األرض؟ لٌل :هم
خٌر أهل ْ
ْأو لٌل :من ُ
ال ٌَستَطٌ ُع َج َوا ٌد بَع َد ُج و ِد ِه ُم

ٌه ُم لَ ْو ٌمَ ،و ْ
إن ك َُر ُموا
َوال ٌُدا ِن ِ

ُه ُم الؽٌُُ ُ
وث ،إذا ما ْ
أز َمةٌ َ
أز َمتْ
البؤس محتد ُم
َواأل ُس ُد أُس ُد الش َّرىَ ،و
ُ
سر َبسطا ً من أ ُكفّ ِه ُم
ال ٌُن ِم ُ
ص العُ ُ
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ان ذلن :إن أث َ َر ْوا َو ْ
ع ِد ُموا
إن َ
ِ
سٌّ ِ
الشر َوالبَ ْل َوى ب ُحبّ ِه ُم
ٌُست ْدفَ ُع
ُّ
س ُ
ان َوال ِّن َع ُم
َوٌُ ْ
ب ِب ِه اإلحْ َ
ست َ َر ّ
ٗ ٖٓٝؼَ حُلَُىم ٛـخإٍ ٙؿَ َ٣ك ٢حُ٘وخث ٌٙٛ ٞح٧ر٤خص :

ّ
ٔٔخ َء رَََُ٘٘ ٠خ
ٓ َٔ َي حُ ّ
إ حٌَُ ١
رَ ْ٤ظخًَ ،ىػَخثِ ُٔ ُٚأػ َُِّ َٝأ ٍُْ َٞ ١
رَ ْ٤ظخ ً رََ٘خََُ٘ ُٙخ حُ َٔ ِِ٤يُ َٓ ٝخ رَ٘٠
خء ،كبّْٗ٘ ُ٣ ٫ ُٚوَ َُ
ٔ َٔ ِ
َك ٌَ ُْ حُ ّ
ذ ِر ِلَ٘خثِ ِٚ
حٍسُ ُٓ ْلظ َ ٍ
رَ ْ٤ظخ ً ُُ ٍَ َ
٘ َُ
ٗ ٌغ َٝأرُ ٞحُلَ َِ ٞحٍ ِّ َٗ َْ ٜ
َُٓ ٝـخ ِ
خء َر ِْ ٤ظ َي ٓؼُِْ ُْْ ٜ
ْ ٣َ ٫لظَزِ ٢ر ِلَ٘ ِ
ػ ّي حُلَؼَخ ٍُ ْ
ح٧ك َ
َُ ٠
أريح ً اًح ُ
٤ذ رَ٤ظَٜخ
ِٓ ْٖ ِػ ِ َِّ ْْ ٛؿ َل ََصْ ًَُِ ٌ
َُ ٍْرخ ً ًَؤّٗ َُ َُ ُْ ٜي ْ ِٚ ٣حُوُ ّٔ َُ
َ
ََ ٟرضْ ػ َ
ٔ ِـٜخ
َِ٤ي حُؼ٘ ٌَزٞصُ رَ٘ ْ
َٝهَ َ
ػَِ َ
ظخد حُ ُٔ ِْ٘ ٍُ
َ ٠٠
٤ي ر ِ ٚحُ ٌِ ُ
ٔخٓ ٢ىحٍٓخ ً
أ ٖ٣حٌُّ َ
َ
ِِ ٖ٣ر ْْ ٜط ُ َ
َِٓلَ ُْ ٢
ّ٤َٜ ١شَ طَـؼَ َُ
أ ّْ َٓ ّٖ اَُ ٠
َ ْ٘ٔ َ٣
ن حُ َليِ ٣ي ًٔخ َٓ٘ضْ
ُ ٕٞكَ ٢كَِ ِ
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حُـٔخ ٍِ رٜخ حُ ٌُ َل َُ ٤حُ ُٔ٘ؼَ َُ
ُؿ َْ ُ
د ِ
َٝحُٔخ ِٗؼُ َ
 ،ٕٞاًح حُّ٘ٔخ ُء ط َ ََح َىكَضْ ،
خء ِؿ َٔخُُ َٜخ  ٫ط ُ َْ َك َُ
ٔزَ ِ
َكٌَ ٍَ حُ ِ ّ
ٜخ ُُْ ٛ
َ َٕ ٝاًح ُ٣ؼَ ّي َك َ
حًْ ٧ؼ َ ُ
ٝحَ ُٓ ََ ًْ ٧
حٍُ ٝ٧
 ٕٞاًح َ ُ٣ؼ ّي ّ
َٓ٘خ ك ٢أ َِِْ٘ ٛخ
ُكَِ َُ حُ ُُِٔ ِ
ٞى ُِزَخ ُ
حَُ ٞ
ٔ َْرَ َُ
ٔخرِـَخ ِ
ؿَٗ ٠ظ َ َ
َٝحُ ّ
ص اَُ ٠
حُـ َزخ ٍَ ٍَ َُحَٗشً
ْ
أكَُ٘ٓ ٬خ ط َ ِِ ُٕ ِ
َٝط َ َوخَُُ٘خ ِؿ ّ٘خً ،اًح َٓخ َٗ ْـ ََُ ٜ
كخ ْىكَ ْغ ر ٌَلّ َيْ ،
أٍىْصَ رَِ٘خءٗخ
إ َ
ً ٕ٬ح حُ ََ ٜ
ػ َ َْ ٜ
ص ٣َ َٛظ َ َلِل َُ
٠زخ ِ
حرٖ َك٘ َظَِشَ حَ ٧
ٝأَٗخ ُ
ؿ َُّ
َٝاّٗ٘ ٢ك ٢آ ٍِ َ
ٟزّشَُٔ ِْ َُ ،ؼَ ُّْ حُ ُٔ ْو ٍَُ ٞ
ٔٔخ َء ًٍُح ُٔٛخ
ػخٕ هَ ْي َرَِ َؾ حُ ّ
كَ َْ ِ
ف ْ ُ٣ؼوَ َُ
ٜٔ٤خ ِٓ ْٖ ً َّ َه ٍْ ٞ
َٝاَُ ِ
٣خ حرٖ حُ َٔ ََح َ
ؿ ِش! أ َْ َٖ ٣هخُُ َي؟
ز ًٝ ٖ٤حُلَؼخ ٍِ ح٧ك َ
َُ ٠
هخُُ ٢ك ٌ
هخُ ٢حٌَُ ١
ذ حُ ُُِٔ َ
ْْٓ ٜ
ؿ َ
ٞى ُٗلَُ ٞ
َ ٜ
ٝاَُ َْ ً ِٚ ٤
َخٕ ِكزَخ ُء َؿ ْلَ٘شَ ْ٘ ُ٣وَ َُ
أّ ًُ َّ هَزٍِ َِ٤ش
ُ َ٠
د ٍَ َ
اّٗخ ََُ٘ ِ
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ٝأَرُ َ
ق أطَخِٗ َِ٣ ٚظَوَ ّٔ َُ
ٞى َه ِْ َ
ذ حُ ٌِ ََ ِحّ َٓٝخ َرَ٘ٞح
َُ ٝ
ٗ ِـِضَ ػٖ َكٔ ِ
ّ
ج ْ٤ػ َِٖ حُ ٌَٔ َِخٍ ِّ ْ ُ٣
٘ـَ َُ
إ حُِّ ِ
ّ
خٍ ًُ ْْ
إ حُّظ ٢كُ ِوج َضْ رِ َٜخ أ ْر َ
ُ ٜ
َ
َ ٢ٛٝحُظَ ٢ى َٓـَضْ
َُ ٜ
أرخى ،حُلََ ٤
ٜخث َي ُ ٢حُّ٘ٞحر ُؾ ا ًْ َٓ َ
ْٞ ٠ح
ذ حُوَ َ
ََ َٛ ٝ
َٝأرَُ ٣ِِ َ٣ ٞي َ ًٝٝحُوُ َُٝفِ ََ ٝؿ َْ ٍَُ ٝ
َٝحُلَ ْل َُ ػَِوَ َٔشُ حًٌُ ١خَٗضْ َُُٚ
ٞى ًََ ُ٘٣ ٫ ُُٚٓ ٬ل َُ
ُكَِ َُ حُ ُُِٔ ِ
ٔؤ ِ ٍُ ٝرَ ْؼ َي ُْْ ٛ
َخًٍَ٘ ٢حُ ُٔ َ
َ ٗ َّٖ ٜ٤
كِ ِ
ٝأ ُه ِ َٞ َٛ ٞحُ َٕ َٝحُّ٘آٓ ٢ح٧ه َط َُ
َٝرَُُ٘ ٞ
ؿيحَٗشَ ْ ُ٣ل ِِزُُْٖ ٌ٣ ْْ ََُٝ ٕٞ
َه َْ٣ ٢ِ٤وُُٜ ُّ ٞخ حُِّجِ ُْ ٤ح٧ػ َِْ ٍُ
نْ ،
إ ُ ْْ طَ٘ظٜٞح
كََِ َْ ٤ز ًَُ َْٖ٣ ،خ ِك َّ
ٌ ٢ػُِ ٠
ؿيحَٗشَ ًَِ ٌَ َُ
ِٓ ْٖ َٓخ ُِ َّ
ّ
ٜخثِيِ١
إ
 َ٣هَ َ
َ
حٓظَحهَ َي ٣خ َؿ َِ ُ
ٓ َ ٟٞأ ِر َ
٤ي طََ٘وَّ َُ
َخء ِ
ِٓؼْ َُ ح ِ ّىػ ِ
ٝحرٖ حُ َٔ ََح َ
ُ
ىحٍ ٍّ
ؿ ِش َ٣يَّػِ ْٖ ِٓ ٢
َٝحُؼَ ْز ُي َ
 َ٤أ ِر ٚ٤هَ ْي َ٣ظََ٘ ّل َُ
ؿ َ
ر٘خك َ
ِ٤ي أرَخ ُُْ ٛ
ْ حُ ٌَِح ُّ ِ
َُ َْ ٤
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كظ ٠ط ُ ََ ّى اُ ٠ػَطّ٤شَ ط ُ ْؼظ َ َُ
ََُ ٝػ َْٔضَ أّٗ َي هَ ْي ٍَ ِ٤ٟضَ رٔخ َر٘٠
ُي ،ػَٖ َ
ِ ٛز َْ كٔخ َ
أر٤يَ ُٓ ،ل ٍَُّ ٞ
كَخ ْ
ََُٝجِ ْٖ ٍَ ِؿزضَ َٓ ٟٞ
أر٤ي ُظ َ َْ ِؿؼَ ْٖ
ػ ْزيح ً اَُ ّْ ً ،ِٚ ٤
َؤٕ أ ْٗلَ َي ُى َّٓ َُ
َ
ْ
أُ ٍَ ٟر َـ َْ َِ ٣ي ّ
إٔ أ ُ ّٓ َي ُ ْْ طٌَ ُْٖ
ا ّ٫حُِّجِ َٖ ِٓ َْ ٤حُلُ ْلِ َُٞش طُل َل َُ
هَ َز َق حَٓ َُُٚ٩وَ َّسً كَ ٢ر ْط ِ٘ َٜخ
ِٓ ْ٘ َٜخ َه ََ ْؿضَ ًَُ٘ٝضَ كٜ٤خ طُل َٔ َُ
ٝاًح رَ ٌَ ْ٤ضَ ػِ ٠أ ُ َٓخ َٓشَ
خٍسً ُ٣ظََ٘ ّو َُ
كخٓظ َ ْ
ٔغ هَ ْ٣َ ً٫ٞؼُ َّْٝ ،ط َ َ
كخُِّئ ُّ ُ َْ٘ٔ َ٣غ ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ ْ
إٔ ط َ ْلظَزُٞح
ٝحُ ِؼ ُِّ ُ َْ٘ٔ َ٣غ ُك ْز َٞط ٫ ٢ط ُ ْلَِ َُ
ػَِ َْ ٤ي ًُ ََّ ػ َ ِ٘ ٍّ ٤ش
حٍطَلَ ْؼضُ َ
اْٗ ٢
ػ َُ
ذ ٖٓ َ
ََ ٝ
ػَِ ْٞصُ كَ َْ ٞ
م رٍَ٘ ٤ًَُِ ٢
ٓؤ ُْضَ رَُ٘ ٢
ؿيحَٗشَ ٓخ ٍَ ْأٝح
ََ ّ٬ٛ
َك ُْ ٤
غ ح٧ط َ ُ
ػ ُٔٞى َِى ط ُ َْ َك َُ
خٕ اُُ ٠
ٔ ََصْ ػَِّ٘٤ظ َ َي ح٧ط َ ُ
خٕ ،كَ٘خ ٌِ ٛي
ًَ َ
ِٓ ْٜ٘خ ِر ِل َ
٤ي ُٓزَُٔٓ ٌٖ َّ٤ظَ ْوزََ
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الكمٌت االسدي
هو ابو المستهل الكمٌت بن زٌد بن خنٌس بن مجالد بن ذإٌبة
بن لٌس بن عمرو بن سبٌع بن مالن بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن
أسد من مضر .
ولد الكمٌت بن ٌزٌد االسدي سنة \  60هجرٌة فً الكوفة وما
ادران ما كانت علٌه الكوفة عند والدته وطفولته وشبابه فمد كانت
مسرحا لصرا ع سٌاسً بٌن االحزاب المتنافسة وصر اع دٌنً بٌن
الفرق الدٌنٌة والمذاهب المختلفة وصراع لبلً شدٌد بٌن المحطانًة
والعدنانٌة وصراع رابع بٌن الكوفٌن والبصرٌٌن حول مسابل النحو
واللؽة .
نش
فً هذا الخضم من الصراعات العنٌفة الملٌبة باالحدات أ
الكمٌت االسدي وتربى تربٌة حسنة طٌبة فدرس اللؽة العربٌة وادابها
وتثر بكل الخصومات التً
ولواعدها وألم بكل التوارٌخ واالنساب أ
كانت موجودة انذان وخاض ؼمارها.
ولٌل كان فً الكمٌت عشر خصال لم تكن فً شاعر :
كان خطٌب اسد وكان فمٌه ا وحافظا للمرآن وثبت الجنان كاتبا ً حسن
الخط وكان نسابة وكان جدالً وهو اول من ناظر فً الشعر وكان رامٌا ً
لم ٌكن فً اسد أرمى منه وكان فارسا ً وكان سخٌا ً دٌنّا ً
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فمد تعصب للمضرٌة على المحطانٌة ورد على الشاعر االعور
الكلبً عندما هجا المضرٌٌن وسعى خالد الكيسً علٌه لدى الخلفاء
االموٌٌن للنٌل منه فامر الخلٌفة االموي عبد الملن بن مروان بمتل
الكمٌت فسجن بالكوفة اال انه هرب من السجن لبل ان ٌمتل ثم ذهب
الى الشام لٌستجٌر باالموٌن منهم فمدحهم فعفى الخلٌفة عبد الملن بن
مروان عنه واكرمه .
أظهر الكٌمت منذ صباه ذكاءا ً نادرا ًولد شهد له بذلن الشاعر
الفرزدق البصري حٌن التماه فً الكوفة وعرض علٌه بواكٌر شعره
فؤثنى علٌه اذ أن الكمٌت .
لال دمحم بن علً النوفلً لال سمعت ابً ٌمول :
 لما لال الكمٌت بن زٌد الشعر وكان اول ما لال ( الهاشمٌات )فسترها ثم أتى الفرزدق بن ؼالب فمال له :
 ٌا أبا فراس انن شٌخ مضر و شاعرها وأنا ابن اخٌن الكمٌت بنزٌد األسدي
 لال له  :صدلت انت ابن اخً فما حاجتن ؟ لال  :نفث على لسانً فملت شعرا ً فؤحببت أن أعرضه علٌن فإنكان حسنا ً أمرتنً باذاعته وإن كان لبٌحا امرتنً بستره وكنتَ اول
من ستره علً .
 فمال له الفرزدق أما عملن فحسن وانً ألرجو أن ٌكون شعرنعلى لدر عملن فؤنشدنً ما للت .
 فؤنشده :طربت وما شولا ً إلى البٌض أطرب
فمال الفرزدق  :فٌم تطربت ٌا ابن اخً.
فمال :
وال لعبا ً منً وذ و الشٌب ٌلعب
لال بلى ٌابن أخً فالعب فإنن فً أوان اللعب .
فمال :
ولم ٌلهنً دار وال رسم منزل
ٌتطربنً بناتُ مخ َّ
ضب
ولم
ّ
فمال :ما ٌطربن ٌابن أخً
فمال :وال السانحات البارحات عشٌة
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مر اعضب
أمر سلٌم المرن أم ّ
ّ
فمال  :اجل ال تتطٌر
فمال :ولكن الى اهل الفضابل والتمى
والخٌر ٌطلب
حواء
وخٌر بنً ّ
ُ
فمال  :و من هإالء وٌحن
لال :الى النفر البٌض الذٌن بحبّهم
الى هللا فٌما نابنً أتمرب
لال أرحنً وٌحن من هإالء ؟
لال  :بنً هاشم رهط الـنبً فاننً خفضت لهم منً جناحً مودة وكـنت
لهم من هإالء وهإال وأرمً بالعداوة أهلها ٌعٌّرنً ُجـ ّهال لومً
فكل:
بحبـهم ا
ع
بؤي كـتـاب أم بؤٌـة سـنة ستمر ُ
ّ
الى كنؾ عـطـفاه أهل ومرحب
وأإنـب
وانـً ألوذي فٌـهـم
ُ
ٌذهب
ٌرى العدل جورا ً ال الى اٌن
ُ

منها ّ
سن خزٌان نـادم وأؼضب
مجنا ً علـى أنً أذم وأؼضـب
وأعـطب
وبؽضهم ادنـى لعـار
ُ
ترى حبّهم عارا ً علٌن و تـحسب

إذا الٌوم ضم الناكثٌن العصبصب
مذهـب
ومالً اال مذهب الـحك
ُ
فمال له الفرزدق ٌ :ابن أخً وهللا لو جزتهم الى سواهم لذهب لولن
باطالً .
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شًء ما طرب إلٌه أحد لبلن .
فمال له :لد طربتَ إلى
ٍ
ولال :
دار وال رسم منزل
ولم ٌُ ْلهنً ٌ

ولم ٌتطـربنً َبنان مخـ َّ
ب
ض ُ

لال :ما ٌطربن ٌا ابن أخً ؟
لال :وال السـانحـات البارحات عشٌةً
أعضب
مر
ُ
أمر سلٌ ُم المرن أم َّ
َّ
فمال :أجل ال تتطٌر.
فمال  :ولكن إلى أهل الفضابل والنُّ هى
ب
حواء
والخٌر ٌُطلَ ُ
وخٌر بنً ّ
ُ
لالَ :من هإالء وٌحن ؟
فمال :إلى النفر البٌـض الذٌن بحبهـم
ب
إلـى هللا فٌمـا نابنـً
أتمـر ُ
ّ
هـاشم رهـط النبً محمـ ٍد
بنً
ٍ
خفضت لهم منً جنا َحً مـود ٍة
وكنت لهم مـن هـإالء وهـإال
وأُرمى وأرمً بالعـداوة أهلهـا

بهم ولهم أرضى مرارا ً
وأؼضب
ُ
ومـرحب
إلى كنؾ ِعطفاه أه ٌل
ُ
وألصـب
مجنّا ً علـى أنـً أُذ ُّم
ُ
ـب
وإنـً ألُوذى فٌـهـ ُم وأُإنَّ ُ

فاعجب الفرزدق بشاعرٌة الكمٌت ولال له:
أ ِذ ْ
ع أ ِذ ْ
ع شعرن فؤنت أشعر من مضى و َمن بمً
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ولٌل لمعاذ  :من أشعر الناس؟
لال  :أمن الجاهلٌٌن أم االسالمٌٌن؟
لالوا  :بل من الجاهلٌٌن.
لال  :امرإ المٌس وزهٌر وعبٌد بن االبرص.
لالوا  :فمن اإلسالمٌٌن
لال  :الفرزدق وجرٌر واالخطل والراعً
فمٌل له ٌ :ا أبا دمحم ما رأٌنان ذكرت الكمٌت فٌمن ذكرت
لال  :ذان أشعر االولٌن واآلخرٌن.
كان الكمٌت االسدي علوي الحزب متعصب للعلوٌٌن :
ولٌل أن الكمٌت دخل على أبً عبدهللا اال مام الصادق رضً هللا
عنه لابال :
ُجعلت فدان أال أنشدن
لال :إنها أٌام عظام
لال :إنها فٌكم.
فمال :هات
فانشده :
ٌصٌب به الرامون عن لوس ؼٌرهم
ُ
أو ُل
فٌا آخـرا ً أسـدى لـه الؽـً ّ
ؾرفع الصادق ٌدٌه ولال:
أسر وأعلن
اللهم اؼفر للكمٌت ما لدّم وأخر ،وما ّ
وكان لد دخل لبل ذلن على اإلمام أبً جعفر دمحم البالر رضً هللا عنه
فؤنشده:
ستهـام
ب مت ٌَّ ٍم ُم
من لملـ ٍ
ِ
أحالم
ؼٌر ما صبو ٍة وال
ِ
ولما اعلن زٌد بن علً بن الحسٌن رضً هللا عنهم ثورته
اٌدها وكانت حافزا ً كبٌرا ً لتدفك شاعرٌة الكمٌت فهو لد نظم المٌّته
المشهورة مإ ٌِّدا ً تلن الثورة هاجٌا ً حكام عصره من بنً امٌة منددا
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ٌمول فٌها:
عـم فـً رأٌـه متؤمـ ُل
أال هـل ٍ

مدبـر بعد اإلشـاعة ممبـ ُل
وهـل
ٌ

وهـل أمـة مستٌمظـون لرشـدهم
وٌكشـؾ عنـه النعسـة المتز ّمـ ُل
لمد طال ضد النوم واستخرج الكرى
أرانا على حـب الحٌـاة وطولهـا
رضٌنـا بـدنٌـا ال نرٌـد فرالهـا
فتلن ملونُ
السوء لد طـال ملكهـم
ِ
الجور لبلنا
ضرب األمثال فً
وما
َ
ِ

اوبهم لـو ّ
أن ذا المٌـل ٌعـد ُل
َ
ونهـز ُل
ٌُجـ ُّد بنا فـً كـل ٌـوم
علـى أننـا فٌهـا نمـوت ونُمتـ ُل
المطـو ُل
فـحتّـام حتـام العنـا ُء
َّ
ألجور من حكـامنـا المتمثـ ُل
َ

فلما بلؽت هذه األبٌات مسامع خالد بن عبدهللا وكان والٌا ً
على العراق من لِبَل هشام بن عبدالملن _ وكان هذا الوالً حالدا ً على
فرواهن هذه
جوار ِحسان من وجوه الكمال واألدب
الكمٌت -فعمد إلى
ّ
ٍ
ّ
فاستنشدهن الشعر
المصابد وأرسل بهن إلى هشام بن عبدالملن
فؤنشدنه اٌاه فؽضب واشت ّد ؼٌظه واستنكر ذلن .وأرسل إلى خالد ٌؤمره
حضر الكمٌت وٌمطع لسانه وٌده .فلم ٌشعر الكمٌت إالّ والخٌل
بؤن ٌُ ِ
محدلة بداره فؤُخذوه إلى السجن ولكنه استطاع اإلفالت منه وذلن أنه
بعث إلى زوجته واسمها ُحبًّ وكانت تحمل عاطفة الوالء لبنً هاشم
فزارته فً سجنه وألبسته ثٌابها وتنمّب بنالبها وخرج حرا ً طلٌما ً ولد
أبصره بعض الفتًة لدى خروجه فمال متفرسا ً:
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 ما ننكر من هذه المرأة إال ٌبسا ً فً كتفٌها ولكن لم ٌفطن إلٌه وتابعالكمٌت سٌره منشدا ً :
خرجت خروج المدح لـدح ابن ممبـ ٍل
على الرؼم من تلن النوابـح والمشلـً
ً ثٌـاب الؽـانٌـات وتـحتـهـا
علَـ ّ

ص ِل
عزٌمة
س ِلّة الن ّ
امرئ الوالً أشبهت ِ
ٍ

ؾعمد الوالً إلى زوجة الكمٌت لٌعالبها فتدخل لومها من بنً أسد
لابلٌن للوالً:
حرة فَدَت بعلها بنفسها فخشً من سوء العالبة
 ما سبٌلن على امرأة ّوخلّ ى سبٌلها .
وفً لصٌدته المٌمٌة ٌمول:
ُّ
أجـن وأبـدي
بل هـواي الـذي
األنـام
لبـنـً هـاشـم فـروع
ِ
الؽٌوث اللٌوث إن أمحـل الناس
األٌتـام
فـمـؤوى حـواضــن
ِ
ساسةٌ ال كمن ٌَرى رعٌة النـاس

األنــعــام
لـوا ًء ورعـٌـة
ِ

ال كـعبـد الملٌـن أو كـولٌـ ٍد
كـهشـام
أو سـلٌمـان بعـ ُد أو
ِ
َمن ٌمت ال ٌـمت فمٌـرا ً ومـن
ََ

حٌى فال ذو إ ٍ ّل وال ذو ذمام

جرت علٌه هذه المصٌدة عتابا ً ووعٌدا ً من الخلٌفة هشام بن
ولد ّ
عبد الملن الذي أحضره إلٌه واستفسر عن األبٌات السالفة حٌث اض ُ
ط ّر
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الكمٌت خوفا ً من المتل صبرا ً وهو ال ٌجدي العمل الرسالً الذي نذر
الكمٌت نفسه من أجله ظن بعض الباحثٌن ان الكمٌت لد خالؾ نهجه
األول ولكن الحمٌمة أن الكمٌت لد اشترى حٌاته ولو إلى حٌن بهذه
وأمره:
األبٌات الٌسٌرة .وهو الذي لال فٌهم من لبل ألذع الهجاء
ّ
فمل لبنـً أمٌة حٌث حلّـوا
أجـاع هللا مـن أشبعتمـوه
ً السٌاسـة هاشمـً
بمرض ّ

وإن خفتَ المهنّ َد والمطٌعا
وأشبع َمن بجوركـ ُم أُجٌعـا
ٌكون حٌا ً ألمتـه ربٌعـا

لكنه لما ضٌموا علٌه الخناق وامر الخلٌفة هشام بن عبد الملن
بمتله مدحهم حفاظا على نفسه ( تمٌة ) حٌث ألام الكمٌت مدة فً
الكوفة متوارٌا وأٌمن ان الطلب لد خؾ علٌه سار فً جماعة من بنً
أسد إلى الشام ولدم اعتذاره إلى الخلٌفة هشام بن عبد الملن وطلب منه
االمان من المتل ولم ٌزل به حتى أجاره.
ولٌل لما دخل الكمٌت على هشام سلم ثم لال :
 ٌا امٌر المإمنٌن ؼابب آب .ومذنب تاب .محا باالنابة ذنبه .وبالصدقكذبه .والتوبة تذهب الحوبة ومثلن حلم عن ذي الجرٌمة .وصفح عن ذي
الرٌبة.
فمال له  :ما الذي نجان من خالد المسري ؟
لال :صدق النٌة فً التوبة.
لال  :ومن سن لن الؽً وأورطن فٌه ؟
لال  :الذي أؼوى آدم فنسى ولم ٌجد له عزما فان رأٌت ٌا امٌر
المإمنٌن تؤذن لً بمحو الباطل بالحك .باالستماع لما للته فؤنشده :
ذكر الملب إلفه المهجورا
وتالفً من الشباب أخٌرا
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أورثته الحصان أم هشام
حسبا ثالبا ووجها نضٌرا
وكساه أبو الخالبؾ مروان
سنً المكارم المؤثورا
لم تجهم له البطاح ولكن
وجدتها له معانا ودورا
وكان هشام متكبا فاستوى جالسا ولال هكذا فلٌكن الشعر.
ثم لال  :رضٌت عنن ٌا كمٌت.
فمال الكمٌت ٌ :ا امٌر المإمنٌن ان اردت ان تزٌد فً تشرٌفً ال تجعل
لخالد علً امارة.
لال  :لد فعلت
وكتب له بذلن وأمر له بجوابز وعطاٌا جزٌلة .وكتب إلى خالد ان ٌخلً
سبٌل امرأته وٌعطٌها العطاٌا الجزٌلة.
ولٌل للكمٌت  :انن للت فً بنً هاشم فؤحسنت وللت فً بنً أمٌة
أفضل.
لال  :انً إذا للت احببت ان احسن.
من اهم االؼراض التً اشتهر فٌها الكمٌت االسدي الشعر السٌاسً
فً المدح والهجاء مدح العلوٌٌن وهجاء االموٌٌن وكذلن له لصابد
فً فنون اخرى:
لال مادحا ً علً بن ابً طالب رضً هللا عنه :
فنعـم طبٌـب النـاس ِمن أمـر أُم ٍة
ً األمـر بعـد ولٌـه
ونـعـم ولـ ُّ

ـب
تـواكلهـا ذو
ّ
الطـب والمـتطبّ ُ
ِب
ومنتجـع التمـوى ونعـم المـإ ّد ُ

188

فكـؾ بـهـذه
بسـط
لـه ستـرتا
ٍ
ٌّ
ودٌـن كؤنّمـا
محـاسن مـن دنٌـا
ٍ

بكؾ وباألُخرى العوالـً تُخ َّ
ـب
ُّ
ض ُ
رب
بها حلّمت باألمس عنماء ُم ِع ُ

ولال ٌهجو االموٌٌن :
ُ
حٌث كانوا
فمل لبنً أُمٌة
ع هللا من اشبعتموه
اجا َ
ً
ً السٌاسة هاشم ّ
بمرض َّ

وإن خفت المهنّد والمطٌعا
واشبع من بجوركم أُجٌعا
ٌكون حٌا ً المته ربٌعا

عا د الى العراق مرة ثانٌة بعد ان عفى عنه الخلٌفة هشام بن
عبد الملن  .وبمً الى ان تولى ٌوسؾ بن عمر والٌة الكوفة بعد ان
عزل خالد المسري فمتله وجماعة من اشٌاعه العلوٌٌن عام \ 126
هجري فً خالفة مروان بن دمحم االموي ولبره فً العراق -محافظة
ة
العمارة فً مزارع ناحٌة كمٌت .
ولٌل فً رواٌة اخرى :
وإذا بالكمٌت فً مجلس ٌوسؾ بُعٌَد لتله خالدا ً المسري الوالً
السابك وكان جنود من الٌمانٌة ولوفا ً على رأس ٌوسؾ بن عمر والً
الكوفة بعد عزل خالد عنها وكان ٌتحٌن فرصة للتخلص من الكمٌت
فؤشار إلٌهم أن ٌضعوا سٌوفهم فً بطنه ففعلوا ووجؤوه فمات لساعته
بعد نزؾ شدٌد.
ٌمول المستهل بن الكمٌت :حضرت أبً عند الموت وهو ٌجود بنفسه
فكان ٌفتح عٌنٌه لابالً:
 -اللهم آل دمحم ،اللهم آل دمحم ،اللهم آل دمحم .
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 .وهكذا لضى هذا الشاعر الكبٌر نتٌجة التعصب الدٌنً الطابفً وكذلن
الصراع السٌاسً وكان ضحٌة لهذه الصراعات والتناحرات واالحزاب
المتطاحنة بٌنها فكان ان لتل حتؾ لسانه وشعره ..
ومن هاشمٌاته هذه االبٌات :
طربت وما شولا إلى البٌض أطرب
وال لعبا منً وذو الشٌب ٌلعب
ولم ٌلهنً دارا وال رسم منزل
ٌتطربنً بنان مخ ّ
ضب
ولم
ّ
وال أنا ممن ٌزجر الطٌر همه
أصاح ؼراب أم تعرض ثعلب
وال السانحات البارحات عشٌة
أمر سلٌم المرن أم مر أؼضب
ولكن إلى أهل الفضابل والنهى
وخٌر بنً حواء والخٌر ٌطلب
إلى النفر البٌض الذٌن بحبهم
إلى هللا فٌما نالنً أتمرب
بنً هاشم رهط النبً فإننً
بهم ولهم مرارا أرضى وأؼضب
خفضت لهم منً جناحً مودة
إلى كنؾ عطفاه أهل ومرحب
وكنت لهم من هإالء وهإال
محبا على إنً أذم وأؼضب
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وأرمً وأرمً بالعداوة أهلها
وانً ألوذى فٌهم وأإنب
فما ساءنً لول امرئ ذي عداوة
بعوراء فٌهم ٌتحدٌنً فاجذب
فمل للذي فً ظل عمٌاء جونة
ترى الجور عدال أٌن ال أٌن تذهب
بؤي كتاب أم بؤٌة سنة ترى
حبهم عارا علً وتحسب
أأسلم ما تؤتً به من عداوة
وبؽض لهم ال جبر بل هو أشجب
ستمرع منها سن خزٌان نادم
إذا الٌوم ضم الناكثٌن العصبصب
أرٌب رجاال منهم وترٌبنً
خالبك مما أحدثوهن أرٌب
إلٌكم ذوي آل النبً تطلعت
نوازع من للبً ظماء والٌب
فانً عن األمر الذي تكرهونه
بمولً وفعلً ما استطعت ال جنب
ٌشٌرون إلً باألٌدي ولولهم
أال خاب هذا والمشٌرون أخٌب
فطابفة لد كفرتنً بحبكم
وطابفة لالوا مسًء ومذنب
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فما ساءنً تكفٌر هاتٌن منهم
وال عٌب هاتٌن التً هً أعٌب
ٌعٌبونً من خبّهم وضاللهم
على حبكم بل ٌسخرون وأعجب
ولالوا ترابً هواه ورأٌه
بذلن أدعى فٌهم وألمب
على ذان إجرٌّاي فٌكم ضرٌبتً
ولو جمعوا طرا علً واجلبوا
وأحمل أحماد األلارب فٌكم
وٌنصب لً فً األبعدٌن فانصب
بخاتمكم ؼصبا تجور أمورهم
فلم أر ؼصبا مثله ٌتؽصب
وجدنا لكم فً آل حامٌم آٌة
تؤولها منا تمً ومعرب
وفً ؼٌرها آٌا وآٌا تتابعت
لكم نصب فٌها لذي الشن منصب
بحمكم أمست لرٌش تمودنا
والردٌفٌن نركب
وبالفذ منها ّ
إذا اتـ َّ َ
ضعُونا كارهٌن ِل َب ٌْ َع ٍة
سٌموا َر ِعٌَّةً
ِردافا ً علٌنا لم ٌُ ِ

َب
أناخوا ألُخرى
واألز َّمة ُ تـُجْذ ُ
ِ
وه ُّم هموا أن ٌَ ْمتـ َ ُروها فٌَحْ ِلبوا
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لٌنتتجوها فتنة ً بعد فتن ٍة
ك
لنا لاب ٌد منهم
عنٌؾ وساب ٌ
ٌ
ولالوا ورثناها أبانا وأ ُ َّمنا
ٌرون لهم حما ً على الناس واجبا ً

فٌفتصلوا أفالءها ثم ٌَ ْركبوا
ب
ٌُمـ َ ِ ّحمنا تلن الجراثٌم ُمت ِع ُ
أب
ورثـَتـْهم ذان أ ٌّم وال ُ
وما َّ
ب
سفاها ً وح ُّ
ِ
ك الهاشمٌٌن ْأو َج ُ

*****************
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15

حُٔو٘غ حٌُ٘ي١
 ٞٛدمحم رٖ ظلَ رٖ ػٔ َ٤رٖ أر َٔٗ ٢كَػخٕ رٖ هْ٤
رٖ حٞٓ٧ى رٖ ػزي هللا حٌُ٘ي.١
ُوذ رخُٔو٘غ ٝحُٔو٘غ ًٔخ ؿخء ك ٢حُوخٓ ّٞحُٔل : ٞٛ ٢٤حُٔو٘غ
حُٔـط ٠رخُٔ٬ف أ ٝػٍِ ٠أٓٓ ٚـلَ هًٞس.
ٝهخٍ حُِر٤ي ١ك ٢طخؽ حُؼَ : ّٝحُٔو٘غ حُٔـط ٢رخُٔ٬ف ح ٝػِ٠
ٍحٓٓ ٚـلَ ٝهًٞس ٝك ٢حُلي٣غ إٔ حُ٘ز( ٢ملسو هيلع هللا ىلص) ُحٍ هزَ أٓ ٚك ٢أُق ٓو٘غ
أ ١حُق كخٍّ ٓـط ٠رخُٔ٬ف .
ٝهخٍ حُظزَ( ١ِ٣حُٔو٘غ حَُؿَ حُ٬رْ ٓ٬كًٝ ٚخٕ ٓـٍ ٢أٓ ٚكٜٞ
ٓو٘غ ُٝػٔٞح أًٗ ٚخٕ ؿٔٔ٣ ٬٤ظَ ٝؿ ٜٚكو :ُٚ َ٤حُٔو٘غ!)
كِوذ رخُٔو٘غ رٔزذ طو٘ؼ ( ٚطِؼٔ ٚحُيحثْ ) ه٘٤ش حُلٔي
ٝحُؼُ ٖ٤لَ ١كٔ٘ٝ ٚرٜخء ؿٔخُٛٝ ٚزخكش ٝؿٝ ٜٚىٓخػش هِوٚ
ًٝخٕ حُو٘خع ٖٓ ٓٔخص حَُإٓخء ًٔخ ًًَ حُـخكع كً ٢ظخرٚ
( حُز٤خٕ ٝحُظز. ) ٖ٤٤
ػَف حٗٞٓ ًٝ ٚهغ ًزَٗٝ َ٤ف ٍك٤غ ُِ٘ٓٝش ػخُ٤ش َٝٓٝءس
ٝحٓؼش ٓٝئىى ر ٖ٤هٝ ٚٓٞػ٘ي ػَ٘٤ط . ٚح ٫حًٗ ٚخٕ َٓٔكخ ٓظ٬كخ
ُِٔخٍ .
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ُٝي ك ٢كَٞٓ٠ص رٔ٘طوش طؼَف د(ٝحى ١ىٝػٖ) ٝطَػَع رٜخ
.
ر ٖ٤ه ٚٓٞكٍ ٢ػخ٣ش ٝحُي٤ٓ ٙي هٝ ٚٓٞػَ٘٤ط ٚك ٜٞحًٕ ٖٓ حُٖٔ٤
٘٣ظٔ ٢اُ ٠هزِ٤ش أَٓة حُو ْ٤حُ٘خػَ حُـخٝ .٢ِٛهً َ٤خٕ ؿي حُ٘خػَ
ػٔ٤ٓ َ٤ي ( ً٘يس) ٍٝٝع حر٘ ٚحَُثخٓش ػ٘ٝ ٚهي ٗ٘ؤ حُٔو٘غ كٌٛ ٢ح
حٍٝ ٢ٓٝػَف رخٗ٩لخم ٝكذ حُؼطخء كؤٗلن ٓخ طًَٝ ُٚ ٚحُي ٙكظ ٠أٛزق
ٓيٗٞ٣خ ً.
ٝه َ٤حٕ هزِ٤ش ً٘يس ٖٓ حٗٝ َٜحػَم حُوزخثَ حُ٘٤ٔ٤ش ٜٓ٘١ٞخ
كَٞٓ٠ص ك ٢ؿ٘ٞد حُ ٖٔ٤ح ٝرخ٫كَ ٟؿ٘ٞد حُـَِ٣س حُؼَر٤ش ٝكٜ٤خ
ر٤ض حُِٔي ُٜٝخ حُٔ٤خىس كوزخ ً ٖٓ حُي ُْ َٛطؼزي ك ٢حُـخ٤ِٛش ح٘ٛ٧خّ ُْٝ
طؤْ رخٝ ّ٫ُ٧رَُ ٖٓ ً٘يس أػً ّ٬ؼ َٕٝ٤كٗ ٢ظٗ ٠ئ ٕٝحُل٤خس
ىٗٝظً ْٜظذ حُضٍحؿْ ٝحُٔ َ٤ػَِٓ ٠حُظخٍ٣ن  ٖٓ ٞٛٝ .حُ٘ؼَحء حٌُٖ٣
ؿِزض ػِ ْٜ٤أُوخرًٝ ْٜخٕ ٓو٘ؼخ ًَ  ٍٞ١حُٞهض كٌخٕ اًح ىهَ ٌٓش ىهِٜخ
ٓظٌَ٘ح ُـٔخُٝ ٚكٔٝ ٖ٤ؿ. ٜٚ
ٗ٘ؤ دمحم رٖ ػٔ( َ٤حُٔو٘غ حٌُ٘ئٓ )١ق حُ٤ي ًؼ َ٤حُؼطخ٣خ ٫
َ٣ى ٓخث ً٬ػٖ ٗ٢ء ًَٔ٣خ ؿٞحىح ٓظ٬كخ ُِٔخٍ ؿ َ٤كَ ٚ٣ػِٚ٤
٣و: ٍٞ
الب ِ
ِ
خل
هل ُ
إّني أُ َحِّخض أَ َ

ُكّمِ ُهم

الب ِ
خل َتحخيضي
َله َ
هل ُ
كان َين َف ُع أَ َ
ما َق َّل
مالي ِإّّل زَادني َكَخماً
َ
حّت ى يكه َن بخز ِق ِ
َللا َتعهيضي
َ َ
َ
والمال يخَفع من َلهّل در ِ
اه ُم ُه
َ
َ ُ َ ُ َ
ِ
خفهض
طخف َم
أَمدى ُيَقّمِب فينا َ
َلن ُت ِ
اكِّف ُهم
خخج
البيض َعفهاً ِمن ُ
ُ
ِ
ِ
مخيض
نهم َوَت
ِإّل َعمى َو َج ٍع م ُ

ِ
مين ِبها
َكأََّنها ِمن ُجمهِد
الباخ َ
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الن ه ِائ ِب ُتححى
نج َ
ِع َ

ِ
ِ
قاريض
الم
ب َ

ً ٝخٕ ؿي ٙػٔ٤ٓ َ٤ي ( ً٘يس) ًٝخٕ ػٔ ٚػَٔ ٝرٖ أرَٔٗ ٢
٘٣خُع أرخ ٙحَُ٣خٓش ٔ٣ٝخؿِ ٚكٜ٤خ ك٤و َٜػً٘ٝ . ٚخٕ دمحم ٓظ٬كخ
ُِٔخ ٍ كظ ٠كظ ٠ه َ٤حٗ ٚأطِق ًَ ٓخ هِل ُٚ ٚأرٓ ٖٓ ٙٞخٍ كخٓظؼَٙٝ
ر٘ ٞػٔ ٚػَٔ ٝرٖ أر َٔٗ ٢رؤٓٞحُٝ ْٜؿخُٔٝ ْٜٛخ هطذ حر٘ش ػٔٚ
ػَٔ ٝرٖ ُٔو٘غ ك ٢ٓٝ ٢حُٔـظٔغ ٝػَف رخٗ٩لخم ٝكذ حُؼطخء
كخٗلن ٓخ طًَٝ ُٚ ٚحُي ٙكظ ٠أٛزق ٓيٗٞ٣خ ً رؼي حُؼِ ٝحُٔخٍ حٌُؼَ٤
ٝؿخءص اكي ٟهٜخثي( ٙحُيحُ٤ش ) ٓؼزَس ػٖ كخُ ٚرؼي حٓظيحٗظٖٓ ٚ
أر٘خء ػٔٝ ٚطؼي  ٌٙٛحُو٤ٜيس ٖٓ أ ٍٞ١حُوٜخثي حُظً ٢ظزٜخ ٝحَٜٗٛخ
ٝك ٌٙٛ ٢حُو٤ٜيس هخّ رخَُى ػِ ٠أهخٍر ٚرؼيٓخ ػخطز ٙٞػًِ ٠ؼَس اٗلخهٚ

ٝحٓ٫ظيحٗش ٓ٘ ،ْٜك ٜٞحٌَُ ْ٣حٌَُ٣ ٫ ١ى ٓخثَ.
حكي ٗؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٫ش ٝهي ػخ َٛحُ٤ُٞي رٖ ٣ِ٣ي ٝحٓظيكٚ
حٓظخُ ٗؼَ ٙرَٛخٗش حِٞٓ٧د ٝحٗظنحء حُ٧لخظ ٝحُٔلَىحص حُِـ٣ٞش ٝحُؼ٘خ٣ش
حُ٘ؼَ٣ش حٍكخثوش ك٤غ ًخٗض ػ٘خ٣ظ ٚر٘ؼَ ٙطؼَد ػٖ طٌٔ٘ ٚك٘ٛ ٢خػش
حُ٘ؼَ ٌٓ ٞٔٓٝخٗ ٚرٗ ٖ٤ؼَحء حُؼَر٤ش ٣و: ٍٞ
ِ ِ
محم ِم َوِا ص َفح َع ِن األَذى
َوُكن معجناً ل ُ
بت ُحّباً ِ
مقارباً
حب َ
َوأَحِب ب ِإذا أَ َ

مت و ِ
ِ
سام َع
َفِإَّن َك ر ٍاء ما َعم َ َ

نت ِ
ع
ناز ُ
َفِإَّن َك ّل َتجري َمتى أَ َ

نعضت َغيخ م ِ
وِابعض ِإذا ِا ِ
باع ٍج
َ
ُ
نت ر ِ
اج ع
َفِإَّن َك ّل َتجري َمتى أَ َ
حٗظ َٜرخُلوَ ٝحُٔيف ٝحُلٌٔش ٝكٜ٤خ ٣و: ٍٞ
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خيض م ُّ
حمها
جعل األ َ
َرض َ
َوّل َت َ
الع َ َ
دار َههاناً َف َهّلِها
فت ِمن ٍ
َوإِن ِخ َ
غمق الباب دونه
وّل تك َّ
ممن ُي ُ

الم َتَنَّقل
َعَم َ
يك َسبيالً َو َع َث َة ُ
دارألَذى َف َت َح َّه ِل
اك َوعن ِا
ِسه َ
عميه بمغالق من العجد مقفل

فد ُه
المخُء ِإّل َح ُ
يث َي َ
جع ُل َن َ
َوما َ
ِ
َففي صالِح األ ِ
جع ِل
َعمال َن َ
فدك َفا َ

ف

ح ٫حٗٗ ٚخػَ ٓوَ ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٫ش ٝحٓ٫ظيحٗش كٓ ٢زَ٤
ًُيٗ .خػَ ٓوَ ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش
تهفي الذاعخ المقنع الكنجي سنة \ 70هـجخية ٬٤ٓ 689 -ى٣ش
ٝك ٢حُوظخّ حًًَحُو٤ٜيس حُيحُ٤ش حُظ ًًَ ٢حُ٘خػَكٜ٤خ طٌَٖٓٓ ٙ
هٞحٗٝ ٚحر٘خء ػٔٓٞظٝ ٚحهخٍر ٢ٛٝ ٚحٗ َٜهٜخثي: ٙ
حُي ٖ٣هَِ َٝ ٢ٓٞاَّٗٔخ
ُ٣ؼخ ِطزُ٘ ٢ك٢
ِ
ٔزُ َُ ْٜكٔيح
ُ ٢ٗٞ٣ك ٢أَٗ٤خ َء طٌُ ِ
ى َ
ٓ ََ َٓ ََّس
َ٤ق أِ ٝ
أََُْ  ََ َ٣هََ ً ٢ٓٞ
َٔسُ حُ َـٜيح
َٝأُػٔ َُِ َكظ ّ ٠طَزُِ َؾ حُؼُ َ
هظخٍ ِٓ٘ ُ ْٜطَوَ َُّرخ ً
حُ ٩
كَٔخ ُحىَِٗ ٢
َُ ٫ٝحىَٗ ٢كَ َُ ٠حُ ِـ٘ ُْٜ ِ٘ٓ ٠رُؼيح
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ٓ ُّي رِ ِٓ ٚخ هَي أ َ َهِّ ٞح ََ ٝ
َّ٤ٟؼٞح
أ ُ
ٓيّح
وٞم ٓخ أَ١خهٞح َُٜخ َ
ػُ َ
ـُ ٍٞك ٍ
حُزخد ىٜٗٝخ
َٝكَ ٢ؿلَ٘ ٍش ٓخ ُ٣ـَِن
ُ
ٌَُِِّٓش ٍَ َُلٔخ ً

ُٓ َيكِّو ٍش ػََىح

َظ٤ن َؿ َؼِظُُٚ
َٝك ٢كَ ََ ٍّ ٍَٗ ٜي ػ ٍ
ِكـخرخ ً ُِزَ٤ظ ٢ػ ُ َّْ أَهيَٓظُ ٚػَزيح
َٝإِ حٌَُّ ١رََٝ ٢٘٤رَ ٖ٤رَ٘ ٢أَر٢
ََ ٝر َ
ق ِؿيّح
َ ٖ٤رَ٘ ٢
ػ ُّٔٔ َُ ٢وظ َ ِِ ُ
أٍَح ُِ ْٛاُِ ١ََٜٗ ٠رطخ ًء َِ ٝإ ُْٛ
ٗيّح
 َٜأَط٤ظ ُ َُ ْٜ
َىػَ ٢ٗٞاٍُِ َٗ ٠
كَ ِبٕ َ٣ؤًُِٞح َُلَٔٝ ٢كََصُ ُلُْٜ َٓ ٞ
َِ ٝإ َٜ٣يِٓٞح َٓـي ١ر٘٤ضُ َُ َُٓ ْٜـيح
َٝإِ َ
َّ٤ٟؼٞح ؿ٤زَ ٢كلظضُ ؿٞ٤رَ ُْٜ
َِ ٝإ َُٝٞ َٛ ْٛح َ
ؿ٣َٞ َٛ ٢ِّ ٤ضُ َُ ٍُُٗ ْٜيح
َٓحػخ ً َِ ٝإ ُُْ ٛ
َٞٔ٤َُٝح ِاُِ ١ََٜٗ ٠
ٗيّح
 َ٤ٜأَطَ٤ظ ُ َُ ْٜ
ىَػ ٢ٗٞاٍُِ َٗ ٠
َٔ ر٢
َِ ٝإ َُ َؿَٝح ََ٤١ح ً ِرَ٘ ٍ
لْ ط َ ُّ
ٓؼيح
َُ َؿَصُ َُ َُ٤١َ ْٜح ً ط َ ُٔ َُّ ِر َِ ْٜ
َٓ َٔ٣ئٗ٢
َٝإِ َٛزطٞح ؿٍٞح ً ٍِ َ٧
ٔ َُّ َُٗ ُْ ٛـيح
ََِ١ؼضُ َُ ُٓ ْٜخ ُ َ٣
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ٗخٍ ُٗ ٍي ٢ُ٘٘٤َ٘٣
كَ ِبٕ هَيكٞح َُ ٢
ٌَٓٓ ٍش َُٗيح
هَيَكضُ َُ ُ ْٜكٗ ٢خٍ ُ
يحِ ٝس َُْ أًَُٖ
َٝإِ رخىَِ ٢ٗٞٛرخُؼَ َ
حَُٗيح
أَرخ ُى ُ ْٛاِ ّ ٫رِٔخ َ٘٣ؼَض ُ
َِّٟشً
ٝحَ َ ٛ
َِ ٝإ هَ َطؼٞح ِّٓ٘ ٢حِ َ ٧
حُّ ٞى
ََ ٝ
ِٛضُ َُ ُ ٢ُّ٘ٓ ْٜحُ َٔ َلزَّ ِش َُ ٝ
ْٜ٤
حُلو َي حُوَيَ َْ ٣
كٔ َُ ِ
َ ٫ٝأ َ ِ
ػَِ ِ
حُلوي
لٔ َُ ِ
ِ ٣َ َٖٓ ّٞ
ََ َُٝ
 ُْ ٣ًََ ْ٤حُوَ ِ
كٌَ ُِ َي ىَأر ٢ك ٢حُ َل٤خ ِس َٝىَأرُ ُْٜ
ـ ْ٤حَُِ٤خُ ٢أَ ٢ََ٘ٗٝ٣ُِ٣ ٝحَُِليح
َ
ٓ َ
َُ ُُ ْٜؿ َُّ ٓخُِ ٢إ طَظخ َر َغ َُ ٢
ؿّ٘٠
َِ ٝإ هَ ََّ ٓخُ َُْ ٢أ ُ ًَ ِِّل ٍُِ ْٜكيح
ٗخًُ ٫
َٝاَُِّٗ ٢ؼَز ُي حُ َ
ِ ٠
٤ق ٓخ ىح َّ ِ
َٓٝخ َٗٔ ٤شٌ َُ ٢
َٛ٤خ طُ٘ز ُٚحُ َؼزيح
ؿ ُ
ٗخظ ٍَ
ػَِ ٠أ َ َّٕ هَٓ ٢ٓٞخ طََ ٟػَِ ٖ٤
ًََ٘٤زِ ِ٤َٗ ْٜزخ ً ََُٓ ٫ٝىَُٓ ْٛىح ً
ٓئىُى
ِرلََٝ ٍَ ٠أَكٝ ّ٬ؿِ ٞى َُ ٝ
َٝهٍََ ٢ٓٞر٤غ كَ ٢
ٗيّح
ٓخٕ ِاًح َ
حُِ ِ
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حُ٘خ ِرـَش حُ٘٤زخٗ٢
 ٞٛػزي هللا رٖ حُٔوخٍم رٖ ِٓ ْ٤رٖ كَ٤٠س رٖ ه ْ٤رٖ ٓ٘خٕ
رٖ كٔخى رٖ كخٍػش رٖ ػَٔ ٝرٖ أرٍ ٢ر٤ؼش رٖ ًٛذ رٖ ٗ٤زخٕ رٖ ػؼِزش
رٖ ػٌخرش رٖ ٛؼذ رٖ ػِ ٢رٖ رٌَ رٖ ٝحثَ رٖ هخٓ ٢رٖ ٘ٛذ رٖ أه٠ٜ
رٖ ىػٔ ٢رٖ ؿيِ٣ش ٖٓ ر٘٤ٗ ٢زخٕ.
حُّٖ اُ٠
ٗخػَ ريٗ ٖٓ ١ٝؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٧شًٝ .خٕ ٣لي اُ ٠ح
ٌ
هِلخء ر٘ ٢أٓ٤ش كٔ٤يك٣ٝ ْٜـُِ ٕٞػطخءٓٝ .ٙيف ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ
 ٖٓٝرؼيُٝ ٖٓ ٙي ُٚٝ ٙك ٢حُ٤ُٞي ٓيحثق ًؼَ٤س
ٛ ٍٟٝٝخكذ ح٫ؿخٗ ٢حًٗ ٚخَٕٜٗحٗ٤خ ً ٝ ٕٙ٧ؿي كٗ ٢ؼَٓ ٙخ
٣لِق ر ٚرخٗ٩ـٝ َ٤حَُٛزخٕ ٝرخٔ٣٧خٕ حُظ٣ ٢لِق رٜخ حُٜ٘خٍ,ٟ
ُٔٝخ  ْٛػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ روِغ حه ٚ٤ػزي حُؼِٝ ِ٣ط٤ُٞش
حر٘ ٚحُ٤ُٞي حُؼٜي ًخٕ ٗخرـش ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٓ٘وطؼخ ً اُ ٠ػزي حُِٔي ٓيحكخ ً ُٚ
كيهَ اُ ٚ٤ك ّٞ٣ ٢كلَ ٝحُ٘خّ كٞحُُٝٝ ٚ٤ي ٙهيحٓ ٚكٔؼَ ر٣ ٖ٤يٚ٣
ٝأٗ٘ي ٙه:ُٚٞ
أٗظوض ٝحٗ َٜىٓغ ػ٘٤ي إٔ

أٟل ٠هلخٍح ً ٖٓ أِ١ ِٚٛق
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كظ ٠حٗظ ٠ٜاُ ٠ه:ُٚٞ
أُكض ػ٘خ آٍ حُِرـُٝ َ٤ـٞ
ًخٗٞح  ْٛحُٔخٌُٓ ٖ٤خ ِٛلٞح
ٜٓطزـَ
إ طِن رِ ٟٞكؤٗض
ٌ

ٝإ ط٬م حُ٘ؼٔ ٠ك ٬كـَف

طَٓ ٢رؼ ٢٘٤أه٘ ٠ػَِٗ ٠ف
ػـخثَ ُ ٫ٝـلـق
ُْ ٣ئًٙ
ٌ
آٍ أر ٢حُؼخ ٙآٍ ٓـؤػـَ ٍس
م رخُو َ٤هي ٗللـٞح
ؿَ ػظخ ٌ
ٌّ
هَ ْٛٝ ٖ٣أكخِٟـٜـخ
هَ٤
ٍ

ك ٢حُـي ؿ ٌّي ٝإ ِٓ ْٛكٞح

أٍكزٜخ أًٍػخ ً ٝأٛـزـَٛـخ
أٗظْ اًح حُو ّٞك ٢حُٞؿًِ ٠لٞح
هَ ٖ٣كـؤٗـض ٝحٍػـٜـخ
أٓخ
ٌ

طٌق ٖٓ ٛؼز ْٜاًح ٔ١لـٞح

كلظض ٓخ ٤ٟؼٞح ُٗٝـيٛـْ
أ٣ٍٝض اً أِٛيٝح ٝهي هيكٞح
م هٔـٔـ٢
آُ٤ض ؿٜيح ً ٛٝخى ٌ

رَد ػز ٍي طــ٘ـ ٚحُـٌـَف

٣ظَ ٣ظِ ٞحٗ٩ـــ٣ َ٤يٍٓـٚ
ٖٓ ه٘٤ش هللا هِزـ١ ٚـلـق
٫ر٘ي أ ٠ُٝرـٔـِـي ٝحُـيٙ
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ٗٝـْ ٖٓ هي ػٜخى ٓطـَف
ىحٝى ػي ٌٍ كخكٌْ رـٔـَ٤طـٚ
ه٤خٍ كخػَٔ رٔ٘ـظـٜـْ
ْٛٝ
ٌ

ػْ حرٖ كَد كبٜٗٗ ْٜـلـٞح
ٝحك ٢روٝ َ٤حًيف ًٔخ ًيكٞح

كظزْٔ ػزي حُِٔي ٣ ُْٝظٌِْ ك ًٍ ٢ربٌٗحٍ  ٫ٝىكغ كؼِْ حُ٘خّ إٔ
ٍأ ٚ٣هِغ ػزي حُؼِٝ .ِ٣رِؾ ًُي ٖٓ ه ٍٞحُ٘خرـش حُ ٠ػزي حُؼِ. ِ٣
كوخٍ ُ :وي أىهَ حرٖ حَُٜ٘حٗ٤ش ٗلٔٓ ٚيه٤ٟ ً٬وخ ً كؤٍٝىٛخ ٍٓٞىح ً
هطَح ً ٝرخهلل ػُِ ٢جٖ ظلَص ر٫ ٚه٠زٖ هيٓ ٚريٓ.ٚ
٘ٛٝؤ ٣ِ٣ي رٖ ػزي حُِٔي رخُلظق رؼي ه٠خث ٚػِ ٠ػٍٞس حُِٜٔذ رٖ
حرٛ ٢لَس ٝهظَُٝ ٙي٣ِ٣ ٙي رٖ حُِٜٔذ ٝهخٍ أر ٞػَٔ ٝحُ٘٤زخٗ:٢
ُٔخ هظَ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ ىهَ حُ٘خرـش حُ٘٤زخٗ ٢ػِ٣ِ٣ ٠ي رٖ ػزي حُِٔي رٖ
َٓٝحٕ كؤٗ٘يٜ٘٣ ٙج ٚرخُلظق :
أ١ ٫خٍ حُظـ٘ـظـَ ٝحُـؼـٞحء
ٝؿخء حُ٤ٜق ٝحٌٗ٘ق حُـطـخء
ٓـوـْ٤
ٗـــٖ
٣ ْ٤ُٝوـًٝ ْ٤
ٍ
ٍ
د
ٞ١حٍ حُيٛـَ ا ٫كـً ٢ـظـخ ٍ

 ٢٠ٔ٣ ٫ٝاًح حرظـ ٢حُٔـ٠ـخء
ٓٝويحٍ ٞ٣حكـوـ ٚحُـوـ٠ـخء
ٍ

ُلَٙ
كٔخ ٣ؼط ٠حُلَ ٚ٣ؿً٘٠
ٍ
ٝهي  ١ٌُ ٢ٔ٘٣حُــٞى حُـؼـَحء
ٗ ًَٝـي٣ي ٍس ٗـُِـض
رـلـٍ ٢
ّ

ٓ٤ظزؼٜخ اًح حٗظـٜـض حُـَهـخء
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أإّ كظً ٖٓ ٠ح٧ػ٤خٓ ٙـِـٌـخ ً
أؿـَ ًـؤٕ ؿـَطـٟ ٚـ٤خء
ٔٓ٧ؼ ٚؿَ٣ذ حُ٘ؼـَ ٓـيكـخ ً
ٝأػ٘ ٢ك٤غ ٣ظٜـَ حُـؼـ٘ـخء
٣ِ٣ي حُو َ٤كـٜـ٣ِ٣ ٞي هـَ٤ح ً
ًِٔ ٢ٔ٘٣ٝخ أرظــ ٢حُـ٘ـٔـخء
ك٠٠ض ًظخثذ حُ٧ى ١كـ٠ـخ
رٌز٘ي كُ ٖ٤لٜٔـخ حُـِـوـخء
ٌٓٔض حُِٔي ٓوظـزـ ً٬ؿـي٣يح ً
ًٔخ ٌٓٔض ػِ ٠ح ٍٝ٧حُٔٔخء
َٗؿ ٢إٔ طـيُ ّٝـ٘ـخ آـخٓـخ ً
ٝكِٓ ٢ي حُ٤ُٞي ُـ٘ـخ ٍؿـخء
ٗـلـْ
٘ٛخ ٌّ ٝحُـُٞـ٤ي ًٝـَ
ٍ

طَ٣ي ُي حُل٘ـخء ُـي حُـلـيحء

ك ٢ه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش كؤَٓ ُ ٚرٔخثش ٗخهش ٖٓ ٗؼْ ًِذ ٝأَٓ إٔ طٞهَ
ُ ٚرَح ً ُٝر٤زخ ً ًٔٝخٝ ٙأؿٍِ ِٛظ.ٚ
ٝهي ٝكي اُ٘ٛ ٠خّ ػزي حُِٔي ُٔخ  ٢ُٝحُو٬كش كِٔخ ٍآ ٙهخٍ ُ:ٚ
 ٣خ ٓخٓ ٙخ أروض حُٔٞحٓ ٖٓ ٢رظَ أٓ! ٚأُٔض حُوخثَ:
ٗلـْ
٘ٛخ ٌّ ٝحُ٤ُٞي ُٝي
ٍ

طَ٣ي ُي حُل٘خء ُي حُليحء
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أهَؿ ٙٞػ٘ٝ ٢هللا َُ٣ ٫إٗ٤ٗ ٢جخ ً أريح ً ٝكَٓ ٚحػط٤خطُْٝ . ٚ
 ٍٞ١ ٍِ٣أ٣خٓ٣َ١ ٚيح ً كظ ٢ُٝ ٠حُ٤ُٞي رٖ ٣ِ٣ي كٞكي آُٝ ٚ٤يكٚ
ٓيحثق ًؼَ٤س ٝأؿٍِ ِٛظ. ٚ
ٝػٖ كٔخى حَُح٣ٝش هخٍ أٗ ٚأٗ٘يُ٘ ٙخرـش ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٗؼَح كٚ٤
ٛٝق حُؤَس ٝحكزٜخ ٝحٗ٘ي كٜ٤خ :
أٜ٣خ حُٔخهٓ ٢وـظـي ٓـِٗشٌ
ٍر٤غ ً ١أٛخ٤ٟذ ٖ١ٝ
ٖٓ
ٍ
حٓيف حٌُؤّ  ٖٓٝأػِٔـٜـخ
رـخًـَ
اٗٔخ حٌُـؤّ ٍرـٌ ٤غ
ٌ

ٝحٛؾ هٓٞخ ً هظِٗٞخ رخُؼطـٖ
كبًح ٓخ ؿخد ػ٘خ ُْ ٗـؼـٖ

ًٝؤٕ حَُ٘د هـٓ ّٞـٞطـٞح
ٖٓ ٣وْ َٓ٘٣ َٓ٧ ْٜطؼـٖ
هَّ حٔٓ ُٖٔ٧خ ٗـخُـٜـْ
رَٜٝٓ ٖ٤ع ٛٝخفٍ ٓ٘ظؼٖ
هَهـق كـٜـٍ ٤ش
ٖٓ كٔ٤خ
ٍ

هٍ ٜٞس كٍ ٤ُٞش ُْ طٔـظـلـٖ

٘٣لغ حًُِٜٔ٘ٓ ّٞخ ٍ٣لـٜـخ
ػْ ط٘ل ٠ىحء ٙإ ُـْ طـ٘ـٖ
ًَ ٖٓ َ٘٣رٜـخ ٣ؤُـلـٜـخ
٘٣لن حٞٓ٧حٍ كٜ٤خ ًَ ٛـٖ
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ٝه َ٤حٕ ٗخرـش ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٓيف ٝحكظوَ رو ٚٓٞر٘٤ٗ ٢زخٕ
رو٤ٜيس كؤَٓ ربك٠خٍ ٙحُ٤ُٞي رٖ ٣ِ٣ي ح ١ٞٓ٫كؤٗ٘ي ٙحُو٤ٜيس ٝظٖ
حُ٤ُٞي إٔ كٜ٤خ ٓيكخ ً ُ ٚكبًح ١ ٞٛكظوَ رؤ٣ٝ ٚٓٞيكْٜ
كوخٍ ُ ٚحُ٤ُٞيٓ ُٞ :ؼي ؿيى ٌُخٗض ٓي٣لخ ً ك٘٤خ  ٫ك ٢ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٌُ٘ٝخ
ُ٘ٔٝخ ٗوِ٤ي ػًُِ ٠ي ٖٓ كع ٝ ِٚٛٝٝحَٜٗف ٜ٘ٓٝخ  ٌٙٛح٫ر٤خص :
هَ هِزٗ ٠ٔ٤ِٓ ٖٓ ٢زِٜـخ
اً ٍٓظ٘ ٢رٜٔخّ ُْ ططـٖ
١لِش ح٧ػطخف ٍإ ٌى ىٓـ٤شٌ
ٞٗٝحٛخ روظَُ ١ـْ ٣لـٖ
ًٝؤٕ حُيٍ ك ٢أهَحٛـٜـخ
رً ٞ٤ل٬ء أهَط ٚرؼـٖ
ُٜٝخ ػ٘٤خ ٜٓخ ٍس كـٓ ٢ـٜـخ ً
طَطؼٗ ٢زض هِحٓٗٝ ٠ظـٖ
كَس حُٞؿٍ ٚهٞٛ ٌْ ٤طـٜـخ

ٍ١ذ طـً٘ ٚ٤ق حُٔ٘ظوـٖ
ٌ

 ٢ٛٝك ٢حُِ َ٤اًح ٓخ ػٗٞوض
ٓ٘٤ش حُزؼَ  ْٛٝحُٔلظـَٕ
٣ ٝو ٍٞكٜ٤خ ٓلظوَح ً:
ػـٜـذ
ٝر٘٤ٗ ٞزخٕ كُٞـ٢
ٌ

ؿِذ ٔ٤ُٝض رخُوـٔـٖ
ْٜٓ٘
ٝ
ٌ

ٍٝىٝح حُٔـي ًٝخٗـٞح أٛـِـٚ
كَٝٝح ٝحُـٞى
ػخف ُْ ٘٣ـٖ
ٍ
ٝطَ ٟحُـَى ُـي ٟأرـ٤خطـٜـْ
أٍٗخ ٍ
ص رِٜٛ ٖ٤ـخٍ ٝؿـٖ
205

ُ ْ٤ك ٢حُٞ٧حٕ ٜٓ٘خ ٛـــ٘شٌ
ٟٝق حُزِن  ٫ٝػ٤ذ حُزـَٕ
كزٜخ ٣لـئٝحٕ أٓـٞحٍ حُـؼـيح
٤ٜ٣ٝي ٕٝػِٜ٤خ ًـَ ٝكـٖ
ىٓ٤ض أًلخُٜخ ٖٓ ١ـؼـ٘ـٜـْ
رخَُى٤٘٣خص ٝحُو َ٤حُـ٘ـــٖ
ٗ٘ َٜحُوطـٓ ٢ـٖ أػـيحث٘ـخ
ػْ ٗلَ ١حُٜخّ إ ُْ ٗلـظـَٕ
كبًح حُؼ ٖٓ ْ٤حُٔلـَ ؿـيص
 ٢ٛٝك ٢أػٜ٘٤خ ٓؼَ حُؼٔـٖ
ًحى هـُٞـٝ ٢ػـ٘ـخثٛٝ ٢ـْ

أٝ َٛى ١هخُٜخ ً ك ٢ؿ َ٤ؿٖ

كِٔٞح ٗ٤زخٕ إ كـخٍهـظـٜـْ
 ٕٞ٘ٔ٣ ّٞ٣اُ ٠هزَ ١ر٘ؼـٖ
 َٛؿ٘٘٤خ ٓلَٓخ ً ك ٢هٓٞـ٘ـخ

أ ٝؿِ٘٣خ ؿخُ٣خ ً كل٘خ ً رللـٖ

طٞك ٢حُ٘خػَ ٗخرـش ر٘٤ٗ ٢زخٕ ٓ٘ش \ٛ 125ـؿَ٣ش  /حُٔٞحكن
ُٔ٘ش \ ٬٣ّ 743ى٣ش
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
أٍهضُ  َٗٝحُيحء ٓ ْٛئٍم

ن
ًؤّٗ٢
ذ حُُ٘ٞٓ َّ ٞػ َ ُ
أٓ َ٤ؿخَٗ َ
ٌ

ْ ٜلز ِٚ
طًٌ ََّ ِٓٔ ، ٠أٌ ٣َٛ ٝغ ُِ َ
206

٣و ٍٞاًح ٓخ ػِص حُؤَ  :أٗلوٞح
حٌُؤّ ك ِٚ ٤اًح حٗظ٘٠
ِذ ُكّٔ٤خ
ِ
ُّ ُ٘٣
أ ١ىحءٍ أٛخ َرُٚ؟
٣و ٍُ ٞحُ٘ ُ
َُّٝدُّ :
َٞٔ٣صُ ْ َ٣ٝل٤خ طخٍس ً ِٓ ْٖ ىَرِ ٤زٜخ

ن
ُِٓ ٢ؼَظ َّ ُ
هيِ ُْ ٣
حُو ِ
ظخّ رخ ِر ٌّ
أطوز َ٤ؿٖ أّ ىٛخ ٙحَُٔٝم ؟
ْ ُُٚ ْ٤ُٝ
ن
لَ ٜق حُوِ ْ٘ ٓ ََ ٤ط ُ
إٔ ِ ُ٣
َ

ٝأػـذ ِٓٔ ٠إٔ ًِٓٔ ٠ؤٜٗخ
ٖٓ حُلٖٔ كٍٞحء حُٔيحٓغ َٓٗن
ىػخٛخ اُ ٠ظ ٍ َّ طُِ ّؿَ ٢
ؿِحَُٜخ
ق أك٤خٗخ ً ػِٝ ِٚ ٤طخٍس
طَؼَ َّط ُ
ًَ

ٓغ حُلَ ػَٔ ٖٓ ١حُٔيٍ ٍٓٞم
طٌخى  ُْٝ -طـلَ  ٖٓ -حُٞؿي طوَم

ٞٓٝحّ ػِٜ٤خ اًح ٓ٘ض
ُِٝلِ٢
ٌ
َّ
م
ًٔخ
٤ْ ٜق ِػ٘ َِْ ُ
حٛظِ ك٣ٍ ٢قٍ ٖٓ حُ َّ
اًح هَظََِضْ ُْ ْ ُ٣ئ َى ٗ٤جخ ً هظُِٜ٤خ
ٔ ُْ ػٖ ُ
ؿ ٍ َّ ٍُٝحءٍ ًَؤََّٜٗخ
ٝط َ ْز ِ
َّ
كٞم ُِؼخطٜخ
ٔ ِي
ًؤٕ ٍُ
َ
ٟخد ِ
حُٔ ْ
َ

رََٛٛش ٌ ٍ٣خ طٞى ٝطؼ٘ن
رَ٣خٕ ٖٓ حََُ٘ٓ ٝٝم
أهخف
ٍ
ن
ٜلَّ ُ
ٍٝ ٍ ١حكخ ً ط ُ َ
َ
ًٝخكِ ٍٞ
ىحٍ ّ

كٔظ ٖٓ ٚحُٜخى ١كِ ْ٤طِ٘ٚ٤
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ْ
م
ٝإ ٓخصَ ٓخ ؿّ٘ ٠حُلٔخ ُّ
حُٔطُ ٞ
َّ
طٌْ ٕٞ
ُ
ٝإ أػطظْي ػٜيح ً ًؤَّٜٗخ

ن
اًح ٍُ ْٓضَ ِٓ ْٜ٘خ حَُّ ٞى ٗـ ٌْ ُٓ َل ِِّ ُ

كزَف رٜ٘ٓ ٢خ ػيحس ٌ كَٜٜٓخ
م
ُ٘ ٞ
ػِ ٢ؿَح ٌّ ٝحى ٌ
ًّخٍ ُٓ ّ ِ
َّ
ن ًُِٔٛ ٬خ
ٝهخ ٍَ
حُؼيٝ ٝحُٜيُ ٣
ُّ
د حَُؿخ ٍِ ًَ ٝٝحُظو٠
كؤ َ ْك ٌَ ُْ أ َ ُْزخ ِ

ٗؼَ ٜٓيم
ُ٘خرـش حُزٌَ١
ٌ
حَٓة ٣ ٫ظو ٢هللا أكٔن
ًَٝ
ٍ

ٗظ ّْْ ُٜ ُٓ ُٞٔٛ ٠
ُِ٘ٝخّ أٞٛح ٌء َ ٝ
ِ

م
ط َ َـ َّٔ ُغ أك٤خٗخًٝ ،ك٘٤خ ً طَلَ ََّ ُ

ٍُٝع  ًَٝحٍُِع ٘٣ز ٚأِٚٛ
ٌٓٓٝ ْ٤لٔن
ُٝ ْٛيٝح ٗظ٠
ٌ
كٌ ٝحُٜٔض ٣ ٫ـ٘ ٢ػُِٔ ٚ٤خٗٚ
م
ًٝٝ
ِ ًٝٝ ١حُـ َٜأ َ ْهَ ُ
ِ
حُلِْ َٓ ْٜي ٌّ
ُٔٝض ٝ -إ َٓ ح٧ػخى - ١رٜخُيٍ
ص ُٓ ْ
ن
ّ ُ٘٣ ْ٤ُٝـ ٖٓ ٢٘٤حُِٔ ٞ
٘ ِل ُ
ٟـٖ طَحً ُٙؤَُّٗٚ
ٝأٗ١ً ّٞ
َ
ٍ

ن
ـ اًح أ َ ْٗ َ
٘يَصْ ٓٞ٣خ ً ٍُٝحط ٢ـ ُٓ َو َّ٘ ُ

ػخًٍ
٣ ُْٝؤط ٚػ٘ ٖٓ ٢حُْ٘
ٌ

َهَّ ٬
م
٤ٜذ ٝط َ ْؼ َُ ُ
إٔ أٓؼخُ ٢ط ُ ُ

ٝريُض ٖٓ ِٓٔٝ ٠كٖٔ ٛلخطٜخ
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ٍٓٓٞخ ً ًٔلن حُزَى رَ  ٢ٛأهِن
ػلظٜخ هٔخ حٍٝ٧حف طٌٍ ٟهُٜ٬خ
ٌ
ؿًٍ ٕٞخ ٌّ ٓـِـ ٌَ
ٝؿَٛ٤خ

ن
حُوٞ
ٝؿخ ٍَ ػِ٠
حُظَحد حُٔيهَّ ُ
ِّ
ُ
م
٤ٜق
أؿٖ َه
حُِ٣ ٕٞوزْ َ٣ٝ ٞز َُ ُ
ُ
ُّ
ِ

ٓٔظط٘٣ َ٤زٚ
ٞ٤ٓٝ
٢ُ٬٣
ٌ
ٌ
طُ٘ ٞء رؤكٔخ ٍٍ ِػوخ ًٍٍُِّٜٝ ،خ

ن
ٜٓخٓٓ َٚلخ ً٫رٜخ ح٣ ٍُ ٥ول ُ
رخُٔخء ـ ٍُ ّ٣
م
ـ ٝهي ؿَهض
خٕ ُٓظْؤ َ ُ
ِ

َّ
ًؤٕ ٜٓخر٤لخ ً ؿٌح حُِ٣ضُ كُظَِْ َٜخ

ًرخ ً٫ر ٚرخطض اًح حُظؾ طٌُن

ًؤٕ َه٣٬خ كَ ِٚ ٤
ّ
ِّٟضْ ٍِرخػُٜخ

م
ٝؿخد َ ُ٣ل ََّ ُ
ٌ
َّ َُٝـش ُ ُك ّـخؽٍ

ٜزخ
٘ٞد ٓغ حُ َّ
ط َ َٔ ََّ َ
 ٝط َ َْٔ ِٚ ٣حُ َـ ُ

م
ٔخٕ أ َ ْٗ َـ ٌي ْ ُٓ ٞٛٝؼ َِ ُ
طَ ٍ
ٜخّ ٍ َ٣

ىحٕ َ٣ؼ ُ ُّـٜخ
ُ َ٣
ٔ ُّق ٍَٝح٣خ كٍ ٜٞ
ِ ْٞ ٛر ِٚ
ٍٓ َُ ٤ُٔ٣خ ُْ ً٫ط َ ِ
ٔ َْ هز ََ َ
ٓ٘خٓخ ً ْ َُٝؼَِؼخ ً
د َ
ٓو ٠رؼ َي َٓ ِْلٍ ٞ

ن
َ٣َٛضُ حُؼَِحًُُُِّٜ ٢خ ُٓظَزَ ِؼّ ُ
م
ٜلخ َٓ٘ ٓ ُٚغ
َّ
حُٜوَ ُٓ ْـ ِي ُ
ٗٝن حُ ِ ّ
ِ
ٝهي ٍَ َِ٣ٝضْ ٓ٘ ُٚط َ ٌ
م
زٞى ٝأ َ ٍْ َُ ٝ

ٝأٟلض ؿزخٍ حُزلظًَِٜ ٖ٤٣خ
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م
ـ ٓٝخ هَ َط ٌٖ ٜٓ٘خ ر٘خؽٍ ـ طُـَ ََّ ُ
م ك ٢حُيحٍ هخٍص ك٘ظـض
اًح كَ ٌ
رخد كِْ ٣وُْ
كؤهِ َغ ـ ِا ًْ َه َّ
حَُ ُ
ق َّ

ن
ٔ َل ُ
ـ ًٍُخ ٌّ طِؿ ِٚ ٤حَُّ٘ٔخ ٍُ ٝط َ ْ

ِ٣خٍٛخ
 ٕٜٞى ُ
كًٔ٘ ُٚؤٓؼخ ٍِ حُؼُ ِ

ٗ ٖٓ ٍٞحُِٗٞٓ َٛن
ُٜخ ٛز ٌق ٌ

ػلضْ ؿ َ٤أ ، ٍٍ ٬١طؼطق كُٜٞخ
ً ٌُٙٞٗٝؤٓؼخ ٍِ حُٔزخثؾِ أ ُ َّر ٌي

أط ٠رؼيٛخ ٖٓ ىُق حُؼ ٖ٤كَم

م
َٓحُٗ ٤
ن أ ُ ْى ٌّ ى ٍَُّٛخ ُ٣ظَلَ َُّ ٞ

ُٜخ ٖٓ ٗظخؽ حُز ٞ٤ك ٢حَُ ٝٝىٍىم

٣وٞى حَُثخٍ ك٘٣ ٖ٤ظي ٍٜ٘٣خ

ن
َه
َ٣وخٕ ٖٓ ٍُ ْر ٍي َؿلْ ِٗٝ ٍٍ ٞو ِ٘ ُ
ِ

ٌ٣خى اًح ٓخ حكظي ٣ؼوي ػ٘وٚ
ٖٓ حُِ ٌٞٔٓ ٖ٤حُـ٘خك ٖ٤أٍُم
كَحُٜٓ٘خ َ
ٗٝخهٚ
ٝحف
خٕ:
ٌ
ٍ
ٗظ َّ ِ
ن ػ ُْـ ٌْ أُرَّ ٌي ًٝؤَّٗٔخ
ٗوخٗ ُ
٣لٔ ٖ٤كخثً٬
َ
حُؼَ٤حٕ
م
طَِ ٟك َِ َ
ِ

َّ
م
كؤٜٗخكُٜخ
ٔ ََ ُ
ٓ٘ ٖٜك ٢حُوِن ط ُ ْ
ٓغ حُـٖ رخطض رخُٔٞحٓ ٢طلِن
ن
ٌٓ ٬
ف ٌََُُّٓ ُ
كٌ ٌَّ َُُ ُٚي ٌْٕ ِ

ط ُ َِ ّؿ ٢حُ َٜٔخ حُٔلُ ُغ حُويِ ٝى ؿآًٍِح ً
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ن
َٔ٘ ُ
 ِ ١طَ ْ
ٍِٝحىح ً اًِح ٍُىَّصْ ٖٓ ِ
حَُ ّ
رخُو٤ؼخٕ ِػ ٌ
ٞحٓ ٌَ
ٝطوٌُ ٍُ
ِ َٛ ٖ٤
ِ

ن
ق ٍُ ّفٍ ُٓؼََِّ ُ
َُٜخ َُ َٓ ٌغ ٖٓ َه ِْ ِ

اًح أؿلِض ؿخُض ًؤٕ ٓظٜٗٞخ
ٓٞ٤ف ؿَ ٟكٜ٤خ ٖٓ حُؼظن ٍٗٝن
ٌ
ٌٓيّ
ٔٓ ًَٝق أهيٍ١
ٍ

ُ ٚػخٗش ٌ كٜ٤خ ٣ظَ ٜ٘٣ٝن

رؤًلخُٜخ ٖٓ ًر ٚر٘زخطٚ
ع َ
ًخٕ ًؤٗٔخ
َ ٜيػَضْ ٝحٜٗخ َ
اًح ح ْٗ َ
ىحٍ َّ
ًؤٕ ٍَُٜٓٓ ٞخ
ٞٛحٓ َُ كٍ ٢
٘ؼَّ ٌ
غ
ٗ ٌغ ََ ُٓ ٝ
 ١هخ ِ
كٔ٘ ُْ ُٗ َّٖ ٜئ ٌ
كـ٘ٔض ٗلٔ ّٞ٣ - ٢ػ ٢ؿٞحرٜخ

ن
هيٌ ٝى ٓٝخ ِ٣و ٠أ َ َٓ َُّ ٝأ َ ْػَِ ُ
ن
حُـ ِّٖ أَ ُْ َُ ٝ
ر ِ ٚـ َْ َ٣ َٞ ْٛ ٝليٛٝخـ ٖٓ ِ
ٖٓ حُيٍّ ػخى ٖٓ ١حٌُظذ َٜٓم
ٌ
ػ٬ع هي رَ َ
م
ٓ ْل ٌغ
ٝأُ ٍَ ٝ
ِْ ٖ٤
ُ ٝ
م
ُّئ ٕٝطََ ْه ََ ُ
ِ٘ ِٖٓ ٢
ٓخء حُ٘ ِ
ٝػ َْ ٤

طـَرُِ َُ ٣ً ُٚحَُ٣خفِ طَُحرَٜخ
َٔ ، ٟأٍُِ ٌّ ٝػظخ ُٜٓخ
٤ق حُ َل ْ
رِٜخ ِؿ ُ

كِْ٤
ن
ُٞك٘ ٍ ٢رٜخ ُٓظؼ َِّ ُ
َ
ّ
اًح ٛللض ك ٢ح ٍ٥طزيٝ ٝطـَم

َّ
حُٔل ٞكٞم ُٓظِٜٗ ٞخ
ًؤٕ َُٓ ٬ء
ِ
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طَ ٟح ٚ٘ٓ ًْ٧طَطيٝ ١ط٘طن
ٔظ َ ْٞهِ ِي حُل٠ٜ
ٖٓ ّٞ٣ٝ
ِ
حُـُٞحء ُٓ ْ
ٍ
ُٔٚ
ََُ٤ْ ِٗ ُٚطخ َك ٍ ََّ ،
ُٓٔ َْٔ ٗٝ ،ٌّ ٞ
ؼَٛ٤خ
اًح حَُُ ٣ق ُْ طٌٔ ُْٖ ٛٝخ َؽ َ
ٓ ُ
َ ٝظَِّضْ َكَح ِر ُّ ٢حُل٬س ِ ًؤَّٜٗخ

طٌخى ػ٠خ ٙحُز٤ي ٓ٘ ٚطلَم
٠لخ ْ
٬د حُ َّ
ن
كَٛخ طَظ َ َ
٘وَّ ُ
ُِ ٛ
ٖٓ ِ ّ
ٔلخ كٜ٤خ ٝؿخ ٍَ حُ ُٔ َّ
م
وِ ُ
ٝهذ حُ َّ
َّ

َ
ن
ٝم رخُ َو ِ َّ ط َ ْ٘ َ
٘ ُ
ٖٓ حُ َو َْى ٍِ حُ َٔ ْط َُ ِ

رؤىٓخء ٖٓ كَ حُٜـخٕ ٗـ٤زش
ٍَ
رَ ِوَّ٤ش ُ ًَ ٍْ ٝى ًخُ َٜٔخ أ ُ َّٜٓخطُٜخ
ٓئٍد
ُٜخ ًخٓ ٌَ ٛؼَ حُـز٢٤
ٌ

ن
أؿخ َى ِرٜخ كَ ْل ٌَ
ٗـ٤ذ ٝأُ ُ٘٣
ٌ
طوَٛ٤خ ػْ حٛطلخٛخ ٓلَم
ن
ػ َ
ف حُ َؼ٬رَ ٢
ٜلُ ٞ
ٝأَطِْ ُغ َٓ ْ
٘ َّ٘ ُ

ٝؿٔـٔش ٌ ًخُوزَ رخ ٍى ٗئٜٗٝخ
ٝػ٘٤خٕ ًلٝ٬حٕ ط٘ل ٢هٌحٔٛخ
ػ ْ٘ ٍْ ًؤَّٜٗخ
ّحٕ َُحَٗخ َْ ٝؿَ َٚ
ٝهي ِ

م
د ْ َُٝل ٌُٓ ٢ؼَ ََّ ُ
ِ
ٓٝخٓؼظخ ٗخ ٍ
ن
ْلخٍ َ
ٝك ْٔ ِِ ُ
ػ ِْ ٍٖ ٤
اًح َََ ١كضْ أٗ ُ
ٝهي َٟٔص هَ ٌّ ٖٓ ح٧ىّ أٗيم

ـخٜٓخ
ٝح ٟلخ ً ِٓ ْٖ ُُ ِ
َ ٝه ْط ٌْ ًَ َ
ٔظِْ ُٚ
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ٗلخ ٖٓ ٙحُِل ٖ٤٤ىٍ ٌى ٝأٍٝم
ض ٍَْٞ ١ح ً ٝطخٍس
ٔ ْز ِ
ُ٣زَ َُّ ًََ٘ ْؼ َِ حُ ِ ّ
ًَ
٣ؼًٍ ّٞحػخٛخ ٝػ٠يحٕ ٓخٍطخ

م
ٌ٣ق حٌَُّ٘ح ِٓ ْٜ٘خ َهٌَ ٣غ ٝأَكََ ُ
ُّ
كٌ ٌَ ُُٚ
ؿخف ػٖ
ن
ٍ
حُيف ِٓ َْكَ ُ
ِّ

٠زََّس ٌ أ ُ ْؿ ٌي َّ
ُٓ َ
ًؤٕ َٓلخَُٜخ

ٓٝخرٓ ٖ٤ظٜ٘٤خ ر٘خ ٌء ٓٞػن

ًخٛ٩خٕ ًؤَّٗٔخ
ٝطَِِ ١ٞر َـؼْ ٍَ
ِ

رِ ِ ٚرََِ ٌق ُه ْ
م
ـخٍ ٝأ َ ْؿ ُي ُ
ٌ ِٛ ٌَ ٠

ٓ ُْ ٍِ ْؿِٜ٤خ ِاًح ٓخ طوخًَكضْ
َٓ٘خ ِ
ذ ِ٣ىحى ك ٢حُِزْ ؿيس
ػِ٫ ٠ك ٍ
ًَ
طوِذ أهلخهخ ً رؼٞؽٍ ًؤٜٗخ

َ٣يحٛخ ُ ٝكؼَّضْ
ن
رخُيٝحثَ ،ط َ ِْل ُ
ِ
٣ٝزِ ٠ػٖ ح٩ػلخء ٍٞ١ح ً ٣ٝوِن
َٓحى ١ؿٔخٗ٤ش ٍ ك ٖ٤طؼظن

ػ ْظ َٜٔخ
حُ٘لَ ٞ
ًٝخٗضْ ِٟ٘خًخ ً هي ػ٬
ُ
ٍُٛٞخ َه ََّ ِػ ْ٘ َيُٙ
اًح ُك ََّ ػٜ٘خ ً ُ
ٓٝخءٍ َّ
ٔخٓ ِٚ
ًؤٕ حُِ٣ضَ كٞم ِؿ ِ

م
ظؼَ ُ
كؼخىصْ َٓ٘٘٤خ ً ُل ُٜٔخ ُٓ َّ
ٓـظَ ٝأٗؼغ ٓطَم
٤ِ١لخٕ
ٌ
ٓظٓ ٠خ ٌ٣ه ٚكَ ١حُؤ٣ ّٞزن

ِْ ٛضُ أ َ ٍْٓخػخ ً ِهٜخٍح ً َ ٝر ْؼ ُ
ٜ٠خ
كَ ََّ ٞ
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ٟؼ٤ق حُو ٟٞرٔلَٔ حُٔ٤ق ٓٞػن
آُ ٠لَس ٍ  ،أٓخ ػَحٛخ كَػش
ٌَ

ٟؼخف ٝ ،أٓخ رطٜ٘خ كٔوَم
ٌ

َٔس
أَُُ ُّي رٔخ آَُضْ ٖٓ
ِ
حُٔخء َؿ ْ
ًَ

م
طٌخ ُى اًح ُُيَّصْ ٖٓ حُـِ ٜي طَََ٘ ُ

************************
17

ػخرض هط٘ش حُ٫ى١
 ٞٛحر ٞحُؼ٬ء ػخرض رٖ ػزي حَُكٖٔ ًؼذ رٖ ؿخرَ حُؼظٌ ٢حُ٧ى.١
أه ٞر٘ ٢حٓي رٖ حُلخٍع رٖ حُؼظ٤ي ٝه :َ٤رَ ٝ . ُْٜ ٠ُٞٓ ٞٛهط٘ش ُوزٚ
ص رٔ ْٜك ٢اكي ٟػ ٚ٤٘٤أػ٘خء حٗظَحً ٚك٢
ٝهُ َ٤وذ ًٌُي ٛ٧خدٙ
حٍكَٝد حُظً ٢خٗض ىحثَس كَٗ ٢م حُؼـ ٍٞح٤ٓ٬ٓ٫ش كٌخٕ ٠٣غ ػِ٠
ػ ٖٙ٤حُٜٔخرش هط٘ش كؼَف رٜخ.
ٗخػَ كخٍّ ٗـخع ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش ًٝخٕ كٛ ٢لزش
٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ ًٝخٕ  ٚ٤ُٞ٣أػٔخ ٖٓ ً٫أػٔخٍ حُؼـ ٍٞك٤لٔي كٜ٤خ ٌٓخٗٚ
ٌُلخ٣ظٗٝ ٚـخػظٜٗ ٝ. ٚي حُٞهخثغ ك ٢هَحٓخٕ (ٓ٘ش ٛ 102ـ) ك٤غ
أ٤ٛذ كٜ٤خ رؼُٔٝ ٚ٘٤خ ؿِح أَّٗ رٖ ػزي هللا ر٬ى َٓٔه٘ي ٓٝخ ٍٝحء
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حًُ٘ َٜخٕ ػخرض ٓؼٝٝ ٚؿ ٜٚك ٢ه َ٤اُ( ٠آَٓ) ُوظخٍ حُظَى كوخطِْٜ
ٝحٗظ َٜػِ. ْٜ٤
ٝم ٢ُٝ َ٣ػٔ ٖٓ ً٬أػٔخٍ هَحٓخٕ كِٔخ ٛؼي حُٔ٘زَ ّٞ٣
حُـٔؼش ٍحّ حٌُ ّ٬كظؼٌٍ ػِٝ ٚ٤حٕك َٜكوخٍ:
 (ٓ٤ـؼَ هللا رؼي ػَٔ َٔ٣ح ً) ٝرؼي ػ ٢ر٤خٗخ ً ٝأٗظْ اُ ٠أٓ َ٤كؼخٍ أكٞؽهٞحٍ:
ٌْٓ٘ اُ ٠أّٓ َ٤
ٝا ٫أًٖ ك ٌْ٤هط٤زخ ً كبٗ٘ـ٢
رٔ٤ل ٢اًح ؿي حُٞؿُ ٠وط٤ذ
كزِـض ًِٔخط ٚهخُي رٖ ٛلٞحٕ ٝه َ٤ح٧ك٘ق رٖ ه ْ٤كوخٍ :
 ٝهللا ٓخ ػًُ ٬ي حُٔ٘زَ أهطذ ٓ٘ ٚكًِٔ ٢خط ُٞٝ ٌٙٛ ٚإٔ ًٓ٬خ ًحٓظول٘ ٢كؤهَؿ٘ ٖٓ ٢ر٬ى ١اُ ٠هخثِ ٚحٓظلٔخٗخ ً ُ٧ ٚهَؿظٌ٘ٙٛ ٢
حٌُِٔخص اُ ٠هخثِٜخ .
ًٝخٕ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ طويّ اُ ٠ػخرض هط٘ش ك ٢إٔ  ٢ِٜ٣رخُ٘خّ ّٞ٣
حُـٔؼش كِٔخ ٛؼي حُٔ٘زَ ٣ ُْٝطن حٌُ ّ٬هخٍ كخؿذ حُلٜ٣ َ٤ـ:ٙٞ
أرخ حُؼ٬ء ُوي ُو٤ض ٓؼـ٠ـِش
 ّٞ٣حُؼَٝرش ٖٓ ًَد ٝطو٘٤ن
أٓخ حُوَحٕ كِْ طوِن ُٔلٌـٔـٚ
 ُْٝطٔيى ٖٓ حُيٗ٤خ ُـظـٞكـ٤ن
ُٔخ ٍٓظي ػ ٕٞ٤حُ٘خّ ٛزظـٜـْ
كٌيص طَ٘م ُٔخ هٔض رخُـَ٣ن
طِ ١ٞحُِٔخٕ ٝهي ٍٓض حٌُ ّ٬رٚ
ًٔخ ُُ ٟٞٛن ٖٓ ٗخٛن حُ٘٤ن
ًٝخٕ ٓزذ ٛـخء كخؿذ رٖ ًر٤خٕ حُٔخُٗ ٞٛٝ ٢كخؿذ حُلَ٤
ٝحُلُ َ٤وذ ُوز ٚر ٚػخرض هط٘ش ًٝؼذ حٗ٧وَ ١ك٤غ حٕ كخؿزخ ً ىهَ
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ػِ٣ِ٣ ٠ي رٖ حُِٜٔذ كِٔخ ٓؼَ ر٣ ٖ٤ي ٚ٣أٗ٘ي:ٙ
اُ٤ي حٓظط٤ض حُؼ ْ٤طٔـؼـُ ٖ٤ـِ٤ش
أٍؿٗ ٢يً ٟل٤ي ٣خرٖ حُٔـٜـِـذ
ٝأٗض حَٓإ ؿخىص ٓـٔـخء ٔ٣ـ٘٤ـٚ
ػِ ًَ ٠ك ٢رَٗ ٖ٤م ٓٝـــَد
كـي ُ ٢رطَف أػٞؿٓ ٢ـ٘ـٜـَ
ِٓ ْ٤حُ٘ظخ ػزَ حُوٞحثْ ٓـِـٜـذ
ٓزٞف ٞٔ١ف حُطَف ٔ٣ظٖ َٓؿـْ
أَٓ ًبَٓحٍ حَُٗـخء حُـٔـ٘ـٌد
 ٟٞ١حُ ٚ٘ٓ َٔ٠حُزطٖ ٔ٣ظٖ َٓؿْ
ػوخد طيُض ٖٓ ٗٔخٍ٣ن ًـزـٌـذ
طزخىٍ ؿ٘ق حُِـ َ٤كـَكـ ٖ٤أهـ٣ٞخء
ٖٓ حُِحى ك ٢هلَ ٖٓ حَُٓ ٝـيد
كِٔخ ٍأص ٤ٛيح ً طـيُـض ًـؤٗـٜـخ

ى٫س طٜخَٓ ٟٝهزخ ً رـؼـي ٓـَهـذ

كٌ٘ض ٓٞحى حُوِذ ٖٓ ًثذ هـلـَس
 َ٣ٞ١حُوَح ػخٍ ١حُؼظخّ ٓؼٜـذ
ٓٝخرـش هي أطوٖ حُوٛ ٖ٤ـ٘ـؼـٜـخ
ٝأَٓٔ هطـ١ ٢ـٓ َ٣ٞـلـَد
ٝأرٓ ٖٓ ٞ٤ـخء حُـلـي٣ي ًـؤٗـٚ
ٜٗخد ٓظِ٣ ٠ن حُ٣َ٠زش ٣وـ٠ـذ
ٝهَ ُ ٢اًح ٓخ ٗجض ك ٢كٓٞش حُٞؿ٠
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طويّ أ ٝحًٍذ كٓٞش حُٔٞص أًٍـذ
كبٗ ٢حَٓإ ٖٓ ػـٜـزش ٓـخ ُ٘٣ش
ٗٔخٗ ٢أد ٟوْ ًَ ْ٣حُـٔـًَـذ
كؤَٓ ُ٣ِ٣ ٚي ريٍع ٤ٓٝق ٍٓٝق ٝكَّ ٝهخٍ ُ:ٚ
 هي ػَكض ٓخ َٗ١ض ُ٘خ ػِٗ ٠لٔي؟كوخٍ :حِٛق هللا ح َ٤ٓ٧كـظ ٢ر٘٤ش  ٢ٛٝه ٍٞهللا ػِ ٝؿَٝ( :حُ٘ؼَحء
٣ظزؼ ْٜحُـخ .ٕٝٝأُْ طَ أٗ ْٜكٝ ًَ ٢حى ٝ ٕٞٔ٤ٜ٣أٗ٣ ْٜوٓ ُٕٞٞخ٫
٣لؼِ.)ٕٞ
كوخٍ ُ ٚػخرض هط٘شٓ :خ أػـذ ٓخ ٝكيص ر ٖٓ ٚرِيى ك ٢طٔؼِ٤ُ ٖ٤ش!
ٓيكض ح َ٤ٓ٧رز٤ظٓٝ ٖ٤ؤُظ ٚكٞحثـي ك ٢ػَ٘س أر٤خص ٝهظٔض ٗؼَى
رز٤ض طلوَ ػِ ٚ٤ك ٚ٤كظ ٠اًح أػطخى ٓخ أٍىص كيص ػٔخ َٗ١ض ُ ٚػِ٠
ٗلٔي كؤًٌرظٜخ ًؤٗي ً٘ض طويػ. ٚ
كوخٍ ُ٣ِ٣ ٚي٣ ٚٓ :خ ػخرض كبّٗخ ٗ ٫ويع ٌُ٘ٝخ ٗظوخىع ٞٓٝؿٓ ٚخ أػطخٙ
ٝأَٓ ُ ٚرؤُل ٢ىٍ.ْٛ
كوخٍ كخؿذ حُلٜ٣ َ٤ـ ٞػخرض هط٘ش :
٣ ٫ؼَف حُ٘خّ ٓ٘ ٚؿ َ٤هط٘ظٚ
ٓخٞٓ ٝحٛخ ٖٓ حٔٗ٧خد ٓـٍٜٞ
كخؿخر ٚػخرض هط٘ش هخث: ٬
ٜ٤ٛخص ًُي ر٤ض هي ٓزوض رٚ

كخِ١ذ ُ ٚػخٗ٤خ ً ٣خ كخؿذ حُلَ٤

ًٌُٝ ٝي هخٍ ػخرض هط٘ش ٜ٣ـ ٞكخؿذ حُل:َ٤
أكخؿـذ ُـ ٫ٞإٔ أٛـِـي ُ٣ق
ٝأٗي ٓطزٞع ػِ ٠حُِئّ ٝحٌُـلـَ
ٝأٗ ُٞ ٢أًؼَص كـ٤ي ٓـوـٜـَ
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ٍٓ٤ظي ٍٓـ٤خ ً ٣ ٫زـ٤ي ٣ي حُـيٛـَ
كوَ ُ ٫ٝ ٢طٌٌد كـبٗـ ٢ػـخُـْ
رٔؼِي  َٛكٓ ٢خُٕ ُي ٖٓ ظَٜ؟
كبٗي ٓ٘ ْٜؿـٗ َ٤ـي ُٝـْ ٌ٣ـٖ
أرٞى ٖٓ حُـَ حُـلخ ؿلش حُِٛـَ
أرـٞى ى٣خكـٝ ٢أٓــي كـــَس
ٌُٜ٘ٝخ ٗ ٫ي ٝحكـ٤ش حُـزـظـَ
كِٔض رٜـخؽ حرـٖ ًرـ٤خٕ اٗـ٘ـ٢
ٓؤًَّ ٗلٔ ٢ػٖ ٓزخد ً ١ٝحُٜـَ
كوخٍ كخؿذ حُلٝ : َ٤هللا  ٫أٍ ٠ٟرٜـخء ػخرض ٝكي ٫ٝ ٙرٜـخء حُ٧ى ًِٜخ
 ٫ٝأٍ ٠ٟكظ ٠أٛـ ٞحَُ١ ٖٔ٤ح كوخٍ ٜ٣ـ:ْٛٞ
ىػٝ ٢ٗٞهلطخٗخ ً ٝهُٞٞح ُؼـخرـض
ط٘ق  ٫ٝطوَد ٜٓخُٝش حُزـٍِ
كِِِٗؾ ه َ٤ك ٖ٤ط٘ٔـذ ٝحُـيح ً
ٖٓ أر٘خء هلطخٕ حُؼلخِٗش حُـٍِ
أٗخّ اًح حُ٤ٜـخء ٗزض ٍأ٣ظـٜـْ
أًٍ ػِ١ٝ ٠ء حُٜٞحٕ ٖٓ حُ٘ؼَ
ٗٔخإ ْٛكً ُٖٔ ٠ٟٞخٕ ػخٛـَح ً
ؿَ٤حٜٗٗ ْٜذ حُلٞحٍّ ٝحَُؿَ
ٝ
ٝه َ٤حٕ ػخرض هط٘ش ًخٕ ٣لذ حَٓأسً كـؼَ ؿ٣ٞزَ رٝ ٚ٘٤رٜ٘٤خ
كوطزٜخ ؿ٣ٞزَ ُ٘لٔ ٚكظِٝؿٜخ كوخٍ ػخرض ك ٖ٤رخٕ ُ ٚح:َٓ٧
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أك٘ ٢ػِٓ ٢وخُش ٓخ هِـظـٜـخ
ٓٝؼ ٠رخَٓ ًخٕ ؿٓ َ٤ـي٣ي
اٗ ٢ىػٞص هللا ك ٖ٤ظِٔظ٘ـ٢
ٍر ُٖٔ ْ٤ُٝ ٢ىػخ رزـؼـ٤ي
إٔ  ٫طِحٍ ٓظٔ٤ـخ رـوـَ٣ي ٍس

طٔز ٢حَُؿخٍ رٔوِظـٝ ٖ٤ؿـ٤ي

كظ ٠اًح ٝؿذ حُٜيحم طِزٔض
رخٍُ رٜؼ٤ي
ُي ؿِي أؿ٠ق ٍ
طيػ ٞػِ٤ي حُلخٍ٣خص ٓـزـَس
كظَ ٟحُط٬م ٝأٗض ؿ َ٤كٔ٤ي
كِو ٠ؿ٣ٞزَ ًَ ٓخ ىػخ ػِ ٚ٤ػخرض ٝهي ِ١وٜخ رؼي حٕ ُلو ٖٓ ٚحَُٔأس
ٍٍَٗٝح ٝحًً ٟؼَ٤ح .
 ٖٓٝحهزخٍ ٙح٠٣خ ه َ٤حؿظخُ ػخرض هط٘ش ك ٢رؼ ٞأٓلخٍ ٙرٔي٘٣ش ( ً) َ٤
ًخٕ أَٓٛ٤خ دمحم رٖ ٓخُي رٖ ريٍ حُٜٔيحًٗٝ ٢خٕ ٣ـِٔ كٔٗ ٢زٝ ٚهطذ
اُ ٠هً٘ ٖٓ ّٞيس كَى ٙٝكؼَف هزَ ػخرض ك ُِٚٝٗ ٢كِْ  ٫ٝ ٌَٚٓ٣طلويٙ
رٍِ٘ كِٔخ ٍكَ ػ٘ ٚهخٍ ٜ٣ـ٣ٝ ٙٞؼ َٙ٤رَى ٖٓ هطذ اُ:ٚ٤
ُ ٞإٔ رٌٛ ٬٤ـْ هـٓٞـٚ
ًٝخٕ أر ٙٞأرخ حُـؼـخهـذ
ًَ٘ٓ٧خ اًح ٓـٍَٗـخ رـٚ
ًَحٓش ً ١حُلٔذ حُؼخهذ
 ٌُٖٝهٞ٤حٕ ٛـْ هـٓٞـٚ
كزجْ  ْٛحُوُِٜ ّٞخكـذ
ٝحٗض ٓ٘٤ي رٓ ْٜـِـٜـن
219

ًٔخ أُٜوض ٍهؼش حُ٘خػذ
ٝكٔزي كٔزي ػ٘ي حُ٘ـؼـخ
رؤكؼخٍ ً٘يس ٓـٖ ػـخثذ
هطزض كـخُٝى ُٔخ هطزض
ؿِحء ٔ٣خٍ ٖٓ حٌُخػـذ
ًٌرض كِ٣لض ػوي حٌُ٘ـخف
ُٔظي رخُ٘ٔـذ حُـٌـخًد
ك ٬طوطزٖ رؼيٛـخ كـَس
كظؼ٘ ٠ر ْٓٞػِ ٠حُ٘ـخٍد
ُٔ ٝخ صٓ ٍٟٝؼ٤ي رٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ حُلخٍع رٖ حُلٌْ هَحٓخٕ
رؼي ػٍِ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٗؼ ْ٤ػٜ٘خ ؿِْ ٣ؼَ ٝحُ٘خّ ٝػ٘ي ٙكٔ٤ي
حَُإحٓٝ ٢ػزخىس حُٔلخٍر ٢كِٔخ طويّ ػخرض هط٘ش ًٝخٕ ٓيؿـخ دحُٔ٬ف
كخٍٓخ ً ٖٓ حُلَٓخٕ كٔؤُٓ ٚخ ػ٘. ٚ
كنٌٛ :٫ح ػخرض هط٘ش  ٞٛٝأكي كَٓخٕ حُؼـٍٞ
ح
كؤٓ٠خٝ ٙأؿخُ ػِ ٠حٓٔ ٚكِٔخ حَٜٗف هخٍ ُ ٚكٔ٤ي ٝػزخىس:
ٌٛح أِٛلي هللا حٌُ٣ ١و:ٍٞ
اٗخ َُ٠حر ٕٞك ٢كْٔ حُٞؿ٠
ٍأّ حُوِ٤لش إ أٍحى ٛيٝىح
كوخٍ ٓؼ٤ي :ػِ ٢ر. ٚ
كَى ٙٝحُ٣َ٣ ٞٛٝ ٚ٤ي هظِ ٚكِٔخ أطخ ٙهخٍ ُ:ٚ
 أٗض حُوخثَ :اٗخ َُ٠حر ٕٞك ٢كْٔ حُٞؿ. ٠هخٍٗ :ؼْ أٗخ حُوخثَ:
اٗخ َُ٠حر ٕٞك ٢كْٔ حُٞؿ٠
ٍأّ حُٔظٞؽ إ اٍحى ٛيٝىح
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ػٖ ١خػش حَُكٖٔ أ ٝهِلخثٚ
إ ٍحّ اكٔخىح  ًَٝػـ٘ـٞىح
كوخٍ ُٓ ٚؼ٤ي :أُ ٠ُٝي ُ ٫ٞأٗي هَؿض ٜٓ٘خ َُ٠رض ػ٘وي
كؤص ٙػزخىس ٓؼظٌٍح ً كوخٍ ُ: ٚ
ٝهي رِؾ ػخرض ٓخ هخُ ٚكٔ٤ي ٝػزخىس ح
 هي هزِض ػٌٍى .ح ٫حٕ كٔ٤ي ُْ ٣ؤط ٚكوخٍ ػخرض ٜ٣ـ:ٙٞ
ٓٝخ ًخٕ حُــ٘ـ٤ي  ٫ٝأهـٙٞ
كٔ٤ي ٖٓ ٍء ّٝك ٢حُٔؼخُ٢
كبٕ ٣ي ىؿلَ أٍٓٔٛ ٠ـ٘٤ـخ ً
٣ُٝي  ٝحُٔوـ ْ٤اُـُٝ ٠حٍ
ك٘ؼيًْ حرٖ رَ٘ كـخٓـؤُـٙٞ
رَٔ ٝحَُٜ٣ ًٝيم ك ٢حُٔوخٍ
٣ٝوزـَ أٗـ ٚػـزـي ُٗـْ٤
ُج ْ٤حُـي ٓـٖ ػـْ ٝهـخٍ
ٛ ٖٓٝـخث ٚحٕ ػخرض هط٘ش ٛـخ ( هظ٤زش رٖ ِْٓٔ) حُزخٝ ٢ِٛهٚٓٞ
رؼي ٔ٣ِٛظ ْٜرخكي ٟحُٔؼخٍى كوخٍ:
طٞحكض طٔ ْ٤ك ٢حُطؼـخٕ ٝػـَىص

رِ٤ٜش ُٔخ ػخ٘٣ض ٓؼ٘ـَح ً ؿـِـزـخ

ًٔخس ًلخس َٛ٣ذ حُ٘ـخّ كـيٛـْ
اًح ٓخ ٓ٘ٞح ك ٢حُلَد طلٔزٌٗ ْٜزخ
طٔخًٓ ٕٞؼزخ ً ك ٢حُؼًٝ ٬ـ٬رـٜـخ

ٜ٤ٛٝخص إٔ طِوٞح ً٬رخ ً ً ٫ٝؼـزـخ
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ٍ ٖٓٝػخء ػخرض هط٘ش حُٗٔ ٚخ هظَ حُٔل َ٠رٖ حُِٜٔذ ىهَ ػخرض
هط٘ش ػِ٘ٛ ٠ي ر٘ض حُِٜٔذ ٝحُ٘خّ ٣ؼِٜٗٝخ رٔوظِ ٚكؤٗ٘يٛخ:
٣خ ٘ٛي ً٤ق رٜ٘ذ رخص ٣زـٌـ٘٤ـ٢
ٝػخثَ كٓ ٢ـٞحى حُـِـ٣ َ٤ئً٘٣ـ٢
ًؤٕ ُـِ٤ـٝ ٢حٛ٧ـيحء ٛـخؿـيس
ُ َ٤حُِٔـٝ ْ٤أػـ٤خ ٓـٖ ٣يح٘٣ٝـ٢
ُٔخ ك٘ ٠حُي ٖٓ َٛهٝ ٢ٓٞػٌٍٗـ٢
ٗ٤زٝ ٢هخٓ٤ض أَٓ حُـِع ٝحُـِـٖ٤
اًح ًًَص أرـخ ؿـٔـخٕ أٍهـ٘ـ٢
 ْٛاًح ػَّ حُٔخٍ٘٣ ٕٝــ٘٤ـ٢
ًخٕ حُٔل َ٠ػِح كـٔ٣ ١ًٝ ٢ـٖ
ٝػٜٔش ٝػٔخُ ٫ـِـٔـٔـخًـٖ٤
ٓخ ُُض رؼيى ك ْٛ ٢طـــ ٖ٤رـٚ
ٗلٔٝ ٢كٜٗ ٢ذ هي ًخى ٣زِـ٘٤ـ٢
اٗ ٢طًٌَص هظِٗ ُٞ ٠ـٜـيطـٜـْ
ك ٢كٓٞش حُٔٞص ُْ ِٜٞ٣ح رٜخ ى٢ٗٝ
 ٫ه َ٤ك ٢حُؼ ٖ٤إ ُْ أؿٖ رؼيٛـْ

كَرخ ً طز٠ء ر ْٜهظِ ٠ك٘٤ـلـٗٞـ٢

كوخُض ُ٘ٛ ٚي:حؿِْ ٣خ ػخرض كوي ه٤٠ض حُلن ٓٝخ ٖٓ حَُٔػ٤ش ر ٌّي ٖٓ ًْٝ
ٓ٤ظش ٍٓ ٤
كٔ٤ُٝ ٢ض حُٔ٤ٜزش ك ٢هظَ ٖٓٔ حٓظٜ٘ي ًحرّخ
ض أَٗف ٖٓ ك٤خس ّ
ػٖ ىٓ ٚ٘٣ط٤ؼخ ً َُرٝ ٚاٗٔخ حُٔ٤ٜزش ك ٖٔ٤هِض رَ٤ٜطٝ ٚهَٔ ًًَ ٙرؼي
ٓٞطٝ ٚأٍؿ ٞأ ٌٕٞ٣ ٫حُٔل َ٠ػ٘ي هللا هخٓ. ً٬
ٝهخٍ كٍ ٢ػخث ٚح٠٣خ :
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ًَ حُوزخثَ رخ٣ؼٞى ػِ ٠حُـٌ١
طيػ ٞاُٝ ٚ٤طخرؼٞى ٓٝـخٍٝح
كظ ٠اًح كْٔ حُٞؿٝ ٠ؿؼِظْٜ
ٜٗذ ح٘ٓ٧ش أِٓٔٞى ١ٝخٍٝح
إ ٣وظِٞى كبٕ هظِي ُـْ ٌ٣ـٖ

ػخٍح ً ػِ٤ي ٝرؼ ٞهظَ ػـخٍ

 ٝىهَ ػخرض هط٘ش ػِ ٠رؼ ٞأَٓحء هَحٓخٕ ه َ٤حٗ ٚهظ٤زش رٖ
ِْٓٔ كٔيكٓٝ ٚؤُ ٚكخؿش كِْ ٣وٜ٠خ ُ ٚكوَؽ ٖٓ ر٣ ٖ٤يٝ ٚ٣طًٌَ
٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ  ٝهخٍ ٛ٧لخر:ٚ
 ٌُٖ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ ُٓ ٞؤُظٌٛ ٚح أ ٝأًؼَ َٓ٘٣ ُْ ٚىٗ ٢ػ٘ٚٝأٗ٘ؤ ٣و:ٍٞ
أرخ هخُي ُْ ٣زن رؼـيى ٓـٞهش
ِٓ ٫ٝي ٖٓٔ ٣ؼ ٖ٤ػِ ٠حَُكي
 ٫ٝكخػَ َ٣ؿٞح حُٔوِ ٕٞكِ٠ـٚ
 ٫ٝهخثَ ٌ٘٣خ حُؼي ٝػِ ٠كـوـي
ُ ٞإٔ حُٔ٘خ٣خ ٓخٓلض ًح كلـ٤ظش
 ٚ٘ٓ ًَ٧أ ٝػـٖ ػ٘ ٚػِ ٠ػٔي
 ٝػظذ ػخرض هط٘ش ػِ ٠ه ٖٓ ٚٓٞحُ٧ى ك٤غ حٓظ٘ َٜػِٜ٤خ رؼْٜ٠
كِْ  َٜٙ٘٣كًُ ٢ي:
طؼللض ػٖ ٗظْ حُؼ٘ـَ٤س اٗـ٘ـ٢
ٝؿيص أر ٢هي ػق ػٖ ٗٔظٜخ هزِ٢
كِٔ٤خ ً اًح ٓخ حُلِـْ ًـخٕ ٓـَٝءس
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ٝأؿ َٜأك٤خٗخ ً اًح حُظٔٔٞح ؿٜـِـ٢
ٝهخٍ ٣ووَ روٜ٣ٝ ٚٓٞـ ٞحرٖ حٌُٞحء حُ: ١ٌَ٘٤
رـٌـَ ٗـؼـيٛـْ
ً َُّ حُوزخثَ ٖٓ
ٍ

ٝحُ ْٜ٘ٓ ٕٞ٣ٌَ٘٤أ ّ٧حُـؼـَد

أػَُ ٟـٝ ْ٤أػَ ٟحُل ٖٜاً هؼيص
ر ٌَ٘٤أٓ ٚحُٔؼٍَٝس حُـ٘ـٔـذ
ٍ
ٗلخًْ ػٖ ك٤خ ٝحُٔـي ٝحُـيًـْ
كٔخ ٌُْ ك ٢ر٘ ٢حَُٗخء ٖٓ ٗٔذ
رٌَ حًح ٗـٔـزـٞح
أٗظْ طلٍِ ٖٓ ٕٞ

ٓؼَ حُوَحى كٞحُ ٢ػٌٞس حُـٌٗـذ

ٗزجض إٔ ر٘ ٢حٌُٞحء هي ٗـزـلـٞح
كؼَ حٌُ٬د طظِ ٠حُِ٤غ ك ٢حٗ٧ذ
 ١ٌٞ٣ح٧ر٤ـَ ػزي هللا ٗـ٤وـٌـْ
ٗٝلٖ ٗزَ ٟحٌُ ٖٓ ٌٟٞ٣ ١حٌُِذ
ٔ٣ظٔٗ ِ٤ؼَ ٙرٔٓ٬ظٗ ُٚٝ ٚؼَ ؿ٤ي ٝهخٍ ك ٢حؿِذ حُلٕ٘ٞ
حُ٘ؼَ٣ش ٝهخٛش كٗ ٢ؼَ حُٔؼخٍى ٝحُوظخٍ ٝحٓظَٔص ٓؼخًٍ ٚاُ ٠إٔ هظَ
ك ٢كيٝى ػخّ \ ٛ 110ـؿَ٣ش ٬٤ٓ 728-ى٣ش .
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :

ٓخ ٛخ َؽ َٗٞهُ َي ِٖٓ ُٗئِ ١

َٝأ َ
كـخٍ
ِ
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ٞد
ٓ ّٞػَلخٛخ َ
ُ ٛ
َِ ٍُ ِٖٓ ٝ
زن ِٜٓ٘خ َ ٫ٝأَػُّ ٬
َُْ ََ ٣

ِ ٛظٜخ
ػََ َ

َٓٝخثِ ٌَ ك ٢ى ِ
ِ٣خٍ حُ َل ِّ ٢

رَؼ َي ُُْ ٛ

َٝاِ ّ٫

اِ َّٗ ٫ـٌ ٤ؾ

َٓٞهِ ُي

ٓطخٍ
أَ ِ

حُ٘خٍ
ِ

ٛيحٓ ِ ٚحُؼخٍ١
حَُر٤ج َ ِش ك ٢أ َ ِ
ِٓؼ َُ َ
ِٗ ْ٤رٜخ
لخٍ  ٫أ َ َ
ِ٣خٍ َُ ٠ِ٤هَ ٌ
ى ُ
لَٝ ٕٞأ َ َ
َ
ى ٕٝحُ ُـ ُ
حُل َـٖ ِٖٓ ىحٍ١
ِ ٖ٣
ِحٍ
َريَُضُ ِٜٓ٘خ َٝهَي َ
ٗ َّ ٢حُ َٔ ُ

ِرٜخ
ٝحى ١حُ َٔوخكَشُ ِ ١ََٔ٣ ٫رٜخ حُٔخٍ١

َر َ
ِّ
 ٖ٤حُ َ
ٔخٝسَ ِٖٓ َك ٍ
ٔ َ

َ٘هَ ٍش
ُٓ ِ

ع حُظ ُ َ
َى ٓخ طَ٘لَ ُّي
وخٍ ُ
ُٗ ِ

ٗخثِ َلشٌ

ن
َُٓ ٝؼ ِ٘ ٌ

ىَ٘ٗٝخ

أ َ ًِ َّ٣ش

ِّٓ٘خ َ ُْٜ ِ٘ٓ ٝػََِٗ ١ً ٠ـ َي ٍس
ٛ َٜخىِهخ ً
َ
ِإ
ًخٕ َظِّ٘ ٢رُ٘ ِ

ؿخٍ١

ٗخٍ١

أ َ َريح ً
كٔ٤خ

أَى َر َُ

َٗو٢٠

َٝحَِٓحٍ١

ََٜ٣ ٫ف حُ ُـ٘ ُي َكظ َّٔ٣ ٠ظَُ ٠٠ء رِ ِْٜ
َٜٗزخ ً ػَظٔ٤خ ً َ٣َ ٝلَ ُٓ ١ٞ
ِي
َٝطَؼ ُ َُ حُ َو َُ ٤ك ٢حَ٧ه٤خ ِى

آ َِٗٝشً

َكظ ّ ١ََٝ٣ ٠ى ُ
َ ٖ٣ٝحُ َ
َٔفِ

رخٍهَُٚ
ِ

د
طَل ١ٞحُِ٘ َ
ٜخد اُِِ ٬١ِ ٠
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زخٍ
َؿ ِ
ٝطخٍ
أَ ِ

كٜ٤خ ُِٞح ٌء ً َِظ ِ َّ حَ٧ؿ َي ٍِ
ـَ ِا ًّٝ ٫
ُ َ٘ٔ٣َ ٫غ حُؼ َ ُ

حُ٠خٍ١

ُٓلخكَ َظ ٍش
٠خٍ ِّ
ِٖٓ
ِ
حُو ِ

ٝطخٍ
ِرؤ َ ِ

خف
َ
ٌٓ ّ٤

أََّٗٝ ٢إِ ًُ٘ضُ ِٖٓ ُؿٌ ُّ حَُّظَ َٗ ٢
َ٠صُ
ذ
ِٜٓ٘خ حُلَُُ ٝ
ع ََُٗ ٝي ١حُؼخ ِه ُ
ٌَُح ًِ َُ ِٓ َ
ٓزَوضَ
٘ي أََٓح ً هَي َ

حُٞحٍ١

ِر ِٚ
َٖٓ َ
ُ َٜ
ِٓ ّ٤خٍ
رٖ َ
ًخٕ هَزَِ َي ٣خ ُٗ ُ

ٗخ َ
ََ ٜص
ِٟضُ َ
ػّ٘٠ِٗ ٢خ ٍَ حُ ُل ِ َّ ِاً هَ َ
َ٘٤سُ َٝحِٓظَز َطؤَص
ى ٢ٗٝحُؼَ َ
ٛخٍ ًُ َُّ
ي٣ن ًُ٘ضُ
َ
ََ ٝ
ٍ ٛ

آُُِٓٚ
ِ
ػ َِ ََّ ٍَ َٝ ٢
ع حُ َلز َُ ِٖٓ
حُِزخ ً َ

َٓ حٌَُّ١
َٓٝخ طَِزَٔضُ ِرخِ َ ٧

ؿخٍ١

َٝهَؼٞح
ِر َِ ٚ
ػَِ ََّ ٫َٝ ٢ىَّٗٔضُ

َ ٫ٝػَ٤ٜضُ حِٓخٓخ ً
َ
ًخٕ

حِٜٗخٍ١

حِٔ١خٍ١

ػظَُٚ
١خ َ
هخٍكضُ ِٖٓ
َكوّخ ً َ
ػ َِ ََّ ٫َٝ ٢

*************************************
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ػخٍ
ِ

18
جرٌر بن عطٌة الخطفً

هو ابو حرزة جرٌر بن عطٌة بن حذٌفة الخطفً بن بدر بن
سلمة بن عوؾ بن كلٌب بن ٌربوع بن حنظلة بن مالن بن زٌد مناة بن
تمٌم من لبٌلة ٌربوع ومن رهط كلٌب من تمٌم .
ولد عام \ 33هجرٌة –  653مٌالدٌة فً خالفة عثمان بن
عفان فً نجد ونشؤ فً بٌت فمٌرًٝ ، ,خٕ ٝحُي ٙػِ ٢هيٍ ًزٖٓ َ٤
حُلوَ ٌُٖٝ ،ؿي ٙكٌ٣لش رٖ ريٍ حُِٔوذ رخُوطلً ٢خٕ ِٔ٣ي هط٤غح ًزَ٤ح
ٖٓ حُـٔخٍ  ٝحُـْ٘ ًٝخٕ ٘٣ظْ حُ٘ؼَ ًٌُٝي ًخٗض أًّ ٙخٗض طوٍٞ
حُ٘ؼَ ٝػ٘يٓخ ُٝي ؿَٟٝ َ٣ؼظ ٚأُٓٔ ٚزؼش أٗ ٖٓ َٜكِٜٔخ رٚ
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ٍٝأص ٍإ٣خ ٓلِعس ك٘ٓ ٢خٜٓخ كٌٛزض اُ ٢حُؼَحف ً٣ ٢لَٔ حَُإ٣خ
كؼخىص طو:ٍٞ
حَُؿَ
هٜٜضُ ٍإ٣خ ١ػًِ ٢حى ّ
ُـظ َ ِِ ّ
يٕ ػـِ٠ش ٓـٖ حُــؼَ٠

كوخٍ ُ ٢ه٤ُٝ ،ً٫ٞض ُْ ٣وَ
ًح ٓ٘ـطن ؿِ ٍٍ اًح هخٍ كَٜ

لضى طفولته وصباه فً بادٌة نجد ٌرعى االؼنام .
ولال الشعر منذ صؽره متحدٌا كل الظروؾ الملمة به
لضى جرٌر فترة شبابه بالٌمامة وتهاجى فً الشعر مع
ين علٌها بعد المضاء
الفرزدق ثم انتمل الى البصرة بعد سٌطرة االموي
على ثورة مصعب بن الزبٌر وظل ٌتهاجى مع الفرزدق الذي كان ساكنا
فٌها ومن أبنابها ولد مدح جرٌر فٌها بشر بن مروان والحجاج
بن ٌوسؾ الثمفً وؼٌرهما ولد طالت عاللته مع الحجاج اكثر من
عشرٌن سنة وكانا هذٌن من والة االموٌٌن علٌها وكان الحجاج
سببا فً وصول جرٌر الى الخلٌفة االموي عبد الملن بن مروان
لمدحه ثم مدح الخلفاء االموٌٌن الولٌد بن عبد الملن وسلٌمان
بن عبد الملن بن مروان وعم ر بن عبد العزٌز وٌزٌد بن عبدالملن
وهشام بن عبد الملن وعد من شعراء الخالفة والبٌت االموي فً ولت
كانت لبٌلته ضد الحكم االموي .
بكى جرٌر ٌناؾس االخطل والفرزدق بمدحه لخلفاء بنً
امٌة حتى نشبت بٌن الفرٌمٌن مهاجاة عنٌفة ازدادت عنفا بمرور
الزمن ولد ولدت هذه الحالة شعر النمابض فً االدب العربً .
توفً جرٌر سنة \  110هجرٌة أي سنة \  728مٌالدٌة ولٌل سنة
\  114هجرٌة.
اشتهر جرٌر بالهجاء والمدٌح حتى عد من اشهر شعراء
العصر االموي واشهر شعراء الهجاء فً العربٌة وٌتمٌز هجاإه
بالبذاءة والسب والمهاترة وتمصً عٌوب خصومه ومثالبهم ومثالب
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الوامهم وفضحها وخاصة المخزٌة منه ا بسخرٌة الذعة وتهكم ممذع
ولد تكالب علٌه الشعراء مثل االخطل والفرزدق والراعً النمٌري
حتى وصل عدد خصومه من الشعراء اكثرمن ثمانٌن شاعرا كلهم
افحمهم واسكتهم اال الفرزدق واالخطل ولعل ذلن ٌرجع الى
نشوبه فً بٌت وضٌع واشتداد العصبٌة المبلٌة والخصوما ت
السٌاسٌة فً زمنه والتً كان طرفا فً كل منها اضافة الى شاعرٌته
الفذة .ولد هجا جرٌر الراعً النمٌري بمصٌدة لالها فً سوق
المربد وكان االخٌر لد هجاه :
أػي هللا ُِ٘ؼَحء ٓ٘٢
ٞٛحػن ٣و٠ؼُٜ ٕٞخ حَُهخرخ
أٗخ حُزخُ ١حُٔيٍ ػَِ٤ٔٗ ٢
حطلض ٖٓ حُٔٔخء ُٜخ حٜٗزخرخ
اًح ػِوض ٓوخُز ٚروَٕ
حٛخد حُوِذ أٛ ٝظي حُلـخرخ
طَ ١حُط َ٤حُؼظخم طظَ ٓ٘ٚ
ؿٞحٗق ٌُِ ًَ٬حٕ طٜخرخ
ك ٢ِٛ ٬ح ُٚ٩ػَِ٤ٔٗ ٢
ٓ ٫ٝو٤ض هز ٍْٛٞحُٔلخرخ
ُٗٝ ُٞٝض كِ ّٞرَ٘٤ٔٗ ٢
ػِ ٢حُِٔ٤حٕ ٓخ رِـض ًرخرخ
ٓظٜيّ كخثط ٢هَٓخء ٓ٘٢
هٞحف  ٫حٍ٣ي رٜخ ػظخرخ
أػي ُٞٓ ْٜحْٓ كخٓ٤خص
ك٘٤ل ٢كَ ٗؼِظٜخ حُـَحرخ
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كـ ٞحُطَف حٗي ٖٓ َٗٔ٤
كً ٬ؼذ رِـض ٬ً ٫ٝرخ
أطؼيٍ ىٓ٘ش هِض ٝهزؼض
اُ ٢كَػ ٖ٤هي ًؼَح ١ٝخرخ
حًح ؿ٠زض ػِ٤ي ر٘ ٞطْٔ٤
كٔزض حُ٘خّ ًِ ْٜؿ٠خرخ
ُ٘خ حُزطلخء طلؼٜٔخ حُٔٞحه٢
 َ٤ٓ ٌٖ٣ ُْٝأٝى٣ظٗ ٢ؼخرخ
ٓظؼِْ ٖٓ حػِ كٔ ٢ر٘ـي
ٝأػ٘ٔ٠خ رـخثَٛخ ٠ٛخرخ
ٗ٤خ ٖ٤١حُز٬ى ٣ولٖ ُأٍ١
ٝك٤ش أٍ٣لخء ُ ٢حٓظـخرخ
ولد خص فً هجابه الشاعرٌن االخطل والفرزدق اكثر من
ؼٌرهما لهذه االسباب ولوجود المنافسة بٌنهم على مدح الخالفة
االموٌة والتمرب منها فكان ٌعٌب على الفرزدق تهكمه وفسمه
ومجونه وعلى االخطل نصرانٌته وشربه الخمرة وانتصار لٌس
على تؽلب وما صب علٌهما فً النمابض من سباب وهجاء ممذع
وشدٌد ٌإٌد ما للناه فً الهجاء .
باالضافة الى الهجاء برع جرٌر فً المدح وخص به الخالفة
االموٌة وامراءها وكان مدحه للتكسب والحصول على المال لمعالجة
فمر حالته وافضل بٌت لاله فً المدح :
ألستم خٌر من ركب المطاٌا
وأندى العالمٌن بطون راح
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وكذلن اشتهر بالفخر وافضل بٌت لاله فً الفخر بمومه :
إذا ؼضبت علٌن بنو تمٌم
حسبت الناس كلهم ؼضابا
وكذلن اشتهر بالرثاء والوصؾ
ومن خالل تتبعً لشعر جرٌر الحظت ثالثة امور لم اجدها
عند ؼٌره من الشعراء -:
االول  -ان جرٌر لال بٌتٌن فً شعر الؽزل ٌعدان من افضل ما لٌل
فً الؽزل بالعربٌة -رؼم كونه لٌست من شعراء العشك و الؽزل ولم
بحد ولم تكن له معشولة او حبٌبة  -ولم ٌمل الشعراء مثلٌهما
ٌتوله أ
فً الشعر العربً على مدى العصور :
ان العٌون التً فً طرفها حور
لتلننا ثم لم ٌحٌٌن لتالنا
ق
ٌصرعن ذا اللب حتى ال حران به
وهن اضعؾ خلك هللا انسانا
ؾفحمهم
والثاني  -تكالب علٌه الشعراء فً النمابض والهجاء أ
واسكت اؼلبهم ونمض لصابدهم بمصا بد افضل منها واشد
معنى والوى اسلوبا وكان سببا من اسباب اٌجاد شعر النمابض
فً العربٌة.
والثالث  -كان طٌب النفس  .طٌبة نفس جرٌر جعلته ٌنسى كل ما
لاله فٌه الفرزدق من هجاء ممذع فً لصابده اذ انه لما سمع بوفاة
الفرزدق لام حزن علٌه ولام برثا به افضل رثاء فً لصٌدة رابعة
تعد من روابع الشعر العربً و تنم عن الخلك العربً االصٌل .
شعر جرٌر من الطبمة االولى وانً ألعتبره اشهر شعراء
العربٌة فً العصر االموي  .كان شعره مفهوم اللفظ سهل العبارة
واضح المعانً جٌد المبانً شدٌد المتانة لوي البالؼة خال من
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التعمٌد عندما تمرأه تنسجم معه وتنفتح الٌه النفس نأنه لاله االن او
ا نشده حاضرا  .فهي أٝط ٢ؿَٛٞٓ َ٣زش ٗؼَ٣ش ػَس ٝكٔخ ٓ٤ٓٞو٤خ ٗخع
أػَٔٛخ ك ٌٙٛ ٢حُٔ٤ٓٞو ٢حُؼٌرش حُظ ٢ط٘٤غ كٗ ٢ؼًَٝ ًِٚ ٙخٕ ُٖٓ ٚ
١زؼ ٚحُل٤خ ٝهٓ َ٤ؼ٪ُ ٖ٤ط٤خٕ رخُظَحً٤ذ حُِٜٔش حُظ ٫ ٢طؼو٤ي كٜ٤خ ٫ٝ
حُظٞحء
حػظٔخى ؿَ َ٣ػِ ٢حُطزغ ٝحٗٔ٤خهٓ ٚغ كطَط ٚحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ حٍٞٓ٧
ف
حُظ ٢أىص أ٠٣خ اُُٜٞٓ ٢ش ٗؼَٓ٬ٓٝ ٙش أِٓٞرٍٝ ٚهش أُلخظ ٚاً ٣لْ
حُوخٍة ٍٗؼَ ٙدٓ٤ٓٞو ٢ططَد ُٜخ حُ٘لْ ٜ٣ٝظِ ُٜخ حُٔظٌٝم حُؼَر٢
حٌُ٣ ١ؼـذ رـٔخٍ حُ٤ٜـش ٞٓٝحٓن حٌَُ٘  ٝرؤٗخهش حُظؼزٝ َ٤كٝ٬س
حُـَّ أًؼَ ٓٔخ ٣ئهٌ رؼٔن حُلٌَس ٝحُـ ٙٞك ٢حُٔؼخٗ ٢كِّ ٚهيٍطٚ
ػِ ٢حٗظوخء حُِلع حُـٍِ ٓٝظخٗش حُ٘ٔؾ ٝهٞطٝ ٚكٝ٬س حُؼزخٍس ٝحٍُلٖ
حُٔ٤ٓٞو ٢حُٔئػَ ٝ ...هخٛش ك ٢ؿٍِ٣خط ٚك٤غ حُؼخ١لش حُٜخىهش طظؤُْ
ٝطظ٘لْ ك ٢طؼزٍ َ٤ه٤ن .
ٝكٓ ٢يك ٚح ٖ٤٣ٞٓ٧رخُؾ كٛٝ ٢ل ْٜرٜلخص حَُ٘ف ٝػِٞ
حُُِٔ٘ش ٝحُٔطٞس ٗٝيس حُزطٖ ِ٣ٝق اُلخكخ ٗي٣يح كٛٝ ٢لْٜ
رخُـٞى ٝحُٔوخء ُ ِٜ٤أٍ٣ل٤ظٝ ْٜػٞح١لٝ ْٜهي َٔ٣ف ك ٢حٓ٫ظـيحء
ٓٝخ ٣ؼخٗ ٖٓ ٚ٤حُلخهش والحرمان .
ٌمول فً لصٌدة فً مدح الخلٌفة عبد الملن بن مروان شارحا
حالته المالٌة وكؤنه مستجدٌا \
اشكو الٌن فاشتكً ذرٌة
ال ٌشبعون وامهم التشبع
كثر و اعلً فما ٌموت كبٌرهم
حتى الحساب وال الصؽٌر المرضع
واذا نظرت ٌرٌبنً من امهم
عٌن
من روابع شعره فً الؽزل –
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مهجة

وخد

اسفع

ٌاأم عمـرو جـزان هللا مؽفـرة
ردي علً فإادي كالـذي كانـا
ألست أملح من ٌمشً علـى لـدم
ٌا أملح الناس كل النـاس انسانـا
ٌلمى ؼرٌمكم من ؼٌر عسرتكـم
بالبذل بخال و باالحسـان حرمانـا
لد خنت من لم ٌكن ٌخشى خٌانتكم
ما كنت أول موثـوق بـه خانـا
لمد كتمت الهوى حتـى تهٌجنـً
ال أستطٌـع لهـذا الحـب كتمانـا
كاد الهوى ٌوم سلمانٌـن ٌمتلنـً
وكـاد ٌمتلنـً ٌومـا ببٌـدانـا
البارن هللا فً من كان ٌحسبكـم
اال على العهد حتى كانـا ماكانـا
البارن هللا فً الدنٌا اذا انمطعـت
أسباب دنٌان من اسبـاب دنٌانـا
مااحدث الدهـر مماتعلمٌـن لكـم
للحبل صرما وال للعهـد نسٌانـا
ان العٌون التً فً طرفها حـور
لتلننـا ثـم لـم ٌحٌـن لتـالنـا *
ٌصرعن ذا اللب حتى الحران به
وهن اضعـؾ خلـك هللا انسانا *
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ٌاحبذا جبل الرٌـان مـن جبـل
وحبذا ساكن الرٌـان مـن كانـا
* وهذٌن البٌتٌن من اجود مالالته العرب فً الؽزل
اما فً رثاء الفرزدق فمد لال - :
لعمري لمد أشجى تمٌمـا ً وهدهـا
على نكبات الدهر موت الفرزدق
عشٌـة راحـوا للفـراق بنعشـه
معمـك
ث فً هوة األرض
إلى جد ٍ
ِ
لمد ؼادروا فً اللحد من كان ٌنتمً
محلـك
إلى كل نجم فـً السمـاء
ِ
ؽـرم
ثوى حامل األثمال عن كل ُم ٍ
السملـك
ودامػ شٌطان الؽشـوم
ِ
عمـاد تمٌـم كلهـا ولسانـهـا
منطـك
وناطمها البذاخ فـً كـل
ِ
ب
فمن لذوي األرحام بعد أبن ؼال ٍ
موثـك
وعان فً السالسـل
لجار
ٍ
ٍ
ِ
ومن لٌتٌم بعد موت ابـن ؼالـب
ودردق
وأم عـٌـال ساؼبـٌـن
ِ
ومن ٌطلك األسرى ومن ٌحمن الدما
ـك
ٌداه وٌشفً صدر حـران ُمحنَ ِ

234

دم ؼـا ٍل تحمـل ثملـه
وكم من ٍ

ومصـدق
وفـاء
وكان حموالً فً
ٍ
ِ

مـام وسولـ ٍة
وكم حصن جبار ُه ٍ
تفتـح أبـواب الملـون لوجهـه

إذا مـا أتـى أبوابـه لـم تؽلـك
ـك
بؽٌـر حجـاب دونـه أو تملُ ِ

لتبن علٌه األنس والجن إذ ثـوى
ِ
ومشـرق
ب
ضر فً كل ؼر ٍ
فتى ُم ٍ
ِ
فتى عاش ٌبنً المجد تسعٌن حجـةً
ً
وكان إلى الخٌرات والمجـد ٌرتمـً
فما مات حتى لـم ٌُخلـؾ وراءه

مصعـك
بحًلة وا ٍد صولـةً ؼٌـر
ِ

واختم فً هجاء جرٌر لالخطل التؽلبً :
ً ت َ ْؽ ِلبا ً
إنًّ َحلَ ْفتُ  ،فَلَ ْن أُعَاف َ
ب ،إنّها
لَبَ َح اإللهُ ُو ُج و َه ت َ ْؽ ِل َ
س َ
ون إذا ا ْنتَش َْوا ِب ِبنَاتِ ِه ْم
ال ُم ْع ِر ُ
ً إذا تَنَحْن َح لل ِم َرى
َوالت ّ ْؽ ِلب ّ

لل ّظا ِل ِم َ
عمُوبَةًَ ،ونَكاال
ٌن ُ
سباال
اطسا ً َو ِ
ً َمعَ ِ
َهانَتْ عل ّ
َوالدّابِ ِب َ
سإاال
ارةً َو ُ
ٌن إ َج َ
ستَهُ َوت َ َمث ّ َل األ ْمثَاال
َح ّن ا ْ
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لٌبَ ،و َكذّبوا بِ ُم َح ّمدٍ،
َ
عبَدوا ال ّ
ص َ
ب،
ال ت َ ْطلُ َب ّن ُخ إولَةً ِم ْن ت َ ْؽ ِل ٍ

فَ ّ
الز ْنج أ َ ْك َر ُم ِم ْن ُه ُم أ َ ْخ واال

ٌك لَمَ ْد لَمٌتُ لُ ُرو َمنا،
َخ ِ ّل ال ّط ِر َ

وصٌاال
تنفً المرو َم تخ ّمطا ً ِ

أَنسٌتَ لَ ْو َمن بال َج ِز ٌَر ِة َب ْع َد َما

علَ ٌْ َن نَكَاال
عمُو َبتُهُ َ
كَانَتْ ُ

سؤ َ ْلتَ ُ
ع ْن ُك ُم،
ؼثا َء دِجْ لَةَ َ
أَالَ َ
علَ ٌْ َن ُحماةُ لٌس َخٌلَهم،
َح َملَتْ َ

بربٌ َلَ ،وكذّبوا ِمٌكاال
َو ِب ِج ِ

األوصاال
َو
ِ
الخامعَاتُ ت ُ َج ِ ّر ُر ْ
س ،تَحْ ُم ُل األبطاال
ُ
ش ْعثا ً ع ََوابِ َ

ش ًْ ٍء بعدَها
ب ك َّل َ
ما ِز ْلتَ تَحْ ِ
س ُ

علَ ٌْ ُك ُم َو ِرجاال
ش ّد َ
َخ ٌْالً ت َ ُ

ٌس ،أَبو ال ُهذٌَ ِل ،أَتَا ُك ُم،
ُزفَ ُر ّ
الربِ ُ
األمواال
فسبى النّسا َء ،وأَحْ َر َز ْ
لَا َل األ ُ َخ ٌْ ِط ُلْ ،
إذ رأَى َراٌاتِه ْم:
تر َن األ ُ َخ ٌْ ِط ُل أ ُ َّمهَُ ،وكَؤَنّها
َ
سفَا َه ِة َرأْ ٌِ ِه،
َو َر َجا األ ُ ِ
خٌط ُل من َ

س ال أُرٌ ُد لِتاال
ار َ
س ْر ِج َ
ٌا َم َ
َمنحاةُ سانٌ ٍة تُرٌد ِعجاال
وأب لَهُ ِلٌُناال
َما لم ٌَك ُْن ٌ
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ت َ ّمتْ تمٌمًٌ ،ا أُخٌط ُل ،فاحْ تَ ِج ْز،
ي األ ُ َخ ٌْ ِط ُل ِح َ
ٌن لُ ْلتُ ولاال
َخ ِز َ
د
َو َر َم ٌْتَ َه ْ
ناص ٍل،
ض َبتَنَا ِبؤ َ ْف َو َ
ق ِ
ت َ ْبؽً النّضال ،فمد لَ ِمٌتَ نِضاال
َولَ ِمٌتَ دونً من ُخ َزٌمةَ باذخاً،

علَ ٌْ َن ِط واال
َوشماشماً ،بَذ َختْ َ

ِؾ َزا َح َمتْ أ َ ْركَانُها
َولَ ْو أ َ ّن ِخ ْند َ
َّ
رٌرها
ً ل ْد أ ُ ِم ّر َم ُ
إن المواف َ

الجبا ِل لَزاال
َجبَالً أ َ َ
ش َّم ِم َن ِ
َوكس ْ
إذ َج َدع َْن ِعماال
لبنً فَد
َ

َؾْ ،
ع َددْتَ فِعَالَهم
إن َ
ٌس َو ِخ ْند ُ
لَ ٌ

َخ ٌْ ٌر َوأ َ ْك َر ُم من أَبِ َ
ٌن فَعاال

َراحت ُخزٌمةُ بالجٌاد ،كؤَنّها

ِع ْمبَ ُ
ان عادٌ ٍة ٌَ ِصد َْن ِصالال

َه ْل ت َ ْم ِلك َ
ُون ِم َن المشاعر َمشعراً،
فَلَنَحْ ُن أ َ ْك َر ُم فً المنازل ِم ْنكُم
ماء فوارسً
ا كان ٌُو َج ُد فً اللّ ِ
م

أ َ ْو ت َ ْن ِزلُ َ
ان ِظالال
األر ِ
ون من َ

الحبا ِل ِحباال
َخٌالً ،وأ َ ْط َو ُل فً ِ
ِم ٌالً ،إذا فزعوا ،وال أ َ ْكفَاال
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***************************************************

19
ؿٔ َ٤رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼَٔ حُؼٌٍ١
( ؿٔ َ٤رؼ٘٤ش )
 ٞٛحر ٞػَٔ ٝؿٔ َ٤رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼَٔ حُؼٌٍ ١حُو٠خػ٢
ٔٗ .زش اُ ٠هز٤زِش ػٌٍس  ٢ٛٝرطٖ ٖٓ ه٠خػش ٖٓ كٔ َ٤رٖ ٓزؤ ٖٓ
هلطخٕ ٖٓ حُؼَد ُْ ٣ؼَف ػخّ ٫ٝىط ٚحكي ٗؼَحء حُؼ َٜح.١ٞٓ٫
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ًخٕ ٖٓ ػ٘خم حُؼَد حًُٔ٘ . ٖ٣ٍٜٞخٕ ك٤ٜلخ ً ٓويٓخ ً ؿخٓؼخ ً
ُِ٘ؼَ ٝحَُٝح٣شٝ .ه َ٤حًٗ ٚخٕ ؿٔ ٬٤كٖٔ حُوِوش ْ٣ًَ ،حُ٘لْ ،رخٓ،ً٬
ؿٞحىحًٗ ،خػَحًٓ ،طزٞػخ ًَٛٓ ,ق حُلْ ٍه٤ن حُٔ٘خػَ هي ٛخّ كزخ ً ُٝٝؼخ
رزؼ٘٤ش ٝحُظ ٢هخٍ ٌٓ٘ ١لُٞظٝ ٚػ٘وُٜ ٚخ حُ٘ؼَ كٜ٤خ كظٝ ٠كخط.ٚ
حكذ حُ٘خػَرؼ٘٤ش ر٘ض ك٤خٕ رٖ ػؼِزش حُؼٌٍ ٢ٛٝ ١حكيٟ
كظ٤خص هٝ .ٚٓٞه َ٤حٜٗخ ر٘ض ٣ل ٖٓ ٠٤رٍ٘ ٢ر٤ؼش ٌٓ٘ حُٜـَ ٝطُٞغ رٜخ
كوطزٜخ ٖٓ أرٜ٤خ كَىِٝ٣ ُْٝ ٙؿٜخ ُ ٚك٤غ ًخٕ حُؼَد ِٝ٣ ٫ؿ ٕٞر٘خطْٜ
ٖٓٔ حكز ٖٜحٝ ٝهغ ك ٢ػ٘و ٖٜهٞف حُل٤٠لش ٝحُؼخٍ ٝحٜٗخ ٛلش
ٓٔظٜـ٘ش ك ٢حُٔـظٔغ حُؼَرُ ٫ٝ – ٢حُض  ٌٙٛحُؼخىس حُوئ٣ش ٓٞؿٞىس
ُلي ح ٕ٫كٓ ٢ـظٔؼخط٘خ حُوَ٣ٝش – ٘ٓٝؼ ٚحِٜٛخ ػٜ٘خ ُٝٝؽٛٝخ ٖٓ ٍؿَ
آهَ .كؤٗطِن ٘٣ظْ حُ٘ؼَ كٜ٤خ كـٔغ ُٜخ هٜٓٞخ ؿٔؼخ ً ُ٤ؤهٌ ٙٝاًح أطخٛخ
كلٌٍط ٚرؼ٘٤ش كخٓظول٣ ٞٛٝ ٠و: ٍٞ
فلو أن الؽادون بثٌنة كلهم
ؼٌاري وكل حارب مزمع لتلً
لحاولتها إما نهارا ً مجاهرا ً
وإما سرى لٌ ٍل ولو لطعت رجلً
ٝهي حٟطَ ٍٛـخء هٜٓٞخ كخٓظؼيٝح ػِ ٚ٤ح ٌٙٞٗ ٝحَُٝٓ ٠حٕ
رٖ حُلٌْ ٓٞ٣ ٞٛٝجٌ ػخَٓ حُٔي٘٣ش كٌٍ٘ ُ٤وطؼٖ ُٔخٗ ٚكِلن رـٌحّ
ٝك٣ ٌٙٛ ٢و: ٍٞ
ب أَنَّهُ
َ
ً عَن َم
روان ِبالؽٌَ ِ
أَتا ِن َ
لاط ٌع ِمن ِلسانٌِا
ُممٌ ٌد دَمً أَو ِ
ب
فَفً
رض َمذ َه ٌ
العٌش َمنجاةٌ َوفً األ َ ِ
ِ
اًِح َٗ ُ
لٖ ٍَكَّؼ٘خ َُ ُ َّٖ ٜحُ َٔؼخِٗ٤خ
َو َر َّد ال َهوى أ ُ ُ
ثنان َحت ّى اِستَفَ َّزنً
عطوؾ ال َهوى ِمن ِبالدٌِا
ب َم
ُ
ِم َن ال ُح ّ ِ
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رو ٠ؿٔ٘ٛ َ٤خى كظ ٠ػٍِ َٓٝحٕ ػٖ حُٔي٘٣ش ،كؤَٜٗف ػِ٠
ر٬ىًٝ ٙخٕ ٣وظِق اُٜ٤خ َٓح ً .

ٝهي هخٍ ًؼ :َ٤هخٍ ُ ٢ؿٔٓٞ٣ َ٤خ ً :هٌ ُٞٓ ٢ػيحً ٓغ رؼ٘٤ش
للت :هل بٌنن وبٌنها عالمة؟
هخٍ :ػٜي ١ر ْٛٝ ْٜرٞحى ١حُيَ٣ ّٝك ٕٞ٠ػ٤خر ْٜكؤط٤ظ ْٜكٞؿيص
أرخٛخ هخػيح ً رخُل٘خء كِٔٔض كَى حُٔٝ ّ٬ؿِٔ٘خ فكخىػظٓ ٚخػش كظ٠
حٓظ٘٘يٗ ٢كؤٗ٘يط:ٚ
صاحبً
س َل
ِ
َولُلتُ لَها ٌا ع ََّز أَر َ
الرسو ُل ُم َو َّك ُل
دار َو َ
عَلى نَؤي ِ ٍ
َبؤَن تَج َعلً َبٌنً َو َبٌنَ ِن َمو ِعدا ً
َوأَن تَؤ ُمرٌنً بِالَّذي فٌ ِه أَفعَ ُل
آخ ُر عَه ٍد ِم َ
نن ٌَو َم لَمٌتَنً
َو ِ
س ُل
وب ٌُؽ َ
َوم َوالث َ ُ
ِبؤَسفَ ِل وادي الد ِ
فضربت بثٌنة جانب الستر ولالت إخسؤ .
ُٔٝخ طٔخءٍ ٝحُيٛخ هخُضًِ :ذ ٣ؤط٘٤خ اًح ٗ ّٞحُ٘خّ ٖٓ ٍٝحء
 ٌٙٛحَُحر٤ش .
هخٍ :كؤط٤ض ؿٔٝ ً٬٤أهزَط ٚروُٜٞخ  ..كخُىحى ٤ٛخٓخ ً رٜخ ،كظ٘خهَ حُ٘خّ
أهزخٍٔٛخٝ .هخٍ كٜ٤خ ٗؼَح ٍه٤وخ .أ ًؼَ ٗؼَ ٙك ٢حُ٘ٔ٤ذ ٝحُـٍِ ٝحُلوَ
ٝأهِ ٚك ٢حُٔي٣ق.
ًٝخٗض هز٤ـِـش ػٌٍُس صٌٖٓ كٝ ٢حى ١حُوَ ٟر ٖ٤حُ٘خّ ٝحُٔي٘٣ش.
ػَكض  ٌٙٛحُوز٤ـِـش رـٔخٍ ر٘خطٜخ ٝكٔ٘ٝ ٖٜػ٘ن ٍؿخُٜخ ُز٘خطٜخ كظ٠
ه٩ َ٤ػَحر ٖٓ ٢حُؼٌٍ:ٖ٤٣
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(ٓخ رخٍ هِٞرٌْ ًؤٜٗخ هِٞد  َ٤١ط٘ٔخع  -أ ١طٌٝد ًٔ -خ ٔ٘٣خع حُِٔق ك٢
حُٔخء أ ٫طـِي ٕٝ؟
هخٍ :اٗخ ُ٘٘ظَ آُ ٠لخؿَ أػ ٫ ٖ٤ط٘ظَ ٕٝاُٜ٤خ.
ه٧ َ٤هَ :كٖٔ أٗض؟
كوخٍ ٖٓ :ه ّٞاًح أكزٞح ٓخطٞح
ٌٍٍُٝ ١د حٌُؼزش).
كوخُض ؿخٍ٣ش ٓٔؼظ :ٚػ ٌّ
.
هٜي ؿٔٝ َٜٓ َ٤حكيح ػِ ٠ػزي حُؼِ ِ٣رٖ َٓٝحٕ ،رخُلٔطخ،١
كؤًَٓ ٚػزي حُؼِٝ ِ٣أَٓ ُ ٚرٍِٔ٘ ،كؤهخّ هِٓٝ ٬٤خص ٝىكٖ كَٜٓ ٢
ُٔٝخ رِؾ رؼ٘٤ش هزَ ٓٞط ٚكِٗض ػِ ٚ٤كِٗخ ٗي٣يح ٝأٗ٘يص:
وإن ســلوي عــن جـمٌل لسـاعة
مـن الدهـر مـا حانت وال حان حٌنها
سـواء علٌنـا ٌا جمٌل بـن معمر
إذا مـت بؤســاء الحٌــاة ولٌنهــا
وٌروي ابن عٌاش لال :
خرجت من تٌماء فرأٌت عجوزا ً على أتان  -أنثى الحمار-
كوِض ٖٓ أٗض:
هخُض ٖٓ :ػٌٍس
هِض َٛ :طَ ٖ٣ٝػٖ ؿٔٓ ٝ َ٤لزٞرظ٤ٗ ٚجخ ً
كوخُضٗ :ؼْ ،اٗخ ُؼِٓ ٠خء رجَ حُـ٘خد ٝهي أطو٘٤خ حُطَ٣ن ٝحػظُِ٘خ ٓوخكش
ؿ ٕٞ٤طـ٢ء ٖٓ حُ٘خّ اُ ٠حُلـخُٝ ،هي هَؽ ٍؿخُ٘خ كٓ ٢لَ ٝهِلٞح
ػ٘يٗخ ؿِٔخٗخ ً أكيحػخ ً ٝهي أٗليٍ حُـِٔخٕ ػ٘٤ش اُ ُْٜ َّٛ ٠هَ٣ذ ٓ٘خ
٘٣ظَ ٕٝاُ٣ٝ ْٜ٤ظليػ ٕٞػٖ ؿٞحٍ ٓ٘ ْٜكزو٤ض أٗخ ٝرؼ٘٤ش ٝاًح حٗليٍ
ػِ٘٤خ ٓ٘ليٍ ٖٓ ٠ٛزش كٌحءٗخ كِْٔ ٗٝلٖ ٓٔظٞك٘ ٕٞكَىىص
حُٔٗٝ ،ّ٬ظَص كبًح رَؿَ ٝحهق ٗزٜظ ٚرـٔ.َ٤كيٗخ كؤػزظ.ٚ
كوِض :أؿَٔ٤؟
هخٍ :اٝ ١هللا،
هِضٝ :هللا ُوي ػَٟظ٘خ ٗٝلٔي َٗح ً كٔخ ؿخء ري؟
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هخٍ ٌٙٛ :حُـ ٍٞحُظٍٝ ٢حءى ٝأٗخٍ اُ ٠رؼ٘٤ش،
ٝاًح ٣ ٫ ٞٛظٔخٓي كؤض اُ ٠هؼذ ك ٚ٤اهٓ ٢طلٝ ٕٞطَٔٝ ،اُ٠
(ػٌش ) ٝػخء ٖٓ ؿِي حُـْ٘ ح ٝحُٔخػِ ٣وِٕ ك ٚ٤حُي- ٖٛكٜ٤خ ٗ٢ء
ٖٓ ٖٓٔ كؼَٜط ٚػِ ٠ح٧ه( ٢حُـذٕ) ٝأىٗ٤ظ.ٚ٘ٓ ٚ
كوِض :أٛذ ٖٓ ٌٛح.
ٝهٔض آُ ٠وخء ُزٖ كٜززض ُ ٚك ٢هيف ٓخء رخٍى ٗٝخُٝظ ٚكَ٘د
ٝطَحؿغ .
فملت له :لمد جهدت فما أمرن؟
كوخٍ :أٍىص ٓ َٜكـجض أٝىػٌْ ٝأِْٓ ػِٝ ٌْ٤أٗخ ٝهللا كٌٙٛ ٢
حُ٠ٜزش حُظ ٢طَ ٌ٘ٓ ٖ٣ػ٬ع ُ٤خٍ أٗظَ إٔ أؿي كَٛش كظٍ ٠أ٣ض
ٓ٘ليٍ كظ٤خٌْٗ حُؼ٘٤ش كـجض ٧كيع رٌْ ػٜيح ً كليػ٘خ ٓخػش ػْ
ٝىػ٘خ ٝحٗطِن،
هٜي ؿٔٝ َٜٓ َ٤حكيح ػِ ٠ػزي حُؼِ ِ٣رٖ َٓٝحٕ ،رخُلٔطخ،١
كؤًَٓ ٚػزي حُؼِٝ ِ٣أَٓ ُ ٚرٍِٔ٘ كٔخ طِزغ كٜ٤خ حَ٤ٔ٣ ٫ح كظٓ ٠خص.
ه َ٤حٗ ٚطٞك ٢ػخّ \ ٛ 82ـَ٣ش –٬٤ٓ 701ى٣شٝ .ىكٖ كُٔٝ ،َٜٓ ٢خ
رِؾ رؼ٘٤ش هزَ ٓٞط ٚكِٗض ػِ ٚ٤كِٗخ ٗي٣يح ٝأٗ٘يص:
وإن ســلوي عــن جـمٌل لسـاعة
مـن الدهـر مـا حانت وال حان حٌنها
سـواء علٌنـا ٌا جمٌل بـن معمر
إذا مـت بؤســاء الحٌــاة ولٌنهــا
ٍكْ هللا ؿٔ َ٤كوي ًخٕ ٗخػَح ٓظٌٔ٘خ  َ٣ٞ١حُزخع ك ٢حُ٘ؼَ
ٗظْ ك( ٢رؼ٘٤ش) كز٤زظ ٚهخٍ حُ٘ؼَ كٜ٤خ ًؼَ٤ح ٗٝظْ حُوٜخثي حُطٞحٍ
ٝهي هِيٗ ٙؼَ ٙكُ ٬حٍ ٗوَأٗٝ ٙلْ ر٤ٓٝ ٚزو ٠هخُيح ٘٣ز ٞرخُل٤خس
ٗ ١َٝ٣ٝؼَ ٙهٜش ػخٗن حكذ كخ ٌِٚٛحُ٘ٞم ٝحُلذ .
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ومما لال فٌها :
سفو ُح ها
لَمَد ذَ َرفَت عٌَنً َوطا َل ُ
صحٌ ُحها
سمٌما ً َ
َوأَصبَ َح ِمن نَفسً َ
أَال لٌَتَنا نَحٌا َجمٌعا ً َو ِإن نَ ُمت
ضرٌحً َ
ٌُجا ِو ُر فً ال َموتى َ
ضرٌ ُحها
ب
فَما أَنا فً طو ِل ال َحٌا ِة ِبرا ِؼ ٍ
صفٌ ُحها
سوي َ
علٌَها َ
إ َِذا لٌ َل لَد ّ
أ َ َظ ُّل نَهاري ُمستَهاما ً َوٌَلتَمً
َم َع اللٌَ ِل روحً فً ال َمنام َِ َورو ُح ها
ً را َحة ٌ
ً فً ِك ِ
تمان ُح ِّب َ
فَ َهل ِل َ
َو َهل تَنفَ َعنًّ َبو َحة ٌ لَو أَبو ُح ها
ومن جميل لصابده :
أبثٌن انن لد ملكت فؤسجحً
وخذي بحظن من كرٌم واصل
فلرب عارضة علٌنا وصلها
بالجد تخلطه بمول الهازل
فؤجبتها بالمول بعد تستر
حبً بثٌنة عن وصالن شاؼلً
لو كان فً للبً كمدر لالمة
فضال وصلتن أو أتتن رسابلً
صادت فإادي ٌا بثٌن حبالكم
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ٌوم الحجون وأخطؤتن حبابلً
منٌتنً فلوٌت ما منٌتنً
وجعلت عاجل ما وعدت كآجل
و أطعت فً عواذال فهجرتنً
وعصٌت فٌن ولد جهدن عواذلً
و تثاللت لما رأت كلفً بها
أكزذ حُ ٢رٌُي ٖٓ ٓظؼخهَ
و ٌملن انن ٌا بثٌن بخٌلة
ٗلٔ ٢كيحى ٖٓ  ٖ٤ٟ٘رخهَ
و ٌملن انن لد رضٌت بباطل
منها فهل لن فً اجتناب الباطل
و لباطل ممن أحب حدٌثه أشهى
حُ ٖٓ ٢حُزـ ٞ٤حُزخًٍ
حاولننً ألبت حبل وصالكم
منً ولست وان جهدن بفاعل
فرددتهن ولد سعٌن بهجركم
لما سعٌن له بؤفوق ناصل
ٌعضضن من ؼٌظ لعً أنامال
ووددت لو ٌعضضن صم جنادل
لٌزلن عنن هواي ثم ٌصلننً
فاذا هوٌت فما هواي بزابل
.
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و من روابعه أٌضا :
خلٌلً عوجا الٌوم حتى تسلما
على عذبة األنٌاب طٌبة النشر
فإنكما إن عجتما لً ساعة
شكرتكما حتى أؼٌب فً لبري
ألما بها ثم أشفعا لً وسلما
علٌها سماها هللا من سابػ المطر
وبوحا بذكري عند بثنة وأنظرا
أترتاح ٌوما أم تهش إلى ذكري
فان لم تكن تمطع لوى الود بٌننا
ولم تنس ما أسفلت فً سالؾ الدهر
فسوؾ ٌرى منها اشتٌاق ولوعة
ببٌن وؼرب من مدامعها ٌجري
وأن تن لد حالت عن العهد بعدنا
وأصؽت الً لول المإنب والمزري
فسوؾ ٌرى منها صدود ولم تكن
بنفسً من أهل الخٌانة والؽدر
أعوذ بن اللهم أن تشحط النوى
ببثنة فً أدنى حٌاتً وال حشري
وجاور إذا ما مت بٌنً وبٌنها
فٌا حبذا موتً إذا جاورت لبري
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هً البدر حسنا والنساء كواكب
وشتان بٌن الكواكب والبدر
لمد فضلت حسنا على الناس مثلما
على ألؾ شهر فضلت لٌله المدر
أٌبكً حمام األٌن من فمد ألفه
وأصبر ؟ مالً عن بثٌنة من صبر
ٌمولون  :مسحور ٌجن بذكرها
وألسم ما بً من جنون وال سحر
لمد شؽفت نفسً ٌا بثٌن بذكركم
كما شؽؾ المخمور ٌابثن بالخمر
ذكرت ممامً لٌله البان لابضا
على كؾ حوراء المدامع كالبدر
فكدت ولم أملن الٌها صبابة
أهٌم وفاض الدمع منً على نحري
ٌا لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة
كلٌلتنا حتى نرى ساطع الفجر
تجود علٌنا بالحدٌث وتارة
تجود علٌنا بالرضاب من الثؽر
فٌا لٌت ربً لد لضى ذان مرة
فٌعلم ربً عند ذلن ما شكري
ولو سؤلت منً حٌاتً بذلتها
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وجدت بها إن كان ذلن من أمري
مضى لً زمان لو أخٌر بٌنه
وبٌن حٌاتً خالدا آخر الدهر
لملت  :ذرونً ساعة وبثٌنة
على ؼفلة الواشٌن ثم ألطعوا عمري
مفلجة األنٌاب لو أن رٌمها
ٌداوى به الموتى لماموا من المبر
إذا ما نظمت الشعر فً ؼٌر ذكرها
أبى وأبٌها أن ٌطاوعنً شعري
فال أنعمت بعدي وال عشت بعدها
ودامت لنا الدنٌا إلى ملتمى الحشر
ولال فً ؼزله لبثٌنة اٌضا :
ح ٤ُ ٫ض ح٣خّ حُٜلخء ؿي٣ي
ٝىَٛح ط٣ ٠ُٞخرؼ٣ ٖ٤ؼٞى
ك٘ـً٘ٔ ٠خ ً٘خ ٌٗٝ ٕٞحٗظْ
ٛي٣ن ٝحً ٓخ طزٌُ٤ُٛ ٖ٤ي
هِٓ ٢ِ٤خ حهل ٖٓ ٢حُٞؿي ظخَٛ
ٝىٓؼ ٢رٔخ حهل ٢حُـيحس ٗ٤ٜي
حًح هِض ٓخر٣ ٢خرؼ٘٤ش هخطِ٢
ٖٓ حُلذ هخُض ٓؼِ٣ِ٣ٝ ٚي
كوِض ُٜخ رٝ ٢٘٤ر٘٤ي كخػِٔ٢
ٖٓ هللا ٓ٤ؼخم ُٝ ٚػٜٞى
ٝحٕ ػَٝ ٝٝحُ َٛٞرٝ ٢٘٤رٜ٘٤خ
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ٝحٕ ِٜٓش رخُُٜٔ٘ ٠ؼٞى
كخك٘٤ض ػ ٢٘٤رخٗظظخٍ ٗٞحُٜخ
ٝحرِ٤ض ًحى حُي ٞٛٝ َٛؿي٣ي
ٞٔ٣ص حُ ٢٘ٓ ٟٜٞحًح ٓخُو٤ظٜخ
٣ٝل٤خ حًح ٓخ كخٍهظٜخ ٣ٝؼٞى

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

20
ًُ ٝحٍـ ٍُ َّّ ـس

 ٞٛحر ٞحُلخٍع ؿ ٕ٬٤رٖ ػوزش رٖ ٗ ْ٤ٜرٖ ٓٔؼٞى
رٖ كخٍػش رٖ ػَٔ ٝرٖ ٍر٤ؼش رٖ ٓخػيس رٖ ًؼذ رٖ ػٞف
رٖ ٍر٤ؼش رٖ ٌِٓخٕ رٖ ػي ١حُؼي١ٝ

248

ٖٓ حَُرخد ٖٓ طٔ. ْ٤

ٝحٓ ٚحٜٓٔخ ٟز٤ش ٖٓ ر٘ ٢حٓي ٝهً َ٤خٕ ُ ٚػ٬ػش حهٞسًَ
ٓ٘ٗ ْٜخػَ ٔٓ : ْٛٝؼٞى ٝأٝكٝ ٠ؿَكخّ ًٌُي حرٖ ػٔٚ
ٝحٓٔ٘ٛ ٚخّ ًخٕ ٗخػَح .
ٝهُ َ٤وذ رٌ ١حَُٓش ٝ ٕ٧حُيط ٚؿخءص ر ٚاُ ٠حُل ٖ٤ٜرٖ ػزيس رٖ
ٗؼ ْ٤حُؼي ١ٝكوخُض ُ٣ : ٚخ أرخ حُوِ َ٤إ حرٌ٘ٛ ٢ح َٝ٣ع رخُِ َ٤كؤًظذ ُ٢
ٓؼخًس أػِوٜخ ػِ ٠ػ٘وُ ٚؼِ٘٣ ٚل. ٠
كٌظذ ُٜخ ٝػِوظٜخ كٍ ٢هزظ ٚػْ حٜٗخ ؿخءص َٓس حهَٓ ٟغ حرٜ٘خ ُزؼٞ
كٞحثـٜخ ٍُل ٞٛٝ ٖ٤ٜؿخُْ ٓغ أٛلخرٞٓٝ ٚحُ ٚ٤كيٗض ٓ٘ ٚكِٔٔض ػِٚ٤
ٝهخُض:
 ٣خ أرخ حُوِ َ٤أ ٫طٔٔغ ه ٍٞؿٗٝ ٕ٬٤ؼَٙ؟ هخٍ :رِ٠كظويّ كؤٗ٘يًٝ ٙخٗض حُٔؼخًس ٓ٘يٝىس ػِٔ٣ ٠خٍ ٙك ٢ه ٢٤أٓٞى
حَُ ًّٓ ش  .كـِزض ػِ.ٚ٤
كوخٍ  :أكٖٔ ًُّ ٝ
حَُ ًّّ ًَ س ) أٗ ٚػ٘يٓخ حٓظٔو٤ٓ( ٠ش )
٣ ٝوخٍ حٕ ٓزذ طٔٔ٤ظ( ٚرٌُ ١
ٛخكزظٓ ٚخءح فهخٓض ٝأطظ ٚرخُٔخء ًٝخٗض ػًِ ٠ظلًَ ًّّ ٍُ ٚس – هطؼش ٖٓ كزَ –
حَُ ًّٓ ش كِوذ د( ً ١حَُٓش )
كوخُض :أَٗد ٣خ ًح ُّ
حَُ ًّّ ًَس أ٠٣خ ً رٔزذ ر٤ض ٗؼَ
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟم ٍ١أٗ ٢ٔٓ ٚرٌُ ١
هخُ ٚك ٢اكي ٟهٜخثي ٙؿخء ك:ٚ٤
ََ ٝ
ََٟٞٓ َ٤مِ حُوَلخ َٓٞطٞى
ؿ َ

َِأَٗ َؼ َ
غ رخهِ َّٓ ٍُ ٢ش حُظَوِِ ٤ي
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ُٝي رٔ٘طوش حُي٘ٛخء ٖٓ رخى٣ش حُٔ٤خٓش ػخّ \ُِٜ 77ـَس 696-
ٓ٬٤ى٣ش ٝهَ٤

هَ٤ٜح ىًٓٔ ٤خَ٠٣ ،د ُ ٚٗٞاُ ٠حُٔٞحى،
ًخٕ
ً

ٝأهخّ رخُزخى٣ش

ٝحهظِق اُ ٠حُٔ٤خٓش ٝحُزَٜس ًؼَ٤ح ً ٝطؼِْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٘ٗٝؤ رٜخ ٝإ
ح٧هزخٍ ك٘ٗ ٍٞؤط ٚهِِ٤ش ؿيح.
طؼِْ ً ٝحَُٓش حُ٘ؼَ ٝهٞحكٝ ٚ٤أ ُٚٞٛػِ ٠أ٣ي ١حُ٘ؼَحء حُـخٖ٤٤ِٛ
حُللٓ ٍٞؼَ حَٓة حُوُٝ ْ٤ز٤ي رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ٝحَُٔهٖ ٝؿ َْٛ٤ك ًٌَ٤حٗٚ
ًخٕ ٍح٣ٝش َُِحػ ٢حُ٘ٔٔٓٝ ١َ٤ظٔؼخ ُِؼـخؽ كٌخٕ رخٍػخ ً كٍٝ ٢ح٣ش حُ٘ؼَ
ص اُٛ ٠خكزًٝ ٚخٕ ػخُٔخ رٌ ّ٬أ َٛحُـخ٤ِٛش  ّ٬ًٝأَٛ
ٝكلظٝ ٚحػزخص ٗٔذٙ
ح ّ٬ٓ٩ك٣ ٬ول ٠ػِ ٚ٤أ ١ح٫ػ٘. ٖ٤
ًؼَ كٗ ٢ؼَ ٙحُظ٘ز٤ذ ٝرٌخء ح ٍ٬١٧ك٤غ ًخٕ أكي حُ٘ؼَحء ٝحُؼ٘خم
حُؼَد حُٔ٘ ٖ٣ٍٜٞاً ًخٕ ًؼ َ٤حُظ٘ز٤ذ د(ٓ٤ش) ٤ٓٝش  ٢ٛر٘ض ٓوخطَ رٖ
ِ١زش رٖ ه ْ٤رٖ ػخ ْٛحُٔ٘وًَ ٝ ١خٗض كخثوش حُـٔخٍ .
حكذ ً ٝحَُٓش ػ٘وخ ً رـ ( ٓ ّ٤ش ) حُٔ٘وَ٣ش ٝطـ٘ ٠كٜ٤خ رؼ٘وُٜ ٚخ
ٝأٛزلض ِٜٓٔظٝ ٚطزيأ كٌخ٣ش ً ٝحَُٓش ٓغ (ٓ) ٢ػ٘يٓخ حٓظٔوٓ ٠خء ٖٓ ٣يٛخ
ًحص  ّٞ٣كٔٔؼٜخ طو:ٍٞ
٣خٖٓ  َٟ٣رَهخ  َٔ٣ك٘٤ـخ
ُِّٓ ٍػيح ٝحٗظلض ٘٤ٔ٣ـخ
ًؤٕ كـ ٢كخكخطـ ٚك٘٘٤ـخ
أٞٛ ٝص هَ٣ َٟٔ َ٤ى٘٣خ
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كوخٍ ً ٝحَُٓش كٗ ٢لٔ ٚأٓخ ٝهللا ُ٤ط٤ٛ ُٖٞخٓ ٢رٜخ ػْ حٗطِن ٓ٘٘يح ً
حُ٘ؼَ كٜ٤خ ٝأٛزلض ِٜٔٓ ٢ٛظ.ٝ ٚهخٍ ك ٢ػ٘وُٜ ٚخ:
ِٜخء َ
ؿََٛ َّ٤خ
ىحٍ ََّٓ٤شَ ِرخُ َو
ِ
٣خ َ
ٓ ُّق حُ ِؼـخؽِ ػََِ ٠ؿَػخثِٜخ حُ ٌَيٍَح
َ
ض ِر ِٚ
ض  َّ َٞ٣ح َُِِٞٗ ٟٞهخ ً َََ ١ك ِ
هَ ي ِٛـ ِ
ػَ ٢٘٤كَ ٬ط ُ ِؼـٔ ِٖٓ ٢ىُ ٢َ ِٗٝحُ َوزََح
َ٣وِ ٍُ ٞر ُ
ٛوزِ ٢اً َٝهَلضُ ِر ِْٜ
ٍم َ
خُِ ِ
ىحٍ ََّٓ٤شَ أَٓظَٔوَُٜ ٢خ حُ َٔ َطَح
كٍ ٢
ػُ ٚ
ََُ ً ٞ
َّ ٜي َ
وَ َُ َ
َخٕ هَ ِزُ َي ِٖٓ َ
ٍ ٛ
ِ٣خٍ َُ َي حَ ٧
َ
كِحٕ َٝحُ ًٌََِح
َُ ٤ٛؾ حُي ِ
كَسٌ طَؼظًَََُِّٔ ِٚ ٣خ ًُ ًِ ََص
ََ َُ ٝ
َٜح
َٓ ٌّ َُُٚ ٢أََٗ ٝلخ ِٖٓ َٗل ِٛٞخ حُزَ َ
َ
ٔشٌ طَزيِ ٝر َٔؼوَُِ ٍش
ؿ َّآ ُء آِٗ َ
ٓ َ٣ٞوَشَ َكظّ ٠طَل ُ
 ًَ ٠حُ َللََح
اُُِ ٠
طَ٘ظ ٞاُِ ٠ػُـ َٔ ِش حُيَ٘ٛخ َََٓ ٝرَؼُٜخ
ُ٘٣ ٝٝخ ٢ٛأَػخُ٤ٓ ٢ؼِ ِ ٚحُؼُوَُح
ٍَ ٌ
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ص حُزًَُٝ ٠ٜٔآثِزَ ٜخ
َكظ ّ ٠اًِح َِ َِّ ٛ
ِ ١حُ َل َ
َ٠ح
َ ُ٣ ّٞ
كٍ َ٣ َِّ ًُ ٢
٘ ّ ٢ٜحُزخى َ

كٟٔٞٞع حُلذ َُٓ ْ٤ح ً ػ٘ي ً ١حَُٓش كخُ٘خػَ ٣ؼِٖ كز٣ٝ ٚزٌ٢
كز٤زظ ٚكزٌٓ ٢ؼٔٓ ٖٓ ٚؼًٍٝ ٚكٞح حُيٓٞع طٜ٘يح كِٗخ ٫ؿِٓٝ ٚخ ٣ؼخٗٚ٤
ٖٓ حُلَٓخٕ حُ٤ؤّ ٝطٔ٘ ٠حُٔٞص حٕ ٓٔ٤زوُ ٚوخء (ٓٝ )٢كٞ٠طٚ
رٛٞخُٜخ .كظَ ٣ل ّٞك ٍٞحُي٣خٍ أٓ ٬إٔ ِ٣ظو ٢رٜخ ٔ٣ٝظؼ٤ي حُِوخء ٝ
حُلٞحٍ حُؼٌد حٌُ٘٣ ١ظخم آُ ٚ٤ؼٜخ.
 ١َٝ٣ٝأكي أٛلخر ٚؿخٗزخ ٖٓ طِي حُٔلخ٫ٝص ػ٘يٓخ أط ٠اٍُ ٚ٤حؿزخ
ك ٢حٓظؼخٍس رؼَ٤ح ٖٓ ارِٚ
ً٣ ٫ ٢ظؼَف ػِ ٠آػخٍٛخ أكي ٖٓ أ٤ٓ( َٛش ) ًَ٣ٝزخٕ ٓؼخ ٗخهش طٔٔ٠
حُـئًٍ ،كظ٣ ٠وظَرخٕ ٖٓ ُِٜٓ٘خ ك٤ظَٔ٣ٝ ،ٕ٬ٜحٔٛخ حُ٘ٔخء ك٤وزَٜٗخ
روي ّٝحُلز٤ذ ٝطٔؼ ٠اكيح ٖٛكظطِذ ٓ٘٘٘٣ ٚي ٖٛرؼ ٞأٗؼخٍ ٙكٜ٤خ
ك٤و ٍٞه٤ٜيطٜ٘ٓٝ ٚخ :
ٗظَص اُ ٠أظؼـخٕ ٓـً ٢ؤٜٗخ
ًٍ ٟحُ٘وَ أ ٝأػَ طًٔٝ َ٤حثزٚ
كؤٓزِـض حُؼ٘٤خٕ ٝحُٜـيٍ ًخطْ
رٔـٍَٝم ٗٔض ػـِ٤ـٞٓ ٚحًزٚ
رٌٝ ٠حٓن كخٕ حُلَحم  ُْٝطـَ
ؿـٞحثِٜخ أٓـَحٍٓٝ ٙؼـخطزـٚ
كٟٔٞٞع حُلذ َُٓ ْ٤ح ً ػ٘ي ً ١حَُٓش كخُ٘خػَ ٣ؼِٖ كز٣ٝ ٚزٌ٢
كز٤زظ ٚكزٌٓ ٢ؼٔٓ ٖٓ ٚؼًٍٝ ٚكٞح حُيٓٞع طٜ٘يح كِٗخ ٫ؿِٓٝ ٚخ ٣ؼخٗٚ٤
ٖٓ حُلَٓخٕ حُ٤ؤّ ٝطٔ٘ ٠حُٔٞص حٕ ٓٔ٤زوُ ٚوخء (ٓٝ )٢كٞ٠طٚ
رٛٞخُٜخ .كظَ ٣ل ّٞك ٍٞحُي٣خٍ أٓ ٬إٔ ِ٣ظو ٢رٜخ ٔ٣ٝظؼ٤ي حُِوخء ٝ
حُلٞحٍ حُؼٌد حٌُ٘٣ ١ظخم آُ ٚ٤ؼٜخ.
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 ١َٝ٣ٝأكي أٛلخر ٚؿخٗزخ ٖٓ طِي حُٔلخ٫ٝص ػ٘يٓخ أط ٠اٍُ ٚ٤حؿزخ
ك ٢حٓظؼخٍس رؼَ٤ح ٖٓ ارِٚ
ً٣ ٫ ٢ظؼَف ػِ ٠آػخٍٛخ أكي ٖٓ أ٤ٓ( َٛش ) ًَ٣ٝزخٕ ٓؼخ ٗخهش طٔٔ٠
حُـئًٍ ،كظ٣ ٠وظَرخٕ ٖٓ ُِٜٓ٘خ ك٤ظَٔ٣ٝ ،ٕ٬ٜحٔٛخ حُ٘ٔخء ك٤وزَٜٗخ
روي ّٝحُلز٤ذ ٝطٔؼ ٠اكيح ٖٛكظطِذ ٓ٘٘٘٣ ٚي ٖٛرؼ ٞأٗؼخٍ ٙكٜ٤خ
ك٤و ٍٞه٤ٜيطٜ٘ٓٝ ٚخ :
ٗظَص اُ ٠أظؼـخٕ ٓـً ٢ؤٜٗخ
ًٍ ٟحُ٘وَ أ ٝأػَ طًٔٝ َ٤حثزٚ
كؤٓزِـض حُؼ٘٤خٕ ٝحُٜـيٍ ًخطْ
رٔـٍَٝم ٗٔض ػـِ٤ـٞٓ ٚحًز ٚرٌٝ ٠حٓن كخٕ
حُلَحم  ُْٝطـَ
ؿـٞحثِٜخ أٓـَحٍٓٝ ٙؼـخطزـٚ
ٝطٌٍَ حُِوخء كخهٌ ٣لٌَ ً ٝحَُٓش ك ٢هطزش ُٓ٘ ٢لٔ ٚح٫حِٗٔ٣٫ ٚي حُٔخٍ
حُُ ُّ٬وطزظٜخ ًٝخٕ ػِ ٚ٤إٔ ٣ـظَد ٣ٝوٜي حُؼَحم ُٔيف حَٓ٧حء ٝحُلٌخّ
كًٔ ٚ٤خ ًخٕ حُ٘ؼَحء ك ٢ػ٣ َٜٙلؼِ١ٝ ٕٞخُض ؿ٤زش ً ١حَُٓش ػٖ
كز٤زظٝ ٚػٖ حُزخى٣ش كظويّ حكي حر٘خء ػٔٓٞظٜخ ُوطزظٜخ ُٔٝخ ػخى ًٝ
حَُٓش ٝؿي ٛخ هي طِٝؿض ٖٓ حرٖ ػٜٔخ ٍٝكِض ػٖ حُزخى٣ش ٓؼ ٚرؼ٤يح
ٝكِٕ ٗي٣يح ٛٝخّ ػِٝ ٠ؿ ٬٣ٞ١ ٜٚاُ ٠إٔ حُظو ٠رخَٓأس أهَ ٟطيػ٠
(هَهخء ) ٝك ٢ؿَٔس ٖٓ ؿَٔحص حُ٤ؤّ ٝحُلَٓخٕ ٝح٩كٔخّ رخُ٤٠خع
ُؼِٜخ طِٔ ٚ٤ػٖ (ٓ٤ش) ٝط٘ٔٞٗ ٚ٤ه ٚرـَحٜٓخ ٝطؼ ٟٚٞػٖ كز ٚحُ٠خثغ.
ح ٫حٗ ٚروٓ ٢لظٗٞخ رلز٤زظ ٚحُزي٣ٝش ٝكِ٤ُ ٢ش كخٌُش حُظ ّ٬هٜي ٛخ ٍُِ٘٤
٤ٟلخ ػُِٝ ٠ؿٜخ ٓظٌَ٘ح ح ٫حٕ حُِٝؽ ػَك ٚكطَى  ٖٓ ٙر٤ظِٓ ٚو٤خ ً
كخؿ٤خطٍٝ ٚحء ٙطخًٍخ ً ا٣خ ٙك ٢حُؼَحء ٣ ُْٝـي ً ٝحَُٓش ِ٤ٓٝش ُ٤ولق رٜخ
ػِٗ ٠لٔٓ ٚخ كيع ٓ ٟٞإٔ ٣ظٞهق أٓخّ حُز٤ض ٣ٝظـ٘ ٠رز٤ض ٖٓ ٗؼَ ٙ
ًخٕ هي هخُ ٚكٜ٤خ :
أٍحؿؼش ٣خ ٓ ٢أ٣خٓ٘خ ح٠ُ٧
رٌ ١ح٧ػَ أّ ٓ ٫خ ٍُ ٖٜؿٞع
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ُٔ ٝخ ٓٔغ حُِٝؽ حُـ٘خء ػخٍص ػخثَطٝ ٚطٔخءٍ ك ٢ؿ٠ذ ػٔخ ٣ؼً٘ٝ ٚ٤
حَُٓش َٛٝم كُٝ ٢ؿظ١ٝ ٚخُزٜخ رطَى ًح حَُٓش ٝحرؼخى ٙػٖ حٌُٔخٕ ٝا٫
َٟرٜخ رخُٔ٤ق .كوَؿض حَُ١ٝ ٚ٤ىط ٚكـ٠ذ ً ٝحَُٓش ٜٞٗٝ ،اُ٠
ٍحكِظ ٚكًَزٜخ ٝحَٜٗف ٝهي أُ ٠ػِٗ ٠لٔ ٚإٔ ٣وطغ ِٛظ ٚرٜخ طٔخٓخ ً
٣ ٝلؼَ ٓخ رٓٞؼ٤ُٔ٘ ٚخٜٗخ .كٜخّ ػِٝ ٠ؿٝ ٜٚظَ  َ٤ٔ٣ػِ ٠ؿٛ َ٤يٟ
كظ َٛٝ ٠آٌُ ٠خٕ  ٍِ٘٣ر ٚأ َٛهَهخء ٝطؼَف اُٜ٤خ ٝأػـزظ ٚكوخٍ كٜ٤خ
حُ٘ؼَ.
ح ٫حٗ ٚظَ ٣لٖ ُلز ٚح ٍٝ٫كٗ ٢ؼَُٜ ٙخكزظ )٢ٓ( ٚرٌؼَس حُزٌخء
كٌخٕ كزُٜ ٚخ ػل٤لخ أُٗٝ ٖ٤كَحص ٝىٓٞع ٝك٘ ٖ٤كٌ٤ؼَ ٖٓ ٛٝق ىٓٞػٚ
حُظ ٫ ٢ططلت َٗ٤حٕ حُلذ حُٔظٞهيس ك٣ ٢و: ٍٞ

اًِح َ
ؤ ١حُ ُٔ ِلزّ َ
ٌََ٣ َُْ ٖ٤ي
ؿ ََ َّ٤حَُ٘ ُ
ٍَ
ف
زَ ُ
ذ ََّٓ٤شَ َ َ٣
ٓ ْ٤حُ َُ ِٖٓ ٟٜٞك ّ ِ
ُ
َد ُ٣يَٗٞٛ ِٖٓ ٢حٛخ ََُٓ٬شً
كَ ٬حُوُ ُ
َحٍ َ َ٣
ف
ِ٘ ُ
َُ ٫ٝكزُّٜخ إِ طَ ِِ٘فِ حُي ُ
طَس ٌ
ًَِ َٓ َّ٤شَ َه َ
ِاًح َه َط ََص ِٖٓ ً ِ
ف
ـَ ُ
ػَِ ٠حَُ٘ ِ
لْ ًخىَص ك ٢كُ َئحى َِى ط َ َ
ػخٕ ً ٝحَُٓش ك ٢حُزخى٣ش ٝط٘وَ رٌٓ ٖ٤ش ٝىٓ٘ن ٝحُؼَحم ٝهٝ ٠٠هظخ
ك ٢حُظؼِْ كبٗ ٚؿٔغ رٓ ٖ٤وظِق حُؼوخكخص حُظًٔ ٢زٜخ ك ٢ػٝ َٜٙهي ؿِزض
ػِٜ٤خ رٌَ طؤً٤ي ١خرغ حُؼوخكش حُي٤٘٣ش اٟخكش آُ ٠خ ٣ؼَك ٖٓ ٚػِ ّٞحُلَد
ٝحُلٞ٤حٕ ٖٓ هزَطٝ ٚك٤خط ٚك ٢حُزخى٣ش كٌخٕ ػوخكظ ٚريحث٤ش ٌِٜٔ٣خ ًَ ٖٓ
ػخٕ طِي حُل٤خس حُزٔ٤طش ػيح طٔ ِٙ٤ػٖ ؿ َٙ٤رخٌُظخرش ٝحُوَحءس ٝهي ًًَ
حٛ٧لٜخٗ ٢ك ٢ح٧ؿخٗ ٢إٔ أّ ً ١حَُٓش ِ١زض اُ ٠حُٔوَة إٔ ٣ؼِٔ ٚحُوَحٕ
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ٝأَ١حكخ ٖٓ ػوخكخص ى٤٘٣ش ٝػِٔ٤ش ٓظ٘ٞػش ٍ ٌُٚ٘ٝؿْ ًُي أٌَٗ ٓخ ُ ٖٓ ٚحُؼِْ
َٓحػخس حٍص٣ ١ؼ ٖ٤كٚ٤ح ًُي حُِٓخٕ ٣ .و:ٍٞ
َٝىحٍ َّ٣ٝش َؿَىآ َء َؿيّح َء َؿؼ َّ َٔض
ذ
ِرٜخ َٛزَٞحصُ حُ َ
ِ ٜ
٤ق ِٖٓ ًُ َِّ ؿخ ِٗ ِ
ـظخُ َهَهِٜخ
ٓزخٍ٣ضَ َ٣وَِ ٞ
ٓٔ ُغ ُٓ ِ
ِ
ص ِاُ ِٖٓ ّ٫
ذ
ِ ٜٞ
ِٓ َٖ حُ َ
ٟزخفِ حُؼَؼخ ُِ ِ
ػَِ ٠أََّٗ ُٚكِ ٜ٤خ اًِح ٗآ َء
ٓخٓ ٌغ
ِ
د
ٞحُ ِ
َِٝ ْ٤حِه ِظ ُ
َحٍ حُ َظ ِ
ِػ ُ
 ّ٬حَُ٘ ِ
َٟح ٝحُ َلَٝ ِٖٓ ٠ٜى٣وَ ٍش
اًِح حِثظَ َّؾ ٍَ
ُ
ذ
طُ٬هُٝ ٢ؿ َٙ ٞحُوَ ِ
 ّٞى َٕ ٝحُ َؼٜخ ِث ِ
٘ ِّٔٔخ ً
ًَؤ َ َّٕ َ٣يِ ١كَرآثِٜخ ُٓظ َ َ
ذ
َ٣يح ٌُِٓٗ ٍ
ذ َٔ٣ظَـ ِل َُ هللاَ طآ ِث ِ
ٛخد حُ َ
ـخرََُٜٞٛ ْ٤خ
٠
هَ َطؼظغ اًِح َ
ُ
د
َ٘كخ ِ
ٞحٍ ِ
ص حُـَ ِ
ًِ ٍٞاكي ٟحُ ُٔ ِ
ػَِِ ٠
ٔٓٝخ ٍ ٖٓ ١ٝأهزخٍ ٙكٌٛ ٢ح حُٟٔٞغ إٔ كٔخىح حَُح٣ٝش هَأ ػِٚ٤
ٗؼَ ،ٙكَآ ًٝ ٙحَُٓش طَى ك ٢حُوٓ٫ ٢خ كوخٍ ُ ٚكٔخى :حٗي ُظٌظذ؟ كوخٍ :حًظْ
ًُي ػ٘. ٢
ٝهي ه َ٤اًٗ ٚخٕ ٔ٣ ٫يف أٗوخٛخ ً حريح كبًح ؿخء ػ٘ي هِ٤لش ٓ -ؼٝ - ً٬حرظيأ
رٔيكٔ٣ ٫ ٚظَٔ كًُ ٢ي رَ ٣و ٍٞر٠ؼش أر٤خص ػْ ٣ؼٞى ُِطز٤ؼش ٝحُلذ
ٝحُٜلَحء ٝح٩رَ (ك٘٤زؼٜخ) ٗؼَح ً ٛٝٝلخ ً ٝؿِٓٝ ً٫يكخ ً.
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ًخٕ ً ٝحَُٓش كخ ّى حًٌُخء كظ ٠ه َ٤حًٗ ٚخٕ ًِ٘ح ٖٓ ً٘ ُٞحُلط٘ش
ٝحُٔؼَكش ًِ٘ٝح ٖٓ ً٘ ُٞحُؼِْ رخُ٘ؼَ حُويٓ ٝ ْ٣لَىحص حُِـش ٝهي طوِق ػٖ
ٓؼخ ٚ٣َٛك ٢حُٜـخء ٝحُٔي٣ق  ٌُٖٙٝحكذ حُطز٤ؼش فًخٗض حَٕٛس ُ ٚكؤكزٜخ
كزخ ؿٔخ ً ٝأهٌص ػُِ ٚ٤زّ ٣ٝ ٚزي ٝحٕ ػ٘و ٚحُلو٤و ٢ك ٢حُٜلَحء ك٘٤وَ
ٓ٘خظَٛخ اُٗ ٠ؼَ ٙىُٞكخص ك٘٤ش ٍحثؼش ُـٔ٤غ حُـِث٤خص ٝحُظلخ َ٤ٛكٜٞ
ْٔ ٍٞٛس حُلٞ٤حٕ ٍٞٛٝس حُٜلَحء ٖٓ ك ُٚٞرَٓخُٜخ ٓٝلخُحطٜخ
٣ـ ّ
ٝأػ٘خرٜخ ٗٝزخطخطٜخ ُ ٝ
ؿيٍحٜٗخ  ٞٛٝاًُُ ٠ي ٣زغ ك ٢حُلٞ٤حٕ ٓ٘خػَ حٔٗ٩خٕ
ٓٝخ ٣ؼظَٞٓٝ ٖٓ ٚ٣حّ ٞٛٝحؿْ ًؤٗٔخ ٣ل ِّٔ ٚحُٔ٘خػَ حٔٗ٩خٗ٤ش ٖٓٝ
أٍٝع ٓخ هخُٛٝ ٚلُ ٚظز٤ش ٝط َٙ٣ٜٞكزٜخ ٫رٜ٘خ ٤ًٝق طو٘ ٠ػِ ٚ٤حُٔزخع
ك ٢ٜطزؼي ػ٘ ٚكظ ٫ ٠طيُٜخ ػِٝ ٚ٤ػٜ٤٘٤خ ٓ٘يٝىس اُٝ ٚ٤هي حٓظ ٨هِزٜخ
رخُل٘خٕ ٝحُلذ ٝحُ٘لوش ٣و: ٍٞ
اًح حٓظٞىػظٛ ُٚلٜلخ أٔ٣َٛ ٝش
رخُٔ٘خظَ
ط٘لض ٜٗٝـض ؿ٤يٛخ
ِ
كٌحٍح ػَِ٘ٓٝ ٠خٕ َٜ٣ػ ٚحٌَُٟ
كٞحطَ
رٌَ ٓو َ٤ػـٖ ٟؼخف
ِ
كزَع كٛٝ ٢لٜخ ٛٝٝق حُطز٤ؼش ًَ ٓخ كٜ٤خ ٖٓ كٞ٤حٕ ٗٝـَ
ًُ ٖٓٝي حٗ ٚك ٢ه٤ٜيس ُٜ٣ ٚق حُٜلَحء ك٘ٓ ٢خٛي ػ٬ػش كٗ ٢لٓ ٞخثش
ر٤ض ،كل ٢حُٜٔ٘ي ح ٍٝ٧أطٖ حُٞكٖ ٝكٔخٍٛخ٣ ٞٛٝ ،وٞىٛخ ك ّٞ٣ ٢كخٍ اُ٠
ٓخء رؼ٤ي ،ط َٜاُٝ ،ٚ٤ط ٟٜٞػِ ٚ٤طَ٣ي إٔ ط٘ل ٢ؿِظٜخ ،ك٤ظؼَُٜ ٝخ ٛخثي
ٓوظق ٍٝحء حٗ٧ـخٍ رٜٔخٓ ،ٚكظلَ ػِٝ ٠ؿٜٜخ ٝططٜٓ ٖ٤خٓٝ ٚىحثٔخ
طط ٌٙٛ ٖ٤حُٜٔخّ كٗ ٢ؼَ ً ١حَُٓش كزّ خ ُِلٞ٤حٕ
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ً ٝخٕ ٗؼَِٗ ًٝ ٙػش آ٢ٓ٬س ١خؿ٤ش ك ٚ٤كٔ٣ ٜٞيف رخُظوٜ٣ٝ ٟٞـٞ
رخُٝ ٍ٬٠ىحثٔخ  ًٌَ٣كٍ ٢ك٬ط ٚحُٜلَح٣ٝش حُظٝ ْٔ٤حُو َٜك ٢حُ٬ٜس
ٝطٝ٬س حُوَحٕ حٌَُ٣ٝ ْ٣ظ َٜحًٗ ٚخٕ ًؼ َ٤ح٫هظ٬ف آُ ٠ـخُْ حُٞػّخظ
ٝحُٔظٌِٔ ٖ٤ك ٢ػ َٜٙكظ ٠ه َ٤حٗ ٚحػظ٘ن ٌٓٛذ حُويٍ٣ش ك ٢حُؼيٍ ػِ ٠هللا
هلالج لج ٝك ٢كَ٣ش حٍ٩حىس ٗٝخهٖ ٍإرش رٖ حُؼـخؽ كًُ ٢ي ٝؿِز ٚكٗ ٢وخٗ،ٚ
ٔٓٝخ ٛيٍ ك ٚ٤ػٖ ٌٓٛز ٚه ُٚٞك ٢حُـٍِ :
ٝػ٘٤ـخٕ هـخٍ هللا ًٗٞـخ كٌخٗظـخ
َٔ
كؼ ٕ٫ٞرخُ٧زخد ٓـخ طلؼَ حُ َو ُ
ِ
كٔخ ُُضُ أىػ ٞهللا ك ٢حُيحٍ ١خٓؼخ
يٍ
رول ٞحُ٘ ٟٞكظ ٠طّٜ٘ٔ٠خ ِ
حُو ُ
 ٖٓٝحهزخٍ ٙحًٗ ٚخٕ  ٍِ٘٣حٌُٞكش ٝحُزَٜس ٣ٝط َ٤حُِ٘ ٍٝكٜٔ٤خ ٌٓ٘
حُوَٕ حُؼخُِٜٗ ٢ـَس ٓخىكخ ٍؿخُٜخ حُٔ٘ ٖ٣ٍٜٞكوي ٓيف  ٍ٬ٛرٖ أكُٞ
حُٔخُٗٝ ٢حط َٜرؼزي حُِٔي رٖ رَ٘ رٖ َٓٝحٕ ٓٝيكًٔ ٚخ ٓيف ػَٔ رٖ
ٛزَ٤س حُلِحٍٝ ١هخُي حُؤَٝ ١أرخٕ رٖ حُ٤ُٞي ٓٝخُي رٖ حٌٍُٔ٘ ٝر ٍ٬رٖ
أر ٢رَُىس حٗ٧ؼَٝ ١حٗظوَ رؼيٛخ اُ ٠ىٓ٘ن ٓخىكخ ٘ٛخّ ػزي حُِٔي ٓٝخكَ
آٌُ ٠ش ُٔ٤يف ارَح ْ٤ٛرٖ ٘ٛخّ حُٔوِٓ ٖٓٝ ٢ٓٝيحثلُ ٚز ٍ٬رٖ
أر ٢رَُىس :
ٗزٞس
رـ ٍ٬حرـٖ ه٤ـَ حُ٘خّ اّ ٫
حُٔـآػـَ
اًح ُٗ٘ـَص ر ٖ٤حُـٔ٤غ
ُ
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َٗ َ
ٔـخى أر ٠ٓٞٓ ٞاُ ٠حُوٝ َ٤حر٘ٚ
ٝػخٓـَ
ٝه٤ـْ هز ََ ًحى
أرـٞى
ٌ
ُ
حُلَد ٓخهٜخ
أٓـٌ ٞى اًح ٓخ أريص
ُ
ُ
حُٔٞحَ١
ٝحُـٞ٤ع
ٝكٓ ٢خثَ حُيَٛ
ُ
اًح حرٖ أر ٠ٓٞٓ ٢ر ٫٬رِـظٚ
كوخّ رلؤّ ر٤ِٛٝ ٖ٤ي ؿخٍُ
٣ٝوخٍ اًٗ ٚخٕ ٘٘٣ي ٗؼَ ٙكٞٓ ٢م ح٩رَ كـخء حُلَُىم كٞهق ػِٚ٤
كوخٍ ُ ًٝ ٚحَُٓش٤ً :ق طَٓ ٟخ طٔٔغ ٣خ أرخ كَحّ.؟
كوخٍٓ :خ أكٖٔ ٓخ طو. ٍٞ
هخٍ :كٔخ ُ ٫ ٢أًًَ ٓغ حُلل ٍٞ؟
هخٍ حُلَُىم :ه َٜري ػٖ ؿخ٣ظ ْٜرٌخإى ك ٢حُيٖٓ ٛٝلظي ُ٨رؼخٍ ٝحُؼطٖ
 ٝؿخء ػٖ ػَٔ ٝرٖ حُؼ٬ء حٗ ٚهخٍ ك : ٚ٤هظْ حُ٘ؼَ رٌ ١حَُٓش ٝحَُؿِ
رَإرش رٖ حُؼـخؽ ...
ٝهخٍ ح٠٣خ  :هخٍ ؿَ ُٞ :َ٣هَّ ً ٝحَُٓش رؼي ه ُٚٞه٤ٜيط ٚحُظ ٢أُٜٝخ -
ٓخ رخٍ ػ٘٤ي ٜٓ٘خ حُٔخء ٌٔ٘٣ذٌُ -خٕ أٗؼَ حُ٘خّ ...
ٝهخٍ أر ٞػَٔ ٝح٠٣خ ٗ :ؼَ ً ١حَُٓش ٗو ٢ػَٔ٠٣ ّٝلَ ػٖ هِٝ َ٤أرؼخٍ
ظزخء ُٜخ ْٗ ك ٢أٍ ٍٝحثلش ػْ ٣ؼٞى اُ ٠حُزؼَ.
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طٞك ًٝ ٢حَُٓش ػخّ ٛ 117ــَ٣ش – ٬٤ٓ 735ى٣ش ٘٣ ٞٛٝخِٛ
حٍ٧رؼ ٖٓ ٖ٤ػَٔٝ ٙىكٖ د(حُي ) ٝػَِ٤ٔٓ ٠س ػ٬ع ُ٤خٍ هزَ ٓيهَ حُي٘ٛخء
ًٝخٕ هي ح ٠ٛٝحٕ ٣ ٫يكٖ ك ٢حُٛٞخى ٝحُـِٔ١ٝ ٝٞذ حٕ ٣يك٘ ٙٞك٢
(كِ٘ٓ ٢ٛٝ ) ٟٝطوش ًؼزخٕ َٓطلؼش رخُي٘ٛخء .
ٝه َ٤إ هزَ ٙرؤَ١حف ػ٘خم ٖٓ  ٢ٓٝحُي٘ٛخء ٓوخرَ حٝ٫حػْ٢ٛٝ ،
أؿزَ ٗٞحٍع ٣وخرِٖ ٔ٣َٛش حُ٘ؼخّ كٟٞٓ ٢غ ُز٘ٓ ٢ؼي .
حٓخ ٓزذ ٓٞط ٚكو َ٤حٕ ٗخهظٗ ٚلَص ٓ٘ٝ ٚهي ١لن ٣ظخرؼٜخ اُ ٠حٕ ٓخص .
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟحٗ ٚطٞك ٢رٔزذ حُلـَ ك ٢حُٔ٤خٓش ٝه َ٤حٗ ٚطٞك ٢رخُـيٍ١
ًِٜٝخ آٍحء صهظِق ر ٖ٤رخكغ ٝآهَ حٓخ كٗ ٢ؼَ ٙكخٗ ٌٞ٘٣ ٚحَُٜٔ٣ٝ ٝق
ػـِ ٙحُظخّ ػٖ حُلًَش ٓٔخ ٞ٣ك ٢رؤًٗ ٚخٕ ك ٢آهَ٣خص أ٣خٓ٣ ٚو: ٍٞ
حُل ٢كظ ٠ػَك٘٘٢
أطظ٘٬ً ٢د
ّ
ٓٝيص ٗٔٞؽ حُؼٌ٘زٞص ػٍِ ٠كِ٢
ٝك ٢حُوظخّ حًًَ ه٤ٜيط ٚحُزخث٤ش حَُحثؼش :
ذ
َٓخ رَخ ٍُ َ
ػ َْ ِ٘٤ي ِٓ ْ٘ َٜخ ح ُْ َٔخ ُء َ ْ٘ َ٣
ٔ ٌِ ُ
د
ًَؤََّْٗ َٓ ً ٠ًُِ َٖ ِٓ ُٚل َِ َّ٣ش ٍ َ
ٓ َِ ُ
َْ ٝك ََح َء َ
ؿ َْكِ َّ٤ش ٍ أَػْؤََ ٟه َِ ٞحٍ ُُ َٛخ
حٌُظذ
ِٓ٘٘ ٌَ َّ٤ٟؼظ ُٚرٜ٘٤خ
ُ
ٓظ َ ْلي َ
ذ ػ َْٖ أَْٗ٤خ َ ِػ َِ ْْ ٜهزََحً
أَ ْ
حَُ ًْ ُ
َع َّ
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د
أ َ ّْ ٍَح َؿ َغ حَُ ْو َ
ِذ ِٓ ْٖ أ َ ََْ ١حرِ ُِ ََ ١َ ٚ
ٓلؼخ ً
ٔلَضْ َ
ػ ْ٘ َٜخ حُ َّ
ِٓ ْٖ ى َِْٓ٘ ش ٍ َٗ َ
ٜزَخ ُ
ذ
ًٔخ طُ٘٘ ََُّ رؼ َي حُ ِ ّطَّ٤ش ِ حٌُظ ُ ُ
ْ ٚأ ْؿ٘ظْٓ ُٚؼَخ َ ٍِكَ َ ٜخ
َ
ٓ ْ َٖ ِٓ ً٬٤حُ ِ ّيػ ِ
ذ
َٗ ٌْزَآ ُء ط َ ْ
ذ أَ ْػ َُٙ٬كََ ْ٘ َ٤
ٔ ِل ُ
ٔ َل ُ
م ِٓ ْٖ ى ٍَحٍ ط َ َو َّ َٜ ٗٞخ
 َ٫رَ َْ ُ َٞ ٛحُ٘ َُّْ ٞ
د
خد ََّ َٓ ٝحً رَ ِخٍ ٌ
َٓ َّح ً َ
ٓ َل ٌ
ف طَ َِ ُ
َ
ِ٘ٓٓ ٢ٛٝش ٌ
ُؼ٤٘٤ي ٜٓ٘خ
٣زيٝ
َ
ذ
ْ ُٓ َٝ ١
ٔظَ ْٞهَ ٌي َرخ ٍٍ َْ ُٓ ٝلظ َ َط ُ
ُٗ ْئ ٌ
اُُٞ ٠حث َق ٖٓ أ ٍِ ٬١أك٣ٞش ٍ
ُذ
ًَؤََّٗ َ ٜخ ِه ِ ٌَ َٓ ِْ ٞ
َّٗ٤ش ٌ هُ٘ ُ
ذ ُّ
ططْٔ ٓؼخُٜٔخ
ٍم ُ ْْ
ْ
رـخٗ ِ
حُِ ِ
ٝحُلوذ
ٝحٓ٧طخٍ
حٍُٔٞ
ؽ
ىٝحٍ ُ
ُ
ُ
ِ
خٍ َٓ َّ٤ش َ ِا ًْ َٓ ٌّ ٢طُٔخ َ ِػلَُ٘خ
ِى َُ ٣
ػَد
ٓ َٟ٣ ٫ٝؼِٜخ ػُـ ٌْ ٫ٝ
ُ
ص ٝحٟلش ٌ
رَحهش ُ حُـِ ٤ي ٝحَُِ ّز خ ِ
ّ
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ُزذ
ًؤَّٜٗخ ظز٤ش ٌ أك ٠٠رٜخ ُ
َ
ٝر ٖ٤حُِّ ٖٓ َِ ٤ػو ٍي
ٜخٍ
ر ٖ٤حَُّ٘ ِ
ٓزَخ ُ
َد
َ
ػََِ ٠ؿ َٞحِٗزِ ِ ٚحْ ْ٧
َٝ ١ح ُْ َٜي ْ
ن
 ٜخَٗش ٌ هَ ِِ ٌ
ٍُٞس ٌ ُه ْٔ َ
ػ َْـ َِآ ُء َٓ ٌْٔ َ
ذ
َ
ػ ْ٘ َٜخ ح ُْ َِٗٞخ ُ
ٔ ُْ َٝح ُْوَ َ
ف َٝطَ َّْ ح ُْـ ْ
ُ ٜ
د ْ
ُ
ٝإ أػٞحرُٜخ حٓظُِزضْ
ُ ٖ٣حُؼّ٤خ ِ
ِذ
َ
كٞم حُلَّ٘٤ش ِ ٓٞ٣خ ً ُحٜٗخ حُ َّ
ٔ ُ
َ
ؿٓ َ٤وَكش ٍ
طَ٣ي ُ
َّٓ٘ش َ ٝؿ ٍَ ٚ
َد
َٓ ِْ َ
ٔخ َء َُ ِْ ْ٤ر َٜخ َه خ ٌٍ ََٗ َ٫ٝي ُ
اًح أهٌَُّ ٞس ِ حُيَّٗ٤خ طز َّطٜ٘خ
ٓلظـذ
ٝحُز٤ضُ كٞهٜٔخ رخَُِّ َِ ٤
ُ
حُؼَٗٓ ٖ٤خٍُٜٗخ
ٓخكضْ رطِّ٤زش ِ
ِ
ذ
ِرخ ُْ ِٔ ْ
ِْ ُٓ ١وظَ ُِ ٠
ٔ ِي ٝح ُْ َؼ ْ٘ ِزَ ح ُْ ِْ٘ ٜي ّ
ٓلَ ََصْ
ط َ ِْىَح ُى ُِ ِْ َؼ ِْ ِٖ ٤ا ْر َٜخؿخ ً ِاًَح َ
َ
ُ
ط٘ظوذ
كٖ٤
حُؼ ٖ٤كٜ٤خ
ٝطلَؿغ
ُ
ُؼْ
كٞس ٌ
ُٔ٤خ ُء كٗ ٢لظٜ٤خ َّ
ٌ
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ٗ٘ذ
ص ٝك ٢أٗ٤خرِٜخ
ٝك ٢حُ ِِّؼخ ِ
ُ
ً َْلُ ٦ء كِ ٢رَ ََؽٍ َ
ْ ٛل ََآ ُء كَِٗ ٢ؼَؾٍ
ًؤَّٜٗخ ك َّ
ًٛذ
ٜٔخ
 ٠ش ٌ ه ْي ٓ َّ
ُ
َٝح ُْوُ َْ ُ
 ١كُِ ٢ك ََّس ِ حٌُّ ْك ََُٓ ٟؼََِّوَش ٌ
٠٣طَد
كٜٞ
ُ
طزخػ َي حُلز َُ َٓ٘ ُٚ
طِي حُلظخس ُ حُظ ٢ػ ِِّوظُٜخ ػَٟخ ً
ّ
ذ
إ حًٌَُٝ َْ ٣ح
حُ٣ ّ٬ٓ٩وظَِ ُ
ِ
َُ َ٤خ ُِ َ ٢حَُِّ ْْ َ٣ ُٞ ٜطزِ ٢ِ٘٤كَؤَطْزَؼُُٚ
د ِكَ ٢
ًَؤََّٗ َِ٘ ٢
ذ
ِ ٟخٍ ٌ
ؿ ْٔ ََس ٍ َُ ِؼ ُ
ِذ حُ َّي ُْ٣ ََ ٛز ِِِ ٢ؿيَّس ً أ َ َريح ً
 َ٫أَ ْكٔ ُ
ذ
ٔ ُْ َ
ٝحك يح ً ُ
ٗ ْؼزخ ً ِ
َ َ٫ٝطُوَ ِ ّ
ٗؼَ ُ
ْ َ٣ؼُِ ٞح ُْ ُل ُِ َ
ٍْٞ ١َ ٕٝح ً ُُِ٤ظْ ِؼزَ َ ٜخ
ذ
ق َٝح ُْ َٔ ْ ٣َّ َِ ٜش ُ حُُّ٘ ُـ ُ
ِر ِ ٚحُظََّ٘آ ِث ُ
ْ ٜزقِ َْ ٝه ًؼظُُٚ
ُٓ َؼ ِ َّٓخ ً ِك ٢حُ ُّ
ٔ ِ َ٤اَ ّ٫
ٓ٘ـٌد
ًحى
ٓٝخثَ حُ َّ
ُ
ُ
ط٘خثق أؿل ٠ػ٘ َي ٓخٔٛش ٍ
أهخ
َ
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َّف ْ
ؿِذ
ٖٓ طٜيَٛ٣خ
رؤهِن حُي ّ ِ
ُ
ِ
حُو٘خٕ ٓٝـَ ٟحُ ِّ٘
ٔؼظًٔ ٖ٤خ
طٌ٘ٞ
َ
ِ
َّ
حُٛٞذ
ػٞحى ِٙ
إٔ
ُ
ُ
حَُٔ ٞ٣اُّ ٠
ًَؤَّّٗ َ ٜخ َؿ َٔ ٌَ َ َٓ َٝ ٌْ ْٛ ٝخ رَ ِوَ٤ضْ
ذ
اِ َّ٫حَُّ٘ ِلَِ٤س ُ َٝحٞ ُْ َ٧ح ُ
ف َٝح ُْؼَ َ
ُ ٜ
 ٫ط٘ظٌٓ ٠وطش ٌ ٜٓ٘خ ٝه ْي ٍهٜضْ
ِد
رِ َٜخ ح ُْ َٔلَخ ِ ُُ ٝكظ ََّ ٠ظ َْٛ َُ ٜخ َكي ُ
ّ
رٔ٘وَم
ًؤٕ ٍحًزَٜخ ١ٜٞ٣
ٍ
د اًَح َٓخ ٍَ ًْزُٜخ َٗ ِٜزُٞح
ِٓ َٖ ح ُْ َـُِ٘ ٞ
َِٔرخ ٍِ ٍٓ٘ ِٜ
ض
طوي١
رٔ٘وَم حُ ّ
ِ
ٔخّ اًح أٛلخرٗ ُٚلزٞح
ٓؼ َِ حُ ُل ِ
ٓؾٍ َهزَ زخ ً
ٓؾٍ أَ َْٝ ٝح ِ
 ْٖ ِٓ ْ٤ػَخ ِ
َٝحُ ِؼ ُ
َ
طِ٘ٔذ
٘٣لِٕ ٖٓ ؿخٗزٜ٤خ ٢ٛٝ
ُ
ٌَ ٍٞؿ خ ِٗ َلش ً
ِ ٜـِ ٢اًَح َ
طُ ْ
ٗ َّي َٛخ ِرخ ُْ ِ
طؼذ
كظ ٠اًح ٓخ حٓظ ٟٞك ٢ؿَُٛخ ُ
ص َٓ ْؼوَُِش ٍ
ٔ َّلؾ ِٓ ْٖ ػَخَٗخ ِ
ذ ح ُْ ُٔ َ
َٝػْ َ
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ُ
ؿ٘ذ
ٓٔظزخٕ حُ٘ َِّّي أٝ
ًؤّٗٚ
ُ
ٗلخث ٚأٗزخٛخ ً ٓلِٔـش ً
٣ليٝ
َ
هطذ
َٔحر َِ ٤ك ٢أُٞحٜٗخ
َ
ٍٝم حُ َّ
ُ
آء َٓطؼش ٍ
ََُ ُٚ
ػَِ ْ َّٖ ِٜ ٤رِخ ُْ َو ِْ َ
ِ ٜ
ذ
ق َ
حك ٍ
خٕ كَ ـ ْ٘زَ ِْ َٝ ٢
َ ٛو ُ
كَ خ ُْلََ ٞى َؿ ِ
ُ
ٛذ ُٚ
كظ ٠اًح
ٓؼٔؼخٕ حُ َّ
ِ ٜ
٤ق َّ
١ذ
ٝحَُ ُ
ٖٗ ػٜ٘خ حُٔخ ُء ُّ
رؤ َّؿ ش ٍ َّ
َ ٞٛٝف حُزوَ ٗؤحؽ طـُ ٢ء ر ِٚ
َّ
َذ
ٌَ ٤ْ ٛ
ق ََٔ ٣خ ِٗ َ٤ش ٌ ِكَٛ َِ َٓ ٢خ ٌَٗ ُ
َ
ٝأىٍى حُٔظزوَّ ٖٓ ٠ػِٔ٤ظ ِٚ
حُـَد
ت
 ٖٓٝػٔخثِٜخ ٝحٓظ٘ َ
ُ
َ ٜزضْ َك ْْٓٞ َ٣ َُُٚٞخ ً طَُحهِزُُٚ
طََ٘ َّ
ذ
ٓ َٔ ِ
ُ
ْ ٛلَ َ
خك ُ ٤ؾ ِك ٢أَ ْكَ٘خ ِث َٜخ هَ َز ُ
حٛلَ ُ
َّْٔ أًَ ٝرضْ
كظ ٠اًح
هَٕ حُ٘ ِ
َّ
حُوَد
أٓٔٝ ٠ه ْي ؿ َّي ك ٢كٞرخث ِٚ
ُ
ِِ ٜظخ ً َْ ٣ليَُ ٝكِ َ٬ثَُِٚ
كَ ََح َف ُٓ ْ٘ َ
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ذ
٣ذ َٝح ُْ َوزَ ُ
أَ ْىَٗ  ٠طَوَخًُكِ ِ ٚحُظَّ ْو َِ ُ
َ
حُلِ ٕٝرٜخ ٍٞ١ح ً ُ٤ظؼزٜخ
٣ؼِٞ
ٗ ْز ُٚح ُْ ِ ّ
ذ
ِ
ِ ََ ٠حٍ كَ ٔخ  ١ٍِ ِْ ُ٣رِ َٜخ حُظَّؼَ ُ
ًؤَّٗ ٓ ٚؼ ٌٞ٘٣ ٌٍ ٞر٬رُِٚ
ٌٗذ
اًح طٌ٘ َ
َّذ ٖٓ أؿٞحُٛخ ُ
حٍكَ َّ
٠ضْ َك ِِ٣وَظ ُ َ ٜخ
ًَؤَََّٗٔ ًَُِّ ُٚخ ْ
ذ
ذ ِٓ ْٖ َٗ ِْ ٜ
رخُ ُّ
٘ ِ ٚأَ ًْلَخَُ َ ٜخ ًَ ِِ ُ
ِ ِْ ٜ
ٗلَ
ًؤَّٜٗخ ار ٌَ ٘٣ـ ٞرٜخ ٌ
َ
ؿِذ
آهَ ٖ٣أؿخٍٝح ؿخٍس ً
ٖٓ
ُ
ػ ٖ٤أػخ ٍٍ ٓخ ٘٣خُػُٚ
ُ
ٝحُُّْ ٜ
ْ
أٍد
ٖٓ ٗلٔ ُِٞٔ ٚحٛخ ٍٓٞىح ً ُ
ع
ٜزقِ ٜٓ٘ي ٌ
كـَِّٔضْ ٝػُٔ ٞى حُ ُّ
ذ
َ
ػَِ ٠ح ُْ َل ِ
٘ َّ٤ش ِ َْٓٞ ٣خ ً َُحَٗ َٜخ حُ َّ
ٔ َِ ُ
ػ٘٤خ ً ٓطلِزش َ حٍ٧ؿخء ١خٓ٤ش ً
كٜ٤خ حُ َّ
ُ
طٜطوذ
ٝحُل٤ظخٕ-
ع-
٠لخى ُ
ُ
٤ق ِٜٓ٘ضٌ
ٔ ِ
ٔ٣ظُِّٜخ ؿيً ٌٍ ٝخُ َّ
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َ
ذ
رٖ٤
ِ
حٗ٧خء طٔخٓ ٠ك ُُٚٞحُؼُ ُ
ٔ ُ
ٝرخَُّ٘ٔخث َِ ْ
ٓوظ٘ٚ
ٖٓ ؿَٕ ّ٬
ٌ
ٛزَ َق ح ُْزَ ٌْ َُ كَ َْىح ً ِٓ ْٖ َه ٦ثِ ِِ ِٛٝ ٚذ
كَؤ َ ْ
ٍُم ٛيصْ ه٠زخ ً ٜٓيٍَّس ً
ٓؼ ُّي
ٍ
ْ ح ُْزُ ُ
ذ
َٝ ٖ٣ح ُْؼَوَ ُ
ُٓ ِْ َ
حَُ ُ
َ ٕٞكيَح َٛخ ِ
ط ِ
أٓؼخُُُٚ ٖٜ
َّ
ًخٗضْ اًح ٝىهض
َّ
ٓ٘ظؼذ
ف
ػٖ حِ ّ٫ُ٧
ُ
كزؼِ ٖٜ٠
أ٠ٛخّ ٍٓٞىِٛخ
حُٞكٖ ك٢
كظَّ ٠اًح
ِ
ُ
ٍ٣ذ
طـ َّ٤زضْ ٍحرٜخ ٖٓ ه٤لش ٍ ُ
كؼَٟضْ ِ١وخ ً أػ٘خهٜخ كَهخ ً
َّ
ٌٔ٘٣ذ
حُٔخء
هََ٣
ػ َّْ ح َّ١زخٛخ
ِ
ُ
ُ
ٗ َِس ٌ
ذ َٝحًْ ٧زَخ ُى َٗخ ِ
كؤ َ ْهزَ ََ ح ُْ ُل ْو ُ
ََّحٓ٤ق ْ
طـذ
ٖٓ أك٘خثٜخ
كٞم حُ٘
َ
ِ
ُ
َكظَِّ ٠اًَح ََُُ َـضْ ػ َْٖ ًُ ِ َّ َك ْ٘ َـ ََس ٍ
ـذ
اُ ٠حُـِ٣ ُْٝ َِ ٤وٜؼُ٘ ُٗ ُٚ
ٍٓ ٠كؤهطؤ َ
ٝح٧هيحٍ ؿخُزش ٌ
ُ
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ذ
اِ َّ٫حَُّ٘ ِلَِ٤س ُ َٝحٞ ُْ َ٧ح ُ
ف َٝح ُْؼَ َ
ُ ٜ
َ
َ
ٍأ ٖ٣ر ِٚ
ٔلقِ ٓ ّٔ خ ه ْي
٣وؼٖ رخُ َّ
ِ٣ظٜذ
ٝهؼخ ً ٌ٣خ ُى ك ٠ٜحُٔؼِح ُء
ُ
ًؤَّٗ ّ
هَّ
 ٖٜهٞحك ٢أؿي ٍٍ ٍ
ذ
حَُُ َ٣
َ َ٫ٝطُؼَ ُ
خد َ ٫ٝط ُ َْ َٓ  ٠رِ َٜخ ِ ّ
ػُ ٚ
أًََ َ
ٖ رِخ ُْ َ ٢ْٗٞأ َ ًْ َُ ُ
حى أ َ ّْ َٗ ِٔ ٌ
ذ
ٔ ُْ َ
ٝحك يح ً ُ
ٗ ْؼزخ ً ِ
َ َ٫ٝطُوَ ِ ّ
ٗؼَ ُ
حَُٓ ََ كظ ََّّ ٠
 ِٛهِلظُٚ
طوَ َّ٤ع َّ
ذ
ف ح ُْ َز َْ ِى َٓخ ِك ٢ػَِ ٤
طَ ََ ُُّ ٝ
٘ ٍَِ ٚطَ ُ
ٍرٝ ً٬أٍٗ ٠١لضْ ػً٘ٝ ُٚحثزُٚ
ُّٜذ
حُلَ كظٓ ٠خط ِ
َ
ض حُ٘ ُ
ًٞحًذ ِ ّ
ٔ ٠رِ َْٛ ٞزِ َ
ْ ُٓ ٖ٤ـظَخُحً ُِ َٔ َْط َ ِؼ ِٚ
أ َ ْٓ َ
رذ
ٖٓ ً١
ِ
حَُ ُ
حُلٞحٍّ ٣يػ ٞأٗلّ ِ ُٚ
كظ َّ ٠اًح ؿؼِظَ ُٚ
ر ٖ٤أظَٜٛخ
هزذ
ؽ ُٜخ
حَُٓ َِ أػزخ ٌ
ُ
ٖٓ ػـٔش ِ َّ
٘ ََِِّْٔ ٗ ٢ظَُٚ
َ
 َّْ ٟحُ َّظَ ُّ َ٬
ػَِ ٠ح ُْ َْ ٞك ِ
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ذ
َخ ٙحُ َّي ُْ َ ْ٘ ُٓ ٞ
ٍََ ٝحثِ ٌق ِٓ ْٖ َٗ٘ ِ
ٔ ٌِ ُ
كَزَ خصَ َ
٤ٟلخ ً اَُِ  ٠أ َ ٍْ َ١خس ُٓ َْط َ ٌِ ٍْ
َ
ٓٝلظـذ
ذ ُٜخ ىف ٌء
ُ
ٖٓ حٌُؼِ ٤
َ٤حٕ هخ٤ٛش ٍ
َٓ ٬٤ء ٖٓ
ٓؼيٕ حُ ِ ّ
ِ ٜ
ِ
أرؼخٍ َّ
ًؼذ
 ٖٛػِ ٠أٛيحكٜخ ُ
ُ
ٓل َ٤حُل ٍِ ٞؿخثُِٚ
ٝكخث ٌَ ٖٓ
ِ
ٜٗذ
حُـَحػ ْ٤ك ٢أُٞحٗ ِٚ
كٍَ ٞ
ُ
ِ
 ٞحْ َ ٧ك َٔ خ ٍَ ًَح ِ َ٣ٝش ً
ًَؤََّٗ َٔ خ َٗلَ َ
ذ
أَ َّٕ ح ُْ َٔ َِ ُ
ِ ٞ٣اَُ  ٠ػ َُّٞح ِى ِ ٙح ُْ َُ ِٛ ٞ
ػَِ َْ ِٚ ٤
ؿ ْز َ٤ش ٌ أَ ٍِ َؿضْ
ٓظ َ ََِّٜضْ َ
ِاًَح ح ْ
حُو٘ذ
حُؼ ٖ٤كظ٣ ٠ؤٍ َؽ
َٓحرٞ
ُ
ُ
ِ
ُٜن
م ػٖ ٓـَ ِ ّٓ ٍِ
طـِ ٞحُزٞحٍ ُ
ٍ
ػِد
ًؤَّٗ ٓ ٚظو ّز٢
ِٔ٣ن
ُ
ٍ
ُّ
ٔ٣ظٖ ػٖ أػِ٣َ١ ٠وظ ِٚ
م
ٝحُٞى ُ
د
ه ٞح ُْ ِـ ْ
ٔ ِْ ِك  ِٚ ٤حُ ُّ
ٔ ْو ُْ َٝح ٌُْ ََُ ُ
ِاٗ ٢أَ ُ
ًَؤََّٗ َ ٜخ ِك َّ
ذ
 ٠ش ٌ هَ ْي َٓ َّ
ٔ َٜخ ًَ َُ ٛ
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ْ
ٌ٘ٓٝؼذ
ٓ٘وخٝ
حَُٓ َِ
ٌ
ُ
ٖٓ ٛخث َِ َّ
اًَِح أ َ ٍَح َى ح ْٗ ٌِ ََحٓخ ً كِ  ِٚ ٤ػ ََّٖ َُُٚ
َ
٘١ذ
ى ٕٝحٍٓٝ٧ش ِ ٖٓ أ٘١خرٜخ
ُ
َّٓ٘ش َ َْ ٝؿ ٍَ ٚ
ؿ ْْ ُٓ ََ ٤و َِكَ ش ٍ
ط ُ َِ٣ي ُ
ًٌد
ِ ٜٞ
ر٘زؤس ِ حُ َّ
ص ٓخ كٔٓ ٢ؼ ُِ ٚ
ن
كظ َّ ٠اًح ٓخ ؿ ٬ػٖ ٝؿ ِٚ ٜكِ ٌ
ٓ٘ظٜذ
ص حََُِِّ ٤
ٛخى ِٚ ٣ك ٢أهَ٣خ ِ
ُ
خٍهَُٚ
خٕ َُ ْ ٍَ ٤طِ َٔ ٍخّ ً َ
َخٕ ََ ١
أ َ ْؿزَ َ
ططو ُ
حُـ ْ٤كظٓ ٠خ ُُٚ
ؿٞد
ط ُن
ُ
ِ
ًؤٕ ر ِ ٚؿّ٘خ ً طٌحءرُُٚ
ؿيح َّ
ذ
ِٓ ْٖ ًُ َِّ أَ ْه َط ِخٍ ِْ َ٣ ٙوََْ٘ َ٣َٝ ٠طَ ِو ُ
حُـيٍ ٝحط َّوٌصْ
كظ ّ ٠اًح ٓخ ُٜخ ك٢
ِ
ٜخٍ ٗؼخػخ ً رُٚ٘٤
١زذ
ُ
ُ
ْٗٔ حَُّ٘ ِ
ٓ٘ ٍٜٞر٘وزظ ِٚ
أَُٛ
َ ٫ٝف
ٌ
ُ
ًَؤََِّٗ ُٚك َ
ذ
ْ ٣َ ٖ٤ؼُِ ٞػَخ ِهَح ً َُ َُ ٜ
ََ ٜس ٌ
َٛخ َؿضْ َُُ ُٚؿ ٌَّ ٞ
ع ُُ ٍْ ٌ
م ُٓ َو َّ
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ُ
ٗٞحُد ٫كٜخ حُظَّ
ٝحُـ٘ذ
ـَ٣غ
ٌ
ُ
ُ
حٗ٧يحم ٟخٍ٣ش ٌ
َٜٓطش ُ
ؿ ٌ
٠ق َّ
ِ
د
ٔ ََ ِ
ِٓؼْ َُ حُ َّ
 ٖ٤كِ ٢أ َ ْػَ٘خهِٜخ ح ُْؼٌََ ُ
حك ِ
ِ ٤ْ ٜي َٛزَّخ ٌٍ ُزُ ْـَ٤ظِ ِٚ
َْ ُٓ ٝطؼَ ُْ حُ َّ
َ
ٌ٣ظٔذ
ذ
أُل ٠أرخُٙ
ُ
رٌحى حٌُٔ ِ
َّ
ُُُٚ ْ٤
أِْ١
ع
ٓوِ ٌ
حٔ١٧خٍ َ
ُ
ِ
ا ٫حُ ّ
ٗ٘ذ
َ٠ح َء ٝا٤ٛ ّ٫يَٛخ
ُ
ع ؿخٗزُٚ
حُٞك٘ٝ ٢حٌٗيٍصْ
كخٜٗخ َ
َّ
ذ
ٞد َٝحُ َّط َِ ُ
ََ ِْ ٣ل ْز َٖ ٣َ َ٫ؤْط َ ِِ ٢ح ُْ َٔ ْطُِ ُ
حٍَ ٍٝ٧ح َؿ َؼُٚ
َكظ َِّ ٠اًَح ى َََّٓ ٝضْ ِك٢
ِ
ًزَ ٗ ُٞٝخ َء ٗ َّـ ٗ ٠لُٔٚ
حَُٜد
ُ
ٌ
َه َِح َ ٣ش ً أَى ٍَْ ًَظْ ُٚرَ ْؼ َي َؿ َُْٞظِ ِٚ
ْ
ؿ٠ذ
ذ حُلز َِ ٓوِ١ٞخ ً رٚ
ُ
ٖٓ ؿخٗ ِ
َق ِٓ ْٖ َ
ؿ َْ ِر َِٝ ٚح ُْـُ ْ
ٔ َٔؼُ َٜخ
ق َْ ٣
كٌَ َّ
ُ ٠
ذ
ق حُ َّ
َه ِْ َ
حْ ٩ؿ َ ٜخ ِى طَ ْ٘ظ َ ِل ُ
ٔ ِز ِْ ٤
ذ ِٖٓ ِ
ف
َكظَِّ ٠اًَح أَ ْٓ ٌََ٘ظَْ ْ٘ ُٓ َٞ ْٛ َٝ ُٚل َِ ٌ
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ذ
ٞد َٝحٌََُّٗ ُ
أَ ًَْ ٝخ َى َٜ ٌُِ٘ ْٔ ُ٣خ ح ُْؼُ َْهُ ُ
ٍػٖ
خٕ ٫ٝ
ٍ
ؿٍ ّ٤١ َ٤
رَِّضْ ر َِ ٚ
اً َ
حُؼطذ
ؿِٖ كٓ ٢ؼَىٍ ُ٣و٘ ٠ر ِٚ
ُ
ن ١ؼ٘خ ً ك ٢ؿٞحٜٗ٘خ
كٌَ ُ ٘ٔ٣
َّ
ذ
َُ ٍْ ٝ
م حُ َّ
ٔ ََحرِ َِ ٤ك ٢أ َ ُْ َٞحِٗ َ ٜخ َه َط ُ
ٝ
 ٞحْ َ ٧ػَ٘ َ
خم ػ َْٖ ػ َُُ ٍ
خٍس ً ِ َ٣و ُ
كَظ َ َ
د
ْ أَ َْ ٝك ْ٘ َظ ٌَ َه َِ ُ
خؿ ٌْ ُ٣زَّ ٌ
َؿ َٔ ِ
ٞف رِ ِٚ
ُ َ٣ ٍ ١ـ ُ
ِ ْ٘ ُ٣ل َٜ َُ ٢خ َك َّي َٓي ٍِْ ّ
ِٓذ
كخُ َٜ٣ٝ ً٫ى كخٌّ ٌُٜ ً٫
ُ
كظّ ٠اًح ً َُّٖ ٓلـُٞح ً ر٘خكٌس ٍ
ذ
ََُ ٝح ِٛوخ ً َْٝ ٍَ َ٬ًِ ٝهَ ْْ ُٓ ِٚ ٤وظَ ُِ ٠
ٓ َط َٜخ َُ ِػً٬
 ُِّ ُٜ َ٣ ٠ َُّٝح ْٗ َِِ ٜحٓخ ً َْ ٝ
َ
َُد
ؿٌ ٕ٫هي أكَهضْ ػٖ ٍٝػ ِ ٚحٌُ ُ
َذ ِكِ ٢اػْ َِ ػ ْل َِ َ٣ش ٍ
ًَؤٌََّٗ ًَْٞ ً ُٚ
ذ
ٔ َِّ ٌّ ٞكَ ٢
ُٓ َ
ٓ َٞح ِى حَُِّ ْْ٘ ُٓ َِ ٤وَ ُِ ٠
َّ
ػ٘ ٢٤ك ٣َّ ٞظ ِٚ
ٝ ٖٓ ٖٛٝحٍ ١ت
ْ
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ذ
َ َٗٝخ ِ
ح ٢ٛح ُْ َـ ِْ ٞ
ف ط َ ْ٘٘ َِو ُ
ٗؾٍ َٝػ ََِ ٞ
ْ ٜزقِ َْ ٝهؼًظُُٚ
ُٓؼَ ِ َّٓخ ً كِ ٢حُ ُّ
َ
ٓ٘وِذ
ػ٬ػ ٖ٤أٓٔ ٠كٜٞ
أرٞ
ُ
حٍس ِ ِٓؼْ َُ ح ُْزَ ِْ ٤
ٓخثِ َُُٙ
ض َ
ٗ َْوضُ ح ُْ ُـ َِ َ
ه٘ذ
ٗٞهذ
هيد
ٌ
ٌّ
ُ
ٖٓ حُٔٔٞفِ
ػ٘ ٍََ
َخٕ ِٓ ْٖ ُ
ًَؤ َ َّٕ ٍِ ْؿَِ ْْ ِٓ ِٚ ٤
ٔ َٔخً ِ
ذ
خٕ َُ ْْ َ٣ظَوَ٘ ََّْ َ
َ
ػ َْ٘ٔ ٜخ حَُّ٘ َـ ُ
ْ ٛوزَ ِ
ػ ْوزَظُُٚ
أَ ُْ َ ٜخ ُٙآ ٌء َٝطَُُّ٘ َٝ ٌّ ٞ
خؿؼخ ً َُ ِؼ َزضْ
َُ َ
حٍ ح ُْ َو َ٤خ ٍُ ُِ َٔ ِّ َٛ ٍ ٢
٣ظ َُّ ٓوظ٠ؼخ ً ٣زي ٝكظ ٌَُ٘ ُٙ
كخٔ٣ٝ ً٫ط ُغ أك٤خٗخ ً
ك٘٤ظٔذ
ُ
ِْ َ٣ ٢زظ َ ِـ ٢أَػََحً
ًَؤَََّٗ ُٚكزَ٘ ٌّ
أْ ٝ
َد
ٖٓ
ٓؼخَٗ ك ٢آًحٜٗخ حُ ُو ُ
َ
ٓ ْٞىَآ َء ُٓ ْو ََِٔش ٍ
ََ ٛـَّ٘ ٌغ ٍَح َف ِكَ ٢
َ
حُٜيد
حُوطخثق أػِ ٠ػٞر ِٚ
ٖٓ
ِ
ُ
ح٩رطخٕ كخىؿُ ٚ
َ
أٟؼق
أٓ ٝول ٌْ
َ
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ٝحُوظذ
حُؼيٕ٫
كخٓظؤهَ
رخْٓ٧
ِ
ُ
َ
ِ
أٍ َُِّٟٚحػ٤خ ًِزَّ٤ش ٍ ٛيٍح
ذ َُ ٝ
خم ط َ ْ
د
َ ٠ط َِ ُ
ػ َْٖ ُٓ ْط ِِ ٍ
 ٠ َِ١حْ َ ٧ػَ٘ ِ
ػُِ ٚ٤ح ٌى ٝأٛيح ٌّ ٝأهل٤ش ٌ
ذ
هَ ي ًَخ َى ْ َ٣
ٔظَُِّ َٜخ ػ َْٖ َظ ْ ِٙ َِ ٜح ُْ َلوَ ُ
حُٔ٘ظَ ح٧ػِٗ ُٚ ٠زٌٚ
ً ٌَّ َ
ٖٓ
ِ
ذ
حٕ هَ ُّي ح ُْ ِـ ْ
ٔ ِْ َٝحُُّ٘وَ ُ
ٌَٛح َِ ٌَٛٝ
أكَهُ ٚ
كظ ٠اًح حُُ ٤ٜ
ن أٓٔٗ ٠خ َّ ُ
َّ
ًؼذ
٫ ٖٛٝ
ٓئٗ ْ٣ؤ٣خ ً ُ ٫ٝ
ٌ
حْ ٣َ َٝ ٙط َُ ُى ُٙ
ََْ ٣ه ُّي ِكِ ٢ظ َِّ ػ َََّ ٍ
كٜذ
كل٤ق ٗخكـش ٍ ػؼُٜ٘ٗٞخ
ُ
ُ
خٟؼَش ٌ
ط َ ْز ََِ َُُٚ ١
ْ ٛؼَِش ٌ َه َْ َؿ آ ُء َه ِ
م َ
ٓ٘ظٜذ
حُزٞ٤
ص
ى ٕٝر٘خ ِ
كخُوَ ُ
ِ
ُ
ًَؤَّٗ َٜخ َى ُْ ُِ ٞرجْ ٍَ َؿ َّي َٓخ ِط ُل َٜخ
حٌَُد
كظَّ ٠اًح ٓخ ٍآٛخ هخٜٗخ
ُ
حَُُ ٣ق ُٓ ْؼ ِٜلَش ٌ
َ َٜ ّٔ ُِ٣ْ ٝخ ٍَ َْ ٝك ش ً َّ ٝ

273

َٝح ُْـَ ُْ ٤
د
غ ُٓ َْطَ ِـ ٌِ َٝحَُِّ ْْ ُٓ َُ ٤وظَ َِ ُ
ٌ٣هَحٕ ٖٓ ح٣٩ـخ ٍِ رخه٤ش ً
٫
ِ
ذ
َكظَّ ٠طٌََخ ُى طَلَ َََّ ٟ
ػ ْ٘ َُٔ ٜخ حُ ُٛ ُ ٧
كٌ َُّ ٓخ ٛزطخ كٗ ٢ؤ ِٜٔ١ٞٗ ٝخ
ذ
ِٓ َٖ حَٓ َ٧خ ًِ ِٖ َٓ ْلؼُ ٌٍ ٞرِ ِ ٚح ُْؼَ َـ ُ
ح ٍٝ٧أ ٝرَىح ً
ع
٫
٣ؤٓ٘خٕ ٓزخ َ
ِ
ِ
اِ ْٕ أَ ْظَِ َٔ خ ى َ
ذ
ُ ٕٝأَ ْ١لَ خ ٍٍ َُ َ ٜخ َُ َـ ُ
آء َٓطؼش ٍ
ََُ ُٚ
ػَِ ْ َّٖ ِٜ ٤رِخ ُْ َو ِْ َ
ِ ٜ
د
خّ َٝأ ُ ٌّّ َر ََّس ٌ َٝأَ ُ
ِا َّ٫حُ َّي َُ ٛ
ًؤَّٗ ٔخ كُ ِِّوضْ ػٜ٘خ رزِوؼش ٍ
هَد
ْ أٗ ٞك٘ظ ٌَ
ُ
ؿٔخؿ ٌْ ُ٣زَّ ُ
ْ ٞ
ػٖ ػٞؽٍ ٓؼ َّطلش ٍ
ٓ ّٔ خ طوَ َّ٤
ؿَد
ًؤَّٜٗخ ٗخٓ ٌَ أر٘خٍٛخ
ُ
زغ ك ٢هِ ٍَ
أٗيحهٜخ ًٜيٝعِ حَُّ٘ ِ
ٓؼ َِ حُيَّكخٍ٣ؾِ ُْ ٘٣زُضْ رٜخ َّ
ؿذ
حُِ ُ
ًَؤ َ َّٕ أ َ ْػَ٘خهَ َ ٜخ ً ََُّ ُ
ٓآ ِثلَش ٍ
حع َ
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ذ
١خٍصْ ُلخثل ُٚأٝ
ُ ُِٓ َ٘٤ٛ
ٌ

****************************
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حٗظ ٠ٜحُـِء ح ٚ٤ِ٣ٝ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢
رظٞك٤ن ٖٓ هللا طؼخُٗٝ ٠ؼٔظٚ

حُلَّٜ
حُٔويٓــــش
حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
حُ٘ؼَ ك ٢حُؼ َٜح١ٞٓ٫
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حر ٞىٛزَ حُـٔل٢
حرٛ ٞوَ حُ٢ٌُٜ
حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ٢
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ح٫ك ٙٞحٌُٔ٢
ح٫هطَ حُظـِز٢
حُلخٍع رٖ هخُي حُٔوِ٢ٓٝ
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حُلَُىم
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 ٞٛحر ٞحٓ٤ش ٓخرن رٖ ػزي هللا حُزَرَ ١حَُهٔٗٝ ٢زظ ٚحُ ٠حُزَرَ
ًخٗض ُوزخ ُ ْ٤ُٝ ٚح٤ُٞٛش كًٔ ٚ٤خ ٍٝى ك ٢رؼ ٞحُٜٔخىٍ حُؼَر٤ش كٜٞ
ٖٓ ح ٍٞٛػَر٤ش .
ً٘ ٢رًٌ٘ ٠ؼَ٤س ٜٓ٘خ حر ٞحُٜٔخؿَ ٝحرٓٞؼ٤ي ٝحر ٞحٓ٤ش  :كوٚ٤
ُٝحٛي ٓٝليع ٝحكي ٗؼَحء حُؼ َٜح. ١ٞٓ٫
ُٝي حُ٘خػَ ك ٢حُٔـَد حُؼَر٘ٗٝ ٢ؤ ٘ٛخى ػْ ٛخؿَ حُ ٠حُ٘خّ ك٤غ
حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ُٔٝخ ًخٕ حُزَرَ  ٌٕٞ٘ٔ٣ك ٢حُٔـَد حُؼَرٌُ . ٢ح ٓٔ٢
ٓخرن حُزَرٍَٝ ١رٔخ ًخٕ ٖٓ ح ٍٞٛرَ رَ٣ش ح ٖٓ ٝح ٍٞٛػَر٤ش كِْ ٗـي
ٓخ َ٤٘٣حُٔٗ ٠ز ٚرٔؼَكش طخٓش كٗ ٜٞخػَ ػخري ُحٛي .
ٛخؿَ ٖٓ حُٔـَد حُ ٠حُ٘خّ ٜٓظٔخ
رخُلي٣غ حُ٘ز ١ٞحَُ٘٣ق ٍٝٝح٣ظ ٚك٤غ ًخٕ ػِٔخء حُلي٣غ ٜ٣خؿَ ٖٓ ٕٝرِي
حُ ٠حهَ ُِزلغ ػٖ ٍٝحس حُلي٣غ ٝح٫هٌ ٍٓ٘ٝ ْٜرٔخ ٧هٌ كي٣غ ٝحكي.
ٝكيع كٝ ٚ٤هً َ٤خٕ ٍح٣ٝش ُِلي٣غ حهٌ ػٖ ٌٓل ٍٞحُيٓ٘و ٢حُٔظٞك112\ ٢
ٛـَ٣ش .
ٝحٛزق حٓخٓخ ُِلي٣غ ٝهي ٍ ٟٝػ٘ ٚحٓ٫خّ حُٝ٫حػ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش \ 157
ٛـَ٣ش .
ٝه ٖٓ َ٤ط ٌٙ٤ٓ٬حُ٘خػَ حر ٞحُؼظخ٤ٛش .
ٝرؼي حٕ حٗظٝ َٜحٓظوخٓض َٓ٤ط ٚػ ٖ٤هخ٤ٟخ ك ٢حَُهش ٝك ٢ه٬كش
ػَٔ رٖ ػزي حُؼِ ِ٣حٛزق حٓخٓخ ُٔٔـي حَُهش ٌُح كٜ٤ق حٕ ٗو ٍٞحًٗ ٚخٕ
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هخ٤ٟخ ٝحٓخٓخ ٝٝحػظخحٟخكش كظ ٠ه َ٤حٕ حُوِ٤لش ػَٔ رَػزي حُؼًِ ِ٣خٕ هي
حٓظٔغ حُٝ ٠ػظ ٚحُٗ ًٚٗٞ ٠خػَح ٓـ٤يح.
ٖٓ حُٔؼِٝ ّٞحُٔؼَٝف حٕ حُوِ٤لش ػَٔ رٖ ػزي حُؼًِ ِ٣خٕ ٣ ٫وَد حكيح
ٖٓ حُ٘ؼَحء ٣ ٫ٝوَر ْٜح ٫حٗ ٚطوَد ٓ٘ ًٚٗٞ ٚحؿِذ ٗؼًَ ٙخٕ ك ٢حُٞػع
كٌخٕ ٖٓ ؿِٔخء حُوِ٤لش ػَٔ ٗٝؼَحث ٚك٤غ ًخٕ حُوِ٤لش ٓظلووخ ٖٓ ٛيهٚ
ٝٝحػوخ ٖٓ ُٛيٍٝٝ ٙػٌُ ٚح حطوٌٝ ٙحػظخ ٗٝخػَح ُ . ٚكٌخٕ حُ٘خػَ ِ٣و٢
ػِٗ ٚ٤ؼَ ٙك٤زٌ ٢حُوِ٤لش كظ٣ ٠وَ ٓـ٘٤خ ػِ٣ ٚ٤و: ٍٞ
كٌْ ٖٓ ٛل٤ق رخص ُِٔٞص آٓ٘خ
أ طظ ٚحُٔ٘خ٣خ رـظش رؼيٓخ ٛـغ

أ

كِْ ٔ٣ظطغ اً ؿخء ٙحُٔٞص رـض
كَحٍح  ٚ٘ٓ ٫ٝروٞط ٚحٓظ٘غ
طزٌ ٚ٤حُ٘ٔخء ٓو٘ؼخ حٛزق
ٔٔ٣ ٫ٝغ حُيحػٝ ٢إ ٞٛطٍ ٚكغ

ٝهَد ٖٓ ُلي كٜخٍ ٓوِٚ٤
ٝكخٍم ٓخ هي ًخٕ رخ ْٓ٧هي ؿٔغ
ك٣ ٬ظَى حُٔٞص حُـُ٘ٔ ٢خُٚ
ٓ ٫ٝؼيٓخ ك ٢حُٔخٍ ًح كخؿش ٣يع
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ٗؼَ ٓخرن حُزَرَِٓ ١ت حٍكٌٔش ٝحُٞػع ٝحُِٛي ك ٢حُل٤خس حُيٗ٤خ
ًٔخ كٌٍ ٖٓ حطزخع حُٝ ٟٜٞىػخ اُ ٠حٔ٣٩خٕ رخُويٍ ه ٖٓ َٙٗٝ َٙ٤هللا ًٔخ
ًًَ كٗ ٢ؼَ ٙحُٔٞص ٝحُوزَ ٝحُٔخػش ٝحُلٔخد ٝحُـ٘ش ٝحُ٘خٍ ًؼَ٤ح .
حٓظٜ٘ي حُ٘لخس ٝحُِـ ٕٞ٣ٞر٘ؼَ ٓخرن حُزَرٌَٛٝ ١ح ٣ؼ٘ ٢إٔ ٗؼَٙ
ًخٕ ِٓ ْ٤ح ٖٓ ٗٞحثذ حُِـش ٔٓٝخ حٓظٜ٘يٝح رٌٛ ٚح حُز٤ض كٓ ٢ؼخٗ ٢حُ:ّ٬
ٓوخَُٜخ
ِ ُِٞٔٝ
ص طـٌ ٝحُٞحُيحصُ ِ
ُ
حُٔٔخًٖ
حُي َٛط ُ ْز٘٠
د
ًٔخ ُوَح ِ
ِ
ٗ ٖٓٝؼَ ٙحٌُ ١أٗ٘يُِ ٙوِ٤لش ػَٔ رٖ ػزي حُؼِٝ ِ٣كُٛ ٚ٤ي ٞٓٝػظش
ه:ُٚٞ
ػ ِِ َٔض
ق رخُيٗ٤خ ٝهي َ
حُ٘لْ طٌََِ ُ
ُ
ٔٓ٬شَ ٜٓ٘خ طََىُ ٓخ كَٜ ٤خ
إٔ حُ َّ
َٝللاِ ٓخ هََ٘ َؼض َٗلِٔ ٢رٔخ ٍُ ُِهَض
َّ
ٓٞف ٌ٣لٜ٤خ
ٖٓ حُ َٔؼَ٘٤ش ا٫
َ
ع
أٓٞحُُ٘خ ٌَُِ١ٝ
حَُٔ٤ح ِ
ِ

َٗـ َٔؼُٜخ
ََّٛ
ٍُٗٝخ ُِ َو ََح ِ
ٝى ُ
د حُي ِ

َٗزٜ٘٤خ

َٝللاِ ٓخ َ
ٗخظَسٌ
ؿ َزَص ك٢
حِ ٍٝ٧
ِ
َّ
ٓٞف َ٣ل ِٜ٘٤خ
ا٫
 َٓٝحُِ٤خَُ ٢
ُّ
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أ ٖ٣حُ ُُِٔٞىُ حُظ ٢ػٖ َه طزِٜخ َ
َ
ؿلََِض
ص ٓخهٜ٤خ
ٓوَخٛخ
رٌؤّ حُ َِٔ ٞ
كظَ ٠
ِ
َ
ؿ ََّص َُٓخٗخ رِ ُِٔيٍ  ٫ىٝح َّ

ُٚ
َؿًَٔ ٬ٜخ َ
ؿ ََّ ٗلٔخ ٖٓ ٜ٤ِّ٘ َٔ ُ٣خ

ػَِِ٤ٓ ِ٣وَ ٠رؼي ِػ َِّطِٚ
ًْ ٖٓ
ٍ
ًُٟٝ ً٫خكٌ ٍش ٓٞ٣خ
ٞف طَُرَُِّّ ً ٢
ُ ُِٝلظ ُ ِ

ٓظَز ٌِٜ٤خ

َٟؼَ ٍش
ُٓ ِ
حٍٝ٧ح َف رخٍٜ٣خ
د رَ ََٟ
ِ
ُِٝل َ
َ
ٔخ ِ

حُ٘لْ طُ٘ َؼ٢ٛٝ ٠
ف
زَ ُ
 ٫طَ َ
ُ

ٓخُٔشٌ
كظ٣ ٠و َّ ٞر٘خى ١حُوَّٞ

ٗخػٜ٤خ

َّ َٛظخ ِػ٘شً
 ُٖٝطِح ٍَ َ
ٞ١ح ٍَ حُي ِ
كظ َّ ٠طُو َْ ٤رِ َٞح ٍى َ
ؿ َِ٤

ٝحىٜ٣خ

٘ٛ ٖٓٝخ ٣ظزٖ حٕ ٓخرن حُزَرَ ١حٗ٘ي ٗؼَ ٙك ٢حُلٌٔش ٝحُِٛي
حُٔؼَ ٣ ُْٝظطَم حُ ًَ ٠حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ح٫هَ ٟحٗٔخ حهظ َٜػِ ٠حُوٍٞ
ك ٢حُِٛي ٝحُٔٞحػع ٝحُلٌْ .
ُوي ُوٗ ٢ؼَ ٓخرن حُزَرَ ١هزٝ ً٫ٞطِٔ٤ح ػ٘ي ػِٔخء حُلي٣غ
ٍٝٝحطٝ ٚحُِٛخى ٝط٘خهِ ٙٞكٓ ٢لخكُِ ْٜيػخط٬١ٝ ْٜرٌُ ْٜح حٗظَ٘ َٓ٣ؼخ

283

رٝ ْٜ٘٤ر١ ٖ٤زوخص حُٔـظٔغ حُلوَ٤س ح ٫حٕ حُ٘وخى ٍأٝح كٗ ٢ؼٍَ ٙأ٣خ ً آهَ
كٌٜح حُـخكع ٤ٗ ٞٛٝو٣ ْٜو ٍٞكً ٢ظخر ( ٚحُز٤خٕ ٝحُظز:)ٖ٤٤
(ًُ ٞخٕ ٗؼَ ٛخُق رٖ ػزي حُويٓٝ ّٝخرن حُزَرَٓ ١لَهخ ً ك ٢أٗؼخٍ ًؼَ٤س
ٗٞحىٍ ٓخثَسً
ُٜخٍص طِي حٗ٧ؼخٍ أٍكغ ٓٔخ  ٢ٛػِ ٚ٤رطزوخص ُٜٝخٍ ٗؼَٔٛخ
َ
طـ َِ ٓـَ ٟحُ٘ٞحىٍ
ك ٢ح٥كخم  ٌُٖٝحُو٤ٜيسَ اًح ًخٗض ًُِّٜخ أٓؼخ ُْ ً٫طٔ َِْ ْ ُْٝ
ٓٝظ٣ ُْ ٠وَؽِ حُٔخٓ ُغ ٖٓ ٗ٢ء اُ٢ٗ ٠ء ُْ ْ
حُ٘ظخّ ػ٘يٞٓ ٙهغ).
ٌُُ ٌٖ٣ي
ِ
ٓٝخ ٗل ّ٬ً ٖٓ ٜٚٔحُـخكع  ٖٓٝه ّ ٍ٬ىحٍٓش ٗؼَٗ ٙـي حٗٚ
٣طخرن ٓخ ًًَٗخ ٙك٤غ إٔ أؿَحٗ ٝؼَٓ ٙؼَٝكش ٝطٔؼَ كخُش ٓؼ٘٤ش ٢ٛٝ
حُلٌٔش ٝحُٞػع ٝحُٔؼَ ٍٝؿْ حٜٗخ ٖٓ حُ٘ؼَ حُـ٤ي كً ٢حطٜخ ٖٓ ك٤غ حُ٘ظْ
 ٝحَُه ٢حُٟٔٞٞػ ٢ح ٫حٜٗخ ٫طَه ٠حُٓ ٠خ ًظز ٙٞحُ٘ؼَحء  ٫ٝطَكغ ٌٓخٗش
حُ٘خػَ ًؼَ٤ح ً اً ػٔش أؿَح ٝأهَُِ٘ ٟؼَ ُْ ٣و ٞرٜخ ُْ ٣و ٞرٜخ
ٝحُ٘خػَ حُٔـ٤ي  ٞٛحٌُ٘٣ ١ظْ ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ًُ٣ ٢لٌْ ُ ٚرخُظلٞم
ٝكٌٛ ٢ح حُٔـخٍ حٝى حٕ حًًَ ٘ٛخى ٗؼَحء حٗ٘يٝح ٝحٗظَٜٝح ك ٢كٖ ٗؼَ١
ٝحكي ح ٫حٗ٣ ُْ ْٜوظَٜٝح ػِ ٠ح٘ٗ٫خى ك ٚ٤كوخٟٞح ؿٔخٍ ك٘ٗ ٕٞؼَ٣ش
ًؼَ٤س ٝؿِذ ػِٗ ٠ؼَٞٗ ْٛع ٓؼ ٖ٤كخػظزَٝح ٖٓ ٍٝحى ٌٛح حُلٖ حً ٝحى .
ٝه َ٤حٕ حُوِ٤لش ػَٔ رٖ ػزي حُؼِ ِ٣حٍَٓ حُ ٠حُ٘خػَ ٓخرن حُزَرَ١
٣يػُٞ ٙٞػظ ٚكخٍَٓ حُ٘خػَ ُ ٚر ٌٜٙحُو٤ٜيس حَُحثؼش :
ٔ ٍَُ ٞ
رخْٓ حٌُ ١أ ُ ُِِٗض ٖٓ ِػ٘يِ ٙحُ ُّ
ػ َٔ َُ
ٝحُ َل ٔ ُي ََّّللِ أ َّٓخ رَؼ ُي ٣خ ُ
إ ً٘ضَ طَؼَِ ُْ ٓخطؤطٓٝ ٢خ طٌٍََ
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كٌَُٖ ػَِ ٠ك ٌٍ هي َ٘٣لَ ُغ حُ َلٌَ ٍُ
ٝحٍ ٝرٚ
د
َ
ٝحٛزَِ ػِ ٠حُوَي ٍَِحُ َٔـُِِ ٞ
ٝإ أطخى رِ َٔخ  ٫طَ٘ظَ ِ ٢ٜحُوَي ٍَُ
ٔ َُّ رٚ
كَ ٔخ َ
ََ ُ٣ ٖ٤
ٍ َٓ٫ة ػ ٌ
ٛلخ ِ
لًَ ٙٞي ٍَُ
ا٤ٓ ٫ظزَ ُغ ٓٞ٣خ َ
َ ٛ
حُ٘خّ ػ ّٔخ أٗض َؿ خ ُِِٚٛ
ٝحٓظَوزِ َِ
َ
َُ ٜ
اًح ػ َِٔ٤ضَ كوي َ٣ـِ ٞحُؼَ َٔ ٠حُزَ َ
لٞطٚ
هَ ي َ ََ٣
ػ ِ ١ٞحَُٔ ُء ٓٞ٣خ رؼي ََ ٛ
ٝطلٌُْ حُـخ ََ ٛح٣٧خ ُّ ٝحُ ِؼ َز َُ
كخُُِٓٚ
ُ َ٤ح ٍى أٗض ِ
إ حُظُّوََ ٠ه ُ
ٝحُزَ أك٢ٗ َُ ٠ءٍ َٗخَُ  ٚرَ٘ ََُ
ُّ
 َ٣٫ ٍٞظلََ رلخ َؿ ظ ِٚ
ذ حُ َـ َ
َٖٓ َ٣طُِ ِ
حُلن هي ُٜ٣يَ ُٚ ٟحُ َّظ َل َُ
ذ
١ٝخ ُِ ُ
ِّ
حُوِٞد رٜخ
ٝك ٢حُ ُٜيَِ ٟػ َز ٌَ طَ٘لَ٠
ُ
٘ َـ َُ
ٓٔ ِّ ٚ٤حُ َّ
ًخُـَ ِ ٤
٘ َُ ٠ػٖ َِ ٝ
غ َِ ٣
ًُٝ ْ٤ُٝحُ ِؼ ِْ رخُظَّوًَ ٟٞـخ ِِِٜ ٛخ
َ
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َُ ٜ
ً َ٤ٜؤػ َٔٓ ٠خ ُ ٚرَ َ
 ٫ٝحُزَ ُ
ُٜخكزِٜخ
ٝحَُٗ ُي ٗخكِشٌ طُٜيَٟ
ِ
ُّ
ٜي ٍَُ
ٌَ ٚ٘ٓ ٙحُ ُِ ٍٞى ٝحُ َّ
ٝحُـَ َُّ ُ٣ ٢
أَٓ َ٣ ٞٛٝل ِوَٙ
هي ُٞ٣رِ ُ
ن حَُٔ َء ٌ
لْ ُ٣ ٞٛٝ ٠َٔ َ٘٣لظَوَ َُ
ٝحُُ٘ ٢ء ٣خ َٗ ُ
ٍٝرَّ ٔخ ؿخءٗٓ ٢خ  ٫أإُِٓٚ
ُ
ٍٝرَّ ٔخ كخصَ ٓؤ ُٓ٘ ُٓ ٝ ٍٞظَ َظ َُ
ُ٘٣ ٫زِ ُغ
لَ ُُُٙ
َ
حُ٘لْ ٌٗ ٢ء ك ٖ٤ط ُ ِ
ِ٣ ٫ٝح ٍُ ُٜخ كَ ٢
ؿ َُِ ١َ َٝ َٙ٤
ٓ َؼشٌ
 ٫ٝطِح ٍُ ٝإ ًَخٗض ُٜخ َ
حُ٘٢ء ُْ طَظلََ رَ َٗ ٚظ َُ
َُ َ ٜخ اُ٠
ِ
٢ٗ َُّ ًٝءٍ ُ ٚكخ ٌٍ ٣ـَُُٙ ِّ٤
ًٔخ طُـَ َِّ َُ ٤
ُ ٕٞحُِ ّٔ ِش حُ ِـ ََُ ٤
د ًٔخ
ًَِ كَ ٚ٤ك َ ٤خسٌ ُِ ِوُُِِ ٞ
ٝحٌُّ ُ
ُ٣ل ِ ٢٤حُ ِزَ ٬ى اًح ٓخ ٓخطَض حُ َٔ َط َُ
ذ ٛخك ِز ٚ
ٝحُ ِؼ ِ ُْ َ٣ـُِ ٞحُ َؼ َٔ ٠ػٖ هِ ِ
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ًٔخ ُ٣ـِٞٓ ٢ح َى حُ ُّظِٔ ِش حُوَ َٔ َُ
ٓ٤خ ً أر َيح ً
ًَِ هَ ِزخ ً هَ خ ِ
٘٣ ٫ل ُغ حٌُّ ُ
ُ ِِ َ٣ ََٛ ٝ
حُٞح ِػ ِع حُ َل َـ َُ
ُِ ٖ٤وََ ٍِ ٞ
َٔ ُِ َٖٔ  ٢َِ٘ٔ٣ػِ ٠هَيَّ
ٝحُ َٔٞصُ ِؿ ٌ
اُ ٠ح ٍٞٓ٧حُظ ٢طُوَ٘ٝ ٠ط ُ٘ظَ َظ َُ
كَ َُّ ُٔ َ٣ ْٜ
 ٕٝأكٞحؿخ ً ٝط َـ َٔؼُْٜ
يٝ ٝحُ َل َ
َُ ٠
 َ٤ٜحُزَ ُ
ى ٌ
َحٍ اُٜ٤خ ُ َ٣
ٍِ أَِٓ َٔٚ
َٖٓ ًَخٕ كَٓ ٢ؼ ِوَ ِ
ُِل ِ
أَ ٝ
٘ـَ ٚه َٔ َُ
ًخٕ كَ ٢ه ٍ
َٔ ُْ ِ ُ٣
ق
كظ ََّٓ ٠ظَ ٠أَٗخك ٢حُيُّٗ٤خ أهٍ َِ ً ٞ
ٛؼَ َُ
ك ٢حُو ِ ّي ٓ٘ ٢اٌََُُّ ٠حطِٜخ َ
ٔ ي١
ًَِ كَ ٢ؿ َ
َ ٫ٝأٍ ٟأػََحً ٌُِّ ِ
ٝحُٔخ ُء ك ٢حُ َل َـ َِ حُوخٓ َُُٚ ٢أػَ َُ
ََُ ً ٞ
آهَ ِط ٢
ًَِ َ
ٔ َُ ٜػُ ً ٢٘٤
َخٕ ِ ُ٣
ًَ َٔخ
ٔ ََُ ٜ
خؿ َِ حُ َّ
ِّ
٣ئٍهَُ٘ ِ ُِ ٢ؼ ِ
ض هَ ِزخ ً هي أ َ
ِ ََّ ٟر ِٚ
اًح ً َُيَحُ ٣ٝ

287

ُ
ُ
زَ
ٔوَخّ
 ٍُ ٞ١حُ ِ ّ
 ٖٛٝٝحُؼَظْ َ َ٘٣ـ ُ
ٓخ َِ٣زَ ُ
غ حُُ٘ ٢ء إٔ َ٣زَِ ٠اًح حهظََِلَض
حََُ ٝك خصُ ٝحُزُ ٌَ َُ
َٓٞ٣خ ً َ
وَّ ٚ٠
ػَِِ َٗ ٠
ٝحُ ََٔ ُء َٜ٣ؼَ ُي ٍَ٣ؼَ ُ
د رٚ
خٕ حُ َ
٘زَخ ِ
ُٜٓ َُّ ًُ ٝؼ َي ٍس َٓٞ٣خ ً ٓظَ٘ َلي ٍُِ
 َُّ ًٝرٍ ٤
ض َه ََحد رَؼ َي ِؿ َّيطِ ٚ
د حُ َٔٞصُ ٝحُ ٌِزَ َُ
ٍٝ ٖٓٝحء حُ٘زخ ِ
رََ٘٤خ  ََٟ ُ٣حُـُ ُ
 َُ ٖٜيٗخ ً ك ٢أٍَٓ ٝظِٚ
ٍ ََ ََّ ٣
خٕ أَ ٟلُ ٠ك طخٓخ ً َؿٞكُِ َٗ ٚو َُ
َُّْ ُٜ ََِٔٗ َٛ
٤غ أٗضَّ حُي ُ
ًَْ ِٖٓ َؿ ِٔ ٍ
ٞف َ٘٣ظ َ ِؼ َُ
٢ٗ َُّ ًٝءٍ َؿ ِٔ ٤غ َ
ٓ َ
َف ُٓؼظَ ِٜذ
ٓ ِ
خٓ ٢حُ َّط ِ
د أَ ٤ٛي َ
َّ ٍٝ
ُ
د طَٔظَ ِؼ َُ
رخُظ َّخؽِ ِٗ َ
َ٤حَُٗ ِ ُِ ٚلَ ِ
ٕ حُ ّيَِ ٣ز خ َؽ ُٓلظ َ ِـزخ
ََ ٣ظ َُّ َ٣لظ َ َِ ُ
ِي ٝحُ ُل َـ َُ
خد حُ ُٔ ِ
ػِ ٚ٤طُزَِ٘ ٠ه َز ُ
ذ
هي ؿخىٍط ُٚحُ ََٔ٘خ٣خ ُٔٓ ٞٛٝظَ َِ ُ
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َد حُويُ٘ٓ ٖ٣ؼَ ِل َُ
ٓ َـ َّي ُُظَ ُ
أرَؼ َي آى َّ طََ ُؿ َ
 ٕٞحُزَوَخ َء َََٛ ٝ
ع  ٍَ َٛ٧كَ٘٣ ٖ٤ؼَ ِو َُ
طَزوَ ٠كٌَ ٝ
ٔ٢ُ ١ ٙٝ ٍِ ٞ٤
ُ ْٜرٞ٤صٌ ِر ُٔٔظ َ ّٖ حُ ُّ
َٓٓ ٚي ٍَُ
روَ  ٠ػِ٠
ِ
حُٔخء رَ٤ضٌ أ ُ ُّ

ََ
ٓٓ٬ظُْٜ
اُ ٠حُلََ٘ ِ
خء ٝإ ١خُض َ

 َّ ِ ً َ٤ٜرَِ٘ ٢أُٗؼ َٝ ٠إ ًَؼَُٝح
َٓ ُ
َّ
ٓ ٍٞاًح حٓظوزِظَٜخ حٗظَزَ َٜض
إ حَ ُ ٧
ٝك ٢طَ َيرُّ َِٛخ حُ ِظّ ُ
ز٤خٕ ٝحُ ِؼ َز َُ
ػخٕ ك ٢حُيٗ٤خ ُ ٚأٓ َُ
ٝحُ ََٔ ُء ٓخ
َ
ٓلَ َُ
ٓلََ ٓ٘خ أطََ ٠
اًح حٗوََ ٠٠
ََ ٖ٤
 َ٤ىَحثِ َٔ ٍش
َُ َ ٜخ َكٝ٬سُ ػ ٍ
ؿ ُ
ِ ٜز َُ
ذ ِٓ٘ َٜخ حُ ُٔ َُّ ٝحُ َّ
ٝك ٢حُؼَ َٞحهِ ِ
ح ًح حٗو٠ض ُُ َٓ ٌَ آؿخُُٜخ َٗ َُِض
ػِِ ََ٘ٓ ٠خُ ُِٜخ ِٖٓ رَؼيِٛخ ُُ َٓ َُ
ػ ُ
ظ َ
ِ ٕٞر ِٚ
ُ َِ٣ ْ٤ُٝؿ ًَُْ ٓخ طَُ ٞ
َ
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حَُح ِػ ٢كَظ َ َ
ِ٘ ِؿ َُ
ٝحُزَُ َِ٣ ُْ ٜؿَٛخ َّ
ص َ٣وزِ ُ
ٌْ٠
أٛزَلظ ُ ُْ َؿ ٍَِح ُِِٔ ٞ
ًٔخ حُزَ َٜخث ُْ ك ٢حُيٗ٤خ ُٜخ َؿ َِ ٍُ
زطَٝح ٝحُ ٛـَٝح حُيٗ٤خ َّ
كبٕ ُٜخ
 ٫طَ ِ
ًٝلَ حُ٘ؼٔ ِش حُزَ َط َُ
ِؿزَّخ َِ ٝه ٔ٤خ
ُ
ػْ حهظَيُٝح رخً ٠ُُ٧خٗٞح ٌُْ ُ
ؿ ٍََح
 ٖٓ ْ٤أ ُ َّٓ ٍش اُٜ ٫خ ُ
ؿ ََ ٍُ
َ َُٝ
أٌُُِْ ٝ
كظ َّ ٠طٌٞٗٞح ػَِٜ ِ٘ٓ ٠خؽِ َّ
َ ٛزَٝح
ٝطَِ ٜزَٝح ػٖ َ َٟٞ ٛحُيٗ٤خ ًَٔخ َ
حُ٘خّ ٝحُيٗ٤خ ُٓ َ٤ ُِّ ٞشٌ
ح ُ ٢أٍٟ
َ
َ َُّ ًٝك ز ٍَ ػِٜ٤خ ٓٞف ََ ٘٣ز ِظ َُ
َ٘٣ ٫ؼُ َ
ٜٞح
َِ ٕٝر َٔخ ك ٢ىَِٗ ْٜ٘٣وَ ُ
ٗؼََٝح
َؿٝ ً٬ٜاَٗ٘وَ ٜض ىُٗ٤خ َُ ُْ ٛ
ح٧ػيحء رُـَ٤ظَُٚ
ػخٕ أىٍى ك٢
َٖٓ
ِ
َ
ُٔ َ٣ َٖٓ ٝض كََِ ُٚح َّ٣٧خ ُّ طَ٘ظ َ َُِ ٜ
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********************

22
َٓحهش رٖ َٓىحّ حُزخٍه٢
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َٓحهش رٖ َٓىحّ رٖ أٓٔخء رٖ هخُي رٖ حُلخٍع رٖ ػٞف
رٖ ػَٔ ٝرٖ ٓؼي رٖ ػؼِزش رٖ ً٘خٗش حُزخٍه ٢رٖ رخٍم ً .خٕ ُٚ
ٗٔذ ًَ ْ٣ك ٖٓ ٜٞر٘ ٢حُلخٍع رٖ ػٞف حٗ َٜرط ٕٞرخٍم ك٢
حُـخ٤ِٛش ٝح. ّ٬ٓ٩
ُٝي ك (٢رخٍم) ك ٢حُـَِ٣س حُؼَر٤ش ك ٢حُٔ٘ش حُؼخٗ٤ش هزَ حُٜـَس طوَ٣زخ ُ
 ٞٛٝحُوخثَ :
ذ
أََِّٗ ًَ ٠زَصُ َٝأ َ َّٕ ٍَأ ِ
ٓ ٠أَُٗ َ٤
م
ٍََ ٝأَص َ
حٍ ٟأ َ َ
ػٌَ َ
ىًٍَض كِ ٠رَ ِخٍ ٍ
ٓزٌَح ػُِٔ ٢خٕ
ٗ٘ؤ َٓحهش ك( ٢رخٍم) ٝػخٕ كٜ٤خ ٝطؼِْ حُ٘ؼَ
ً
ؿي ٙحُ٘خػَ أٓٔخء رٖ هخُي حُزخٍهٝ ٢حٓظِ ٚ٘ٓ ْٜحُ٘ؼَ .هيّ ٓغ
ه ٚٓٞرخٍم اُ ٠حُ٘ز ٢دمحم  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كظ ٠ك ٢حُٔ٘ش
حُظخٓؼش ُِٜـَس حُٔزخًٍش ٛٝخؿَ ٓغ حرٍٝ ٚ٤ؿخٍ رؼ ٞه ٚٓٞاُ٠
حُؼَحم ٝحٓظوَٝح رخٌُٞكش ًًَٝ .حرٖ ػٔخًَ حٜٗٗ ٚي ٓؼًَش حَُٞٓ٤ى
ك ٢حُٔ٘ش حُوخٓٔش ػَ٘س ُِٜـَسَٓٝ .حهش ٌٛح َٓ ٞٛحهش حً٫زَ ٣وخٍ ُٚ
َٓحهش حً٧زَ ُِظلَهش رٝ ٚ٘٤رَٓ ٖ٤حهش رٖ َٓىحّ حٛ٧ـَ حر ٢حُلَٖ٣
ٝكل٤يط ٚحّ حُو َ٤ر٘ض حُلَ. ٖ٣
هً َ٤خٕ ؿٔٛ ٬٤زٞكخ كِ ٞحُلي٣غ كخ َٟحُزيٜ٣ش ًً٤خ ؿَٔ٤
ؿََ٣ح ٝحُلَُىم ٝك ّ
 َ ٠حُلٍَىم
حَُٝف ؿِّ٤ي حُوخك٤ش ٗخهٞ
حُ ِ
ّ٘ؼَ هل٤ق ّ
ً
ػِ ٠ؿَ َ٣ك ٖ٤ػ ََِّ ٖٓ ْ َ٣ـَإ ػًُِ ٠ي ط٤ٜزخ ٝه٘٤ش ٖٓ ؿَٗٝ َ٣ؼَٙ
ك٘خه ٚ٠ؿَٝ َ٣حٌٓظ ٚطٔخٓخ ٣ ٖٓٝ .وَأ ٗؼَ٬٣ ٙكع حٗ ّْ ٘٣ ٚػِْ ١َ ٠زغ
ٗؼَٝ ١حُٜخّ ٗخػَ .ك ٌَ ٜٓ ٜٞك ٢ؿِٔظّ ٚ
٣ظٖ ٖٓ ٓٔؼ ٚإٔ ٣خط ٢رٔؼِٚ
كبًح أٍحى ح٫ط٤خٕ رٔؼِٔ٣ ُْٝ ٌٚٗ ٚظطغ  ٝكخٍ ك٫٧ ٢ثٝ ٚطو ّطؼض ىٚٗٝ
أٗلخٓ.ٚ
ٝه َ٤حُظو ٠رـَٓٞ٣ َ٣خ ك )٠٘ٓ ( ٢رؼي حٕ طٜخؿ٤خ ٝط٬ك٤خ هزَ
ؿَٝ َ٣حُّ٘خّ ٓـظٔؼٕٞ
ًُي ًٝخٗض كٜ٤خ حُـِزش ُـَ١ َ٣زؼخ ُٔٝخ ٍآٙ
ٌ
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ؿَ َ٣هي ٍآ ٖٓ ٙهزَ كز َٜٙؿٔخُُُٚ
ػُِ٘٘٣ ٞٛٝ ٚ٤ي ٌٖ٣ ُْٝ
ٌ
ٝحٓظلٖٔ حٗ٘خىَ ٙكوخٍ ُ: ٚ
 ٖٓ أٗض؟رؼ ٖٓ ٞأهِح ٙهللا ػِ٣ ٠ي٣ي.
هخٍ َٓحهش:
ُ
ُْ َٛ ٞزظي ُ َظ َْكي.
هخٍ ؿَ :َ٣أٓخ ٝهللاِ ُ ٞػَكظي َ
كوخٍ :حٗخ َٓحهش حُزخٍه٢
َٓ ك ٢هظخُ ٚحُٔوظخٍ حُؼول ٢ح ٫حٗٗ ٚـ ٖٓ ٠حُوَظَْ كٖ٤
ٝهغ ك ٢حْ َ ٧
هخ١ذ حُٔوظخٍ حً أَٓ روظِ:ٚ
أٓ ٖ٤آٍ ٓل ّٔي اّٗي طؼِْ ّ
َ
إٔ ٌٛح ُ ْ٤رخُ ّٞ٤حٌُ ١طوظِ٘ ٢ك!ٚ٤
 ٝهللاِ ٣خ ّٞ٣أهظِي؟
هخٍ حُٔوظخٍ  :كل ٢أٍ ١
هخٍ ّٞ٣ :طُ ٠غ ً َُّْٓ٤ي ػِ ٠رخد ٓي٘٣ش ىٓ٘ن كظيػ ٞرٓٞ٣ ٢ج ٌٍ
ػُ٘و.٢
كظَ٠د ُ
كوخٍ حُٔوظخٍ ٛ٧لخر٣ :ٚخ َُٗ١شَ هللا! ٖٓ َ٣كغ كي٣ؼ٢؟
ػْ هِّ ٠ػ٘.ٚ
كوخٍ َٓحهش ك ٚ٤ـ ًٝخٕ حُٔوظخٍ  ٠ٌَّ٘ ُ٣رؤر ٢آلخم:
أ ٫أرِؾ أرخ آلخم أ َ ِّٗ٠
ص
ِن ىُٔٛخ ً َُٓٔ ٜظَخ ِ
ٍَأَ٣ضُ حُزُ َ
أٍ ٟػََٓ ٠َّ َ٘٤خ َُْ طََأََ٣خُٙ
ًَِٗ َ٬خ ػَخ ُِ ٌْ

ص
ِرخُظ ُّ ََّ َٛخ ِ

ِاًح هَخُُٞح أَهًٌََُ ُْٜ َُ ٍُ ٞرظُْ
َٝإِ َه ََ ُؿ ٞح َُ ِزٔضُ ُ ْٜأَىَحط٠
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ًَلََصُ رِ َٞكَ ٝ ٌُِْ٤ؿؼَ ِضُ ٌٍَٗح ً
ص
َِِ ٠هظَخٌَُُْ َكظ ّ ٠حُ ُٔ َٔخ ِ
ػ ّ
رؼي ًُي طَى حُ٘خّ ٜٓخؿَح حُ ٠حُؼَحم ٝحٓظوَ رخٌُٞكش ح ٫حٕ حُلـخؽ
رٖ ٓٞ٣ق حُؼولِ١ ٢ز ٚكخٗ ِّٜحُ ٠حُ٘خّ
ًؼ ٖٓ َ٤ك٘ ٕٞحُ٘ؼَ ٓؼَ حُٛٞق ٝحُٔيف ٝحُلوَ
حٗ٘ي َٓحهش كٍ ٢
ٝحُلٔخٓش ٝحَُػخء ٝحُٜـخء ٝحُلٌٔش ك٤و ٍٞك ٢حُلٌٔش :

ٔلَ ٚ٤
ُٓـخَُٔش حُ َّ
ٓلخ ٍُ ٙأٍ ١
ِ ْٖ ٓٝك ِْ ٍْ ُٓـخُٔشُ
حُلِْ٤
ِ
ِ
َ
ٝحُوَٓ ٖ٣ؼًخ ٓٞح ٌء
كبّٗ َي
ح٧ىْ٣
ًٔخ هُ َّي ح٧ى ُْ ٣ػِ٠
ِ
أ ّٓخ ٛـخإ ٙك ُٔ ْوٌِع ُٓ ِْ ٞؿغ ٓغ َ١حك ٍش ٝطَلًٌَُُّ ٖٓ ٚي ٣و ٍٞكْ َٛ ٢ـخ
ثَُ٣ ُٚرٞػًخ:
ك ِب ْٕ أ َ ُْ ٛؾ َ٣رٞػًخ كبِّٗ َ ٫ ٢أٍٟ
ُ٘٤و ُْ ٜح٧ه ٠ٜػِٗ ٠خٗ ٍت كَ ْ
٬٠
ِ
وخٍِ ْْ ٜ٣ػظخ ٌّ ُؿؼُْْ ُٛ ٍٞ
ٌِ ٛ
ـخٍ َٓ ِ
رِطخ ٌء اُ ٠حُيّحػ ٢اًح ُْ  ُْٖ ٌَ٣أَ ًْ٬
حُلٔخٍ ك ٬ط َ ََ
٘خٕ
ٓٞح ٌء ًؤ ْ
ِ
ٓ ِ
ٗ ْ٤زَ ٍش ٓ٘ ْْ ٜػِٗ ٠خٗ ٍت كَ ْ
٬٠
ٌَُ ١
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أٓخ ٛٝل ٚكوي كلِض رخثّ٤ش َٓحهش رٛٞق حُلََّ ٝهٜٜخ
رؤْ ؿ َ٤هِٜ٘ٓ َ٤خ ؿّ َ٤
إٔ ٛٝلُِ ٚلَّ ك ٢رخثّ٤ظٌ٣ ٚخى  ٌٕٞ٣هَ٣ذ
ٍ
حٌُؼٖٓ َ٤
حُٔؤهٌ ٖٓ ٓوٍٜٞس حٓ٧ؼَ حُ ُـ ْؼ ِل ّٝ ٢حػظٔي ٓخ كٜ٤خ ٝحٓظؼخٍس
ٍ
ٔ ٍٖ ك٢
ٔزن ُ ٝك ْ
أُلخظٜخ ٝحُز٘خء ػِ٤ٓٞٓ ٠وخٛخ ػِ ٠ك ٍَ ٠ك ٢حُ َّ
حُظّؤٓ٨ُ ْ٤ؼَ ٝكٜ٤خ ٣و:ٍٞ
أ ّٓخ اًح حٓظوزِظَُٚ

ك٤وُ ٞىُٙ
د
ع ػَ ٬كٞم حُّ٘ ِو َْ ُٓ َِ ٤
ِؿ ٌْ ٌ
ٌَّ٘ ُ

ٓظَيرَطَ ُٚكظٔٞهُُٚ
أ ّٓخ اًح ح ْ
َد
ٍِ ْؿ ٌَ ُ٣وَ ِ ّٔ ُ
ٜٜخ َِ ٝظ ٌْ ٤
ق أ َ ْكي ُ
ٜلَّ َلُٚ
حُلٞحٍّ ُٓ ْؼ َِ ً
ٟخ
ٝاًح ط َ َ
ُ
كخٕ حُـَ َ
ٓ َْ ُ
ذ
كُ٤وخ ٍُِ :
 ٠٠حُ ُٔظٌََ ِث ّ ُ

ًٌُٝي ٗ٬كع كّ٤ٓ٫ ٢ظ ٚحٜٗخ ط ِؼ ّؾ رخُلوَ رٔآػَ ه( ٚٓٞرخٍم )ٝهّٞ
ح( ِٚٛحُ٧ى ) ٜ٘ٓٝخ:
ُٗ٘ٞءسُ ْ
إ ٓؤُضَ رٔـيِْْ ٛ
هَ ٢ٓٞ
ْ
ح٧هٞحّ أ ُْ ٝطٔؤ ٍِ
ِ
كٛ ٢خُقِ
َ
ّحكؼ ٖ٤حٌُّ َّّ ػٖ أكٔخ ِرْٜ
حُي
َ
ٌَٓ ٖ٤ػ َ ِ َّْٜ٣ٞك ٢حُِٔ٘ ٍِ
ٝحُ ُٔ
ٝحُ ُٔ ط ِؼ َ
٘خَ ٝكضْ
حَُ٣خ ُ
ف طَ َ
ٔ ٖ٤اًح ّ
ػخّ ُٓ ْٔ ِل َِ
ِروَظخٜٓخ كٍ َّ ِ ً ٢
حُٔخِٗ َ
ؿخٍ ُْٛ
ؼ َٖ ِٓ ٖ٤حُ ُّظِ ٓ٬ش َ
كظِّ ٣َ ٠ز َ
ٔ ٍِّ ٤ي ُْ ُ٣ظْ َز َِ
َ ً ٖ٤
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٣ٝوَٓ ٍٞحهش حُزخٍه ٢كٓ ٢ـِْ ُِ٘ؼَ ًٝخٕ حُلـخؽ كخَٟح :

أَ ْ
رِؾ طًٔٔ ٤خ ؿؼٜخ ٜ٘٤ٔٓٝخ
ٍٞ
ٝحُلٌْ ْ َ٣و ُ
ُ ٜي َٓ ََّسً ُ َ٣ٝـ ُ
إ حُلَُىم رَ ََُّص كِزخطُٚ
ػلٞح ُ ٝ
ؿ ٞىٍ كِ ٢حُـزخٍ ؿََ٣
ً
ٓخ ً٘ضَ أٓ ٍٝلِٔ ػؼَصْ رٚ
َّ
إ حُِج ْ٤ػؼٍٞ
آرخإٙ
ٌََٛح حُو٠خء حُزخٍهٝ ٢اٗ٘٢
رخُٔ ٍ ٢كِِ٤ٓ ٢حُٗ ْٜـيَ٣
ًٛذ حُلَُىم رخُوٜخثي ٝحُؼِ٠
ق ٓلٍٔٞ
ٝحرٖ حَُٔحؽ ٓوَِّ ٌ

ٝهي طَى حُ٘خّ ٜٓخؿَح حُ ٠حُؼَحم ٝحٓظوَ رخٌُٞكش ٛٝـخ حُلـخؽ
رٖ ٓٞ٣ق حُؼول ٢كطِز ٚكخٗ ِّٜحُ ٠حُ٘خّ َٓس حهَٝ ٟطٞك ٢كٜ٤خ .
طٞكَٓ ٢حهش حُزخٍه ٢ك٘ٓ ٢ش \ٛ 79ـَ٣ش أ٘ٓ ١ش\ ٬٤ٓ 698ى٣ش
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙحُو٤ٜيس:
ق
َُْ أٍَ ِٓؼ ََ حُ َوَ َِ ٤ه َِ ٤حرٖ٘ ِٓوَ٘ ٍ
َ
َخٓ َِ
َ ٟحرٖ ً ِ
ؿيَحسَ حٗظَيَِ ٟرخَُّ٘خ ًِ ِ ّ
ٗ َّي َ َ٫ٝأَٓ َ
 ٠٠ػِ ٠حُ ٍَِ ٜٞ
أَ َ

َٓويَٓخ ً
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َٝأَهظ َ ََ ُِِ ِو ِ
َٕ حُ ُٔ٘٤قِ
ٗيُّٝح ٝحَ ٟط ََرَ٘خ كََِْ
ٗيَىَٗخ ََ ٝ
َ

َٗ ِوْ
ٓ ََحػخ ً ًَخَُّ٘
ؼ٠خّ
َٞ ََُّٝ ٝح ِ
ِ

كَ َٔخ ُ ِز َ
خٍ إٔ
غ حُ ُٔوظ َ ُ

حُـٞحكِ َِ
َ

ً ََّ َهَُِٚ٤
ُٞص ِرخُ ٌِ ََ ِحّ
َ
ػََِ٘٤خ كَؤ َ َ

ػََِ٘٤خ هَََ٘ٓ ٞخ ٖٓ٘
ٌَّٛض َ
ََ ٝ

حُ َُٔ٘ ِخُ ٍِ

حَٓ َ ٧خػِ َِ

ٍََ ٝحثَِ٘خ
كٌََْ ِٖٓ هَظِ ٍَ ٤رَََ٘٘٤خ

َُٓ ٝوَخطِ َِ

ثُ ْ٤
ق
حرٖ ِٓوَ٘ ٍ
كَٔخ َر َِ َف حُوََ ُّ ِ ّ
حَُ ُ
ُ٣وَخطِ َُ
ََّ َٗٝـخَ ٙ
َد حِ َُ٧ى طَِ ُؿ َُ
ُ ٟ

َكظ َّ٠

َ
َ٤
ؿ َ

ُٓ َٞحثِ َِ

َك َُُٚٞ
حَِ ٛ
ِٔ ُ٤
د ػَِ٘ ُٚرخُ ُّ
ُ َ٠
ٞف حُوَ َِ ٞ
َٝط َ ِ

َ ِٖٓ ٝىَُ ِٚ ِٗٝكخ َٓ ٠أ َ ٌ
م ًُٝ

َكظ ِل٤ظ ٍش
ِٞ
ً ََِ ُْ ٣حَُّ٘ؼَخ َِ ٝ
ُ ْ٤ك ُ
حُو ِ

حَ َ
ع
ٍُ ٝ
َٕ حُ٘ ِ
َّْٔ أ َ َ
ؿ َُّ ًَوَ ِ

خؿ ٌي
َٓ ِ
ْ٤
َٗ ٌ
ـ٤ذ ػ َِٖ حَ٧ػيَح َء َُ َ

ٜيَطُٚ
ََ ٝ
د َكظ ّ ٠أَه َ
ِ ٟخٍ َ

٘ َٔخثِ َِ
حُ َّ
ِرَ٘خ ًِ َِ

ٍِ َٓخ ُك ُْٜ
ًٍٞضَ ِٖٓ ٍََّ ٝح ِى ٍَٓ ٞ
٬ك َِ
ص ُك ِ
كَزُ ِ

لْ ِػ٘ َي ًَ َ
حى
ٓ َوٞصَ ِرَ٘ ٍ
َ

ػ َِِ َ
ٍ ِ٣س

 َ٤حٌُ ََُح َّ َ
حرٖ
كََ٤خ ُ
ػ ََٔ حُ َو ِ

ق
ِٓوَ٘ ٍ

حٕ َٝه ِخ ًِ ٍِ
َ
ػََِ٘٤خ َٝأَؿَِ ٍ َٝ َُّ ًُ ٠

297

َزَطَِ ٠
٤ي حٓظَلَخ َ
ػَِ َ
ًَ َ٤ح َِِ ٛ
َ
ؿ َ
ٟض ػ َ
٤ي َٓخَُْ ط َ َ
ِ٘فِ حُ َؼ ُ
ٓؤر ٌِ َ
ٖ٤
َ

َٓخ َء َٛخ
ََٓ ٝخ أُػ ِزظَض كٍَِ ٠ح َكظ َ َّ٠

******************************
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خٓ ِِ٠
أََٗ ِ

 ٢ٛحٓٔ٤ش ح ٝآٓ٘ش ر٘ض حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ ٍ٢ٟ
هللا ػ٘. ْٜ
ٝأٜٓخ حَُرخد ر٘ض حَٓة حُو ْ٤رٖ ػي ١رٖ أ.ّٝ
ُُٝيص ك ٢حُٔ٘ش حُٔخىٓش ٝحُؼ٬ػ ٖ٤رؼي حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش حُٔزخًٍش
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟك ٢حُٔخرؼش ٝحٍ٧رؼ ٖٓ ٖ٤حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش حُٔزخًٍش
ٓ ِ ّٔ٤ض حٓٔ٤ش ٝه َ٤آٓ٘ش ػِ ٠ط٘ٔ٤خ رخْٓ ؿيطٜخ (آٓ٘ش ر٘ض ٛٝذ)
ُ ٝ
ٓ ٌَ َْ٘٤ش)
حّ حُ٘ز ٢دمحم  ٠ِٛهللا ػُِٝ ِْٓٝ ٚ٤وزظٜخ أٜٓخ حَُرخد ( ُ
ٝحٗظَٜص رٌٜح حُِوذ ًٝخٕ ٓ٘طزوخ ُوٜخُٜخ فهي ؿخء كُٔ ٢خٕ حُؼَد
ٝحُـخٍَ٣شُ حُلَظَِّ٤شُ ٖٓ حُ٘ٔخء)
٫رٖ ٓ٘ظ ٍٞحُٔ٤ٔٓ: ١َٜض حُـخٍ٣ش (
ِ
ٓ ٌَ ْ٘٤ش.
حَُٝف ُ
حُول٤لش ُّ
رٖ
ٝؿخء ك ٢حُوخٓ ّٞحُٔلُِ ٢٤ل َُٝ٤حرخىُ ًٝ: ١ـ ََ٘٤ْ ٜش َِ :ر ْ٘ضُ حُ ُل َ
ٔ ِْ ِٖ ٤
ٝحُٞهخٍٝ .ه ُٚٞػِ
ٓ ٌِ َْ٘٤ش كُٔ ٢خٕ حُؼَد (ٝحُ َّ
ػ ِِ َِّ ٝ. ٢
حُٞىَحػش َ
ٔ ٌ٘٤شَ :
ٔ ٌُُٕ٘ٞ
ٓ ٌِ٘٤ش ٖٓ ٍرٌْ َ ٝر ِو َّ٤شٌ ) هخٍ حُِؿخؽٓ :ؼ٘خ ٙكٓ ٚ٤خ ط َ ْ
ٝؿَ (:كَ ٚ٤
ر ٚاًح أَطخًْ
ٔ ٌِّ٘٤شُ رخٌَُٔ ٓ٘يىسً:
ٝك ٢حُوخٓ ّٞحُٔل ٢٤ح٠٣خ ٝ :حُ َّ
ٔ ٌِ٘٤شُ ٝحُ ِ ّ
ٔ ٌُُ٘ َ
ٕٞ
ٓ ٌِ٘٤شٌ ٖٓ ٍَ ِّر ٌُ ْْ) أٓ :١خ ط َ ْ
حُ ُّط َٔؤَْٗ٘٤شُ ٝهُ َِ َ
ة رٜٔخ ه ُٚٞطؼخُ( :٠كَ ٚ٤
حُٞىَحػش
ر ٚاًح أطخ ًُ ْْٝ .رٌٜح كُ ٌٕٞ٤ـ َ
ٓ ٌِ َْ٘٤ش ٖٓ حُٔؼخَٗ : ٢
ٓ ٌِ َْ٘٤ش ُٔخ
ٓ ٌَ َْ٘٤ش ٌُٜٗٞخ كظخس هل٤لش حَُٝف َ ٝ
حُٞهخٍٝ.حُ ُّط َٔؤَْٗ٘٤شُ .كُ ٢ٜ
َ ٝ
ٝٝهخٍ ( ٝإ ٗل ّٞأِٜٛخ ٝحَٓطٜخ ًخٗض طٌٖٔ اُٜ٤خ ٖٓ
ُٜخ ٖٓ َُّٔ ١ؤٍْٗ َ٘٤ش َ
كَ ١كَكٜخ َٓٝكٜخ ٝك٣ٞ٤ظٜخ ًٔخ ه َ٤ػٖ ٓزذ طٔٔ٤ظٜخ أ٠٣خ ً ٓخ ٫ف
ٜٓ٘خ ١ ٢ٛٝلِش ٖٓ أٓخٍحص حُٜيٝء ٝحٌُٔ٘٤ش ٝهي ؿِذ ٌٛح حُِوذ ػِ٠
حٜٓٔخ حُلو٤و ٢آٓ٘ش .
ًٝخٗض طظٔ ِ٤رخُوِن حُـٔٝ َ٤حُؼوَ حُظخّ ًٝخٗض ػُِِ٘ٓ ٠ش ًزَ٤س
ٖٓ حُـٔخٍ ٝح٧ىد ٝحٌَُّ ٝحُٔوخء حُٞحكَ ًٝخٗض ػل٤لش ١خَٛس ٣َٗٝلش
كٌخٗض ٓ٤يس ٗٔخء ػَٜٛخ  ٝأكٔ٘ ٖٜأه٬هخ ٝأًؼَُٛ ٖٛيح ٝػزخىس ًحص
ر٤خٕ ٝكٜخكش ٝىٍح٣ش رو ٍٞحُ٘ؼَ ٗٝويُٜٝ ٙخ حَُٔ٤س حُلٔ٘ش ٝحُؼوَ
حَُحؿق  ٝطظٜق ر٘زَ حُوٜخٍ ٝؿٔ َ٤حُلؼخٍ ٤١ٝذ حُ٘ٔخثَ ه٣ٞش
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حٔ٣٫خٕ ٜ٘٣ي رؼزخىطٜخ ٝطٜـيٛخ أرٛٞخ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚروُٚٞ
(أٓخ ٌٓ٘٤ش كـخُذ ػِٜ٤خ حٓ٫ظـَحم ٓغ هللا)
ٗٝوَ أر ٞحُلَؽ ػٖ ٓخُي حرٖ أػ ٖ٤هخٍٔٓ :ؼض ٌٓ٘٤ش ر٘ض حُلٖٔ٤
ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘خ طو:ٍٞ
 ػخطذ ػٔ ٢حُلٖٔ أر ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ك ٢أٓ.٢كوخٍ ُ ٚأرُ :٢ؼَٔى اٗ٘٧ ٢كذ ىحٍح طٌ ٕٞرٜخ ٌٓ٘٤ش ٝحَُرخد أكزٜٔخ
ٝأرٌٍ ؿَ ٓخُُ ْ٤ُٝ ٢ؼخطذ ػ٘ي ١ػظخد ُٔٝض ُٝ ْٜإ ػخرٞح ٓؼ٤زًخ
ك٤خط ٢أ٣ ٝـ٤ز٘ ٢حُظَحد.
ُٔ ٝخ أٍحى حهٛٞخ ػِ ٢رٖ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚحٕ ٣وَؽ ٫ىحء
حُلؾ أٗلٌص اُ ٚ٤أهظ٘٤ٌٓ ٚش ر٘ض حُلٔ ٖ٤أُق ىٍ ْٛكِلو ٙٞرٜخ رظَٜ
حُلَس ) ٘ٓ ٢ٛٝطوش ر ٖ٤حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٌٓٝش حٌَُٔٓش كِٔخ ٍِٗ كَهٜخ
(
ّ
ػِ ٠حُلوَحء حُٔٔخً.ٖ٤
ٝهَؿض ٓغ أرٜ٤خ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢اُ ٠حُؼَحم ٝػَٔٛخ أٍرؼش
ػَ٘ ػخ ًٓخ ٝػِ ٠رُؼي ػ٬ػش أٓ٤خٍ ٖٓ ًَر٬ء هَؽ ػِ ْٜ٤ؿ ٖ٤ػيىٙ
َللا رٖ ُ٣خى رؤَٓ ٖٓ ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش ًٝخٕ
أُق ٓوخطَ أَٓ رظـ ِٙ٤ٜػز٤ي َّ
حُلٔ ٖ٤هي هَؽ ٓظٞؿ ًٜخ اُ ٠حُؼَحم كًٍ ٢ذ هًِ َ٤خٗض ٓؼ ٚحر٘ظٚ
ٌٓ٘٤ش كِٔخ ٗخٛي حُـ ٖ٤حُوخىّ ُٔوخطِظ ٚؿٔغ أٔٗٝ ِٚٛخء ٙكؤٛٝخٖٛ
ٝهخٍ ُ:ٖٜ
( ٣خ أّ ًِؼٝ ّٞأٗض ٣خ ُ٘٣ذ ٝأٗض ٣خ ٌٓ٘٤ش ٝأٗض ٣خ كخٔ١ش ٝأٗض ٣خ ٍرخد
ٛـَح
اًح أٗخ هُظِضُ ك ٬ط٘ن اكيحًٖ ػِ ٢ؿ٤زًخ  ٫ٝطؤٖ ٝؿ ًٜخ  ٫ٝطَوُ َْ
ً
(أ ٫ ١طوَ ًًٓ ٬خ هزً ٤لخ) .
كِٔخ ٓٔؼض ٌٓ٘٤ش ٤ٛٝش حرٜ٤خ ُ ٖٜأهٌص رخُزٌخء ٝأهٌص
ىٓٞػٜخ طظـخٍ ٢ٛٝ ٟحُلظخس حَُه٤وش حُٔيُِش ًحص حُلْ حَُٔٛق
ٝحُوِذ حَُ٤ٛق حُظ ُْ ٢طزِؾ ٖٓ حُؼَٔ حُؼَ٘ٓ ٖ٣غ ٓؼَكظٜخ إٔ
حُٔـخٛي حًح حٓظٜ٘ي ٓ َٙ٤ٜحُـ٘ش ٝحٕ ٝحُيٛخ هي رَ٘ ٙحُ٘ز ٢دمحم ٠ِٛ
هللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤رخُـ٘ش ك٤غ هخٍ:
( حُلٖٔ ٝحُلٔ٤ٓ ٖ٤يح ٗزخد ح َٛحُـ٘ش )
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كِؼِٜخ ًخٗض طولق ػٜ٘خ حُلِٕ ٝطِٜٜٔخ حُٜزَ٣ٝ -خُ٤ظ٘خ ٗظؼع
ٗٝظٜق ر٤ٛٞظ َٛ٧ ٚر٤ظ ٚحٜ١٫خٍ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ْٜػْ أُْ ٣وِن هللا
طؼخُ ّٞ٣ ٠حُو٤خٓش ُ٤وظ ٖٓ ٚحُظخُْ ُِٔظَِ٣ٝ ّٞؿغ حُلوٞم حُ٠
حٛلخرٜخ ؟ ( ٍحؿغ ٓٞٓٞػظ ٢حُظلَٔ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُ ْ٣حٌُظخد
حُٔخىّ \ ّٞ٣حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُ٘٣ٝ .) ْ٣خٍ ًَ ظخُْ ؿِحء ظِٔٚ
ح٫هَ. ٖ٣
ُٔٝخ حٗظي حُوظخٍ ر ٖ٤ؿ ٖ٤حُلٔٝ ٖ٤طؼيحى ْٛػ٬ػش ٓٝزؼٖ٤
ٓوخطٝ ٬ر ٖ٤حُـ ٖ٤حٌُ ١أٍِٓ٣ِ٣ ٚي رٖ ٓؼخ٣ٝش ك٤غ ًخٕ ػيى ٙك ٠ريح٣ش
ح َٓ٧أُق ٍؿَ كَٔػخٕ ٓخ ٞ١م ؿ ٖ٤حُلٔٝ ٖ٤كظي ر ْٜكٞهلض
ٌٓ٘٤ش ك ٢ٛٝ ٍٍ ًٞٛ ٢ط٘ظَ اُ ٠حُٔؼًَش ؿ َ٤حُٔظٌخكجش ٝحُ ٠روخ٣خ أٗ٬ء
حُٜ٘يحء ٖٓ حٛلخد حرٜ٤خ ٝحًؼَ ْٛحِٜٛخ حهٞطٜخ ٝحر٘خء ػٔٓٞظٜخ ُٔٝخ
حٗظٜض حُٔؼًَش رخ ٓظٜ٘خى حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚأُوض ر٘لٜٔخ ػِ٠
ؿٔي أرٜ٤خ حُطخٝ َٛك ٚ٤ػ٬ع ٝػ٬ػ١ ٕٞؼ٘ش ٝأٍرغ ٝػ٬ػَٟ ٕٞرش
كؼخٗوظَ٠ٓ ٞٛٝ ٚؿخ ريٓٝ ٚحٗ٘يص :
حُلوخٍ ٓخص حُـٞى ٝحٌَُّ
ٓخص
ُ

حٝ ٍٝ٧ح٥كخم ٝحُلَ ُّ
ٝأؿزَص
ُ

ٝأؿِن هللا أرٞحد حُٔٔخء كٔخ ـ
طَه ُْٜ ٢ىػٞس طـِ ٠رٜخ حُُْ ٜٔ
٣خ حهض ه ٢ٓٞحٗظٌَٛ ١ح حُـٞحى أط٠
٘٣زجي حٕ أرٖ ه َ٤حُوِن ٓوظَّ
ٓخص حُلٔ ٖ٤ك٤خ ُٜلَُٜٔ ٢ػٚ
ٛٝخٍ ٣ؼِٞح ٤ٟخء حٓ٫ش حُظِْ
كخٗظِػٛٞخ ػٖ ؿٔي أرٜ٤خ رخُوٞس ٝحًَ٫حٝ ٙأُلوٛٞخ رًَذ
حُٔزخ٣خ كؤُوض ٌٓ٘٤ش ٗظَطٜخ ح٧هَ٤س ػِٓ ٠خكش حُوظخٍ حُٔ ٟ٨رـؼغ
حُٜ٘يحء ٖٓ حهخٍرٜخ ٝحهٞطٜخ ٖٓ ح َٛر٤ض حُ٘زٞس حٜ١٫خٍ ػْ أهٌص
ٓغ حٝ َٟٓ٧حُٔزخ٣خ ٍٝإ ّٝحُٜ٘يحء اُ ٠حٌُٞكش ػْ اُ ٠حُ٘خّ
ُظؼَ ٝك ٢ىٓ٘ن ػِ ٠حُوِ٤لش ح٣ِ٣ ١ٞٓ٫ي رٖ ٓؼخ٣ٝش .
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 ١ٍٝٝإٔ حُوِ٤لش ٣ِ٣ي ُٔخ أىهَ ػِ ٚ٤حُٔزخ٣خ ٝكٔٗ ٖٜ٤خء
حُلٔٝ ٖ٤ر٘خطٝ ٚحهظ٘٣ُ ٚذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٖٜهخٍ َُِرخد حّ ٌٓ٘٤ش
أ أٗض حُظً ٢خٕ ٣و ٍٞك٤ي حُلٔٝ ٖ٤ك ٢حر٘ظي ٌٓ٘٤ش :
ُؼَٔى حٗ٘٧ ٢كذ ىحٍح
طٌ ٕٞرٜخ ٌٓ٘٤ش ٝحَُرخد
حكزٜٔخ ٝحرٌٍ ؿَ ٓخُ٢
ُ ْ٤ُٝؼخطذ ػ٘ي ١ػظخد
ُٔٝض ُٝ ْٜحٕ ػظزٞح ٓط٤ؼخ
ك٤خط ٢أ٣ ٝـ٤ز٘ ٢حُظَحد
كوخُض ٗ:ؼْ
ٝحُظخٌٛ ٖٓ َٛح حُ٘ؼَ إٔ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػً٘ ٚخٕ ٣لزٜخ ٝحر٘ظٜخ
ً
ٌٓ٘٤ش كزخ ً ٗي٣يح .
ً ٝخٗض حَُرخد ٖٓ ه٤خٍ حُ٘ٔخء ٝأكِٖٜ٠
ُٔٝخ هظَ حُلٍٔ ٖ٤ػظ ٚرؤر٤خص ٜٓ٘خ:
إ حًٌُ ١خٕ ٍٗٞح ً ٔ٣ظ٠خء رٚ
رٌَر٬ء هظ َ٤ؿٓ َ٤يكٕٞ
ٓز ٢حُ٘ز ٢ؿِحى هللا ٛخُلش
ػ٘خ ٝؿ٘زض هَٔحٕ حُٔٞحُٖ٣
هي ً٘ض ُ ٢ؿزٛ ً٬ؼزخ ً أُ ًٞرٚ
ً٘ٝض طٜلز٘خ رخَُكْ ٝحُيٖ٣
ٖٓ ُِ٤ظخُِٓٔ ٖٓٝ ٠خثِٖٓٝ ٖ٤
٣ؼ٘٣ٝ ٠ؤ ١ٝاُٖ٤ٌٔٓ ًَ ٚ٤
هللا  ٫أرظـَٜٛ ٢ح ً رًَْٜٜ
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كظ ٠أؿ٤ذ ر ٖ٤حََُٓ ٝحُطٖ٤
ػْ ػخىص ٌٓ٘٤ش ٛلزش حٜٓخ حَُرخد  ٝأهٜ٤خ ػِ ٢رٖ
حُلٔ ٖ٣ُ ٖ٤حُؼخري ٢ٍٟ ٖ٣هللا ػٜ٘ٔخ اُ ٠حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس .
 ٝكً ٢ظخد حٓ٫خُّ ُِِ ٢ؿخؽ ػيّس أر٤خص هخُظٜخ ٌٓ٘٤ش طَػ٢
أرخٛخ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘: ٚ
 ٫طؼـٌُ ٚ٤كـ ّْ ٜهـخٌ ١غ ُ
١ـَهُـٚ

ف ؿيهش
كؼ٘٤ــ ٚرـيٓــٞع ًُ ٍَّ ٍ

ّ
إ حُلٔ ٖ٤ؿـيحس حُطق ٣ـَٗوٚ
ٍ٣ذ حُٔ٘ ٕٞكٔخ إٔ ُ٣وط٠ء حُليهش
ٗــَ ػزـخى هللا ًِّٜـْ
رـٌق
ّ
ّ

حَُٔم حُلٔوش
ٗـَٔ حُزـخ٣خ ٝؿّ ٖ٤

٣خ ح ُ ّٓش حُٔٞء ٛخطٞح ٓخ حكظـخؿٌـْ
حُ٣ٞـَ ك َّ رٌـْ ا ّ٫رٖٔ ُلوـٚ
٣خ ػ ٖ٤كخكظلِ ٍٞ١ ٢حُل٤خس ىٓـخ ً
ٌُٖ ػِ ٠حرٖ ٍٓ ٍٞهللا كخٌٗٔز٢

ؿـيح ً ٝؿُِّ ٌـْ رـخُٔ٤ق هي ٛلوٚ

ّ٤ٛـَطٔـٍٓ٧ ٙٞـخف حُ ِؼيح ىٍهـش
طزي ُٝـيح ً  ٫ٝأٛـٍ ٫ٝ ً٬كوـش
ِ ٫
ه٤لخ ً ٝىٓؼخ ً ٝك ٢اػَٔٛخ حُؼِوش

ٝىحٍص ح٣٧خّ ٝػخىص ٌٓ٘٤ش اُ ٠حُلـخُ ك٤غ أهخٓض ٓغ أٜٓخ
حَُرخد ك ٠حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝ ٞٔ٣ ُْٝ .هض  َ٣ٞ١كظ ٠طٞك٤ض ٝحُيطٜخ
حَُرخد كؼخٗض ٌٓ٘٤ش رؼيٛخ كً٘ ٠ق أهٜ٤خ ُ ٖ٣حُؼخريًٝ ٖ٣خٗض هي
ُهطزض ٖٓ هزَ اُ ٠حرٖ ػٜٔخ ػزي هللا رٖ حُلٖٔ رٖ ػِ ٢كوظَ رٔؼًَش
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َللا ػٜ٘خ -طَك ٞحُِٝحؽ رؼي
(حُطق) هزَ إٔ ٣ظِٝؿٜخ كٌخٗض َّ ٠ٍٟ -
 ٌٙٛح٧كيحع
ُٔٝخ ؿخء ٜٓؼذ رٖ حُِر َ٤هخ١زخ ُٜخ  َّٝ٣ ٝحُِٝحؽ ٜٓ٘خ هزِض
ر ٚكؤَٜٓٛخ أُق ىٍٝ ْٛكِٜٔخ اُ ٚ٤حهٛٞخ ػِ ٖ٣ُ ٢حُؼخري٢ٍٟ ٖ٣
هللا ػ٘ ٚكؤػطخ ٙأٍرؼ ٖ٤أُق ى٘٣خًٍٝ .خٕ ٜٓؼذ ٗـخػًخ ؿٞحىًح ًح ٓخٍ
إٔ ٜٓؼذ رٖ حُِرٝ َ٤ؿي َّ
َٝٓٝءس كظ ٠هِ ََ ٤كَّ ُٞ( :ٚ٤
إٔ حُٔخء ٘٣وٖٓ ٚ
َٓٝءطٓ ٚخ َٗر) ٚ
ٝحٗظوِض ٌٓ٘٤ش اُ ٠ر٤ض ٜٓؼذ ًٝخٕ ٓظًِ ٝؿ خ هزِٜخ ٖٓ
ػخث٘ش ر٘ض ِ١لش ٝظِض ٌٓ٘٤ش طٔؼي ُٝؿٜخ ُٝٝيص ُٜٔؼذ حر٘ش
حٓٔظٜخ ( حَُرخد) ػِ ٠حْٓ حٜٓخ ًٝخٗض طِزٜٔخ حُِئُئ ٝطو:ٍٞ
(ٓخ أُزٔظٜخ اُزٔظٜخ ا٣خ ٙاُ ٫ظل٠ل.)ٚ
ًٝخٕ ٜٓؼذ رٖ حُِر -َ٤حَٓ٤ح ػِ ٠حٌُٞكش ٝحُزَٜس ٝهخثيح
ُؼٍٞس ٫ه ٚ٤ػزي هللا رٖ حُِر َ٤ك ٢حُؼَحم حٌُ ١حػِٖ ػٍٞط ٚػِ٣ِ٣ ٠ي
رٖ ٓؼخ٣ٝش طِحٓ٘خ ٓغ ػٍٞس حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ٝكٌْ ٌٓش
حٌَُٔٓش ػَ٘ ٓ٘ٞحص – ح ٫حٕ ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ٝرؼي حٕ ه ٠٠ػِ٠
حُلٔٝ ٖ٤ػٍٞط ٚؿ ِٜػِ ٚ٤ؿ٘٤خ ًزَ٤ح ُِو٠خء ػِ ٠ػٍٞس حرٖ حُِرَ٤
ٝحُظو ٠حُـ٘٤خٕ كٓ ٢ؼًَش ١خك٘ش هظَ كٜ٤خ ٜٓؼذ رٖ حُِر. َ٤
كظَِٓض ٌٓ٘٤ش .
ؿخء حُٜ٤خ أ َٛحٌُٞكش ُّ
٣ؼِٜٗٝخ كٓ ٠وظَ ُٝؿٜخ ٜٓؼذ رٖ
حُِر َ٤كوخُض ُ:ْٜ
َللا ٣ؼِْ أٗ ٢أرـ ٌْ٠هظِظْ ؿيّ ١ػَِّ٤خ ٝهظِظْ أر ٢حُلٔٝ ٖ٤هظِظْ
 ( َُّٝؿٜٓ ٢ؼزًخ كزؤٝ ١ؿ ٚطِو٢٘ٗٞ؟ ٣ظَّٔظ ُ ُٔٛ ٢ٗٞـَ٤س ٝأٍِٓظ ُ ُٔ٢ٗٞ
ًزَ٤س. ).
ٍؿزض رخَُؿٞع حُ ٠حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس رؼي ٓوظَ ُٝؿٜخ ٜٓؼذ رٖ
حُِر َ٤كٜـَص حُؼَحم هخكِش حُ ٠حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٌٓٝؼض كٜ٤خ .
َللا رٖ ػؼٔخٕ رٖ كٌ ْ٤رٖ كِحّ ٝأٗـزض ٓ٘ ٚػ٬ػش ح٫ٝى
ػْ طِٝؿض ػزي َّ
 :ػؼٔخٕ ٝكٌٍٝ ْ٤ر٤ؼش ػْ ٓخص ػٜ٘خ رؼي ًُي .
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ُٔ ٝخ أٍحى حهٛٞخ ػِ ٢رٖ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘ ٚحٕ ٣وَؽ ٫ىحء
حُلؾ أٗلٌص اُ ٚ٤أهظ٘٤ٌٓ ٚش ر٘ض حُلٔ ٖ٤أُق ىٍ ْٛكِلو ٙٞرٜخ
حُلَس ) ٘ٓ ٢ٛٝطوش ر ٖ٤حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٌٓٝش حٌَُٔٓش كِٔخ
رظ( َٜ
ّ
ٍِٗ كَهٜخ ػِ ٠حُلوَحء  ٝحُٔٔخً.ٖ٤
ػْ طِٝؿٜخ حٛ٧زؾ رٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ َٓٝحٕ
ػْ طِٝؿٜخ ُ٣ي رٖ ػَٔ ٝرٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚكؤَٓٙ
ِٓٔ٤خٕ رٖ ػزي حُِٔي رط٬هٜخ كلؼَ ٍٝرٔخ طٌٍٝ ٌٙٛ ٕٞح٣خص ؿَ٤
ٓئًيس كل ٢رؼ ٞحَُٝح٣خص حٜٗخ طِٝؿض ٓظش ٖٓ حَُؿخٍ ٝك ٢رؼٜ٠خ
ٝحكيح كو. ٢
أكزض ٌٓ٘٤ش ٓٔخع حُ٘ؼَ ٝهٗٝ ُٚٞويً ٙخٗض ٖٓ ح٧ىد ٝحُلٜخكش
رُِٔ٘ش ػظٔ٤ش ٓغ ٓخ  ٢ٛػِ ٖٓ ٚ٤حُظوٝ ٟٞحٍُٞع ٝحُؼزخىس ًٝخٕ ُِٜٓ٘خ
ٓؤُق ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء ك ٢ٜرٌُي ٖٓ أ ٖٓ ٍٝأٗ٘ؤ (حُٔ٘ظي ٟح٧ىر) ٢
رخُٔل ّٜٞحُٔؼخًٝ َٛخٕ ُٜخ ك٤ٓ ٠خى ٖ٣حُؼِْ ٝحُلوٝ ٚحُٔؼَكش ٝح٧ىد
ٗؤٕ ًزُٜٝ .َ٤خ ٗٞحىٍ ٝكٌخ٣خص ظَ٣لش ٓغ حُ٘ؼَحء ٝؿَْٛ٤
ٔٓٝخ  َٟٝ٣أٜٗخ ٝهلض ػِ ٠ػَٝس رٖ أً٘٣ش – ًٝخٕ ٖٓ أػ٤خٕ
حُؼِٔخء ًٝزخٍ حُٜخُل ُٚٝ ٖ٤أٗؼخٍ ٍحثوش ٍحثؼش -
كوخُض ُ :ٚأأٗض حُوخثَ:
اًح ٝؿيص أٝحٍ حُلذ كً ٢زي١
أهزِض ٗلٓ ٞوخء حُٔخء أرظـَى


ٛز٘ ٢رَىص رزَى حُٔخء ظخَٙٛ

طظوـي
ح٧ك٘خء

كٖٔ ُ٘خٍ ػِ٠


كوخٍ ُٜخٗ :ؼْ
كوخُضٝ :أٗض حُوخثَ:
هخُض ٝأرؼؼظٜخ َٓ ١كـزـلـض رـٚ


هي ً٘ض ػ٘ي ١طلذ حُٔظَ كخٓظظـَ
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أُٔض طز ٖٓ َٜك٢ُٞ؟ كوِض ُٜـخ
ؿطٞٛ ٠حى ٓٝخ أُو ٠ػِ ٠ر١َٜ
كوخٍٗ :ؼْ
كخُظلظض اُ ٠ؿٞحٍ ًٖ كُٜٞخ .
ٝهخُض ٖٛ :كَحثَ إ ًخٕ هَؽ ٌٛح ٖٓ هِذ ِٓ ْ٤ه.٢
ًٝخٕ ُؼَٝس حًٌُٔ ٍٞأم حٓٔ ٚرٌَ كٔخص كَػخ ٙػَٝس رو:ُٚٞ
َٓٛ ٟـٔـٛٝ ٢ـــْ حُـــٔـــَء ٔ٣ـــَ١
ٝؿـخد حُـ٘ـــــــْ ا ٫هـــ٤ي كـــظـــَ

أٍحهـذ كـ ٢حُـٔـــــَس ًـــَ ٗـــــــْ
طؼـَ ٝأ ٝػـِـ ٠حُـٔـــــــَحس ٣ــــَ١
ُٜـــْ ٓـــخ أُحٍ ُـــ ٚهـــَ٘٣ـــــــخ ً
ًؤٕ حُـوـِـذ أرـطـــٖ كـــَ ؿـــٔـــَ


ػِ ٠رٌَ أه ،٢كخٍهض رٌَح ً

ٝأ ١حُؼِٜ٣ ٖ٤ق رؼي رٌَ؟
كِٔخ ٓٔؼض ٌٓ٘٤ش ٌٛح حُ٘ؼَ هخُض ٞٛ ٖٓٝ :رٌَ ٌٛح؟
كٛٞق ُٜخ
كوخُض :أًُ ٞٛي ح٤ٓ٧ي حًٌُ ١خٕ  ْ٣ر٘خ؟
هخُٞحٗ :ؼْ
هخُضُ :وي ١خد رؼي٢ٗ ًَ ٙء كظ ٠حُوزِ ٝحُِ٣ض.
ٝأٓ٤ي :طٜـ َ٤أٓٞى.
ًٝخٕ ػَٝس ًؼ َ٤حُو٘خػش  ُٚٝكًُ ٢ي أٗؼخٍ ٓخثَس ًٝخٕ هي ٝكي
ٖٓ حُلـخُ ػِ٘ٛ ٠خّ رٖ ػزي حُِٔي حُ٘خّ ريٓ٘ن ك ٢ؿٔخػش ٖٓ
حُ٘ؼَحء كِٔخ ىهِٞح ػِ ٚ٤ػَف ػَٝس
كوخٍ ُ :ٚأُٔض حُوخثَ:
ُوي ػِٔض ٓٝخ حَٓ٩حف ٖٓ هِو٢
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إٔ حٌٍُُ ٞٛ ١هٞٓ ٢ف ٣ؤط٢٘٤
أٓؼ ُٚ ٠ك٤ؼ٢٘٤

ططِـزـٚ
 ُٞٝهؼيص أطخٗ٣ ٫ ٢ؼ٘٢٘٤

( ٍحؿغ ٓوخُظ ٢ػَٝس رٖ حً٘٣ش حُِ٤ؼ) ٢
ٝهخٍ رؼ ْٜ٠أط٤ظٜخ كبًح رزخرٜخ ؿَٝ َ٣حُلَُىم ٝؿَٔ٤
ًٝؼ َ٤كؤَٓص ٌَُ ٝحكي رؤُق ىٍ. ْٛ
 َٟٝ٣ٝإٔ حُلَُىم ك ٖ٤حٗظَٓ ٖٓ ٠ٜحْٓ حُلؾ حٓظؤًٕ ٝىهَ
اُ٘٤ٌٓ ٠ش ر٘ض حُلٖٔ٤
كوخُض ُ٣ : ٚخ كَُىم ٖٓ أٗؼَ حُ٘خّ؟
هخٍ :أٗخ.
كؤؿخرض :أٗؼَ ٓ٘ي ؿَ َ٣اً ٣و:ٍٞ
ر٘لٔـٓ ٢ـٖ طـ٘زـ ٚػِ٣ــِ
 ٖٓٝأٓٔٝ ٠أٛزق  ٫أٍحٙ

ػِٓٝ ٢ـٖ ُ٣خٍطـُٔ ٚـخّ
ّ
٣ٝطَه٘ ٢اًح ٛـغ حُ٘٤خّ

كوخٍ ُٜخٝ :هللا ُ ٞأًٗض ٔٓ٧ؼي أكٖٔ ٓ٘ٚ
كوَؽ ػْ ػخى اُٜ٤خ َٓس أهَ..ٟ
كوخُض ُ٣ :ٚخ كَُىم ٖٓ أٗؼَ حُ٘خّ؟
هخٍ :أٗخ
كؤؿخرظٛ :ٚخكزي ؿَ َ٣أٗؼَ ٓ٘ي ك٤غ ٣و:ٍٞ
ُ ٫ٞحُل٤خء ُؼخىٗ ٢حٓظؼزخٍ
ٍُِٝص هزَى ٝحُلز٤ذ ِ٣حٍ
ِ٣ ٫زغ حُوَٗخء إٔ ٣ظلَهٞح
ُ٤ــَ ٌ٣ــَ ػِٜٔ٤ــٜٗٝ ٞــخٍ
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ًُ ٖٓٝي أ٠٣خ ً ه ٍٞؿٔ َ٤رؼ٘٤ش:
أ٤ُ ٫ض ٗؼَ َٛ ١أر٤ظٖ ُِ٤ش

رٞحى ١حُوَ ٟاٗ ٢اًح ً ُٔؼ٤ي

كٌَ كي٣غ ر ٖٜ٘٤ر٘خٗـش
 ًَٝهظ٤ـَ ر٤ٜٗ ٖٜ٘٤ـي
ٝهي كط٘ض حُٔ٤يس ٌٓ٘٤ش ُِٔؼ٘ ٠كؤؿخرظ: ٚ
(ؿؼِض كي٣ؼ٘خ ر٘خٗش ٝهظٗ٬خ ٜٗيحء )
طٞك٤ض ٌٓ٘٤ش ر٘ض حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػٜ٘ٔخ ك ٢حُوخْٓ ٖٓ
ٍٗ َٜر٤غ ح٘ٓ ٖٓ ٍٝ٫ش \ ٛ 117ـَ٣ش ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝهي
طـخُٝص حُؼٔخٗ ٖٓ ٖ٤حُؼَٔ ٝكٍٝ ٢ح٣ش حه ٟ٬طٞك٤ض رٌٔش حٌَُٔٓش
ًُٝي ح٣خّ ه٬كش ٘ٛخّ رٖ ػزي حُِٔي ح. ١ٞٓ٫
ٝه َ٤كٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟه َ٤حٜٗخ ٓيكٗٞش رخَُٔحؿش روَد حُٔ٤ي ٗلٔ٤ش
رخُوخَٛس رٍٔٝ (. َٜح٣خص ٓوظِلش ٝحهزخٍ ٓظ٘خه٠ش ).
 ًًَٝحُٔـِٔ ٢كً ٢ظخر ٚرلخٍ حٞٗ٫حٍ حُـِء \ٛ 45للش 198ٝ 197حٕ
ُٜخ ه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش هخٍ حٜٗخ ٖٓ ٗظٜٔخ ٍٝرٔخ طٌٞٔ٘ٓ ٕٞرش حُٜ٤خ
حًًَٛخ ًخِٓش :
ٓي٘٣ش ؿيٗخ  ٫طوزِ٘٤خ
كزخُلَٔحص ٝح٧كِحٕ ؿ٘٤خ
أ ٫كخهزَ ٍٓ ٍٞهللا ػ٘خ
د

أٗخد هي كـؼ٘خ ك ٢أر٘٤خ

ٝإٔ ٍؿخُ٘خ رخُطق َٛػ٠
رٝ ٍّٝ ٬هي ًرلٞح حُز٘٘٤خ
ٝأهزَ ؿيٗخ أٗخ أَٓٗخ
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ٝرؼي ح٣ َٓ٧خ ؿيح ٓز٘٤خ
ٍٛٝطي ٣خ ٍٓ ٍٞهللا أَ ٟلٞح
ٝهي ًرلٞح حُلَُٔ٣ ُْٝ ٖ٤حػٞح
كِٗ ٞظَص ػٗٞ٤ي ُٓ٨خٍٟ

ػَح٣خ رخُطلٞف ِٓٔز٘٤خ
ؿ٘خري ٣خ ٍٓ ٍٞهللا ك٘٤خ
ذ حُـٔخٍ ٓلِٔ٘٤خ
ػِ ٠هُظ ُ ِ

ٍٓ ٍَ ٞهللا رؼي حُٛ ٕٜٞخٍص
ػ ٕٞ٤حُ٘خّ ٗخظَس اُ٘٤خ
ً٘ٝض طل٘١ٞخ كظ ٠طُٞض
ػٗٞ٤ي ػخٍص ح٧ػيح ػِ٘٤خ
أكخٗ ُٞ ْ١ظَص اُ ٠حُٔزخ٣خ
ر٘خطي ك ٢حُز٬ى ٓ٘ظظ٘٤خ
أكخٗ ُٞ ْ١ظَص اُ ٠حُل٤خٍٟ
 ُٞٝأرَٜص ُ ٖ٣حُؼخري٘٣خ
أكخٍ ُٞ ْ١أ٣ظ٘٤خ ٜٓخٍٟ
 َٜٓ ٖٓٝحُِ٤خُ ٢هي ػٔ٘٤خ
أكخٓ ْ١خ ُو٤ظ ٖٓ ٢ػيحً٢
 ٫ٝهَ٤حٔٓ ١خ هي ُو٘٤خ
كِ ٞىحٓض ك٤خطي ُْ طِحُ٢
اُ ّٞ٣ ٠حُو٤خٓش ط٘ير٘٤خ
ٝػَؽ رخُزو٤غ ٝهق ٗٝخى
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أ٣خ حرٖ كز٤ذ ٍد حُؼخُٔ٘٤خ
ٝهَ ٣خ ػْ ٣خ كٖٔ حًُِٔ٠
ػ٤خٍ أه٤ي أَ ٟلٞح ٟخثؼ٘٤خ
أ٣خ ػٔخ ٙإ أهخى أٟل٠
رؼ٤يح ػ٘ي رخَُٓ٠خ ٍ٘٤ٛخ
رٍ ٬أّ ط٘ٞف ػِ ٚ٤ؿَٜح
ٝ ٍٞ٤١حُٞك ٕٞحُٔٞك٘٘٤خ
ٌ
 ُٞٝػخ٘٣ض ٣خ ٓٓ ١٫ٞخهٞح
كَٔ٣خ ٣ ٫ـيٕ ُٓ ْٜؼ٘٤خ
ػِٓ ٠ظٖ حُ٘٤خم ر١ٝ ٬خء
ٗٝخٛيص حُؼ٤خٍ ٌٓ٘ل٘٤خ
ٓي٘٣ش ؿيٗخ  ٫طوزِ٘٤خ
كزخُلَٔحص ٝح٧كِحٕ ؿ٘٤خ
هَؿ٘خ ٓ٘ي رخ ٖ٤ِٛ٧ؿٔؼخ
ٍؿؼ٘خ ٍ ٫ؿخٍ  ٫ٝر٘٘٤خ
ً٘ٝخ ك ٢حُوَٝؽ رـٔغ َٗٔ
ٍؿؼ٘خ كخَِٓٔٓ ٖ٣ز٘٤خ
ً٘ٝخ ك ٢أٓخٕ هللا ؿَٜح
ٍؿؼ٘خ رخُوط٤ؼش هخثل٘٤خ
ٗ٫ٞٓٝخ حُلُٔ٘ ٖ٤خ أْٗ٤
ٍ

ؿؼ٘خ ٝحُلٔ ٖ٤ر٘٤ٍٛ ٚخ
ٍ
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ك٘لٖ حُ٠خثؼخص رً ٬لَ٤
ٗٝلٖ حُ٘خثلخص ػِ ٠أه٘٤خ
ٗٝلٖ حُٔخثَحص ػِ ٠حُٔطخ٣خ
ٗ٘خٍ ػِ ٠ؿٔخٍ حُٔزـ٘٤٠خ
ٗٝلٖ ر٘خص ٣خٓ٘٤خ ً ٚ١ٝ
ٗٝلٖ حُزخً٤خص ػِ ٠أر٘٤خ
ٗٝلٖ حُطخَٛحص ر ٬هلخء
ٗٝلٖ حُٔوِ ٕٜٞحُٜٔطلٗٞخ
ٗٝلٖ حُٜخرَحص ػِ ٠حُز٣٬خ
ٗٝلٖ حُٜخىه ٕٞحُ٘خٛلٗٞخ
أ٣ ٫خ ؿيٗخ هظِٞح كٔ٘٤خ
َ٣ ُْٝػٞح ؿ٘خد هللا ك٘٤خ
أ٣ ٫خ ؿيٗخ رِـض ػيحٗخ
ٓ٘خٛخ ٝحٗظل ٠ح٧ػيحء ك٘٤خ
ُوي ٛظٌٞح حُ٘ٔخء ٝكِٔٛٞخ
ػِ ٠ح٧هظخد هَٜح أؿٔؼ٘٤خ
٘٣ُٝذ أهَؿٛٞخ ٖٓ هزخٛخ
ٝكخٝ ْ١حُٜخ طزي ١ح٘٤ٗ٧خ
ٌٓ٘٤ش ط٘ظٌ ٖٓ ٢كَ ٝؿي
ط٘خى :١حُـٞع ٍد حُؼخُٔ٘٤خ
 ٖ٣ُٝحُؼخري ٖ٣رو٤ي ًٍ
ٍٝحٓٞح هظِ ٚأ َٛحُوئٗٝخ!
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طَحد
كزؼي ُ ُْ ٛػِ ٠حُيٗ٤خ
ٌ

كٌؤّ حُٔٞص كٜ٤خ هي ٓو٘٤خ

ٓغ َٗف كخُ٢
 ١ٌٛٝهٜظْ ٢

أ٣ ٫خ ٓخٓؼ ٢كخرٌٞح ػِ٘٤خ

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

24

ٓ٣ٞي رٖ ًَحع حُؼٌِ٢
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٣ٞٓ ٞٛي رٖ ًَحع حُؼٌِ ٢أكي ر٘ ٢حُلخٍع رٖ ػٞف رٖ ٝحثَ
رٖ ه ْ٤رٖ ػٌَٝ .ػٌَ ٟٝزش ٝػيٝ ١ط٣ ْ٤وخٍ ٍ ْٛحَُرخد .
ٝه َ٤حٕ (ًَحع ) حْٓ أٓٝ ٚحْٓ أر( ٚ٤ػَٔ. )ٝ
كخٍّ ٗخػَح ً ٓلٌٔخ ً ًٝح حَُأٝ ١حُظويّ ك ٢هٓٝ ٚٓٞويّ
ح
ًخٕ
ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٧شًٝ .خٕ ك ٢آهَ أ٣خّ ؿَٝ َ٣حُلَُىم ًٝخٕ
ٖٓ حهٞحٍ حُلَُىم.
 ٖٓٝحهزخًٍ ٙخٕ رؼ ٞر٘ ٢ػي ١رٖ حُظَٟ ْ٤د ٍؿٖٓ ٬
رٟ٘ ٢زش  ْٛٝه ّٞكٌٗ ْٜ٤ي َٗ ٝحّس ػْ ٖٓ ر٘ ٢حُٔ٤ي  ْٛٝأهٞحٍ
حُلَُىم  ،كخؿظٔؼٞح كظً ٠خى  ٌٕٞ٣ر َٗ ْٜ٘٤كـخء ٍؿَ ٖٓ ر٘ ٢ػي١
كؤػط٣ ٠ي٘٤ٍٛ ٙش ُ٘٤ظَٝح ٓخ ٜ٘٣غ حَُٔٝ٠د كوخٍ هخُي رٖ ػِؤش حرٖ
حُط٤لخٕ كِ٤ق ر٘ ٢ػزي هللا رٖ ىحٍّ :
أٓخُْ اٗ ٫ ٢اهخُي ٓخُٔخ
أط٤ض ر٘ ٢حُٔ٤ي حُـٞحس حٗ٧خثٔخ
أٓخُْ إ أكِض ٖٓ َٗ ٌٙٛ
كٞحثَ كَحٍح اٗٔخ ً٘ض كخُٔخ
أٓخُْ ٓخ أػط ٠حرٖ ٓخٓش ٓؼِٜخ
 ٫ٝكخطْ كٔ٤خ ر ٬حُ٘خّ كخطٔخ
كوخٍ ٓ٣ٞي رٖ ًَحع ٣ـ٤ز ٚػٖ ًُي :
أٗخػَ ػزي هللا إ ً٘ض ٫ثٔخ
كبُٗٔ ٢خ طؤط ٖٓ ٢ح٫ َٓ٧ثْ
طل ٞ٠أك٘خء حَُرخد ٓلخٛش
ٝػَٟي ٓٞكِ٤ُٝ ٍٞي ٗخثْ
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 َٛٝػـذ إٔ طيٍى حُٔ٤ي ٝطَٛخ
ٝطٜزَ ُِلن حَُٔحس حً٧خٍّ
ٍأ٣ظي ُْ طٔ٘غ ٤ٜ١ش كٌٜٔخ
ٝأػط٤ض َ٣رٞػخ ٝأٗلي ٍحؿْ
ٝأٗض حَٓإ  ٫طوزَ حُٜ٘ق ١خثؼخ
ٓ ٌُٖٝظ ٠طو َٜكبٗي ٍحثْ

 ٖٓٝحهزخًٍ : ٙخٕ ر ٖ٤ر٘ ٢حُٔ٤ي ر٘ٓ ٢خُي ٖٓ ٟزش ٝر ٖ٤ػي١
رٖ ػزي ٓ٘خس طَحّ ػِ ٠هزَحء رخُٜٔخٕ ٣ ،وخٍ ُٜخ ًحص حُِؿخؽ كَٓ٢
ػَٔ ٝرٖ ك٘لش أه ٞر٘ ْ٤٤ٗ ٢كٔخص ٍٓٝض ر٘ ٞحُٔ٤ي ٍؿ٣ ، ْٜ٘ٓ ٬وخٍ
ُٓ : ٚيُؾ رٖ ٛوَ حُؼي ١ٝكٌٔغ أ٣خٓخ ُْ ٔ٣ض كَٔ ٍؿَ ٖٓ ر٘ ٢ػي١
٣وخٍ ُٓ : ٚؼَِ ػِ ٠ر٘ ٢حُٔ٤ي ٣ ٫ ٞٛٝؼِْ رٔخ ؿَ ٟكؤهٌ ٙٝك٘يٙٝ
ٝػخهخ كؤكِض ٓ٘ ٠٘ٓٝ ْٜر ْٜ٘٤ػٜٔش رٖ أر َ٤حُظٓ ٢ٔ٤ل َ٤هَ٤
ِٜ٤ُ ٠ٍٟٝق ر ْٜ٘٤كوخٍ ُٔخُْ رٖ ك ٕ٬حُؼي: ١ٝ
 ٍُ٘ٛ ٞظٗ ْٜلٔي كبٕ ٓخص ٓيُؾ ًخٕ ٍؿَ رَؿَ ٝ ،إ ُْ ٔ٣ضكِٔض ى٣ش ٛخكزْٜ
كلؼَ ًُي ٓخُْ ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ي أهؼْ رٖ كٔ ٖٓ ١َ٤ر٘٢
حُٔ٤ي كٌخٕ ػ٘ي . ٙػْ إ ر٘ ٢حُٔ٤ي ُٔخ أرطؤ ػِٞٓ ْٜ٤ص ٓيُؾ أطٞح
أهؼْ ُ٘٤ظِػٞح ٓ٘ٓ ٚخُٔخ ٣ٝوظِ ٙٞكو ٝٞػِ ٚ٤أهؼْ ر٤ظ ٚػْ هخٍ :
 ٣خ آٍ أٓ٢ًٝخٗض أٓ ٖٓ ٚر٘ ٢ػزي ٓ٘خس حرٖ رٌَ كٔ٘ؼ ٚػزي ٓ٘خس ػْ إ
ر٘ ٢حُٔ٤ي هخُٞح ٧هؼْ  - :اُ ًْ ٠طٔ٘غ ٌٛح حَُؿَ أٓخ حُي٣ش كٞهللا ٫
ٗوزِٜخ أريح كـؼَ ُ ْٜأؿ ٬إ ُْ ٔ٣ض ٓيُؾ ك ٚ٤حٕ ٣يكغ ُٓ ْٜخُٔخ
ف١هظِ ٙٞر . ٚكِٔخ ًخٕ هزَ ًُي ح٧ؿَ رٓ ّٞ٤خص ٓيُؾ كوظِٞح ٓخُٔخ
كوخٍ كًُ ٢ي هخُي رٖ ػِؤش أه ٞر٘ ٢ػزي هللا رٖ ىحٍّ  ٞٛٝحرٖ
حُط٤لخٕ :
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أٓخُْ ٓخ ٓ٘ظي ٗلٔي رؼيٓخ
أط٤ض ر٘ ٢حُٔ٤ي حُـٞحس حٗ٧خثٔخ ؟
أٓخُْ هي ٓ٘ظي ٗلٔي أٗٔخ
ً ٕٞى٣خص ػْ طَؿغ ٓخُٔخ
ص
ًٌرض  ٌُٖٝػخثَ ٓظزَٔ
ِ٣و٤ي ٜٓو ٍٞحُلي٣يس ٛخٍٓخ
أٓخُْ ٓخ أػط ٠حرٖ ٓخٓش ٓؼِٜخ
 ٫ٝكخطْ كٔ٤خ ر ٬حُ٘خّ كخطٔخ
أٓخُْ إ أكِض ٖٓ َٗ ٌٙٛ
كٞحثَ كَحٍح اٗٔخ ً٘ض كخُٔخ
ٝهي أِٓٔض ط ْ٤ػي٣خ كؤٍرؼض
ٝىُض ٓ٧زخد حُٔ٘٤ش ٓخُٔخ
كؤؿخر٣ٞٓ ٚي رٖ ًَحع رخ٧ر٤خص:

أٗخػَ ػزي هللا إ ً٘ض ٫ثٔخ
كبُٗٔ ٢خ طؤط ٖٓ ٢ح٫ َٓ٧ثْ
طل ٞ٠أك٘خء حَُرخد ٓلخٛش
ٝػَٟي ٓٞكِ٤ُٝ ٍٞي ٗخثْ
 َٛٝػـذ إٔ طيٍى حُٔ٤ي ٝطَٛخ
ٝطٜزَ ُِلن حَُٔحس حً٧خٍّ
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ٍأ٣ظي ُْ طٔ٘غ ٤ٜ١ش كٌٜٔخ
ٝأػط٤ض َ٣رٞػخ ٝأٗلي ٍحؿْ
ٝأٗض حَٓإ  ٫طوزَ حُٜ٘ق ١خثؼخ
ٓ ٌُٖٝظ ٠طو َٜكبٗي ٍحثْ
ٝه َ٤هي ُحى ػِٜ٤خ :
ىػٞطْ اُ ٠أَٓ حُ٘ٞحًش ىحٍٓخ
كوي طًَظْ ٝحُ٘ٞحًش ىحٍّ
ً٘ٝض ًٌحص حُزَٓٗ ٞض حٓظٜخ
كطخروض ُٔخ هَٓظي حُـٔخثْ
كًِ٘ ٞض ِٓٓ ٠ُٞض ٓخ طـِِض
رٟ ٚزغ كِٓ ٢ظو ٠حُوٝ ّٞحكْ
٣ ُْٝيٍى حُٔوظ ٍٞآ ٫ـَٙ
ٓٝخ أٓؤٍص ٓ٘ ٚحُ٘ٔ ٍٞحُو٘خػْ
ػِ٤ي حرٖ ػٞف  ٫طيػ ٚكبٗٔخ
ًلخى ٓٞحُ٘٤خ حٌُ ١ؿَ ٓخُْ
أطًٌَ أهٞحٓخ ًلٞى ٗجْٜٗٞ
ٗٝؤٗي ا ٫طًَٓ ٚظلخهْ
ٝهخٍ ٓ٣ٞي رٖ ًَحع كًُ ٢ي ح٠٣خ :
أٍ ٟآٍ َ٣رٞع ٝأك٘خء ٓخُي
أػٞ٠ى ك ٢حُلَد حُلي٣ي حُٔ٘وزخ
316

ٍ ْٛكؼٞح كؤّ حُِـخّ كؤىًٍض
ُٜخطي كظ ُْ ٠طيع ُي َٓ٘رخ
كبٕ ػيص ػخىٝح رخُظ ْ٤ُ ٢كٞهٜخ
ٖٓ حَُ٘ ا ٫إٔ طز٤ض ٓلـزخ
ٝطٜزق طيٍ ٟحٌُؼٌز٤ش هخػيح
٘٣ٝظق ٖٓ ُ٤ظ٤ي ٓخ ًخٕ أُؿزخ
كٓ َٜؤُ ٞحٕ هِٜش ؿ َ٤كوْٜ
ٗ َٛٝلٖ أػط٘٤خ ٓٞح ٙكظؼـزخ
كخٓظؼيص ر٘ ٞػزي هللا ٓؼ٤ي رٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ػِ٣ٞٓ ٠ي رٖ
ًَحع كٛ ٢ـخث ٚا٣خ ، ْٛكطِزَ٠٤ُ ٚر٣ٝ ٚلزٔ ٚكَٜد ٍِٓ٘٣ ُْٝ ٚ
ٓظٞحٍ٣خ كظ ًِْ ٠ك ٚ٤كؤٓ٘ ٚػِ ٠أ٣ ٫ؼخٝى ُٔؼِٜخ كوخٍ ٓ٣ٞي رٖ
ًَحع :
طو ٍٞحر٘ش حُؼٞك ٠ِ٤ُ ٢أ ٫طَٟ
اُ ٠حرٖ ًَحع ِ٣ ٫حٍ ٓلِػخ
ٓوخكش  ٖ٣ٌٛحٜٓ ٖ٣َ٤ٓ٧يص
ٍهخىٝ ١ؿ٘ظ٘ ٢ر٤خٟخ طلَػخ
ػِ ٠ؿ َ٤ظِْ ؿ َ٤إٔ ؿخٍ ظخُْ
ػِ ٢كـِٜص حُو٤ٜي حُٔلَػخ
ٝهي ٛخر٘ ٢ح٧هٞحّ ُٔخ ٍٓ٤ظْٜ
رلخهَس إ  ْٛإٔ ٣ظ٘ـؼخ
أر٤ض رؤرٞحد حُوٞحكً ٢ؤٗٔخ
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أٛخى ١رٜخ َٓرخ ٖٓ حُٞكٖ ِٗػخ
أًخُجٜخ كظ ٠أػَّ رؼيٓخ
ٓ ٌٕٞ٣ل َ٤أ ٝرؼ٤ي كؤٛـؼخ
كـ٘ٔ٘ ٢هٞف حرٖ ػؼٔخٕ ٍىٛخ
ٍٝػ٤ظٜخ ٤ٛلخ ؿي٣يح َٓٝرؼخ
ٜٗخٗ ٢حرٖ ػؼٔخٕ حٓ٩خّ ٝهي ٓ٠ض
ٗٞحكٌ ُ ٞطَى ١حُٜلخ ُظٜيػخ
ػٞحٍم ٓخ ٣ظًَٖ ُلٔخ رؼظٔٚ
 ٫ٝػظْ ُلْ ى ٕٝإٔ ٣ظِٔػخ
أكوخ ٛيحى هللا إٔ ؿخٍ ظخُْ
كؤٌَٗ ٓظِ ّٞرؤٕ ٣ئهٌح ٓؼخ
ٝأٗض حرٖ كٌخّ أهخٓٞح ٝهٞٓٞح
هَٗٝخ ٝأػطٞح ٗخث ٬ؿ َ٤أهطؼخ

 ٖٓٝحهزخٍ ٙح٠٣خ :
ٝه َ٤حٗظـغ ٓ٣ٞي رٖ ًَحع رو ٚٓٞأٍ ٝر٘ ٢طٔ ْ٤كـخ ٍٝر٘٢
هَ٣غ رٖ ػٞف رٖ ًؼذ رٖ ٓؼي رٖ ُ٣ي ٓ٘خس رٖ طٔ ْ٤كؤُِٗ ٚرـٞ٤
رٖ ػخَٓ رٖ ٗٔخّ رٖ  ١٧رٖ أٗق حُ٘خهش رٖ هَ٣غ ٝ ،أٍػخِٚٛٝٝ ٙ
ًٔٝخ ، ٙكِْ ٓ ٍِ٣ؤ٤خ ك ْٜ٤كظ ٠أك٤خ  ،ػْ ٝىػٝ ْٜأط ٠رـ٠٤خ ٞٛٝ
كٗ ٢خى ١هٝ ٚٓٞهي ٓيك ٚكؤٗ٘ي٣ٞٓ ٙي ه:.ُٚٞ
حٍطؼض ُِِ ٍٝاً ك٤خ ٝأٍه٘٢
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 ٌٖ٣ ُْٝىحٗ٤خ ٓ٘خ ٛ ٫ٝيىح
ٝىٓ ٚٗٝزٔذ ط٘ ٠٠حُٔط ٠رٚ
كظ ٠طَ ٟحُؼْ٘ طِوٍ ٠كِٜخ ح٧ؿيح
اًح ًًَطي كخٟض ػزَط ٢ىٍٍح
ًٝخى ٓظٌ ّٞهِزٜ٣ ٢يع حٌُزيح
ًٝحى ٓ٘ ٟٞٛ ٢هي ًخٕ أَٟٙٔ
هِز ٢كٔخ حُىحى ٖٓ ٗوٗ ٫ٝ ٚليح
ٝهي أٍحٗخ ٝكخٍ حُ٘خّ ٛخُلش
ٗلظَ َٓرٞػش أىٓخٕ أ ٝرَىٟ
ُ٤ض حُ٘زخد ًٝحى حُؼٍ َٜحؿؼ٘خ
كِْ ٍِٗ ًخًٌُ٘ ١خ ر ٚأريح
أ٣خّ أػِْ ًْ أػِٔض ٗلًْٞ
ٖٓ ػَْٓ ػخهي ُْ طَأّ حُُٞيح
ط٤ٜن ػ٘ي حَُٔ ٟك ٢حُز٤ي ٓخٓ٤ش
ٓطؼخء ط٘ ٜٞك٤ٓ ٢ؼخثٜخ ٛؼيح
ًؤٕ ٍكِ ٢ػِ ٠كٖٔ هٞحثٔٚ
رََٓ ػَٗخٕ أٓٔ١ ٠خ٣ٝخ ٝكيح
ٛخؿض ػِ ٖٓ ٚ٤حُـُٞحء ٓخٍ٣ش
١ٝلخء طلَٔ ؿٗٞخ َٓىكخ ٗ٠يح
كؤُـؤط ٚاُ ٠أٍ١خس ػخٌٗش
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ك٤لخء ٜ٘٣خٍ ٜٓ٘خ طَد ٓخ حُظزيح
طوخٍ ػطل ٖٓ ٚ٤ؿ ٍٞحًَُحً رٚ
ٓ٘ظٔخ ر٤ي ١ىحٍ٣ش كَىح
كظ ٠اًح ٓخ حٗـِض ػ٘ ٚىؿ٘ظٚ
ً٘ٝق حُٜزق ػ٘ ٚحُِ َ٤كخَ١ىح
ؿيح ًٌ ١حُظخؽ كِظ ٚأٓخٍٝس
ًؤٗٔخ حؿظخد ك ٢كَ حُ٠ل٘ٓ ٠يح
٣ ٫زؼي هللا اً ٝىػض أٍْٜٟ
أه ٢رـ٠٤خ  ٌُٖٝؿ َٙ٤رؼيح
٣ ٫زؼي هللا ٖٓ ٣ؼط ٢حُـِٖٓٝ َ٣
٣لز ٞحُوِٓٝ َ٤خ أًيٓٝ ٟخ ِٛيح
 ٖٓٝط٬ه ٚ٤رخُٔؼَٝف ٓؼظَكخ
اًح أؿَٛي ٛلخ حٌُٔٓ ّٞأِٛ ٝيح
٫ه٤ظٓ ٚل ٬٠ط٘ي ٟأٗخِٓٚ
إ ٣ؼطي حُ٘ٔ٣ ٫ ّٞ٤ؼي ًحى ؿيح
طـ٢ء ػلٞح اًح ؿخءص ػط٤ظٚ
 ٫ٝطوخُ ٢طَٗ٤وخ ُٛ ٫ٝيح
أ ٙ٫ٝرخُٔلوَ ح٧ػِٝ ٠أػظٔٚ
هِوخ  ٝأٓٝؼ ٚهَ٤ح ٘ٓٝظليح
اًح طٌِق أهٞحّ ٘ٛخثؼ٫ ٚهٞح
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٣ ُْٝظِٔٞح ٖٓ ىٜٗٝخ ٛؼيح
رلَ اًح ٌْٗ ح٧هٞحّ أٟ ٝـَٝح
٫ه٤ض ه٣ َ٤ي ٚ٣ىحثٔخ ٍؿيح
٣ ٫لٔذ حُٔيف هيػخ ك ٖ٤طٔيكٚ
 َٟ٣ ٫ٝحُزوَ ٜٓ٘خس ُ ٚأريح
اَُٗ ٢حكيٝ ٙىَٜ٘ٓٝ ١ط٢
ٝكخكع ؿ٤ز ٚإ ؿخد أٜٗ ٝيح

كخٓظؼيص ر٘ ٞػزي هللا ٓؼ٤ي رٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ػِ٣ٞٓ ٠ي رٖ ًَحع ك٢
ٛـخث ٚا٣خ ْٛكطِزَ٠٤ُ ٚر٣ٝ ٚلزٔ ٚكَٜد ٓ٘ٓ ٍِ٣ ُْٝ ٚظٞحٍ٣خ ً
كظ ًِْ ٠ك ٚ٤كؤٓ٘ ٚػِ ٠أ٣ ٫ؼخٝى .
كوخٍ ٓ٣ٞي رٖ ًَحع:

طو ٍٞحر٘ش حُؼٞكِ٤ُ ٢ـ ٠أ ٫طـَٟ
اُ ٠حرٖ ًَحعٍ ِ٣ ٫حٍ ٓلـِػـخ
ٓوخكش  ٖ٣ٌٛحٓ٧ـٓ ٖ٣َ٤ـٜـيص
هخىٝ ١ؿ٘ظ٘ ٢ر٤خٟخ ً طلـَػـخ
ٍ
ػِ ٠ؿ َ٤ؿَّ ؿ َ٤إٔ ؿخٍ ظخُْ
ػِ ٢كـِٜص حُو٤ٜي حُٔلـَػـخ
ٝهي ٛخر٘ ٢ح٧هٞحّ ُٔخ ٍٓـ٤ظـٜـْ
رلخهَ ٍس إ ٛـْ إٔ ٣ظـ٘ـــؼـخ
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أر٤ض رؤرٞحد حُوٞحكـً ٢ـؤٗـٔـخ
أٛخى ١رٜخ َٓرخ ً ٖٓ حُٞكٖ ِٗػخ
أًخُجٜخ كظـ ٠أػـَّ رـؼـيٓـخ
ٓ ٌٕٞ٣ل َ٤أ ٝرؼ٤ي كؤٛـــؼـخ
كـ٘ٔ٘ ٢هٞف حرٖ ػؼٔخٕ ٍىٛـخ ً
ٍٝػ٤ظٜخ ٤ٛلخ ً ؿي٣يح ً أَٓ ٝرـؼـخ
ٜٗخٗ ٢حرٖ ػؼٔخٕ حٓ٩خّ ٝهي ٓ٠ض
ٗٞحكٌ ُ ٞطَى ١حُٜلخ ُظٜـيػـخ
ػٞحٍم ٓخ ٣ظًَٖ ُلٔخ ً رؼظـٔـٚ
 ٫ٝػظْ ُلْ ى ٕٝإٔ ٣ظٔـِػـخ
أكوخ ً ٛيحى هللا إٔ ؿـخٍ ظـخُـْ
كؤٌَٗ ٓظِ ّٞرؤٕ ٣ئهـٌح ٓـؼـخ
ٝأٗض حرٖ كٌخّ أهخٓٞح ٝهـٓٞـٞح
هَٗٝخ ً ٝأػطٞح ٗخث ً٬ؿ َ٤أهطؼـخ
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص
أَٗخهَ َي ٍَٓ ُْ

ِ٘ ٍِ
حُ َٔ ِ

حُ ُٔظوخ ِى ُّ
كَؤَٗضَ ًٌَُِٓ ٟخ طًٌَََّصَ

َكخٕ حُ ُ
طًٌََََّصَ ِػ َ
طَِٝ ٍِ ٞهَي

َٓ َ
٠ض
ٓ ٌ
ٔ ِٔ ُّ٢
َ٘ َٝ ٕٞ
ػلَّظٜخ حُ ُ
ُ

َ ٖ٣كظ ّ٠
َُٓ ٝوظََِ ُ
ق حُؼَ َ
ِ َٜ

ٝحؿ ُْ
ِ

ًَؤََّٜٗخ
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ٞحؿ ُْ
حُ َ
ٔ ِ

وْ
َ
ق َ٣ؼِ َّٖ ُٛ ٞرِخُِ٘ ِ
ٛلخثِ ُ
ٗ َّطض ٍَٗ ِ٘ٛ ٟٞي كَ ٬أَٗضَ
ََ ٝ

ٗ ُْ
ٝح ِ

ػخ ُِ ٌْ
ن ػَٖ َ ٫َٝ ٍَ ٛٝأَٗضَ
٘ط َ
كَظ َ ِ

ػ ِِّوضَ ِ٘ٛيح ً
ٌَ ِ٘ٛ ٝي َٝإِ ُ

َ٘٤ٟ٘شٌ
َ

ٗ َّطض َٗٞحٛخ
كَ ِبَّٗٝ ٢إِ َ

َُوخثِ ٌَ

ػَِ َ
٤ي ِرٔخ ُ٣ؼط ٢حُ َوَُِ ٤
َ

ٛخٍ ُّ
ِ

ٌخٍ ُّ
حُ ُٔ ِ

٤غ ِ٘ٛيح ً َك ُ
ٓو ٠حُـَ ُ
٤غ ٓخ حِكظ َ ََّ ٓخ ُِ ُْ
َ
ِر َُٔط َ ِـ ٍْ ٢ُٔٔ٣

ًَؤ َ َّٕ

َحٍ ُٙ
هَ َ
ص
ذ
َ
حُٔخٍ٣خ ِ
ػ ِ
َّ٘٤شَ ِؿ ّ ِ
ِ

ٍَأَص ََِٓ ٛخ ً أَٝى ٟرَِ٘ٔ َِ

وخك ٜخ
ُِ ِ
َٓٔخ ِث َُ

ِاًح ٓخ ََٓ٘ٗ ٠ـ ٌْ أَطَظ َُّٖ ٜ

ٓخ

ُ٣ـَٜ٘٘٤خ

ٓخثِ ُْ

َٞ٘٣رُ٘خ
ن
ََ ُِِ ٝل ّ ِ

َٝإِ طُـ َِ ٜي حَٞٓ٧ح ٍُ َ٣ ٫ؼ َـ ِِ

حَُ٘يٟ

ؿخٍص ُٗـُّ ٞ
ف ٓخ
َٝطُز ُِ ٞ
َ

طَٜخ َٓ ٍش

ك٘٤خ

َّٓ٘شٌ
ُ

زَ ًٌََْ ٣
َ
ػَِ٘٤خ كٌََ ٝ
ٍ ٛ
ػَِٜ٤خ
ق َٓـََ ٌّ ٝ
ََ١حثِ ُ
د
رِ ُّ ٞى َِى هََ ٢ٓٞك َُّ ٢كَ ٍ

ـخٍ ُّ
َِ َٓ ٝ

ُؿ َّٔشٌ
ن
َُ٣ َٛـٜ٘٤خ َ ٫ٝحُ َل ُّ
كَ ٬حُي ُ

ً َ
ٌَحى ط َ َؼ َّٞىٗخ ػَِٓ ٠خ

حُيٍَح ُِْ ٛ

ٍَِٓ ٝخَُ ٍش
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لخٍ ُّ
َِ َٓ ٝ

ٛخُْ ٟ
َِ ٝ

ؿخٍ ُّ
َِ ٝ

كخٍرَظٜخ
طَٔ ُْ ٤اًِح ٓخ
َ
ٍ ٝػخىح ً
َُ ُْ ٛهَِلٞح ك ٢حِ َ ٧

ِروَ ٍَ ٞس
ٍٓٞ
ػَِٓ ٠خ ِر ِ ٚطَؤَط ٢حُ َ ٧

ؿخٍ َُ٘خ أَكٔخرَ٘خ كَ َٞك٠
أَ َ

ٞحٍ ُّ
حُ َ
ِ ٜ

كَٞهَ٘خ
َٓحرَُ ٤
َ

َٗ
وِ ٝٞاًح َ
 َّٖ ٟحُ َـ ُ
زخٕ
ُ

حُؼَظخثِ ُْ

رِٜخ
ٞ٤ف
ُ
ي ٍٝحُ َؼٞحَُٝ ٢حُ ُ
ٔ ُ
ُ ٛ

ََ ََٝٔٓ ٝىسٌ ِٖٓ َٗٔؾِ ىحَ ٝى

حَ٧هخ ُِّ ٝ

ِٜٓ٘خ

ُؿَّ٘شٌ

َٝػَٔخِث ُْ

ٔ ِٚ
ِرَ٘ل ِ
ِرٜخ ُ
ص َٝحُ َٔ ٞصُ
ص حُ َِٔ ٞ
ظُِٔخ ِ

ىحثِ ُْ

ٞ٤ف ِػ ُِّ٘٤ٜخ
وَ َؽ ِٜٓ٘خ َٝحُ ُ
ٔ ُ
كََ٘ ُ
ِاُ ٠ؿخ ٍَ ٣ش طَِٔٔ ٞاَُٜ٤خ
لَ َ٣ ٫ ٢
وِ
َٝهُِ٘خ أََ َ٣ َٖٓ ٫

رَؼيَٛخ
َُ٘٣ َٖٓ ٝظَؼَذ  ٫طَظ َّ ِزؼُٚ

َ
ٟ٘يٍ
َُٓ ٝؼظ َ ََىٍ

ٟخم
أَ َ

ًخٍ ُّ
حِ َ ٧

حُ ُُّٔ ِٝ ٬

ٓزَُِٚ٤
َ
َٓٞح ِه ُغ

هيحّ
أَ ٍ

ِر ِٚ

ؼخُْ ٛ
َِ َٓ ٝ

ٗ َِٜيٗخ اًِح ٓخ أُك ٌِ َٔض ُُ َلٔخطُُٚ
ؽ
لَ ُ
كَ ََ ٤

ػّ٘خ
َ

٤ٟوُُٚ
َ

ظ٬ك ُْ
حُ ُٔ ِ

َُ٘خ ِػ َ
حُ٘خّ كََػَٜخ
يٍ ِى
ُ
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َُ ٝؿَػَٓ ٞشٌ طَؤ ١ٝاَُِٜ٤خ
ٔخّ اُِ٠
َُ٘خ
ِ
ٓخٓ٤خ ً َٓـ ٍي كَ ٍ

حُؼُِ٠
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حُ َـَحػِ ُْ

د
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٘زٞد ػَِ ٠حُ َلَ ِ
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ُِِؼَي ِٝ
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ِ
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ِ
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َ
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َ
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َحؿ ُْ
ِ ُ٣

ػيحء َكظ ُّٜ٣ ٠خىِٓٞح
 َ٤ػَِ ٠حِ َ ٧
ََ ٝ
ٓ ٍ
 ْ٤أَِ ٛؼيٝح
َٝهُِ٘خ ُِوَ ٍ

ٜؼَّيٝح
كَظ َ َ
ََ ٗٝ
ػّ٘خ
َ٤زخٕ َ

كٖ
حُِ ٞ
َىػَٞح ََٓطَؼخ ً ُِِ َـ ِ
َّ ََ ٝ

حِر ِؼيٝح

َرَ٘٘٤خ
لَ ٓخ َُْ
ٔ ِ
َُ ٝكِٞح ِر َ
٤ق حُزَ ِ

رِٜخ ُٓوي ٌٍِ ٌَ ٍٝى ًُِٝ ٬ُ٣
ًَؤ َ َّٕ

ًٍِحػَِٚ ٤

ك٢

كخكخ ِطٜخ

ُّ ُ٬
َِ ُ٣ٝ

لَ ِٙ
َٗ ِ
ٍُٔٞ
َىَٗض ََٝ ٝػَض ٌِٓ٘ ً ُٚ

حُ٘خّ ُ
َّ ١ح ً
َُ َٗٝ
لٖ ََٓ٘ؼ٘خ
َ

طُٔخ ُِٔٞح

ىَٜٗٝخ
ُٞ٣ح ِه ُغ

َٝرَِ َيسَ

ٜخُ ُّ
َٝحَُِ ِ

رِ٬ىَٗخ
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ػَٞحثِ ُْ

د َك ُ
ؼٖ ََ ٝ
٤غ طُِٟٞ
ٍ َٟ
رِ َط ٍ
ق
ح ُّ ٬ٓ٩أََُّ َ
كَ ِبٕ َِ ُِٖ ٌ٣

حُؼَٔخثِ ُْ

َرَ٘٘٤خ
َ٤ق
كَوَي َ
ََ ً َٛ
ػ ِِٔٞح ك ٢حُي ِ

لخظ
ىحٍ
ُٗو ُْ ٤ػَِ٠
حُل ِ
ِ
ِ

ٗ ُْ
ُٗـخ ِ

رٞ٤طَ٘خ
ٔ ُْ
َٝطُو َ

أََٟٓ

ََ ٝ
ؿ٘خثِ ُْ

رََ٘٘٤خ

لخظ ًَؤََّٜٗخ
ّٞ
حُل ِ
ِ
َٜٓخُ٤ضُ كِ َ٣ ٢
هٌَُّ ٝ
َٓٝخ ُح ٍَ َكظ ّ ٠هُِضُ  ٫رُ َّي

طَٔخٓ٠

وَّٖ ٜ٤
َ٣ظ َ ِ

أََُّٗٚ
حُٞكِ ٤ي َٝحُى َٛظُٚ
َٓٔخَٓ ٢

ذ
ََ ٝكظ ّ ٠طََ ٟح ٠١ٍَ٧رُ ُو٘ ٍ

كخؿ ُْ
ِ

حُ َـَحثِ ُْ

ًَؤََُّٗٚ
ِٓ َٖ حُ َطِقِ أَػزخ ُ
ؽ حُ ِِوخفِ

حَُٝح ِث ُْ
َ

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

25

ٜٔ١خٕ رٖ ػَٔ ٝحٌُِز٢
ٜٔ١ ٞٛخٕ رٖ ػَٔ ٝرٖ ِٓٔش رٖ ٌٖٓ رٖ هَ ٢٣رٖ ً٬د.
ُٝي ك ٢حُلـخُ  ٌٖٓٝحُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝهي ٍٝىص كٗ ٢ؼَ.ٙ
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ًٝخٕ ٖٓ حُ٘ؼَحء حُِ ٜٙٞحٝهَ ٖٓ ٛؼخُ٤ي حُ٘ؼَحء طظٔٗ ِ٤و٤ٜظٚ
رخًٗٔ ٚخ ٛٝل ٚحُويحٓٗ ًٝ (٠و٤ٜش ه٣ٞش هخٓ٤ش ٜٓخرش كظ ٠ه َ٤أٗٚ
ػ٘يٓخ َٔ٣م َٔ٣م ري ٕٝه٘٤ش ٝر ٬هٞف ٝك٣ ٖ٤طِذ ٣طِذ رًٌخء
٤ًٝخٓش ًٝخٕ كٜ٣ ٖ٤يى حكيح ٘٣لٌ طٜي٣ي ٙكظً ُٞ ٠خٕ ك ٢أهَد
حُ٘خّ اُ.) ٚ٤
ٝهخٍ ٜٔ١خٕ رٖ ػَٔ ٝحٌُ٬ر:٢
ُوي َٓٗٓ ٢خ ؿَف حُٔ٤ق ٛخث٘خ
ٓٝخ ُو٤ض ٖٓ كي ٓ٤ل ٠أٗخِٓٚ
ٓٝظًَ ٚرخُزَطٓ ٖ٤ـي٫
ط٘ٞف ػِ ٚ٤أٓٝ ٚك٬ثِٚ
ػخٕ ك ٢حُؼ َٜحٓٝ ١ٞٓ٧يف هِلخء: ْٛ
ُوي أى ٟحُ٤ُٞي اُ ٠أرٚ٤
ٗـ٤زخص ٣ويٕ اُٗ ٠ـ٤ذ
كبٓخ ٣ـِذ حُٔويحٍ ٗ٢ء
كوي أرِ٤ض ٓخ ٣زِ ٠حُ٤ِٜذ
كَٔى ر٘ ٢أٓ٤ش هَٓ َ٤ى
٤ٗٝذ ر٘ ٢أٓ٤ش ه٤ٗ َ٤ذ
ٓ .خص ك ٢ه٬كش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ُ٘ ًٌَ٣ ُْٝخ طخٍ٣ن ٫ٝىط٫ٝ ٚ
ٓ٘ش ٝكخط ٚحٗٔخ ه ُْٜٞحٗ ٚطٞك ٢ك ٢ه٬كش ػزي حُِٔي .
 ٌٖٔ٣ٝحُو ٍٞرؤٕ ٜٔ١خٕ ًخٕ ٗخػَح كخٍٓخ ٗخٍى ك ٢رؼ ٞح٣٧خّ .
ف ٣ؤهٌ كو ٖٓ ٚحُيٍحٓش
ٝهي طـخً ٖٓ ُٙٝظذ ك ٢حُ٘ؼَحء ٝهٔ ٢كوُْ ٚ
كِْ ً ٌٖ٣ـ ٖٓ َٙ٤حُ٘ؼَحء ىٍحٓش ٝرلؼخ ٌُح ظِض ك٤خط ٚؿٓ َ٤ؼَٝكش
ح ٫حٗ ٢حٍ ٟحٗ٣ ٚظٔظغ ر٘خػَ٣ش كٌس ك٘ؼٍَ ٙؿْ هَس ٓخ ًًَ ِٓ٘٣ ٚهَ
رخُٞ٧حٕ ٝحُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ٫كع ٗؼَٓٝ ٙخ ٣ظٔ٘خ ٙك: ٚ٤
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ٓ٘خ ٖٓ ١حُيٗ٤خ ػِ ّٞأرؼٜـخ
ٝأَٗ٘ٛخ ك ًَ ٢رخى ٝكخَٟ
ىػخء اُ ٠حُوَإٓ ٝحُٖٔ٘ حُظ٢
ط٘خٍٓ ٠ؿخٍ ًًَٛخ ك ٢حُٔلخَٟ
ٝأُِّ أَ١حف حُؼـٓ ٍٞـخٛيح
اًح ٤ٛؼش ػخٍص

كؤٗ ٍٝخكـَ

ُ٧و ٠كٔخٓٓ ٢وز ٬ؿٓ َ٤يرَ
ٔ َْٔ حُؼٞحُٝ ٢حَُهخم حُزٞحطـَ
ر ُ
ًلخكخ ٓغ حٌُلخٍ ك ٢كٓٞش حُٞؿ٠
ٝأًَّ ٓٞص ُِلظ ٠هظَ ًخكَ
 ٌٙٛ ٖٓٝح٫ر٤خص ٣ظز ٖ٤حًٗ ٚخٕ ًح ٔٛش ػخُ٤ش ٝحٔ٣خٕ رخهلل طؼخُ٠
ٝرخٍٝ ّ٬ٓ٫ؿزش ٗي٣يس ك ٢حٌُد ػ٘ٝ ٚك ٢طٔ٘ ٚ٤حٕ ٣وظَ ٓـخٛيح
حرظٜخٍ حٍُ ٠ر ٚطؼخُ ٠حٕ َُ٣ه ٚحُٜ٘خىس ك ٢هظخٍ حػيحء ح. ّ٬ٓ٫
ٗ ٖٓٝؼَ ٙح٠٣خ  ٌٙٛح٫ر٤خص:
رخَُهخٗٔٓ ٖ٤ز ٌَ
ٓو ٠ىحٍ ُ٠ِ٤
ِ
ًؤٕ ٍرخرُٚ
ٓٔخًَّ ٢
أؿَ
ُّ
ٌّ
ًؤٕ ٓ٘خَ ُٙ
َّ
ك ٖ٤طويػ ُٚحُٜزخ
ٝرخصَ رلٝ ٠ٟٞحُٔزخ ٍِ ًؤٗٔخ

م
ٓ٤ٜذ
رؤػ٘خم حُـٔخّ ىكُ ٞ
ٌ
ِ
َّ
م
روخطٛ ٢لض
كٞهُ ٞٓٝ ٖٜ
ُّ
ن
حُـ٘ٞد كَُ ٣
ٝطِو ُق أهَحُٙ
َ
ٌ ٣ٍ َ٘٘٣
َّ
٢
ن
رٛ ٖٜ٘٤لُ ٤
ُ
328

ِٓٓٝ ٞخُٜخ
ٓٝخ ر ٢ػٖ ٌُّ ٠ِ٤
ض ٝح٤ٛشَ حُوٟٞ
ٓوخى ٝإٔ أٛزل ِ
ِ

م
حُ٘ؤ١
ط٬م ًٗ٬خ
ٓٞف ُ ٌٝ٣
َ
ٍ
َ
ػَٓ ٝخ َّ
ٗوخثن
م
َ
ُ ٖٜكظُ ٞ
ٍ

َّ ُٞٝ
إٔ ُ ٠ِ٤حُلخٍػ٤شَ ِٓٔض
م
د أُٓ ٞ
ػِٔٓ ٢ـ ٠ك ٢حُؼ٤خ ِ
َّ
ُيٓ ١ؼيسُ
ك٘ٝ ٢١ٞأًلخَّٗ ٢
إً ُلٔزضُ حُٔٞصَ ٣ظًَُٜ٘ ٢خ
رخُؼَحم َٓ٠٣شً
ٗٝزجضُ ُ٠ِ٤
ِ
رخُؼَحم كبٗ٘٢
ٓو ٠هللاُ َٓ٠ٟ
ِ
حُ٘خّ ًِٓ٘٫
ٝاٗ ٢ػٍُِ ِ٘٣ ٫ ٠
ُ
ذ ٓلخٍه٢
ٝاٗ ٠ِ٤ُِ ٢رؼ َي ِٗ ٤
ري حُو ُّ ٞرْٜ٘٤
ٝاٗ ٖٓ ٢إٔ ِ٣ـِ ٠
َ
حُٔـٖ ٝحُوِ ٤ي إٔ طَٟ
ُؼِي رؼ َي
ِ

ن
د حُٞكخ ِس ُٗ ٤ٜ
ِ
ُِ٘ٝلْ ٖٓ هَ ِ
ؽ ػ٘ ٢ؿُٔٚ
٣ٝلَ ُ

ن
ٝأكُ ٤

ن
كٔخًح حٌُ ١طـ٘ٝ ٢أٗضَ ٛيُ ٣
ن
ػِٗ َّ ِ ً ٠خىٍ
رخُؼَحم ٗلُ ٤
ِ
ن
طلِٔ ٤
ض ٖٓ هِز ٢ر ُِ ٚلوُ ٤
ن
ٝرؼ َي طل٘ ٢أػظُٜٔ ٠يُ ٣
َ
ن
أكخى٣غ أؿٜ٘٤خ
ػِ٤ي ٗلُ ٤
ِ
ن
طَٔ ػِٝ ٠ِ٤ُ ٠أٗضَ ُ ٤ِ١
ُّ
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د رؼيٓخ
ُ ٤ِ١
ن حٌُٗ ١ـخ ٖٓ حٌَُ ِ
هٓٞي اٜٗخ
م
ٝهي ؿؼِض أهُ ٬
ِ

َ
ن
د
ػِ٤ي ُٓ ٤٠
ط٬ك َْ ٖٓ ىٍ ٍ
ٖٓ حُِِ ٛي أك٤خٗخ ً
ن
ػِ٤ي طُ ٤٠
ِ

أَ١ ٫هض ُ ٠ِ٤ػِٗ ٠ؤ ١ىحٍٛخ
م
ٗل٢
 ٠ِ٤ُٝػِ٠
حُِٔحٍ ُ َٝ١
ِ
ِ
أَٓ٤ح ً
٣ؼ ٞحُوُ ٤ي ٓخهِ ٤ش كٜٔ٤خ
ُّ
َ ًْٝ
ط٘خ٣ق رٜ٠٤خ
ىٖٓ ٠ِ٤ُ ٕٝ
َ
ًد حَُ٣خ ِى ًؤُٗٚ
ٗ ٖٓٝخِٗ ّ ٍ٢

ن
حَُٔٔ
حُلِن
ٖٓ
حُِطخف ٝػُ ٤
ِ
ِ
ِ
ٛلٌ ٤ق

ن
رٔيك ٢أٓ ِٝ ٚكُِ ٤

ن
اًح ٍح َف ٖٓ رَ ِى
حٌُ٘خّ كُ٘ ٤
ِ

رخُؼً٘ ِ ٢ؤٗٔخ
٣ؼ َ٤حَُهخٓ٠
ُ
ّ

ن
ػِٝ ٠ؿٔٓ ِٚ ٜخ
٣ؼ َ٤ىهُ ٤
ُ

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

26

ػخَٓ رٖ ٝحػِش حُِ٤ؼ٢
 ٞٛأر ٞحُطل َ٤ػخَٓ رٖ ٝحػِش رٖ ػزي هللا رٖ ػٔ َ٤رٖ ؿخرَ
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رٖ كٔ ْ٤رٖ ؿي ١رٖ ٓؼي رٖ ُ٤غ رٖ رٌَ رٖ ػزي ٓ٘خس رٖ
ً٘خٗش حُِ٤ؼ ٢حٌُ٘خٗ.٢
ُٝي ك ٢حُٔ٘ش حُؼخُؼش رؼي حُٜـَس حُٔزخًٍش أ٘ٓ ١ش \٬٤ٓ 623ى٣ش
كؤىٍى ٖٓ ك٤خس حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ػٔخٕ ًٓ٘ٝ .ٖ٤خٕ  ٌٖٔ٣حٌُٞكش كِٔخ ٓخص
ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ حَٜٗف آٌُ ٠ش حٌَُٔٓش  ٖٓ ٞٛٝحٛلخد ٍٓ ٍٞهللا
ملسو هيلع هللا ىلص ٝهي ٍح ٙك ٢ك٤خطٍٝ ٚح ٙكٍ ٢إ٣خٙ
 ٠َِّٛهللا ػِٚ٤
ٝهي ٍ ١ٝػٖ أد ١حُطل َ٤حٗ٣ ٚوٍ :ٍٞأ٣ض ٍٓ ٍَ ٞهللا َ
 َٖ ِٓ ِْٓٝحَُؿخٍ َٓ ْٖ  ٞٛأ ٞٛ ْٖ َٓ ْٜ٘ٓٝ ٚ٘ٓ ٍُ ٞ١أهٗٝ ٚ٘ٓ َٜؼَ ُٚ
أٓٞى  ٞٛٝأرُٔٝ\:.ٞ٤خ ٓخُ:ٙٞ
 ٓخ ػ٤خرٚ؟هخٍ ٫ :أىٍ ْٛٝ ٢٘ٔ٣ ٞٛٝ ١ك ُٚٞـــ ٣ؼ٘ ٢حُ٘خّ.
 ٠َِّٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤ؿ١َ٤
ٝه َ٤حٗ ٚهخٍٓ :خ رو ٢أكي ٍأ ٍٍٞٓ ٟهللا َ
هخٍ:
هِض ٍٝأ٣ظَٚ؟
هخٍٗ :ؼْ.
هِض :كٌ٤ق ًخٗض ِٛلَظُٚ؟
ٜيًح.
هخًٍ :خٕ أرً ٤ِٓ ٞ٤لخ ُٓوَ ّ
 ٠َِّٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤رخُـؼَحٗش ْ َ٣ؤِْ ُل ًٔخ
ٝهخٍ ح٠٣خ ٍ :أ٣ضُ ٍٓ ٍٞهللا َ
ػ ْ
 َٞ ٠حُـِ ٍٝكؤهزِض حَٓأس ري٣ٝش كظ ٠اًح ىٗض ٖٓ
ً٘ٝض ؿًٓ ٬خ أكَٔ ُ
ٔ َُٜ ٢خ ٍىحء ٙكـِٔض ػِٚ٤
حُ٘زَ ٢
 ٠َِّٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤رَ َ
 كوِضٌٙٛ َٖٓ :؟ كوخُٞح ٌٙٛ :أٓ ٚحُظ ٢أٍٟؼظ.ٚ ١ٍٝٝػ٘ ٚحٗ ٚهخٍ:
 ٠َِّٛهللا ػِ.ِْٓٝ ٚ٤
هِض ٫رٖ ػزخِّ :اٗ ٢هي ٍأَ٣ض ٍٓ ٍٞهللا َ
محٍ :كَ ِْ ٜل.٢ُ ٚ
حُ٘خّ ػِٚ٤
هِضٍ :أَ٣ظ ٚػ٘ي حَُٔٝس ػِٗ ٠خهش ٝهي ًَؼَُ
ُ
ــ هخٍ :كوخٍ حرٖ ػزخَّ :
 ٠َِّٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤اًِٗ ْٜخٗٞح ٫
ًحى ٍٓ ٍُ ٞهللا َ
َ ُ٣يػُّ ٕٞػ٘.ٚ
 ١ٍٝٝػٖ حَُّ٘ ْ
 َ٠رٖ ػَر ٢حٗ:ٚ
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حُ٘خّ ٓـظٔؼ ٖ٤ػٍِ ٠ؿَ .
هخًٍ٘ :ضُ رٌٔش كَأ٣ضُ
َ
كوِضُ ٖٓ ٌٛح؟
 ٠َِّٛهللا ػٌِٛ ِْٓٝ ٚ٤ح ػخَٓ رٖ ٝحػِش
كوخُٞحٌٛ :ح ٛخكذ ٍٓ ٍٞهللا َ
اُحٍ ٍٝىحء كَ َٔٔٔض ؿِي ٙكٌخٕ أُ٢ٗ ٖ٤ء.
ٝػٌِ ٚ٤
هخٍ :أهزَٗخ حُل َ٠رٖ ىًٖ٤
رخُلَّ٘خء
هخٍٍ :أ٣ض أرخ حُ ُّطلٜ٣ َ٤زؾ ِ
ً ٝخٕ ػخَٓ رٖ ٝحػِش ْٓ ٗخَٝٛح ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ًٝخٕ أكي
أٛلخر ٚحُٔلزٝ ُٚ ٖ٤حُٔوَرًٝ ٚ٘ٓ ٖ٤خٕ أر ٞحُطل َ٤ػوش ٓؤٓٗٞخ ٣وَ
رل َ٠أر ٢رٌَ حُٜي٣ن ٝػَٔ رٖ حُوطخد ٣ٝؼ٘ ٢ػِٜٔ٤خ ٣ٝظَكْ ػِ٠
حُوِ٤لش ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ .
ٝه َ٤هيّ أر ٞحُ ّطلًٓ ٞ٣ َ٤خ ػِ ٠حُوِ٤لش ٓؼخ٣ٝش رٖ أرٓ ٢ل٤خٕ رؼي
ٓوظَ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ كوخٍ ٓؼخ٣ٝش ُ:ٚ
 ً٤ق َْ ٝؿيى ػِ ٠هِِ٤ي أر ٢حُلٖٔ؟ًْ ٞؿي أّ ٓ ٠ٓٞػِٝ ٠ٓٞٓ ٠أٌٗ ٞاُ ٠هللا حُظو.َ٤ٜ
هخٍَ :
ًخٕ أر ٞحُطلٗ َ٤خػَح ٓلٔ٘خ ٗ ٖٓٝؼَ:ٙ
ٗ ًْ ٤وخ َٝهَ ْي ِػْ٘ضُ ِك ْوزَـشً
أَْ َ٣يػَُ ٢َ٘ٗٞ
ِٓ٘ َ
 ٖ٤طَظَخرَؼَضْ
ِٓ ْٖ ِٓ ٢
َخد ٍَأْ ِ
ََٓ ٝخ ٗ َ

ع
َ َٖ ِٓ َّٖ ُٛ ٝحَٝ ُْ َ ٧حؽِ َٗ ْل ِِ َٞ َٗ ١ٞحُ ُ
ػَِ ََّ ْٖ ٌِ ََُٝ ٢
َ
حُٞهَخثِـ ُغ
َّٗ٤زَظِْ٘ـَ ٢

ٝأر ٞحُطل َ٤ػخَٓ رٖ ٝحػِش حٌُ٘خٗ ٞٛ ٢آهَٖٓ طٞكٖٓ ٢
حُٜلخرش طٞك ٢كٌٓ ٢ش حٌَُٔٓش ٝحهظِق ك٘ٓ ٢ش ٝكخط ٚكو َ٤طٞك٢
ٓ٘ش \ٛ 100ـَ٣ش أ٬٤ٓ 720 ١ى٣ش ٝه َ٤طٞك٘ٓ ٢ش\ ٛ 102ـؿَ٣ش ٝهَ٤
ٓ٘ش \ٝ 107ه٘ٓ َ٤ش\ ٛ 110ـؿَ٣ش أ٬٤ٓ 709 ١ى٣ش
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ٝحؿٔغ حُـٔ٤غ حٗ ٚآهَ ٖٓ ٓخص ٖٓ حُٜلخرش حٌٍُ ٖ٣أٝح حُ٘ز ٢دمحم
ملسو هيلع هللا ىلصًٝ .خٕ هي ٛـَ حٌُٞكش ٍٝكَ ػٜ٘خ رؼي ٓوظَ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ
ٌٓ ٌٖٓٝش حٌَُٔٓش كظ ٠طٞك ٢كٜ٤خ .
ٗ ٖٓٝؼَ ٙك٘ٓ ٢خَٛس حُوِ٤لش ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ رٔؼًَش ٛل:ٖ٤
كخٓض ً٘خٗش ك ٢كَرٜخ
ٝكخٓض طٔٝ ْ٤كخٓض أٓي
ٝكخٓض ٞٛحُٕ  ّٞ٣حُِوخ
كٔخ هخّ ٓ٘خ  ْٜ٘ٓٝأكي
ُو٘٤خ هزخثَ أٗٔخرْٜ
اُ ٠كَٞٓ٠ص ٝأ َٛحُـ٘ي
ُو٘٤خ حُلٞحٍّ  ّٞ٣حُؤْ٤
ٝحُؼ٤ي ٝحُٔزض ػْ ح٧كي
ٝأٓيحى ْٛهِق آًحْٜٗ
ُ٘ ْ٤ُٝخ ٖٓ ٓٞحٗخ ٓيى
كِٔخ ط٘خىٝح رآرخثْٜ
ىػٗٞخ ٓؼيح ٗٝؼْ حُٔؼي
كظِ٘خ ٗلِن ٛخٓخطْٜ
ٗ ُْٝي كٜ٤خ رز ٞ٤حُزِي
ٗٝؼْ حُلٞحٍّ  ّٞ٣حُِوخء
كوَ ك ٢ػي٣ي ٝهَ ك ٢ػيى
ٝهَ ك١ ٢ؼخٕ ًلَؽ حُي٫ء
َٟٝد ػظً٘ ْ٤خٍ حُٞهي
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ٜلَ٘خ ر ْٜػٜلش
َ ٌُٖٝ
ػ َ

ٝك ٢حُلَد ٝ ٖٔ٣كٜ٤خ ٌٗي

١ل٘خ حُلٞحٍّ  ٢ٓٝحُؼـخؽ
ٓٝو٘خ حُِػخٗق ٓٞم حُ٘وي
ٝهِ٘خ ػِ٢

ُ٘خ ٝحُي
ٗٝلٖ ُ١ ٚخػش ًخُُٞي

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

27

ػزي هللا رٖ حُيٓ٘٤ش حُوؼؼٔ٢
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 ٞٛحر ٞحَُٔ ٟػزي هللا رٖ ػز٤ي هللا رٖ أكٔي ٖٓ ر٘ ٢ػخَٓ
رٖ ط ْ٤رٖ ٓزَ٘ رٖ أًِذ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ِٗحٍ  ٖٓ ٞٛٝكَع حُٖٓ ٍِٜ
هزِ٤ش أًِذ .
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟؿخء كٜ٤خ :
(ً ٝؼَ٤ح ً ٓخ ٔ٘٣ذ اُ ٠هؼؼْ ؿ َ٤أٗ ٚك ٢حُلو٤وش ٣ ٫ؼٞى ك ٢أِٚٛ
ٔٗٝز ٚاُ ٠هؼؼْ حُوزِ٤ش رَ ؿخء ًُي رٔزذ حُلِق حُظخٍ٣وٝ ٢حُٔؼَٝف
ٝحٌُ ١طلخُلض ٝحٗٞ٠ص طلض ُٞحث ٚػيى ٖٓ حُوزخثَ حُٔظـخٍٝس ٌٙٛٝ
حُوزخثَ  ( ٢ٛأًِذ َٜٗٝحٕ ٗٝخٓ ) ْٛؼِ ٚكًُ ٢ي ًٔؼَ أْٗ رٖ ٓيٍى
حًِ٧ز٤ٓ ٢ي هؼؼْ ٗٝل َ٤رٖ كز٤ذ حًِ٧زٝ ٢ؿً َْٛ٤ؼ).َ٤
٬ٗٝكع كٗ ٢ؼَ حرٖ حُيٓ٘٤ش حًٗ ٚؼ َ٤حُظـ٘ٝ ٢حُلوَ ٣لوَ
رو( ٚٓٞهؼؼْ) ك٤و: ٍٞ
حُ٘خّ َٓؼََ٘
ٓ ٢ٓٞخ ِٓ َٖ
ََ ٝهؼؼَ ُْ هَ ِ
ِ
ق
أَ َ
ػ ُْ َٗيَٝ ُْٜ ِ٘ٓ ٟأََٗـُِ ٠وخ ِث ِ
َٝأَكئََ ُِ ٟـَُِٝ ٍٍ ٞأَٝكَ  ٠رٌٓش
ٝأٝهَ ُِ ٠
ق
 ْ٤ػَٖ َٗ ِوُٓ ٍَ ٤لخ ُِ ِ
ٍ ٠
َٝأَؿزَ َُ ُِِ َِٔ ٠َُٞاًح ٍَم ػظٔٚ
ٝأَٓع َ
ؿٞػخ ً ٤َٛ َّ َٞ٣ـخ ً
ُٜخطق
ِ
َٝس حُؼيٟ
كخٍرَٞح ٗيُٝح َ
ػَِ ٠ػ َ َ
اًِح َ
ؿٜخٍح َُ ٣َ َُْٝ
ق
كََ ٝى حُ َوٞح ُِ ِ
ـِٝح ُ
حُٔؼَٝف َ٣ ٫ز َوُِٞح ِر ِٚ
كَبٕ ُٔ٣ؤَُٞح
َ
ََ٣ َُْٝيكَؼُٞح ُ
ق
٬١ر ُٚرخُِ َلٔخثِ ِ
٣ٝ ..و ٍٞك ٢ه٤ٜيس ُ ٚأهَ:ٟ
ِ ٝا َ
٢َٗ َ٤ءٍ
ٗي ِإ كَ َوَصَ ِرـَ ِ
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َ
زط َِِ٘٤خ
ط َ َُ ُى رِ ِٚ
كي٣غ حُ ُٔ ِ
كَ ِبٕ ُِ َوؼ َؼ ٍْ آ٣خص ُٗؼ َٔ٠
ص حُ ُٜيٍَٞٗ ٟح ً ُٓزَ٘٤خ
أَٓخٍح ِ
خٍ َُ٘٣زضُ ك ٢ػ َ ََحَٗخ
َٝإ حُ َـ َ
ِ٘خُ ُِ٘٤خ
ؼـ َُ رخُ ِو ََِ ُِ ٟ
ِ ُٗٝ
ّٞ
ٝاِٗخ َُٖ ُٗ ِ
ذ ٍَ َ
ٜخك َ
ًذ هَ ٍ
َ َ٫ٝأَ
ـٖ ٓخ َك٘٤ِ٤خ
ٛلخد ِ
َ
ٓ ٍ

ٝكٜ٤خ ٘٣ل٘ٓ ٞل ٠حُ٘خػَ حُـخ ٢ِٛػَٔ ٝرٖ ًِؼ ّٞكٓ ٢ؼِوظٚ
حٍُٜٔ٘ٞس ك ٢حُلوَ روزِ٤ظٝ ٚه: ٚٓٞ
حٛ ٫ز ٢رٜل٘ي كخٛزل٘٤خ
 ٫ٝطزو ٢هٔ ٍٞحٗ٫يٍ٘٣خ

 ٢ٛحُيٓ٘٤ش ر٘ض كٌ٣لش حُِٔ٤ُٞش ٝر ٠ٜػَف كوَ٤
حٓخ أٓ ٚف
ػزي هللا رٖ حُيٓ٘٤ش
٣ؼي حكي ٗؼَحء حُؼ َٜحٗ . ١ٞٓ٧خػَ ٓوٜٗ َّ٠ي حُؼٖ٣َٜ
حٝ ١ٞٓ٫حُؼزخٓ ٢حٗ . ٍٝ٫خػَ  ٝكخٍّ ٗـخع حُظلن رخُـ ٝ ٖ٤ه َ٤أٗٚ
ًخٕ ؿٔ َ٤حُوِوش ك٤ٜق حُِٔخٕ ر ٢ٜحُطِؼش ٗي٣ي حُـََ٤سػَف حٖٗٓ ٚ
ٗؼَحء حُـٍِ حُؼل٤ق (حُؼٌٍ ٝ )١حؿِذ ٗؼَ٣ ٙظـ٘ ٠ر ٚد(ٗـي) ٝ
ٛزخٛخ َٓٝحرؼٜخ ٛٝٝخىٛخ ٔٗ ٝخثٜٔخ حُؼِِ٤ش ٝكٗ ٢ؼَٓ ٙخ٣يٍ ػِ٠
كٜخكظ ٝ ٚكطَط ٚحُؼٌٍ٣ش.
 ( ٠ٌ٘٣ٝحد ٝحٌَُُٔ )ٟؼَس أٓلخٍَٓٝ ٬٤ُ ٙح ٙكٝ ٚ٤ه٢ً٘ َ٤
رٌُي ُو: ُٚٞ
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ٔ ََٟ
ٝأٗ ِ
ض حُظًََِّ ٢لظَِ٘ ٢ىَُ َؾ حُ ُ
ُ ٝؿ ُ
 ٕٞحُوطخ رخُـِٜظَُ ٖ٤ؿؼ ُُّ ٞ
حرٖ حُيٓ٘٤ش ٗخػَ ري ٖٓ ٞٛٝ ١ٝأٍم حُ٘ؼَحء ٝأػٌرٗ ْٜؼَحً
ٝحؿِذ ٗؼَ ٙك ٢حُـٍِ ٝحُلوَ ٝحُٖٓ٤ذ ٝهِ َ٤ك ٢حُٔيف ٝحُٜـخء
فٗؼَ ٙهخُي ٣يٍّ ٔ٣ٝظٜ٘ي رُ ٚلٜخكظٝ ٚر٬ؿظٓ٬ٓٝ ٚظٝ ٚهي أٗ٘ي
ٝطـ٘ ٠ر٘ؼَ ٙحًٍؼ ٕ ّ َ٤حُ٘ؼَحء ٝحُٔـ٘ٓٝ ٕٞخ ُحٍ حٍك٘خٗ ٕ ٞحُؼَد
٣ظـ٘ ٕٞروٜخثي ٙحُؼٌرش ٝحَُٔٛلش كظٝ ٠هظ٘خ ٌٛح ك ًٌَ٤كٗ ٢ؼَ ٙى٣خٍ
ه٘ٓٝ ٚٓٞخٍُٝ ْٛأٝى٣ظٝ ْٜرٞحىًٝ ْٜ٣خٕ ٍٓ٘خٍُ  ٍّٞٓٝكز٤زظٚ
ٗ٤ٜزخ ً ٖٓ ٗؼَ ٙكوي ٌٖٓ ( ر٘٤ش) (ٝطؼِ٤غ) ٤ٍٗ(ٝش) ( ٝطَرش) ٝ
( ٝحى ١حُٔ٤خًِٜٝ )ٙخ ٓ٘خ١ن ط٘وَ كٜ٤خ ٓخ رٗ ٖ٤ـي ٝطٜخٓش  ٝظَ
٣ظ٘وَ طخٍس اُٗ ٠ـي ٝطخٍس اُ ٠حُلـخُ ٝأؿٞحٍ طٜخٓش ٝطـ٘ ٠ر٘ـي
ٛٝزخٛخ ًؼَ٤ح ً ٓٝخ( ر٘٤ش) ا ٫هطؼش ٖٓ ٗـي ك ٢ٜطوغ ؿ٘ٞرٗ ٢ـي
ًٝخٕ حَُؿَ اًح ٍِٗ ٖٓ ؿزخٍ حَُٔحس اُ ( ٍٜٞٓ ٠طزخُش ) ( ٝر٘٤ش )
٣وخٍ ُ ٚأٗـي أ ١ىهَ ٗـيح ً ٝهي ًًَ (ر٘٤ش) كٗ ٢ؼَ:ٙ
َٓ ِٖٓ رِ٘٤ش
ََُ ٍَ ٫ٞؿخإ َُى َُْ أ ِ
ٝحك َِ
ػ َ
حم ِرلظ ٍَ ٤ش َِ ٍَ ٝ
ََ ٝحُ ِؼ ََ ِ
ًٔخ ًًَ طؼِ٤غ :
َٔ أٓٔض ُٓؤ٤ش
 ٞ َُٝإَٔ أُّ حُـَ ِ
َ
ُٔخٕ
ِر
ظؼِ٤غ أ ٝرخُ َوَ ٢ه ٢ػ ِ
ط َ ََٔ٘٤ضُ إٔ هللا ؿخٓ ُغ رَ ِ٘٘٤خ
خٕ
ن َِِ َ٣
رٔخ َٗخ َء ك ٢حُيَُٗ٤خ كَ ُِٔظ َ ِ
ٝهخٍ ح٠٣خ :
ػوَ ِ٤ِ٤شٌ أَٓخ َٓ ُ
ُحٍٛخ
ُ
٬ع ِا ِ
َٜٛخ كَزَظَُِ ٤
كَي ٌ
ِػَٝ ٚأَٓخ َه ُ

337

حُل َِٔ َٓ َٝ ٠وُِٜ٤خ
خف ِ
ط َ ََر ُغ أًََ٘ َ
رظ َ َ
حى َظَُِ ٤
ؼِ٤غ ِٖٓ ِظ َ حِ ٍَ َ ٧
ًٔخ ًًَ ٝحى ١حُٔ٤خ ٞٛٝ ٙحكي ٝى٣خٕ ٗـي :
أ ٫ ٫أٍٝ ٟحى ١حُٔ٤خ٣ ٙؼ٤ذ
 ٫ٝحُ٘لْ ػٖ ٝحى ١حُٔ٤خ ٙطط٤ذ
ٝإٔ حٌُؼ٤ذ حُلَى ٖٓ أ ٖٔ٣حُلٔ٠
اُٝ ٠إ ُْ آطٚ

ُلز٤ذ

أ ٫ ٫أرخُٓ ٢خ أؿ٘ض هِٞرْٜ
اًح ٍ٤ٟض ٖٓٔ أكذ هِٞد
ى٣خٍ حُظٛ ٢خؿَص ػَٜح ً ُِٟٜٞٝ
ُوِز ٢اُٜ٤خ هخث ٌي ٤ٜٓٝذ
ٍأ٣ض ُٜخ ٗخٍح ً ٝرٝ ٢٘٤رٜ٘٤خ
ٖٓ حُؼَ ٝأٝ ٝحى ١حُٔ٤خٜٞٓ ٙد
اًح ٓخ هزض ٘ٛٝخ ٖٓ حُِٗ َ٤زٜخ
ٖٓ حُٔ٘يُ ٢حُٔٔظـخى ػوٞد
ٓٝخ ٝػيص ُ٘ٓٝ ٠ِ٤ض ٌٖ٣ ُْٝ
َُحؿ ٢حُٔ٘ٝ ٖٓ ٠ى٤ٜٗ ٖٛذ
٣ٝلوَ ٘٣ٝظو ٢روزِ٤ظ ٚحُظ٘٣ ٢ظٔذ اُٜ٤خ (أًِذ ) ف٣و: ٍٞ

ٛظلض رؤًِذ ٝىػٞص هٔ٤ـخ ً
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ك ٬هٌ ً٫ىػٞص  ٫ٝهِـ٬٤
ػؤٍص ِٓحكٔخ ً ٍَٓٝص هٔ٤خ ً
ً٘ٝض ُٔخ ٔٔٛض ر ٚكؼ٫ٞ
ك ٬طِ٘ـَ ٣يحى  ٫ٝطـِح٫
طل٤يحٕ حُـ٘خثْ ٝحُـــِ٬٣
كًِ ٞخٕ حرٖ ػزي حُِـ ٚكـ٤خ
ُٜزق ك٘ٓ ٢خُُٜخ ِٓـ٫ٞ
٣ٝوًٌُ ٍٞي ٓظزخ٤ٛخ ً ٣ؼَ٘٤ط ( ٚر٘ ٖٓ ) ٍِٛ ٢أًِذ :

٣ـٔخٕ كِظَ٤ـ ٍش
لْ أٌَٓ َ٤
َٗل ٠حَُّ٘ َ
خف رِؤ َ ِ
َ
ٍُٛٞخ
ٍِ َؿخَُض ِكُ ٠
ػوَُ ًًُ ٍَ ٤
حُِ ٜ
ٖٓ ِ
ـَٝح ِرٜـخ
ُٓ َـ ََّرشُ حِ َّ٣َ٧خّ هـي أًؼ َ ُ
ٍُٛٝـخ
هَِح َ
 ٢ٜػُِ ٌْ ُ
ٛي ُ
ع حَ٧ػَخىِ ١كَ َ
َّ
كـٞم ُٓظِٜٗ ٞـخ
َد حَُّ٘ٔـ َِ
َ
ًؤٕ َٓي َّ
َٔٛ٤ـخ
اًح َُْ ط ُ َ
ٜزَّـؾ ٖٓ ىٓـخءٍ ُٗ ُ
َِ َ٣ىَٗ ُ ُْ ٜر٠٤ـخ ً َٜ٣ٝـي َ
ٍُٕ ٜٓ٘ـ ُْ
ٍُٜٛٞـخ
ِ
ًخٓطخء َٗو ٍَ ط َ َّٔٔظٜـخ ٗ ُ
ػ ِ َّّٔ ً ٢
َؤٕ ُ ٝؿ ُٜ َٛ ٞـْ
رؤَ٣يِ ١رََِ٘ ٢
ٍٛٞـخ
ٜخ ِرُ ٤ق ُ
َٓ َ
ٗزَّـض ُِِزَََّ٣ـ ِش ُٗ ُ
حء كَٔخهَـُٚ
ذ حُ ِ ّ
ـِ ٞ
َىػَخ َك ِخُٓخ ً ُك ُّ
٘ َ
339

ٔـ ّْ ُ
ٍٛٝـخ
ٍ ٍٞس ُ
ػَِّـض ر ُ
ُِ َٔؤػ ُ َ
ؿ َُ ُ
ع هللاِ ػُـ َّْ رؤ ُ ِ ّٓـ ِٚ
طَـَ٬كَـِ ٠رـَـِ ٞ
لْ َ
َٛ٤ـخ
ُكَ٘خَٗشَ َٗ ٍ
ؿ َ
خد ػَ٘ َٜخ َٗ ُِ ٜ
ػزي هللا رٖ حُيٓ٘٤ش ٖٓٔ ط ْٜٔ٤حُلذ ٝػٌر ْٜحُلَحم٬ٗ .كع ك٢
ٗؼٍَ ٙهش ٝػٌٝرش ٝكطَس ػٌٍ٣ش أِٓظٜخ ػِ ٚ٤ر٤جظ ٚحُزي٣ٝش ٝ .هَ٤
ٓزذ ًُي ػ٘وَٓ٫ ٚأس ٖٓ ه ٚٓٞحٜٓٔخ ( أٓٔ٤ش حًِ٧ز٤ش ) ٛخّ رٜخ
ٝهخٍ كٜ٤خ ٖٓ حُ٘ؼَ ٓخ ٤ٜ٣ؾ حُلئحى ٣ٝيٓ ٢حُوِذ ٝطٌٍف حُؼٕٞ٤
ىٓٞػخ ك٤زٌٍٝ ٚ٘ٓ ٢ػش ٝؿٔخٝ ً ٫ارٜخٍح ً ٝاؿٝ ً٫٬هي رخىُظٌٙٛ ٚ
حُلظخس حُلذ ٝحُ٘ٞم ٝكٜ٤خ ٣و: ٍٞ
أُهََٜٗ ٢٠خٍ ١رخُ َلي٣غ ٝرخُٔ٘٠
٣ٝـٔؼَ٘ٝ ٢حُ َِ ْٜرخُِ َِ ٤ؿخٓ ُغ
حُ٘خّ َكظِ ٠اًح َريح
ٜخٍ
ِ
َٗ َِ ٜخٍُ َٗ ١
ُ٢حَُِِٛ َُ ٤طِِ٘ ٢ا َ
ُ٤ي حُ َٔ٠خؿ ُغ
َُٔ ١وي رَ َ
كٞم ٓخ طَٟ
َكٖ ر٢
َ
َُؼَ ِ
ِن ٓ٘ ُ ٖٜطخر ُغ
٫ٝه٤ض ٓخ ُْ َ َ٣
ص كظو: ٍٞ
ػخطذٙ
ٝه َ٤حٗوطغ ػٜ٘خ ٓيس ف

ٝأٗض حٌُ ١أهِلظ٘ٓ ٢خ ٝػيط٘ـ٢
ٝأٗٔض رً ٖٓ ٢خٕ ك٤ي ِ٣ـّٞ
ٝأرَُطُِ٘٘ ٢خّ ػْ طًَظـ٘ـ٢
ُ ْٜؿَٟخ ً أٍٓٝ ٠أٗض ِٓـْ٤
كِ ٞإٔ هٓٞخ ً  ٌِْ٣ ٫حُـْٔ هي ريح
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رـٔٔ ٖٓ ٢ه ٍٞحُٗٞخس ًِـّٞ

كِٔخ ٗ َٛٝؼَٛخ حُ ٚ٤حؿخرٜخ هخث: ً٬

ٝأٗض حُظ ٢هطؼض هِز ٢كِحُس
ِٓٝهض هَف حُوِذ كْ٤ًِ ٜٞ
ٝأٗض حُظًِ ٢لظ٘ ٢ىُؾ حُٔـَٟ
ٝؿ ٕٞحُوطخ رخُـِٜظ ٖ٤ؿؼـّٞ
ٝأٗض حُظ ٢أكلظض ه ٢ٓٞكٌِْٜ
رؼ٤ي حَُٟخ ىحٗ ٢حُٜيٝى ًظْ٤

ٌٛٝح ى٣يٕ ًَ حُؼخٗو ٖ٤ك ٢حُ٘ٞم حُٝ ٟٜٞحُـَحّ .
ٝه َ٤كً ٢حص  ّٞ٣أٍِٓض اُ ٚ٤كز٤زظ( ٚأٓٔ٤ش ) ٝأرِـظ ٚإٔ أِٜٛخ هي
ٜٗٛٞخ ػٖ ُوخثش َٓٝحِٓظ ٚكؤٍَٓ اُٜ٤خ ٣و: ٍٞ

أ١ؼض ح٣ َٓ٥ي روطغ كـزـِـ٢
َٓ ْٜ٣ك ٢أكـزـظـٜـْ رـٌحى
كبٕ ١ ْٛخٝػٞى كطـخٝػـٜ٤ـْ
ٝإ ػخٞٛى كخػ ٖٓ ٢ٜػٜخى
ٗ ٖٓٝؼَ ٙكٜ٤خ ٣و:ٍٞ
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أٓ٘ٓ ْ٤ي حُيحٍ ؿَّٛ٤خ حُزِ٠
٤ٛٝق رـ ٕ٫ٞحُظَحد ُؼٞد
رٔخرْ ُْ ٜ٣زق  ْٔ٣ ُْٝػخ٣ٝخ ً
رٜخ رؼي ر ٖ٤حُل٘ٓ ٢ي ػَ٣ذ
أٓ٘وَّ ٌٛح حَُر٤غ ٌٖ٣ ُْٝ
ُ٘خ ٖٓ ظزخء حُٞحىٍ ٖ٤٣ر٤ذ
أكوخ ً ػزخى هللا إٔ ُٔض هخٍؿخ ً
ٍ ١ه٤ذ
ٝ ٫ٝحُـخ ً ا ٫ػَ ّ
ٓ ٫ٝخٗ٤خ ً كَىح ً ك ٢ؿٔخػ ٍش
ٖٓ حُ٘خّ ا ٫ه َ٤أٗض َٓ٣ذ
٣ٝو ٍٞكٝ ٢حى ١حُٔ٤خ٣ًًَ ٖٓٞٛٝ ٙخص حُ ٟٜٞحُـَحّ :
أ٣ ٫خ كٔٝ ٠حى ١حُٔ٤خ ٙهظِظ٘٢
أرخكي ُ ٢هزَ حُٔٔخص ٓز٤ق
ٍأ٣ظي ؿ ٞحُ٘زض َٓططذ حُؼَٟ
٣ل١ٞي ٗـخع ػِ٤ي ٗل٤ق
ًؤٕ ٓيٝف حُِػلَحٕ رـ٘زٚ
ىّ ٖٓ ظزخء حُٞحىً ٖ٤٣ر٤ق
ً ٢ُٝزي ٓوَٝكش ٖٓ ٣ز٤ؼ٘٢
رٜخ ًزيح ُٔ٤ض رٌحص هَٝف
أر ٠حُ٘خّ ٣ٝق حُ٘خّ ٘٣ ٫ظَٜٗٝخ
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٘٣ ٖٓٝظًَ ١ح ػِش رٜل٤ق

 ٖٓٝحٗ َٜهٜخثي ٙىحُ٤ظ ٚحُظٗ ًٌَ٣ ٢ـي ٞٗٝهُ ٚلز٤زظٚ
ٞٛٝح٣ ٙو ٍٞكٜ٤خ :

أ٣ ٫خ ٛزخ ٗـي ٓظٛ ٠ـض ٖٓ ٗـي
ُوي ُحىَٗٔٓ ٢حى ٝؿيح ػِٝ ٠ؿي
اًحٛظلض ٍٝهخء كٍٗٝ ٢ن حُ٠ل٠
ػِ ٠ؿ ٖٜرخٕ ح ٝؿ ٖٓ ٕٜٞحَُٗي
رٌ٤ض ًٔخ ٣زٌ ٢حُ٤ُٞي  ُْٝأًٖ
ؿِ٤يح ٝأري٣ض حٌُ ُْ ١أًٖ أري١
ٝهي ُػٔٞح حٕ حُٔلذ اًح ىٗخ
ٝ َٔ٣إٔ حُزؼي ٘٣ل ٖٓ ٢حُٞؿي
رٌَ طيح٘٣ٝخ كِْ ٘٣ق ٓخر٘خ
أ ٫إٔ هَد حُيحٍ ه ٖٓ َ٤حُزؼي
أ ٫إٔ هَد حُيحٍ ُ ْ٤ر٘خكغ ٍ
اًح ً٘ض ٖٓ طٜٞح ْ٤ُ ٙرٌٝ ١ى

ح ٫حٗ٘خ ٗـي٣ ٙظِٝؽ رـَٛ٤خ
حُؼ٘ن حُ ٟٜٞك٘٣ ٬خَُٓ ٕٞحى ْٛػْ
طزؼخ ُ٬ػَحف ح٫ؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـظٔغ
حُوَٜ٘ٓ ١ٝخ ٌُٖ ٞٛح٣ ْٛزوُِ ٠لز٤ذ

ٓؼَ حؿِذ حُؼ٘خم حٌُ٣ ٖ٣وظِْٜ
٠٣طَ٬ُ ٕ ٝهظَحٕ رخهَ٣خ ص
حُؼَر ٢هئ٣خ ٝكي٣ؼخ ٝهخٛش
ح ٍٝ٫كوي طِٝؽ ػزي هللا رخَٓأس
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ٖٓ أهٞحُ ٚطيػ( ٠كٔخء ر٘ض ٓخُي) ٝرِـ ٚإٔ ٍؿ ٖٓ ً٬أهٞحُ٣ ٚظَِٔ
٣ٝوظِق اُٜ٤خ ُ٣ٝ ً٬٤ظليع ٓغٛخ ٣يػِٓ( ٠حكْ رٖ ػَٔ ٝحُِٔٝ )٢ُٞهي
هخٍ كٜ٤خ ٗؼَح  ًٌَ٣كٓ ٚ٤خ ٣وغ رٝ ٚ٘٤رٜ٘٤خ ٜ٣ٝـ ٞك ٚ٤حرٖ حُيٓ٘٤ش ٝػ٘يٓخ
ػِْ حرٖ حُيٓ٘٤ش رٌُي ٓؤٍ ُٝؿظ ٚػٖ ٛلش ٓخ رِـ ٚكؤٌَٗص  ٌُٖٝػ٘يٓخ
رِـٗ ٚؼَ ِٓحكْ أؿزَٛخ ػِ ٠طٌِٔٓ ٖٓ ٚ٘٤حكْ .
كِٔخ حٓظيٍؿض ُٝؿظِٓ ٚحكٔخ اُٜ٤خ ُ ُٚ ًٖٔ ً٬٤حرٖ حُيٓ٘٤ش ًٝخٕ
ك ٠ٜكِٔخ كٝ َ٠ػذ ػَِٟٝ ٚ٤د ًزي ٙرخُؼٞد كظ٠
هي أػي ُ ٚػٞرخ ً كٚ٤
ً
هظِ ٚػْ أهَؿ٤ٓ ٚظخ ً ٝػخى اُ ٠حَٓأط ٚكطَف ػِٝ ٠ؿٜٜخ هطؼش ػٞد ٖٓ
هط٤لش ٝؿِْ ػِٜ٤خ كظ ٠هظِٜخ كٔخطض ٓوظ٘وش كِٔخ ٓخطض هخٍ :
حًح هؼيص ػِ ٠ػَٗ ٖ٤ؿـخٍ٣ش
كٞم حُوط٤لش كخىػٞح ُ ٢رللخٍ
ًٝخٗض ُ ٚر٘ض ٜٓ٘خ كزٌض كَ٠د رٜخ ح ٍٝ٧كوظِٜخ ٝهخٍ ٓظٔؼ: ً٬
(  ٫طظوٌٕ ٖٓ ًِذ ٓٞء ؿَٝح ً )
ٝهخٍ أ٠٣خ ً  ًٌَ٣ىهِٓ ٍٞحكْ ٟٝٝؼ٣ ٚي ٙػِ:ٚ٤

ُي حُو َ٤إ ٝحػيص كٔخء كخُوٜخ
ٜٗخٍح ً  ٫ٝطيُؾ اًح حُِ َ٤أظِٔخ
كبٗي  ٫طيٍ ١أر٠٤خء ١ـلـِش
طؼخٗن أّ ُ٤ؼخ ً ٖٓ حُو ّٞه٘ؼٔـخ
كِٔخ َٓ ٟػٖ ٓخػيُٝ ١ل٤ظـ٢
ٝ

أ٣وٖ أُٗٔ ٢ض كٔخء ؿٔـٔـخ
ٝ
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ُٔٝخ ػِْ أِٓ َٛحكْ رٔوظِ ٚػِ٣ ٠ي حرٖ حُيٓ٘٤ش ٍكؼٞح ُِوِ٤لش
ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ أَٓ ٙكؤٛيٍ ىٓٝ ٚظِض أّ ِٓحكْ طَػ ٢حرٜ٘خ
ٝطلَ ٝأهٜٓ ( ٚ٣ٞؼزخ ً ٝؿ٘خكخ ً ) ػِ ٠حُؼؤٍ ٖٓ حرٖ حُيٓ٘٤ش ٝرؼي
ٓيس ٖٓ حُِٖٓ هظَ حرٖ حُيٓ٘٤ش ؿِ٤شً ٝ ٞٛٝحهق ٘٘٣ي حُ٘خّ ك٢
ٓٞم (حُؼز٬ء) رخُوَد ٖٓ ( طزخُش ) رؼي ػٞىط ٖٓ ٚحُلؾ ًُٝي ػِ٠
٣ي ٜٓؼذ رٖ ػَٔ ٝحُِٔٗ ٢ُٞو٤ن ِٓحكْ .
هظَ ػخّ \ٛ 130ـَ٣ش – ٬٤ٓ 748ى٣ش .
ٝك ٢حُوظخّ حًًَ  ٌٙٛح٫ر٤خص ٫رٖ حُيٓ٘٤ش كٓ ٢لزظ٤ٓ٧ ٚش طِي
حُلز٤زش حُظ ٢حكزٜخ ٝطـٍِ رٜخ :
وـُُ ٞزَخَٗـشً
ذ َٗ ِ
هِ ِلَ٣ ٢خ أ ُ َٓ َْ ٤حُوَِـ ِ
َحُي
َ٘ٗٝيُ حُ َ ُٟٞ ٜػ ُ َّْ حك َؼ ِِٓ ٢خ َرـي ِ
ٓ ِِ ٢حُزَخَٗشَ حُـََّ٘خ َء ِرخَ٧ر َطـقِ حَُّـٌِ١
َ
رِ ِ ٚحُ َٔخ ُء َ َٛك٤َّ٤ـضُ أَ١ـ ٍَ ٬ى َِحٍ ِى
٘ َّ٤ـشً
حَُح ِث َ
ل٤ـٖ َ
ػ ِ
َ ََٛ ٝهُٔضُ َرؼ َي َّ
ًُـي
ـ٠خء ٝحهظ ََصُ
ِ
ِ
َٓوَخ َّ أَه ٠حُزَ
َ٘٤خ ١كِ ٢حُي َِّحٍ ػَزَسً
ًَ ََٛ ٝل ٌَلَض ػ َ
ظـْ حُ ُّزئُُـ ِئ حُ ُٔظ َ َٜـخ ُِ ِي
كُ ََحىَِ ًََ٘ ٟ
ٔـض ُٓ ِ٤ٜزَـشً
حُـٞحىِ ١أَََُ ٤
كَ٤خرَخَٗشَ َ
ػََِ٘٤ـخ ِظـِ ُُ٬ي
ِٓ َٖ هللاِ إَٔ طُل َٔـَ ٠
حُـٞحىِ ١أَػِ٤زِـُٓ ٢ظََّٔ٤ـخ ً
ََ٣ٝخرَخَٗـشَ َ
ٓ َو ٍـْ َُزَّٔظِـ ِ ٚكِـِ ٢كزَـخ ُِ ِي
أَهخ َ
ن ًََٓ َ٬ـُٚ
 ًَِّٝلظَِِ٘ٓ ٢ـٖ  َ٫أ ُ ِ٤١ـ ُ
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َٗ َٜـخٍحً َ٤َُ َ ٫ٝـ َ ٫َٝ ً٬رَ َ
ـي
٤ـٖ ًَ ُِ ِ
ٟؼ٤لَـشً
ض َ
ِ ًُ٘ٝ ٟٜٞ
َ٣ِٞ ٛضُ َ َُْٝط َ َ
كٌََٜح رَـٌ َ٬ء هَـي رُ ِِ٤ـضُ ِرـٌَ ُِ ِي
ذ َ
ٝأٍؿ ـ ُغ ٍح٤ٟـخ ً
ؿ٠زَخٗـخ ً
ٝأًَ َُ ٛ
ِ
٤ٟظِِ٘ـ ٢رَ َ
ٔ ُْ َٓخ أٍَ َ
ًُـي
ٝأُه ِ
٤ـٖ ِ
َ٣وُ
َ
ُٞـَٛ ًٍَ ٕٞـخ َٝحػظ َ ُِِ َٜـخ َٝاَِّٗٔـخ
حػظِحُُ ِي
لْ ِػ٘يِ١
َ ُ٣
ٛخد حَُّ٘ ِ
ٔخ َِ ًَ ١ٝ
ِ
ٓوَ٤ظ ِ٘ـ٢
َ
لْ كَؤَٗـ ِ
ض َ
ػيِٓظ ُ ِي ِٖٓ َٗ ِ
ذ َٖٓ َُْ ُ٣زَخ ُِ ِي
َُّ ّٝ
ًُئ َ
 ١كُِ ٢ك ّ ِ
حَُ َّ
ـخٕ َٖٓ َُٔـضُ َ٫هِ٤ـخ ً
َ٤ََّ٘ٓ ٝظُُِِ٘ ٢وَ َ٤
ـي
ٗ٠ـ َٜخٍ َِ٤َُ َ ٫ٝـَ ٠ر٤ـٖ ََ ًَ ُِ ِ
زَ َِٓ َ٫ٝـٖ َؿـَ ٬ى ٍس
كَ َٔخ ِر ِي ِٖٓ َ
ٍ ٛ
ـٞح ُِ ِي
َ ِٖٓ َ٫ٝػَِحءٍ كَخ ٢ٌِ ِِ ٛكِ ٢حُ ََ ٜ
ػَِ ٠حُ َل٘ـخ
ٔخ ًِِ ٢ر ٌَ ِلَّ ٢
ُِ َِ٘ ٜ٤ي ِآ َ
ًٍحء ػَ ٢ِ٘٤ىَٓؼَـٜخ كِـ٣ُِ ٠ـخ ُِ ِي
ِ ٝا َ
ض َ١ؤ كِ ٢حَُّ٘ ِخٍ أَػَِـ ُْ أََّٗـُٚ
َ َُٞٝهُِ ِ
ٛـخ ُِ ِي
يٕ ََُ٘خ ِٖٓ َِ ٝ
ُٛيًِ ِٓ ٟ
٘ي أٍَ ُٓ ٝ
لَٛ ٞـخ كَ َ١ٞجظُـ َٜخ
َُوَيَّٓضُ ٍِؿ َِِ َٗ ٢
٘ي ُِ ٢أََ ٝ
ؿَّ٤شً ِٖٓ َ
ٟـِ ُِ َ٬ي
ُٛيًِ ِٓ ٟ
ـي ََٗرَـشً
ذ ِٖٓ ٗ َََحرِ ِ
َُٔ٣ٝوَِ ُٓ ٠ل ٌّ
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ؼ ٖ٤رِٜخ اًِ ِك٤ـ ََ ى َ
َُ ٕٝكـِ ُِ ٬ي
ُ َ٣
خّ َُ َ٣ؿ َ
حَُ ِر٤ـ َغ ِ ٝاَّٗ َٔ ـخ
َّ ٕٞ
أ َ ٍَ ٟحَُّ٘ َ
ـٞح ُِ ِي
ٍَؿخثِ ٢حٌَُِّ ١أٍَ ُؿ َ ٞؿيح ً ِٖٓ َٗ َ
َ٣ـي َؿ ؼِظِِ٘ـ٢
أَ ٢ِ٘٣أَكَُِ٘ٔ٣ ٢ـَ٣ ٠ي ِ
ٗ َٔـخ ُِ ِي
ف َف أَّ َ
ََّ٤ٛطِِ٘ـ ٢كِـِ ٢
كَ َ
أَ َ
ـخء ٍس
ٔ ِ
ٓخ َءِٗـ ٢إَٔ ِِٗظِِ٘ـِ ٢ر َٔ َ
َُجِٖ َ
ٓ ََِّٗ ٢أ َ ِّٗـَ ٢ه َطـَصُ رِزـخ ُِ ِي
َُوَي َ

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

28
ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى
 ٞٛحر ٞػزي حَُكٖٔ ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى رٖ ٝحٟق حُل٘ظِ٢
حَُٔ.١ُٝ
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ٝحّ ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى هٞحٍُٓ٤ش ٝهً َ٤خٗض طًَ٤ش .
ُٝي حرٖ حُٔزخٍى ٓ٘ش ػٔخٕ ػَ٘س ٓٝخثش ٛـَ٣ش حُٔوخرِش ُٔ٘ش\ 736
ٓ٬٤ى٣ش كٓ ٢ي٘٣ش ( َٓ ٢ٛٝ )ٝحكيٓ ٟيٕ هَحٓخٕ ك ُٖٓ ٢حُوِ٤لش
ح٘ٛ ١ٞٓ٫خّ رٖ ػزي حُِٔي كطِذ حُؼِْ  ٞٛٝحرٖ ػَ٘٘ٓ ٖ٣ش ٍٝكَ ك٢
ِ١زٝ ٚك٣ ٚ٤و: ٍٞ
رخىٍ حٍُٞػَخ
٣خ ١خُذ
ِ
حُؼِْ ِ
حُ٘خّ أٗظ ُْ
٣خ أَٜ ٣خ
َ

ػ٘ذ
ٌ

ََٛ ٝخؿَ حََُّ٘ٝ َّ ٞحُ ٛـَ حُ٘زَؼَخ
٣لٜي ُ ٙحُٔٞصُ ًَِّٔخ َِ١ؼخ

ه َ٤أهيّ ٗ٤ن ُو ٞٛ ٚ٤حَُر٤غ رٖ أْٗ حُوَحٓخٗ ٢فطلٝ َ٤ىهَ اُٚ٤
اُ ٠حُٔـٖ كٔٔغ ٓ٘ٗ ٚلٞح ٖٓ أٍرؼ ٖ٤كي٣ؼخ ػْ حٍطلَ ك٘ٓ ٢ش اكيٟ
ٝحُظطٞحف
.
ٝأٍرؼٓٝ ٖ٤جش ٝأهٌ ػٖ روخ٣خ حُظخرؼٝ ٖ٤أًؼَ ٖٓ حُظَكخٍ
أؿَ٤ح رًٔ ٤طخ
ٗ٘ؤ حرٖ حُٔزخٍى ك ٢أَٓس ٓظٞحٟؼش كوي ًخٕ أرٙٞ
ً
ٓخ ك ٢رٔظخٕ ٧كي ح٧ػَ٣خء ؿ َ٤إٔ ٝحُيٌٛ ٙح ًخٕ ٓزذ ٍهخثٚ
٣ؼَٔ كخٍ ً
أٍٝػٓ ٚخً ٫ؼَ٤ح ٝحكَح ٓيٍحٍحٝ .إ حُٔظؤَٓ دٌٛح حُٔخٍ حٌُٛٝ ١ق رؤٗٚ
ٓيٍحٍح ُ٤ؼِْ أٗٓ ٚزذ حُو ًِٚ َ٤كوي حًظٔزٝ ٚحُي ٙحُٔزخٍى رـي ٝؿٍ ٜي
ًٝلخف ٛٝزَ كٌخٕ ػَٔس ٣خٗؼش ٓو٘ؼش َُؿَ ٍٝع كَ ٚ٣ػِ ٠أىحء كن
حُؼَٔ كِْ  َٝ٣ا ٫إٔ ٘٣ـَ ًَ ٝهظ ٚك ٢حُؼَٔ طلًَ٣خ ٍَُُم حُلٍ٬
كو َ٤كِْ ٣ظطِغ ًٓ ٞ٣خ ُ ٖٓ ًَ٨حُزٔظخٕ ٓ ٞٛٝخ ٌ٣ظ٘لٛ ٚخكذ حُزٔظخٕ
ػ٘ذ ٣ؤًِٜخ
٣ٝظؼـذ ُٝ .ٚه َ٤ك ٢اكي٣ُ ٟخٍحطُِ ٚزٔظخٕ ِ١ذ ٓ٘ ٚح
كـخء ٙرٞحكيس كٞؿيٛخ كخٓ٠ش كطِذ ٓ٘ٝ ٚحكيس أهَ ٟكٌخٗض ًٌُي
كوخٍ ُُ ًْ :ٚي كٌٛ ٢ح حُزٔظخٕ ٝأٗض  ٫طؼَف حُلخٓ ٖٓ ٞحُلِٞ؟
كوخٍ ٓزخٍى – ٛخىهًخ –٤ًٝ :ق أػَف ٝأٗخ ُْ أًم ًٗ ٢ءح ٓ٘!!ٚ
كظؼـذ ٛخكذ حُزٔظخٕ.
ٝهخٍ :أ ٫طظٔظغ رزؼٓ ٞخ  ٞٛطلض ٣ي٣ي؟!
هخٍ ٓزخٍى ُْ :طؤًٕ ُ ٢كًُ ٢ي ..كٌ٤ق أٓظلَ ٓخ ُ٢ُ ْ٤؟
ٌٓض حَُؿَ ٓ٘يً٘ٛخ ٝهخٍ ُ:ٚ
 كوي أًٗض ُي ٖٓ ح ٕ٥كٌَ!348

ٝك ٢حُو٠خس ٣و: ٍٞ
٣خ ػي ٍَ ٝحُزِ ٬ى أٗظُْ

ِثخد
ً ٌ

حُؼٕٞ٤
ٓظظَطٌْ ػٖ
ِ

حُؼ٤خد
ُ

إٔ حٌُثخد طٜطخى ٝك٘خ ً
ؿّ َ٤
ٓٝزخآطٜخ
ُ ٤ٜ٣ٝي حُؼيٓ ٍُ ٝخٍ
ػَٔٝح َٓ ٟٞغ حُظِ ُّٜ٘غ

حَُ٤ظخٓ٠

حُولخٍ
ُ

رخهظ٘خًٔ ٙخ ُ ٤ٜ٣ي

حُ٤زخد
ُ
حُؼوخد
ُ

ٓ٘ ُْٜ
هَحد
ح٩هْٜ٘ٓ ٙ٬
ٓٝل َُّ
ِ
ُ

ٝصصكنم ؿٔ٤غ حُٜٔخىٍ ػِ ٠أًٗ ٚخٕ ٖٓ ّ٬١د حُؼِْ ٝحُٔؼَكش
ٗخىٍ حُٔؼخٍ ٍكَ اُ ٠ؿٔ٤غ ح٧هطخٍ حُظً ٢خٗض ٓؼَٝكش رخُ٘٘خ ١حُؼِٔ ٢ك٢
ػ َٜٙكَك٬ط ٚكِ١ ٢ذ حُؼِْ ًؼَ٤س ٍكَ حُ ٠حُٝ َٜٓٝ ٖٔ٤حُ٘خّ
ٝحُـَِ٣س ٝحُزَٜسٝحٌُٞكش ٝهي ٜٗي ُ ٚأكٔي رٖ ك٘زَ رٌُي .
ًٝخٕ ٖٓ حهٞحُ( ٚهِٜظخٕ ٖٓ ًخٗظخ كٗ ٚ٤ـخ :حُٜيم ٝكذ أٛلخد
دمحم)ٝ .هي ًخٕ ٘٘٣ي حُؼِْ ك٤غ ٍآ٣ٝ ٙؤهٌ ٙك٤غ ٝؿي٘ٔ٣ ٫ ٙؼًُ ٖٓ ٚي
ٓخٗغ ٝكًُ ٢ي ٣و:ٍٞ
خّ
اَُ ٠هللا أٌُٗ ٫ ٞاُ ٠حَُّ٘ ِ

أَّٗ٘٢

َِ٤س
أٍَ ٟهَِّش ً ك ٢اِ ْه َٞس ٍ ََ ٝ
ػ٘ َ
َ
ٍَ
خٝػَظ٘ ٢رِخُ ٌَٔ َِخٍ ِّ هُي ٍَْس
كََِ ١َ ٞ

ح٧ه٬م  ٫أٓظط٤ؼُٜخ
أٍٛ ٟخُق
َ
ِ
َِ ٍَ ١ًِٝك ٍْ َٓخ ًُ٘ضُ ِٓ ْ
ٖٔ ُ٤٠ِ ُ٣ؼ َٜخ
ُـخ َى ػِ ْٜ٤خ رخُ٘ٞح ٍِ

ٍر٤ؼُٜخ

ٝهي ًظذ ػٖٔ  ٞٛكٞهٝ ٚػٖٔ ٓ ٞٛؼًِٝ ٚظذ حُؼِْ ػٖٔ  ٞٛأٛـَ
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ٓ٘ٝ ٚهي ٍ ١ٝأٗٓ ٚخص حرٖ ُّ ٚ
كؼِحٓ ٙـ ٢ٓٞرُٞي ٙكوخٍ ُ: ٚ
 ٘٣زـُِ ٢ؼخهَ إٔ ٣لؼَ حُٓ ّٞ٤خ ٣لؼِ ٚحُـخ َٛرؼي أٓزٞع. كوخٍ رٖ حُٔزخٍى  :حًظزٞح .ٌٙٛرِؾ رُٝ ٚؼ ٚرٌظخرش حُؼِْ ٓزِـخ ً ؿؼَ حُ٘خّ ٣ؼـزٓٝ ٚ٘ٓ ٕٞجَ :
 ًْ طٌظذ؟ هخٍُ :ؼَ حٌُِٔش حُظ ٢أٗظلغ رٜخ ُْ أًظزٜخ رؼي.ٝػخر ٚه ٚٓٞػًِ ٠ؼَس ِ١زُِ ٚلي٣غ
كوخُٞح :آُ ٠ظ ٠طٔٔغ؟
كوخٍ  :اُ ٠حُٔٔخص.
٣ٝوخٍ ك ٢كذ حَُثخٓش :
ٓ ِش ىح ٌء  ٫ىٝحء ُُٚ
كذ حَُ٣خ َ
ُّ

َ
ْٔ
ٝهِّٔخ طـ ُي
حَُح ٖ٤ٟرخُو َ

ٝه َ٤ػَٔ ػِ ٠ؿٔغ أٍرؼ ٖ٤كي٣ؼخ ط٘لٌ٤ح ُو ٍٞحُلز٤ذ حُٜٔطل٠
ملسو هيلع هللا ىلص (ٖٓ كلع ػِ ٠أٓظ ٢أٍرؼ ٖ٤كي٣ؼخ ً ٖٓ أَٓ ىٜ٘٣خ رؼؼ ٚهللا  ّٞ٣حُو٤خٓش
كَُٓ ٢س حُلوٜخء ٝحُؼِٔخء)
ٝه٫ َ٤رٖ حُٔزخٍى  :اًح أٗض ٤ِٛض ُْ  ٫طـِْ ٓؼ٘خ ؟
هخٍ  :أؿِْ ٓغ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ ٖ٤أٗظَ كً ٢ظزٝ ْٜآػخٍ ْٛكٔخ أ٘ٛغ
ٓؼٌْ ؟ ٝأٗظْ طـظخر ٕٞحُ٘خّ
ٓجَ  ْٛ ٖٓ :حُ٘خّ ؟
ُ ٝكوخٍ  :حُؼِٔخء
ه : َ٤كٖٔ حُِٔٞى ؟
هخٍ  :حُِٛخى ٝ
ه : َ٤كٖٔ حُـٞؿخء ؟
هخٍ  :هِٔ٣ش ٝأٛلخرش (٣ؼ٘ ٖٓ ٢أَٓحء حُظِٔش)
ه : َ٤كٖٔ حُٔلِش ؟
هخٍ  :حٌُ٣ ٖ٣ؼ ٕٞ٘٤ري.ْٜ٘٣
ٝهخٍ ك ٢حُؼِْ ٝح: ِٚٛ
ٌ
ٝطَ٘٣ق
ُٖ٣
حُ ِؼِ ُْ
ٌ

ُٜخك ِزٚ
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َ
حُؼِْ
كٕ٘ٞ
كخُِ١ذ ٛي٣ضَ
ِ
ه َ٤ك ُٚ َٖٔ ٤أ ٌَ ٛر٬
َ ٫

د
أ َى ِ

ػٔ١ٝ ٢طٔ ٍش
ًْ ٖٓ
ٍ
َٗ٣ق أهّ ٢
ٌَٓٓ ٍش آرخإُٙ
ك ٢ر٤ض
ُ

ٗـذ

ٓوَف ح٥رخء ً١
ٝطـخٍَ ٛ
ِ

ٝح٧ىَرخ

َ
 ٌٕٞ٣ػِٓ ٠خ كخط ُٚكيِرخ
كظ٠
حٗظٔزخ

كيّ ُي ٟحُوٓ ّٞؼَٝف اًح
ٍ
ًخٗٞح ٍإٓٝخ ً كؤٓٔ ٠رؼيْٛ

ًثزخ

أىد
ٗخٍ حُؼ٬ء رٝ ٚحُـخٙ

ٝحُ٘ٔزخ

ٝهخٍ  :إ حُزَٜحء ٣ ٫ؤٓ٘ ٖٓ ٕٞأٍرغ :
ًٗذ هي ٓ٣ ٫ ٠٠يٍٓ ١خ ٜ٘٣غ ك ٚ٤حَُد ػِ ٝؿَ
ٝػَٔ هي روُ٣ ٫ ٢يٍٓ ٟخك ٖٓ ٚ٤حٌُِٜش
ٝك َ٠هي أُػط ٢حُؼزي ُؼِٝ ٌَٓ ٚحٓظيٍحؽ
ُ٬ٟٝش هي ُ٘٣ض َ٣حٛخ
ٛي. ٟ
ً
٣ُٝؾ هِذ ٓخػش كوي ِٔ٣ذ حَُٔء ى٘٣ ٫ٝ ٚ٘٣ؼَ.
ٝهخٍ ح٠٣خ :
أىّرضُ ٗلٔ ٢كٔخ ٝؿيصُ ُٜخ
ٖٓ رؼ ِي طو ٟٞحٖٓ ُٚ٩
ك َّ ً ٢كخ٫طٜخ ٝإ

َٜص
ه ُ

ٝؿ٤زَ ِش حُ٘خّ ّ
إ

ؿ٤زَظ َ ُْٜ

د
أ َى ِ

د
أكٔٛ ٖٓ َُ ٠ظِٜخ ػٖ حٌُ ٌِ ِ

هِضُ ُٜخ ١خثؼخ ً

ٝأًَ ُٓ ٜخ
ِ

ذ
ّ
كَ َٜٓخ ً ٝحُـ ٍ٬ك ٢حٌُظ ُ ِ
حُلِ ُْ ٝحُؼِ ُْ ُ
ذ
ُ ١ً ٖ٣حُ َل َ
ٔ ِ
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إ ًخٕ ٖٓ كٍ ٠ش ًٓ٬ي

٣خ
ٗلْ ّ
كبٕ حٌُٔٞصَ ٖٓ
ُ

ذ
ًَ َِ ٛ

 ١ٍٝٝػ٘ ٚحٗ ٚهخٍ :
(هَؿض ُِـَِٓ ٝس كِٔخ طَحءص حُلجظخٕ هَؽ ٖٓ ٛق حُظَى كخٍّ ٣يػٞ
اُ ٠حُزَحُ كوَؿض اُ ٚ٤كبًح هي ىهَ ٝهض حُ٬ٜس هِض ُ:ٚ
 ط٘ق ػ٘ ٢كظ ٠أ ٢ِٛػْ أكَؽ ُي .كظ٘ل ٠ك٤ِٜض ًٍؼظًٛٝ ٖ٤زض اُ ٚ٤كوخٍ ُ٢
أ ٞ٣كظ٘ل٤ض ػ٘ ٚكـؼَ  ٢ِٜ٣اُ ٠حُْ٘ٔ
 :ط٘ق ػ٘ ٢كظ ٠أ ٢ِٛأٗخ حكِٔخ هَ ٓخؿيح ٔٔٛض إٔ حؿيٍ ر ٚكبًح هخث٣ ٬وٝ :ٍٞأٝكٞح رخُؼٜي إ حُؼٜي
ًخٕ ٓٔج . ٫ٞكظًَض حُـيٍ كِٔخ كَؽ ٖٓ ٬ٛط ٚهخٍ ُ:٢
 ُْ طلًَض؟هِض :أٍىص حُـيٍ ري
هخٍ :كِْ طًَظٚ؟
هِض  ٢ٗ٧أَٓص رظًَ.ٚ
هخٍ حٌُ ١أَٓى رظَى حُـيٍ أَٓٗ ٢رخٔ٣٩خٕ ٝآٖٓ ٝحُظلن رٜق حُِٔٔٔ.ٖ٤
كوي ىػظ ٚأه٬ه ٚأ٣ ٫ـيٍ رؤػيحث ٚكٌخٗض رًَش أه٬ه ٚإٔ حٗ ْ٠ػي ٙٝاُ٠
ح ّ٬ٓ٩رؼي إٔ ًخٕ ٖٓ حُٔلخٍر.) ُٚ ٖ٤
ٓخص رٔي٘٣ش (٢ٛص )ػِ ٠حُلَحص رؼي حٕ ػخى ٖٓ ؿِ ٝحَُّٝ
ًُٝي ٓ٘ش \ٛ 181ـَ٣ش حُٔٞحكن ُٔ٘ش \٬٤ٓ 797ى٣ش .
 ٖٓٝحػخًٍ ٙظخد ك( ٢حُـٜخى)  ٞٛٝأ٘ٛ ٖٓ ٍٝق كٚ٤
ًٝظخد (حَُهخثن ) -كٓ ٢ـِي.
ٖٓ ٗؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص:
حُؼِْ
هَص َٛ٧
َ
٤ًٝق ّ
ِ

أػُْٜ ُ٘٤
أ ٝحٓظٌِّٝح ٌُ ٌّ٣حُ٘ ّٞأٝ

ٝحُٔٞصُ  ٍُِْٛ ٌُ٘٣ؿَٜح ً

ػ٤ٗ٬شً
ع ُوي
ًُ ٞخٕ
ُِو ّٞأٓٔخ ٌ
ِ
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ٛـؼٞح
ٓٔؼٔٞح

ٝحُ٘خٍ ٟخكَ٤شٌ  ٫رُ َّي
ُ

ٍٓٞىُْٛ
َ
٣يٍ٘٣ ٖٓ ٕٝـٖٓٝ ٞ
ْ٤ُٝ

٣وَ ُغ

ٔض حُطٝ َ٤حٗ٧ؼخّ آٓ٘شً
هي أٓ َ
ُ
٣وٖ ُٜخ
حُزلَ ُْ
ٝحُ٘ ٕٞك٢
َ
ِ

َ
ع
كِ ُ

ٝح٥ى َِٓ ُّ ٢رٌٜح

َٓط َ ٌَٖ ٜ

ذ
حٌُٔ ِ

حُـٔغ
كظٞ٣ ٠حكّٞ٣ ِٚ ٤
ِ
اً

َ
حُ٘زٕٞ٤

ٓ٘لَىح
ٝح٧رٜخٍ
ٝه ُٜٚٔحُـِ ُي
ُ

حُٜلق ك ٢ح٣٧يََّ٘٘ٓ ١س
١ٝخٍص
ُ

َ
ٜٗٞىى
ً٤ق
َ

ٝحُٔٔ ُغ

هخثٔشٌ
ُّ
ٝحُـٖ ٝح٬ٓ٧ىُ هي ه٘ؼٞح
ٝحْٗ٩
ُ

ٝحٜٗ٧خى

ُّ ٞ٣ى هِ ًٝٝ ٌّ ٞػ ٌِّ
َ

ُُٚ
حَٓ٧حٍ
ٍه٤ذ ػِ٠
ٌ
ِ

ّ ِ ٣ط ِِ ُغ

أٗ ُْٜ

ُٞ

حَُٔحثَ
كٜ٤خ
ُ

ٝح٧هزخٍ
ُ

حُو٘خُ٘٣ ٢ً َ٣ـٞح أٝ
ُْ ٛ
ُ

ط َّط َِ ُغ
حُ٠ز ُغ

ٝحهؼشٌ

ٝحٗ٧زخ ُء

ػ ّٔخ هِ ٫ٝ َ٤طيٍ ١رٔخ ٣و ُغ
ُُٚ
حُـل ْ٤كٔخ طزو٫ٝ ٠
أّ
ِ

ع
طي ُ

ط ١ٜٞرٌِٜخطٜخ ٍٞ١ح ً

ٝطَكؼ ُْٜ
اًح ٍؿٞح ٓوَؿخ ٖٓ ؿ ّٜٔخ

ٝهؼٞح

١خٍ حُزٌخ ُء كِْ ٘٣لَغ

طَ٠ػُْٜ
ُّ
ٜ٤ٛخصَ ٍِ ٫هَّشٌ طـ٘٫ٝ ٢

َ
ؿِعُ

حُـ٘خٕ ٝك ٫ ُٞحٗوطخع
أك٢
ِ
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٘٣ َٛلغ حُؼِْ هزَ حُٔٞص

ػخُ َُٔٚ
هي ٓخٍ ه ٌّ ٞرٜخ حَُؿؼ ٢كٔخ ٍ َؿ ؼٞح

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

29

ػزي حَُكٖٔ رٖ كٔخٕ حٜٗ٫خٍ١

 ٞٛٝحر ٞدمحم ٝه َ٤حرٓ ٞؼ٤ي ػزي حَُكٖٔ رٖ كٔخٕ رٖ ػخرض بن
المنذر بن حرام بن عمرو بن زٌد مناة بن عدي بن عمرو بن مالن بن
النجار الخزرجً األنصاري  ٞٛطخرؼٗٝ ٢خػَ  ٝأر ٞٛ ٙٞحُٜلخر٢
حُـِٗ َ٤خػَ ٍٓ ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص كٔخٕ رٖ ػخرض .
354

ٝأٓ ٖ٣َ٤ٓ ٚر٘ض ٗٔؼًٝ ٕٞخٕ حُٔوٞهْ ِٓي حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش
ٝحُ٘خثذ حُؼخّ حُيُٝش حُزِٗ٤ط٤ش ك َٜٓ ٢هي أٍَٓ اُ ٍٍٞٓ ٠هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ؿخٍ٣ظٔٛ ٖ٤خٓ :خٍ٣ش حُوزط٤ش ٝأهظٜخ ٓ ٖ٣َ٤ر٘ض ٗٔؼ ٕٞكظِٝؽ
حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص ٓخٍ٣ش كُٞيص ُ ٚحر٘ ٚحرَحٝ ْ٤ٛأٛي ٟحُ ٠كٔخٕ رٖ ػخرض
حهظٜخ ٓ ٖ٣َ٤ر٘ض ٗٔؼ ٕٞكؤِٓٔض ٝطِٝؿٜخ ٝأٗـذ ٜٓ٘خ ػزي
حَُكٖٔ كٞحُيط ٚهخُش حرَح ْ٤ٛحرٖ حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .
ُُٝي ك ُٖٓ ٢حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس .
ًٝخٕ ػزي حَُكٖٔ رٖ كٔخٕ رٖ ػخرض حٜٗ٧خٍٗ ١خػَح ٓؤ٤خ ك٢
حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس حٗظ َٜرخُ٘ؼَ ك ُٖٓ ٢أرٝ.ٚ٤هخٍ كٔخٕ :
كٖٔ ُِوٞحك ٢رؼي كٔخٕ ٝحر٘ٚ
ُِٔ ٖٓٝؼخٗ ٢رؼي ُ٣ي رٖ ػخرض
َ َُٝي ٍػز ُي حَُكٖٔ :حَُ ٤ُٞي ٝآٔخػٝ ََ ٤أ ّّ كَِحّ ٝأ ّٓ  ْٜأ ّّ
ٔ َ
خٕ ٝحُلَُ٣ؼش ٓٝؼ٤ي ًٝخٕ ٗخػَح
َ
ٗ ْ٤زش ر٘ض حُٔخثذ رٖ ٣ِ٣ي ٝك ّ
ٝهخٍ دمحم رٖ ٓؼيٗ ٖٓ ٞٛ :ؼَحء حُطزوش حُؼخٗ٤ش ٖٓ طخرؼ ٢أ َ ْ َٛحُٔي٘٣ش.
ٓؼ ٖ٤ك ٢طخرؼ ٢أَٛ
ٗخػَح ًًَ َََ ُٙح ْر ُٖ
ٓ ْؼ ٍيً :خٕ ػزي حَُكٖٔ
ٝهَخ ٍَ ح ْر ُٖ َ
ً
ٍ
حُٔي٘٣ش ٓٝليّػ ًًَٙٝ ْٜ٤حرٖ كزخٕ ك ٢ػوخص حُظخرؼ.ٖ٤
ٗ ٖٓٝؼَ: ٙ
ُظـ٤ذ
أٜ٣خ حُ٘خطٔ٢
َ

ٓؼِ٢
اٗٔخ أٗض كَ ٢
ٍ٬ٟ

 ٫طٔ ّزَ٘٘ ٢كِٔضَ

ر َزٌِّ١

ّ
حٌَُ ْ٣كٚ٤
ٓذ
إ َّ
ِ

ٗلخء

طَْ٤ٜ

إ رٌَِّ ٖٓ ١حَُؿخٍ حٌَُْ٣

ٔذ حُِْٗ٤
اٗٔخ حُٔٞصُ إٔ َّ ُ٣
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أٗذ رخُ َلِٕ طْ٤
ٓخ أرخَُّ ٢
أّ ٛـخٗ ٢رظ َٜؿ٤ذ ُجْ٤
ٔخٕ رَ ََِْٓش ر٘ض ُٓؼَخ ِ٣ٝش كوخٍ:
ٝهَ٤
ٗزذ ػزي حَُكٖٔ رٖ َك َّ
َ
ٍَ ْٓ َُ َ َْ ٛط َ ًٌْ َُِ َ
ٖ٣

َّ ْٞ َ٣
َ
ؿ َ
ََٔٗ٤خ ِرخُظَِّّٔ٘٢
ـِح ٍٍ ِا ًْ هَ َط ْؼَ٘خ َٓ َ

َللاَ َُ ٢َْ ٗ َْ ٛء
اِ ًْ طَوُ ْ :َٖ ٤ْ ُِ ٞػ َْٔ ََ َى ّ
ٔ ِِ َ
ػ ِّ٘٢
٤ي َ
ف ْ ُ٣
َٝاِ ْٕ ُؿ ََّ َ
ٓ َْ ٞ
أ ُ ّْ َ ََ ٛح َْ ١ؼ ْٔضُ ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ َ٣خ ح ْر َٖ
ٔ َ
خٕ ًَ َٔخ هَ ْي أ َ ٍَ َ
حى أ َ ْ١ؼَ ْٔضَ ِِّٓ٘٢
َك َّ
كـ٠ذ ٝىهَ ػِٓ ٠ؼخ٣ٝش كوخٍ:
ٗؼَ٣ِ٣ ٙي
كزِؾ
ِ
ُ
 ٣خ أَٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤أَُْ طَ ِاٌُٛ ٠ح حُ ِؼ ِْؾِ ٖٓ أَ٣ َٛؼَد ً٤ق َ٣ظ َ َُْ ٌَّ ٜرؤ َ
ػَحٟ٘خ َ ُ٣ٝ
ذ ر٘ٔخث٘خ؟!
٘زِّ ُ
ِ
كوخٍٞٛ ٖٓ :؟
ٔخٕ ٝ .أَٗ٘يٓ ٙخ هخٍ.
هخٍ :ػزي حَُكٖٔ رٖ َك َّ
كوخٍ٣ :خ ٣ِ٣ي ُ ْ٤حُؼُوُٞرشُ ٖٓ أَكي أَهز َق ٜٓ٘خ ٖٓ ً ١ٝحُويٍس كؤ َ َْْٓ ٜ
كظ٣ ٠ويّ ٝك ُي حَٜٗ٧خٍ ػْ ًَ ًِ َْٗ ٢ر. ٚ
كِٔخ هيّ ٝكي حٜٗ٫خٍحُ َََٙ ًًَ ٠رٚ

كِٔخ ىهِٞح ػِ ٚ٤هخٍ:

رَ َِْٓش ر٘ض أَْٓ َ٤
 ٣خ ػزي حَُكٖٔ أَُْ ٣زِـ٘ ٢أَٗي ط ُ َحُٔئٖٓ٘٤؟
٘ ِزّ ُ
ذ َ
حُٔئٓ٘ ُٞٝ ٖ٤ػِٔض إَٔ أ َ َكيًح أ َ
هخٍ :رِ٣ ٠خ أَْٓ َ٤
َٗف ٜٓ٘خ ُ٘ؼَ١
ُ
ُ٘ززض رٜخ
هخٍ :كؤَ ٖ٣أَٗض ػٖ أُهظٜخ ٘ٛي؟
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هخٍٝ :إِ ُٜخ ُ٧هظًخ ٣وخٍ ُٜخ٘ٛ :ي؟
هخٍٗ :ؼْ .
ٝاِٗٔخ أٍَحى ٓؼخ٣ٝش إَٔ َ ُ٣
ِد ٗلٔ ٚكِْ َ٣ى ٣ِ٣ي ٓخ ًخٕ
ذ رٜٔخ ؿٔ٤ؼًخ كَ ٌٌّ٤
٘ ِزّ َ
ٖٓ ًُي كؤٍََٓ ِاًُ ٠ؼذ رٖ ُؿؼَ ْ َ ٤كوخٍ:
 ح ُْ ٛؾ حَٜٗ٧خٍ ..م ٖٓ أَْٓ َ٤
حُٔئٓ٘ ٢ٌُ٘ٝ !ٖ٤أَىُي ػِ ٠حُ٘خػَ حٌُخكَ حُٔخَٛ
كوخٍ :أ َ ْك ََ ُ
هخٍٞٛ ٖٓ :؟
هخٍ :حَ٧هطَ
كيػخ ٙكوخٍ :أ َ ُْ ٛؾ حَٜٗ٧خٍ
م ٖٓ أَْٓ َ٤
حُٔئٓ٘!ٖ٤
كوخٍ :أ َ ْك ََ ُ
ق ،أََٗخ َُ َي رٌٜح
هخٍ ٫ :ط َ َو ْ
كٜـخ ْٛكوخٍ:
ٔ ْزضَ ح ْر َٖ ح ُْلُ ََ ْ٣ؼَ ِش ِه ِْظَُٚ
َٝاًَِح َٗ َ
خٍ ٍس َِ ٝك َٔ ِخٍ
ًَخُ َـ ْل ِٖ َر ِْ َٖ ٤ك َٔ َ
ٜخرَشً
َُؼَ َٖ ح ِ َٖ ِٓ َُُٚ٫ح ُِْ ْٞ ُٜ َ٤ى ِػ َ
ِ ََ ِٛ َٝ ٍَ ِٜ ٤ْ َِٛحٍ
ِرخ ُْ ِـ ِْعِ رَ ُْ َٖ ٤
ٔظ ُ ُْ ِٓ ْٖ أ َ َْٜ ِِ ٛخ
َهُِّ ٞح ح ُْ ٌَٔ َِخٍ َّ َُ ْ
خك ٌَُْ٤رَِ٘ ٢ح َُّْ٘ َّـ ِخٍ
ٔ ِ
َُ ٝهٌُٝح َٓ َ
ٖ ِرخ ُْ ٌَٔ َِخٍ ِّ َٝح ُْؼَُِ ٠
ًَ َٛزَضْ هُ ََ ٌْ ٣
َٝح ُُِّْ ْئ ُّ ط َ ْلضَ َ
ِ ٜخٍ
ػ َٔخ ِث ِْ ْحَ ْٗ َ ٧
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َ
َٔ ػٖ
حُ٘ؼَ
كزِؾ
حُ٘ؼٔخٕ رٖ رَِ٘ َ٤كيهَ ػِٓ ٠ؼخ٣ٝش كل َ
ُ
ٍأْٓ ٚػٔخٓظَٝ ٚهخٍ:
 ٣خ أَْٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤أَطَْ ُُ ٟئ ًٓخ؟
هخٍ :رَ أًٍَٓ َََ ً ٟخ َ ٝه ْ ًَ ٤ح ٓٝخ ًحى؟
هخٍُ :ػْ حْ َ ٧ه َط َُ إَٔ حُُِّ ْئ َّ طلض ػٔخثٔ٘خ!
هخٍٝ :كؼَ؟
هخٍٗ :ؼْ
ٔخُٗ. ٚ
هخٍ :كِي ُِ َ
ًٝظذ ٓؼخ٣ٝش إَٔ ْ
٣ئط ٠ر ٚكَِ َّٔخ أ ُِ ٝط َ ٢ر ٚهخٍ َُِٓ:ٍٞ
ىه ِِْ٘ ٢ػَِ ٣ِ٣ ٠ي .
 -أَ ِ

كؤَىهِ ٚػِٚ٤

كوخٌٍٛ :ح حًٌُ٘ ١ض أَهخف
ق ٗ٤ج ًخ
هخٍ :ك ٬ط َ َو ْ
ٝىهَ ٣ِ٣ي ػِٓ ٠ؼخ٣ٝش
كوخٍَ :
ٓ ِْضَ اٌُِٛ ٠ح حَُؿَ حٌُٔ٣ ١يك٘خ ٍٝ ٖٓ ٢َٓ٣ٝح َء
ػ َّ َ٬أ َ ٍْ َ
ؿَٔط٘خ؟
هخٍٛ :ـخ حَٜٗ٧خٍ!
هخٍ٣ ٖٓٝ :ؼِْ ًُي؟
هخٍ :حُ٘ؼٔخٕ رٖ رَِ٘. َ٤
هخٍْ ُ٣ ٫ :وزَ َُ هَّ ٣ ٞٛٝ ُُٚٞي ِػُ٘ ٢لٔ ٌُٖٝ ٚط َ ْيػُ ٙٞرخُز٘٤ش ك ِبٕ أَػْ َزضَ ر٘٤ش
أ َ َه ٌْصَ َُٚ
ص ر٘٢ءٍ ك َو.َّٙ٬
كيػخ ٙرٜخ كِْ ٣ؤ ِ

358

ٗخػَح هِ َ٤حُلي٣غ هخٍ.:
ٓ ْؼ ٍيً :خٕ ػزي حَُكٖٔ
 ٝهَخ ٍَ ح ْر ُٖ َ
ً
أ ٫أرِؾ ٓؼخ٣ٝش رٖ

كَد

َ
طو ٕٞر٘خ ٛيُْ ًٍٝ

حُٔ٘خ٣خ

كوي أرِـظْ حُل٘ن

حُٜيٍٝح

حُيٝحثَ إٔ طيٍٝح
ػٔض رٌْ
ُ
د ٫طَٟ
رلَ ٍ
حِ ١ٞٓ٧
ّ

كٜ٤خ
 ٫ٝحُؼول ٢ا٫

ٓٔظـَ٤ح

ٔخٕ ػٖ
ٍ ٟٝدمحم رٖ ِآلخم ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ك َّ
حَُٔ١
أَر ٚ٤هخٍ َٓ :كٔخٕ رَٓ ٍٞهللا َ
 ٠َِّٛهللا ػِٓٝ ِْٓٝ ٚ٤ؼ ٚحُلخٍع ّ
ٔخٕ هخٍ:
كِٔخ ػَكَ ٚك َّ
َ٣خ َك ِخٍ َٓ ْٖ َْ ٣ـي ٍُْ ِر ٌِ َّٓ ِش َؿ ِخٍ ِٙ
ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ ِب َّٕ ُٓ َل َّٔيًح ْ َ٣ َ ٫ـي ٍُُ
َٝأ َ َٓخَٗشُ ح ُْ ُٔ ِ ََّ ١ك ُْ ٤
غ َُ ِو ْ٤ظََٚ
ػ َٜخ ْ ُ٣ َ٫ـ َز َُ
ْ ٛي ُ
ِٓؼْ َُ ح ُْ ُِّ َؿخ َؿ ِش َ
ِا ْٕ ط َ ْـي ٍُُٝح كَخُـَي ٍُْ ِٓ ْٖ ػَخىَحطِ ٌُ ْْ
ٔ ْوزَ َِ
َٝحُـَي ٍُْ ْ٘ َ٣زُضُ كِ ٢أ ُ ُ
 ٍِ ٞٛح ُْ َّ
َ َٝ َ٣
ؿ َْٔ ُٛ َُ ٤خٓ :خص ٓ٘ش أٍرغ ٓٝخثش.
هَخ ٍَ َه ِِ٤لَشُ َٝح ْر ُٖ َؿ َِ ٍ
ػٔخٗٝ ٢أٍرؼٖ٤
س
هخٍ حرٖ ػٔخًَ ٫ :أٍحٓ ٙللً ٞظخ  ٚٗ٧ه َ٤اٗ ٚػخٕ
ٓٝوظ٠خ ٙأٗٓ ٚخ أىٍى أرخٓ ٚٗ٧ ٙخص رؼي حُؤٔ ٖ٤رؤٍرغ أٗ ٝلٛٞخ
طٞك ٢ػزي حَُكٖٔ رٖ كٔخٕ حٜٗ٫خٍ٘ٓ ١ش ٓخثش ٝحٍرغ ُِٜـَس
ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝػَٔ ٙػٔخٗ٤ش ٝطٔؼ٘ٓ ٖ٤ش ك٤غ طؼزض حُٜٔخىٍحٗٚ
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ُٝي ك ُٖٓ ٢حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝحًٗ ٚخٕ ٍؿ ٬كٝ ُٖٓ ٢حُي٣ٝ ٙو ٍٞحُ٘ؼَ
ٝهي هخٍ كٔخٕ:
ٔ َ
خٕ َٝح ْر ِ٘ ِٚ
كَ َٔ ْٖ ُِ ِْوَ َٞح ِكَ ٢ر ْؼ َي َك َّ
ض
ََٔ ِْ ُِ ْٖ َٓ ٝؼَخِٗ ٢رَ ْؼ َي َُ ِْ ٣ي ْر ِٖ ػَخ ِر ِ
ٖٓ ٗؼَ ػزيحَُكٖٔ  ٌٙٛح٫ر٤خص :
ُ٤ض ٗؼَ ١أؿخثذ ُْ٤

رخُ٘خ

أّ٣شً ٓخ  ٌٖ٣كوي َ٣ؿ ُغ

حُـخ

ّ هِ ٢ِ٤أّ كخَٟ

ثذ
ُ
ّ
إ

ػَٔح

ٝػخَٓح

ٓٞ٣خ ً

ٞ٣ٝهَع

اٗٓ ْٜخٗؼٞى أّ هِش

حُ ٌُظّخد

أّ ؿلخء أّ أػُٞطي

حُوَح٢١

أٗض

ػخطذ

ًخٗٞح

ؿ٠زخٕ

ّ أّ أَٓ ١ر ٚػِ٤ي
ُ

ٞٛحٕ

ٍُ ّ
ٟض
ٝأطخًْ

إ َ
ػْ هخُٞح ّ
حرٖ ػٔي ك٢

رٌحًْ

حًَُزخٕ
ُ

رِٞ
أٓ ٍٞأط٠
ٟ
ٍ

كظج ُ
 ٢حٍ٧كخّ ٝحُُ ٞى

حُ٘ٓٞخٕ

أرٞحٗخ
ٝكَحٓخ هِيٓخ ً ػِ ٠حُؼٜي

ٓخه٢
 ّٞ٣أ٣و٘ض إٔ
َّ

َٗؼٔخٕ

ٝحُٜلزش
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رٜخ

حُ َليػخٕ

كٔ٤خ
حٌُظخد
أ ٝطَ ٟاٗٔخ
ُ

أطض

رٌ ٬
ؽ
ُْ٤

اٗٔخ

طُ٘زضُ

ع
حُلََ ٝ

رٚ

حُٓ٧خٕ

كٚ٤

ُز ٍِ ّ٤غ

أػٔخٕ

أٍّٝ
كٜ٤خ

أ ّٓخ

كظَ٘٠

ح٧ك٘خٕ

 ٫طَ ٟحُ٘زغ ٝحََُ٘ ٣ؾ ٖٓ حُ٘ٞك٢
ُ
ك٤غ

ك٢

َ٘٣زُض

ه٘خسَ

اٗٔخ

حَُٓ ُق

ّ
كخػِٖٔ

كبًح

ًٍُذ

ٔ ُ
ِ٘خٕ
حُ ّ

ػِٚ٤

كزٚ

٣يكَ ُغ

حُٔي ِ ّؿ ُؾ

ػ٘ٚ

أً ٝزؼ ٞحُؼ٤يحٕ ُ٫ٞ

ٛخٍ ٍُٓلخ ً

ٝرٚ
 ٫ط ٢٘٤ٜػِ٤ي رؤٗ٢

٣وظَ

ُِٔظ٘ٚ

حُلَِ ١
ّ

هي

ُ ٜ٣ق

حُـزخٕ

حُٔ٠خٕ

ح٩هٞحٕ

٘٤ٔ٣خ ً
ٝهَِ٤

 ٫طَٓ ٟخ ك٤٤ضَ ٓ٘٢

هطَحٕ

ٝأٗ٢
ُٓ ْ٤ؼِ ١ٍِ٣ ٢رٚ

ٝحػِْ أٗ ٢رظِضُ ٓ٘٢

ِٔ٘خٕ
حُ ّ

ٖٟٔ
حُٔخم

ٝحػِْ أٗ ٢أٗخ أهٞى

حََُٔ ٤٠حٕ

ًظخرخ ً
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ك٢

ًُي

حٔ٣٧خٕ

ؿَ٤
حُٔزطٖٓ ٢
أٍِٝ٣ ٝ
ُّ

ٌٛح

ٍِٝ٣

ؿزَ
حُؼِؾ ٠٣ٝلٛ ٠لخٍّ٣خ ً

أ َٟ٣ ٝحُو ٍٞػزخثَ

أ ٝآ١ٝ

ك٢

ٌٓخٜٗخ

اٗٔخ

حُٞى

ّ
َٗ حُٜلخء
إ
ّ

هَحٕ

ك٢
حُوِذ ٔ٤ُٝض رٔخ ٜٞ٣ؽ

ٓخ

كٍٞحٕ

ٓ٘ي
ػ٬ػخ ٓيٍؿخص ُ٘يّٖٛ

ٝحُ٘٤ٜلشُ

ُز٘خٕ

رخُ٘خّ
٠٣ٝل٠

حٌُظخد

أرخٕ

حُِٔخٕ

ٍٝم
حُلذ
ُّ

ك٤زيٝ

طلظٚ

************************
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عبٌد هللا بن لٌس الرلٌات العامري
362

حُ٘٘إٓ

هو عبٌد هللا بن لٌس بن شرٌح بن مالن بن ربٌعة بن أهٌب بن
ضباب بن حجٌر بن عبد بن معٌص بن عامر بن لإي بن ؼالب من بنً
عامر بن لإي .
وأمه لتٌلة بنت وهب بن عبد هللا بن ربٌعة بن طرٌؾ بن عدي
بن سعد بن لٌث بن بكر بن عبد مناة الكنانً .
ولد بالمدٌنة المنورة ونشؤ فٌها ولم تعرؾ سنة والدته
وكنً ابن لٌس الرلٌات ألنه كان ٌتؽزل بثالث نساء اسم كل واحدة
منهن رلٌة فهن رلٌة بنت عبد الواحد بن أبً سعد بن لٌس بن وهب
بن أهبان بن ضباب بن حجٌر وابنة عم لها ٌمال لها رلٌة وامرأة من
بنً أمٌة ٌمال لها رلٌة .وكان هواه اصال فً رلٌة بنت عبد الواحد.
حٌث ٌمول فٌها :
حبّذان الد ّل والؽن ُج

والتً فً عٌنها دع ُج

والتً إن حدّثت كذبت
والتً فً وعدها خل ُج
وترى فً البٌت صورتها
ج
سر ُ
مثلما فً البٌعة ال ُ
خبرونً هل على رج ٍل

ج
عاشك فً لبل ٍة حر ُ
ٍ

ولٌل تؽزل عبد هللا بن لٌس الرلٌات بعاتكة بنت ٌزٌد بن معاوٌة
بن ابً سفٌان فمال :
أعاتن ٌا بنت الخالبؾ عاتكا
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أنٌلً فتى أمسى بحبن هالكا
تبدت وأتراب لها فمتلننً
كذلن ٌمتلن الرجال كذلكا
إذا ؼفلت عنا العٌون التً ترى
سلكن بنا حٌث اشتهٌن المسالكا
ٌتعرض له ٌزٌد فً شٌا ولٌل ان ٌزٌد لم ٌتعرض له بشٌا
فلم ّ
كؤنه لد أخذ بنصٌحة أبٌه معاوٌة بن ابً سفٌان حٌن جاء البٌه ٌوما
لابال له :
 إن عبد الرحمن بن حسان ٌتؽزل بابنتن رملة فمال معاوٌة  :وما ٌمول فٌها ؟لال ٌمول:
هً بٌضاء مثل لإلإة الؽواص
صٌؽت من لإلإ مكنون ِ
لال معاوٌة  :صدق .
لال ٌزٌد  :وٌمول :
إذا ما نسبتها لم تجدها
دون المكارم دون ِ
لال معاوٌة  :صدق أٌضا .
فمال له ٌزٌد  :تبعث له من ٌؤتٌن برأسه !
فمال ٌ :ا بنً لو فعلت ذلن لكان أش ّد علٌن ألنه ٌكون سببا للخوض
فً ذكره فٌكثر مكثر وٌزٌد زابد اضرب عن هذا صفحا
واطو ِعنه كشحا .
فعفى عنه ٌزٌد
و خرج عبٌد هللا بن لٌس الرلٌات مع مصعب بن الزبٌر
على الخلٌفة عبد الملن بن مروان فً خالفته وانشد فً مصعب
بن الزبٌر:
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إنما مصعب شهاب من هللا
تجلت عن وجهه الظلماء
ملكه ملن رحمة لٌس فٌه
جبروت ٌخشى وال كبرٌاء
ٌتمً هللا فً األمور ولد
أفلح من كان همه االتماء
كان عبد هللا بن لٌس الرلٌات ٌسمى شاعر لرٌش ولد لال
فٌها أروع لصٌدة لالها شاعر فً الذود عن لومه والحزن لما أصابهم
والرد على من نكّل بهم وأظهر الشماتة فٌهم ٌمول فً احدى لصابده
المشهورة مخاطبا ً الخلٌفة عبد الملن بن مروان :
أٌها المشتهً فَنا َء لـــرٌش
إن ت ُ ّ ِود ْ
لــرٌش
ع من البالد
ٌ
لد رضٌنا ف ُمتْ بـدابن ؼٌظا ً
حبذا العٌش حٌن لومً جمٌ ٌع

عمرها والفَنـــا ُء
بٌد هللا
ُ
ال ٌَك ُْن بعـدهم لشًء بماء
َّ
تمٌتن ؼٌــرن األدواء
ال
أمورها األهواء
تفرقْ
َ
لم ِ ّ

وذلن لبـل أن تطمـع المبــابل فً ملن لرٌش وتشهد األعداء
وكان الخلٌفة عبد الملن ال ٌموت بدابه ؼٌظا كما لال ابن الرلٌات
بل جهز حملة كبٌرة على مكة المكرمة فاستحلها ولتل خلٌفتها الثابر
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بها الالبذ بها عبد هللا بن الزبٌر ثم ٌتبع به أخاه مصعب بن الزبٌر
الذي كان لد ثار عن الخالفة االموٌة فً العراق فمتله اٌضا .
بعد ممتل مصعب ابن الزبٌر انتمل الشاعر إلى الكوفة فؤلام بها
سنة واحدة انتمل بعدها إلى الشام فلجؤ إلى عبد هللا بن جعفر بن
ابً طالب فسؤل عبد الملن فً أسره ولبل الخلٌفة عبد الملن شفاعة
عبد هللا ابن جعفر فٌه ولكن الخلٌفة عبد الملن ٌلتفت إلى الشاعر
كانه ٌستعتبه او ٌحنك علٌه فٌمول له :
أما مصعب بن الزبٌر فتمول فٌه :
إنما مصعب شهاب من هللا
تجلت عن وجهه الظلما ُء
وأما أنا فتمول لً :
ٌعتدل التاج فوق مفرله
الذهب
على جبٌن كؤنه
ُ
 أما لمد آمنتن وعفوت عنن ولكنن وهللا ال تؤخذ من عطاءالمسلمٌن درهما ً واحدا ً .
وبهذا كان لد حرمه أن ٌؤخذ مع المسلمٌن عطاءا فكان
عبد هللا بن جعفر إذا خرج عطاإه أعطاه منه .
و ٌمول الشاعر ابن لٌس فً مدح عبد هللا بن جعفر:
تمدت بً الشهباء نحو ابن جعفر
سواء علٌها لٌلها ونهارها
ووهللا لوال أن تزور ابن جعفر
لكان للٌالً فً دمشك لرارها
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أتٌنان نثنً بالذي أنت أهله
علٌن كما أثنى على الروض جارها
انمطع الشاعر بعد ان حرمه الخلٌفة عبد الملن بن مروان
من العطاء إلى أخٌه عبد العزٌز بن مروان وٌكون ذلن أؼٌظ لعبد
الملن علٌه فكان الخلٌفة ٌؽري أخاه عبد العزٌز وٌرؼبه فً اخراج
الشاعر عنه ،ولكن عبد العزٌز كان أكرم من أخٌه عبد الملن نفسا ً
وأنبل سجٌة ،فٌزٌد فً إكرام ابن الرلٌات ،وكان ابن الرلٌات ٌمــابل
اإلحســـان باإلحســان ،فٌلهج بالثناء على عبد العزٌز مما ٌزٌد فً
حنك عبد الملن وكرهه ونممته على شاعر لرٌش .
حبس عبد الملن بن مروان منافسه عمرو بن سعٌد وأراد
التخلص منه ؾطلب إلى أخٌه عبد العزٌز أن ٌمتل ع َْمرا ً بسٌفه فلما
هم عبد العزٌز أن ٌفعل ذلن ذكره عمـرو بن سعٌد بالرحـم بٌنهما
فكؾ ٌده عنه وساء ذلن عبد الملن فمتل ع َْمرا ً بٌده ولال لعبد العزٌز :
 لمد أشبهت أمن األعرابٌة ..ٌرٌد بذلن أن ٌتهم اخاه بالخور وٌعٌره بؤمــه لٌلــى بنت زبـّـان
بن األصبــػ الكلبٌــة وهً جدة الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز .
ؼضب عبد العزٌز لتعٌٌر عبد الملن إٌاه بؤمه فحلؾ أال ٌعطً
شاعرا ً مدحه بؤبٌه حتى ٌمدحه بؤمه .
وفً ذلن ٌمول ابن لٌس الرلٌات ٌخاطب عبد العزٌز بن مروان :
أمن بٌضاء من لضاعة فً ال
ٌَ ْخلُفن البٌض من بنٌن كما

بٌت الذي ٌُستظل فً ُ
طـنُ ِبـ ْه
ٌخلؾ عو ُد النضار فً شُعبِ ْه
ُ

فؤمر له عبد العزٌز بخمسمابة دٌنار .
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فاؼتاظ عبد الملن على ابن الرلٌات وأراد أن ٌؽمزه فً
عبد العزٌز فمال له :
 ما بال ابن الرلٌات ٌذكر أمن فً الشعر كؤنه لٌس لن بؤبٌن شرؾ ؟فذكر عبد العزٌز ذلن البن الرلٌات فمال له :
 إنما حسدن عبد الملن  ..ووهللا أللولن لصٌدة وألذكرن فٌها أمهولطٌنها ثم لٌرضٌن احضر ؼدا ً مجلس الخلٌفة.
فلما كان من الؽد دخل ابن الرلٌات على عبد الملن فؤنشده :
ُكدٌَـ ِّـها

أنت ابن منبطح البطاح

فكَدابهــا

و ِلبَ ْط ِن عابشــةَ التً

فرعَتْ أُرو َم نسابهــا

مهذَّبــا ً

كالشمس حٌن ضٌابها

َو َلدَتْ
أؼر
َّ

َ
عٌـن فـً
فً لٌلة ال

سمرابها وعشابهــا

توفً عبد هللا بن لٌس الرلٌات سنة \  85هجرٌة –  706مٌالدٌة
ومن جمٌل شعره هذه االبٌات:
مركُم ال تَه ُجرٌنا
ً ِبعَ ِ
ُرلَـ َّ
ِعـدٌنا فً َ
ت ِإنّا
شب ِ
ؼ ٍد ما ِ
ـنجزي ِعدَتً َو ِإ ّما
فَـ ِإ ّما ت ُ ِ

َو َمـنٌّنا الـ ُمنى ث ُ َّم اِم ُ
طلٌنا
ت الوا ِعدٌنا
ب َولَو َم َطل ِ
نُ ِح ُّ
نن حٌنا
عٌش ِبما نُ َإ ِ ّم ُل ِم ِ
نَ ُ

368

ً َواِخشً
ً ُرلَ َّ
َللا ف َّ
تَـ ِم َّن َ َ

مـرنا ال تَمتُلٌنا
عُـموبَةَ أ َ ِ

ش ِن َواِرفُمً بً أ ُ َّم عَمر ٍو
ِبعٌ ِ

َو ٌَو َم ِرجا ُل أَه ِل ِن ٌَنذُرونا

ٌن َحت ّى
دَمً ث ُ َّم اِن َد َخلتُ إِلَ ِ
س ُهم لَدَمً َوثَوبً
فَـ ِبتُّ ت َ َم ُّ
َوٌَو َم تَبِعتُكُم َوت َ َركتُ أَهلً

تَـ َخ َّطٌتُ النٌِا َم
الحارسٌنا
ِ
شربونا
َو َودّوا ِمن دَمً لَو ٌَ َ
عَـجٌ َج العَو ِد ٌَت َّ ِب ُع المَرٌنا

******************
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ػزَ٤ي رٖ أَٞ٣د حُؼَ٘زََ١
ُ

 ٞٛأر ٞحُٔطَحد ػز٤ي رٖ حٞ٣د حُؼ٘زَ ٖٓ ١ر٘ ٢ػَٖٔٓ ٝ
طٔٝ ْ٤ه ٠ٌ٘٣ َ٤رخر ٢حُٔطَحى .
ٗ٘ؤ ٝطَرٝ ٠حًظَٔ كٗ (٢ـي ) كَٓ ٢حرغ حٓٝ ِٚٛخ حُٜ٤خ  .حكي
ٗؼَحء حُؼ َٜح ١ٞٓ٫حطوٌ حُِ٤ٜٛٞش ٜٓ٘ش كٌخٕ ًٔ -خ ه َ٤ػ٘- ٚ
ُٜخ كخًهخ كٌ٘ظ ٚحُ٘خّ حُ ٠حُوِ٤لش كخرخف ىٓٝ ٚطزَأ ٓ٘ ٚحًٙٝٝٝ ِٚٛ
ٝر٘ ٞػَ٘٤ط ٚكَٜد ك ٢حُزَحٍٝ ١حُولخٍ ٝحٓظٜلذ حُٞكٝ ٕٞأْٗ
رٜخ ًًَٛٝخ ك ٢أٗؼخٍ: ٙ
ٍَ ١ك٤ـوَـ ٍش
كََِِّـ ِ ٚى ٍَُّ حُــ ٍِ ٞأ َ ُّ
ُلـٖ َٝأَٝهَ ـيَص
لٖ رَؼ َي
ٍ
طَـََّ٘ض ِرَِ ٍ

ـَ
لـَ هخثِ ٍ
ُِ ِ
ـق َ٣ظ َ َ
ذ هَ ٍ
ٔظ َّ ُ
ٜخك ِ
ــٞحَُ٤ٗ ٢حٗـخ ً طَزـُ ٞ
ـَ
َك
م َٝطَِ َُ ٛ
َّ

ًٝخٕ ِ٣ػْ أَٗ٣ ٚحكن حُـٝ ٕ٬٤حُٔؼخُ٣ٝ ٢ز٤ض ٓغ حٌُثخد ٝح٧كخػ٢
رؼي حٕ ٛـَ ٓؼخَٗس حٔٗ٫خٕ .
ٝهخٍ ٜ٣ق ٗلٔ: ٚ
كبٗٝ ٢طًَ ٢ح ٖٓ ْٗ٩رؼي كزْٜ
ٛٝزَ ١ػٖٔ ً٘ض ٓخ إ أُحِٚ٣
ٌُخُٜوَ ؿِ ٠رؼي ٓخ ٛخى كظ٤ش

هي٣يح ً ٣ٞ٘ٓٝخ ً ػز٤طخ ً هَحىُٚ

أٛخرٞح ر ٚكخُىحى رؼيح ً ٛٝيٙ
ػٖ حُوَد ٟٓ٘ٞ ْٜء رَم ٝٝرخُٚ
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أُْ طَٗٛ ٢خكزض ٛلَحء ٗزؼش
ُٜخ ٍرٌ ُْ ١طـَِ ٓؼخرِٚ
١ٝخٍ حكظ٠خٗ ٢حُٔ٤ق كظً ٠ؤٗٔخ
 ١٬٣رٌ٘ل ٢ؿل٘ٝ ٚكٔخثِٚ
أه ٞكِٞحص ٛخكذ حُـٖ ٝحٗظل٠
حكٖ كظ ٠هي طو٠ض ٓٝخثِٚ
ػٖ ٍ
ُٔٗ ٚذ ح٣ ٢ٔٗ٩ؼَف ٗـَٙ
ُِٝـٖ ٓ٘ٔٗٝ ٌِٚٗ ٚخثِٚ
كوي طـ٘ ٠رخُٞكيس ٝػ٬ثْ حُٞك٘ش ٝحٗطزخ ٛؼٜخ ػِٝ ٚ٤طوَرٚ
ٖٓ حُٞكٝ ٕٞحُـٖ ًٔخ  ًٌَ٣رط٫ٞط١ٝ ٚز٤ؼش ػٌٛ ٌُٕٞٝ ٚ٘٤ح
حُ٘خػَ ًخٕ ٛؼًِٞخ ً ؿِذ ٟٓٞٞع حُٜؼٌِش ػِ ٚ٤ك ُٚ ٜٞكظّخى
ٌ
ٔ ّزش حُٔوٞكش إٔ ِٔ٣ذ حُ٧زخد ر٘ؼَٙ
ٛٝؼِٞى ٛظّخى ُْٝ ،طؼو ٌٙٛ ٚحُ ُ
ًٔخ ِٓذ حٍٝ٧حف رلظٌٝ ٚىحهَ ٗلٔ ٚح٫ر٤ش حُٔظلٍَس ٖٓ ًَ حُوٞ٤ى
رـ ٞحٔٗ٫خٕ ٔ٣ٝ ًَٚٛٝؼَ ٗلٔ ٚرخُٜوَ ر ٖ٤حُط ٍٞ٤ك ٢حُزَ٣ش
٣و:ٍٞ
ح ٖٓ ْٗ٩رؼ ِي كزٜـخ
كبٗٝ ٢رـ٢٠
َ
ٛٝزَ ١ػ َّٖٔ ً٘ضُ ٓخ إ أُحِ٣ـ ْٚ
ٌُخُٜوَ ؿِ ٠رؼيٓخ ٛـخ َى ه٘٤ـشً
ِ

هي٣يح ً ٣ٞ٘ٓٝـخ ً
طـَف هَحىُـ ْٚ
ُّ

ك٘ؼَ٣ ٫ ٙظٌِق ك ٚ٤حٗٔخ ٣ؤط ٚ٤ػل٣ٞخ ح ٝحٍٓخ ٌٙٛٝ ٫كخُش
ٗخىٍس .
كخُ٘خػَ ٔ٣ظٞك ٢ط٘زٜ٤خط ٖٓ ٚر٤جظ ٚحُٜلَح٣ٝش ٝحُٜؼِ٤ًٞش
ك ٢ٜر ٖ٤حُٔ٤ق حٌُ٣ ١ـَىُِ ٙوظخٍ ٝحُٜوَ حٌُ٘٣ ١و ٞػِ ٠أػيحثٚ
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ٌٛٝح ٓخ َٗح ٙك ٢ط٘زٜ٤خطٝ ٚحٓظؼخٍحط ٖٓٝ ٚػ ّ َّْ هِض ػ٘ي ٙحٍُٜٞ
حُزي٣ؼ٤ش آ ٫خ ؿخء ػل ٞحُوخ َ١كٌِ٣ ٫ ٜٞق ٗلٔ ٚحُ٘ؼَ رَ ٣ؤطٚ٤
آٍخ ً٫رل٤غ طخطٓ ٢ؼزَس ػٖ ٝحهغ كخُظ ٚح٤ٗ٫ش :
أَ٣خ َؿ َِِٔ ٢إ أَٗضَ ٍُُصَ ِر٬ىَٛـخ

ـَ ٍُ
ِر ََكَِٝ ٢أَؿ٬ىِ ١كَؤَٗـضَ ُٓ َل َّ

ـظخد ٓخ كخ ٍَ ىَٜٗٝخ
ََ ََٛ ٝؿ َٔ ٌَ ُٓ
ُ
ىٜٗٝـخ
ََ ًٝ
َ٤ق طَُؿٜ٤خ َٝهَي كـخ ٍَ َ
ٍَ ١ك٤ـوَـ ٍش
كََِِّـ ِ ٚى ٍَُّ حُــ ٍِ ٞأ َ ُّ

ف َٝطُز ٌِ َُ
ٍ ٝأٌَ ٣ٍ ٝق طََُ ٝ
ِٓ َٖ حِ َ ٧
ق ٌُٓػ ََُ
ِ ٢حُظَ٘خ ِث ِ
ِٓ َٖ حِ َ ٧
ٍَٓ ٝو٘ ُّ
ـَ
لـَ هخثِ ٍ
ُِ ِ
ـق َ٣ظ َ َ
ذ هَ ٍ
ٔظ َّ ُ
ٜخك ِ

ُلـٖ َٝأَٝهَ ـيَص
لٖ َرؼ َي
ٍ
طَـََّ٘ض ِرَِ ٍ

ــٞحَُ٤ٗ ٢حٗـخ ً طَزـُ ٞ
ـَ
َك
م َٝطَِ َُ ٛ
َّ

ٗؼََ٣ ََٛ ١ؼٞى ََّٕ َٓرَ ٌغ
كَ٤خ َُ٤ضَ ِ
ػخٓ ِـََّ٣ــــــــــشٌ
أَهخطَِِـظـ ٢رَ َّطـخَُـشٌ
ِ

َٝهٌَ ٤
٤ق ََٓ ٝل َ
ـَ
ً٘خف حُ ُّظَِ ِ
ع ِرؤ َ ِ
ُ ٠
رِؤٍَىحِٜٗخ ِٓ ٌ
ـَ
ـَٝ ٢ػَ٘زَ ُ
ٔـي ًَ ًِ ٌّ

ٔٓٝخ طـيٍ حٗ٫خٍس حٍُ ٚ٤ؿٞػ ٚك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ حًُ ٠حص ٗلٔٚ
ٝحًُ ٙ َ٤ٜٓ ٠خٗٔخٕ ٓ٣ ١ٞو:ٍٞ
ـَ رَؼيَٗـخ
أَ٤َُ ٫ضَ ِ
ٗؼَ ََٛ ١طَـََ َّ٤

ػ َِٖ حُؼَِ ٜي هخٍحصُ حُ ُ
ـٞحٍى
ظَِ ِ
٤ق حُلَ ِ

ى٣ي ٌَٓخَٗـُٚ
ٍَ ََٛ ٝح َّ ػَٖ ػَٜيَ ُٝ ١
372

اَُِ ٠ك ُ
ٔخؿي
ًٓ َُ ٤ح ِ
٤غ ُ٣لَ ٢٠
ص حُ َٔ ِ
ٝػ٘ي ٗؼ ٍٙٞريٗ ٞحؿِٞٓٝ ٚط٤ٓ ٖٓ ٠ٛٞ٣ ٚلِٔ ٚحُٓ ٠ؼٞحٙ
ح٫ه َ٤ك٤و: ٍٞ
ك ٬طيكّ٘ ٢ٗٞ
ٓلـَّ
إ ىك٘ـ٢
ّ
ػخَٓ
ػِ ٌُٖٝ ٌْ٤هخَٓ ١أ ّّ ِ
ٝهي كخُٝض حٕ حؿي طخٍ٣وخ ُُٔٞي ٙح٘ٓٝش ُٞكخط ٚكً ٢ظذ ٓئٍه٢
ح٫ىد حُؼَرٝ ٢حُ٘و٤ٜخص ح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش حُظً ٢ظزٞح ػٜ٘خ حٌُؼَ٤
ٝػٖ ٗؼَحء  ٌٙٛحُلوزش كِْ حكِق .
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
ٖ٤
أٍحَٗ ًَٝ ٢
ِثذ حُوَ ِ
لَ ِهي َٗ ِ

رَؼيَٓخ

ٓـ َغ
ؿخٝرضُ َ
اًِح ٓخ ػََ ٟٞ

ػٞحثِ ِٚ

ىَٗخ

َٝأ َ ُِلظُُٚ

ََ٣ َُْ ٢ٌَِّ٘٘ َُٝؤطَ٘ٔ٘٢

ذ
ِ
ٛخك ٌ

١
كََِِّ ِ ٚى ٍَُّ حُـ ٍِ ٞأ َ ُّ

ٍَكَ ٤و ٍش

ُلٖ
لٖ رَؼ َي
ٍ
طَـََّ٘ض رَِِ ٍ

َٝأَٝهَيَص

أ َ ِٗٔضُ ِرٜخ َُ ّٔخ َريَص

َٝأُلظُٜخ

طٌََُِظُُٚ

َكظ ّ٠

طَيحٗٗ٬ًِ ٠خ َٔ َ٘٣جِ ُِّ

ٌَُ٣ٝػ ََُ

لَِٞٔ٣ ٕٝصُ َََُ ُ٘٘٣ٝ
ََٗٓ ْ٤
ِرظ َ ِ
ٍ
َٝأَٓ ٌََ٘٘ َُٞ ٢أًََُّٗ٘٘ ٢ضُ
َطخد رٓ ٢خىح َّ ٫
كَُ َ٤
ق
لَ هخ ِث ٍ
ُِ ِ
ذ هَ ٍ
ٜخك ِ
ٞحَُ٤ٗ ٢حٗخ ً طَزُ ٞ
م
َك َّ
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أؿي ٍُِ
َ٣ظَـَ ََُّ ٤
ٔظَّ َُ
َ٣ظ َ َ
َٝطَِ ََُ ٛ

ذ
ََ ٝكظ َّ ٠ىَٗض ََّ ٝ
َللاُ رِخُـَِ ٤
كََِ ّٔخ ٍَأَص أَ ٫أُٛخ ٍَ

َٝأََّٗ٘٢

َىَٗض َرؼ َي َ
حَُٝعِ َكظ َّ٠
ًحى َّ

أ َ ُِلظُٜخ

ٛلَح َء
أََُْ ط َ ََٗ ٢كخَُلضُ َ

َٗزؼَش

ٓـَ َ
َ
ٍ َ٠س
كَهٛٞخ ِر َّ
ؿ ١َ٤أ َ َ
طِ َ
َُٜخ كِظَ٤شٌ
ٓخَ ٕٟٞك ُ
َ
٤غ ٍَ َٓض

ِر ِْٜ

اًِح حِكظَوَ ََص ٍحَٗظ ُْٜ

رِ ِـ٘خُْ ٛ

أََُ َّْ َه٤خ ٌٍ ِٖٓ أ ُ ََٓٔ ٤شَ

م
١خٍ ٌ
ِ

كَ٤خ كََكخ ُِِ ُٔي ُِؾِ حُِحثِ َِ

حٌَُّ١

ٌ ٜي ٌَُِِّ١
كَؼَُصُ َٝهَِزُٓ ٢و َ
اُِٗ ٠خ ِػؾٍ أَٓخ أَػخُ٢
كَوُِضُ َُ ُٚهََٝ ً٫ٞكخىَػض

ِر ِٚ

ظخٓ ِٚ
ِػ ِ

أرَٜ
ُ
حُ ُٔ َط ََُّ ٤

ُ
حُـ٘خٕ
١خٍ
هِ ٍٞاًح
َ
ٌَ ٝ

أَهزَ َُ

ذ
َٛٝخكَ٤ظُٜخ ََّ ٝ
َللاُ رِخُـَِ ٤
ط َ َِ ُّٕ ِاًح ٓخ ٍُػظُٜخ

ٓـ َُ
َٝط ُ َِ ِ

زخء
حُو ِ
كَزخطَض َُٜخ طَلضَ ِ
ٞف
هخٕ ِٓ َٖ حُ َـ ِ
ََٗحرُ ٍُ ْٜ
ٛلخ ٓخ
ػَطخ ًء َُ َُ ْٜكظ َّ ٠
آه َِ حََُِِّ ٤
َٝهَي ط َ َِِ٤ض ِٖٓ ِ
أَطخٗ ٢ك٢

ٍَ٣طخطِ ِٚ

َٝػَ ٢٘٤أَك٤خٗخ ً

طـ ُّْ

ٍٝ
كَ ُ
ٓلٛ٬خ ػَِ ٠حِ َ ٧
٘ ٌّْ َُ ٝ

ٗيَّٙ
َ
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طٌَُ ِ ّٓ َُ
أَك َٔ َُ
ٌَ ُ٣ي ٍَُّ
ُ
ؿ َّز َُ
َ٣ظَزَوظ َ َُ
كَظُـ َٔ َُ
طَٔ ََُ ٜ

٘ َُّٖ ٜ
َٗ ْ٤و َ
رِؤَػٞح ِى َٓ ٍ
أَ٣خ َؿ َِٔ ٢إِ أَٗضَ ٍُُصَ ِر٬ىَٛخ
ـظخد ٓخ كخ ٍَ
ََ ََٛ ٝؿ َٔ ٌَ ُٓ
ُ

ىَٜٗٝخ

ىٜٗٝخ
ََ ًٝ
َ٤ق طَُؿٜ٤خ َٝهَي كخ ٍَ َ
َٝأَٗضَ ٌَ ٣َ١ي ُٓٔظَٔ ٌَِّ

لَ ٍس
ِروَ َ

ٗؼََ٣ ََٛ ١ؼٞى ََّٕ
كَ٤خ َُ٤ضَ ِ
أَهخطَِِظ٢

رَ َّطخَُشٌ

َٓرَ ٌغ

ػخٓ ََِّ٣شٌ
ِ

ِر ََكَِٝ ٢أَؿ٬ىِ ١كَؤَٗضَ

ُٓ َلزَّ َُ
ُٓ َل ََّ ٍُ

ف َٝطُز ٌِ َُ
ٍ ٝأٌَ ٣ٍ ٝق طََُ ٝ
ِٓ َٖ حِ َ ٧
ق ٌُٓػ ََُ
ِ ٢حُظَ٘خثِ ِ
ِٓ َٖ حِ َ ٧
ٍَٓ ٝو٘ ُّ
ذ
َِٓحٍح ً َٝأَك٤خٗخ ً ط ُ َ
ُّ ٜ

كَظَظ ََُ ٜ

َٝهٌَ ٤
٤ق ََٓ ٝل َ
َُ ٠
ً٘خف حُ ُّظَِ ِ
ع ِرؤ َ ِ
ِرؤٍَىحِٜٗخ ِٓ ٌ
ٔي ًَ ًِ ٌّ٢

************************************
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َٝػَ٘زَ َُ

عجي بن الخقاع

 ٞٛحر ٞىحٝى ػي ١رٖ ُ٣ي رٖ ٓخُي رٖ ػي ١رٖ حَُهخع رٖ
ػ َٜرٖ ػي رٖ ٗؼَ رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ حُلخٍع ( ٞٛٝػخِٓش) رٖ
ػي ١رٖ حُلخٍع ٝأّ ٓؼخ٣ٝش رٖ حُلخٍع ػخِٓش ر٘ض ٝى٣ؼش ٖٓ ه٠خػش
ٝرٜخ ٓٔٞح (ػخِٓش )  ٝحَُهخع  ٞٛؿي ؿيٝ ٙهي ٗٔذ حُٝ ٚ٤حُ٘خّ ًٌُي
٣لؼِ.ٕٞ
شاعر كبٌر معروؾ حضري من أهل الشام ولد فً الجبل و
سكن دمشك ولمبه ابن درٌد ب(شاعر الشام) وهو صاحب البٌت الرابع
والمشهور:
تزجً ّ
أؼن كَؤن إبرة روله
للم أصاب من الدواة مدادها
لم تعرؾ سنة والدته فهً مجهولة كما جهلت سنة والدة الكثٌر من
الشعراء فً العصرالجاهلً وصدر االسالم واالموي وحتى العباسً اال
انه عاصرعبد الملن بن مروان ومدحه واوالده وخاصة الولٌد بن عبد
الملن كما عاصرالخلٌفة عمر بن عبد العزٌز وسلٌمان بن عبد الملن
وكان ممدما عند خلفاء بنً امٌة مدّحا لهم كمكا عاصر الفرزدق
واالخطل وجرٌر وكان مهاجٌا لجرٌر ولٌل انه كان اعرجا بٌنما اعده
الجاحظ ابرصا ولم ٌثبت انه ابرص واعرج ام ابرصا فمد اواعرجا او
كالهما فٌه وكانت ابنته وتسمى ( سلمى) شاعرة او تجٌد نظم الشعر
كؤطخ ٙرؼ ٞحُ٘ؼَحء ُٔ٤خطً٘ٝ ٙٞخٕ ؿخثزخ كٔٔؼض ر٘ظٛ ٢ٛٝ ٚـَ٤س ُْ
طزِؾ ىٝ ٍٝػ٤ي ْٛكوَؿض اُٝ ْٜ٤أٗ٘ؤص طو: ٍٞ
طـٔؼظْ ٖٓ ًَ أٝد ٝرِيس
ػِٝ ٠حكي ُُ ٫ظْ هَٕ ٝحكي
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وكان من الشعراء الذٌن استشهد بشعرهم كثٌرا ٖٓ هزَ أػّ٬
حُِـش ٝحُ٘ؼَحء ٝح٧ىد ٓٔخ ٣يَُ ر٬ؿظٝ ٚطِ٠ؼ ٚك ٢حُِـش ٖٓ ًُي
فٛخكذ ًظخد ُٔخٕ حُؼَد (هخُٓ ّٞـ )ٍٜٞ٘ٓ ١ٞكوي حٓظٜ٘ي ر٘ؼَ
ػي ١ك ٢أًؼَ ٖٓ ٓخثش ٟٓٞغ ٌٛٝح ٓخ ٣يٍ ػِ ٠حػظٔخى حُِـ ٖ٤٣ٞػِ٠
ٗؼَ.ٙ
ًُ ٖٓٝي حٗ ٚػ٘يٓخ ّإٍ ؿَ ٖٓ َ٣أٗٔذ حُ٘ؼَحء
هخٍ :حرٖ حَُهخع  ٖ٣ًًٌَٛٝحُز٤ظ: ُٚ ٖ٤
ُ ٫ٞحُل٤خء ٝحٕ ٍأٓ ٢هي ػٔخ
ك ٚ٤حُٔ٘٤ذ ٍُِص أّ حُوخْٓ
كـٌؤٜٗخ ر ٖ٤حُ٘ٔـخء أػخٍٛـخ
ػ ٚ٤٘٤أك ٖٓ ٍٞؿخًٍ ؿخْٓ
ٝهخٍ ؿَ َ٣ح٠٣خ ٓ :خ ًخٕ ٣زخُ ٢إ ُْ ٣وَ رؼيٛخ ٗ٤جخ.
حٓخ حٔٛ٧ؼ ٢حُز ١َٜكوي هخٍ ػٖ  ٌٙٛح٧ر٤خص حُٔظويٓش:
 أٜٗخ أكٖٔ أر٤خص هِ٤ض ك ٢كظَس حُـل.ٕٞكنٍ:
حٓخ أر ٞطٔخّ كوي حٍٝى حٓٔ ٚكٗ ٢ؼَٝ ٙحٓ٫ظٜ٘خى رًٌَ ٙح
٣ؼ َ٤ػـخؿش ك ًَ ٢ػـَ
 ْ٤ٜ٣ر ٚػي ١رٖ حَُهخع
ًٌُٝي َٗ ٟحُ٘خػَ حَُ٘٣ق حَُ٣ ٢ٟو:ٍٞ
٣ٝؼـز٘ ٢حُزؼخى ًؤٕ هِز٢
٣ليع ػٖ ػي ١رٖ حَُهخع
 َ٤٘٣ٝحُ ٚ٤حُ٘خػَ ػِ ٢رٖ حُٔوَد ح٧كٔخث َ٤٘٣ ٢اُ ٚ٤ك٤و:ٍٞ
أ ْٛرٜـ ْٛٞكؤٍ٫٬ٟ ٟ
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ٛـخث ٢ى ٢ٍٛ ٕٝحرٖ حَُهخع
ٓٔخ ٣ئًي ٓخ ًٛزض حُ ٚ٤إٔ ٣خهٞص حُلٔ ٖٓ ٞٛٝ ١ٞحًٌُ ٖ٣ظزٞح ك٢
ؿـَحك٤خ حُزِيحٕ هي حٓظٜ٘ي رؤر٤خص ُؼي ١رٖ حَُهخع ك ٢حًؼَ ٖٓ ٓجش
ٟٓٞغ ٌٛٝح ٓخ ٞ٣ػّن ٛلش حُٔٞحٟغ حُظ ٢طٌِْ ػٜ٘خ كٗ ٢ؼَٝ ٙح٤ٔٛش
ٌٛح حُ٘ؼَ ٝهٞط. ٚ
وٌروى ان الفرزدق لال :
 ً٘ض ك ٢حُٔـِْ ٝؿَ َ٣اُ ٠ؿخٗز ٢كِٔخ حرظيأ ػي ١رٖ حَُهخع ك٢ه٤ٜيط:ٚ
ػَف حُي٣خٍ طٔٛٞخ كخػظخىٛخ
ٖٓ رؼي ٓخ ىٍّ حُزِ ٠ار٬ىٛخ
هِض ُـََ٤٘ٓ َ٣ح اُ ٠ػي:١
 ٔٗ ِْٛوَ ٖٓ ٌٛح حُ٘خٓ ٢كِٔخ ًه٘خ ً٣ ٚٓ٬جٔ٘خ ٓ٘.ُٚوي حٓظطخع ػي ١رٖ حَُهخع حُؼخِٓٓ ٢خ ُْ ٔ٣ظطؼ ٚؿ َٙ٤كوي
حٓظطخع إٔ  ِّٜ٣ؿََ٣ح كٛ ٢ـخث٠٣ٝ ٚطَ ٙاُ ٠ح٫ػظَحف رْ٣ِٜطٚ
كوي حٓظٜخٕ ؿَ َ٣أ ٍٝح َٓ٧ر٘خػَ٣ش ػي ١رٖ حَُهخع ك ٖ٤حٗ٘ي
ه٤ٜيط ٚحُظٓ ٢طِؼٜخ :
ك ٢حُٜيِٓش ٖٓ ًحص حُٔٞحػْ٤
كؤٍحى حُٔوَ٣ش ٖٓ ٌٛح حُ٘خػَ حُٞحكي ٖٓ حُـزَ اُ ٠ىٓ٘ن َّٝ٣ٝ
ص ػِ ٠أرٞحد حُِٔٞى ح ٝحُوِلخء كَٓخ ٙرز٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ كٖٓ ٚ٤
ّ ُحكْ ٙ
حُٔـٓ ٕٞخ ٣ ٫وزِ ٚحُوِن حُو٤ِ٣ ٫ٝ ْ٣ٞن ر:ٞٛٝ ٚ
٣و َٜرخع حُؼخِٓ ٢ػٖ حُ٘يٟ
 (ٌُٖٝأ )...حُؼخَِٓ٣ٞ١ ٢
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فظٖ ؿَ َ٣أٗ ٚهي أهـِٝ ٚأٌٓظ ٌُٖٝ ٚػي ١رٖ حَُهخع حٗزَُٚ ٟ
رز٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ حٗي ٝحه ٚ٘ٓ ٟٞأكلٔ ٚر:ٞٛٝ ٚ
أأٓي ًخٗض أهزَطي أّ
أٗض حَٓإ ُْ طيٍ ً٤ق طوٍٞ
كزٜض ؿَ٣ ُْٝ َ٣لٔذ ٌُٜح حُو ٍٞكٔخرخ كخٗ ٞٛٝ- ِّٜحٌُُْ ١
 ٖٓ ِّٜ٣هزَٝ -هخف ٓـزش حٓ٫ظَٓخٍ ٓغ ٙكآػَ حٔٗ٫لخد ٖٓ ٌٙٛ
ػظَف رْ٣ِٜطَٓ ٍٝ٧ ٚس ك ٢ك٤خط ٚكؤؿخر:ٚ
حُٔؼًَش ّ ح
رَ أٗخ حَٓإ ُْ أىٍ ً٤ق أه.ٍٞ
 ُْٝطظْ رٜٔ٘٤خ ٜٓخؿخس رؼيٛخ
وفً رواٌة اخرى :
ىهَ ؿَ َ٣ػِ ٠حُوِ٤لش حُ٤ُٞي رٖ ػزي حُِٔي ٝػ٘ي ٙػي ١رٖ حَُهخع
حُؼخِٓ ٢كوخٍ حُ٤ُٞي ُـَ: َ٣
 أطؼَف ٌٛح ؟ هخٍ ٣ ٫ :خ أٓ َ٤حُٔئٖٓ٘٤ كوخٍ حُ٤ُٞي ٌٛ :ح ػي ١رٖ حَُهخع كوخٍ ؿَ : َ٣كَ٘ حُؼ٤خد حَُهخع هخٍ  ٞٛ ٖٔٓ :؟ هخٍ  :ػخِٓ٢٠َِٜ
خٛزَشٌ * ط َ ْ
 كوخٍ ؿَ ٢ٛ : َ٣حُظ٣ ٢و ٍٞكٜ٤خ هللا ػِ ٝؿَ (:ػ َِخَِٓشٌ َٗ ِ
خَٓ٤شً *) ٍٓٞس حُـخٗ٤ش آ٣ش 4- 3
خٍح َك ِ
َٗ ً
 هخٍ ؿَ: َ٣٣و َٜرخع حُؼخِٓ ٢ػٖ حُ٘يٟ
 ٌُٖٝأ َ٣حُؼخَِٓ٣ٞ١ ٢
 -كوخٍ ُ ٚػي ١رٖ حَُهخع :
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أأٓي ًخٗض أهزَطي أّ
أٗض حَٓإ ُْ طيٍ ً٤ق طوٍٞ
كوخٍ ؿَ ! ٫ : َ٣رَ أىٍ٤ً ١ق أهٍٞ
كٞػذ حُؼخِٓ ٢اٍُ ٠ؿَ حُ٤ُٞي كوزِٜخ ٝهخٍ :
 أؿَٗ. ٚ٘ٓ ٢ كوخٍ حُ٤ُٞي ُـَُ : َ٣جٖ ٗظٔظَٓ٧ ٚؿ٘ي ُ٧ٝـٔ٘ي كظ٠ًَ٣زي ك٤ؼَ٤ى حُ٘ؼَحء رٌُي .
كٌ٘ ٠ؿَ َ٣ػٖ حٓٔ ٚكوخٍ :
اٗ ٢اًح حُ٘خػَ حُٔـَ ٍٝكَر٘٢
ؿخٍ ُوزَ ػَِٓ ٠حٕ َّٓٓٞ
هي ًخٕ أٗ ّٞآرخء كٍٞػ٘خ ٗـزخ
ػِ ٠حُ٘خّ ك ٢أر٘خث ٚحُّ٘ٞ
أه َٜكبٕ ِٗحٍح ُٖ ٣لخِٜٟخ
كَع ُجٝ ْ٤أ َٛؿٓ َ٤ـَّٝ
ٝحرٖ حُِز ٕٞاًح ٓخ ُِ ك ٢هَٕ
ُْ ٔ٣ظطغ ُٞٛش حُزٍِ حُو٘خػْ٤
ٝكٍٝ ٢ح٣ش ػخُؼش ػٖ ِٓٔ٤خٕ رٖ ػ٤خٕ حُٔؼي ١حٗ ٚهخٍ :
(ًًَ ًؼٝ َ٤ػي ١رٖ حَُهخع حُؼخِٓ ٢كٓ ٢ـِْ رؼ ٞهِلخء ر٘٢
أٓ٤ش كخٓظَٝح كٜٔ٤خ أٜٔ٣خ أٗؼَ ؟ ٝك ٢حُٔـِْ ؿَ َ٣كوخٍ ؿَ: َ٣
ُوي هخٍ ًؼ َ٤ر٤ظخ  ٞٛأٗٝ َٜأػَف ك ٢حُ٘خّ ٖٓ ػي ١رٖ حَُهخع ٗلٔٚ
ػْ أٗ٘ي هً ٍٞؼ: َ٤
أأ ُّٕ أؿٔخٍ ٝكخٍم ؿَ٤س
ٛٝخف ؿَحد حُز ٖ٤أٗض كِٖ٣
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هخٍ  :كلِق حُوِ٤لش ُجٖ ًخٕ ػي ١رٖ حَُهخع أػَف ك ٢حُ٘خّ ٖٓ ر٤ض
ًؼَٔ٤ُ َ٤ؿٖ ؿََ٣ح ِ٤ُٝـًَٔ٘٤ُٝ ٚزٖ ػي ١رٖ حَُهخع ػِ ٠ظَٜٙ
كٌظذ اُٝ ٠حُ ٚ٤رخُٔي٘٣ش :
(اًح كَؿض ٖٓ هطزظي كَٔ حُ٘خّ ٖٓ حٌُ٣ ١و : ٍٞأإٔ ُّ أؿٔخٍ ٝكخٍم
ؿَ٤س ٛٝخف ؿَحد حُز ٖ٤أٗض كِٝ ٖ٣ػٖ ٗٔذ حرٖ حَُهخع كِٔخ كَؽ
حُٞحُ ٖٓ ٢هطزظ ٚهخٍ  :إ أٓ َ٤حُٔئًٓ٘ ٖ٤ظذ اُ ٢إٔ أٓؤٌُْ ٖٓ حٌُ١
٣و : ٍٞأإٔ ُّ أؿٔخٍ ٝكخٍم ؿَ٤س
هخٍ  :كخرظيٍٝح ٖٓ ًَ ٝؿ٣ ٚوً : ُٕٞٞؼً َ٤ؼَ٤
ػْ هخٍ ٝ :أَٓٗ ٢إٔ أٓؤٍ ػٖ ٗٔذ حرٖ حَُهخع كوخُٞح ٗ ٫ :يٍ ١كظ٠
هخّ أػَحرٓ ٖٓ ٢ئهَ حُٔٔـي
كوخٍ  ٖٓ ٞٛ :ػخِٓش )
 ُٚٝأر٤خص ؿُِ٤ش ٖٓ أٍم حُ٘ؼَ حُؼَرً ٢و:ُٚٞ
ًٝـؤٗـٜـخ ر ٖ٤حُ٘ـٔـخء أػخٍٛـخ
ػ ٚ٤٘٤أك ٖٓ ٍٞؿخًٍ ؿخْٓ
٘ٓٝخٕ أهٜي ٙحُ٘ؼخّ كَٗوض
ك ٢ؿـلـ٘ٓ ٚـ٘ـش  ْ٤ُٝر٘خثْ
حٝه:ُٚٞ
ُ ٞػٜٔ٣َ٣ ٫ ٟٞخ أُق كٍٞ
ُْ ٣طَ ػ٘يٛخ ػِ ٚ٤حُؼٞحء
أٛـٞحٛـخ ٗـل ٚأّ أػَ٤ص
ٓ٘ظَح ؿٓ َ٤خ أػ َ٤حُ٘ٔخء
 ١َٝ٣ٝحُٔئٍه ٕٞأُٗٔ ٚخ هخٍ ك ٢اٗ٘خى ه٤ٜيط ٚحُيحُ٤ش
اٌُٛ ٠ح حُز٤ض:
طِؿ ٢أؿٖ ًخٕ أرَس ٍٝهٚ
هِْ أٛخد ٖٓ حُيٝحس ٓيحىٛخ
ٔٓٝؼ ٚحُ٘ؼَحء ك ٢حُٔـِْ ٓـيٝح ُٝ ٚػ٘يٛخ حٓظـَد حُ٘خّ ً٤ق
ٔ٣ـي حُ٘ؼَحء ُز٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ؟
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فهخٍ رؼ ٞحُ٘ؼَحء :اٗخ ٗؼَف ٓٞحٟغ حُٔـٞى ك ٢حُ٘ؼَ ًٔخ طؼَكٕٞ
ٓٞحٟغ حُٔـٞى ك ٢حُوَإٓ.
 ٌٙٛٝرؼ ٞحر٤خص ه٤ٜيط: ٚ
خٍ ط َ َُّٔٛ ٞخ ً كخ ْػظَخ َى َٛخ
ػ َََ َ
ف حُ ِ ّي ََ ٣

ىٍّ حُزِ ٠أر٬ىٛخ
ٖٓ رؼ ِي ٓخ
َ

َّ
ًِ ٖٜهي حٛطِ٠
ٍٝحٓ٢
ا٫
َ
٘ َز ٌَْ٤ش ِ حُ َل َ ٍِ ٞحُّ ِظَ ٢
ؿ َْ ِر َّٜ ٤خ
ِر ُ
ًخَٗضْ
ُ ٍٝكَؼُ ِ ََّ٣ضْ
ِ
ٍٝحك ََ ُِوُي ِ
حُظٌَ٘ رؼيٗخ
ٝطٌَ٘صْ ً ََّ
ِ

ؿَٔح ً ٝحٗؼ ََ أِٜٛخ ا٣وخىٛخ
خَٜ ٟخ ٍَُّ ٝحىَٛخ
كَوَيَصْ ٍِٓ ُّ ٞكِ َ٤
َّ
ُ
حُِٓخٕ ٍٓخىٛخ
ٝحٓظِذ
ٖٜٓ٘
َ
ف رَ ْؼَِ َٜخ ََ ٝؿ َٔخ َى َٛخ
َٝحُ ٍْ َ ٧
 ٝط َ ْؼ َِ ُ

حَ ٟلش ِ حُ َـ ِز َْ ِٖ ٤ه َِ٣يَس ٌ
ََّ َُ َُٝ
د َِ ٝ
طٜطخ ُى رٜـظٜخ حُٔؼِ ََ رخُٜزخ

رَ ْ٠٤خ ُء هَ ْي َ
ََ ٟرَضْ ِر َٜخ أ َ ْٝطَخ َى َٛخ
َ ٜطخ َى َٛخ
ػ َُُٟخ ً كَظ ُ ْو ُِ ٜيْ َ٣ ْٖ ََُٝ ُٙ

حُزٌَ حُلَ٣يس ِ طَطؼ٢
ًخُظز٤ش ِ
ِ

ٖٓ أٍٜٟخ هلخطٜخ ٝػٜخىٛخ

حُزَحم ؿزٜ٘٤خ
ه٠زضْ رٜخ ػو ُي
ِ

ػَِ َـخَٗ َٜخ َٝػ َََح َى َٛخ
ِٓ ْٖ ػ ََْ ًِ َٜخ َ
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ً َّ
 ّٝطَزٌَََُّضْ
َخُِ ْ ِٖ ٣كِْ َٝ ٢ؿ ِ ٚحُؼَ َُ ِ

ػزَضْ أ َ ٍْآ َ َى َٛخ
خء كََ َ٬
رَ ْؼ َي حُ َلِ َ٤

ط ُ ِْ ِؿ ٢أ َ َ
ؿ َّٖ ًَؤ َ َّٕ ا ْر ََس َ ٍَ ِْ ٝه ِٚ

أٛخد َ
ٖٓ حُيٝحس ِ ٓيحىٛخ
هِ ٌْ
َ

 ٖٓٝؿٔ َ٤ح٩ريحع كٗ ٢ؼَ ٙك ٢ؿ َ٤حُـٍِ ه:ُٚٞ
ٝحُ٘ـخّ أٗزخٝ ٙر ٖ٤كـِـْٜٓٞ
رً ٕٞـٌحى طلـخ َٟحٗ٧ـ٤ـخء
رَ ٓخ ٍأ٣ض ؿزخٍ أٍ ٝطٔظ١ٞ
كٔ٤خ ػٔ٤ض ٗ ٫ٝــٓ ّٞـٔخء
ٝحُٔـي ٍٞ٣ػـ ٚحَٓإ أٗـزخٛـٚ
ٞٔ٣ٝص آهَ  ٞٛٝك ٢ح٧ك٤خء
ٗ ٖٓٝؼَ ٙح٠٣خ :
كِ ٞهزَ ٓزٌخٛـخ رٌ٤ض ٛزخرـش
اُٜ٤خ ٗل٤ض حُ٘لْ هزَ حُظ٘يّ
 ٌُٖٝرٌض هزِ ٢ك٤ٜؾ ُ ٢حُزٌخ
رٌخٛخ كوـِض :حُلُِٔ َ٠ظويّ
طٞك ٢ػي ١رٖ حَُهخع ٓ٘ش\ ٛ 95ـؿَ٣ش حُٔٞحكوش ُٔ٘ش \714
ّ٬٣ى٣ش ك ٢ىٓ٘ن ٝىكٖ كٜ٤خ .
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٣ظٔٗ ِ٤ؼَ ٙرخُٔظخٗش ٝحُٔزي حُوٝ ١ٞرخُزيحػش ٝحُو ٍٞحُـٔ َ٤ك٘ؼَٙ
ؿ٤ي ؾشعره مفهوم اللفظ سهل العبارة واضح المعانً جٌد المبانً
شدٌد المتانة لوي البالؼة خال من التعمٌد عندما تمرأه تنسجم معه
وتنفتح الٌه النفس ورتاح فٌه ومن شعره هذه االبٌات:
١خٍ حٌَُٝ ٟأُْ حُ ْٜكخًظ٘ؼخ
ٝك َ٤رٝ ٢٘٤ر ٖ٤حُ٘ ّٞكخٓظ٘ؼخ
ًخٕ حُ٘زخد ه٘خػخ ً حٓظٌٖ رٚ
َحؿَ٤ش ٍ
ّ َ
كخ ْ
ٓظ َ ْز َي ٍَ َّ
حَُأْ ُ
ٗ ْ٤زخ ً رؼي ى ِ
كبٕ طٌٖ ٓ٤ؼش ٖٓ رخًٛ َ١زض
كوي أر٤ض أٍحػ ٢حُوٞى ٍحهيس

٘ َؼخ
ٓظ َ ِظ َُّ َُ َٓخٗخ ً ػ ُ َّٔضَ ح ْٗوَ َ
ٝأ َ ْ
ك٘٤خٗش ٍ ٓخ طَ ٟكٛ ٢يؿٜخ ِٗػخ
حٍَُ ٞػَخ
َللاُ رؼي حُ َّ
ذ َّ
ٝأ َ ْػوَ َ
ْ ٜز َٞس ِ َ
ٔ ٍَُٝح ً رٜخ ُِ ٝؼَخ
ٓخثِ ِي َٓ ْ
حَُ ٞ
ػَِ ٠

رَحهش حُؼـَ ط٘ل ٢حُوِذ ٌُطٜخ
اًح ٓوزِٜخ ك٣ٍ ٢وٜخ ًَػخ
ٛزَّ َلُٚ
حٕ ِر َ
َ ٝ
ِ ٠
حَُ ِْ ٝ
خكَّ ٢
ًَخْ ُ ٧ه ُل َِ ٞ
َ
ؿ ٌْ ٤
ٕ ِرظ َ ْ٘ َ
٠خفٍ ٓٝخ َٗوَؼَخ
غ أ َ ٍَ َّ
َٞ َِٜحصُ حُ َّط َِّ ٤زخصُ َُُٚ
 ٠َِّٛحٌَُِّ ١حُ َّ
َ
ن حْ َ ٧ه َٞح َّ َ
خكَ٤ش ً
َ
ٓزَ َ
ِ ٟ
ػَِ ٠حٌََُِّ ١

ٝحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ َ
 ٕٞاًَح َٓخ َؿ َّٔؼُٞح حُ ُـ َٔؼَخ
ٛخ َكزَخَٓ ُٙؼَخ
ِرخْ َ ٧ؿ َِ ٝحُ َل ْٔ ِي َكظ ََّ ٠
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٣ ٫زَف حَُٔء ٔ٣ظوَ٠ٓ ١خؿؼٚ
كظ٣ ٠و ْ٤رؤػ٠ٓ ٖٛ٬طـؼخ
حَُ ْك َٔ ُٖ أ ُ َّٓظَُٚ
 ٞٛحٌََُّ ١ؿ َٔ َغ َّ

ػِ٣ ٠يًٝ ٚ٣خٗٞح هزِ٤ٗ ٚؼخ

ػٌٗخ رٌ ١حُؼَٕ حٕ ٗل٤خ ٗٝلويٙ
ٓ َ٤حُٔئَُُٓ٘ٚ ٖ٤
َّ
إ حَُ ٤ُٞي أ َ َ

َ
ٌََٗ ُِ ٕٞحعٍ رَ ْؼ َي ُٙطَزَؼَخ
ٝإٔ
ِٓي ػِ ٚ٤أػخٕ هللا كخٍطلؼخ

*******************************
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ػَٝس رٖ أً٘٣ش حُِ٤ؼ٢
 ٞٛحر ٞػخَٓ ػَٝس رٖ أً٘٣ش (ٝأً٘٣ش) ُوذ ٝحٓٔ٣ ٚل ٠٤رٖ
ٓخُي رٖ حُلخٍع رٖ ػَٔ ٝرٖ ػزي هللا رٖ ُكَ رٖ ٣ؼَٔ ( ٞٛٝحُ٘يحم) رٖ
ػٞف رٖ ًؼذ رٖ ػخَٓ رٖ ُ٤غ رٖ رٌَ رٖ ػزي ٓ٘خس رٖ ً٘خٗش ٢ٔٓٝ .
٣ؼَٔ رخُ٘يحم  ٚٗ٧طلَٔ ى٣خص هظًِ ٠خٗض ر ٖ٤هَٝ ٖ٣هِحػش .
ٝهخٍ :هي ٗيهض  ٌٙٛحُيٓخء طلض هيٓ ٢كٔٔ ٢حُ٘يحم ر ْ٠حُ٘.ٖ٤
ٗخػَ ٓويّ ٖٓ ٗؼَحء أ َٛحُٔي٘٣ش ك ٢حُـٍِ ٓ ٞٛٝؼيٌ ٝى ٖٓ
حُلوٜخء ٝحُٔليػ ٍٟٝ ٖ٤ػ٘ٓ ٚخُي رٖ أْٗ ٝػز٤ي هللا رٖ ػَٔ حُؼي١ٝ
 ٖٓٝحهزخٍ ٙهخٍ أكٔي رٖ حُلخٍع :
هَؽ ٓغ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ٍؿ ٌَ ٖٓ هً ٢ٓٞخٕ ٜٓطِٔخ ً
كوَؿض ك ٢أػَٝ ٙه٘٤ض حٗوَح ٝأ َٛر٤ظ ٚكؤٍىص إٔ أٓظؤًٕ ُٚ
ٖٓ ػِ ٢كؤىًٍض ػِ٤خ ً رخُزَٜس ٝهي  ِّٛحُ٘خّ ٝىهَ حُزَٜس كـجظٚ
كوخٍَٓ :كزخ ً ري ٣خرٖ حُلؤ٤ش أريح ُي ك٘٤خ ريح ٌء .
ن ٝاُٗ ٢ؼِٓ ٠خ ػٜيص أكذ حُؼُِش
هِضٝ :هللا إ َٜٗطي ُل ٌ
ػْ ًحًَط ٚأَٓ حرٖ ػًُٔ ٢ي كِْ ٣زؼي ػ٘ ٚكٌ٘ض آط ٚ٤أطليع اُ .ٚ٤كًَذ
ٓٞ٣خ ً ٣طٞف ًٍٝزض ٓؼ ٚكبٗ َ٤ٓ٧ ٢اُ ٠ؿخٗز ٚاً ٍَٓٗخ روزَ ِ١لش ك٘ظَ
اُٗ ٚ٤ظَح ً ٗي٣يح ً ػْ أهزَ ػِ ٢كوخٍ:
 أٓٔٝ ٠هللا أر ٞدمحم رٌٜح حٌُٔخٕ ؿَ٣زخ ً ػْ طٔؼَ:ٓٝخ طيٍٝ ١إ أُٓؼض أَٓح ً
رؤ ١ح٣ ٍٝ٧يًٍي حُٔوَ٤
ٝهللا اٗ ًَٙ٧ ٢إٔ طٌ ٕٞهَ ٖ٣هظِ ٠طلض رط ٕٞحٌُٞحًذ.
هخٍ :كٞهغ حُؼَحه٘٣ ٕٞ٤ظِٔ١ ٕٞلش ٌٓٝض ػٌِٓٝ ٢ضُ كظ ٠اًح كَؿٞح
ػِ ٢كوخٍ:
أهزَ ػَِّ ٢
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 ا٣ ٚ٣خرٖ حُلؤ٤ش ٝهللا اٗٝ ٚإ هخُٞح ٓخ ٓٔؼض ٌُٔخ هخٍ أه ٞؿؼل:٢كظً ٠خٕ ٣يٗ ٚ٤حُـ٘ٛ ٖٓ ٠ي٣وٚ
اًح ٓخ  ٞٛحٓظـ٘٣ٝ ٠زؼي ٙحُلوَ
ػْ أٍىص إٔ أًِٔ ٚر٘٢ءٍ كوِض:
 ٣خ أَٓ٤حُٔئٓ٘...ٖ٤كوخٍ ٓٝ :خ ٓ٘ؼي إٔ طو٣ :ٍٞخ أرخ حُلٖٔ!
كوِض :أر٤ض.
كوخٍٝ :هللا اٜٗخ ٧كزٜٔخ اُ ٫ُٞٝ ٢حُلٔوُٞ ٠ىىص أٗ ٢ه٘وض رلزَ كظ٠
ه٤خّ رلن  ٌُٖٝحُؼخك٤ش
أٓٞص هزَ إٔ ٣لؼَ ػؼٔخٕ ٓخ كؼَ ٓٝخ أػظٌٍ ٖٓ ٍ
ٓٔخ طًَ ٟخٗض هَ٤ح ً.
ٝه َ٤حٕ ػَٝس رٖ أً٘٣ش هخٍ:
هيٓض ٓغ أرٌٓ ٢ش  ّٞ٣حكظَهض حٌُؼزش كَأ٣ض حُو٘ذ ٝهي هِٜض اُٚ٤
حُ٘خٍ ٍٝأ٣ض حٌُؼزش ٓظـَىس ٖٓ حُلَ٣ن ٍٝأ٣ض حًَُٖ هي حٓٞى ٝطٜيع
ٖٓ ػ٬ػش أٌٓ٘ش كوِض:
 ٓخ أٛخد حٌُؼزش كؤٗخٍٝح اٍُ ٠ؿَ ٖٓ أٛلخد حرٖ حُِرَ٤كوخُٞحٌٛ :ح حكظَهض رٔزز ٚأهٌ هزٔخ ً كٍ ٢أّ ٍٓق كطَ٤ص حَُ٣ق ٓ٘ٚ
ٗ٤جخ ً كَ٠رض أٓظخٍ حٌُؼزش كٔ٤خ ر ٖ٤حُٔ٤خٗ ٢اُ ٠حٞٓ٧ى.
ٝه َ٤ك ٢حكي ح٣٫خّ أُـؤَطْٝ ٚىكؼَظْ ٚحُلخؿش اُ ٠حُوَٝؽ ٖٓ ر٤ظٚ
ٗخػَ ِ ُ٣ـ٤ي ٗظ َْ
هخٛيًح حُوِ٤لش ػِ ٠ػٜي ٘ٛخّ رٖ ػزيحُِٔي كٜٞ
ٝرِيٙ
ٌ
ِ
أَٓح ٗخثؼًخ كًُ ٢ي حُل ٞٛٝ ٖ٤حُلوٚ٤
حُ ِ ّ
٘ؼَ ٝهي ًخٕ حُظٌ ُّ
ٔذ رخُ٘ؼَ ً
ٝحُٔل ّيِع ٝحُ٘خػَ حُٔظٌ ِِّْ ػ َُِف رخُلو ٠ٌُ٘٣ ٚدأد ١ػخَٓ ٗ ٞٛٝخػَ
حٍؿٍِ حٍٓويَّّ ٖٓ ٗؼَحء أ َٛحُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٓ ٞٛٝؼيٌ ٝى ٖٓ ر ٖ٤حُلُوَٜخء
ٝحُٔل ّيِػ ٍٟٝ ٖ٤ػ٘ٓ ٚخُي رٖ أْٗ ٝػز٤يهللا رٖ ػَٔ حُؼي.١ٝ
ْ ٛلزَ ٍش ُ ٚك ٢حُٔلَهخٛيح
فَّ٤ؤ ه٤ٜيس
ٛ
َٟٝد أًزخى ح٩رَ أَّ٣خ ًٓخ ٓغ ُ
َ
حُ٘خّ ٣َِ ُ٣ي حُوِ٤لش ٘ٛخّ رٖ ػزي حُِٔي ػَِّ٤ِٜ ُ٣ ٚذ ػ٘يَٓ ٙـَ٘ ًٔخ َ٣يكَغ
أَٓطِ َٟ ٚحُلخؿش ك ٢ه ٖٓ ّٞح َٛحُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝكيٝح
ػ٘ٝ ٚػٖ َ
ٓؼ ٚػًِٝ ٚ٤خٕ حر٘ ِٚٔٔٓ ٚهي كؾ طِي حُٔ٘ش كخًٕ  َٛ٫حُٔي٘٣ش ك٢
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ٝٝ َٜهَ ق ٓغ َٖٓ ٝهَ ق ٖٓ
 َ ٛاُ ٠حُو ْ
حُٞكٞى ػِ ٠حر٘ٛ ٚ٤خّ كِٔخ َ ٝ
٘ؼََحء كظ ٠أً َِٕ ُ ْٜرخُيُّهٔٗٝ ٍٞز٘ٛ ْٜخّ كؼَكِٞٔٓٝ ْٜح
ؿِٔش حُ ُّ
ُٔٝخ ؿخء حُ ِْٓٝ ٚ٤ػِ. ٚ٤
كوخٍ حُوِ٤لش ٘ٛخّ ٓ :خ ؿخء ري ٣خرٖ أً٘٣ش .
كخٗ٘ي ٙحرٖ حً٘٣ش هخث: ٬
أط٘٤خ ٗٔض رؤٍكخٓ٘خ ٝؿج٘ـخ رـبًٕ أرـٗ ٢ـخًـَ
كبٕ حٌُٓ ١خٍ ٓؼَٝك ٚر٘ـ ٍي ٝؿخٍ ٓـغ حُـــخثَ
اُ ٠ه َ٤ه٘يف كٌِٜٓ ٢خ ُزخ ٍى ٖٓ حُ٘خّ أ ٝكخَٟ
كوخٍ ُ٘ٛ ٚخّٓ :خ أٍحى ا ٫هي أًٌرض ٗلٔي حُ ْ٤حٗض حٌُ ١طوٍٞ؟ :
ُوي ػِٔض ٓٝخ حَٓ٩حف ٖٓ هِو٢
إٔ حٌٍُُ ٞٛ ١هٞٓ ٢ف ٣ؤط٢٘٤
أٓؼ ُٚ ٠ك٤ؼ٘ ٢٘٤ططِّزٚ
 ُٞٝؿِٔض أطخٗ٣ ٫ ٢ؼ٘٢٘٤
ٝإٔ كع حَٟٓءٍ ؿ٤ٓ ١َ٤زِـٚ
٫رـي ٫رـي إٔ ٣لـظـخُ ٙىٗٝـ٢
 ٫ه َ٤كٔ١ ٢غ ٣يُٗ٘ٔ ٢وٍ ٜش
ٝؿلش ٖٓ هٞحّ حُؼ ٖ٤طٌـلـ٘٤ـ٢
 ٫أًٍذ ح َٓ٧طُِ ١ر ٢ػٞحهزٚ
٣ ٫ٝؼخد ر ٚػَ ٫ٝ ٢ٟى٘٣ـ٢
كو َ٤ؿ٘ ٢حُ٘لْ طؼَكٚ
ًْ ٖٓ ٍ

 ٖٓٝؿ٘ ٢كو َ٤حُ٘لْ ٓـٔـٌـٖ٤

 ٖٓٝػيٍٓ ٝخٗ ُٞ ٢هٜيص ُٚ
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ُْ ٣ؤهٌ حُٜ٘ق ٓ٘ ٢ك٘٤َٓ٣ ٖ٤ـ٢
 ٖٓٝأمٍ ًُ٘ ٟٞ١ ٢لخ ً كوِض ُ:ٚ

إ حٗطٞحءى ػ٘ٞٓ ٢ف ٣ط٢٘٣ٞ

اٗٗ٧ ٢طن كٔ٤خ ًخٕ ٖٓ أٍر٢
ٝأًؼَ حُٜٔض كٔ٤خ ُ٣ ْ٤ؼ٘ـ٘٤ـ٢
 ٫أرظـ٣ ٖٓ َٛٝ ٢زـٓ ٢لخٍهظ٢
 ٫ٝأُ٘٣ ٫ ُٖٔ ٖ٤ظُ ٢ٜـ٘٤ـ٢
كوخٍ ُ ٚحرٖ أً٘٣شٗ :ؼْ حٗخ هخثِٜخ ٓٝخ أًٌرض ٗلٔ٣ ٢خ أٓ َ٤حُٔئٖٓ٘٤
ٛ ٢ٌُ٘ٝيهظٜخ ٌٛٝح ٖٓ ًحى.
كوخٍ ٘ٛخّ :أ ٫ؿِٔض ك ٢ر٤ظي كظ٣ ٠ؤط٤ي ٍُهي؟
كِٔخ هَؽ ٖٓ ػ٘ي حُوِ٤لش هَؽ ِٓ٘ػـخ ًٍذ ٍحكِظٍ ٚحؿؼخ اُ٠
حُٔي٘٣ش كِٔخ أَٓ ُ٘ٛ ْٜخ ٌّ رـٞحثِ ْٛحفصهي ٙكوخٍ:
 أ ٖ٣حرٖ أً٘٣ش ..؟كوخُٞح :ؿ٠ذ ٖٓ طوَ٣ؼي ُ٣ ٚخ أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤كخَٜٗف ٍحؿؼخ ً اُ٠
حُٔي٘٣ش كزؼغ اُ٘ٛ ٚ٤خّ رـخثِطٝ ٚهخٍ َُِٓ :ٍٞهَ ُ :ٚهي أٍىص ْ
إٔ طٌٌر٘خ
ٝطٜيم ٗلٔي كٔ ٠٠حَُٓ ٍٞكِلو ٚػِ ٠رؼي ػ٬ع س كَحٓن ػِٓ ٠خءٍ
٣ظـيَّ ٟػِ ٚ٤كؤرَِـٍَٓ ٚخُظٝ ٚىكَغ اُ ٚ٤حُـخثِس
كوخٍ حرٖ حً٘٣ش َُٓ ٍٞحُوِ٤لش  :هَ ُ :ٚهي ٛيه٘ ٢هللا ًٌٝري.
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟحٕ حرٖ حً٘٣ش هخٍ َُٓ ٍٞحُوِ٤لش :
 هَ ُ :ٚهي ٛيه٘ ٢هللا ٝأطخٗ ٢رَُه ٢رلٔي.ٌٙٛٝح ٓخ ح ٍح ٙهخثِ. ُٚ ٚ
 ٖٓٝحهزخٍ ٙهً: َ٤خٕ ػَٝس رٖ أً٘٣ش ٗخُ ً٫ك ٢ه َٜػَٝس رخُؼو٤ن
ٝهَؽ فٗظَ اُ ٠ؿْ٘ ًخٗض ُ ٚك٣ ٢يٍ ١حعٍ ٣وخٍ ًُ (ٚؼذ) ِٜٔٓ ٢ٛٝش
ًٝؼذ ٗخثْ كـَ ٙكـؼَ حرٖ أً٘٣ش  ِٝ٘٣كَ٠٣ ٝ ُٚٞر٣ٝ ٚو:ٍٞ
ُ٣ ٞؼِْ حٌُثذ رً٘ ّٞؼذ

اًح ً  ٠ٔٓ٧ػ٘يٗخ ًح ًٗـذ
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أَٟر٣ ٫ٝ ٚو ٍٞكٔز٢

٫ري ػ٘ي ٤ٟؼ ٍش ٖٓ َٟد

ٝه َٓ َ٤حرٖ ػخث٘ش حُٔـ٘ ٢رؼَٝس رٖ أً٘٣ش
كوخٍ ُ :ٚهَ ُ ٢أر٤خطخ ً ِٛؿخ ً أؿ٘ ٢كٜ٤خ
كوخٍ ُ :ٚحؿِْ كـِْ كوخٍ:
ِٓ ٠ٔ٤أؿٔؼض ر٘٘٤خ ً كؤ ٖ٣طوُٞـٜـخ أ٘٣ـخ!
د ُٜخ ُ ٍَ َٛطـ٬هـ٘٤ـخ:
ٝهي هخُض ٧طَح ٍ
طؼخُ ٖ٤كوي ١خد ُ٘خ حُؼ ٖ٤طـؼـخُـ٘٤ـخ
ٝؿخد حُزَّ حُِِ٤ش ٝحُؼ ٖ٤كـ ٬ػـ٘٤ـخ
كؤ هزِٖ اُٜ٤خ ٓـَٔػـخ ٍ
ص

٣ظـٜـخ ى٘٣ـخ

آُ ٠ؼَ ٜٓخس حََُٓ طٌٔ ٞحُٔـِْ حُِ٘٣خ
طٖٔ٘٤

ٓ٘خ  ٖٛكـٌـ٘ـخ ٓـخ طـٔـ٘ـ٘٤ـخ

 ٖٓٝحهزخٍ : ٙحٕ ٌٓ٘٤ش ر٘ض حُلٔ ٖ٤رٖ ػِٝ ٢هلض ػِ ٠ػَٝس
رٖ أً٘٣ش كًٞٓ ٢زٜخ ٓٝؼٜخ ؿٞحٍٜ٣خ :
كوخُض٣ :خ أرخ ػخَٓ أٗض حٌُ ١طِػْ إٔ ُي َٓٝءس ٝإٔ ؿُِي ٖٓ ٍٝحء ػلش
ٝأٗي طو. ٢
هخٍٗ :ؼْ .
هخُض حُْ طٌٖ حٗض حُوخثَ :
هخُض ٝأرؼؼظٜخ ٝؿي ١كزلض ر:ٚ
هي ً٘ض ػ٘ي ١طلذ حَُٔ كخٓـظـظـَ
أُٔض طز ٖٓ َٜك ٢ُٞكوِض ُٜخ:
ؿطٞٛ ٠حى ٓٝخ أُو ٠ػِ ٠ر١َٜ
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هخٍ ُٜخ :رِ٠
ذ ِٓ. ْ٤
هخُض ٖٛ :كَحثَ إ ًخٕ ٌٛح هَؽ ٖٓ هِ ٍ
 ٖٓٝحهزخٍ : ٙهَٓ َ٤ص حَٓأسٌ رخرٖ أً٘٣ش  ٞٛٝرل٘خء ىحٍٙ
كوخُض ُ :ٚأأٗض حرٖ أً٘٣ش ؟
هخٍٗ :ؼْ
هخُض :أأٗض حٌُ٣ ١و ٍٞحُ٘خّ اٗي حَٓ ٌإ ٛخُق
ٝأٗض حٌُ ١طو ٍٞ؟:
اًح ٝؿيص أٝحٍ حُلذ كً ٢زي١
ػٔيص ٗلٓ ٞوخء حُو ّٞأرظَى
ٛز٘ ٢رَىص رزَى حُٔخء ظخَٙٛ
كٖٔ ُلَ ػِ ٠ح٧ك٘خء ٣ظوي!
ٝه َ٤ح٠٣خ ًخٕ ػَٝس رٖ أً٘٣ش ك ٢ىحٍ حر ٚ٤رخُؼو٤ن كٔٔؼ٘٘٣ ٚي:
إ حُظُ ٢ػٔض كئحىى ِٜٓخ
ؿؼِض ٞٛحى ًٔخ ؿؼِض ُٜ ٟٞٛخ
ك٤ي حٌُُ ١ػٔض رٜخ ًٔ٬ًٝخ
٣زيُٜ ١خكز ٚحُٜزخرش ًِـٜـخ
٣ٝز٤ض ر ٖ٤ؿٞحٗل ٢كذ ُٜخ
ًُ ٞخٕ طلض كَحٜٗخ ٧هـِـٜـخ
ُٝؼَٔٛخ ًُ ٞخٕ كزي كٞهٜخ
ٝاًح ٝؿيص ُٜخ ٓٝخٍ ِٞٓ ّٝس

ٓٞ٣خ ً ٝهي ٟل٤ض اًح ً ٧ظِـٜـخ
ٗلغ حُلئحى اُ ٠حُ َ٤ٔ٠كِٜٔـخ
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ر٠٤خء رخًَٛخ حُ٘ؼ ْ٤كٜخؿٜخ
رِزخه ٍش كـؤىهـٜـخ

ٝأؿـِـٜـخ

ُٔخ ػَٟض ِٓٔٔخ ً ُ ٢كخؿشٌ
أٍؿٓ ٞؼٗٞظٜخ ٝأه٘ ٠ىُـٜـخ
ٓ٘ؼض طل٤ظٜخ كوِض ُٜخكز:٢
ٓخ ًخٕ أًؼَٛخ ُ٘ـخ ٝأهـِـٜـخ
كيٗخ كوخٍُ :ؼِٜخ ٓؼٌٍٝس ٌ
ٖٓ أؿَ ٍهزظٜخ كوِضُ :ـؼـِـٜـخ
 ٞٛ ٝحٌُ٣ ١و: ٍٞ
ػِوظي ٗخٗجخ ً كظّ٠
ِ

٠خ ً
ٍأ٣ض حَُأّ ٓزّ ٤

ٝاػٔخٍ
َٔ٣
ٍ
ػٍِ ٠

ٝكَ َْٞٗ ٞ٤ح ٌُِْ كَ ْ٠٤خ
ض ط َ ْلظ َ َِِّٜ٘٤خ أٍَٟخ
ـ ِ

رؤٍٝ
أ ٫أكزذ
ٍ
ٝأِٛي كزٌّح ٓخ ْٛ
ِ

ِ ٝا ْٕ أ َ ْريَٝح ُِ َ ٢حُزُ ْـ٠خ

ٝه َ٤حٕ حُلَٓ ٢رٖ حر ٢حُؼ٬ء هخٍ ٧ر ٢حُٔخثذ حُٔوِٓ :٢ٓٝخ أكٖٔ
ػَٝس رٖ أً٘٣ش ك٤غ ٣و:ٍٞ
ُزؼٞح ػ٬ع ٓ٘ ٠رٍِٔ٘ ؿزط ٍش
 ْٛٝػِ ٠ؿَُ ٝؼَٔى ٓخ ْٛ
ٓظـخ ٖ٣ٍٝرـ َ٤ىحٍ اهخٓ ٍش
ُ ٞهي أؿي ٍكِٜ٤ـْ ُـْ ٘٣ـيٓـٞح
 ُٖٜٝرخُز٤ض حُؼظ٤ن ُزخٗشٌ
ٝحُز٤ض ٣ؼَكـٜـٖ ُـ٣ ٞظـٌـِـْ
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ًُ ٞخٕ ك٤خ ً هزِ ٖٜظؼخث٘خ ً
ك٤خ حُلطٝ ْ٤ؿـٛٞـٜـٖ ُٓٝـِّ
ًٝؤٗٝ ٖٜهي كَٕٔ ُٞحؿزخ ً
ر ٞ٤رؤً٘خف حُلـطـٓ ْ٤ـًَـْ
ٌ
٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
طلَم أٞٛحء حُلـ٤ؾ ػِ٠٘ٓ ٠
ٛٝيػٗ ْٜؼذ حُ٘ٛ ٟٞزق أٍرغ
ٌ
ٓخُي رطٖ ٗوِش
كَ٣وخْٕٜ٘ٓ :
ٝآهَ ٓ٘ٓ ْٜخُي رطٖ طـ٠ـَع
كِْ أٍ ىحٍح ً ٓؼِٜخ ؿزط ٍش ِٓٝو٠
اًح حُظق حُلـ٤ؾ رٔـٔغ
أهَ ٓؤ٤خ ً ٍح٤ٟخ ً رٌٔخٗٚ

ٝأًؼَ ؿخٍح ً ظخػ٘ـخ ً ُـْ ٞ٣ىع

ُٔٝخ طٞك ٠حه ٙٞرٌَ ٍػخ ٙحرٖ حً٘٣ش ك ٢ه٤ٜيس ٜٓ٘خ  ٌٙٛح٫ر٤خص :
َٓ ْٛٝ ٢ٔٛ ٟحَُٔء ١َٔ٣
ٝؿخٍ حُ٘ـْ ا ٫ه ْ٤كظَ
ٗـْ
أٍحهذ ك ٢حُٔـَس ًَ ٍ

طؼَُِٔ ٝـَس ً٤ق ٣ـَ١

ُٓ ْٜخ أُحٍ ُٓ ٚئ٣خ ً
ًؤٕ حُوِذ أ َّٟكـَ ؿـٔـَ
خٍ ْهضُ َر ٌْ ًَح
َ
ػََِ ٠ر ٌْ ٍَ أ َ ِه ٢كَ َ
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 ٞٛٝحُوخثَ:
ٓ٘ي ٓٓ ٌَ ٤غ حُؼيٟ
ّٔ ُٝخ ريح ُِ ٢

ٔ ُٖ رَ ْؼ َي رَ ٌْ َِ
 ١حُؼَ ْْ َ٣ ِٖ ٤ل ُ
َٝأ َ ُّ

ٞحْ ٣َ ُْٝ ١لي ْ
ٞحى َريَُِ ٣
ٓ ِ
ُع ِ
ِ
ٓ َ

ططخَُٝضْ
حَُ ِٓ ُّ٢
َ ٛيىْصُ ًَٔخ َ
َ
َ
َّ ٛي َّ

رٓ ٚيّس ُ ح٣٧خّ  ٞٛٝهظَُ ٤

طٞك ٢ػَٝس رٖ حً٘٣ش حُِ٤ؼ ٢رخُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ك٘ٓ ٢ش \ٛ 130ـَ٣ش
حُٔٞحكوش ُٔ٘ش \ ٬٤ٓ 747ى٣ش .
ٗؼَ ٙؿ٤ي ٔ٣ظخُ رخُٔظخٗش ٝحُٔٓ٬ش ٌ٣خى ٣وِ ٖٓ ٞحُل٢ٗٞ
ٝحُٜؼٞرش حٓ ٫خٗيٍ ٣ٝـِذ ػِ َٔ٣ ٚ٤حُٔيٗ٤ش ٍٝهظٜخ ٝحؿِذ ٗؼَٙ
ك ٢حُـٍِ ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
َٓٛض ٓؼ٤يس َٓٛخ ٗـخػخ
٘ٓٝظي ػخؿَ رٌٍ كَحػخ
ٝأٛزلض ًخُٔٔظز٤غ حُـٞحى
ك٘٤خ كؤٝؿؼٓ ٚخ حٓظزخػخ
ًٌ ١حٌُِْ ىحِٓ ٚػْ هخف
ٓ٘ ٚه٬ف حُـلٞف حٗظٌخػخ
 ٍٞٛ َُِّٜٝػِ ١ً ٠حُٟٜٞ
ٝإ ُؾ ٣يػ ٞاُ ٚ٤حكظؼخػخ
اًح ًحه٣ ُْ ٚـي ٍحكش
طؼيِ٣ ُْٝ ٟن ٓ٘ ٚؿ٤خػخ
ٝػٜي ١رٔؼيُٜ ٟخ رٜـش
ًؤّ ح٧ى٣ـْ طوَ ٝرَحػخ
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ط٘ٔٔٝ ٚطَ ٟأٗٚ
ٛـٝ َ٤هي ٍٗلظ ٚػ٬ػخ
ه ٍ٬ظ ٍ٬أٍحى حَ٤ٓ٧
٣ـ٘ ٢رََ٣ح ٍٞ١ٝح ًزخػخ
ٓٝخ ًًَ ٓؼيٝ ٟهي رخػيص
ٝػخى ه ٟٞحُلزَ ٜٓ٘خ ٍٓخػخ
ُؼَُٔ ١جٖ ٍرغ ٓؼي ٟػلخ
ر٘ٞظُ ٠وي  ْٟر٠٤خ ىٓخػخ
كزٖ ٝكٓ ٖٜ٤خ ُ ٞأهخّ
أهِِض ػٖٔ ٣ز ٖ٤حًظَحػخ
ًؤٕ حُو٬ثي ك ٢ؿ٤يٛخ .
اُ ٠ك٤غ ٣ؼوي ٜٓ٘خ حَُػخػخ
ٖٓ حُيٍ ٣للَ ٣خهٞطٚ
ًـَٔ حُـ٠خ ٣ظِظٓ ٠ـخػخ
ػِ ٠ظز٤ش ٓـٍِ أَٗكض
ُو٘ق ُٜخ ُْ ِ٣لٜخ حٍطـخػخ
ٝهي أ ٖٟٔحَُٔ ٓٔظٞىػخ
ٔ٣خٓ ٖٓ َ٣خٍ ػ٘ٗ ٚوخػخ
ٝأ ١ٞ١حُوِ َ٤ػِ ٠كخُش
اًح  ٖٟٔحَُٔ ا ٫حٗوزخػخ
٤ٟٝق هَؿض اُٞٛ ٠طٚ
أٍكذ ُْ  ٢٘ٓ َ٣حُظزخػخ
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أٗخم كؼـِض كن حُوَٟ
ً٘ٝض ر ٫ ٚأكذ حُِزخػخ
٢ٔٓ ٠ُٞٓٝء اُٗ ٠لٔٚ
ًلخػ ٢حُظَحد ػِ ٚ٤حٗزؼخػخ
 َ٠٣ػٖ حَُٗي كٍ ٢أٚ٣
٣ٝؤر ٠اُ ٠حُـ ٢ا ٫حٗوؼخػخ
أهٔض ُ ٚحُِ٣ؾ ٖٓ ٍأٚ٣
ٝرخُوٗ َ٤ل ٖٓ ١ٞحَُ٘ ٫ػخ
ٝه ّٞؿ٠خد  ُْٝأٌْٜٗ
طـ٘ ٢٘ٗٞكٔيح ٝحرظلخػخ
ٜ٣ٝي ْٜ٘ٓ ٢ُ ٕٝؿ٤زش
٣ؼ َ٠ى ٢ٗٝػٞؿخ ٍػخػخ
أَٓ ك٤ـ ٖٓ ٕٞ٠ظ٘ظ٢
ًؤٌِٗ٣ ْٜل ٕٞحٌَُحػخ
ٝطؼط ٢حُٔلخ ٍٝطلِْٜٔ٤
ه٬ثن ُٓ٘ ْٜجخٓخ هزخػخ
ُٓ ْٜـِْ ٜ٣ـَ ٕٝحُظو٠
٘٣ٝظـؼ ٕٞحُوز٤ق حٗظـخػخ
اًح أٛزلٞح ُْ ٣وُٞٞح حُو٘خ
٣ ُْٝؤًِٞح حُ٘خّ أٟلٞح ؿَحػخ
طـخُٝص ػٖ ؿٍ ِْٜٜؿزش
٣ ْٛٝؼَُ ٕٟٞلٓٞخ ؿؼخػخ
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ٗ ُٞٝجض ٗل٤ض ػ٤يحْٜٗ
ػٖ حُ٘زغ ُْ ٣ي  ْٛحػظ٬ػخ
 َٟٗ ٌُٖٝحُلِْ ك٫ٝ ٬٠
ٗلخ ٍٝهطغ ح ٍٞٛ٧حؿظؼخػخ
أػي أٓخٓش أً ٝح حُ٘٤خف
رِؼخء كٍٛ ٢ط ْٜأ ٝهزخػخ
أ٫ى ر٘ ٞحُلَد ٓ٘زٞرش
طـَ حُيٓخء ٝطِـ ٢حُٔـخػخ
٘ٛخى٣ي ؿِذ ًؤٓي حُـَ٣ق
هٔ٠خ ٔ٠ٛٝخ ٟٝـٔخ ٟزخػخ
ُ٘ٔٝخ ًٖٔ ٘٣ؼ٘ٛ ٢يهٚ
ًؤٕ حُؼي ٝر ٚحُِٔق ٓخػخ
طط٤غ اًح حُٜ٘ق ٓٞ٣خ ريح
ٝطؤرَٓ ٠حٍح كظؼ ٢ٜك٘خػخ

***********************
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عمر بن ابً ربٌعة المخزومً

 ٞٛحر ٞحُوطخد ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ
ٓوِٓٝ ّٝوِ ّٝحكي كَٝع هزِ٤ش هَ ٠ٌ٘٣ٝ ٖ٣رخر ٢كلٝ ٚحر٢
رَ٘ ح٠٣خ  ٝه ٠ٌ٘٣ َ٤حُٔـ. ١َ٤
ُٝي ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٓ٘ش \ ٛ 23ـَ٣ش – ٬٤ٓ 643ى٣ش ك٢
ه٬كش ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٖٓ حَٓس ٓؼَٝكش رؼَحثٜخ ٝؿخٜٛخ ًٝخٕ
حر ٙٞك ٢ػٜي ٍٓ ٍٞهللا دمحم  ٠ِٛهللا ػِٝ ِْٓٝ ٚ٤حُوِلخء
حَُحٗيٝ ٖ٣حُ٤خ ػِ ٠حُ.ٖٔ٤
ٝهُٝ َ٤ي ك ٢حُِِ٤ش حُظ ٢هز ٞكٜ٤خ ػَٔ رٖ حُوطخد فسمً
باسمه ولال الناس بعد ذلن (زهك الحك وظهر الباطل ) بسبب شعر
عمر بن ابً ربٌعة وتمى عمر بن الخطاب .
.
ورث عمر عن ابٌه ثروة طابلة مكنته العٌش فً ثراء
ورفاه ونعمة وحٌاة مترفة واسراؾ لذا شب الفتى على دالل
وترؾ فانطلك مع الحٌاة منفتحة معه رحبة أمام أمثاله ممن رزلوا
الشباب والثروة والفراغ .و مع الالهٌن ولد عرفته مجالس الطرب
والؽناء فارسا مجلٌا ٌنشد الحسن فً وجوه المالح فً ٌٓش
حٌَُٔٓش وٌطلبه فً حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ح ٝك ٢حُطخثق وؼٌرهما .لذا
انصرؾ الى حٌاة اللهو والعبث و مطارة النساء ولد ساعدته
نش فٌها على ذلن .
البٌبة ا لتً أ
ولٌل أنه كان ٌستؽل موسم الحج فٌمصد مكة والحرم المكً
لٌتحرش بالنساء الجمٌالت إذ ٌعتمر وٌلبس الحلل والوشً وٌركب
النجابب المخضوبة بالحناء المزٌنة بالمطوع والدٌباج .وٌلتلى
بالحا ّجات االتٌات من الشام والعراق والمدٌنة المنورة وؼٌر هذه
االماكن لٌتعرؾ إلٌهن وٌرافمهن وٌتشبب بهن وٌروي فً شعره
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طرفا من موالفه معهن .وشالته هذه المجالس والمعارض حتى لٌل
انه كان يتمنى لو أن الحج كان مستمرا طوال أٌام السنة.
و لد وصؾ فً شعره النساء وطرابؾهن فً الكالم
ولطابفهن وحركاتهن وبرع فً استعمال األسلوب المصصً والحوار
و تتمٌز لصابده بالعذوبة والطابع الموسٌمً ولد تؽنى افضل
المؽنٌن بمصابده  .ولد اصبح الؽزل فنا مستمال من بٌن فنون الشعر
االخرى
ولٌل ان الخلٌفة سلٌمان بن عبد الملن سؤله:
 ما ٌمنعن من مدحنا؟.فؤجابه :أنا ال أمدح إال النساء
عرؾ عمر بن أبً ربٌعة انه كان شدٌد اإلعجاب بنفسه .وفً
العدٌد من لصابده ٌصور نفسه معشولا ال عاشما والنساء ٌتهافتن
علٌه وٌتنافسن فً طلبه و ٌتحدث عن شهرته لدى نساء المدٌنة
وكٌؾ ٌعرفنه من أول نظرة لابال :
لالت الكبرى اتعرفن الفتى
لالت الصؽرى ولد تٌمتها

لالت الوسطى نعم هذا عمر
لد عرفناه وهل ٌخفى الممر؟

ٌمتاز شعر عمر بن ابً ربٌعة بمدرته على وصؾ المراة
وعواطفها ونفسٌتها وهواجسها وإنفعاالتها ومٌلها إلى الحب
والؽرام وكل ما ٌتعلك فٌها وبجمالها وحسنها والتعبٌر الجاذب لها حتى
لٌل ما من امراة لحظت عمر بن ابً ربٌعة ٌتمرب منها وٌصؾ
لواعج حبه لها اال ولعت فً شران حبه.
المتتبع لشعره ودٌوانه ٌتعجب من سرده لهذه المطاردات
والمصص الماجنة فً اؼلبها وهو من سكنة المدٌنة النورة ولم ٌحب
ب صادلا انما ظل ٌطارد رالجمال والدالل والؽنج فً النساء
امرأة ح ا

399

الجمٌالت اٌنما كا نت المطاردات والمؽامرات الؽرامٌة فٌه حتى لٌل
انه كان ٌتخذ من مواسم الحج ولتا مالبما لمػامراته وترصده
النسوة الالتً أي تٌن للحج او العمرة ومعرفة اوضاعهن واالتصال
بهن فاشتهر كثٌرا وكانت النسوة ٌتحاشٌنه لألال ٌمعن فً حبابل
حبه ومؽامراته لجماله وحسنه وتمكنه من اصطٌادهن بكالمه
المعسول وشعره الرلٌك حتى انه خافت االسر الشرٌفة والملتزمة
على اعراضها منه وشكته لدى الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز الذي
نفاه فً احدى المرات الى جزر البحر االحمر ولم ٌسمح له بالعودة
اال بعد توبته ولد تاب فً اخر حٌاته وبعد زواجه من كلثوم
المخزومٌة.
توفً عمر بن ابً ربٌعة عام \  93هجرٌة – 711مٌالدٌة .
حهظٗ ٚؼَ ػَٔ رخَُٔأس ٝحُظـٍِ رٜخ ك ٢حؿِزٔ٣ٝ ٚظخُ
ٗؼَ ٙرَهظ ٝ ٚرويٍط ٚػِٛٝ ٠ق حَُٔأس ٝػٞح١لٜخ ٗٝلٔ٤ظٜخ
ٞٛٝحؿٜٔخ ٝحٕكؼخ٫صٛخ ِٜ٤ٓٝخ َُط٘ٞم ٝحُلذ ٓ ًَٝخ ٣ظؼِن رٜخ
ٖٓ ٍؿزظٜخ  ٝكزٜخ ُٛٞق ؿٔخُٜخ ٝكٜٔ٘خ ٝحُظؼز َ٤حُـخً د كظ٠
هٓ َ٤خ ٖٓ حَٓأس ُلظض ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش ٣ ٞٛٝظوَد ٜٓ٘خ
ٜ٣ٝق ُٞحػؾ كزُٜ ٚخ حٝ ٫هؼض كَٗ ٢ى كزٝ ٚػ٘و.ٚ
ٝحٕص َٛكٗ ٢ؼََٓ ٙى حُٔـخَٓحص حُـَحٓ٤ش رٌَ٘ حفٟق
ِٓلض ُِ٘ظَ ُْ طخُل ٚحُطز٤ؼش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼَر٤ش  ُْٝطؤُل ٚحُوِن
ح ٝحُل٤خس حُؼَر٤ش حٌٗحى ٝط٬كع كٗ ٢ؼَ ٙح٠٣خ حُلٞحٍ حُظٔؼ ٢ِ٤حٝ
حَُٔى حُوُِ ٢ٜٜلخىػش ّػَ هخُض ٝهِض .
ٌُح ؿخء ٗؼَ٣ ٬ٜٓ ٙؼ َ٤حُوِـخص حُ٘لٔ٤ش ٣ٝؼ َ٤حُؼٞح١ق
حٌُخٓ٘ش  .هَ٣ذ ٖٓ حُ٘لْ هَ٣ذ ٖٓ حُوِذ ٣ظٔ ِ٤دحُٔؼخٕ ١حَُه٤وش
ٝحُؼزخٍحص حَُٔٛلش حُظ ٢صُؾ حُوِذ ٓزخَٗس ٝػٖ٘ ك ٖٓ ٚ٤ىٕٝ
حٓجٌحٕ ٓؼَ٤س ػٞح١ق حُٔخٓغ ٝحُوخٍة ح ٝحُٔظِوٝ ٢هخٛش حُـٍِ
حُٔلٔ٣ ّٞو ٍٞك ٢طـَُِٔ٣ ٞٛٝ ٚى رؼ ٞهٓٝ ٜٜٚـخَٓحط– ٚ
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اب بِبَ ٌْ ِن ذا ِ
نَعَ َ
ك الؽُ َر ُ
ت الد ُّْملُجِ

لٌتَ
َ
الؽراب ببٌنها لم ٌزعجِ

اح ِه
َق َ
اب َود ّ
نَعَ َ
ع ْظ َم َجنَ ِ
ك الؽُ َر ُ

س ْم َهجِ!
َوذَ َرتْ ِب ِه األ َ ْرٌا ُ
ح َبحْ َر ال َّ

ما زلتُ أتبعهم ألسم َع حدوه ْم ،
ً ِبعَ ٌْ ِن ِربْ ٍم أ َ ْك َح ٍل
نَ َظ َرتْ إلَ َّ

َحت َّى َد َخ ْلتُ عَلى َربٌِبَة ِ َه ْودَجِ
عمداً ،وردتْ عنن دعوة َ عوهج

بدر حلٌها ،ووشاحها،
فبهتْ ّ
فَ َظ ِل ْلتُ فً أ َ ْم ِر ال َه َوى ُمت َ َح ٌِّرا ً
َم ْن ذا ٌَلُ ْمنً ْ
صبَابَة ً
إن بَ َكٌْتُ َ
ص َط ِب ْر ع َْن ُح ِبّ ها ُمت َ َع ِ ّمدا ً
لَالُوا ا ْ
ِصطباري عَن فَتا ٍة َطفلَ ٍة
ٌَؾ ا ِ
ك َ
ب برٌمها،
نافتْ على
العذق الرطٌ ِ
ِ
أمر وجدي فً الهوى
لما تعاظ َم ُ

ٌم َها َو ِ
َوبَ ِر ِ
س َو ِارها فَالد ُّْملُجِ
نار بالحشا متوهج
من ِ ّ
حر ٍ
صبَّا ً ِبالفُإا ِد ال ُم ْن َ
ضجِ ؟
أ َ ْو نُحْتُ َ
ّ
تهلكن صبابة ً ،أو تحرج
وال
ون لَها ذي ِز ِ
بٌَضا َء فً لَ ٍ
برجِ
َو َ
الهالَ ِل ال ُم ْ
علَى ِ
ستَبٌن األ َ ْبلَج ِ
َو َك ِل ْفتُ ش َْولا ً ِبالؽَ َزال األ َ ْدعَج ِ
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حندس
فسرٌتُ فً دٌج ِو لٌ ٍل
ٍ
،
فمعدتُ مرتمبا ً أل ُّم ببٌتها،
علَى الفَتَاة ِ َوإنَّ ها
َحت َّى َد َخ ْلتُ َ
وإذا أبوها ناب ٌمَ ،و َ
ع ِبٌ ُدهُ

س ٌْ ٍ
ُمتَنَ ِ ّجدا ً بِنِ َجا ِد َ
ؾ أَع َْوجِ
َحت َّى َولَجْتُ ِب ِه َخ ِف َّ
ً ال َم ْولَجِ
لَتَؽُ ُّط نَ ْوما ً ِمثْ َل نَ ْو ِم ال ُم ْب ِهجِ
ِمن َح ْو ِل ها ِمثْ ُل ِ
الج َما ِل ال ُه َّرجِ

فَ َو َ
ض ْعتُ َك ِفًّ ِع ْن َد َم ْم َط ِع َخص ِْرها
فَلَ ِز ْمتُها فَلَثِ ْمتُها فَتَفَ َّزعَتْ
ع ٌْ ِش أَبً َوحْ ْر َمة ِ ْ
إخ َوتً
لَالَتْ َ :و َ

فَتَنَفَّ َ
ستْ نَفَسا ً فَلَ ْم تَت َ َهلَّجِ
منً ،ولالتْ ْ :
من؟ فل ْم أتلجلج
ً ْ
أل ُ نَ ِبّ َه َّن ال َح َّ
إن لَ ْم ت َ ْخ ُرجِ

س َمتْ
فَ َخ َرجْتُ َخ ْوؾ ٌَمٌنِها فَتَبَ َّ
فتناولتْ رأسً ،لتعل َم مسهُ،
آخذا ً ِبمُ ُرو ِنها
ثمتُ فاهاِ ،
فَلَ ْ

فَعَ ِل ْمتُ أ َ َّن ٌَ ِمٌنِها لَ ْم تَحْ ُرجِ
اؾ َ
ِب ُم َخ َّ
ؼ ٌْ ِر ُم َ
ب األ َ ْط َر ِ
ض ِ
شنَّجِ
٣ق رِزَ َْ ِى ِ
د حَُّ٘ ِِ ِ
ٗ َُْ َ
ٓخء حُ َل٘ ََْؽِ

ً٢ف حٛطزخٍ ١ػِ ٠كظخس ١لِش
ر٠٤خء كُٜ ُٕٞ ٢خ ًُ ١رَؽ
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ُٔ ٝخ طؼخظْ حَٓ ٝؿي ١ك ٢حُ١ٜٞ
ًِٝلض ٗٞهخ رخُـِحٍ

ح٫ىػؾ

فسرت فً دٌجور لٌل حندس
ٓظ٘ـيح

ر٘ـخى ٓ٤ق

حػٞؽ

حتى دخلت على الفتاة وانها
لتحط نو ما مثل نوم
فلثمت فاها

المنهج

اخذا بمرونها
َٗد حُِ٘٣ق ددٍى ٓخء حُلَ٘ؽ

ولال اٌضا فً الؽزل:

كل٤٤ض حً كخؽأطٜخ

كظُٜٞض
ًٝخىص رٌٔ٘ ٕٞحُظل٤ش طـَٜ

هخُض ٝػ٠ض رخُز٘خٕ ك٠لظ٘٢
ٝحٗض حَٓإ ٓ ٍٞٔ٤حَٓى حػَٔ
حٍ٣ظي حً ٘ٛخ ػِ٤ي حُْ طوق
ٍه٤زخ ٝك ٖٓ ٢ُٞػيٝى كَ٠
كٞهللا ٓخ حىٍ ١حطؼـ َ٤كخؿش
َٓص حُ٤ي حّ هي ٗخّ ٖٓ ً٘ض طلٌٍ
كوِٖ ُٜخ رَ هخىٗ ٢حُ٘ٞم ٝحُٟٜٞ
حُ٤ي ٓٝخ ٗلْ ٖٓ حُ٘خّ ط٘ؼَ
هخُض ٝهي ٗ٫ض حكَم ٍٝػٜخ
ً٬ى رللع ٍري حُٔظٌزَ
حٗض حر ٞحُوطخد ؿٓ َ٤يحكغ
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ُ ٢حٓٓ َ٤خ ٌٓؼض
ع

ٓئَٓ

كزض هَ َ٣حُؼ ٖ٤حػط٤ض كخؿظ٢
حهزَ كخٛخ ك ٢حُو٬ء

كخًؼَ

ك٤خُي ًْ ُ َ٤طوخُٚٞ١ َٛ
ٓٝخ ًطخٕ ُ ٢ِ٤هزَ ًُي

٣وَٜ

٣ٝخُي ٖٓ ِٓ٘ٛ ٠ٜخى ٓٝـِْ
لنا لم ٌكدره علٌنا

مكدر

ترنو بعٌنٌها الً كما رنا
حُ ٠ظز٤ش  ٢ٓٝحُؤِ٤ش ؿئً ٍ
كِٔخ طو ٠٠حُِ َ٤ح ٫حهِٚ
ًٝخىص طٞحُٗ ٢ـٔ ٚطظـٍٞ
حٗخٍص رخٕ حُل ٢هي كخٕ ْٜٓ٘
ٛزٞد ٞٓ ٌُٖٝػي ُي ػٍِٝ
كٔخ ٍحػ٘ ٢ح٘ٓ ٫خى رَكِش
ٝهي ٫ف ٓلظٞم ٖٓ حُٜزق حٗوَ
كِٔخ ٍحص ٖٓ هي طؼْٜ٘ٓ ٍٞ
ٝح٣وخظ ْٜهخُض حَٗ ً٤ق طخَٓ
كوِض حرخى ْٜ٣كخٓخ حكٞطْٜ
ٝحٓخ ٘٣خٍ حُٔ٤ق ػخءٍح

ك٤ؼخءٍ

كوخُض حطلو٤وخ ُٖٔ هخٍ ًخٗق
ػِ٘٤خ ٝطٜي٣وخ ُٔخ ًخٕ ٣ئػَ
كٔخ ًخٕ ٫ري ٓ٘ ٚكزـَٙ٤
ٖٓ ح َٓ٫حىُِٗ ٠ولخء

ٝحٓظَ

حه ٚػِ ٠حهظ ٢ريء كي٣ؼ٘خ
ٓٝخ ُ ٖٓ ٢حٕ طؼِٔخ ٓظخءهَ
ُؼِٜٔخ حٕ طزـ٤خ ُي ٓوَؿخ
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ٝحٕ طَكزخ َٓرخ رٔخ ً٘ض حكَٜ
كوخٓض ًج٤زخ ُ ْ٤كٝ ٢ؿٜٜخ ىّ
ٖٓ حُلِٕ طٌٍ ١ػزَس طظليٍ
كوخُض ٫هظٜ٤خ حػ٘٤خ ػِ ٠كظ٠
حطُ ٢حثَح ٝح٣ َٓ٬ُ َٓ٫ويٍ
كخهزِظخ كخٍطخػظخ ػْ هخُظخ
حهِ ٢ػِ٤ي حُ ْٜكخُوطذ حَٔ٣
هخُض ُٜخ حُٜـَٓ ٟخػطٓ ٚ٤طَك٢
ٝىٍػٌٜٓٝ ٢ح حُزَى حٕ ًخٕ ٣لٌٍ
ٌموم ٌمشً

بٌننا

متنكرا
فال سرنا ٌفشو وال هو

ٌظهر

كٌخٕ ٓـ٘ ٢ىً٘ ٖٓ ٕٝض حطو٢
ػ٬ع ٗوً ٙٞخػزخٕ ٓٝؼَٜ
كِٔخ حؿِٗخ ٓخكش حُل ٢هِٖ ُ٢
حٓخ طظو ٢ح٫ػيحء

ٝحَُِ٤

ٓؤَ

ٝهِٖ حٌٛح ىحءري حُيٓ َٛخىٍح
حٓخ طٔظل ٢حٓخ طَػ ١ٞح ٝطلٌَ
حًح ؿجض كخٓ٘ق َ١كي ؿَٗ٤خ
لكً ٌحسبوا ان الهوى

حٌث تنظر

وٌمول فً الؽزل اٌضا
َك ّي ْ
ِع َك َ
َٓس ً
ي٣غ كظخس ِ َك ّّ ٍ ٢
خٍطِٜخ ِػ٘خ ًء ،ا ًْ ٍَأَصْ
هَخَُضْ ُِ َـ َ

ٝكَحء
أًحهَ
رخُـِعِ رٖ٤
ِ
ٍ
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َخٕ ََ ٝ
ؿ ْ٤زَش َ حْ َ ٧ػيَح ِء
ُٗ َِ َ ٙحُ ٌَٔ ِ
كْٟٝ ٍَ ٢ش ٍ ََٜ َْ٘ٔ ّٔ ٣خ َٓ ْ٤َّ ُِ ٞش ٍ

ٔخء
ٓ ِ
َٓ ْ٤ؼَخ َء ٍَحرَِ٤ش ٍ رُؼَ َْ ٤ي َ

٣ٍِ َٝ ٕٞوَش ٍ
كِ ٢ظ ِ َّ ىَحَِٗ٤ش ِ حُـُ ُ
ِ ٜ

َ٣خء
ذ حُؼ َّ ِ
َٗزَظَضْ رؤ َ ْر َط َق َِ ّ٤ِ ١

ّ
ٛز َ٤ؿٔخٓش ٍ
ًٝؤٕ ٍ٣وظٜخ
ُ
:رَىص ػِٛ ٠ل ٍ ٞرؼَ ٤ي ٟلخء
ُ٤ضَ حُٔـ ١َ٤حُؼ٘٤ش َ أٓؼلضْ
د حٞٛ٧ح ْء
ٌ
ىحٍ ر ُِ ،ٚظوخٍ ِ
ؿخد ػ٘خ ْ
ٗوخف١ٝ ،خٝػضْ
ٖٓ
اً
َ
ُ

ٍِٗ حُظُ ٢ػٔضْ ُ٘خ
هِضُ  :حًٍزٞح ِ

أٍُ٘ ٝخ رٌِحًس ٍ ٝه٬ء
ٌ

ًزَ٤
إٔ ٗ ٫زخُٜ٤خ
َ

َ
ذ،
ر٘٤خ
ًٌُي ،اً ػـخؿش ُ ٍٓ ًٞ
خٍطِٜخ ح ْٗظَٛ ١خ ْٖ َٓ ،أُ٠ َُٝ
هَخَُضْ ُِ َـ َ
ف ُِ ح ١ى
هَخُضْ أَرُ ٞحُ َو َّطخد أَػ َِْ ُ
ٓظ َ ْزَِ٘١
هَخَُضْ َ َْ َٛ ٝهَخَُضْ َٗ َؼ ْْ كَخ ْ

ر٬ء
ِ

حء
ِ ْ٤رخُ َّ
ْ ٜل ََ ِ
ٍَكَؼُٞح ًَ ِٓ ََ ٤حُ ِؼ ِ
ٝطؤِْٓ ٢
ٍحًذ ح٧ىٓخء؟
ٖٓ
ُ
ًٍََُٞ ٝرَََّ ٗ ٫ ُٚي َ
خء
ؿ َْ ََ ٤هلَ ِ
٣لذ ُو ،ٚ٤رِوخء
ٖٓٔ
ُّ
406

هخُض ُوي ؿخءصْ  ،اًحً ،أٓ٘٤ظ،٢
ٝؿ َ٤ػ٘خء
ؿ َ٤طٌِلش ٍ
ِ
كِ ٢
َٓخ ًُ ْ٘ضُ أ َ ٍْ ُؿ  ٞإَٔ  َّْ ِِ ُ٣رؤ َ ٍْ َِٟ٘خ

ًزٍ َ٤ؿخء
ا ٫طٔ٘،ُٚ٤
َ

كبًح حُٔ٘ ٠هي هَرضْ رِوخث،ٚ
َٓ ُ٘خ ٝه٬ء
َ
ٝأؿخد كّ ٍ ٢
ُٔخ طٞحهل٘خ ٝك٘٤٤خٔٛخ،

خء
ٍَىَّصْ ط َ ِل َّ٤ظَ٘خ َ
ٓ ِظ ْل َِ ٤
ػَِ ٠ح ْ

َ
هِٖ :حُِٗٞح كظٞٔٔ٤ح ُٔطْْ ٌ٤

ؿ٤زخ ً طـ٤ز ُٚاُ ٠حٓ٩خء

ٝهخٍ ك ٢حُـٍِ ح٠٣خ :
د ٓوخُٜخ،
ٝآهَ ػٜي ١رخَُرخ ِ
ُ

ُ٘خ ُِ٤ش َ
حُزطلخءٝ ،حُيٓ ُغ ٔ٣ـ ُْ:
ِ

َ١رضَ ١ٝ ،خٝػضَ حُٗٞخس َٝ ،ر٘٤ضْ
ٗٔخث َُ ٖٓ ٝؿيٍ ،كل َْ ٤حُظـَّ؟
أػظَف
رٌٗز،٢
 ّْ ِٛكؤهزَٗ٢
ْ
َ
ْ
ذ َ
اُ٤ي حؿظَٓظ،ُٚ
كبٕ ًخٕ كٍ ًٗ ٢

َ
ً٤ق أَّٛ
رؼظزخى ،أٝ
ْ
أػَف اًح ً َ
ٔ ٢أ َ ُْ َّٞ
ط َ َؼ َّٔ ْيطُ ُٚػ َْٔيحً ،كََ٘ ْل َ

ٝإ ًخٕ ٗ٤جخ ً هخَُ ٚ
ُي ًخٗقٌ،
ػِِ٣ٝ ،٢لْ
ًٔخ ٗخ َء ٔ٣يّ ٚ٣
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ٓظ َ ِط ْغ أ َ ْٕ أ َ ٍُ َّى،ُٙ
كَ َ
َّ ٜي ْهظَ ْْ َُ ،ُٚأ َ ْ

َ ْْ َُٝأ َ ْٓ ِِ ِي حَ٧ػْيح َء أ َ ْٕ َ٣ظ َ ٌََِّ ُٔٞح

كَوُ ِْضُ ًََٝ ،خَٗضْ ُك َّـش ً َٝحكَوَضْ ِرٜخ،
رؼٓ ٞخ ً٘ض أػِْ:
حُلن ػ٘ي١
ٖٓ
ّ
َ
َ ٛي ْهضِْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ ،ؼَِ ْْ كٌَْ َ٤ظ ُ ْْ َٜٗخىَس ً
َ

ػِٗ ٠لٔ ٚأ ٝؿ ،ِٙ َ٤ك ٜٞأظِْ

**************************************
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ػَٔ رٖ ُـؤ حُظ٢ٔ٤
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ػَٔ رٖ ُـؤ (ٝهُ َ٤لؤ) رٖ كي َ٣رٖ ٜٓخى رٖ ً َٛرٖ ط ٖٓ ْ٤ر٘٢
ط ْ٤رٖ ػزي ٓ٘خس حُظ. ٢ٔ٤
ٖٓ ٗؼَحء حُؼ َٜح ١ٞٓ٧حٗظ َٜرٔخ ًخٕ رٝ ٚ٘٤ر( ٖ٤ؿَٖٓ )َ٣
ٓلخهَحص ٓٝؼخٍٟخص.
 ٞٛٝحٌُ٣ ١و ٍٞك ٚ٤ؿَ:َ٣
أٗض رٖ رَُس ٓ٘ٔٞد اٍُ ٠ؽأ
ػ٘ي حُؼٜخٍس ٝحُؼ٤يحٕ طؼظَٜ

 ٖٓٝحُٔؼِ ّٞحٕ طٜخؿ ٠ؿَٝ َ٣ػَٔ رٖ ُـؤ حُظًٝ ٢ٔ٤خٕ ٓزذ
حرظيحء حُظٜخؿ ٢رٜٔ٘٤خ حٕ ػَٔح ًخٕ ٘٘٣ي أٍؿُٞس ُٜ٣ ٚق كٜ٤خ ارِٚ
ٝؿَ َ٣كخ َٟكوخٍ :
هي ٍٝىص هزَ اٗخ ٟلخثٜخ
طلَّ حُل٤خص ك ٢هَٗخثٜخ
ؿَ حُؼـ ُٞحُؼٍ٘ ٖٓ ٢ىحثٜخ
كوخٍ ؿَ:َ٣
 أهلوضكوخٍ ػَٔ رٖ ُـؤ:
 ً٤ق حه ٍٞ؟هخٍ ؿَ ُٚ َ٣طو: ٍٞ
ؿَ حُؼَ ّٝحُؼٍ٘ ٖٓ ٢ىحثٜخ
كوخٍ ُ ٚػَٔحُظ:٢ٔ٤
 أٗض أٓٞأ ه ٢٘ٓ ٫ٞك٤غ طو: ٍٞٝأٝػن ػ٘ي حَُٔىكخص ػ٘٤ش
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ُلخهخ اًح ٓخ ؿَى حُٔ٤ق ٓ٫غ
كـؼِظَٓ ٖٜىكخص ؿيٝس ػْ طيحًٍظ ٖٜػ٘٤ش
كوخٍ ؿَ٤ً : َ٣ق أه ٍٞ؟
هخٍ ػَٔ رٖ ُـؤ :
طوٝ ( : ٍٞأٝػن ػ٘ي حَُٔٛلخص ػ٘٤ش )كوخٍ ؿَٝ :َ٣هللا ٌُٜح حُز٤ض أكذ اُ ٖٓ ٢رٌَ ١كٍِس ٌُ٘ٝي ٓـِذ
ُِلَُىم
ٝهخٍ ك ٚ٤ؿَ: َ٣
ٞٓ ٬ٛحٗخ حىٍأطْ ٣خ رُ٘ ٢ـؤ
ٗ٤جخ ٣وخٍد أٝ ٝك٘خ ُٜخ ؿٍَ
أكً٘ ٖ٤ض ٓٔخٓخ ٣خ رُ٘ ٢ـؤ
ٝهخَ١ص ر ٢ػٖ أكٔخرٜخ َٓ٠
هَ حُطَ٣ن ُٖٔ ٣ز٘ ٢حُٔ٘خٍ رٚ
ٝحرَُ رزَُس ك٤غ حٟطَى حُويٍ
أٗض حرٖ رَُس ٓ٘ٔٞرخ اُُ ٠ـؤ
ػ٘ي حُؼٜخٍس ٝحُؼ٤يحٕ طؼظَٜ
أُٔض ِٗٝس هٞحٍ ػِ ٠أٓش
ػ٘ي حُؼٜخٍس ٝحُؼ٤يحٕ طؼظَٜ
كوخٍ حرٖ ُـؤ َ٣ى ػِ: ٚ٤
 ُوي ًٌرض  َٗٝحُو ٍٞأًٌرٚٓخ هخَ١ص ري ػٖ أكٔخرٜخ َٓ٠
رَ أٗض ِٗٝس هٞحٍ ػِ ٠أٓش
ٔ٣ ٫زن حُلِزخص حُِئّ ٝحُوٍٞ
ٓخ هِض ٖٓ  ٌٙٛآ ٫ؤٗوٜ٠خ
٣خرٖ ح٧طخٕ رٔؼِ ٢ط٘و ٞحٍَُٔ
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ٝهخٍ ػَٔ رٖ ُـؤ ح٠٣خ :
ػـزض ُٔخ ٫هض ٍ٣خف ٖٓ حًٟ٧
ٓٝخ حهظزٔٞح ٓ٘ َُِ٘ٝ ٢هخرْ
ؿ٠خرخ ٌُِذ ٖٓ ًِ٤ذ كَٓظٚ
ُ٘ٝ ٟٞٛيحص حٞٓ٧ى كَحثْ
اًح ٓخ حرٖ َ٣رٞع أطخى ُٔؤًَ
ػِٓ ٠ـِْ إ حٓ َ٤ً٧ـخُْ
كوَ ٫رٖ َ٣رٞع أُٔض رَحكٞ
ٓزخُي ػ٘خ اٗٗ ٖٜـخثْ
طٔٔق َ٣رٞع ٓزخُ ٫جٔ٤ش
رٜخ ٖٓ ٓ٘ ٢حُؼزي ٍ١ذ ٣ٝخرْ
ػْ حؿظٔغ ؿَٝ َ٣حرٖ ُـؤ رخُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٝهي ٍٝىٛخ حُ٤ُٞي رٖ ػزي
حُِٔي ًٝخٕ ٣ظؤُ ٚكٗ ٢لٔ ٚكوخٍ أطوٌكخٕ حُٔلٜ٘خص ٝطـ٠زخٗ ٖٜػْ أَٓ أرخ
رٌَ دمحم رٖ كِّ حٜٗ٧خًٍٝ ١خٕ ٝحُ٤خ ُ ٚرخُٔي٘٣ش رَ٠رٜٔخ كَ٠رٜٔخ
ٝأهخٜٓٔخ ػِ ٠حُزِْ ٓوَٝ ٖ٤ٗٝحُظٓٞ٣ ٢ٔ٤جٌ أٗذ ٖٓ ؿَ َ٣كـؼَ ٍٞ٘٣
رـَٝ َ٣ؿَ٣ َ٣و: ٍٞ
كِٔض ٓلخٍهخ هَٗ ٢كظ٠
٣ط ٍٞطٜؼي ١ري ٝحٗليحٍ١
كوخٍ أرٖ ُـؤ :
ُٔٝخ إٔ هَٗض اُ ٠ؿََ٣
أر ًٝ ٠رط٘ ٚا ٫حٗليحٍح
كوخٍ ُ ٚهيحٓش رٖ ارَح ْ٤ٛحُـٔلٝ ٢رجٔٔخ هِض ؿؼِض ٗلٔي حُٔوَ ٕٝاُٚ٤
هخٍ كٌ٤ق أهٍٞ
هخٍ طؤُٝ : ٍٞخ ُِ ك ٢هَٗ ٢ؿََ٣
كوخٍ :ؿِ٣ض هَ٤ح  ٫أهٝ ُٚٞهللا حريح اٌٌٛ ٫ح
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كوخٍ ػَٔ رٖ ُـؤ ه٤ٜيط ٚكٛ ٢ـخء ؿَٝ َ٣هًٝ ٚٓٞخٕ ٓطِؼٜخ ٌٙٛ
ح٫ر٤خص ك ٢حُـٍِ :
ِذ َٛـَح ً َٝحِؿظِ٘خرخ
أ َ َؿ َّي حُوَ ُ

ٞ٣حُِ٘ٛخ ِه٬رخ
ُِ َٖٔ أَٓٔ٠
ِ

ؼـزَ٘خ ََ٘٣ٝؤٟ
ََ٣ َٖٓ ٝيِٗ ُ٤ُِ ٞ

كَوَي

يٍ
كٌَ َ
َ٤ق هَظَِظِ٘خ ٣خ أ ُ َّّ َر ٍ
أَ ٫ط َ
َ
ػٌَُِْ٤
ـِ َٖٓ ٖ٣أَػَ٘ ٠

َؿ َٔ َغ حُظ َ َيُُ ََ َٝحُ ٌٌِحرخ

٤ي َِ ٫ٝكٔخرخ
َ ٫ٝهَظ ٌَ َ
ػَِ ِ
َ
ك ٖ٤هخ ٍَ َٓٝخ حِٓظؼخرخ
ٔ َٖ
َٝأَك َ

يٍ
طَ َ
ٜيَّص رَؼ َي ِٗ ٤ز َي أ ُ ُّ َر ٍ

َ٘ي ِكِ َٔ َي َ
طَ َى ػ َ
ك ٖ٤ػخرخ
ُِظ َ ُ

ِر َـِ ٤ي َ
ؿِح ٍِ ُٓو ِل ََ ٍس َٓٝخ َكض

ِرؼِ ٞى أٍَح ًَ ٍش رَ ََىح ً ِػٌحرخ

ٓ٬كَشً ُه ِِ َطض ِرٔٔيٍ
ًَؤ َ َّٕ ُ

ُِظُؼَِٜ٤خ ََ ٝ
ًخٕ َُٜخ هِطخرخ

طََ ٟكٜ٤خ اًِح ٓخ رََّ٤ظَظٜخ

ٓٞحٍَ ١
حَُٟخرخ
َ
حُِٝؽِ َٝحُظؼ َْ ُّ

ن حُ ِـَُ٬شَ ِٖٓ َٗيحٛخ
ُِ َ٤ـظ َ ِز َ

ن َ١ٝخرخ
َ
ٛلخ كٛٞخ ُِ ُٔـظَزِ ٍ

َٞم
ُ ََٝ٣ى ًٍُ ٟحَُ٘ ِ
َُٜٔ ْ٤خ ِر٘ ٍ

حُلـخرخ
ِذ كخ ََّ ِ١غ ِ
ٛخد حُوَ َ
أَ َ

412

ِٔطِٜ٘ٓ ٖ٤خ
أََِٓ٤شُ َٓؼ ِو ِي حُٔ
ِ

َُ ٝ
ؿَػَ ٠ك ُ
حُلوخرخ
٤غ طَؼظ َ ِو ُي ِ

ظٖ
ِاًح ٓخَُض ٍَٝح ِىكُ ٜخ ِر َٔ ٍ

حٟطَحرخ
َد
ٖٜ
ِ
حُزخٕ كخَِ ٟط َ
ِ
ًَـُ ِ

د ًَٔخ طَٜخىٟ
طَٜخى ٟك ٢حُؼ٤خ ِ

حُٔخء َ٣ظ َّ ِز ُغ حُ َلزخرخ
زخد
ِ
َك ُ

حُوِوخ ٍَ َٝحُيَِٓ ٞؽ ِٜٓ٘خ
طََِ ٟ

ًَٛخ َٗ٘زخ َٛٝخرخ
ٓخ أ ُ ِ

يٍ
أَرَض إِ ًُ٘ضَ طَؤ َ َٓ َُ أ ُ َّّ رَ ٍ

ف ِرٜخ ِا ّ ٫حِؿظَِحرخ
 ٟٞهٌََ ٌ
َٗ ً

ٝه َ٤ح٠٣خ  ٞٛحُ٘خػَ حٌُٛ ١خؽ ٟؿَ َ٣رٖ ػط٤ش رٖ حُوطلًٝ ٠خٕ
ٓزذ طٜخؿٜٔ٤خ إٔ حرٖ ُـؤ أٗ٘ي ؿََ٣ح ً رخُٔ٤خٗ٤ش:
طـَ رخ ٕٞٛ٧ك ٢أىٗخثٜخ
ؿَ حُؼـ ُٞؿخٗز ٢هزخثٜخ
ّ
كوخٍ ُ ٚؿَ ٬ٛ :َ٣هِض (ؿَ حُؼََ١ ّٝكٍ ٢ىحثٜخ)
كوخٍ ُ ٚػَٔ رٖ ُـؤ :كؤٗض حٌُ ١طو:ٍٞ
ُو ٢ٓٞأكُِٔ ٠لو٤وش ٌْٓ٘
ٝأَٟد ُِـزخٍ ٝحُ٘وغ ٓخ١غ
ٝأٝػن ػ٘ي حَُٔىكخص ػ٘٤شً
ُلخكخ ً اًح ٓخ ؿَ ّى حُٔ٤ق ٓخٗغ
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أٍأ٣ض اًح أهٌص ؿيٝسً ِ٣ ُْٝلو ٖٜا ٫ػ٘٤ش ٝهي ٌٗلٖ كٔخ ؿ٘خإ. ٙ
كظلخًٔخ اُ ٠ػز٤ي رٖ ؿخَٟس حُؼ٘زَ ١كو ٠٠ػِ ٠ؿَ َ٣كٜـخ ٙر٘ؼَ
٣و ٍٞك:ٚ٤
ٓ٘ؼ٘خًْ كظ ٠حرظ٘٤ظْ رٞ٤طٌْ
ٝأٛيٍ ٍحػ ٌْ٤رلِؾٍ ٝأٍٝىح
رَٔ ٍى ػِ ٠ؿَ ٍى ٓـخ َ٣ٝرخُ٠ل٠
ػٞد حُيحػ ٢رٍ ٜٞ
ص ٗٝيّىح
اًح ّ
كؤؿخر ٚػ٘ ٚػَٔ رٖ ُـؤ:
ٛـٞص ػز٤يح ً إٔ هٛ ٞٛٝ ٠٠خىم
ٝهزِي ٓخ ؿخٍ حُو٠خء ٝأٗـيح
ػي ١ىرخٍٛخ
ٝهزِي ٓخ أكٔض
ّ
ٝأٛيٍ ٍحػٜ٤خ ر٘ـ ٍي ٝأٍٝىح
أط٘ظْ ريٍح ً ك ٢حُٔٔخء ٝىٚٗٝ
ط٘خثق طؼ٘ ٢حُ ّطَف إٔ ٣ظّ ٜؼيح
 ْٛأهٌٝح ٌْٓ٘ أٍحد ظٓ٬شً
كِْ ٣زٔطٞح ًلّخ ً اُ٣ ٫ٝ ْٜ٤يح
٣ؼ٘ ٢ػي ١رٖ ؿ٘يد ٖٓ ر٘ ٢حُؼ٘زَ ٝأٍحد٤ًٍ :ش ًخٗض ُز٘ ٢حُؼ٘زَ أً ٫ٝ
كظًَٛٞخ كٜخٍص اُ ٠ر٘٣ٍ ٢خف ػْ ِ١زٜخ ح٧ػ ٍٞرٖ ر٘خٓش حُؼ٘زَ١
كظلَ رٜخ كوخٍ ؿَ:َ٣
ُجٖ ػَٔص طُٓ ٌْ ٤خٗخ ً رؼؼَٙ
ُوي ُو٤ض ط ٌْ ٤كيح ًء ػٜزٜزخ
414

ّ
طوَٙ
ك٬
٠٣ـٖٔ حُِ٤غ طٔ٤خ ً ّ
ٝػٌ ٌَ  ّٕٞٔ ٔ٣حُلَ ْ٣حُٔ٘ ّ٤زخ
ُحؿَ
ك ُّٞ َٜط ٫ ْ٤أرخ ُي
ٌ
ً٘خٗش أَ٤ُٛ ٠ٜ٘٣ ٝح ً ٝطُٞزخ
ٝهخٍ حُٔيحث٘ ٢هَٕ ؿَ َ٣رخرٖ ُـخ كـؼ٣ ٬ظلخهَحٕ ٘٘٣ٝيحٕ
كوخٍ ػَٔ رٖ ُـؤ ٝهي أهٔ٤خ ػِ ٠ؿَحثَ حُزَ:
ٍأٝح هَٔح ً ٣وخٍٗ ٚكٔخٍ
٤ًٝق ٣وخٍٕ حُؤَ حُلٔخٍح
كوخٍ ؿَ:َ٣
ػي ٫ ١أرخٌُْ
٣خ ط ْ٤طْ٤
ّ
ٞ٣ ٫هؼٌّْ٘ كٞٓ ٢ء ٍس ػَٔ

كظلخًٔخ اُ ٠ػز٤ي رٖ ؿخَٟس حُؼ٘زَٔٓ ٞٛٝ ١ؼٞى كو ٠٠ػِ ٠ؿََ٣
كٜـخ ٙؿَ َ٣ر٘ؼَ ٣و ٍٞك:ٚ٤
ٓ٘ؼ٘خًْ كظ ٠حرظ٘٤ظْ رٞ٤طٌْ
ٝأٛيٍ ٍحػ ٌْ٤رلِؾٍ ٝأٍٝىح
رَٔ ٍى ػِ ٠ؿَ ٍى ٓـخ َ٣ٝرخُ٠ل٠
ػٞد حُيحػ ٢رٍ ٜٞ
ص ٗٝيّىح
اًح ّ
كؤؿخر ٚػ٘ ٚػَٔ رٖ ُـؤ:
ٛـٞص ػز٤يح ً إٔ هٛ ٞٛٝ ٠٠خىم
ٝهزِي ٓخ ؿخٍ حُو٠خء ٝأٗـيح
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ػي ١ىرخٍٛخ
ٝهزِي ٓخ أكٔض
ّ
ٝأٛيٍ ٍحػٜ٤خ ر٘ـ ٍي ٝأٍٝىح
أط٘ظْ ريٍح ً ك ٢حُٔٔخء ٝىٚٗٝ
ط٘خثق طؼ٘ ٢حُ ّطَف إٔ ٣ظٜؼّيح
 ْٛأهٌٝح ٌْٓ٘ أٍحد ظٓ٬شً
كِْ ٣زٔطٞح ًلّخ ً اُ٣ ٫ٝ ْٜ٤يح
٣ؼ٘ ٢ػي ١رٖ ؿ٘يد ٖٓ ر٘ ٢حُؼ٘زَ
كوخٍ ؿَ:َ٣
ُجٖ ػَٔص طُٓ ٌْ ٤خٗخ ً رؼؼَٙ
ُوي ُو٤ض ط ٌْ ٤كيح ًء ػٜزٜزخ
ّ
طوَٙ
ك٬
٠٣ـٖٔ حُِ٤غ طٔ٤خ ً ّ
ٝػٌ ٌَ  ّٕٞٔ ٔ٣حُلَ ْ٣حُّٔ٘٤زخ
ُحؿَ
ك ُّٞ َٜط ٫ ْ٤أرخ ُي
ٌ
ً٘خٗش أَ٤ُٛ ٠ٜ٘٣ ٝح ً ٝطُٞزخ

ٝ.ؿخء كً ٢ظخد حُ٘وخثٞ

( حٕ ر٘ ٢طً ْ٤خٗٞح ٖٓ حُِٔٞى ٝحَُإٓخء ك ٢حُـخ٤ِٛش )
 ٝهخٍ كًُ ٢ي حُ ّٞ٤ػَٔ رٖ ُـؤ حُظ:٢ٔ٤
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 ٫طٜؾ ٟزش ٣خ ؿَ َ٣كخْٜٗ
هظِٞح ٖٓ حَُإٓخء ٓخُْ طوظَ
هظِٞح ٗظَ٤ح ً  ّٞ٣ؿٝ ٍٞحر٘ٚ
ٝر٘ٛ ٢ظ ّٞ٣ ْ٤ىحٍ ٓؤَٓ

ػ ََٔ رٖ َُ َـؤ حُظَّ ٢ٔ٤ػ٘ي حُ ُٜٔخؿَ
ٝهٝ َ٤حؿظٔغ
ؿَ َ٣رٖ ػط٤ش حُ َو َطلُ ٝ ٢
ُ
َ
أٍؿُٞط ٚحُظ٣ ٢و ٍٞكٜ٤خ:
رٖ ػزي هللا ٝحُ ٢حُٔ٤خٓش كخٗ٘ي ٙػَُٔ رٖ َُـؤ
ُّ ٜ
طي أ ُْ ِلٜ٤خ ػِ ٠ىِ٫ثٜخ
طَ ْ
طَُ َ٬
 ُْ ١حُ٧ى ػِ ٠ػَطخ ِثٜخ
كظ ٠حٗظ ٠ٜاُ ٠ه:ُٚٞ
رخ ٖٓ ٕٞٛ٧اىْٗخثٜخ
ط ُ َـ َّ
ِ
َؿ َّ حُؼَـ ُٞحُؼ ْ٘ َِ ٖٓ ٢هلَخثٜخ
كوخٍ ؿَ :َ٣أ ٫هِض:
ؿَ حُلظخس َََ ١كَ ٍِْ ٢ىحثٜخ
ّ
كوخٍٝ :هللا ٓخ أٍَىصُ اَ ٫
أػـذ ٖٓ ٌٛح ٞٛٝ
ْ ٟؼق حُؼـٝ .ُٞهي هِضَ أٗض
ُ
هُُٞي:
ٝأٝػن ػ٘ي حُ ُٔ َْىكخص ػَّ٘٤شً
٤ق ُ ٓ٫غ
َُلخهخ ً اًح ٓخ َؿ َّى حُ َّ
ٔ َ
ٝهللا ُجٖ ُْ ِْ ُ٣لوٖ ا ٫ػّ٘٤ش ٓخ ُُلوٖ كظٌٗ ٠لٖ ٝأكزِٖٝٝ .هغ حُ٘ ََُّّ
رٜٔ٘٤خ.
ح٧ك٤ُٜٗٝ ٙٞذ كـؼِٞح
ػَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش حُٔي٘٣شَ كؤهزَ اُٚ٤
ٝ .هَيّ
ُ
ُ
ػَٔ ػٖ ًُؼ َّ٤ػ َِّس.
٣ظليػ .ٕٞػْ ٓؤُٜٔخ
ُ
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كوخُٞحٛ ٞٛ :خ٘ٛخ هََ٣ذ.
هخٍ :كِ ٞأٍِٓ٘خ اُٚ٤؟
هخ ٞٛ :٫أٗ ّي رَؤْٝح ٖٓ ًُي.
هخٍ :كخًٛزخ ر٘خ اُ.ٚ٤
ٓغ
َّٗ َٝ ٫ٝ ٢
كوخٓٞح َ
ٗل ٙٞكؤُلَ ْ ٙٞؿخُٔخ ً كَ ٢هٔ٤ش ُ .ٚكٞهللا ٓخ هخّ ُِوُ ّ
ُ .ٚكـؼِٞح ٣ظليّػٓ ٕٞخػش .كخُظلض اُ ٠ػَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش كوخٍ ُ:ٚ
 اٗي ُ٘خػَ ُ ٫ٞأٗي طُ٘ ِزّذ رخَُٔأس ػْ طَيػٜخ ٝطُ٘ ِزّذ ر٘لٔي .أَهزَٗ٢ػٖ هُٞي:
ػْ حٓزَ َطَص طَ٘ظ ِ ّي ك ٢أَػََ١
ٞحف ػٖ ػَُٔ
طٔؤٍ أ ََ ٛحُ َّط ِ
ٝهللا ُٛٝ ٞلضَ رٌٜح َِّ ٛس أِِ ٛي ٌُخٕ ًؼَ٤ح ً! أ ٫هِض ًٔخ هخٍ ٌٛح ٣ؼ٘٢
ح٧ك: ٙٞ
أَى ٫ُٞٝ ٍٝإٔ أٍ ٟأّ َؿ ْؼلَ
ُ
أىٍٝ
ك٤غ
رؤر٤خطٌِْ ٓخ ىٍُصُ
ُ
ٓٝخ ً٘ضُ َُ ّٝحٍح ً
ّ
ً ٌُٖٝح حُ َٟٜٞ
ٝإ ُْ  ٫ ٍَِ٣رُ ّي إٔ ٍِٓٝ٤
ح٧كَُٞٛ ٙٞسٌ ػْ أُظلض اُ٠
كخٌَٗٔص َٗوٞسُ ػَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼش ٝىهِض
َ
ح٧ك ٙٞكوخٍ :
أهزَٗ ٢ػٖ هُٞي :
ّ
أِْ ٛي ٝإ ط َ ِز٢٘٤
كبٕ ط َ ِِ ٢ِٜ
ِٛي ٓخ أرخ ُِ٢
ر َْ ٜـَى رؼي َْ ٝ
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أ َٓخ ٝهللا ًُ٘ ٞضَ ُك ََّح ً ُزخَُ٤ضَ  ًَُٔ ُٞٝأٗلُي .أ ٫هِض ًٔخ هخٍ ٌٛح حٞٓ٧ى
ٝأٗخٍ اُ٤ٜٗ ٠ذ:
ذ
رَِ٘٣ذ حْ ِ
حَُ ًْ ُ
ُْٔ هز ََ إٔ ََ٣كَ َّ
ذ
ٝهُ َْ إ طَٔ ِِّ٘٤خ كٔخ
ِ
ِٓي حُوَ ِْ ُ
هخٍ :كخٌَٗٔ ح٧كٝ ٙٞىهِض ٗ٤ْ ٜذ ُٞٛس.
ػْ حُظلض اُ٤ُٜٗ ٠ذ كوخٍ ُ :ٚأهزَٗ ٢ػٖ هُٞي:
أ ْ٤ٛريَػي ٓخ ك٤٤ضُ كبٕ أٓض
كٞحًزيًِ َٖٓ ١ح  ْ٤ٜ٣رٜخ رَؼيِ١
أّٔ ٛي ٣ٝلي َٖٓ ٣لؼَ رٜخ رؼيى.
كوخٍ حُو :ّٞهللا أًزَ حٓظٞص حُ ِل ََم هُٞٓٞح ر٘خ ٖٓ ػ٘ي ٌٛح.
ٌٓ٘٤ش ر٘ض حُ ُلٔ ٖ٤ػِ ٚ٤حُّٔ٬
 ٝه َ٤ىهَ ًُؼ َ٤ػِس ػُِ ٠
كوخُض ُ٣ :ٚخ رٖ أرُ ٢ؿٔؼش أهزَٗ ٢ػٖ هُٞي ك ٢ػ َِّس:
ٓٝخ ٍَ ْٟٝش رخُلِٕ َ٤ِّ ١زش حُؼََّٟ
ََحٍٛخ
ُٔ َ٣ؾ حَُ٘يَ ٟؿؼْـخػُٜخ ٝػ ُ
َحٕ ػ َِّس َٓ ِْ٘ٛ ٞخ ً
رؤَ َ٤١
ذ ٖٓ ْ
أٍى ِ
ٗخٍٛخ
ٝهي أٝهيص رخُٔ٘يٍ َّ
حَُ١ذ ُ
٣ٝلي!  َٛٝػِ ٠حُٗ ٍٝ٧ـ٤ش ُٓ ْ٘ظ٘ش ح٩رط ٖ٤طُٞهي رخُ َٔ٘يٍ حَُ١ذ ٗخٍٛخ
ػ ّٔي حَٓإ حُو: ْ٤
ا١ ٫خد ٍُ ٣لٜخ .أ ٫هِض ًٔخ هخٍ َ
أُْ طَََ٣خًُِٗٔ ٢خ ِؿجْضُ ١خٍهخ ً
ذ
ٝؿيصُ رٜخ ِ٤١زخ ً ٝإ ُْ ط َ َط ِّ ٤
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ٝه َ٤حؿظٔؼٞح ٓٞ٣خ كٓ ٢ـِْ ًٝخٕ حُلـخؽ كخَٟح هخٍ حُلـخؽ ُـََ٣
رٖ ػط٤ش حُوطل: ٢
 كَ َٔخ هِض ُ ٚ؟هخٍ كؤٗ٘ي ٙؿَ: َ٣
٣خ ط ْ٤ط ْ٤ػي ٫ ١أرخ ٌُْ
ػ ََٔ
ٓ َْ ٞء ٍس ُ
ٞ٣ ٫هؼٌَّْ٘ ِكَ ٢
ٓٔخٓخ ٣خ رُ٘ ٢ـؤ
أكَٛ ٖ٤ص ِ
ٝهخَ١صْ ر ٢ػٖ أكٔخرٜخ َٓ٠
َه ِ َّ حُطَ٣ق ُٖٔ ٣ز٘ ٠حُٔ٘خٍ رٚ
ٝحرَُ رزَُس ك٤غ حٟطَى حٍَُ٠
هخٍ  :كَ َٔخ هخٍ ُي ؟ كؤٗ٘ي:ٙ
ُٔخ ٍَأ َ ْ٣ض حرٖ ُ ٠ِ٤ػ٘ي ؿخ٣ظٚ
ن ٝحُوطَ
ِكِ ً ٢لّ ِ ٚهٜزخص حُ َّ
ٔ ْز ِ
ٛزض حُلَُىم ٝحٓظؼوزظ٘ ٢ؿِػًخ
ُِٔٞص طَؼٔي ٝحُٔٞص حٌٌٍَُِّ٣ ١
ُوي ًٌرض  َٗٝحُو ٍٞأًٌرٚ
ٓخ هخَ١صْ ري ػٖ أكٔخرٜخ َٓ٠
طٞك ٢ػَٔ رٖ ُـخ رخ٫كٞحُ ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :

ــْ ِٓ ٢
ـــٖ ُٗؼَّـخطِـ َٜـخ
ْٗؼَظُـ َٜـخ اِِّٗ َ
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ــَح ِس َٝح ِىهَـخطِـ َٜـخ
ُٓ ْ٘ـ َي َّكـشَ حُـ ُّ
ٔ َّ
ـخف ُٓ ْـ َٔ ََح ِطـ َٜـخ
َٓ ٌْلُـٞكَـشَ حْ َ ٧ه ـلَ ِ
د ًََّ٣ـخَ٫طِـٜـخ
َ
ٓخ ِرــَـشَ حًَْٗ َ ٧ـــخ ِ
ٓ ِوَ٤خطِـ َٜـخ
ـْ أ َ ْ
ـٞصْ ُِْ َ٤ـ ِّ ٞح ُْ ِو ْـٔ ِ
ََ ١
َ
ـَ َٓـخ كِ٤ـ َٜـخ ػَـَِـ ٠رَُّ٬طِـ َٜـخ
ؿخ ِر َ
ًَؤََّٗـ َٔـخ ِٗ٤ـ َطـضْ اَُِــَ ٠
ََّ ٟحطِـٜـخ
ِٓ ْ
ـو ِـَ حُ َّطـ ِْـقِ ُٓ َـ َّٞكَخطِـٜـخ
ـٖ َٗ ِ
ـْ ِر ُـ ْٔ ُـ َٔخ ِطـٜـخ
َٝحطَّـوَـ ِ
ض حُ٘ ْ
َّـٔ َ
َخَ٘١ـخطِـ َٜـخ
حء ػ ِ
ط َ ْٔـِ٘ـِ ٢اَُـــِ َٝ ٍِ ٠

************************
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ػَٔ ٝرٖ حُ٤ُٞي ح١ٞٓ٫
أر ٞهط٤لش ػَٔ ٝرٖ حُ٤ُٞي رٖ ػوزش رٖ أرٓ ٢ؼ( ٢٤أرخٕ) رٖ أر٢
ػَٔ ٝرٖ حٓ٤ش رٖ ػزي ْٗٔ رٖ ػزي ٓ٘خف ح ٠ٌ٘٣ ٝ ١ٞٓ٧أرخ حُ٤ُٞي.
ٗخػَ ٌ٣ؼَ حُو ٍٞك ٢حُل٘ ٖ٤اُ ٚ٘١ٝ ٠رخُٔي٘٣ش رؼي إٔ أهَؿٚ
حرٖ حُِر َ٤ػٜ٘خ ٓغ ٖٓ أهَؽ ٖٓ حٗٝ ٖ٤٣ٞٓ٧لخ ْٛاُ ٠حُ٘خّ.
٣و ٍٞكًُ ٢ي:
أ٣خ ُ٤ض ٗؼَ َٛ ١طـ َ٤رؼيٗخ
رو٤غ حُٔ ٠ِٜأّ ًؼٜي ١حُوَحثٖ
أكٖ اُ ٠طِي حُز٬ى ٛزخرش
ًؤٗ ٢أٓ َ٤ك ٢حٍُٔ َٓ٬حٖٛ
 ًًَٝإٔ حرٖ حُِرُٔ َ٤خ رِـٗ ٚؼَ أر ٞهط٤لش هخٍ:
 ٖٓ ُو ٚ٤كِ٤وزَ ٙأٗ ٚآٖٓ كَِ٤ؿغ .ًٝخٕ حرٖ حُِر َ٤هيٗل ٠أرخ هط٤لش كٗ ٖٔ٤وِ ٚػٖ حُٔي٘٣ش
كٝ ٢هؼش حُلَس.
هخٍ أر ٞهط٤لش ٌٛح حُ٘ؼَ كٗ ٖ٤لخ ٙحرٖ حُِرٓ َ٤غ ر٘ ٢أٓ٤ش ػٖ
حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٔٓ -وٍ ٢حٓ ٌٖٓ ٚحُطلُٞش ٝحُٜزخ ٓ -غ ٗظخثَ ُٚ
ط٘ٞهخ ً اُ . ٚ٤كِٔخ هَؽ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ٓ ٝخٍ اُ٠
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حُؼَحم ٗ َّٔ ػزي هللا رٖ حُِر َٓ٨ُ َ٤حٌُ ١أٍحىُٝ ٙزْ حُٔؼخكَٗٝ ١زَ
رط٘ٝ ٚهخٍ :اٗٔخ رط٘ٗ ٢زَ ٓٝخ ػٔ ٠إٔ ٔ٣غ حُ٘زَ!
ٝؿؼَ ٣ظ َٜػ٤ذ ر٘ ٢أٓ٤ش ٣ٝيػ ٞاُ ٠ه٬ك .ْٜكؤٓ٣ِ٣ ِٜٚي ٓ٘شً
ًخِٓش ػْ رؼغ اُ ٚ٤ػَ٘سً ٖٓ أ َٛحُ٘خّ ػِ ْٜ٤حُ٘ؼٔخٕ رٖ رً٘ٝ .َ٤خٕ
أ َٛحُ٘خّ  ٕٞٔٔ٣أُٝجي حُؼَ٘س حُ٘لَ ( حًَُذ) ٓ٘ ْٜػزي هللا رٖ
ػ٠خ ٙحٗ٧ؼٍَٝٝ ١ف رٖ ُٗزخع حُـٌحٓٓٝ ٢ؼي رٖ كِٔس حُٜٔيحٗ٢
ٓٝخُي رٖ ٛزَ٤س حٌُٔٝ ٢ٗٞأرً ٞز٘ش حٌٌُٔٔ َُٓٝ ٢رٖ ػَٔٝ
حُؼٌٍٝ ١ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ٝه :َ٤حرٖ ٓٔؼيس حُلِحٝ ١أه ٙٞػزي
حَُكٖٔ ٣َٗٝي رٖ ػزي هللا حٌُ٘خٗٝ ٢ػزي هللا رٖ ػخَٓ حُٜٔيحٗٝ ٢ؿؼَ
ػِ ْٜ٤حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٘ َ٤كؤهزِٞح كظ ٠هيٓٞح ٌٓش حٌَُٔٓش ٝىهِٞح ػِ٠
ػزي هللا رٖ حُِرًٝ َ٤خٕ حُ٘ؼٔخٕ ٣وِ ٞر ٚك ٢حُلـَ ًؼَ٤ح ً.
كوخٍ ُ ٚػزي هللا رٖ ػ٠خ ٍس ٓٞ٣خ ً:
 ٣خ حرٖ حُِر َ٤إ ٌٛح حٜٗ٧خٍٝ ١هللا ٓخ أَٓ ر٘٢ء اٝ ٫هي أَٓٗخرٔؼِ ٚا ٫أٗ ٚهي أَٓ ػِ٘٤خ اٗٝ ٢هللا ٓخ أىٍٓ ١خ ر ٖ٤حُٜٔخؿَٝ ٖ٣حٜٗ٧خٍ.
كوخٍ حرٖ حُِر٣ :َ٤خ حرٖ ػ٠خٓ ٙخُُٝ ٢ي! اٗٔخ أٗخ رُِٔ٘ش كٔخٓش ٖٓ
كٔخّ ٌٓش أكٌ٘ض هخط ً٬كٔخٓخ ً ٖٓ كٔخّ ٌٓش؟
هخٍٗ :ؼْ ٓٝخ كَٓش كٔخّ ٌٓش! ٣خ ؿ ّ٬حثظ٘ ٢روٝ ٢ٓٞأٓ. ٢ٜٔ
كؤطخ ٙروٝ ٚٓٞأٓ ٜٚٔكؤهٌ ٜٓٔخ ً كٟٞؼ ٚكً ٢زي حُو ّٞػْ ٓيىٗ ٙلٞ
كٔخٓش ٖٓ كٔخّ حُٔٔـي ٝهخٍ:
 ٣خ كٔخٓش أَ٘٣د ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش حُؤَ؟ هٗ ٢ُٞؼْ كٞهللاُ :جٖ كؼِض٘٤ٍٓ٧ي٣ .خ كٔخٓش أطوِؼ٣ِ٣ ٖ٤ي رٖ ٓؼخ٣ٝش ٝطلخٍه ٖ٤أٓش دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ٝطو ٖ٤ٔ٤ك ٢حُلَّ كظٔ٣ ٠ظلَ ري؟ ٝهللا ُجٖ كؼِض ٘٤ٍٓ٧ي.
كوخٍ حرٖ حُِر٣ٝ :َ٤لي! أ٣ ٝظٌِْ حُطخثَ؟
هخٌٍُ٘ٝ !٫ :ي ٣خ حرٖ حُِر َ٤طظٌِْ .أهْٔ رخهلل ُظزخ٣ؼٖ ١خثؼخ ً أٌَٛٓ ٝخ ً أٝ
ُظظؼَكٖ ٍح٣ش حٗ٧ؼَ ٖ٤٣ك ٌٙٛ ٢حُزطلخء ػْ  ٫أػظْ ٖٓ كوٜخ ٓخ طؼظْ.
كوخٍ حرٖ حُِر :َ٤أٝطٔظلَ حُلَّ!
هخٍ :اٗٔخ ٔ٣ظلِ ٖٓ ٚأُلي ك.ٚ٤
كلزْ حرٖ حُِر( َ٤حًَُذ ) َٜٗح ً ػْ ٍى ْٛاُ٣ِ٣ ٠ي رٖ ٓؼخ٣ٝش ٣ ُْٝـزٚ
اُ٢ٗ ٠ء.
ٝهخٍ حُٔخثذ رٖ كَٝم ًُ ًٌَ٣ي ٗٝزَ حرٖ حُِر َ٤رط٘- ٚ
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ٓخُحٍ كٍٞٓ ٢س ح٧ػَحف ٣يٍٜٓخ
كظ ٠ريح ُٓ ٢ؼَ حُوِ ك ٢حُِـٖ٤
ًُ ٞخٕ رط٘ي ٗزَح ً هي ٗزؼض ٝهي

أكِ٠ض كً ً٬٠ؼَ٤ح ً ُِٔٔـخًـٖ٤

ػْ إ حرٖ حُِر ٠٠ٓ َ٤اُٛ ٠ل٤ش ر٘ض أر ٢ػز٤ي ُٝؿش ػزي هللا رٖ
ػَٔ كًٌَ ُٜخ إٔ هَٝؿً ٚخٕ ؿ٠زخ ً هلل طؼخُ ٠ِٛ ٍُٚٞٓٝ ٠هللا ػِٚ٤
ٝ ِْٓٝحُٜٔخؿَٝ ٖ٣حٜٗ٧خٍ ٖٓ أػَس ٓؼخ٣ٝش ٝحر٘ٝ ٚأ ِٚٛرخُل٢ء
ٓٝؤُٜخ ٓٔؤُظ ٚإٔ ٣زخ٣ؼ .ٚكِٔخ هيٓض ُ ٚػ٘خءًًَ ٙص ُ ٚأَٓ حرٖ حُِرَ٤
ٝحؿظٜخىٝ ٙأػ٘ض ػِ.ٚ٤
ٝهخُضٓ :خ ٣يػ ٞا ٫اُ١ ٠خػش هللا ؿَ ٝػِ ٝأًؼَص حُو ٍٞكًُ ٢ي.
كوخٍ ُٜخ :أٓخ ٍأ٣ض رـ٬ص ٓؼخ٣ٝش حُِٞحطً ٢خٕ ٣لؾ ػِ ٖٜ٤حُٜ٘ذ كبٕ
حرٖ حُِرٓ َ٤خ ٣َ٣ي ؿ!َٖٛ٤
ٝأهخّ حرٖ حُِر َ٤ػِ ٠هِغ ٣ِ٣ي ٓٝخ ٙ٧ػًُِ ٠ي أًؼَ حُ٘خّ .كيهَ
ػِ ٚ٤ػزي هللا رٖ ٓط٤غ ٝػزي هللا رٖ ك٘ظِش ٝأ َٛحُٔي٘٣ش حُٔٔـي ٝأطٞح
حُٔ٘زَ كوِؼٞح ٣ِ٣ي.
كوخٍ ػزي هللا رٖ أر ٢ػَٔ ٝرٖ كل ٚرٖ حُٔـَ٤س حُٔوِ:٢ٓٝ
 هِؼض ٣ِ٣ي ًٔخ هِؼض ػٔخٓظ. ٢ِٗٝػٜخ ػٖ ٍأٓٚ
ٝهخٍ :اٗ٧ ٢هٌٛ ٍٞح ٝهي ٝ ٢ِ٘ٛٝأكٖٔ ؿخثِط ٌُٖٝ ٢ػي ٝهللا ٌَٓ٤
هٔ.َ٤
ٝهخٍ آهَ :هِؼظًٔ ٚخ هِؼض ٗؼِ.٢
ٝهخٍ آهَ :هِؼظًٔ ٚخ هِؼض ػٞر.٢
ٝهخٍ آهَ :هي هِؼظًٔ ٚخ هِؼض هل. ٢
كظً ٠ؼَص حُؼٔخثْ ٝحُ٘ؼخٍ ٝحُولخف ٝأظَٜٝح حُزَحءس ٓ٘ٚ
ٝأؿٔؼٞح ػًُِ ٠ي ٝحٓظ٘غ ٓ٘ ٚػزي هللا رٖ ػَٔ ٝدمحم رٖ ػِ ٢رٖ أر٢
١خُذ ٝؿَ ٟر ٖ٤دمحم هخٛشً ٝر ٖ٤أٛلخد حرٖ حُِر َ٤ك ٚ٤هً ٌٍ ٞؼَ٤
كظ ٠أٍحىٝح اًَح ٚٛػًُِ ٠ي كوَؽ آٌُ ٠ش ًٝخٕ ٌٛح أٓ ٍٝخ ٛخؽ حَُ٘
رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حرٖ حُِر.َ٤
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ٝحؿظٔغ أ َٛحُٔي٘٣ش ٩هَحؽ ر٘ ٢أٓ٤ش ػٜ٘خ كؤهٌٝح ػِ ْٜ٤حُؼٜٞى أ٫
٣ؼٞ٘٤ح ػِ ْٜ٤حُـٝ ٖ٤إٔ َ٣ى ْٛٝػ٘ ْٜكبٕ ُْ ٣ويٍٝح ػٍِ ٠ى٫ ْٛ
َ٣ؿؼٞح اُ ٠حُٔي٘٣ش ٓؼ .ْٜكوخٍ ُ ْٜػؼٔخٕ رٖ دمحم رٖ أرٓ ٢ل٤خٕ:
 أٗ٘يًْ هللا ك ٢ىٓخثٌْ ١ٝخػظٌْ! كبٕ حُـ٘ٞى طؤطٝ ٌْ٤ططئًْ ٝأػٌٍ ٌُْأ ٫طوَؿٞح أٓ ًَْ٤اٌْٗ إ ظلَطْ ٝأٗخ ٓو ٌْ ٤ر ٖ٤أظ ًَْٜكٔخ أٗ َٔ٣ؤٗ٢
ٝأهيًٍْ ػِ ٠اهَحؿٓٝ !٢خ أهٌٛ ٍٞح اٗ ٫ظَح ً ٌُْ أٍ٣ي ر ٚكوٖ ىٓخثٌْ.
ك٘ظٔٗٝ ٙٞظٔٞح ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش .
ٝهخُٞحٗ ٫ :زيأ ا ٫ري ػْ ٗوَؿ ْٜرؼيى.
كؤطَٝٓ ٠حٕ حُ ٠ػزي هللا رٖ ػَٔ كوخٍ:
 ٣خ أرخ ػزي حَُكٖٔ ،إ ٛئ٫ء حُو ّٞهي ًٍزٗٞخ رٔخ طَ ٟك ْ٠ػ٤خُ٘خ.كوخٍُٔ :ض ٖٓ أًَْٓ ٝأَٓ ٛئ٫ء ك٢ٗ ٢ء.
كوخّ َٓٝحٕ ٣ ٞٛٝو :ٍٞهزق هللا ٌٛح أَٓح ً ٌٛٝح ى٘٣خ ً.
ػْ أط ٠ػِ ٢رٖ حُلٔ ٖ٤كٔؤُ ٚإٔ  ْ٠٣أٝ ِٚٛػوِ ٚكلؼَ ٝٝؿْٜٜ
ٝحَٓأط ٚأّ أرخٕ ر٘ض ػؼٔخٕ اُ ٠حُطخثق ٓٝؼٜخ حر٘خ ( ٙػزي هللا ٝدمحم).
كٔٞ٠ح اُ ٠حُطخثق ٝأهَؿٞح ر٘ ٢أٓ٤ش ٖٓ حُٔي٘٣ش  .كلْ رٔ٤ِٓ ْٜخٕ
رٖ أر ٢حُـ ْٜحُؼيٝ ١ٝكَ٣غ ٍ(٠ٌ٘٣هخٛش) كؤٍحى َٓٝحٕ إٔ  ٢ِٜ٣رٖٔ
ٓؼ ٚكٔ٘ؼ. ٙٞ
ٝهخُٞحٝ ٢ِٜ٣ ٫ :هللا رخُ٘خّ أريح ً  ٌُٖٝإ أٍحى إٔ  ٢ِٜ٣رؤ ِٚٛكَِٜ٤
ك ٠ِٜر .٠٠ٓٝ ْٜكَٔ َٓٝحٕ رؼزي حَُكٖٔ رٖ أُ َٛحُِ ،١َٛكوخٍ ُ:ٚ
  ِْٛاُ٣ ٢خ أرخ ػزي حُِٔي ك َٜ٣ ٬اُ٤ي ٌَٓٓ ٙٝخ روٍ ٢ؿ ٌَ ٖٓرَُ٘ٛ ٢س.
أَٓ كؤًَ ٙإٔ أػَٟي ُ.ْٜ
كوخٍ ُِٛٝ :ٚظي ٍك ٌْ ه٘ٓٞخ ػٍِ ٠
ٝهخٍ حرٖ ػَٔ رؼي ًُي – ُٔخ أهَؿٞح ٗٝيّ ػِٓ ٠خ ًخٕ هخَُُٝٔ ٚحٕ :-
 ُٝ ٞؿيص ٓز ً٬٤اُٛ َٜٗ ٠ئ٫ء ُلؼِض كوي ظِٔٞح ٝرـ ٢ػِ.ْٜ٤كوخٍ حر٘ٓ ٚخًُِْٔ ُٞ :ض ٛئ٫ء حُو!ّٞ
كوخٍ٣ :خ رِ٘٘٣ ٫ ٢ع ٛئ٫ء حُو ّٞػٔخ  ْٛػِ ْٛٝ ٚ٤رؼ ٖ٤هللا إ أٍحى إٔ
٣ـ َ٤ؿ.َ٤
ذ ) ٝك ْٜ٤ػؼٔخٕ رٖ دمحم رٖ أرٓ ٢ل٤خٕ
هخٍ :كٔٞ٠ح (اُ ١ً ٠ه٘ ٍ
ٝحُ٤ُٞي رٖ ػظزش رٖ أرٓ ٢ل٤خٕ ٝحطزؼ ْٜحُؼز٤ي ٝحُٜز٤خٕ ٝحُٔلِش
 .َْٜٗٞٓ٣ػْ ٍؿغ كَ٣غ ٍهخٛش ٝأٛلخر ٚاُ ٠حُٔي٘٣ش ٝأهخّ ر٘ ٞأٓ٤ش
د (ً ١ه٘ذ) ػَ٘س أ٣خّ َٓٝكٞح كز٤ذ رٖ ًَس اُ٣ِ٣ ٠ي رٖ ٓؼخ٣ٝش
٣ؼِٔ ٚٗٞرٔخ ؿًَٝ ُْٜ ٟظزٞح أُ٣ ٚ٤خُ ٚٗٞحُـٞعٝ .رِؾ أ َٛحُٔي٘٣ش أْٜٗ
ٝؿٜٞح ٍؿ ً٬اُ٣ِ٣ ٠ي كوَؽ دمحم رٖ ػَٔ ٝرٖ كِّ ٍٝؿَ ٖٓ رْ٘٤ِٓ ٢
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ٖٓ رٝ ِٜكَ٣غ ٍهخٛش ٝهٍٔٔ ٕٞحًزخ ً كؤُػـٞح ر٘ ٢أٓ٤ش ٜٓ٘خ ك٘وْ
ٌ
كَ٣غ رَٔٝحٕ كٌخى ٔ٣و ٢ػٖ ٗخهظ ٚكظؤهَ ػٜ٘خ ُٝؿَٛخ ٝكوخٍ - :حػِ٢
ٝحِٓٔ .٢كِٔخ ًخٗٞح (رخُٔ٣ٞيحء) ػََُٝٔ ٠ُٞٓ ُْٜ ٝحٕ
كوخٍ :ؿؼِض كيحى! ُُِٗ ٞض كؤٍكض ٝطـي٣ض! كخُـيحء كخً َٟؼ َ٤هي أىٍى.
كوخٍ٣ ٫ :يػٍ٘ ٢هخٛش ٝأٗزخٝ ٚٛػٔ ٠إٔ  ٌٖٔ٣هللا ٓ٘ ٚكظوطغ ٣ي.ٙ
ٗٝظَ َٓٝحٕ آُ ٠خُ ٚد (ً ١ه٘ذ)
كوخٍٓ ٫ :خٍ آ ٫خ أكَُط ٚحُؼ٤خد.
كٔٞ٠ح كُِ٘ٞح كو ً٬٤أٝ ٝحى ١حُوَٝ ،ٟكًُ ٢ي ٣و ٍٞح٧ك:ٙٞ
ُـلـِٓـٍ ٍ ٢أ٣ض رـٚ
 ٫طَػٖ٤
ّ

َٟح ً ٓ ُٞٝو ٢حُلِٓ ٢ك ٢حُ٘خٍ

ذ
حُ٘خهٖٔ٤
رَٔٝحٕ رـٌ ١هـ٘ـ ٍ
ٍ

ٝحُٔولٔ ٖ٤ػِ ٠ػؼٔخٕ ك ٢حُيحٍ

ٝىهَ كز٤ذ رٖ ًَس ػِ٣ِ٣ ٠ي رٖ ٓؼخ٣ٝش – ٝ ٞٛٝحٌ ٟغ ٍؿِ ٚك٢
ٍ ٔ١
ض ُٞؿغ ًخٕ ٣ـي – ٙرٌظخد ر٘ ٢أٓ٤ش ٝأهزَ ٙحُوزَ.
كوخٍ :أٓخ ًخٕ ر٘ ٞأٓ٤ش ٞٓٝحُ ْٜ٤أُق ٍؿَ؟
هخٍ :رِٝ !٠ػ٬ػش آ٫ف.
هخٍ :أكؼـِٝح إٔ ٣وخطِٞح ٓخػش ٖٓ ٜٗخٍ؟
هخًٍ :ؼَ ْٛحُ٘خّ  ُْٝطٌٖ ُ ْٜر١ ْٜخهشٌ.
ك٘يد حُ٘خّ ٝأَٓ ػِٛ ْٜ٤وَ رٖ أر ٢حُـ ْٜحُو ٢٘٤أكيح ً ا ٫هٓٝ َٜخ
ٛخ كز ْٜؿ ١َ٤اٍٗ ٢أ٣ض ك٘ٓ ٢خٓٗ ٢ـَس ؿَه ٍي ط٤ٜق :ػِ٣ ٠ي١
ِْٓٔ ،كؤهزِض ٗل ٞحُٜٞص كٔٔؼض هخث٣ ً٬و :ٍٞأىٍى ػؤٍى أ َٛحُٔي٘٣ش
هظِش ػؼٔخٕ كوَؽ ِٓٔ ٌْ
كوخٍ أر ٞهط٤لش ُٔخ أهَؿٞح ػٖ حُٔي٘٣ش :-
رٌ ٠أك ُي ُٔخ طـلـٔـَ أٛـِـٚ
كٌ٤ق رٌٝ ١ؿي ٖٓ حُو ّٞآُـق
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رٌَ ؿِض ػٖ ر٬ىٛخ
ٖٓ أؿَ أرٍ ٢

أٓـ٤شٝ ،ح٣٧خّ ًحص طـٜـخٍف

ٝهخٍ أر ٞهط٤لش أ٠٣خ ً:
رٌ ٠أك ٌي ُٔخ طلٔـَ أٛـِـٚ
كِٔ ٌغ كيحٍ ح ٍ٫أٓٔض طٜيع
ٝرخُ٘ؤّ اهٞحٗٝ ٢ؿَ ػَ٘٤ط٢
كوي ؿؼِض ٗلٔ ٢اُ ْٜ٤ططِـغ
ٝهخٍ أر ٞهط٤لش أ٠٣خ ً:
ُ٤ض ٗؼَ َٛ :١حُزً ١٬ؼٜي١
ٝحُٔ ٠ِٜاُ ٠ه ٍٜٞحُؼو٤ن؟
 ٢٘ٓ٫كٛ ٢ـٞحى ٣خ أّ ٣لـ٠٤
ٓز ٖ٤رــ٘ـ ٚأٛ ٝـي٣ن
ٖٓ
ٍ
ًٝخٕ حرٖ حُِر َ٤هي ٗل ٠أرخ هط٤لش ٓغ ٖٓ ٗلخ ٖٓ ٙر٘ ٢أٓ٤ش ػٖ
حُٔي٘٣ش اُ ٠حُ٘ؤّ ،كِٔخ ١خٍ ٓوخٓ ٚرٜخ هخٍ:
أ٤ُ ٫ض ٗؼَ َٛ ١طـ َ٤رؼـيٗـخ
هزخ ٌء ُ َٛٝحٍ حُؼو٤ن ٝكخَٟٙ؟
 َٛٝرَكض رطلخء هزَ ٓلـٔـ ٍي
هَ ٖ٣طزـخًـَٙ
ؿَ ٖٓ
ٍ
أٍحٌ ٢ٛ
ُ٘ٓ ْٜظ ٠ٜكزٛٝ ٢لٓ ٞـٞىطـ٢
ٓٝل ٞحُُِ٘ٝ ٢٘ٓ ٟٜٞخّ ٓخثَٙ
ٝهخٍ أ٠٣خ ً:
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ُ٤ض ٗؼَٝ ١أ٘ٓ ٖ٣ـُ ٢ـ٤ض
ٌ
ِ٣زـٖ كـزـَحّ؟
أػِ ٠حُؼٜي
أّ ًؼٜي ١حُؼو٤ن أّ ؿـَ٤طـٚ
رؼي ١حُـلـخىػـخص ٝح٣٧خّ؟
ٝرؤ ٢ِٛريُض ػٌخ ُٝـوـٔـخ ً

ٝؿٌحٓخًٝ ،أ٘ٓ ٖ٣ـ ٢ؿـٌحّ!

ٝطزيُض ٖٓ ٓٔخًـٖ هـٓٞـ٢
ٝحُو ٍٜٞحُظ ٢رٜـخ ح١٥ـخّ
أٝحّ
هٓ َٜـ٘ـٍ ٤ي ً١
ًَ
ٍ
ٍ

٣ظـ٘ ٠ػًٍِ ٠ح ٙحُـلـٔـخّ

اهَ ٓ٘ ٢حُٔ ّ٬إ ؿجض ه٢ٓٞ
ٝهُِٜ ٌَ ٤ـْ ُـي ١حُـٔـّ٬
د
أهطغ حًُِِ َ٤ـ ٚرـخًـظـجخ ٍ

ُٝكـ َ٤كـٔـخ أًـخى أٗـخّ
ٍ

ٗل ٞه ٢ٓٞاً كَهض ر٘٘٤خ حُـيح
ٍ ٝكخىص ػٖ هٜيٛخ ح٧كّ٬
ه٘٤شً إٔ ط٤ٜز ْٜػ٘ـض حُـيٙ
ٝكَد ٤٘٣ذ ٜٓ٘خ حُــّ٬
ٍ
ٌ
كِوي كخٕ إٔ ُٜ ٌٕٞ٣ـٌح حُـيٙ
ٍ ػ٘خ طزـخػـ ٌي ٝحٗـٜـَحّ
كِٔخ رِؾ حرٖ حُِرٗ َ٤ؼَ أر ٢هط٤لش ٌٛح هخٍ:
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 كٖ ٝهللا أر ٞهط٤لش ٝػِ ٚ٤حٍُٔٝ ّ٬كٔش هللا ٖٓ ُو ٚ٤كِ٤وزَ ٙأٌٗ ٚآٖٓ
كَِ٤ؿغ.
كؤهزَ رٌُي كخٌٗلؤ اُ ٠حُٔي٘٣ش ٍحؿؼخ ً كِْ  َٜ٣اُٜ٤خ كظٓ ٠خص.
ٝه َ٤إٔ حَٓأسً ٖٓ أ َٛحُٔي٘٣ش طِٝؿٜخ ٍؿَ ٖٓ أ َٛحُ٘خّ كوَؽ رٜخ
اُ ٠رِي ٙػِٜ٘ٓ ٍٙ ًَ ٠خ كٔٔؼض ٓ٘٘يح ً ٘٘٣ي ٗؼَ أر ٢هط٤لش ٌٛح كٜ٘وض
ٜٗوشً ٝهَص ػِٝ ٠ؿٜٜخ ٓ٤ظشً.
هق كَآٛخ
ٝكٍٝ ٢ح٣شحهَ ٟحٗ ٚهَؿض حَٓأس ٖٓ رَُ٘ٛ ٢س كٍ ٢
ٍؿَ ٖٓ ر٘ ٢ػزي ْٗٔ ٖٓ أ َٛحُ٘خّ كؤػـزظ ،ٚكٔؤٍ ػٜ٘خ ك٘ٔزض ُ،ٚ
كوطزٜخ اُ ٠أِٜٛخ كِٝؿ ٙٞا٣خٛخ رٌَ ٍٜ٘ٓ ٙخ ،كوَؽ رٜخ اُ ٠حُ٘خّ كٔٔؼض
ٓ٘٘يح ٣و:ٍٞ
أ٤ُ ٫ض ٗؼَ َٛ ١طـ َ٤رـؼـيٗـخ
ؿزٞد حُٔ ٠ِٜأّ ًؼٜي ١حُوَحثٖ؟
ػـٞحٓـَ
أىإٍ ك ٍٞحُز١٬
َٛٝ
ٌ
ٌ

ٖٓ حُل ٢أّ  َٛرخُٔي٘٣ش ٓخًـٖ؟

اًح رَهض ٗل ٞحُلــخُ ٓـلـخرشٌ
ىػخ حُ٘ٞم ٓ٘ ٢رَهٜخ حُٔظـ٤خٓـٖ
كِْ أطًَٜ٘خ ٍؿزشً ػـٖ رـ٬ىٛـخ
ٌُ٘ ٝـٓ ٚـخ هـيٍ حُـِـً ٚـخثٖ
ًٝخٕ ٣ظلَم ػِ ٠حُٔي٘٣ش كؤط ٠ػزخى رٖ ُ٣خى ًحص  ّٞ٣ػزي
حُِٔي كوخٍ ُ :ٚإ هخُ ٚأهزَ ٙإٔ حُؼَحه ٖ٤هي كظلخ.
كوخٍ ػزي حُِٔي ٧ر ٢هط٤لش ُٔخ ٣ؼِٔ ٖٓ ٚكز ٚحُٔي٘٣ش :أٓخ طٔٔغ ٓخ ٣وُٚٞ
ػزخى ػٖ هخُٚ؟ هي ١خرض ُي حُٔي٘٣ش ح.ٕ٥
كوخٍ أر ٞهط٤لش:

429

هيّ
اٗ٧ ٢كٔن ٖٓ  ٢٘ٔ٣ػٍِ ٠

إ ؿَٗ ٖٓ ٢ك٤خط ٢هخٍ ػزخى

أٗ٘خ ٣وُ٘ ٍٞخ حَُٜٔحٕ هي كظلخ
ٝىًُ ٕٝي ٗ ٌّ ٞ٣ـَ ٙرـخى١
هخٍٝ :إًٔ ُ ٚحرٖ حُِر َ٤ك ٢حَُؿٞع كَؿغ كٔخص ك٣َ١ ٢وًُٝ ٚي ك٢
ٓ٘ش \ُِٜ 70ـَسحُٔزخًٍش حُٔٞحكن ُٔ٘ش\ ٬٤ٓ 689ى٣ش .
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص .
ٗؼَ َٛ ١طَـَ ََّ ٤
أ٤ُ ٫ضَ ِ

رؼيَٗخ
هِزخ ُء ُ َٛٝحٍ حُؼَو٤ن

هزَ
 َٛٝرَ َِ َكضْ رطلخ َء ِ

ُٓلٔ ٍي
ّ ٢
أٍحُ ٛ
ؿ ٌَّ ٖٓ هَُٖ٣

ٝكخَُُٙ ٟ
ِ
طزخًَٙ

ْ ٛل َُٞ َٓ ٞىّط٢
ُْ٘ ُٓ ْٜظ َ َُ ٠ٜكزَ ٝ ٢
ٓخثَٙ
 ٞحُُِ٘ٝ ٢٘ٓ ٟٜٞخّ
ْ َٓ ٝل ُ
ُ
ٝهخٍ ح٠٣خ :
حُو َٜكخُ٘وَ كخُ َـ ّٔخء رَٜٔ٘٤خ
ُ
اُ ٠حُزَ ١٬كٔخ كخُص هََحث٘ٚ
حُ٘خّ أَٓحٍح ً كؤػِ ُٜٔخ
هي ٌْ َ٣ظ ُ ُْ
ُ

أٗ ٠ٜاُ ٠حُوِذ ٖٓ أرٞحد َؿ َْٕٝ٤
ىْ َِ َٗ ٍٝك َٖ ػٖ حُلل٘خء ٝحُ ُٕٞ ٜ
ٌ
ص ٌٓ٘٢ٗٞ
٘٣ ٫ٝخُ ٕٞكظ ٠حُِٔ ٞ

******************
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كخٔ١ش ر٘ض حُلٖٔ٤
 ٢ٛكخٔ١ش ر٘ض حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ رٖ ػزي حُٔطِذ
رٖ ٛخْٗ حُوَٗ. ٢
حٓخ حٜٓخ ك ٢ٜحّ حٓلخم ر٘ض ِ١لش رٖ ػز٤ي هللا ًٝخٗض ػ٘ي
حُلٖٔ رٖ ػِٝ ٢هي ًخٗض هي ُٝيص ٖٓ حُلٖٔ ِ١لش رٖ حُلٖٔ ح ٫حٗٚ
ٓخص  ٫ٝػوذ ُ .ٚػْ طِٝؿٜخ حُلٔ ٖ٤ر٤ٛٞش ٖٓ حه ٚ٤حُلٖٔ كُٞيص ُٚ
(كخٔ١ش) كظِٝؿٜخ حُلٖٔ حُٔؼ٘ ٠رٖ حُلٖٔ رٖ حٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤ػِ ٢رٖ
حر١ ٢خُذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ْٜ
ٝؿخء ك ٢حٓؼخف حَُحؿزُِٜ ٖ٤زخٕ :
حٕ حُلٖٔ حُٔؼ٘ ٠رٖ حُلٖٔ أط ٠حُ ٠ػٔ ٚأر ٢ػزي هللا حُلٔ٣ ٖ٤وطذ
حكي ٟحر٘ظ :ٚ٤كخٔ١ش ح٘٤ٌٓ ٝش كوخٍ ُ ٚحُلٔ ٖ٤حُٔز: ٢
 أهظخٍ ُي كخٔ١ش (  ٢ٛٝحٛ٫ـَ) ك ٢ٜأًؼَ ٗزٜخ رؤٓ ٢كخٔ١ش ر٘ض ٍٍٓٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص أٓخ ك ٢حُي ٖ٣كظو ّٞحُِ ٝ ًِٚ َ٤ط ّٜٞحُٜ٘خٍ ٝأٓخ ك ٢حُـٔخٍ ط٘زٚ
حُل ٍٞحُؼ. ٖ٤
ُٔٝخ ٓخص حُلٖٔ حُٔؼٟ٘ٝ ٠ؼض ُٝؿظ ٚكخٔ١ش ر٘ض حُلٔ ٖ٤ػِ ٠هزَٙ
كٔطخ١خ ًٝخٗض طو ّٞحُِٝ َ٤ط ّٜٞحُٜ٘خٍ كِٔخ ًخٕ ٍأّ حُٔ٘ش هخُض
ُٔٞحُٜ٤خ:
كوٟٞٞح ٌٛح حُلٔطخ،١
 حًح أظِْ حُِّ َ٤ٝهٔٓ ٟٙٞٞؼض هخث٣ ٬و:ٍٞ
كِٔخ أظِْ حُِّ َ٤
 ٝ َٛؿيٝح ٓخ كويٝح.431

 -كؤؿخر ٚحهَ :رَ ٣جٔٞح كخٗوِزٞح.ً ٝخٗض كخٔ١ش ًَٔ٣ش ح٫ه٬م كٔ٘ش ح٫ػَحم ًٝخٗض كخٔ١ش حٛـَ ٓ٘خ ٖٓ
حهظٜخ ٌٓ٘٤ش  ٝحٜٗخ ٓيكٗٞش ك َٜٓ ٢هِق حُيٍد ح٫كَٔ كُ ٢هخم ٣ؼَف
رِهخم كخٔ١ش حُ٘ز٣ٞش كٔٓ ٢ـي ؿِٓٝ َ٤وخٜٓخ ػظٝ ْ٤ػِ ٚ٤حُٜٔخرش
ٝحُـ.ٍ٬
ٝرؤػِ ٠حُوزَ ُٞف ٖٓ حَُهخّ ٓ٘و ٕٞػِ ٚ٤رو ٢ري٣غ:
حٌٓ٘ض ٖٓ ًخٕ ك ٢ح٫ك٘خء ٌٓٔ٘ٚ
رخَُؿْ ٓ٘ ٢ر ٖ٤حُظَد ٝحُلــَ
٣خهزَ كخ١ـٔش ر٘ـض حرٖ كـخ١ـٔش
ر٘ض ح٧ثٔش ر٘ـض حٗ٧ــْ حَُِٛ
٣خهزَ ٓخك٤ـي ٖٓ ىٓٝ ٖ٣ـٖ ٍٝع
 ٖٓٝػلخف  ٖٓٝ ٕٞٛ ٖٓ ٝهلَ

حٓخ ح٫ٝىٛخ  :ح ٍٝ٫ػزي هللا حُٔلٝ ٞحٗٔخ ٓٔ ٢حُٔل ٚٗ٫ ٞحؿظٔؼض
ػِ٫ٝ ٚ٤ىس حُلٖٔ  ٝحُلًٔٝ ٖ٤خٕ ٘٣ز ٍٍٞٓ ٚهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٗ ٞٛٝن ر٘٢
ٛخْٗ ك ٢ػً ٝ َٜٙخٕ ٣ظٛ ٠ُٞيهخص حٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤ػِ ٢ٍٟ ٢هللا
ػٜ٘ٔخ .
ٝحُؼخٗ ٢حرَح ْ٤ٛحُـَٔ
ٝ .هُ َ٤ؼزي هللا حُٔل: ٞ
 رْ َٛطْ أك َ٠حُ٘خّ؟ كوخٍ ٕ٧ :حُ٘خّ ًِ٣ ْٜظٔ٘ ٕٞإٔ ٌٞٗٞ٣ح ٓ٘خ ٗ ٫ٝظٔ٘ ٠حٕ ٌٖٗٓ ٕٞحكي.
ًٝخٕ ٖٓ ٗؼَ:ٙ
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ر ٞ٤كَحثَ ٓخ  ٖٔٔٛرَ٣زش
ً٠زخء ٌٓش ٤ٛي ٖٛكَحّ
٣لٔزٖ ٖٓ ُ ٖ٤حٌُُٝ ّ٬حٗ٤خ
ٜ٣ٝي ٖٛػٖ حُو٘خ حّ٬ٓ٫
ٓخص ك ٢كزْ حُٔ٘ ٍٜٞرخُٜخٗٔ٤ش  ّٞ٣ػ٤ي حٟ٫ل٘ٓ ٠ش هْٔ
ٝحٍرؼٓٝ ٖ٤خثش  ٠ِٛٝػِ ٚ٤حه ٙٞحُلٖٔ رٖ حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ رٖ ػِ٢
رٖ أر١ ٢خُذ ػِ ْٜ٤حُٔ ٖٓ ُٚٝ ّ٬حُؼَٔ هْٔ ٓ ٝزؼ٘ٓ ٕٞش ٖٓ : ُٚٝ
ح٫ٝ٫ى دمحم ً ٝحُ٘لْ حًُِ٤ش ٝحرَح ْ٤ٛحٓ٫خّ (رخهَٔح ) ٖٓ أرطخٍ
حُٜخٗٔ.ٖ٤٤
ُٔ ٝخ كؾ حُٔ٘ ٍٜٞح٣خّ ٣٫ٝظ٘ٓ ٚش\ُِٜ 45ـَس ٝىهَ حُٔي٘٣ش ؿٔغ ر٘٢
حُلٖٔ كٌخٗٞح حًؼَ ٖٓ ػٍَ٘ ٖ٣ؿ ٝ ٬ه٤ي ْٛرخُلي٣ي ٝهخٍ ُؼزي هللا
حُٔل:ٞ
 ح ٖ٣حُلخٓوخٕ حٌٌُحرخٕ ٣ؼُ٘ٝ ٢ي ٚ٣دمحم ً ١حُ٘لْ حًُِ٤ش ٝحرَح. ْ٤ٛهخٍ ٫ :ػِْ ُ ٢رٜٔخ .
كخٓٔؼٓ٬ً ٚخ ٗخر٤خ ػْ حٝهل ٝ ٚحهٞط ٝ ٚػخٓش ر٘ ٢حُلٖٔ ك ٢حُْ٘ٔ
ٌٓ٘ٞكش ٍإًٍٝ ْٜٓٝذ  ٞٛكٓ ٢لَٔ ٓـط ٠ك٘خىح ٙػزي هللا حُٔل:ٞ
٣خحٓ َ٤أٌٌٛح  -كؼِ٘خ رٌْ  ّٞ٣ريٍ  َ٤٘٣ -حُ٘ٛ ٠غ حُ٘ز )ٙ( ٢رخُؼزخّ
ك ٖ٤رخص ٣ؤٕ هٓ : ُٚ َ٤خ ُي ٣خ ٍٓ ٍٞهللا  ٫ط٘خّ .
هخٍ٤ً( :ق حٗخّ  ٝأٗخ أٓٔغ أٗ ٖ٤ػٔ ٢حُؼزخّ ك ٢حُٞػخم).
هخُٞح ًٝ :خٗض ١لِش ُؼزي هللا حُٔل ٞحٜٓٔخ (كخٔ١ش )هي ٝهلض ػِ٠
حُطَ٣ن ُٔخ َٓ ٓلَٔ حُٔ٘ٝ ٍٜٞهخُض ٣خ أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤كخُظلض حُٜ٤خ
حُٔ٘ ٍٜٞكؤٗ٘ؤص طو:ٍٞ
حٍكْ ًزَ٤ح ٓ٘ـ٘ٓ ٚـٜـيٓخ
ك ٢حُٔـٖ ر ٝ َٓ٬ٓ ٖ٤هٞ٤ى
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حٕ ؿيص رخَُكْ حُوَ٣زش ر٘٘٤خ
ٓخ ؿيّٗخ ٓـٖ ؿـيًّـْ رزـ٤ؼي

كِْ ِ٣ظلض حُٜ٤خ  ٝؿخء رز٘ ٢حُلٖٔ حُ ٠حُٜخٗٔ٤ش ٝكزٔ ْٜك٢
ٓلزْ طلض حً ٍٝ٫خٗٞح ٣ ٫ؼَكٜٗ ٫ ٝ ٬٤ُ ٕٞخٍح  ٖٓ ٝأؿَ ٓؼَكش
أٝهخص حُ٬ٜس كخٗ ْٜؿِإٝح حُوَإٓ ٝػ٘ي حٗظٜخء ًَ ؿِء ٝ ِٕٜٞ٣هظخ ٖٓ
حٝ٫هخص كظٓ ٠خ طٞح ك ٢ح.َٓ٫
كخٔ١ش ر٘ض حُلٖٔ رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ ْٜطخرؼ٤ش ٖٓ ٍح٣ٝخص
حُلي٣غٍٝ .ص ػٖ ؿيطٜخ كخٔ١ش ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘خ َٓٓٝ ٬ػٖ أرٜ٤خ
حُلز٤ذ حُٜٔطل ٠ملسو هيلع هللا ىلص ٝؿَٔٛ٤خُٔٝ .خ هظَ أرٛٞخ ُكِٔض اُ ٠حُ٘خّ ٓغ أهظٜخ
ٌٓ٘٤ش ٝػٔظٜ٤خ أّ ًِؼ٘٣ُٝ ّٞذ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٖٜكؤىهِٖ ػِ٣ِ٣ ٠ي كوخُض:
 ٣خ ٣ِ٣ي أر٘خص ٍٓ ٍٞهللا ٓزخ٣خ؟هخٍ :رَ كَحثَ ًَحّ أىهِ ٢ػِ ٠ر٘خص ػٔي كيهِض ػِ ٠أ َٛر٤ظ ٚكٔخ
ٝؿيص كٓ( ٖٜ٤ل٤خٗ٤ش) اٗ ٫خىرشرخً٤ش ُٔ ٝ .خ ػخىص اُ ٠حُٔي٘٣ش كظِٝؿٜخ
حرٖ ػٜٔخ (حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ رٖ ػِ)٢
ُٔٝخ حٓظٜ٘ي حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ ( ُٝؿٜخ) هخٍ ُٜخ :اٗي حَٓأس َٓؿٞد
َللا رٖ ػَٔ ٝرٖ ػؼٔخٕ اًح هَؽ رـ٘خُط ٢هي ؿخء ػِ٢
ك٤ي كٌؤٗ ٢رؼزي َّ
ٔخ ُكِظ َ٤ٔ٣ ٚك ٠ؿخٗذ حُ٘خّ ٣ظؼَُّ ٝي كخٌٗلٗ ٖٓ ٢جض
كَّ ٫ر ً
ٓٞح ٙكبٗ ٫ ٢أىع ٖٓ حُيٗ٤خ ٍٝحثًٔ ٛ ٢خ ؿَ٤ى!
هخُض :حثٖٔ ٖٓ ًُي.
ٔ١ٝؤٗظ ٚرخٔ٣٧خٕ  ٫طظِٝؿٓٝ ٚخص حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ كِٔخ حٗو٠ض
ػيِطٜخ أٍَٓ اُٜ٤خ ػزي هللا رٖ ػَٔ٣ ٝوطزٜخ كوخُض:
 ً٤ق ر ٢٘٤ٔ٤حُظ ٢كِلض رٜخ؟!كؤٍَٓ اُٜ٤خ ٣وٌٓ :ٍٞخٕ ًَ ِٓٔٞى ًِٓٔٞخٕ ٌٓٝخٕ ًَ ٗ٢ء ٗ٤جخٕ.
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ٓٔ ٠رخُي٣زخؽ
كؼٜٟٞخ ٖٓ ٜ٘٤ٔ٣خ كظِٝؿٜخ ُٝٝيص ُٓ (ٚلٔيًح ) حٌُُ ١
ّ
ُلٔ٘ٝ ٚؿٔخُ(ٝ ٚحُوخْٓ) ٍ(ٝهّ٤ش ) .كٌخٕ ػزي هللا رٖ حُلٖٔ  ٞٛٝأًزَ
ُٝيٛخ ٣وٓ :ٍٞخ أرـ٠ض رـ ٞػزي هللا رٖ ػَٔ ٝأكيًح ٓٝخ أكززض كذ حر٘ٚ
دمحم -أه -٢أكيًح.
َللا رٖ ػَٔ ٝهطزٜخ ػزي حَُكٖٔ رٖ
ٝرؼي ٓٞص ُٝؿٜخ ػزي َّ
حُ٠لخى ًٝخٕ كخً ًٔخ ُِٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس كَك٠ض كـ٠ذ ػِٜ٤خ كٌ٘ظ ٚاُ٠
ٍؿَ ٗخٓ٣ ٢يػ ٠حرٖ  َِٓٛكوخُض ُ:ٚ
طوزَ أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤رٔخ أُو ٖٓ ٠حرٖ حُ٠لخى ٓٝخ ٣ظؼَ.٢٘ٓ ٝ
ًٔخ أٝكيص ٍٓ ٫ٞرٌظخد اُ٣ِ٣ ٠ي كِٔخ هَأ ٙؿؼَ َ٠٣د روٍِ٤حٕ ك٣ ٠يٚ٣
٣ٝو:ٍٞ
 ُوي حؿظَأ حرٖ حُ٠لخى ٍ ٖٓ َٛؿَ ٔٔ٣ؼ٘ٞٛ ٢ط ٚك ٢حُؼٌحد ٝأٗخ ػِ٠كَحٗ٢؟
كو :ُٚ َ٤ػزي حُٞحكي رٖ ػزي هللا رٖ رَ٘ حُو .١َ٠كيػخ ٣ِ٣ي روَ١خّ
كٌظذ ر٤ي ٙاُ ٠ػزي حُٞحكي  ٞٛٝرخُطخثق:
 ٓ ّ٬ػِ٤ي أٓخ رؼي كبٗ ٠هي ٤ُٝظي حُٔي٘٣ش كبًح ؿخءى ًظخرٌٛ ٠ح كخٛز٢ٝحػٍِ ػٜ٘خ حرٖ حُ٠لخى ٝأؿَٓ ٚأٍرؼ ٖ٤أُق ى٘٣خٍٝ ،ػٌر ٚكظ٠
ٔ ِٔؼ٘ٞٛ ٠طٝ ٚأٗخ ػِ ٠كَحٗ .٢كِ ّٔخ ػِْ حرٖ حُ٠لخى َٛد  ٍِٗٝػِ٠
طُ ْ
ِٓٔٔش رٖ ػزي حُِٔي ،كوخٍ :أٗخ ك ٠ؿٞحٍى .كٌٛذ ِٓٔٔش اُ٣ِ٣ ٠ي ك٠
ه ًًَٝ َٜٙكخؿش ؿخء ٖٓ أؿِٜخ .كوخٍ ٣ِ٣ي ًَ :كخؿش طٌِٔض كٜ٤خ  ٢ٛك٠
َٝللا حرٖ حُ٠لخى  .كوخٍ:
٣يى ٓخ ُْ  ٌٖ٣حرٖ حُ٠لخى .كوخٍَّ ٞٛ :
 ٝهللا  ٫أػل ٚ٤أريًح ٝهي كؼَ ٓخ كؼَ.كؤؿَٓ ٚػزي حُٞحكي أٍرؼ ٖ٤حُق ى٘٣خٍ ٝػٌر١ٝ ٚخف ٗٞحٍع ٝحُهش حُٔي٘٣ش
ر ٚك ٠ؿزش ٖٓ ٞٛف.
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟإ كخٔ١ش ًخٗض هي طِٝؿض رخرٖ ػٜٔخ حُلٖٔ
رٖ حُلٖٔ ،كُٞيص ُ ٚػزي هللا ٝدمحمح ً ٝارَح٘٣ُٝ ْ٤ٛذ ػْ ٓخص ػٜ٘خ،
كؤهخٓض ػِ ٠هزَ٘ٓ ٙش ًخِٓش ..ػْ طِٝؿٜخ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٝرٖ ػؼٔخٕ
كُٞيص ُ ٚحُوخْٓ ٝدمحمح ً  ٞٛٝحُي٣زخؽ (ُـٔخٍُٝ ..)ٚه٤شٝ.هي أهخٓض ػِ ٠هزَ
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حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ ٓ٘ش ًخِٓش ٝهٓ ٕ َ٤زذ طِ٣ٝـٜخ  ٞٛإٔ أٜٓخ(أّ
آلخم ر٘ض ِ١لش ر٘ض ػز٤ي هللا) كِلض ػِٜ٤خ ُظظِٝؿ٘ٝ ٚهخٓض ك٢
حُْ٘ٔ ٝآُض أ ٫طزَف كظ ٠طظِٝؿ ٚكٌَٛض كخٔ١ش إٔ طلَؽ كظِٝؿظ..ٚ
ًخٗض كخٔ١ش ر٘ض حُلٔٛ ٖ٤خكزش كٌٔش ٍٝح٣ٝش  ٢ٛٝحكيٍ ٟح٣ٝخص
حُلي٣غ حَُ٘٣ق ٔٓٝخ ٍٝط ٚأٜٗخ هخُض:
(( ًخٕ حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص اًح ىهَ حُٔٔـي هخٍ:
( رْٔ هللا ٝحُٔ ّ٬ػِ ٍٍٞٓ ٠هللا حُِ ْٜحؿلَ ُٝ ٢حكظق ُ ٠أرٞحد ٍكٔظي
).
ٝاًح هَؽ هخٍ( :رْٔ هللا ٝحُٔ ّ٬ػِ ٍٍٞٓ ٠هللا ،حُِ ْٜحؿلَ ًُٞٗ ٠ر٢
ٝحكظق ُ ٠أرٞحد كِ٠ي) .
ًٝخٗض  ٠ٍٟ-هللا ػٜ٘خ -طلذ حُؼِْ ٝطللع حُوَإٓ حًٌَُٔ ْ٣خ ًخٗض طلذ
حُ٘ؼَ ٍُ ١ٝأُٗٔ ٚخ ىهَ حٌُٔ٤ض ر٤ظٜخ هخُضٌٛ :ح ٗخػَٗخ أ َٛحُز٤ض.
ى٘٣خٍح ،كيٓؼض ػ٘٤خٝ ٙهخٍ:
ٝأَٓص ُ ٚرؼ٬ػٖ٤
ً
ٝ ٫هللا  ٫أهزِٜخ اٗ ُْ ٢أكزٌْ ُِيٗ٤خ.
َللا ػٜ٘خ ك ٠ػخّ  ٖٓ 110حُٜـَس ٬٤ٓ 728ى٣ش .
ٝطٞك٤ض ٍَّ ٠ٟ
ٗ ٖٓٝؼَٛخ ك ٖ٤حٓظٜ٘ي ٝحُيٛخ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢كًَ ٢ر٬ء – حُؼَحم
ًٝخٗض َٓ٠٣ش ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس كخٗ٘يص:
َحد كَوُِضُ َٖٓ
َٗ ِؼ َ
ن حُـُ ُ
طَ٘ؼَخَ ٣َٝ ُٙل َي ٣خ ُ
ؿَحد

كوِذ َٖٓ
حٓ٩خ َّ
ُ
هخ ٍَ ِ
حُٔٞكن ُِٜٞحد
هخ ٍَ
َ
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هُِض حُ ُل َ
ٔ ٖ٤كوخٍ ُ٢
لِ ٕٝأَؿخد
ِر َٔوَخ ٍِ َٓ
ٍ

َ
َّ
حُلٔ ٖ٤رٌَر٬
إ
ٝحُلَحد
رَ ٖ٤حِ َّ٘ٓ٧ش
ِ

أرٌ ٢حُ ُل َ
زَ ٍس
ٔ ٖ٤رِؼَ َ
طَُ ٢ٟحٓ َُٚ٥غ حُؼٞحد

ػ َّْ حٓظو ََّ ر ِ ٚحُ َـَ٘خ
ف كَِْ ُ٣طن ٍَ َّى حُ َـٞحد
ُ

كزٌ٤ضُ ِٓ َّٔخ َك َّ ِر٢
حَُ ِ ِ ٢ّ ٟحُٔٔظـخد
َرؼ َي َّ

****************************
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38

هطَ ١رٖ حُلـخءس

 ٞٛأرٗ ٞؼخٓش هطَ ١رٖ حُلـخءس ٝحٓٔ ٚؿؼٗٞش رٖ ٓخُٕ رٖ ٣ِ٣ي
رٖ ُ٣خى حرٖ ه٘ؼَ رٖ ًخر٤ش رٖ كَه ٙٞرٖ ٓخُٕ رٖ ٓخُي رٖ ػَٔ ٝرٖ
طٔ ْ٤حُٔخُٗ ٢حُوخٍؿٍ ٖٓ ٢إٓخء حُ٧حٍهش ٝأرطخُ ٖٓ .ْٜأ ( َٛهطَ )
رٔخكَ حُوِ٤ؾ ٖٓ ؿٜش حُـَد .
 ٝهطَ ْ٤ُ ١رخْٓ ُٔٗ ٌُٚ٘ٝ ٚزش اُٟٞٓ ٠غ ر ٖ٤حُزلَٖ٣
ٝػٔخٕ  ٞٛٝحْٓ رِي ًخٕ ٓ٘ ٚأرٗ ٞؼخٓشؿؼٗٞش رٖ ٓخُٕ ك٘ٔذ اُٝ ٚ٤هَ٤
اٗ ٞٛ ٚهٜزش ػٔخٕ ٝحُوٜزش  ٢ٛرِي حٌُٔخٕ ٓٝخ ؿخ. ٍٙٝ
ًخٕ هي حٓظللَ أَٓ ٙكٜٓ ُٖٓ ٢ؼذ رٖ حُِرَ٤ػ٘يٓخ حٛزق ٝحُ٤خ
ػِ ٠حُؼَحم ٧ه ٚ٤ػزي هللا رٖ حُِرَ٤ػخّ \ٛ66ـَ٣ش كظ ٠هظَ ر٤ي حُـٖ٤
حٝ . ١ٞٓ٫رو ٢هطَ ١رٖ حُلـخءس ػ٬ع ػَ٘س ٓ٘ش ٝه َ٤ػَ٘٘ٓ ٖ٣ش
رَٝح٣ش( ٝك٤خص ح٫ػ٤خٕ ٫رٖ هٌِخٕ ) ٣وخطَ حُو٬كش ح٣ٞٓ٫ش ٝحُلـخؽ رٖ
ٓٞ٣ق حُؼولٝ ٢حُ ٢حُؼَحم ٣ـ ٖ٤ػِ ٚ٤حُـ٤ُ ٕٞ٤و ٢٠ػِ ٠كًَظ ٚكِْ
ٔ٣ظطغ كَ٤ى٣ٝ ْٛظ َٜػِ ْٜ٤كَٓ ًَ ٢س كظ ٠طٜٓٞض ٍهؼش ٌِِٓٓٝ ٚي
ر٬ى ح٫كٞحُ ٝر٬ى كخٍّ ٝكًُ ٢ي ٣وُ٘ ٍٞلٔ: ٚ
١خٍص َٗؼخػخ
أَهَُٜ ٍُ ٞخ َٝهَي َ
كَ ِبَّٗ ِي َُ ٞأٍىص رَوخ َء َّٞ٣

ِٓ َٖ حَ٧رطخٍ ََ ٣ٝل ِي َُٖ طَُحػ٢
ػِ ٠حَ َ ٧ؿ َِ حٌَُِّ َُ ١ي َُٖ طُطخػ٢
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ٛزَح ً ًَ
ٜزَح ً كَٓ ٢ـخ ٍِ حُ َِٔ ٞ
ص َ
كَ َ
د ِػ ٍ ِّ
ٞد حُ َز ِ
َ ٫ٝػ َ ُ
وخء ِرؼَِ ٞ

َ
كٔخ َٗ َُ ٤حُ ُوِِ ٞى ِر ُٔٔظَطخعِ
َ
٘غ حَُُ٤حعُ
كَُ٤ط ٟٞػَٖ أه ٢حُ َو ِ

ص ؿخَ٣شُ ًُ ِ َّ َك ٍّ٢
ٓز َُ ٤حُ َِٔ ٞ
َ
َّٜ
َُ٣ ٫ َٖٓ ٝؼظ َ َزٔ٣َ ٢ؤَّ ََ ٣َ ٝ
 َ٤كَ ٢ك٤خ ٍس
َٓٝخ ُِِ َٔ ِ
َء َه ٌ

ٍ ٝىحػ٢
كَيح ِػ َِ َٛ٫ َُٚ٤حِ َ ٧
َٝطُٔ ِِٔ ُٚحُ َٔ ُ
ِ٘ ٕٞاُ ٠حِٗ ِوطخعِ
اِ ًح ٓخ ُ
ػ َّي ِٖٓ َ
ٓوَ ِ ٢حُ َٔظخعِ

ٍ ١ٝإٔ حُلـخؽ حٓٔي رؤه ٚ٤كوخٍ ُ٧ : ٚهظِ٘ي
كوخًٍُ ُْ :ي؟
هخٍُ :وَٝؽ أه٤ي.
هخٍ :كبٕ ٓؼً ٢ظخد أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤إٔ  ٫طؤهٌٗ ٢رٌٗذ أه.٢
هخٍٛ :خطٚ
هخٍ :كٔؼٓ ٢خ  ٞٛأًٝي ٓ٘ٚ
هخٍٓ :خ ٞٛ؟
هخًٍ :ظخد هللا ػِ ٝؿَ
ك٤غ ٣و ٫ٝ( :ٍٞطٍِ ٝحٍُس  ٍُٝأهَ)ٟ
كؼـذ ٓ٘ٝ ٚهِٓ ٠ز.ِٚ٤
ًٝخٕ ٗخػَ حُوٞحٍؽ ٝكخٍٜٓخ ٝهط٤زٜخ ٝحُوِ٤لش حُٔٔ ّٔ ٠أٓ َ٤حُٔئٖٓ٘٤
ك ٢أٛلخرًٝ ٚخٕ ٖٓ ٍإٓخء حُ٧حٍهش ٝأرطخُ. ْٜ
ًٝخٕ  َِّْٔ٣ػِ ٚ٤رخُو٬كش ٝآخٍس حُٔئًٓ٘ٝ ٖ٤خٗض ً٘٤ظ ٚك ٢حُلَد ٗؼخٓش
ٗ(ٝؼخٓش )  ٢ٛكَٓٝ ٚك ٢حُِْٔ ( ٠ٌ٘٣أر ٞدمحم) ٝ .هي ٛٝلٛ ٚخكذ ًظخد
(ٓ٘خ حُٜٔظي )١حٗ: ٚ
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(ًخٕ ١خٓش ًزَٛٝ ٟخػوش ٖٓ ٞٛحػن حُيٗ٤خ ك ٢حُ٘ـخػش ٝحُوٞس ٓ ُٚٝغ
حُٜٔخُزش ٝهخثغ ٓي٘ٛش كوي هخطَ حُِِٜٔذ رٖ حرٛ ٢لَس ٝحٛلخر ٚرَ٠حٝس
)
ٝكًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
أََُْ َ٣ؤ ِطٜخ أَِّٗ َُ ٢ؼزضُ ِروخ ُِ ٍي

ذ
ذ َُ ٫ٞحُ ُٔ َُ َِّٜ
ََ ٝ
ؿخُٝصُ َك َّي حُُِؼ ِ

َٓ ٬كُٚ
َٝأَٗخ أ َ َهٌٗخ ٓخَُِ َٝ ُٚ
زن َِٓ٘ ُٚ
ٔ ِٚ
َ ُٜٓ َ٤ـ ِش َٗل ِ
كََِْ ََ ٣
ؿ ُ
ذ ِاَُّٗٚ
َ٘٤ُ٘ٓ ٌِٖ ُٝخ ِرخُ ُٔ َِ َِّٜ

ذ
َُ ٝ
ٓو٘خ ََُ٤ٗ ُٚحَٜٗخ طَظََِ َُّ ٜ
َٝهَي َ
د
هَ ُ
ًخٕ ِٓ٘ ُٚحُ َٔٞصُ َٗزَح ً َٝأ َ َ
َذ
َـ ٠هخطِ ٌَ كِ ٢
ِن ُٓ٘٘ ُ
ىحه َِ حُ َل ِ
ٗ ً

٣ٝو ٍٞكٓ ٢ؼخًٍٓ ٚغ ح٫ٝى حُِٜٔذ :
ٜزَّ ٌق
َ٘ إِ ِرََ٘ح ً ُٓ َ
أَ ٫هَُ ُِزُ َ
ػزََ ٤يسٌ
ُ٣وَ ِ ّل ُٜٔخ ػََٔ ٝحُوَ٘خ َُ ٝ
ُ٘ٛخ ُِ َي  ٫طَزٌ ٢ػ ٌ
َـ ُٞػَِ ٠حِرِٜ٘خ
َٓ ِٙ
أََُْ ط َ ََٗخ ََ ٝ
َللاُ رخ ُِ ُؾ أ َ ِ

َ
د
ٔ
ِر َوًَ ٍَ ٤ؤَٓؼخ ٍِ حُ َ
َحكِ َُِّ ٗ ٖ٤
د
وغ رِخَٝ ِّ ُ ٧حِ َ ٧
ُٓ ً
ليِ ٟه ٍَ ٬حَُ٘ ِ
ذ
ٗٞف ُٓ ََّ ٞ
كَؤَرَِ٘ ِر َـيعٍ ُِِ ُ ٨
ػ ِ
ذ
َ َٖٓ ٝؿخَُ َ
هيحٍ رِخُ٘ ِ ََّ ُ٣ـَِ ُ
ذ حَ َ ٧

٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
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َّق
ٞٛحُ َٝحُ َوُ َُ ٤
ػٌ ٌ
ٍَ ِؿ ؼ٘خ اُِ ٠حِ َ ٧

ذ
ٓ َ٤خ َُْ ط َ ِ
َٓ٘خ رِخُ ُٔ َِ َِّٜ
ػَِ ٠حُ َو ِ

أََُـــْ َ٣ـؤطِـٜــخ أَّٗــــَُ ٢ـ ِؼـزــضُ ِرـوـخ ُِــ ٍي
ـذ
ذ َُــ ٫ٞحُ ُٔ َٜـَِّ ُ
ََ ٝ
ؿــخُٝصُ َكــ َّي حُُِـؼـ ِ
ٓــَ ٬كـــُٚ
َٝأَٗـــــخ أ َ َه ــٌٗـــخ ٓــخَُـــِ َٝ ُٚ
ــذ
َُ ٝ
ٓـوــ٘ــخ َُـــــٗ ُٚـ٤ـَحَٗـٜــخ طَـظَـَِـ َُّ ٜ
زـن ِٓ٘ـَ ُٚ
ـ٤ـَ ُٜٓـ َــ ِش َٗلـِٔـ ِٚ
كََِـْ َ َ٣
ؿ ُ
َٝهَـي َ
د
هــَ ُ
ًـخٕ ِٓ٘ـ ُٚحُ َٔـٞصُ َٗزـَح ً َٝأ َ َ
ذ اَِّٗـــــُٚ
َُٝــ ٌِـــٖ ُٓـ٘ـ٤ـ٘ــخ رِـخُـ ُٔـ َٜـَِّـ ِ

َذ
َـ ٠هخطِ ٌَ كِ ٢
ِن ُٓ٘٘ ُ
ىحه َِ حُ َل ِ
ٗ ً

 ٖٓٝحُٔلخٍهخص ػ٘: ٚكٌ ٢ػ٘ ٚأٗ ٚهَؽ ك ٢رؼ ٞكَٝرٞٛٝ ٚ
ػِ ٠كخٍّ أػـق ٝر٤ي ٙػٔٞى ه٘ذ كيػخ اُ ٠حُٔزخٍُس كزَُ اٍُ ٚ٤ؿَ
كلَٔ ُ ٚهطَ ١ػٖ ٝؿ ٜٚكِٔخ ٍآ ٙحَُؿَ  ٠ُٝػ٘ٛ ٚخٍرخ كوخٍ
ُ ٚهطَ :١اُ ٠أٖ٣؟
كوخٍٔ٣ ٫ :ظل ٢٤حٔٗ٩خٕ إٔ ٣لَ ٓ٘ي.
ًٝخٕ ػَر٤خ ً ٓؤ٤خ ً ٓـَٓخ ً ٤ٓٝيح ً ػِِ٣ح ً ٗٝؼَ ٙك ٢حُلٔخٓش ًؼ.َ٤
ُٗ ٚؼَ كً ٢ظخد ٗؼَ حُوٞحٍؽ.
ًٝخٕ كخٍٓخ ٓويحٓخ ٗـخػخ  ٝهط٤زخ ٗخػَح ًٗ ٝلٔ٤ش ػخُ٤ش حُٜٔش
ٝحُٔوخّ حَُك٤غ ٣ ٫ؤر ٚرخُل٤خس ٓٝلخطٜ٘خ ٍحؿزخ ك ٢حُٔٞص كٓ ٢ز َ٤حُؼو٤يس
ٝحُٔزيأ.
 ٍِ٣ ُْٝػِ ٌٙٛ ٠حُلخٍ كظ ٠طٞؿ ٚآُ ٚ٤ل٤خٕ رٖ ح٧رَى حٌُِز٢
.
كخٗظ َٜػِٝ ٚ٤هظًِٝ ٚخٕ هخطِٞٓ ٚىس رٖ أرـَ حُيحًٍٓ ٢خٕ هي هظِٚ
رطزَٓظخٕ ك٘ٓ ٢ش طٔغ ٓٝزؼٛ ٖ٤ـَ٣ش (٬٤ٓ 697 -ى٣ش
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ٝه َ٤كٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟحٗ ٚػؼَ ر ٚكَٓ ٚكخٗيهض كوٌ ٙكٔخص كؤهٌ
ٍأٓ ٚكـ٢ء ر ٚاُ ٠حُلـخؽ حُؼولٝ . ٢هطَ ُٚ ٌٖ٣ ُْ ١ػوذ .
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
ْ
 ًَٖ٘٣أكي اُ ٠ح٩كـخّ
٫
 ّٞ٣حُٞؿٓ ٠ظوٞكخ ُلٔخّ
َِكِوي أٍحَُِٗٓ ٢خف ىٍ٣جش

ٖٓ ػٖ َٓ ٢٘٤ٔ٣س ٝأٓخٓ٢

كظ ٠ه٠زض رٔخ طليٍ ٖٓ ىٓ٢
أً٘خف َٓؿ ٢أ ٝػ٘خٕ ُـخٓ٢
ػْ حَٜٗكض ٝهي أٛزض  ُْٝأٛذ
ؿٌع حُزَ٤ٜس هخٍف ح٩هيحّ ِ
ٓظؼَٟخ ُِٔٞص أَٟد ٓؼِٔخ
ر ْٜحُلَٝد ٓ٘ َٜح٧ػِ ّ٬
أىػ ٞحٌُٔخس اُ ٠حُِ٘حٍ  ٫ٝأٍٟ
ٗلَ حٌَُ ْ٣ػِ ٠حُو٘خ رلَحّ

************************
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39

ه ْ٤رٖ ًٍ٣ق حٌُ٘خٗ٢
( لٌس

لبنى)

 ٞٛه ْ٤رٖ ًٍ٣ق رٖ ٓ٘ش رٖ كٌحكش رٖ ٣َ١ق رٖ ػظٞحٍس رٖ
ػخَٓ رٖ ُ٤غ رٖ رٌَ رٖ ػزي ٓ٘خس رٖ ً٘خٗش ٖٓ هزِ٤ش ً٘خٗش  ٌٚ٘ٔٓٝك٢
ظخ َٛحُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٗخػَٓ٘ ٖٓ . ٍٜٞحُؼ٘خم حُٔظ ٖ٤ٔ٤حٗظ َٜرلذ
ُز٘ ٠ر٘ض حُلزخد حٌُؼز ٖٓ ٢هِحػش ٌٖٓس حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ً .خٕ حهخ
ُِلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ٖٓ حَُٟخػش أٍٟؼظٓٚخ ًِٜٔ٤خ أّ ه.ْ٤
ٝه َ٤حٕ ٓزذ ػ٬هظ ٚرِز٘ ٠ر٘ض حُلزخد حٌُؼز ٢حُوِحػ٤ش أًٗٛ ٚذ
ٓٞ٣خ ك ٢رؼ ٞكخؿخط ٚكَٔ رزً٘ ٢ؼذ ٝهي حٗظي حُلَػِ ٚ٤كخٓظٔو٠
حُٔخء ٖٓ هٔ٤ش ٓ٘ ْٜكزَُص اُ ٚ٤حَٓأس ِ٣ٞ١ش حُوخٓش ر٤ٜش حُطِؼش ػٌرش
حٌُِٜٓ ّ٬ش حُٔ٘طن ك٘خُٝظ ٚحىحٝس كٜ٤خ ٓخء كِٔخ  ْٛرخٌُٛخد هخُض
ُ : ٚأ ٫طزَى ػ٘يٗخ ٝهي طٌٔ٘ض ٖٓ كئحى ٙكوخٍ ٗ :ؼْ
كٜٔيص ُ١ٝ ٚخءح ٝحٓظلَ٠ص ٓخ ٣لظخؽ اُ ٚ٤كظ ٠ؿخء ٝحُيٛخ كِٔخ
ٝؿيٍ ٙكذ رٗٝ ٚلَ ُ ٚؿٍِٝح ً ٝأهخّ ػ٘ي ْٛكظٔٓ ٠خء ًُي حُ ّٞ٤ػْ
حَٜٗف ٝهي ىهِض هِزٝ ٚىهِظٗٝ ٚـق رٜخ كـؼَ ٌ٣ظْ ًُي ك ٢هِزٚ
اُ ٠إٔ ؿِذ ػِ ٚ٤حُلذ ٝحُ٘ٞم ك٘طن كٜ٤خ ر٘ؼَٗٝ ٙخع ًُي ػ٘ٚ
ٝه َ٤أٗ َٓ ٚرٜخ ػخٗ٢س كٍِ٘ ػ٘يٌٗٝ ْٛخ اُٜ٤خ ك ٖ٤طوخُ٤خ ٓخ ٍِٗ
رٝ ٖٓ ٚؿيٝ ٙكزُٜ ٚخ كٞؿي حٌُ ١ػ٘يٛخ أٟؼخف ٓخ ػ٘يٝ ٙػِْ ًَ
ٝحكي ٓخ ػ٘ي ح٥هَ .كٔ ٠٠اُ ٠أر ٚ٤كٌ٘خ اُ ٚ٤كوخٍ ُ ٚحر ٙٞىع ٌٙٛ
ٝطِٝؽ ربكي ٟر٘خص ػٔي كـْ ًٓ٘ٝ ٚظْ ؿٝ ٚ٠٤ؿخء اُ ٠أٓ ٚكٌخٕ
ٜٓ٘خ ٓخ ًخٕ ٖٓ أر ٚ٤كظًَٜٔخ .كؤط ٠حهخ ٖٓ ٙحَُٟخػش ( حُلٔ ٖ٤رٖ
ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػِٜٔ٤خ ) كٌ٘ٓ ٠خ ر ٚحُ ٚ٤كوخٍ ُ ٚحُلٔ:ٖ٤
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 أٗخ أًل٤ي .كٔٓ ٠٠ؼ ٚاُ ٠أرُ ٢ز٘ ٠كِٔخ ر َٜرٝ ٚػذ اُٝ ٚ٤أػظٔٚولالٌ :ا ابن رسول هللا ما جاء بن إلً ؟ أال بعثت إلً فآتٌن ؟
هخٍ :هي ؿجظي هخ١زخ ً حر٘ظي ُزُ٘ ٠و ْ٤رٖ ًٍ٣ق ٝهي ػَكض ٌٓخٗٚ
ٓ٘.٢
كوخٍ٣ :خ حرٖ ر٘ض ٍٓ ٍٞهللا ٓخ ً٘ض ٧ػُ ٠ٜي أَٓح ً ٓٝخ ر٘خ ػٖ حُلظ٠
ٍؿزش  ٌُٖٝأكذ ح ٖ٣َٓ٧اُ٘٤خ إٔ ٣وطزٜخ ًٍ٣ق ػِ٘٤خ ٝإٔ ًُ ٌٕٞ٣ي
ػٖ أَٓ ٙكبٗخ ٗوخف إٔ ٔٔ٣غ أر ٙٞرٌٜح ك ٌٕٞ٤ػخٍح ً ٔٓٝزش ػِ٘٤خ.
كؤط ٠حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘٣ًٍ ٚلخ ً ٝحُيٝ ٙهٓ ٚٓٞـظٔؼ ٕٞكوخٓٞح
اُ ٚ٤حكظَحٓخ ٝطٞهَ٤ح ٝهخُٞح ُٓ ٚؼَ ه ٍٞحُوِحػ.٢
فمالٌ :ا ذرٌح ،ألسمت علٌن بحمً إال خطبت لبنى البنن لٌس.
فمال :السمع والطاعة ألمرن .فتزوجها.
ُٔٝخ طِٝؿٜخ أهخّ ٓيس ِ٣ٞ١ش ػِ ٠أٍكغ كخٍ ٝحكٖٔ ٓخ ٖٓ ٌٕٞ٣
ح٧كٞحٍ َٓٝحطذ ح٩هزخٍ ٝك٘ ٕٞحُٔلزش .ح ٫حٜٗخ ُْ ط٘ـذ ُ ٚح٫ٝىح ًٝخٕ
ه ْ٤أرَ حُ٘خّ رؤٓ ٚكؤُٜظُ ٚز٘ٝ ٠ػٌٞك ٚػِٜ٤خ ػٖ رؼًُ ٞي كوَٜ
كٓ ٢لزظٝ ٚرَُٜ ٙخ كٞؿيص أٓ ٚكٗ ٢لٜٔخ ٖٓ ًُي ٗ٤جخ ٝ .هخُض ك٢
ٗلٜٔخ ُ :وي ٗـِض  ٌٙٛحَُٔأس حر٘ ٢ػٖ رًَٝ .١ظٔض ًُي ك ٢هِزٜخ ً كظ٠
َٓ ٝهَٟٓ ْ٤خ ً ٗي٣يح ً كِٔخ رَة هخُض أٓ٧ ٚرُ :ٚ٤وي ه٘٤ض إٔ ٞٔ٣ص
ه٣ ُْٝ ْ٤ظَى هِلخ ً ٝهي كَّ حُُٞي ٖٓ  ٌٙٛحَُٔأس ٝأٗض ًٓ ٝخٍ
كٓ َ٤ٜ٤خُي اُ ٠حٌُُ٬ش فٍؿذ ك ٢صُ١ٝؿ ٚؿَٛ٤خ ُؼَ هللا ػِ ٝؿَ
َُ٣هُٝ ٚيح ً ٝأُلض ػِ ٚ٤كًُ ٢ي .كؤٓ٣ًٍ َٜقح كظ ٠حؿظٔغ ه. ٚٓٞ
ػْ هخٍ ُ٣ :ٚخ ه ،ْ٤اٗي حػظِِض  ٌٙٛحُؼِش ُٝ ٫ٝي ُي ٞٓ ٢ُ ٫ٝحى ٌٙٛٝ
حَُٔأس ُٔ٤ض رُٞٞى كظِٝؽ اكي ٟر٘خص ػٔي ُؼَ هللا إٔ ٜ٣ذ ُي ُٝيحً
طوَ ر ٚػ٤ٗ٢ي ٝأػ٘٘٤خ.
كوخٍ هُٔ :ْ٤ض ٓظِٝؿخ ً ؿَٛ٤خ أريح ً.
كوخٍ أر٣ :ٙٞخ ر٘ ،٢كبٕ ٓخًُ ٢ؼ َ٤كظَٔ رخٓ٩خء.
كوخٍ ٫ٝ :أٓٞإٛخ ر٘٢ء أريح ً.
هخٍ ُ ٚأر :ٙٞكبٗ ٢أهْٔ ػِ٤ي اِ١ ٫وظٜخ.
كؤرٍٝ ٠كًُ ٞي ر٘يٙ
ٝهخٍ :حُٔٞصٝ -هللا -أٓ َٜػًُِ ٖٓ ٢ي ٢ٌُ٘ٝ ،أهَ٤ى هِٜش ٖٓ هٜخٍ.
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كوخٍٓٝ :خ  ٢ٛ؟
هخٍ :طظِٝؽ أٗض كِؼَ هللا ػِ ٝؿَ إٔ َُ٣هي ُٝيح ً ؿ.١َ٤
ك ٢كٌُُ َ٠ي.
كوخٍٓ :خ ّ
هخٍ :كيػ٘ ٢أٍكَ ػ٘ي رؤٝ ٢ِٛأ٘ٛغ ٓخ ً٘ض ٛخٗؼخ ً ًُ٘ ٞض ٓض ك٢
ػِظ.ٌٙٛ ٢
كوخٌٍٛ ٫ٝ :ح.
هخٍ :كخىع ُز٘ ٠ػ٘يى ٝأٍطلَ ػ٘ي اُ ٠إٔ أِٓٛٞخ كبٗٓ ٢خ طلذ ٗلٔ٢
إٔ أػٝ ٖ٤طٌُ ٕٞز٘ ٠ؿخثزش ػ٘ ٢أريح ً ٝإٔ  ٫طٌ ٕٞك ٢كزخ ُ.٢
فمال :ال أرضى بذلن أو تطلمها .
ٝكِق ٝحُيٓ ٌٚ٘٣ ٫ ٙوق ح  ٌٖٔ٣ ٫ ٝطلض ٓوق ر٤ض أريح ً كظ٠
٣طِن ُزً٘ٝ .٠خٕ ٣وَؽ ك٤وق ك ٢كَ حُْ٘ٔ ٣ٝـ٢ء ه ْ٤ك٤وق اُ٠
ؿخٗز ٚك٤ظِ ٚرَىحث ٞٛ ٠ِٜ٣ٝ ٚرلَ حُْ٘ٔ حُٜخؿَس كظ٣ ٠ل٢ء
حُل٢ء ػَٜ٘٘٣ٝ ٚف اُُ ٠ز٘ ٠ك٤ؼخٗوٜخ ٣ٝزٌٝ ٢طزٌٓ ٢ؼ.ٚ
ٝطو٣ :ُٚ ٍٞخ ه ٫ ْ٤ططغ أرخى كظِٜي ٝطٓ ٢ٌِٜ٘ؼي.
ك٤وُٜ ٍٞخٓ :خ ً٘ض ٤١٧غ أكيح ً ك٤ي أريح ً.
ٝه َ٤اٌٗٓ ٚغ ػِ٘ٓ ٌٙٛ ٠ش ًخِٓش  ،ػْ ِ١وٜخ ٧ؿَ ٝحُي ،ٙكِْ ٣طن
حُٜزَ ػٜ٘خ.
هخٍ حرٖ ؿَ٣ؾ :أهزَص إٔ ػزي هللا رٖ ٛلٞحٕ ُو٣ًٍ ٢لخ ً أرخ ه ْ٤كوخٍ
ُٓ :ٚخ كِٔي ػِ ٠حُظلَ٣ن ر ٖ٤هُٝ ْ٤ز٘ ٠أٓخ ػِٔض إٔ ػَٔ رٖ
حُوطخد هخٍٓ :خ أرخُ ٢كَهض ر ٖ٤حَُؿَ ٝحَٓأط ٚأ٤٘ٓ ٝض أُٜ٤خ
رخُٔ٤ق.
هخٍ :هخٍ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ٌٍُ٣ق أر ٢ه:ْ٤
 أكَ ُي إٔ كَهض ر ٖ٤هُٝ ْ٤ز٘،٠؟ أٓخ أٗٔٓ ٢ؼض ػَٔ رٖ حُوطخد،٣وٓ :ٍٞخ أرخُ ٢كَهض ر ٖ٤حَُؿَ ٝحَٓأط ٚأ٤٘ٓ ٝض أُٜ٤خ رخُٔ٤ق .
ٝه َ٤حٕ ػَٔ رٖ أر َٜٗ ٢حٗٔٓ ٚغ ه ْ٤رٖ ًٍ٣ق ٣وٍٞ
ُ٣ِ٤ي رٖ ِٓٔ٤خٕٛ :ـَٗ ٢أرٞح ١اػ٘ظ ٢ػَ٘س ٓ٘ش أٓظؤًٕ ػِٜٔ٤خ
كَ٤ىحٗ ،٢كظِ١ ٠وظٜخ.
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كِٔخ أُٓؼض ُز٘ ٠حَُك َ٤رؼي حُؼيس ؿخء هٝ ْ٤هي ه ٝٞكٔطخٜ١خ
كٔؤٍ حُـخٍ٣ش ػٖ أَٓ ْٛكوخُضُ َٓ :ز٘ ٠كؤط ٠اُٜ٤خ كٔ٘ؼ ٚأِٜٛخ ٝأهزَٙٝ
أٜٗخ ؿيحس ؿي طَكَ اُ ٠أِٜٛخ كٔوٓ ٢ـ٘٤خ ً ػِ ٚ٤كِٔخ أكخم ٝأٗ٘ي:
وإنً لمفن دمع عٌنً بالبكى
حذار الذي لد كان أو هو كابن
ولالوا ؼدا ً أو بعد ذان بلٌلة
فراق حبٌب لم ٌبن وهو بابن
وما كنت أخشى أن تكون منٌتً
بكفٌن إال أن ما حان حابن
ولال أٌضا ً:
ٌمولون لبنى فتنة كنت لبلها
بخٌر فال تندم علٌها وطلك
فطاوعت أعدابً وعاصٌت ناصحً
وألررت عٌن الشامت المتملك
َللا أنً عصٌتم
وددت وبٌت ّ
وحملت فً رضوانها كل موثك
وكلفت خوص البحر والبحر زاخر
أبٌت على اثباج موج مفرق
كؤنً أرى الناس المحبٌن بعدها
عصارة ماء الحنظل المتفلك
فتنكر عٌنً بعدها كل منظر
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وٌكره سمعً بعدها كل منطك
 ٝك ٖ٤حٍطلِض طزؼٜخ ٘٣ظَ اُٜ٤خ ،كِٔخ ؿخرض ٍؿغ ٣وزَ أػَ رؼَٛ٤خ
ك ٙٞٓ٬ػًُِ ٠ي كؤٗ٘ي:
وما أحببت أرضكم ولكن
ألبل أثر من وطا الترابا
لمد اللٌت من كلؾ بلبنى
بالء ما أسٌػ له الشرابا
إذا نادى المنادي باسم لبنى
عٌٌت فال أطٌك له جوابا
ُٔٝخ أؿ٘ ٚحُِ َ٤أ ٟٝاُ٠ٓ ٠ـؼ ٚكِْ ٣طن كَحهٜخ ٣ ُْٝوَ ر ٚهَحٍ كـؼَ
٣ظخُْ ٣ ٝظَِٔٔ ٣ٝظَٔؽ كٟٞٓ ٢ؼ٣ٝ ٚو:ٍٞ
بت والهم ٌا لبٌنى ضجٌعً
وجرت مذ نؤٌت عنً دموعً
وتنفست إذ ذكرتن حتى زالت
حُ ّٞ٤ػٖ كئحىَٟٝ ١ػ٢
 ٝه َ٤حٕ حٓ ٚأٍِٓض آُٞ٣ ٚ٤خ ً ر٘خص ٣ؼزٖ ُز٘ ٠ػ٘يٙ
 ٚ٘٤ِٜ٣ٝرخُظؼَ ٝاُ ِٖٜٛٝ ٠كؤٗ٘ي:
ٌمر لعٌنً لربها وٌزٌدنً بها
عجبا ً من كان عندي ٌعٌبها
وكم لابل لد لال تب فعصٌته
ٝطِي ُؼَٔ ١طٞرش  ٫أطٞرٜخ
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وَللا فاعلمً
فٌا نفس صبر الست ّ
بؤول نفس ؼاب عنها حبٌبها
ُٔٝخ حٗظي ٗٞهُٝ ٚحى ؿَحٓ ٚأك ٠٠ر ٚحُ َٝٓ ٠أُِٓٚ
حٍكَحٕ ٝحهظ ٍ٬حُؼوَ ٝحٗظـخٍ حُزخٍ  ،ك ّ٬حُ٘خّ أرخ ٙػِٞٓ ٠ء كؼِٚ
كـِع ٗٝيّ ٝؿؼَ ٣ظِطق ر ،ٚكؤٍَٓ ُ١ ٚز٤زخ ً ٝه٘٤خص ٔ٣ؤُ ٕٞػٖ كخُٚ
٣ٝوللٓ ٕٞخ رٓ ٖٓ ٚوْ  ِٜٚٗٞ٣ٝكِٔخ أ١خٍٕ ػِ ٚ٤أٗ٘ي:
عند لٌس من حب لبنى ولبنى
داء لٌس والحب صعب شدٌد
فإذا عادنً العوابد ٌوما ً
هخُض حُؼ ٫ ٖ٤أٍ ٖٓ ٟأٍ٣ي
لٌت لبنى تعودنً ثم ألضً
٫

أٜٗخ

طؼٞى ك٣ ٖٔ٤ؼٞى

وٌح لٌس لمد تضمن منها داء
هزَ

كخُوِذ

ٓ٘ ٚػٔ٤ي

كوخٍ ُ ٚحُطز٤ذ ٌٙٛ ًْ ٌٓ :حُؼِش ري ؟  ًْ ٌٓٝؿَٓض ر ٌٜٙحَُٔأس
ٝطُٜٞض؟ كوخٍ:
تعلك روحً روحها لبل خلمنا
ولٌس إذا متنا بمنفصم العمد
فزاد كما زدنا وأصبح نامٌا ً
ولٌس إذا متنا بمنصم المهد
ولكنه باق على كل حادث
وزابرتً فً ظلمة المبر واللحد
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كوخٍ :اٗٔخ ٤ِٔ٣ي ػٜ٘خ طًٌَ ٓخ كٜ٤خ ٖٓ حُٔٔخٝ ١ٝحُٔؼخ٣ذ ٓٝخ طؼخكٚ
حُ٘قّ ٝه َ٤إٔ أرخ ٙىهَ ػِ٣ ٞٛٝ ٚ٤وخ١ذ حُطز٤ذ كـؼَ ٣ئٗز،ِٚٓٞ٣ٝ ٚ
كِٔخ ُْ ٣لي ًُي ػَ ٝػِ ٚ٤حُظِ٣ٝؾ فأٗ٘ي:
لمد خفت أن ال تمنع النفس بعدها
بشًء من الدنٌا وإن كان ممنعا
وازجر عنها النفس إن حٌل دونها
وتؤبى إلٌها النفس إال تطلعا
كِٔخ أ ٚ٘ٓ ْ٣حٓظ٘خٍ ه ٚٓٞك ٢ىحث ٚكخطلوض آٍحإ ْٛػِ ٠إٔ
٣ؤَٓ ٙٝحٕ ٣ـٞد حك٤خء حُؼَد كِؼَ إٔ طوغ ػ ٚ٘٤ػِ ٠حَٓأس طٔظَٔ٤
ػوِ ٚكخهٔٔٞح ػِ ٚ٤إٔ ٣لؼَ كلؼَ ٝأٗ ٚحطلن إٔ ٍِٗ رل ٖٓ ٢كِحٍس كَأٟ
ؿخٍ٣ش هي كَٔص ػٖ ٝؿٜٜخ رَهغ هِ ً ٢ٛٝخُزيٍ كٔ٘خ ً ٝرٜـش كٔؤٍٛخ
ػٖ حٜٓٔخ كوخُضُ :ز٘..٠
كٔوٓ ٢ـ٘٤خ ً ػِ ٚ٤كخٍطخػض ٓ٘٠ٗٝ ٚلض ٝؿ ٜٚرخُٔخء ٝهخُض:
 إ ُْ طٌٖ هٔ٤خ ً كٔـ٘.ٕٞكِٔخ أكخم حٓظ٘ٔزظ ٚكبًح  ٞٛه ْ٤كؤهٔٔض ػِ ٚ٤إٔ ٘٣خٍ ٖٓ
١ؼخٜٓخ ،كظ٘خ ٍٝهًٍِٝ ً٬٤ذ كـخء أهٛٞخ ػِ ٠أػَ ٙكؤػِٔظ ٚحُوٜش
كًَذ كظ ٠حٓظَىٝ ٙأهْٔ ػِ ٚ٤إٔ ٣و ْ٤ػ٘يَٜٗ ٙح ً كوخٍ ٗلوض ػِ٢
ٝأؿخد كٌخٕ حُلِحٍ٣ ١ؼـذ ر٣ٝ ٚؼَ ٝػِ ٚ٤حُٜٜخٍس كظٓ٫ ٠ظٚ
حُؼَد ٝهخُٞح ٗو٘ ٠إٔ  َ٤ٜ٣كؼِي ٓ٘ش ك٤و ٍٞىػ ٢ٗٞكٓ ٢ؼَ ٌٛح
حُلظَ٣ ٠ؿذ حٌَُحّ ٝه٣ ْ٤و ُٚ ٍٞإ ك ٌْ٤حٌُلخ٣ش  ٢ٌُ٘ٝكٗ ٢ـَ ٫
٘٣ظلغ رٓ ٢ؼ ٚكؤُق ػِ ٚ٤كظ ٠ػوي ُ ٚػِ ٠أهظٝ ٚىهَ رٜخ كؤهخّ ٓؼٜخ
أ٣خٓخ ً  ٫طٗ ٖٜلٔ ٚاُٜ٤خ ٌِٜٔ٣ ٫ٝخ ػْ حٓظؤًٕ ك ٢حُوَٝؽ اُ ٠أِٚٛ
كؤًٗٞح ُ ٚكوَؽ اُ ٠حُٔي٘٣ش ًٝخٕ ُ ٚرٜخ ٛي٣ن كؤػِٔ ٚإٔ ُز٘ ٠هي
رِـٜخ طِ٣ٝـ ٚكـٔض ٌُُي ٝهخُض اُٗ ٚـيحٍ ٝاٗ١ ٢خُٔخ هطزض كؤر٤ض
ٝح ٕ٥أؿ٤ذ ٌٛح ٝإ أرخ ح ُقص ٟهي حٗظٌ ٠هٔ٤خ ً آُ ٠ؼخ٣ٝش ٝاٗ٘٣ ٚزذ
رخر٘ظ ٚكٌظذ اَُٝٓ ٠حٕ رٜيٍ ىٓٝ ٚأَٓ ٙإٔ ِٝ٣ؽ حر٘ظ ٚروخُي رٖ هِيس
حُـطلخًٗ٘ ٖٓ ٞٛٝ ٢ي ٙكِ٤ق هَ ٖ٣كـؼَ حُ٘ٔخء ُِ٤ش ُكخكٜخ
٣ـٜ٘٘٤خ:
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ُزُٝ ٠٘٤ؿٜخ أٛزق  ٫كَ ٞ٣حُٚ٣
ُ ٚك َ٠ػِ ٠حُ٘خّ ٝهي رخطض ط٘خؿٚ٤
ٝه٤ٓ ْ٤ض كوخ ً ٣َٛغ ك ٢رٞحًٚ٤
ك٬

َللا ٝرؼيح ً ُ٘ٞحػٚ٤
٣زؼيّ ٙ

ُٔٝخ رِؾ ًُي هٔ٤خ ً حٗظي ر ٚحُـَحّ كًَذ كظ ٠أطٓ ٠لِش هٜٓٞخ كوخُض
ُ ٚحُ٘ٔخء ٓخ طٜ٘غ ٘ٛخ ٝهي ٍكِض ٓغ ُٝؿٜخ كِْ ِ٣ظلض كظ ٠أطٟٞٓ ٠غ
هزخثٜخ كظَٔؽ رٝ ٚأٗ٘ي:
َللا أشكوا فمد لبنى كما
إلى ّ
َللا بعد الوالدٌن ٌتٌم
شكا إلى ّ
ٌتٌم جفاه األلربون فجسمه
ٗلٝ َ٤ػٜي

حُٞحُي ٖ٣هيْ٣

ٝه َ٤حٕ ُز٘ ٠هيٓض ُِلؾ ك ٢طِي حُٔ٘ش كخطلن هَٝؿ ٚأ٠٣خ ً
كظ٬ه٤خ كؤرٜض ٝأٍِٓض آُ ٚ٤غ حَٓأس طٔظوزَٛخ ػٖ كخُٝ ٚطِْٔ ػِٚ٤
كؤػخى حُٔٝ ّ٬حُٔئحٍ ٝأٗ٘ي:
إذا طلعت شمس النهار فسلمً
فإنً ٌسلٌنً علٌن طلوعها
بعشر تحٌات إذا الشمس أشرلت
وعشر إذا اصفرت وحان رجوعها
ولو أبلؽتها جارة لولً أسلمً طوت
حزنا ً

وارفض منها دموعها
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ٝك ٖ٤حٗو ٠٠حُلؾ ََٟٓٓ ٝخ ً أٗ ٌٜٚكؤًؼَ حُ٘خّ ٖٓ ػ٤خىط ٚكـؼَ
٣ظٌلَ ُز٘ٝ ٠ػيّ ٍإ٣ظُٜ ٚخ كؤٗ٘ي:
ألبنى لمد جلت علٌن مصٌبتً
ؿيحس ؿي اً كَ ٓخ أطٞهغ
تمنٌنً نٌالً وتلوٌنً به
ك٘لٔٞٗ ٢هخ ً ًَ  ّٞ٣طوطغ
ألومن فً شؤنً وأنت ملٌمة
لعمري وأجفى للمحب وألطع
وأخبرت أنً فٌن مت بحسرة
فما فاض من عٌنٌن للوجد مدمع
ً جنازة
إذا أنت لم تبكً عل ّ
لدٌن فال تبكً ؼدا ً حٌن أرفع
كلٖٓ٤خ رِـظٜخ ح٧ر٤خص ؿِػض ؿِػخ ً ٗي٣يح ً ٝهَؿض اُ ٚ٤هل٤ش ػِ٠
ٓ٤ؼخى كخػظٌٍص ػٖ حٗ٫وطخع ٝأػِٔظ ٚأٜٗخ اٗٔخ طظَى ُ٣خٍط ٚهٞكخ ً ػِ ٚ٤إٔ
ِٜ٣ي ٝا ٫كؼ٘يٛخ ٓخ ػ٘يٌُٜ٘ٝ ٙخ ؿِيس ٝك٘ٓ ٢خٍُ ح٧كزخد ٝك ٢كي٣غ
َ٣كؼ ٚاُ ٠حرٖ ػزخّ هخٍٍَٓ :ص رَرغ ػلخ ٍٓٔٝ ٚاًح ر٘و ٚكِٔٔض
ػَِ٣ ُْ ٚ٤ى كٔ٤٠ض ٝاًح ٘٣ ٞٛخى ٢٘٣كَؿؼض كَى ػِ ٢حُٔٝ ّ٬حػظٌٍ ػْ
كنُض ُٖٓ ٚ
ًًَ أٗ ٚطؼظَ ٚ٣ؿ٤زش حُؼوَ أٞ١حٍح ً ٌٛح ٝىٓؼٔ٣ ٚلق ًخُـ٤غ ح
أٗض هخٍ ه ْ٤حرٖ ًٍ٣ق ٝأٗ٘ي:
أمانٌه لبنى ولم ٌمطع المدى
بوصل وال هجر فبٌؤس طامع
َللا أن ٌلمً الرشاد متٌم
أبى ّ
أال كل شًء ح ّم ال شن والع
هما برحابً معولٌن كالهما
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فإاد وعٌن مالها الدهر دامع
إذا نحن أفنٌنا البكاء عشٌة
فموعدنا لرن من الشمس طالع
 ٍٟٝٝإٔ هٔ٤خ ً حٗظوٗ ٠خهش ٖٓ ارِٝ ٚهٜي حُٔي٘٣ش ُ٤ز٤ؼٜخ
كخٗظَحٛخ ُٝؽ ُز٘٣ ٫ ٞٛٝ ٠ؼَك ٚػْ هخٍ ُ ٚحثظ٘ ٢ؿيح ً ك ٢ىحٍ ًؼَ٤
رٖ حُِٜض أهز٠ي حُؼٖٔ كـخء ك ٢حُٔٞػي َ١ٝم حُزخد كؤىهًِ ٝ ٚخٕ
هي ٘ٛغ ُ١ ٚؼخٓخ ً ٝهخّ ُزؼ ٞكخؿخط ٚكوخُض حَُٔأس ُوخىٓظٜخ ِٓٓ ٚ٤خ
رخٍ ٝؿٓ ٜٚظـَ٤ح ً ٗخكزخ ً كظ٘لْ حُٜؼيحء ػْ هخٍ ٌٌٛح كخٍ ٖٓ كخٍم
ح٧كزش.
كوخُض حٓظوزَ ٚ٣ػٖ هٜظ ٚكخٓظوزَط ٚكَ٘ع ٣لٌ ٢أَٓ ٙكَكؼض
حُلـخد ٝهخُض كٔزي هي ػَك٘خ كخُي كزٜض ك ٖ٤ػَكٜخ ٝروٓ ٢خػش
٘٣٫طن ػْ هَؽ ُٞؿٛ ٜٚخثٔخ كخػظَ ٟٚحَُؿَ ٝهخٍ ٓخ رخُي ػيُض
ػٖ هزٓ ٞخُي ٝإ ٗجض ُىٗخى كِْ ٓ ٠٠ٓٝ ٌِٚٔ٣خثَح كيهَ حَُؿَ
كوخُض ُٓ ٚخ ٌٛح حٌُ ١كؼِض اُٗ ٚو ْ٤كلِق أٗ٣ ٫ ٚؼَك،ٚ
وأنشد لٌس معاتبا ً لنفسه:
أتبكً على لبنى وأنت تركتها
وكنت علٌها بالمال أنت ألدر
فإن تكن الدنٌا بلبنى تملبت
فللدهر والدنٌا بطون وأظهر
كؤنً فً أرجوحة بٌن أحبل
إذا فكرة منها على الملب تخطر
ٝه َ٤أٗ ٚكٖٓ٤خ ؿخء ُ٤وز ٞػٖٔ حٍٗخهش ٍأُ ٟز٘ ٠كؼخى ٓزٜٞطخ ً
كٔؤُ ٚأأٗض ه ْ٤هخٍ ٗؼْ هخٍ حٍؿغ ُ٘وَٛ٤خ كبٕ حهظخٍطي ِ١وظٜخ ٝظٖ
حَُؿَ أٜٗخ طزـ ٞهٔ٤خ ً كوَٛ٤خ كخهظخٍص هٔ٤خ ً كطِوٜخ ُٞهظ.ٚ
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ٝه َ٤إٔ ٓزذ ٬١هٜخ إٔ هٔ٤خ ً هٜي حرٖ أر ٢ػظ٤ن ًٝخٕ أًؼَ أُٓ َٛخٗٚ
َٓٝءس كًُ ٢ي ،كـخء اُ ٠حُلٖٔ ٝحُلٔ ٖ٤حُٔزط ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػٜ٘ٔخ
ٝأػِٜٔٔخ إٔ ُ ٚكخؿش ػ٘ي ُٝؽ ُزِ٘١ٝ ٠ذ إٔ ٘٣ـيح ٙػِ ٚ٤كٔ٤٠خ ٓؼٚ
كظ ٠ح ؿظٔؼٞح رًِٙٞٔٝ ٚ
كوخٍِٞٓ :ح ٓخ ٗجظْ
كوخٍ ُ ٚحرٖ أر ٢ػظ٤ن :أً ً٬ٛخٕ أٓ ٝخً٫؟
هخٍ ٗ:ؼْ
كوخٍ :أٍ٣ي إٔ ططِن ُزُ٘ٝ ٠ي ٓخ ٗجض ػ٘ي١
كوخٍ حَُؿَ  :أٜٗيًْ أٜٗخ ١خُن ػ٬ػخ ً
فاستحٌوا منه وعوضه الحسن رضً هللا عنه مابة ألؾ درهم
ٝهخٍ ُ ُٞ ٚػِٔض حُلخؿش ٓخ ؿجض.
ٝه َ٤إٔ ُز٘ ٠ػخطزض هٔ٤خ ً ػُِٝ ٠حؿ ٖٓ ٚحُلِحٍ٣ش كلِق ُٜخ إٔ
ػ ُْ ٚ٤٘٤طٌظلَ رَإ٣ظٜخ ٌِٜٔ٣ ُْٝخ ُلظش ٝحكيس ٝأٍٗ ُٞ ٚآٛخ ُْ ٣ؼَكٜخ
ٝأهزَطُ ٚز٘ ٠أٜٗخ ًخٍ ٙس ٍُٝؿٜخ ٝأػِٔظ ٚأٜٗخ ُْ طظِٝؿٍ ٚؿزش ك ٚ٤رَ
ٗلوش ػِ ٠ه ْ٤ك ٖ٤أٛيٍ ىٓ٤ُ ٚوِ ٠ػٜ٘خ كطِوٜخ ك ٖ٤ػِْ ٓخ رٜٔ٘٤خ
ٝأٍَٓ أه ٞحُلِحٍ٣ش اُ ٠ه ْ٤ك ٖ٤أرطخ ػ٘ٔ٣ ٚؤُ ٚحَُؿٞع كؤػخى
حَُٓ ٍٞرخُو٤خٍ ك ٢أَٓ حهظ ٚكخهظخٍ حَُؿَ ػيّ حُلَهش ٝهٜي هْ٤
ٓؼخ٣ٝش كٔيك ٚكَم ًُٝ ٚخٕ ًُي هزَ ٬١م ُز٘.٠
فمال له :إن شبت كتبت إلى زوجه ا بطاللها
فمال :ال ولكن ابذن لً أن أكون ببلدها ففعل
كٍِ٘ ه ْ٤كُ ٖ٤حٍ ٛيٍ ىٓ ٚرلزٜخ ٝظخكَص ٓيحثل ٚكٜ٤خ كظ ٠هَ٤
حٕ ٓؼزيح ٝحُـَٝ ٞ٣حَٟحرٜٔخ هي طـ٘ٞح رٜٔخ كَم حُ٘خّ ُُٔٝ ٚخ ِ١وض
ٗٝوِض اُ ٠حُؼيس رؤَٓ حرٖ أر ٢ػظ٤ن كْٗ٣ ٖٓ ْٜو ٍٞأٜٗخ أًِٔض ػيطٜخ
ٝطِٝؿٜخ ٝأهخٓخ اُ ٠حُٔٞص ريُٓ َ٤يك٫ ٚرٖ أر ٢ػظ٤ن ك٤غ هخٍ:
جزى الرحمن أفضل ما ٌجازى
على االحسان خٌرا ً من صدٌك
فمد جربت إخوانً جمٌعا ً
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فما ألفٌت كابن أبً عتٌك
سعى فً جمع شملً بعد صدع
ورأى حدت فٌه عن الطرٌك
وأطفؤ لوعة كانت بملبً
أؿٜظ٘٢

كَحٍطٜخ رَ٣و٢

ٝه -َ٤ك ٢ح٫ؿِذ  -أٜٗخ ٓخطض ك ٢حُؼيس ٝإٔ ٓيك٫ ٚرٖ أر ٢ػظ٤ن كُْ ٖ٤
٘٣ي ك ٢ػٞىٛخ اُٝ ٚ٤هي ٜٗخ ٙػٖ ٓيكٝ ٚحُوخثِ ٕٞرٔٞص ُز٘ ٠ك ٢حُؼيس
أؿٔؼٞح إٔ هٔ٤خ ً هَؽ ك ٖ٤رِـًُ ٚي كظٝ ٠هق ػِ ٠هزَٛخ ٝأٗ٘ي:
ماتت لبٌنى فموتها موتً
هل ٌنفعن حسرة على الفوت
إنً سؤبكً بكاء مكتبب
لضى حٌاة وجدا ً على مٌت
ولال اٌضا فٌها :
لو أن امرأ أخفً الهوى عن
ضمٌره لمت ولم ٌعلم بذان ضمٌر
َللا والنفس لم تبح
ولكن سؤلمً ّ
رَٔى
ّ

ٝحُٔٔظوزًَ ٕٝؼَ٤

وأخبارلٌس مع لبنى كثٌرة جدا ً نكتفً بما ذكرناه وبمً ان نمول ان
لٌسا لد توفً فً سنة \  61هجرٌة الموافك لسنة 681مٌالدٌة
ومن لصابده فٌها :
ػلخ َٓف ٖٓ أ ِٚٛكَٔحٝع
كـ٘زخ أٍ٣ي كخُظ٬ع حُيٝحكغ
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ُؼَ (ُز )ٟٖ٤إٔ ٣لْ ُوخإٛخ
رزؼ ٞحُز٬ى إ ٓخ كْ ٝحهغ
رـِع ٖٓ حُٞحى ١ه ٬ػٖ أٗٚٔ٤
ػلخ ٝطوطظ ٚحُؼ ٕٞ٤حُوٞحىع
ولما بدا منها الفراق كما بدا
بظهر الصفا الصلد الشموق الشوابع
تمنٌت أن تلمً ( لبٌنان ) والمنى
تعاصٌن أحٌانا وحٌنا تطاوع
وما من حبٌب وامك لحبٌبه
وال ذي هوى إال له الدهر فاجمع
وطار ؼراب البٌن وانشمت العصا
ببٌن كما شك األدٌم الصوانع
أ٣ ٫خ ؿَحد حُز ٖ٤هي َ١ص رخٌُ١
أكخًٍ ٖٓ ُز٘ ٢ك َٜأٗض ٝحهغ!
أطزٌ ٢ػُِ ٠ز٘ٝ ٢أٗض طًَظٜخ
ً٘ٝض ًآص ؿ١ ٞٛٝ ٚ٤خثغ
ك ٬طزٌ ٖ٤ك ٢اػَ ٗت ٗيحٓش
اًح ِٗػظ٣ ٖٓ ٚي٣ي حُ٘ٞحُع
كِ َٓ٧ ْ٤كخ ٍٝهللا ؿٔؼٚ
ٓ٘ض ٓ ٫ٝخ كَم هللا ؿخٓغ
ًؤٗي ُْ طو٘غ اًح ُْ ط٬هٜخ
ٝإ طِوٜخ كخُوِذ ٍحٝ ٝهخٗغ
فٌا للب خبرنً إذا شطت النوى
( بلبنى) وصدت عنن ما أنت صانع
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أتصبر للبٌن المشت مع الجوى
أم أنت امرإ ناسً الحٌاء فجازع
فما أنا إن بانت (لبٌنً ) بهاجع
إذا ما استملت بالنٌام المضاجع
٤ًٝق ٘٣خّ حَُٔء ٓٔظ٘ؼَ حُـٟٞ
ٟـ٤غ ح ٠ٓ٧كٜ٤خ ٌٗخّ ٍٝحىع
ك ٬ه َ٤ك ٢حُيٗ٤خ اًح ُْ طٞحط٘خ
(ُز٣ ُْٝ) ٢٘٤ـٔغ ُ٘خ حَُ٘ٔ ؿخٓغ
أُٔ٤ض ُز ٖ٤طلض ٓوق ٌٜ٘٣خ
ٝا٣خٌٛ ١ح إ ٗؤص ُٗ ٢خكغ
ِ٣ٝزٔ٘خ حُِ َ٤حُز ْ٤ٜاًح ىؿخ
ٗٝزٟٞ َٜء حُٜزق ٝحُلـَ ٓخ١غ
ططخ طلض ٍؿِٜ٤خ رٔخ١خ ٝرؼٚ٠
أ١خ ٙرَؿِ٣ ْ٤ُ ٢طٓ ٚ٣ٞخٗغ
ٝأكَف إ أٓٔض روٝ َ٤إ ٌٖ٣
رٜخ حُليع حُؼخى ١طٞػ٘ ٢حَُٝحثغ
ًؤٗي ريع ُْ طَ حُ٘خّ هزِٜخ
٣ ُْٝطِؼي حُي َٛك٣ ٖٔ٤طخُغ
كوي ً٘ض أرٌٝ ٢حُ٘ٓ ٟٞطٔج٘ش
ر٘خ ٝرٌْ ٖٓ ػِْ ٓخ حُزٛ ٖ٤خٗغ
ٝأٛـًَْ ٛـَ حُزـٝ ٞ٤كزٌْ
ػًِ ٠زيٞٛ ًِّٞ ٚ٘ٓ ١حىع
كٞحًزيٗ ٖٓ ١يس حُ٘ٞم ٝح٠ٓ٧
ٝٝحًزي ١اٗ ٢اُ ٠هللا ٍحؿغ
ٝأػـَ ُٗ٪لخم كظ٘٣ ٠ل٘٢
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ٓوخكش ٗٝي حُزٝ ٖ٤حَُ٘ٔ ؿخٓغ
ٝأػٔي ُ ٍٝ٨حُظٍٝ ٖٓ ٢حثٌْ
ُظَؿؼ٘ٓٞ٣ ٢خ اُ٤ي حَُٝحؿغ
ك٤خ هِذ ٛزَح ٝحػظَحكخ ُٔخ طَٟ
٣ٝخ كزٜخ هغ رخٌُ ١أٗض ٝحهغ
ُؼَٔ ُٖٔ ١أٓٔٝ ٠أٗض ٟـ٤ؼش
ٖٓ حُ٘خّ ٓخ حهظَ٤ص ػِ ٚ٤حُٔ٠خؿغ
أ ٫طِي( ُز٘ )٠هي طَحهِٓ ٠حٍٛخ
ُِٝز ٖ٤ؿْ ٓخ ِ٣حٍ ٘٣خُع
اًح ُْ  ٌٖ٣ا ٫حُـ ٟٞكٌل ٠رٚ
ؿ ٟٞهِم هي ٟ٘ٔظٜخ حٟ٧خُغ
أرخث٘ش ( ُز٘ ُْٝ )٠طوطغ حُٔيٟ
ر َّٛ ٫ٝ َٛٞك٤٤ؤّ ١خٓغ
٣ظَ ٜٗخٍ حُٞحُٜٗ ٖ٤ٜخٍٙ
ٝطٜيٗ ٚك ٢حُ٘خثٔ ٖ٤حُٔ٠خؿغ
ٓٞحء كِٜٗ ٖٓ ٢ِ٤خٍٝ ١اٗٔخ
طؤْ ر ٖ٤حُٜخٌُ ٖ٤حُٜٔخٍع
ٍ ٫ُٞٝؿخء حُوِذ إٔ طٔؼق حُٟ٘ٞ
ُٔخ كِٔظ ٚر ٖٜ٘٤حٟ٧خُغ
ُٝ ٚؿزخص اػَ ُزً٘ ٠ؤٜٗخ
ٗوخثن رَم ك ٢حُٔلخد ُٞحٓغ
ٜٗخٍٜٗ ١خٍ حُ٘خّ كظ ٠اًح ىؿخ
ُ ٢حُِِٛ َ٤ط٘ ٢اُ٤ي حُٔ٠خؿغ
أهٜٗ ٢٠خٍ ١رخُلي٣غ ٝرخُٔ٘٠
٣ٝـٔؼ٘ٝ ٢حُ ْٜرخُِ َ٤ؿخٓغ
ُوي ػزظض ك ٢حُوِذ ٓ٘ي ٓٞىس
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ًٔخ طؼزظض ك ٢حَُحكظ ٖ٤حٛ٧خرغ
أر ٠هللا إٔ ِ٣و ٠حَُٗخى ٓظْ٤
أ ًَ ٫أَٓ كْ ٫ري ٝحهغ
ٔٛخ رَكخ رٓ ٢ؼٔٛ٬ً ٖ٤ُٞخ
كئحى ٝػ ٖ٤ؿلٜ٘خ  -حُي – َٛىحٓغ
اًح ٗلٖ أٗليٗخ حُزٌخء ػ٘٤ش
كٔٞػيٗخ هَٕ ٖٓ حُْ٘ٔ ١خُغ
ُِٝلذ آ٣خص طز ٖ٤رخُلظ٠
ٗلٞد ٝطؼَ٣ ٖٓ ٟي ٚ٣حٗ٧خؿغ
ٓٝخ ًَ ٓخ ٓ٘ظي ٗلٔي هخُ٤خ
ط٬ه ًَ ٫ٝ ٢حُ ٟٜٞأٗض طخرغ
ٝؿخٗذ هَد حُ٘خّ ٣وِ ٞرٜٚٔ
ٝػخٝى ٙكٜ٤خ ٤ٛخّ َٓحؿغ
أٍحى حؿظ٘زض حُل ٖٓ ٢ؿ َ٤رـ٠ش
ٗ ُٞٝجض ُْ طـ٘ق اُ٤ي حٛ٧خرغ
ًؤٕ ر٬ى هللا ٓخ ُْ طٌٖ رٜخ
ٝإ ًخٕ كٜ٤خ حُوِن هلَ ر٬هغ
أ ٫اٗٔخ أرٌُٔ ٢خ ٝ ٞٛحهغ
 َٛٝؿِع ٖٓ ٗٝي ر٘٤ي ٗخكغ
أكخٍ ػِ ٠حُي ًَ ٖٓ َٛؿخٗذ
ٝىحٓض كِْ طزَف ػِ ٠حُلـخثغ
كٖٔ ًخٕ ٓلِٗٝخ ؿيح ُلَحه٘خ
كٕٔ٦

كِ٤زي ُٔخ ٝ ٞٛحهغ

********************************************
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40

ه ْ٤رٖ حُِٔٞف حُؼخَٓ١
(ٓـ٘) ٠ِ٤ُ ٕٞ

حُِٔٞف رٖ ِٓحكْ رٖ ػيّ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ؿؼيٙ
 ٞٛه ْ٤رٖ
ّ
رٖ ًؼذ رٖ ٍر٤ؼش حُؼخٍّ١
ُٝي ر٘ـي ك ٢ػخّ \ٛ 24ـَ٣ش – ٬٤ٓ 645ى٣ش
حكذ ُ ٠ِ٤ر٘ض ٓؼي حُؼخَٓ ١حر٘ش ػٔ ٚك٤غ ٗ٘ؤ ٓؼٜخ ٝطَر٠
ٝح٣خٛخ ك٤غ ًخٗخ َ٣ػ٤خٕ ٓٞحٗٝ ٢حُئٜ٣خ كخكذ حكئٛخ ح٫هَ كٌخٗخ رلن
ٍك٤وخٕ حُطلُٞش ٝحُٜزخ فػ٘وٜخ ٛٝخّ رٜخ ٝهي هخٍ كًُ ٢ي:
طؼَِوض ًُ ٢ٛٝ ٠ِ٤حص طٔخثْ
٣ ُْٝزي ُ٨طَحد ٖٓ ػيٜ٣خ كـْ
ٛـَٗ ٖ٣َ٤ػ ٠حُز٣ ْٜخ ُ٤ض أٗ٘خ
اُ ٠حُّٞ٤

ُْ ٌٗزَ  ُْٝطٌزَ حُزْٜ

كوطزٛٞخ حُ ٚ٤كَك ٞأِٜٛخ حٕ ِٝ٣ؿٛٞخ حُ ٌٙٛٝ ٚ٤ػخىس ػَر٤ش
ؿخ٤ِٛش  ٫طِحٍ ٓٞؿٞىس ك ٢حُوَٝ ٟحُزٞحىٝ ١ه َ٤رٔزذ ه ٬ف رٖ٤
حرٜٔ٣ٞخ ك ٍٞحٓٞحٍ َ٤ٓٝحع –
ٝه َ٤ك ٢حُٞهض ٗلٔ ٚطويّ ُِ ٠ِ٤هخ١ذ آهَ ٖٓ ػو٤ق ٣يػٍٝ ( ٠ى
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ػَ٘ح ٖٓ ح٩رَ ٍٝحػٜ٤خ كخؿظْ٘ ٝحُي ُ٠ِ٤
رٖ دمحم حُؼُوٝ )٢ِ٤رٌٍ ُٜخ
ً
حُلَٛش ُٝٝؿٜخ ُ ٌٜحَُؿَ ٍؿ ًٔخ ػٜ٘خٍٝ .كِض ُٓ ٠ِ٤غ ُٝؿٜخ
اُ ٠حُطخثق رؼ٤يح ػٖ كز٤زٜخ ٓٝـٜ٘ٗٞخ ه٣ٝ .ْ٤وخٍ أٗ ٚك ٖ٤طويّ ُٜخ
حُوط٤زخٕ هخٍ أِٜٛخ :
ٗلٖ ٓوَّٛٝ٤خ رٌٔ٘٤خ كٖٔ حهظخٍص طِٝؿظ ٚػْ ىهِٞح اُٜ٤خ كوخُٞح :
ّ
ُ٘ٔؼِٖ ري)
(ٝهللا ُجٖ ُْ طوظخٍٍٝ ١ىًح
كخهظخٍص ٍٝىًح ٝطِٝؿظَٓ ٚؿٔش
كٜخّ ػِٝ ٠ؿ ٜٚك ٢حُزَحٍ ٝ ١حُولخٍ ٘٘٣ي حُ٘ؼَ ٝحُو٤ٜي
٣ٝؤْٗ رخُٞك٣ ٝ ٕٞظـ٘ ٠رلز ٚحُؼٌٍُٝ ١وذ د(ٓـ٘) ٠ِ٤ُ ٕٞ
ك َٟ٤ك٘٤خ ً ك ٢حُ٘خّ ٝك٘٤خ ً كٗ ٢ـي ٝك٘٤خ ً ك ٢حهَ حُلـخُ.
وروي أن امراه من لبٌلته كانت تحمل له الطعام فً كل ٌوم
وتتركه فاذا عادت فً الٌوم التالً و لم تجد الطعام فتعلم انه ما زال حٌا
وفً أحد االٌام وجدته لم ٌمس الطعام فابلؽت اهله بذلن فذهبوا ٌبحثون
عنه حتً وجدوه فً واد كثٌر الحصى ولد توفً ووجدوا بٌتٌن من
بصبعه :
الشعر عند راسه خطهما ا

والمفر
المهام ِه
أحجار
س َد
ِ
ت َ َو َّ
َ
ِ
الصدر
ب مندم َل
وماتَ جرٌح المل ِ
ِ
ك مرةً
ب ٌعش ُ
فٌالٌت هذا ِ
الح َّ
الهجر
ب من
فٌعل َم ما ٌلمى ال ُم ِح ُّ
ِ
كلَٔ اُ ٠أًٝ .ِٚٛخٗض ٝكخط ٚك ٢ػخّ \ٛ 68ـَ٣ش – ٬٤ٓ 687ى٣ش
ٗ ٖٓٝؼَ ٙكٜ٤خ :
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س َ
نٌن ال َخوا ِلٌا
تَذَ َّكرتُ لٌَلى َوال ِ
َوأٌَّا َم ال نَخشى عَلى اللَه ِو نا ِهٌا
صرتُ ِظلَّهُ
الرمحِ لَ َّ
َوٌَ ٍ
وم ك َِظ ِ ّل ُ
ِبلٌَلى فَلَ ّهانً َوما كُنتُ ال ِهٌا
ِبث َ َ
صح َبتً
نار لٌَلى َو ُ
مدٌن ال َحت ُ
واجٌا
ِبذا ِ
ً النَ ِ
ت الؽَضى تُزجً ال َم ِط َّ
وم أَل َمحتُ كَوكَبا ً
صٌر المَ ِ
فَما َل بَ ُ
سوا ِد اللٌَ ِل فَردا ً ٌَمانٌِا
بَدا فً َ
نار لٌَلى ت َ َولَّدَت
فَمُلتُ لَهُ بَل ُ
ِبعَلٌا تَسامى َ
ضو ُءها فَبَدا ِلٌا
وم لَم تَم َط ِع الؽَضى
فَلٌَتَ ِر َ
كاب المَ ِ
كاب لٌَا ِلٌا
الر َ
َولٌَتَ الؽَضى ماشى ِ
فٌَا لٌَ َل كَم ِمن حا َج ٍة لً ُم ِه َّم ٍة
َهِ ٢َّ َِ٤إِ طَز ٌِ٤خِٗ َ ٢أَُظ َ ِْٔ َهًِ٬٤

در ما ِهٌا
إ َِذا ِجبتُكُم ِباللٌَ ِل لَم أ َ ِ
ِإذا أ َ َ
نزفتُ دَمعً بَكى ِلٌا

صبابَةً
ؾ األٌَفا َ
ع ِإ ّال َ
شر ُ
فَما أ ُ ِ
ش ُد األ َ
شعار ِإ ّال تَدا ِوٌا
َوال أُن ِ
َ
ٌن بَعدَما
َولَد ٌَج َم ُع َ
َللاُ الشَتٌت َ ِ
ٌَ ُ
ان ُك َّل ال َظ ِّن أَن ال تَاللٌِا
ظنّ ِ
َ
مولون ِإنَّنا
َللاُ أَلواما ً ٌَ
لَحى َ
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ب شافٌِا
َهر ِلل ُح ّ ِ
َو َجدنا َط وا َل الد ِ
ص ٍد
ً ذاتُ ُم َإ ِ ّ
َوعَهدي بِلٌَلى َوه َ
شٌا
ت َ ُر ُّد َ
ً ِ ال َموا ِ
علٌَنا ِبالعَ ِ
ش ّ
َب بَنو اِبنِها
َب بَنو لٌَلى َوش َّ
فَش َّ
ق لٌَلى فً فُإادي كَما ِهٌا
َوأَعال ُ
ِإذا ما َجلَسنا َمج ِلسا ً نَست َ ِلذُّ ُه
تَواشَوا بِنا َحت ّى أ َ َم َّل َمكانٌِا
عدَت
ت ِللٌَلى تَبا َ
َللاُ جارا ٍ
َ
سمى َ
ِب ِه َّن النَوى َح ُ
ٌث اِحتَلَ َ
لن ال َمطا ِلٌا
نى
َولَم ٌُن ِ
سنً لٌَلى اِفتِ ٌ
مار َوال ِؼ ً
َوال تَو َبةٌ َحت ّى اِحت َ َ
وارٌا
ضنتُ ال َ
س ِ
ؽن كَبدا َء َجل َعدا ً
ص ِّب َ
سوةٌ َ
َوال ِن َ
لٌَلى ث ُ َّم ع ََّرضنَها ِلٌا

ِلتُشبِهَ
َللا ال أَم ِلنُ الَّذي
ً ال َو َ ِ
َخلٌلَ َّ

َللاُ فً لٌَلى َوال ما لَضى ِلٌا
لَضى َ
لَضاها ِلؽٌَري َواِبتَالنً ِب ُح ِبّها
ًَء َ
ٌر لٌَلى اِبتَال ِنٌا
فَ َه ّال ِبش ٍ
ؼ ِ
نز ٌل
َو َخبَّرتُمانً أ َ َّن تٌَما َء َم ِ
سٌا
ِللٌَلى إِذا ما ال َ
ٌؾ أَلمى ال َمرا ِ
ص ُ
عنّا لَ ِد اِنمَ َ
ضت
ٌؾ َ
ُهور ال َ
ص ِ
فَ َهذي ش ُ
رامٌا
فَما ِللنَوى تَرمً ِبلٌَلى ال َم ِ
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دارهُ
فَلَو أ َ َّن ٍ
واش بِالٌَما َم ِة ُ
ضر َموتَ اِهتَدى ِلٌا
َوداري بِؤَعلى َح َ
َللاُ حالُ ُهم
َوماذا لَ ُهم ال أَح َ
س َن َ
ِم َن ال َح ِ ّظ فً ت َ
صرٌم لٌَلى َحبا ِلٌا
ِ
ب لٌَلى فَلَم ٌَ َزل
َولَد كُنتُ أَعلو ُح َّ
اإلبرا ُم َحت ّى عَال ِنٌا
ً النَ ُ
مض َو ِ
ِب َ
ب بٌَنً َوبٌَنَها
ب َ
س ّوي ال ُح َّ
فٌَا َر ّ ِ
ٌَ ُ
ً َوال ِلٌا
كون كَفافا ً ال َ
علَ َّ
فَما َطلَ َع النَج ُم الَّذي ٌُهتَدى ِب ِه
ِكرها ِلٌا
َوال ال ُ
صب ُح ِإ ّال َهٌَّجا ذ َ
شك َوال َبدا
سرتُ مٌالً ِمن ِد َم َ
َوال ِ
الشام ِإ ّال َبدا ِلٌا
س َهٌ ٌل ِألَه ِل
ُ
ِ
س ِمٌَّ ٍة
س ِ ّمٌَت ِعندي لَها ِمن َ
َوال ُ
الناس إِ ّال بَ َّل دَمعً ِردابٌِا
ِم َن
ِ
رضها
َوال َهبَّ ِ
ت الرٌ ُح ال ُج ُ
نوب ِأل َ ِ
ِم َن اللٌَ ِل ِإ ّال ِبتُّ ِللرٌحِ حانٌِا
فَ ِإن تَمنَعوا لٌَلى َوتَحموا ِبالدَها
ً المَوافٌِا
ً فَلَن تَحموا َ
َ
علَ َّ
علَ َّ
َللا أَنًّ أ ُ ِحبُّ ها
فَؤَش َه ُد ِعن َد َ ِ
فَ َهذا لَها ِعندي فَما ِعندَها ِلٌا
ٌرنا
َللاُ ِبال َم
ِ
لَضى َ
عروؾ ِمنها ِلؽَ ِ
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رام لَضى لٌَا
َوق ِمنًّ َوالؽَ ِ
َوبِالش ِ
َوإِ َّن الَّذي أ َ َّملتُ ٌا أ ُ َّم ما ِل ٍن
شاب فُ َوٌدي َواِستَها َم فُإادٌَا
أ ََ َ
ػ ُّي حَُِ٤خَُِ٤َُ ٢شً رَؼ َي ٍَُ َِ٤ش َٝهَي
أَ ُ
ع ُّد اللٌَا ِلٌا
ِعشتُ دَهرا ً ال أ َ ُ
ت لَعَلَّنً
ٌن البٌُو ِ
خر ُ
َوأ َ ُ
ج ِمن بَ ِ
أ ُ َح ّد ُ
فس ِباللٌَ ِل خا ِلٌا
ِث ع ِ
َنن النَ َ
حوها
أَرانً ِإذا َ
صلٌَّتُ ٌَ َّممتُ نَ َ
ِب َوجهً َو ِإن َ
صلّى َورابٌِا
كان ال ُم َ
ٌ
شران َولَ ِك َّن ُح َّب ها
ً ِإ
َوما ِب َ
بٌب ال ُمدا ِوٌا
َوعُظ َم ال َجوى أَعٌا ال َط َ
ب ِم َن األ َ
ك اِس َمها
سماء ما وافَ َ
ِ
أ ُ ِح ُّ
أ َ َو اِشبَ َههُ أَو َ
كان ِمنهُ ُمدانٌِا
ً لٌَلى أَكبَ ُر الحاجِ َوال ُمنى
َخلٌلَ َّ
فَ َمن لً ِبلٌَلى أَو فَ َمن ذا لَها ِبٌا
لَ َعمري لَمَد أَبكٌَ ِتنً ٌا َحما َمةَ ال
ت العُ َ
ٌون البَوا ِكٌا
َمٌك َوأَبكٌَ ِ
ع ِ
ٌش بَعدَما
ً ما أَرجو ِم َن العَ ِ
َخلٌلَ َّ
أَرى حا َجتً تُشرى َوال تُشتَرى ِلٌا
ع ُم أَنَّنً
جر ُم لٌَلى ث ُ َّم تَز ُ
َوت ُ ِ
الناس ما ِبٌا
سلوتُ َوال ٌَخفى عَلى
َ
ِ
464

صبابَ ٍة
فَلَم أ َ َر ِمثلٌَنا َخلٌلًَ َ
ؼم األَعادي تَصافٌِا
أَ َ
ش َّد عَلى َر ِ
لٌالن ال نَرجو ال ِلما َء َوال نَرى
َخ ِ
وان تَاللٌِا
ٌن إِال ٌَر ُج ِ
َخلٌ َل ِ
ض ال ُمنى
َو ِإنًّ َألَستَح ٌِ ِ
عر ِ
ٌن أَن ت َ ِ
عرضً فً ال ُمنى ِلٌا
ِب َوص ِل ِن أَو أَن ت َ ِ
َ
عام ٍر
ع َّل َم
ناس َ
جنون ِ
ٌَمو ُل أ ُ ٌ
لوا ً لُلتُ أَنّى ِلما بٌِا
ٌَرو ُم ُ
س ّ
ٌام أَصابَنً
ؤس أَو دا ُء ال ُه ِ
ً الٌَ ُ
ِب َ
فَ ِإٌّ َ
عنًّ ال ٌَكُن ِب َن ما ِبٌا
ان َ
َهر ٌا أ ُ َّم ما ِل ٍن
ِإذا ما اِستَطا َل الد ُ
فَش ُ
ت َوشا ِنٌا
َؤن ال َمناٌا
الماضٌا ِ
ِ
إِذا اِكت َ َحلَت عٌَنً بِعٌَنِ ِن لَم ت َ َزل
ٌر َو َجلَّت َ
مرةً عَن فُإادٌِا
ؼ َ
ِب َخ ٍ
ت ِعٌشَتً
ت أَشمٌَ ِ
شب ِ
فَؤَن ِ
ت الَّتً ِإن ِ
ت با ِلٌا
ت أَن َعم ِ
شب ِ
َوأَن ِ
ت الَّتً ِإن ِ
دٌك َوال ِعدا ً
َوأَن ِ
ت الَّتً ما ِمن َ
ص ٍ
ت إِ ّال َرثى ِلٌا
ضو ما أَبمٌَ ِ
ٌَرى نِ َ
زورها
أ َ َمضروبَةٌ لٌَلى عَلى أَن أ َ َ

َُٓ ٝظ َّ َوٌٌ ًَٗزخ ً َُٜخ إَٔ طََحِٗ٤خ

ضاء َرأٌَتُنً
رض الفَ ِ
ِإذا ِ
سرتُ فً األ َ ِ
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أُصانِ ُع َرحلً أَن ٌَمٌ َل ِحٌا ِلٌا
ٌَمٌنا ً إِذا كانَت ٌَمٌنا ً َوإِن تَكُن
شما ِلٌا
عن ال َهوى عَن ِ
ِ
شماالً ٌُ ِ
ناز ِ
سةٌ
ً نَع َ
َو ِإنًّ َألَستَؽشً َوما ِب َ
نن ٌَلمى َخٌا ِلٌا
لَ َع َّل َخٌاالً ِم ِ
حر ُرل ٌَةً
حر ِإ ّال أ َ َّن ِلل ِ
ً ال ِ
س ُ
س ِ
ِه َ
َهر رالٌَا
ً ال أُلفً لَها الد َ
َوأ َ ِنّ َ
إِذا نَ ُ
ت أَما َمنا
حن أَدلَجنا َوأَن ِ
ِكران هادٌِا
كَفا ِل َمطاٌانا ِبذ ِ
نار شَولً فً فُإادي فَؤَصبَ َحت
ذَكَت ُ
ضر ٌم فً فُإادٌِا
لَها َو َه ٌج ُمست َ َ
َ
مانون ع ََّرجوا
كب ال ٌَ
الر ُ
أَال أ َ ٌُّها َ
علٌَنا فَمَد أَمسى َهوانا ً ٌَمانٌِا
َ
أُسابِلُكُم َهل سا َل نَ ُ
عمان بَعدَنا
طن نَ َ
ب ِإلٌَنا بَ ُ
عمان وادٌِا
َو ُح َّ
طن نَ َ
عمان ِهجتُما
أَال ٌا َحما َمً بَ ِ
ً ال َهوى لَ ّما تَؽَنٌَّتُما ِلٌا
َ
علَ َّ
صحبً َولَم أَكُن
َوأَبكٌَتُمانً َوس َط َ
ٌن لَو كُنتُ خا ِلٌا
أُبالً دُمو َ
ع العَ ِ
جاوبا
تان ت َ َ
َوٌا أٌَُّها المُ ِ
مرٌَّ ِ
علَّالنٌِا
ِبلَحنٌَكُما ث ُ َّم اِس َجعا َ
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تربتُما أَو أ َ َردتُما
فَ ِإن أَنتُما اِس َط َ
لَحالا ً بِؤَطال ِل الؽَضى فَاِتبَعانٌِا
شعري ما ِللٌَلى َوما ِلٌا
أَال لٌَتَ ِ
ب عَالنٌِا
لصبا ِمن بَع ِد شٌَ ٍ
َوما ِل ِ
أَال أ َ ٌُّها الواشً ِبلٌَلى أَال تَرى
شٌا
ِإلى َمن تَشٌها أَو ِب َمن ِجبتُ وا ِ
لَبِن َظعَ َن األ َ
حباب ٌا أ ُ َّم ما ِل ٍن
ُ
ب الَّذي فً فُإادٌِا
فَما َظعَ َن ال ُح ُّ
ً ال ُمنى
ب ِإذ َ
فٌَا َر ّ ِ
صٌَّرتَ لٌَلى ِه َ
فَ ِزنًّ ِبعٌَنٌَها كَما ِزنتَها ِلٌا
ً َوأَهلَ ها
َو ِإ ّال فَ َب ِؽّضها ِإلَ َّ
فَ ِإنًّ ِبلٌَلى لَد لَمٌتُ الدَوا ِهٌا
سهُ
عَلى ِمث ِل لٌَلى ٌَمت ُ ُل ال َمر ُء نَف َ
ؤس طا ِوٌا
َوإِن كُنتُ ِمن لٌَلى عَلى الٌَ ِ
ً ِإن َ
ضنّوا ِبلٌَلى فَمَ ِ ّربا
َخلٌلَ َّ
عش َواأل َ َ
كفان َواِستَؽ ِفرا ِلٌا
ً النَ َ
ِل َ
ٝإ ٓض ٖٓ ىحء حُٜزخرش كؤرِـخ
شبٌهة ضوء الشمس منً سالمٌا
ومما لاله فً الؽزل اٌضا :
٤ذ
أ ٫ َ٫أٍٝ ٟحى ١حُٔ٤خ ُِ٣ ٙؼِ ُ

ْ ْ
٤ذ
ػٖ ٝحى ١حُٔ٤خ ِ ٙط َ ِط ُ
 ٫ٝحُ٘ ْل ُ
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أكذ ٛز ١ٞحُٞحىٝ ٖ٤٣اٗ٘٢
ُٔ٘ظ َٜرخُٞحىٖ٤٣
أكوخ ً ػزخى هللا إٔ ُٔض ٝحٍىح ً

ؿَ٣ذ

ٛ ٫ٝخىٍح ً ا ٫ػٍِ ٢ه٤ذ

ُ ٫ٝحثَِح ً كَىح ً  ٫ٝكَ ٢ؿٔخػَش ٍ
ٖٓ حُ٘خّ ا ٫ه َ٤أٗض َٓ٣ذ
٣ٍ َٛٝزش ك ٢إٔ طلٖ ٗـ٤زش
َّ
حُلٔ٠
ذ ِ
ٝإ حُ ٌَؼِ َ
٤ذ ْ
حُلَ َى ِٓ ْٖ ؿخِٗ ِ
 ٫ٝه َ٤ك ٢حُيٗ٤خ اًح أٗض ُْ طٍِ
هخد َُ ٠ِ٤كَطخَُٔخ
َُجِٖ ًَؼ ُ ََص ٍُ ُ

ـ٤ذ
اُ ٠ا ُْلٜخ أ ٝإٔ َِ ٣ل َّٖ َٗ ُ
اُٝ ٢إ ُْ آطُ ٚلز٤ذ
ز٤ذ
كز٤زخ ً ْ َ٣ ُْٝط ََ ْد اَُ َْ ٤ي َك ُ
ه٤ذ
َُ َٜٞصُ ِرَِٓ ٠ِ٤خ َُ ُُ ٍَ َّٖ ٜ

ؤّ َ
ى ٠ِ٤َُ ٕٝكَ َُ َّرٔخ
َٝإِ كخ ٍَ ٌ َ٣
ؤّ َ
ز٤ذ
ى ٕٝحُ٘ ِ
َ ٞٛك ُ
َ٢ء ََ ٝ
أَط ٠حُُ َ٤
َ٤ََّ٘ٓ ٝظََ٘ ٢كظ ّ ٠اًِح ٓخ ٍَأَ٣ظِ٘٢
ـَٗخ
ص َٝأَٗ َٔ ّ ِ
ٛيَى ِ
َ
ض حُؼُيحسَ رِ َِ ٜ
ٛزَّشٌ
لْ َ
أُرَ ِؼّ ُي ػ ِ
َ٘ي حَُ٘ َ
لْ َٝحَُ٘ ُ

ِ٘خظ َ
َ٣ذ
ػٍَِ َََ ٗ ٠
ف ُِ ِ
َُ ٣َ ٖ٣
أ ََ ػخرَ ِي كٔ٤خ طََ َٜ٘
ؼ٤ذ
ؼُ ُٓ ٖ٤
َ٣ذ
ًَِ ِى َٝحُ َِٔٔ٘ ٠اَُ ِ
٤ي هَ ُ
ِرٌ ِ
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حُٗٞخسُ رِ ِظَّ٘ ٍش
َٓوخكَشَ إَٔ طَٔؼُ ٠
ض حِهظ َ ََٓ ِظٜخ
كَوَي َؿ َؼَِض َٗلَٔٝ ٢أَٗ ِ

َ٣ذ
ًَ ٌُُْٓ إَٔ َٔ٣ظ َ َ
َ٣ذ ُٓ ُ
َٝأ َ َ
ط٤ذ
ض أَػ ََِّ
َِ ًُ٘ٝ
حُ٘خّ ػ ِ
ِ
َ٘ي ط َ ُ

ض َُْ أَؿ َ
٤ي ٍََِ َ٣ َُْٝ
٠ذ َ
ٗج ِ
ػَِ ِ
كََِِ ٞ
َٓ ٢ِّ٘ٓ َٛخ َك ِ٤٤ضُ َٗ
٤ٜذ
ُ
َُ ِي حُي َ
َٔح ِث ََ ًَُِّٜخ
أَٓخ َٝحٌَُّ٣َ ١ظِ ٞحُ َ
لْ ُهَِّشً
َُوَي ًُ٘ ِ
ض ِٓ َّٖٔ طََ ٜطل ٢حَُ٘ ُ
٤ي َكظ ًَّ ٠ؤََّٗٔخ
َِ ٝاَّٗٓ٧َ ٢ظَل ِِ ٤
طََِ ّـ َ
ؤّ ِرخُ َٟٜٞ
َ ٖ٤كظ َّ َٛ ٌَ٣ ٠
ذ حُُ َ٤
ك٤ي َُؼََِّٜخ
ق ح٣َ٧خ َّ ِ
ٓؤَٓظ َ ِ
َ
ؼط ُ

ـ٤ذ
َ٣َ ٝؼَِ ُْ ٓخ طُزيِ ١ر َِٝ ٚط َ ُ
َُٜخ َ
ـٞد
لخء ُك
ىِ ٕٝه ّ ِٕ ٬حُ َ
ِ ٜ
ُ
ه٤ذ
َ
ذ ِٓ ِ
٘ي ٍَ ُ
 َٜحُـَِ ٤
ػَِ َّ ٢رِ َظ ِ
ط٤ذ
لْ ػ ِ
َ٘ي ط َ ُ
ََ ٝكظ ّ ٠طٌَخ َى حَُ٘ ُ
ئٝد
َٓ ١ٍٝكِ َٛ ٢
ُ ّٞ
ٞحى ط َ ُ
رِِ َ٤

************************
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ًؼذ رٖ ٓؼيحٕ حٗ٧وَ١
 ٞٛأرٓ ٞخُي ًؼذ رٖ ٓؼيحٕ حٗ٫وَ ٝ ١أٗوَ رطٖ ٖٓ ىّٝ
ٝحٓٔٓ ٚؼي رٖ ػخثٌ رٖ ٓخُي رٖ ػَٔ ٝرٖ ٓخُي رٖ ك ْٜرٖ ؿْ٘ رٖ
ى ّٝرٖ ػزي هللا رٖ َُٛحٕ حُ٧ىً ٝ ١خٗض أٓ ْٜطٔٔ ٠حُ٘وَ٤حء
ٖٓ ػزي ه.ْ٤
ٗخػَ ٝهط٤ذ ٝكخٍّ ك ٢حُ٘ـؼخٕ ًخٕ ٍك٤ن حُِٜٔذ رٖ حر٢
ٛلَس ٝحُ ٢هَحٓخٕ ك ُٖٓ ٢حُوِ٤لش ػزيحُِٔي رٖ َٓٝحٕ ح ١ٞٓ٫ك٢
ؿٔ٤غ كَٝر ٖٓٝ ٚأٛلخرٝ ٚهخٛظٝ ٚحًٌُٔ ٖ٣ٍٞك ٢حؿِذ كَٝرٚ
ُُ٨حٍهش ٝهي ٓطَ أٍٝع حُوٜخثي ك٣ ٚ٤و:ٍٞ

ُ ٫ٞحُِٜٔذ ٓخ ٍُٗخ ر٬ىْٛ
ٓخ ىحٓض ح ٍٝ٧كٜ٤خ حُٔخء ٝحُ٘ـَ
ً٘خ ٗ ٕٜٞهزَ حُٗ ّٞ٤ؤْٜٗ
كظ ٠طلخهْ أَٓ ًخٕ ٣لظوَ
ِٗؤٓ ٠خػ َ٤أرطخً ٫ؤْٜٗ
ؿٖٗوخٍػٓ ْٜخ ٓؼِ ْٜرَ٘
رخطض ًظخثز٘خ طَىٓٞٔٓ ١ش
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ك ٍٞحُِٜٔذ كظ ٍٞٗ ٠حُؤَ
أٝكي ٙحُِٜٔذ رٖ أرٛ ٢لَس اُ ٠حُلـخؽ رٖ ٓٞ٣ق حُؼولٝ ٢هي
ٓخُ ٚحُلـخؽ  :أٗخػَ أٗض أّ هط٤ذ؟
كوخٍٔٛ٬ً :خ.
ٝأٝكي ٙحُلـخؽ اُ ٠حُوِ٤لش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ.
ٝهخٍ حُلَُىم كٗ : ٚ٤ؼَحء ح ّ٬ٓ٩أٍرؼش :أٗخ ٝؿًَٝ َ٣ؼذ رٖ ٓؼيحٕ
حٗ٧وَٝ ١ح٧هطَ.
ًٝخٕ حُوِ٤لش حُؼزخٓ ٢أر ٞؿؼلَ حُٔ٘٣ ٍٜٞؼـذ رو ُٚٞكٓ ٢يف
حُِٜٔذ ٗ ٖٓٝؼَ:ٙ

ٗل٤ض ٛيٍٝح ً رخُؼَحه١ ٖ٤خُٔخ
طـخٝد كٜ٤خ حُ٘خثلخص حُٜٞحىف
ٓيىص حُ٘يٝ ٟحُـٞى ُِ٘خّ ًِْٜ
ع كٛ ٚ٤ي٣ن ًٝخٗق
كُ َٗ ْٜ

ٗ ُْٝـي ٜٓخىٍ طًٌَ طخٍ٣ن ٫ٝىط ٚح ٫حُٗٝ ٚي ك ٢حُوَٕ حٍٝ٫
حُٜـَ ١ك ٜٞهي ُٝي ر ٖ٤أٝحهَ ػ َٜحُوِلخء حَُحٗيٝ ٖ٣ريح٣ش طٌَ٘٤
حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش ٔٓٝخ ٣يُ٘خ ػًُِ ٠ي ٓ٘خًٍش حُ٘خػَ ك ٢حُلظٞكخص
ح٤ٓ٬ٓ٫ش ك ٢حَُ٘م – هَحٓخٕ ٓٝخ حُٜ٤خٓ -غ حُِٜٔذ رٖ أرٛ ٢لَس
ك ٢ػٜي حُوِ٤لش ح ١ٞٓ٫ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ٝحٌُ ١ط ٠ُٞحُلٌْ ٓ٘ش
\ٛ65ـ
ُٝي ًؼذ ك ٢ػٔخٕ ػْ حٗظوَ اُ ٠حُزَٜس ٌٛٝح ٣ؼ٘ ٢أٗ ٚػ٘ي
حٗظوخُ ٖٓ ٚػٔخٕ اُ ٠حُزَٜس ًخٕ ك ٖٓ ٢حَُٗي ًٌُٝي ٓ٘خًٍظ ٚك٢
حُلظٞكخص ٓغ حُِٜٔذ حًٌُ ١خٕ ؿؼِ ٖٓ ٚر ٖ٤هٞحىٌُ ٙح ٗٔظط٤غ
471

حٕ ٗليى ٫ٝىطٓ ٚخ ر ٖ٤حُؼوي حَُحرغ ح ٝحُوخْٓ ٖٓ حُوَٕ حٍٝ٧
حُٜـَ ١حٌٌٛ ٝح ِٛٝظ٘خ ٫ٝىط ًٌَ٣ ُْ ٝ ٚكٜ٤خ ػخّ حُ٫ٞىس ػْ حٗظوَ
حُٓ ٠ي٘٣ش ( َٓ )ٝك ٢هَحٓخٕ ك٤غ طِٝؽ حَٓأس حػـٔ٤ش حٗـزض ُٚ
ُٝي ( ٙك ٞٛٝ ) َُٝ٤حًزَ ح٫ٝىٝ ٙر. ٠ٌ٘٣ ٚ
ك ٜٞأكي حُ٘ؼَحء ح ٖ٤٣ٞٓ٧حُٔؼَٝكٍٝ ٖ٤حكن حُِٜٔذ رٖ أر٢
ٛلَس ٝر٘ ٚ٤ك ٢كظٞكخط ْٜك ٢هَحٓخٕ ًٝخٕ ُل ٍٞ٠هزِ٤ظ ٚحُ٧ى
أػَ كٗ ٢ؼَ ٙاً ًخٗض طٔؼَ  ٌٙٛحُوزِ٤ش حٌُزَ٤س أًؼَ حُٔ٘خًٍ ٖ٤ك٢
حُلظٞكخص ٝحُٔؼخٍى حُظ ٢هخٜٟخ حُـ ٖ٤ح ١ٞٓ٧ك ٢كظٞكخط ٚكَٗ ٢م
حُز٬ى ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝك ٢كَٝرّ ٟ ٚي حُوٞحٍؽًٝ .خٕ ًؼذ كخَٟح ً ك ٢أًؼَ
طِي ح٧كيحعٝ .هي طٞطَص حُؼ٬هش رً ٖ٤ؼذ ٝر ٖ٤أر٘خء حُِٜٔذ رؼي ٝكخس
أر ْٜ٤رٔزذ حٗظوخٍ ٣٫ٝش هَحٓخٕ اُ ٠هظ٤زش رٖ ِْٓٔ حُزخ ٢ِٛهْٜ
كـَ ػًُِ ٚ٤ي أٍٓٞح ً ُْ
حُِٜٔذ ٓٔخ ؿؼَ ًؼزخ ً ٣ظٌَ٘ ُ٣ِ٤ي ٜ٣ٝـٙٞ
ّ
٣لٔذ كٔخرٜخ كَٜد اُ ٠ػٔخٕ ٌُ٘ ٚهظَ ٘ٛخى.
هخٍ حَُُٔرخٗ ٢ػ٘( :ٚاٗ ٚحٓظلَؽ ٗؼَ ٙكٓ ٢يف حُِٜٔذ ُٝٝيٝ ) ٙهي
ًًَ ٗ ٞٛلٔ ٚك ٢اكي ٟهٜخثي ٙأٗٓ ٚيف آٍ حُِٜٔذ هٔٔ ٖ٤ػخٓخ ً ٝهي هخٍ
ٗؼَح ً ك ٢حُلظٞف ٝكَٝد حُ٧حٍهش ًٝ .خٕ ُ٣خى ح٧ػـْ ٛخؿً ٠ؼزخ
حٗ٧وَٝ ١حط َٜحُٜـخء رٜٔ٘٤خ ػْ ؿِز٣ُ ٚخى ًٝخٕ ٓزذ ًُي إٔ َٗح
ٝكَرخ ٝهؼض ر ٖ٤حُ٧ى ٝر ٖ٤ػزي حُوٝ ْ٤أٌٜٓ٘خ حُِٜٔذ ٝأِٛق
رٝ ْٜ٘٤طلَٔ ٓخ أكيػ ًَ ٚكَ٣ن ػِ ٠ح٥هَ ٝأى ٟى٣خص ٖٓ هظَ
ٓ٘ٛ ٖٓ ْٜـخث ٚك: ْٜ٤

اٗٝ ٢إ ً٘ض كَع حُ٧ى هي ػِٔٞح
أهِ ٟاًح ه َ٤ػزي حُو ْ٤أهٞحُ٢
ك ْٜأرٓ ٞخُي رخُٔـي ٗـَكـ٘ـ٢
ٝىْٗ حُؼزي ػزي حُوَٓ ْ٤رخُـ٢

هخٍ :كزِؾ ه٣ُ ُٚٞخىح ح٧ػـْ كـ٠ذ
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ٝهخٍ٣ :خ ػـزخ ُِؼزي رٖ حُؼزي رٖ حُل٤ظخٕ ٝحَُٔ١خٕ
٣وٌٛ : ٍٞح ك ٢ػزي حُو٣ ٞٛٝ ْ٤ؼِْ ٟٓٞؼ ٢كٝ ْٜ٤هللا ٧ىػ٘ٚ
ٝه ٚٓٞؿَٟخ ٌَُ ُٔخٕ.

ػْ هخٍ ٜ٣ـٙٞ
ٗزجض أٗوَ طٜـٗٞخ كوِض ُـٜـْ
ٓخ ً٘ض أكٔزً ْٜخٗٞح  ٫ٝهِوٞح
ٌ٣ ٫ؼَٝ ٕٝإ ١خُض ك٤خطـٜـْ
٣ ُٞٝز ٍٞػِ ْٜ٤ػؼِذ ؿَهـٞح
ه ٖٓ ّٞحُلٔذ ح٧ىٗ ٠رٔ٘ـُِش
ًخُلوغ رخُوخع  ٫أٍٝ ٫ٝ َٛم
إ حٗ٧خهَ هي أٟلٞح رٔ٘ـُِش
ُ َٕٞ٘ٛ٣ ٞر٘ؼِ ٢ػزيٗخ ؿِوـٞح

كٌ٘خً ٙؼذ حٗ٧وَ ١اُ ٠حُِٜٔذ ٝأٗ٘ي ٖ٣ٌٛ ٙحُز٤ظ: ٖ٤

 َٛطٔٔغ حُ٧ى ٓخ ٣وخٍ ُٜـخ
كٓ ٢خكش حُيحٍ أّ رٜخ ْٔٛ
حهظظٖ حُو ّٞرؼي ٓخ ٛـَٓـٞح
ٝحٓظؼَرٞح ِٟش  ْٛٝػــْ
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ٝهخٍ ًؼذ كٛ ٢ـخث ْٜح٠٣خ :

ُؼَ ػز٤ي حُو ْ٤طـلـٔـذ أٗـٜـخ
ًظـِذ ك ّٞ٣ ٢حُللـ٤ظش أ ٝرـٌـَ
٠٣ؼ٠غ ػزي حُو ْ٤ك ٢حُ٘خّ ٜٓ٘ذ
ىٗ٢ء ٝأكٔخد ؿزَٕ ػًِ ٠ـٔـَ
اًح ٗخع أَٓ حُ٘خّ ٝأٗ٘وض حُؼـٜـخ
كبٕ ٌُـِ٤ح  ٫طـَ ٫ٝ ٖ٣طـزـَ١

كوخٍ حُِٜٔذ :هي هِض ُ ٚأ٠٣خ
هخٍٝ ٫ :هللا ٓخ حٗظَٜص
٫ُٞٝى ٓخ هَٜص ٝأ ١حٗظٜخٍ ك ٢ه:ُٚ ٢ُٞ

٣ؤٜ٣خ حُـخ َٛحُـخٍ٤ُ ١يًٍـ٘ـ٢
أه َٜكبٗي إ أىًٍض َٜٓٝع
٣خ ًؼذ ٫طي ًخُؼِ٘ حُظ ٢رلؼـض
ػٖ كظلٜخ ٝؿ٘خد حَٓ ٍٝ٧رٞع
ٝه:ٍٙٞ
ُجٖ ٜٗزض ُ ٢حَُٝهٓ ٖ٤ؼظَٟـخ
٘٤ٍٓ٧ي ٍٓـ٤خ ؿـ َ٤طـَكـ٤غ
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إ حُٔآػَ ٝح٧كٔـخد أٍٝػـ٘ـ٢
ٜٓ٘خ حُٔـخؿ٤غ ًًَح ؿٟٞٞٓ َ٤ع

ٔٓٝخ ؿخء كٛ ٢ـخء ًؼذ حٗ٧وَُ ١ؼزي حُو ْ٤ح٠٣خ ه:ُٚٞ
ػ ٟٞػخٓ ٖ٤ك ٢حُـ٤ق حُِٞحط٢
ًطَكش ػِ ٠رخد حُلٜـَ٤
أكذ آُ ٢ـٖ ظـَ ًٝـٖ .
ُؼزي حُو ْ٤ك ٢أ َٛحُلَٔ٤
اًح ػخٍ حُلٔخء ر ْٜطـــ٘ـٞح
أُْ طَرغ ػِ ٠حُيٖٓ حُٔؼـٍٞ
طظَ ُٜخ ٟزخرـخص ػـِـ٘٤ـخ
ٓٞحٗغ ٖٓ ٓز٤ض أٓ ٝـوـَ٤

ٍٝؿْ ط٘خػَ ٗؼَ ًؼذ ك ٢ر٠ؼش ٜٓخىٍ  ٕ٧حًؼَ٣ ٙظؼِن
رٔيف ٍؿَ رَُ كٗ ٢ؼَ ٫ه ٠حٔٛخٔٔ١ٝ ٫خ كظ٤ؼٓ ٖ٤وخٍٗش رخُلٕ٘ٞ
حُ٘ؼَ٣ش ح٧هَ ٟاً إٔ ً٘٣ ٚ٣ٝطِو ٖٓ ٕٞػخ١لش ٓلؼٔش رخٔ٣٫خٕ
حُٜخىمٝ .آٍ حُِٜٔذ ٖٓ حٌُ ٖ٣حٓظَهٜٞح ك٤خط ْٜكٓ ٢ز َ٤ح.ّ٬ٓ٫
كوخٟٞح كَٝرخ ٤٘٣ذ ُٜخ حُُٞيحٕ ٟي حُ٧حٍهش ٍٛٞٛخ أكي أر٘خء
ػٔخٕ  ٞٛٝحُ٘خػَ ًؼذ رٖ ٓؼيحٕ ٟٓٞٞع رلؼ٘خ حٌُ ١حظ َٜػٖ هيٍس
كخثوش ٝؿيحٍس ك ٢حُ٘ؼَ ٝحُلَ٤ٓٝش ٝحُوطخرش.
إً كٌؼذ ٗخػَ ػٔخٗ ٢ػخٕ ك ٢حُؼٜي حٗ ٫ٝ ١ٞٓ٧ي ك ٢إٔ
حُظ٘خكْ حًٌُ ١خٕ ٓخثيح ر ٖ٤حُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٗؼَح ٗٝؼَح هي َٟرض
رٔٝ ْٜحكَ ك ٢حػَحء ٗو٤ٜظ ٚحُ٘ؼَ٣ش ٝحُوطخر٤ش.

475

إ ٌٛح حُوٓ ٌٖ٣ ُْ ٍٞلخرخس ريُ َ٤إٔ ؿًَ َ٣خٕ هٜٔخ
ُِلَُىم ٓٝغ ًُي كوي حٗخى رٓٝ .ٚخ أًٔز ٚا٣خ ٙحٞ٣ً ٫ع ٤ٛظ٢ٓٝ ٚ
ر٤جش أٓ٣ٞش هٔ٤ض ػِٜ٤خ ٓلخرش ٓئؿـش رؤٗؼخٍ ط٘خكق ػٖ َٝ١كخص
أكِحد ٓ٤خٓ٤ش ٓوظِلش  .كؼخرض طخٍ٣و٤خ إٔ آٍ حُِٜٔذ هخٟٞح كَرخ
َٟٓٝخ ٟي حُ٧حٍهشٝ .هي ٓخ َ٣حُ٘خػَ ٌٛح حُليع رٔ٤لُٔٝ ٚخٗٔٓ .ٚخ
أٟل ٠ػِٗ ٠ؼَ ٙك٣ٞ٤ش ٝكًَش  ٍٜٞ٣ ٞٛٝكٗ ٢ؼَ ٙرٔخُش
حُْ كخٍر٣ٝ ٖ٤وُ ٚػ ْٜٔ٤حُِٜٔذ رٖ أرٛ ٢لَس رٔيف ٗلظض أُلخظٚ
ٖٓ هِزٍ ٚٗ٧ .ٚآ ٙرؤّ ػ٣ ٚ٤٘٤و ْٜظٌٛ َٜح ٣ٝلٍ َٜأّ ًحى ٣و: ٍٞ

٣خ كل ٚحٗ ٢ػيحٗ ٢ػٌْ٘ حُٔلَ
ٝهي أٍهض كآً ٟػ ٢٘٤حَُٜٔ
ٝهي طًَض ر٘ ٢حُِحرُٔ ٖ٤٤خ
ىحٍح رٜخ ٔ٣ؼي حُزخىٝ ٕٝحُلَ٠
٘ٛخى  ُٞٝكِحٗخ رؼيٓخ كَكٞح
ٝكخٍ ى ْٜٗٝحٜٗ٧خٍ حُـيٍ
ٝكٞٓ ٢ح ٖ١هزَ حُ ّٞ٤هي ِٓلض
هي ًخٕ ُُ٨ى كٜ٤خ حُلٔي ٝحُظلَ
ك ّٞ٣ ًَ ٢ط٬ه ٢حُ٧ى ٓلظؼش
٤٘٣ذ كٓ ٢خػش ٖٓ ُٜٞٛخ حُ٘ؼَ
ٝحُ٧ى ه ٢ٓٞه٤خٍ حُو ّٞهي ػِٔٞح
اًح هَ ّٞ٣ ْٜٓٝحُٞؿ ٠هطَٝح
كٓ ْٜ٤ؼخهَ ٖٓ ػِ  ً٬٣رٜخ
ٓٞ٣خ اًح َٗٔص كَد ُٜخ ىٍٍ
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٣ٝوً ٍٞؼذ حٗ٧وَُ ١ؼَٔ رٖ ػزيحُؼِ:ِ٣

إ ً٘ض طللع ٓخ ٤ِ٣ي كخٗٔخ
ػٔخٍ أٍٟي رخُز٬ى ًثخد
ُٖ ٔ٣ظـ٤زٞح ٌُِ ١طيػُٚ ٞ
كظ ٠طـِي رخُٔٞ٤ف ٍهخد
كِٔخ ٓٔغ ٌٛح حُ٘ؼَ .هخٍ:
 ُٖٔ ٌٛح حُ٘ؼَ? هخُٞحَُ :ؿَ ٖٓ أُى ػٔخٕ ٣وخٍ ًُ ٚؼذ حٗ٧وَ١ هخٍٓ :خ ً٘ض أظٖ أ َٛػٔخٕ ٣وٓ ُٕٞٞؼَ ٌٛح حُ٘ؼَأٓخ حُوِ٤لش ح ١ٞٓ٫ػزيحُِٔي رٖ َٓٝحٕ كوي ػَك -ٚهزَ ػَٔ رٖ
ػزي حُؼِٝ ِ٣هي كغ حُ٘ؼَحء ٖٓٔ ٓيك ٚػِ ٠حٓ٫ظؼخٗش ر ٚكٓ ٢يكٝ ٚ
٣وُِ٘ ٍٞؼَحء:
ط٘زَٓ ٢ٜ٘ٗٞس رخٓ٧ي َٓٝس رخُزخَُٓٝ ١س رخُٜوَ أ ٫هِظْ ًٔخ
هخٍ ًؼذ حٗ٧وَ ١ك ٢حُِٜٔذ ُٝٝيٝ ٙحٗ٘يٗ ٖٓ ْٛؼَ: ٙ

رَحى هللا ك ٖ٤رَحى رلَح
ٝكـَ ٓ٘ي أٜٗخٍح ؿِحٍح
ر٘ٞى حُٔخرو ٕٞاُ ٠حُٔؼـخُـ٢
اًح ٓخ أػظْ حُ٘خّ حُوـطـخٍح
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ًؤٜٗـْ ٗـــ ّٞكـ ٍٞرـيٍ
ىٍحٍ١طٌٔـَ كـخٓـظـيحٍح
ِٓٞى ُِ٘٣ـ ٕٞرـٌـَ ػـــَ
اًح ٓخ حُٜخّ  ّٞ٣حَُٝع ١ـخٍح
ٍُحٕ ك ٢ح ٍٞٓ٧طَ ٟػِٜ٤ـْ
ٖٓ حُ٘٤ن حُ٘ٔخثَ ٝحُ٘ـــخٍح
ٗـٜ٣ ّٞـظـي ٟرـٜـْ اًح ٓـخ
أه ٞحُظِٔخء ك ٢حُـَٔحص كخٍح

ٝهي ًخٕ حُوِ٤لش ػزي حُِٔي ًح رَٜػخهذ ٓٝؼَكش ؿ٤يس
رخُ٘ؼَ كظ ٠هخٍ ؿٔ ٖٓ ٍٜٞحُ٘ؼَحء ٝؿ:ُٚ َْٛ٤
 أٗض ٝهللا ٣خ أٓ َ٤حُٔئٓ٘ ٖ٤أٗؼَ حُو. ّٞٝػي ٙٝأ٠٣خ ٓظؼزيح ٗٝخٌٓخ ٝػخُٔخ ٝكوٜ٤خ ٝحٓغ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش
ٝحُؼوخكش ٝهخٛش ك ٢حُ٘ؼَ.
َٓٝس رٖ طِ٤ي حُ٧ى١
ٝه َ٤طٞؿً ٚؼذ رٖ ٓؼيحٕ حٗ٧وَ١
ّ
ٖٓ أُى ٗ٘ٞءس كٍٞىح ػِ ٠حُلـخؽ رٖ ٓٞ٣ق حُؼول ٢كِٔخ ِ١ؼخ
ػِ ٚ٤طويّ ًؼذ كؤٗ٘ي:ٙ
٣خ كل ٚحٗ ٢ػيحٗ ٢ػٌْ٘ حُٔلَ
ٝهي َٜٓص كؤٍى ٢ٓٞٗ ٟحَُٜٔ
كوخٍ ُ ٚحُلـخؽ :أٗخػَ أٗض أّ هط٤ذ?
هخٍٔٛ٬ً :خ.
ػْ أٗ٘ي ٙحُو٤ٜيس .ػْ أهزَ ػِ ٚ٤كوخٍ:
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 هزَٗ ٢ػٖ ر٘ ٢حُِٜٔذ. هخٍ ًٜذ  :حُٔـَ٤س كخٍٓ٤ٓٝ ْٜيًٝ ْٛل ٠ر٣ِ٤ي كخٍٓخ ٗـخػخٝؿٞحىٓٝ ْٛو ْٜ٤هزٜ٤ش ٔ٣ ٫ٝظل ٢٤حُ٘ـخع إٔ ٣لَ ٖٓ ٓيٍى
ٝػزيحُِٔي ْٓ ٗخهغ ٝكز٤ذ ٓٞص ًػخف ٝدمحم ُ٤غ ؿخد ًٝلخى
رخُٔلٗ َ٠ـيس.
 هخٍ :كٌ٤ق هِلض ؿٔخػش حُ٘خّ? هخٍ :هِلظ ْٜرو َ٤هي أىًٍٞح ٓخ أِٓٞح ٝأٓ٘ٞح ٓخ هخكٞح. هخٍ :كٌ٤ق ًخٕ ر٘ ٞحُِٜٔذ ك?ْٜ٤ هخًٍ :خٗٞح كٔخس حَُٔف ٜٗخٍح كخًح أُِٞ٤ح كلَٓخٕ حُز٤خص. هخٍ :كؤً ْٜ٣خٕ أٗـي? هخًٍ :خٗٞح ًخُلِوش حُٔلَؿش ٣ ٫يٍ ٟأَ١ ٖ٣كخٛخ. هخٍ :كٌ٤ق ً٘ظْ أٗظْ ٝػي?ًْٝ هخًٍ٘ :خ اًح أهٌٗخ ػلٔ١ ْٛٞؼ٘خ كْٜ٤ ٝاًح أهٌٝح ػلٗٞخ ٣جٔ٘خ ٓ٘ٝ ,ْٜاًح حؿظٜيٝح ٝحؿظٜيٗخ رِـ٘خ كْٜ٤آٓخُ٘خ ربىٍحى حُلَٛش ٓ٘.ْٜ
 كوخٍ حُلـخؽ :إ حُؼخهزش ُِٔظو٤ً ٖ٤ق أكِظٌْ هطَ?١ هخًٍ :يٗخ ٙرزؼٓ ٞخ ًخىٗخ ر ٚكَٜٗخ ٓ٘ ٚحُ ٠حُظٗ ٢لذ. هخٍ :ك ٬ٜحطزؼظٔ?ٙٞ هخًٍ :خٕ حُلي ػ٘يٗخ آػَ ٖٓ حُلَ. هخٍ :كٌ٤ق ًخٕ ٌُْ حُِٜٔذ ً٘ٝظْ ُ?ٚ هخًٍ :خٕ ُ٘خ ٓ٘ٗ ٚلوش حُٞحُي ٘ٓ ُٚٝخرَ حُُٞي. هخٍ :كٌ٤ق حؿظزخ ١حُ٘خّ?479

 هخٍ :ك٘خ ك ْٜ٤ح ِْٜٔٗٝ ٖٓ٧حُ٘لَ. هخٍ :أً٘ض أػيىص ٌُٛ ٢ح حُـٞحد? هخٍ٣ ٫ :ؼِْ حُـ٤ذ ا ٫هللا هخٍ :كوخٌٌٍٛ :ح ٝهللا  ٌٕٞ٣حَُؿخٍ! حُِٜٔذ ًخٕ أػِْ ري ك٤غٝؿٜي ٫ك ٞكٞى ٣خًؼذ.
ػْ حَٓ ُ ٚرؼَ٘س آ٫ف ىٍٝ ْٛكِٔ ٚػِ ٠كَّ ٝأٝكي ٙحُ ٠ػزيحُِٔي رٖ
َٓٝحٕ كؤَٓ ُ ٚرؼَ٘س آ٫ف أهَ ٞٛٝ ...ٟحُوخثَ:
ٓ ٢ًٌَٗ٤ه ٢ٓٞاًح ؿي ؿيْٛ
ٝك ٢حُِِ٤ش حُظِٔخء ٣لظوي حُزيٍ

ٝهي ؿٔغ ًؼذ حٗ٫وَ ١ر ٖ٤حُ٘ؼَ ٝحُلَ٤ٓٝش ٝحُوطخرش
ٝ .هي طٞطَص حُؼ٬هش رً ٖ٤ؼذ ٝر ٖ٤أر٘خء حُِٜٔذ رؼي ٝكخس أر ْٜ٤رٔزذ
حٗظوخٍ ٣٫ٝش هَحٓخٕ اُ ٠هظ٤زش رٖ ِْٓٔ حُزخ ٢ِٛه ْٜحُِٜٔذ ٓٔخ ؿؼَ
ًؼزخ ً ٣ظٌَ٘ ُ٣ِ٤ي ٜ٣ٝـ. ٙٞ
 ٝكخ٣ِ٣ َٛي رٖ حُِٜٔذ ٓي٘٣ش هٞحٍُّ ك ٢أ٣خّ ٣٫ٝظ ٚكِْ ٣ويٍ ػِ٠
كظلٜخٛٝ ،ؼذ ػِ ٚ٤ح. َٓ٫ػْ ػٍِ  ٢ُٝٝهظ٤زش رٖ ِْٓٔ حُزخ٢ِٛ
كِكق اُٜ٤خ كلخَٛٛخ كلظلٜخ،
كوخٍ ًؼذ حٗ٧وَْ٣ ١ىكٜ٣ٝ ٚـ٣ِ٣ ٞي رٖ حُِٜٔذ رو: ُٚٞ

ٍٓظي ك َ٤رٔخ كٜ٤خ ٓٝخ ظِـٔـض
ٖٓ رؼي ٓخ ٍحٜٓخ حُلـلخؿش حُِٜق
ه٣َٛ ْ٤ق ٝرؼ ٞحُ٘خّ ٣ـٔؼْٜ
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هَ٣ٍٝ ٟق ٞٔ٘ٓٝد ٓٝوظـَف
ٓ٘٘ٗ ْٜخّ َٓٝىحًحء ٗـؼـَكـٚ
.

ٝكٔوَحء ،هز ٍٞك٘ٛٞخ حُوـِـق

ُْ ًَ٣زٞح حُو َ٤ا ٫رؼيٓخ َٓٛـٞح
ك ْٜػوخٍ ػِ ٠أًظخكٜـخ ػـ٘ـق
كـَ ػًُِ ٚ٤ي أٍٓٞح ً ُْ ٣لٔذ كٔخرٜخ كَٜد اُ ٠ػٔخٕ -
ّ
ٓٔوٍ ٢حٓ ٌُٚ٘ - ٚهظَ ٘ٛخى.
حٓخ ٝكخط ٚكوً َ٤خٕ ٌُؼذ أهٞحٕ ًٝخٕ حكئٛخ هي طِٝؽ حَٓأس
ٓٞىحء ه َ٤حٜٗخ ٖٓ ر٬ى حُ٘ٞرش ًٔٝخ ؿخء كٗ ٢ؼَ ٙحٗـزض ٫ه ٚ٤حر٘خ
ًٝخٗض ػ٬مس ًؼذ رخرٖ حهٌٛ ٚ٤ح ٓظَى٣ش ٝؿ َ٤ؿ٤يس ٝهخٛش رؼي حٕ
ٛـ ٠حُ٘خػَ حرٖ حهٝ ٚ٤ػ ّ َٙ٤ك ٢حهٞحُ ٚك ٢حر٤خص ٜٓ٘خ :
إ حُٔٞحى حٌَُٓ ١رِض طؼَكٚ
َٓ٤حع ؿيى ػٖ آرخث ٚحُ٘ٞد
أٗزٜض هخُي هخٍ حُِئّ ٓئطٔ٤خ
ٜ٣يٓ ٚ٣خٌُخ ك َٗ ٢أِٓٞد
كزوٌٛ ٢ح حُُٞي ًخٍٛخ ُؼًٔ ٚؼذ كخٓظـَ ُ٣خى رٖ حُِٜٔذ رٖ حر٢
ٛلَس  ٌٙٛحٌَُح٤ٛش كلؼ ٚػِ ٠هظَ ػًٔ ٚؼذ ٝحؿَح ٙرخُٔخٍ ًُٝي ك٢
كظ٘ش ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ  ٞٛٝرؼٔخٕ ٓٞ٣جٌ كٔخ ًخٕ ٓ٘ ٚح ٫حٕ ٣ويّ ػِ٠
َٟر ٚرلؤّ ٗ ٞٛٝخثْ طلض ٗـَس كوظًُِٝ ٚي ك ٢ػخّ \ ٛ 102ـَ٣ش .
ًٝخٕ ٌُؼذ أم ؿ َ٤أه ٚ٤حٌُ ١هظِ ٚحر٘ ٚكِٔخ هظَ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ
كَم ِٓٔٔش رٖ ػزي حُِٔي أػٔخُ ٚػِ ٠ػٔخٍ ٗظ ٠ك ٢ُٞحُزَٜس ٝػٔخٕ
ػزي حَُكٖٔ رٖ ِٓٔ٤خٕ حٌُِز ٢كخٓظوِق ػزي حَُكٖٔ ػِ ٠ػٔخٕ دمحم رٖ
ؿخرَ حَُحٓز ٝ . ٢حٕ ح٫م ح٫هَ ٌُؼذ ٌٗ ٠حرٖ حه ٚ٤حُ ٠حُٞحُ ٢دمحم
رٖ ؿخرَ حَُحٓزٝ ٢حُ ٢ػٔخٕ ِ١ٝذ حُوٞى ريّ ًؼذ كو: ُٚ َ٤
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( هظَ أهٞى رخ٣ٝ ْٓ٧وظَ هخطِ ٞٛٝ ٚحرٖ أه٤ي حُٝ ّٞ٤هي ٓ ٠٠أهٞى
ٝحٗو ٠٠كظزو ٠كَىح ًوَٕ ح٧ػ٠ذ!
كوخٍٗ -:ؼْ إ أهً ٢ؼزخ ًخٕ ٓ٤يٗخ ٝػظ٘ٔ٤خ ٝٝؿٜ٘٤خ ،كوظٌِٛ ٚح ْ٤ُٝ
ك ٚ٤ه ٫ٝ َ٤ك ٢روخث ٚػِ  ٞٛ ٫ٝهِق ٖٓ ًؼذ كؤٗخ هخطِ ٚر ٚك ٬هَ٤
ك ٢روخث ٚرؼي ًؼذ )
كوظِ ٚدمحم رٖ ؿخرَ ريّ ًؼذ ك٤غ حَٓ دَٟد ػ٘وٚ
ٝه َ٤كٍٝ ٢ح٣ش حهَ ٟحٗ ٚطٞك٘ٓ ٢ش \ُِٜ 80ـَس ٬٤ٓ 700 --ى٣ش
ٗ ٖٓٝؼَ ًؼذ حٗ٫وَ ١كٓ ٢يف حُِٜٔذ رٖ حرٛ ٢لَس
٬ٓٝكٔ ٚحُزط٤ُٞش ٝٝهغ كَر ٌٙٛ ٚح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش ك٢
ٓيك: ٚ
ؿَ ٖٟرٔـِٔ. ٢ِٛٝ ًَٖٛٝ ٢
أٝحٕ ًٔ٤ض ٖٓ ٗٔـ ٢ػـٌحٍح
ٍُ ٖ٣ػِ ٢ك ٖ٤ريح ٓـ٘ـ٤زـ٢
ٛٝخٍص ٓخكظُ ٢ـِـٜـْ ىحٍح
أطخٗٝ ٢حُـلـي٣غ ُـٗ ٚـٔـخء .
.

ٓوخُش ؿـخثَ أكـلـٝ ٠ؿـخٍح

ِٓٞح أ َٛح٧رخ١ق ٓـٖ هـَٖ٣
ػٖ حُؼِ حُٔـئرـي حٛ ٖ٣ـخٍح
٣ ٖٓٝلٔ ٢حُؼـ ٍٞاًح حٓظلـَص
كَٝد ُ ٕٞ٘٣ ٫ـٜـخ ؿـَحٍح
ُو ٢ٓٞحُ٧ى ك ٢حُـَٔحص أٓ٠٠
ٝأٝكـًٓ ٠ش ٝأػـِ ؿــخٍح
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 ْٛهخىٝح حُـ٤خى ػِـٝ ٠ؿـخٛـخ .
ٖٓ حٜٓ٧خٍ ٣وٌكٖ حُٔـٜـخٍح
رٌَ ٓلـخُس ٝرـٌـَ ٓـٜـذ .
رٔخرْ ُٜ َٕٝ٣ ٫ـخ ٓـ٘ـخٍح
آًَُ ٠خٕ ٣لِٔـٖ حُـٔـ٘ـخ٣خ
رٌـَ ػـ٘ـ٤ش ٞ٣هـيٕ ٗــخٍح
ٗٞحُد ُْ ٜ٣زٖ حُؼـخٍ كـظـ٠
ٍىىٗخٛـخ

ٓـٌـِـٔش ٓـَحٍح

٘٣ٝـَٕ حُؼٞحُ ٢حَُٔٔ كـظـ٠
طَ ٟكٜ٤خ ػٖ حٓ٧ـَ حٍُٝحٍح
ؿيحس طًَٖ َٜٓع ػـزـي ٍد .
.

٣ؼَٕ ػٍِٛ ٖٓ ٚ٤ؾ ػـٜـخٍح

 ّٞ٣ٝحُِكق رخٞٛ٧حُ ظـِـ٘ـخ
َٗ ْٜ٘ٓ ١ٝحٓ٧ـَ حُـلـَحٍح
كوَص أػـً ٖ٤ـخٗـض كـي٣ؼـخ
٣ ُْٝي ٗـٓٞـٜـخ ا ٫ؿـَحٍح
٘ٛخثؼ٘خ حُ٘ٞحرـؾ ٝحُـٔـٌحًـ٠
 ٖٓٝرخُٔ٣ َٜلظِذ حُؼـ٘ـخٍ
ك٣ ٖٜزلٖ ًَ كـٔـ ٠ػـِِ٣
٣ٝلٔ ٖ٤حُلـوـخثن ٝحُـٌٓـخٍح
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ٞ١ح٫ص حُـٔـظـٜ٣ ٕٞـٖ ا٫
اًح ٓخٍ حُِٜٔـذ كـ٤غ ٓـخٍح
كِ ٫ٞحُ٘٤ن رخُٜٔـَ٘٣ ٖ٣ـلـ٢
 .ػيُ ْٛٝوـي طـًَـٞح حُـي٣خٍح
 ٌُٖٝهخٍع ح٧رـطـخٍ كـظـ٠
أٛخرٞح حٝ ٖٓ٧حؿظ٘زٞح حُلـَحٍح
اًح ٞ٘ٛٝح ٝكَ رـٜـْ ػـظـْ٤
٣يم حُؼظْ ًخٕ ُٜـْ ؿـزـخٍح
ٓٝزٜٔش ٣ل٤ي حُ٘ـخّ ػـ٘ـٜـخ
ط٘ذ حُٔٞص ٗي ُـٜـخ حُ٩حٍح
ٜٗخد ط٘ـِ ٢حُظِـٔـخء ػـ٘ـٚ
.

 َٟ٣كٓ ًَ ٢زٜـٔش ٓـ٘ـخٍح

رَ حَُكٖٔ ؿـخٍى اً ٛٝـ٘ـخ .
.

ريكؼي ػٖ ٓلخٍٓ٘خ حهـظـ٤خٍح

رَحى هللا كـ ٖ٤رـَحى رـلـَح .
ٝكـَ ٓ٘ـي أٗـٜـخٍح ؿـِحٍح

*************************************
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ُ ٠ِ٤ح٧ه٤ِ٤ش

 ٠ِ٤ُ ٢ٛر٘ض ػزي هللا رٖ حَُكخٍ رٖ ٗيحى رٖ ًؼذ ح٧ه٤ِ٤ش
ٖٓ ر٘ ٢ػو ٖٓ َ٤ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼش .
ٗخػَس ػَر٤ش ٓوَٓ٠ش ػَكض رـٔخُٜخ ًٔٝخُٜخ ٝهٞس ٗو٤ٜظٜخ
ٝكٜخ كظٜخ ٗٝخػَ٣ظٜخ حُلٌس ػخَٛص ٛيٍ حٝ ّ٬ٓ٩حُؼ َٜح١ٞٓ٧
ػَكض رؼ٘وٜخ حُٔظزخىٍ ٓغ طٞرش رٖ حُ ُل َُٜٔ .َ٤خ حُؼي٣ي ٖٓ هٜخثي
حُ٘ؼَ ك ٢حُؼ٘ن ٝحُـٍِ ٝحَُػخء ٝحؿِذ ٍػخ إ ٛخ ك ٖٔ٤ػ٘نطٞٛٝ ٚ
طٞرش ًٔخ ًخٕ رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حُ٘خػَ حُ٘خرـش حُـؼيٜٓ ١خؿخس .طو ٍٞك: ٚ٤

أٗخرؾ ُْ ط٘زؾ  ُْٝطي أ٫ٝ
ً٘ٝض ٤٘ٛخ ً رٛ ٖ٤يٓ ٖ٣ـَ٬ٜ
أٗخرؾ إ ط٘زؾ رِئٓي  ٫طـي
ٔ ََ ٢ؿ ْؼيَس َ َٓ ْـ َؼ٬
ٓ ْ
حَ ٝ
ُُِِئٓي اٍ َ
أػَ٤ط٘ ٢ىحء رؤٓي ٓؼِٚ
ؿٞحى ٣ ٫وخٍ ُ٬ٛ :ٚ

ٝأ١
ٓٝخ ً٘ض ٝهخًكض ؿَ ػَ٘٤ط٢

خٍُ هي طؼ ّٔ٬
 ََ ًًَ٧هَ ْؼزَ ٢ك ٍ
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ٛخّ رٜخ حُ٘خػَ طٞرش رٖ حُلٔ َ٤حُولخؿٝ ٢ٛٝ ٢حكيس ٖٓ
حُ٘خػَحص حُٔظِٔ٤حص ك ٢ػَٜٛخ حً ٣ ٫ظويٜٓخ ك ٢حُ٘ؼَ ٖٓ حُ٘ٔخء
ٓ ٟٞحُو٘ٔخء.
 ٝهي رخىُظ ٢ٛ ٚحُؼ٘ن ٝحُٔلزش ًٝخٕ ٣ؼَف طٞرش رخُ٘ـخػش
ٝحُوِن حٌَُٝ ْ٣ػَكض  ٢ٛرـٔخُٜخ ٝكٜخكظٜخ ٗٝخع كزٜٔخ ر ٖ٤حُ٘خّ
ٝطويّ طٞرش ُوطزظٜخ ٖٓ حرٜ٤خ ح ٫حٕ ٝحُيٛخ ٍك ٚ٠رٔزذ حٕط ٚحٍ
أَٓٔٛخ ٞ٣ًٝع هٜش كزٜٔخ ػْ هخّ ٝحُيٛخ رظِ٣ٝـٜخ ٖٓ ٍؿَ آهَ ٖٓ ر٘٢
ح٫ىُغ ٝ .ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ٌٛح حٓظَٔ حُِوخء ر ٖ٤طٞرش  َٟ٤ُٝكٌ٘ ٙٞحُ٠
هزِ٤ظ ٚكِْ ٔ٣ظ٘غ كوخّ هٜٓٞخ رٌ٘ٞح ٙاُ ٠حُِٔطخٕ كخرخف ُ ْٜاٛيحٍ ىٓٚ
حٕ حطخُِ ْٛوخثٜخ َٓس حهَ٫ ( . ٟكع حُ٘خػَ ط ٞرش رٖ حُلٔ َ٤كً ٢ظخر٢
( ٗؼَحء ٛيٍ حٛ ّ٬ٓ٫للش\  ٌٙٛ ٖٓ ) 100 - 95حُٔٞٓٞػش
لصة توبة بن الحمٌر ولٌلى االخٌلٌة فهما شاعران تحاببا
وفاض حبهما منهال شعرا كثٌرا زاخرا بالمودة المحبة واالخالص
والوفاء لبعضهما فهً لصة حب عذري المست الكثٌر من المشاعر
المعروفة كبالً لصص الحب العذري التً شاعت فً ذلن الولت فً
مجتمع الرب ما ٌكون الى بداٌات االسالم ولواعده الشرعٌة تلن
التً حكمت سلون االفراد وسٌرت مماصدهم وركزت على نواٌاهم
الدفٌنة ؼٌر المعلنة و فً رلابة نفسٌة نوعًة تؤسر النفس والملب
والسلون المجتمعً فً ظل معاٌٌر حفظ الجانب لالخر واالبتعاد عن
الظن وتسلٌم الناس من االذى فً المول والفعل وفً ترن خواتم
االعمال التً ال حكم لها اال على النٌة التً ال ٌعلم بها اال هللا تعالى
 .فكانت لصة حب نمٌة ال شاببة فٌها وتبمى فً اطارها الذي جعل لٌلى
االخلٌلة بشعرها المخضرم بٌن صدر االسالم والعصر االموي لتعٌش
بمٌة حٌاتها بٌن زمن االموٌٌن التً تركزت سٌرتها اكثر ما ٌكون فً
هذه الحمبة الزمنٌة و التً اعتبرت من شعراءها .
ٔٓٝ .خ هخُ ٚطٞرش كٜ٤خ :

ٗـؤطْ َ
ىحٍٛخ  ٫طٍَِٛٝخ
ـي رـُِ ٠ِ٤
ََٓٛ٣خ
ٗٝـ ّطض ٗٞحٛخ ٝحٓظ ََّٔ
ُ
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ٝهـلض ٗٞحٛخ ٖٓ َؿ٘ٞد ػٍُ٘ ِ٤س
ؿلَٛ٤خ
هق ٖٓ ٗ َِ ٤حَُٔحٓ٢
ًٔخ ّ
ُ
ـَ َ٤٠ى ٗؤُٜ٣خ
ٝهـخٍ ٍؿـخٍ َ٣ ٫
ُ
حُ٘لَٛ٤٠٣ ّٞخ
ٗق
رِٓ ََّ ً ٠خ َّ
َ
حُؼْ ٖ٤
َ
طٌؼَ حُزٌُخ
أُـَ٤٠٣ ْ٤
إٔ َ
ٍَٛٝخ
٣ٝـٔـ٘ َغ ٜٓ٘خ ُٜٗٓ ٞخ ُ ٝ
ٓ ُ
ٛي ُ ٚهٜٓٞخ ك ٢حٌُٔخٕ حٌُ١
 ٝهيّ طٞرش ُِ٣خٍطٜخ َٓس ٝهي طَ ّ
َ٣صم٣خٕ ك ٚ٤كؼِٔض رٌُي فهَؿض أُٓ ٚ٤لَس ػِ ٠ؿ َ٤ػخىحطٜخ ك٤غ
ًخٗض طِوخ ٙهزَ ٌٛح ٓزَهؼش ح َٓ٧حٌُ ١ؿؼِ٘٣ ٚي رٞؿٞى أَٓ هطَ٤
كٔخٍع رخِٝٗ٫حء ٝحَُٜد كٌخٗض ٓززخ ً ك ٢اٗوخً ك٤خط.ٚ
ظَ طٞرش  ْ٤ٜ٣ػ٘وخ ً رِ٘٘٣ٝ ٠ِ٤ي كٜ٤خ حُوٜخثي حُ٘ؼَ٣ش كظ ٠آهَ
 ّٞ٣ك ٢ك٤خط٣ٝ ٚوخٍ إ ُ ٠ِ٤طِٝؿض َٓط ٌُٖٝ ٖ٤ظَ كزٜخ ُظٞرش ٣لظَ
ٓٔخكش ٖٓ هِزٜخ ٝحٓؼش .
ٝم ٍ١إ طٞرش هَؽ ك ٢اكي ٟحُـِٝحص ٝأٛخر ٚحُ٠ؼق كوظَ ٣ٝوخٍ
إ هظًِ ٚخٕ ػِ٣ ٠ي ٍؿَ ر٘ ٢ػٞف رٖ ػو.َ٤
كِٔخ ٓٔؼض رٔوظِ ٚهخُض ُ ٠ِ٤ك: ٙ٢
أ٣ـخ ػَـ ُْ ٤
ـٖ َرٌّ ٢ط َ َْ ٞرشَ رٖ ُك َٔ َِِّ ٤
 ٞحُ َـي َْ ٍِ ٝحُ ُٔظَلَ ّـ َِ
رـ َ
ٔـ ّقٍ ًَـلَ ِْ ٤
ٔ َٞسٌ
ـي َ
ُِـظَـ ْز ِ
ػَِ َْ ْٖ ِٓ ِٚ ٤هلَخ َؿ ٍش ِٗ ْ
ُ ٕٝحُؼَ ْز ََ ِس حُ ُٔظ َ َل ّي ٍِِ
ِ
رـٔـخء ُٗـئ ِ
ـٖ ِر َ٤ْ ٜـخ أُ ََ ٛوضْ كًٌََ َََُْٗٚ
ٓ ِـٔـ ْؼ َ
َ
َ٣ ٫ٝـ ْزـؼَ ُ
ـغ حْ َ ٧ك َ
ِحٕ ِٓؼْ َُ حُظًٌَّ َُِّ
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َّ
٤خٕ ط َ ْٞرَشَ َُ ْْ َِْ َٔ٣
ًـؤٕ كَـظ ٠حُ ِلظْ ِ
ـــ ٍي َُٝـ ْْ َْ ٣طُِ ْغ َٓ َغ حُ ُٔظَـَ ّ ٍِِ ٞ
ِرـَ٘ ْ
ِٔيح َّ اًح رَيح
َُٝـ ْْ ِ َ٣ـَ ِى حُـٔخ َء حُ ّ
ْ ٜزق ك ٢رخىِ ١حُ َـٞحٗ. ٍ ّٞ ُٓ ٢
ٓ٘خ حُ ُّ
َ

ٝه َ٤حٕ حُلـخؽ رٖ ٓٞ٣ق حُؼولُ ٢و ٠ِ٤ُ ٢كوخٍ ُٜخ :
 حٗ٘ي٘٣خ ٓخ هِض ك ٢طٞرش  -:كخٗ٘يص :كظً ٠خٕ أك٤خ ٖٓ كظخس ك٤ّ ٤ش
ٝأٗـغ ٖٓ ُ٤غ رولخٕ هخىٍ
ك٘ؼْ حُلظ ٠إ ًخٕ طٞرش كخؿَح
ٝكٞم حُلظ ٠إ ًخٕ ُ ْ٤رلخؿَ
كوخٍ ُٜخ أكي حُـخُٔ ٞٛٝ ، ٖ٤أٓٔخء رٖ هخٍؿش :
 أ٣ظٜخ حَُٔأس حٗي طٜلٌٛ ٖ٤ح حَُؿَ ر٘٢ء ٓخ طؼَك ٚحُؼَد ػ٘. ٚكوخُض  :أٜ٣خ حَُؿَ ! ٍ َٛأ٣ض طٞرش ه ٢؟
هخٍ . ٫ :
كوخُض  :أٓخ ٝهللا ٍُ ٞأ٣ظٝ ُٞ ٚىىص إٔ ًَ كظخس ٗخرش ك ٢ر٤ظي كخَٓ
كذ حَُٓخٕ أ ١حكَٔ
ٓ٘ ٚكٌؤٗٔخ كو٠ء كٝ ٢ؿ ٚأٓٔخء رٖ هخٍؿش ّ
ٝؿ ٖٓ ٜٚحُوـَ !
ًٛ ٝزض حُ ٠حُ٘خّ ًحص َٓس ٝىهِض ر٤ض حُوِ٤لش ػزي حُِٔي رٖ
َٓٝحٕ ٝىهَ حُوِ٤لش ػزي حُِٔي كِوٜ٤خ ػ٘ي ُٝؿظ ٚػخطٌش ر٘ض ٣ِ٣ي رٖ
ٓؼخ٣ٝش كَأ ٟػ٘يٛخ أَٓأس ري٣ٝش كخٓظـَد هخث: ٬
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كوخُض  :أٗخ حُٞحُٜش  ،حُلَ ٠ِ٤ُ ٟح٫ه٤ِ٤ش.
هخٍ  :أٗض حُظ ٢طو: ٖ٤ُٞ
أٍ٣وض ؿلخٕ حرٖ حُوِ٤غ كؤٛزلض
ك٤خ ٝحُ٘يُ ٟحُض ر ٖٜحَُٔحطذ
ٝكٜ٤خ هٔش حُٔيف ُؼ٘٤وٜخ  ٞٛٝإٔ حٌَُّ هي ٓخص رٔٞص طٞرش ٝ .حٓخ
حُوِ٤غ ك ٖٓ ٜٞحؿيحى طٞرش .
هخُض  :أٗخ حُظ ٢أهًُ ٍٞي .
هخٍ  :كٔخ أرو٤ض ُ٘خ ؟
هخُض  :حٌُ ١أروخ ٙهللا ُي .
كوخُض ػخطٌش ٓوخ١زش ُٝؿٜخ حُوِ٤لش :
 ُٔض ٫ر٣ِ٣ ٢ي٤ً٘ -ش حُوِ٤لش  -إ حٗض ه٤٠ض ُٜخ كخؿش ٖٓ كخؿظٜخًُٝي ُظوئٜ٣خ حػَحر٤خ ؿِلخ ػِ ٠أٓ َ٤حُٔئٓ٘. ٖ٤
أر٤خص ٜٓ٘خ :
ح
كٞػزض ُ ٠ِ٤هخثٔش صٗ٘ي
أأؿؼَ ٓؼَ طٞرش كٗ ٢يحٙ
أرخ حٌُرخٕ ك ٙٞحُي َٛىحٓ٢
ٝه َ٤حٕ ُ ٠ِ٤ح٫ه٤ِ٤ش كَ٠ص ٓـِْ حُلـخؽ رٖ ٓٞ٣ق حُؼول٢
فهخُض :اٗ ٢هي هِض ك ٢ح َ٤ٓ٧ه. ٫ٞ
هخٍٛ :خط. ٢
كؤٗ٘ؤص طو:ٍٞ
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أكـخؽ  ٫طلَِ ٓ٬كي اٗٔخ حٍ
ٓ٘خ٣خ طٌٖ رخهلل ك٤غ َ٣حٛخ
أكـخؽ  ٫طؼ ٢حُؼٜخس ٓ٘خْٛ
 ٫ٝهللا ٣ؼطُِ ٠ؼٜخس ٓ٘خٛخ
اًح ٛز ٢حُلـخؽ أٍ ً
ٟخ َٓ٠٣ش
طظزغ أه ٠ٜىحثٜخ ك٘لخٛخ ٗلخٛخ
ٖٓ حُيحء حُؼ٠خٍ حٌُ ١رٜخ ؿّ٬
اًح  ِٛحُو٘خس ٓوخٛخ ٓوخٛخ
كَٝحٛخ رَ٘د ٓـخُ ٚىٓخء
ٍؿخٍ ك٤غ هخٍ كٔخٛخ
اًح ٓٔغ حُلـخؽ ٍُ ًظ٤زش
أػي ُٜخ هزَ حُِ٘ ٍٝهَحٛخ
أػي ُٜخ ٓٔٔٓٞش كخٍٓ٤ش
رؤ٣يٍ ١ؿخٍ ٣لِزَٛ ٕٞحٛخ
كٔخ ُٝي ح٧رٌخٍ ٝحُؼٓ ٕٞؼِٚ
ٛـَ ٫ ٙأٍ ٝطلق ػَحٛخ
هخٍ :كِٔخ هخُض ٌٛح حُز٤ض هخٍ حُلـخؽ:
هخطِٜخ هللا ٓخ أٛخد ٛلظٗ ٢خػَ ٌٓ٘ ىهِض حُؼَحم ؿَٛ٤خ .كِٔخ حطٔض
حٗ٘خىٛخ كٓ ٢يك ٚهخٍ ُـِٔخث: ٚ
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حطيٍ ٌٙٛ ٖٓ ٕٝحُـخٍ٣ش ؟
هخُٞح  ٫ :حِٛق هللا حٌُ٘ َ٤ٓ٫خ ُْ َٗ حَٓحس حًَٔ ًٔخ ٫ٝ ٫حؿَٔ
ؿٔخ ٫ٝ ٫حِ١ن ُٔخٗخ  ٫ٝحر ٖ٤ر٤خٗخ ٜٓ٘خ كٖٔ  ٢ٛ؟
هخٍ  ٠ِ٤ُ ٌٙٛ :ح٫ه٤ِ٤ش ٛخكزش طٞرش رٖ حُلٔ . َ٤ػْ حُظلض حُٜ٤خ كخث:٬
 ٣خُٓ ٠ِ٤خ حٌٍُ ١حرٓ ٖٓ ٚلٍٞى ك٤غ ٣و: ًٍٞ٘ٝض حًح ٓخ ٍُص ُ ٠ِ٤طزَهؼض
كوي ٍحرٜ٘٘ٓ ٢خ حُـيحس ٓلٍٛٞخ
هخُض  :حِٛق هللا ح ٢َٗ٣ ُْ َ٤ٓ٫حٓ ٫ظزَهؼش ًٝخٕ هي حٍَٓ ُ٢
ٍٓ ٫ٞحٗ ِْ٤ٓ ٚر٘خ كلطٖ رؼ ٖٓ ٞك ٢حُل َُُٚٞٓ ٢كخؿٔؼٞح
ٝحػيٝح ًُٞ٘ٔٝ ٚح حُ ٚ٤كلط٘ض ٌُُي كِْ ِ٣زغ حٕ ؿخء كخُو٤ض
رَهؼٓٝ ٢لَص ُ ٚكِٔخ ٍحًُ ٟي ٓ٘ ٢حٌَٗٝ ٙػَف حَُ٘ كِْ
ِ٣ى حٕ ِْٓ ػِٓٝ ٢خٍ ػٖ كخُٝ ٢حَٜٗف ٍحؿؼخ .
كوخٍ حُلـخؽ  :هلل ىٍى ً َٛخٗض رٌٔ٘٤خ ٍ٣زش ؟
كوخُض ٝ ٫ :حٌُ ١حٓخُ ٚحٕ ِٜ٣لي حُ ٠حٕ هخٍ َٓس ه ٫ٞظ٘٘ض
حٗ ٚه٠غ ُزؼ ٞح َٓ٫كوِض َٓٔػش ٗؼَح :
 ١ًٝكخؿش هِ٘خ  ٫طز٤ق رٜخ
كِ ْ٤حُٜ٤خ ٓخ ك٤٤ض ٓزَ٤
ُ٘خ ٛخكذ ٘٣ ٫زـ ٢حٕ ٗوٚٗٞ
ٝحٗض ٧هَٛ ٟخكذ ٝهَِ٤

ٝهَ٤
ًخٗض ُ ٠ِ٤هخىٓش ٖٓ ٓلَ ٓغ ُٝؿٜخ فأٍحىص إٔ طظٞهق ػ٘ي هزَ طٞرش
ُظِْٔ ػِ ٚ٤كَكُٝ ٞؿٜخ كؤَٛص ػِٞٓ ٠هلٜخ هخثِش :
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 ٝهللا  ٫أرَف كظ ٠أِْٓ ػِ ٠طٞرش .كظًَٜخ ُٝؿٜخ طلؼَ فُٔخ ىٗض ٖٓ حُوزَ ٝهلض ػِ ٚ٤هخثِش :
 حُٔ ّ٬ػِ٤ي ٣خ طٞرش أ ُٔض حُوخثَ :ُٝـَّ ٞ
ِّٓٔض
إٔ ُـ ٠ِ٤ح٧ه٤ِ٤شَ َ
ػـِـٝ ٢ىٗٝـَ ٢ؿ ْ٘ي ٌٍ ٛٝلخث ُق
َّ
ُـٔـِٔضُ طِٔ َْ ٤حُز٘خٗ ِش أُ ٝهخ
ذ حُوَزَ ٛخث ُق
اُٜ٤خ
ٛي ٖٓ ٟؿخٗ ِ
ً
ٝأؿز ٠ِ٤ُ ٖٓ ٢رٔخ  ٫أٗخُٚ
أٓ ًَ ٫خ هَص ر ٚحُؼٛ ٖ٤خُق
كٔخ رخٍى ُْ صِْٓ ػًِٔ ٢خ هَص؟

ًٝخٕ رـخٗذ حُوزَ ١خثَ كِٔخ ٍأ ٟحُٜٞىؽ كِع ١ٝخٍ كٝ ٢ؿٚ
رؼ ٠ِ٤ُ َ٤كٔوطض ػ٘ٝ ٚىم ػ٘وٜخ كٌخٗض كٜ٤خ ٝكخطٜخ فىك٘ض رـخٗذ
هزَ طٞرشًُٝ.ي ك ٢ػخّ \ ٛ 80ـَ٣ش – ٬٤ٓ 704ى٣ش ػ٘ي ٓ٘طوش ٣وخٍ ُٜخ

(ٓخٝس ) ك ٢ؿ٘ٞد حُؼَحم – ٓلخكظش حُٔؼ٘.. ٠
ٗ ٖٓٝؼَٛخ  ٌٙٛح٫ر٤خص حَُحثؼش :

َ١رض ٓٝخ ٌٛح رٔخػش ٓطَد
ذ
لَ ٢كِّ ٞح ر ٖ٤ػَخ ًٍ ك ُـ ْز ُـ ِ
اُ ٠حَُ ّ
ىحٍ ُ ْٛهي طِؼزضْ
هَي
ِٔ٣خكؤٓ َ
ْ
ٔضْ ُ
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ذ
رٜخ هَهخص حَُ٣ق ٖٓ ًَ ِٓؼ ِ
كٞحٍّ ٖٓ آٍ حُ٘لخٟش ٓخىس
ذ
ؿْ ُٓ َ٤ؼوَ ِ
ذ ٓئى ٌى ُ
 ٖٓٝآٍ ًَ ْؼ ِ
ٛزل٘خ رـخٍس ِ
ٝك ِ ٢كٍَ ٣ي هي
ْ
ّ
ذ
كِْ  ْٔ٣ر٤ض ٓ٘ ْٜطلض ًِ ًٞ
ٓ٘٘خ ػِ ًَ ، ْٜ٤ؿَىحء ٗطزش
ذ
ُـٞؽ طزخٍ ًَ ١أؿَى َٗؿ ِ
زخٍاًح حٗظل٠
ُّ
أؿٖ  ٌْ ٣ِٛك ٢حُ َو ِ
د
َٞٛحىِ ١ػطلَ ْ ٚ٤حُ ِؼ٘خٕ ُٓ ّ
وَ ِ
ُٞكِٜ٘٤خ ٖٓ ؿخٗزََُ ٢كَ٤خِٜٗخ
ذ
كل٤ق ًوٌٍٝف حُ٤ُٞي حُٔ٘و ِ
ٓـخُُٜخ
ؿخٕ
اًح
ِٔ ْ٤
ِ
َ
رخُٔخء حُ َل ِ
ْ ٠و َٖ رْ َٗ ٚ
َٗ َ
د
َ ٠ق حُزِٔح ِى
َّ
حَُٔٔ ِ
كٌٍ ًح  ٌُٖٝ ،طٔ٘٤ض ٍحًزخ ً
د
اًح هخ ٍَ ْ
هٛ ً٫ٞخىِهخ ً ُْ ِ ٌٌّ٣
ُٗ ٚخهش ػ٘يٓٝ ١خع ًٍٛٞٝخ
د
ًَٓ ٬كوٜ٤خ ػٖ ٍكخٛخ رٔـٌ ِ
اًح كًَظٜخ ٍكِش ؿ٘لض رٚ
ذ
ؿ٘ٞف حُوطخس ط٘ظلٓ ًَ ٢زٔ ِ
ؿ٘ٞف هطخس حٍُٞى ك ٢ػٜذ حُوطخ
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هََ ْر َٖ ِٓ٤خ َ ٙحَُّ٘ ْْ ٢ٜ
د
ٖٓ ً َّ َٓ َ
وَ ِ
كـخى ٖ٣رخ٧ؿِحع كٞم ٞٛحثن
د
ٓٝيكغ ًحص حُؼ ٖ٤أػٌد َٓ٘ ِ
ً ٕٞ٤ؤََّٜٗخ
كَ َظ ِْ َٖ ََٗ٘خ ٟٝرخُؼُ ِ
ػٖ ُ
ََٝد رَيَصْ ْ
ذ
ٗ ٌ
َُٓرخٕ ُٓل َـ ِ
ك٘خَُضْ هَ َِِٗ ً٬٤خك٤خ ٝطؼ َّـَِضْ
ذ
ُ٘خىُٜخ ر ٖ٤حُ٘زخى ٝطِ٘ ٠
ٜز ُق ػَخ٣ٝخ
طز٤ض ر َٔٓٞخس ٍ ٝط ْ
ذ
رٜخ ك ٢أكخك ٚ٤حُـ ١ٞحُٔؼِ ٜ
ٟٔٝض اُ ٠ؿٞف ؿ٘خكخ ً ٝؿئؿئح ً
ذ
ٗٝخ َ١ضْ هَ ِِ ً٬٤كِ ٢
ٓوخءٍ ُٓـ َز ِ
اًح كظَص َٟد حُـ٘خك ٖ٤ػخهزض
ذ
َ
ػَِٜ٤ُِٗٗ ٠خ َٓ ٌْ٘زخ رؼي ٌَٓ٘ ِ
كِٔخ أكٔخ ؿَٜٓخ ٝطٍٞ٠ح
د
ٝأٝرظ َ ٜخ ٖٓ ًُي حُ ُٔ ّ
ظؤِ ٝ
حَُإً ّٝؤَّٜٗخ
طيُّضْ اُُ ٠كٚ
ِ
ذ
ًَحص ؿًٔ ٖٓ ّ٬خء َٓٗ ِ
كِٔخ حٗـِض ػ ْٜ٘خ حُيُّؿٓٝ َ ٠وظْٜٔخ
د
ٛز٤ذ ٓوخء ُٗٔ ٢٤خ ٣وَ ِ
ذ ػ ْٜ٘خ ٝحٛزَ َلضْ
ؿيَص ً٘ٞحس ِ حُؤَ ِ
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د
طَحٜ٘١خ ى٣ٝش ُْ طؼَ ِ
٣ؼَ َؽ ٍح ًِز٢
 ٢ُٝك ٢حُ ُٔ٘ ٠أَّ ٫
د
٣ٝلزْ ػٜ٘خ ًَ ٗ٢ء ٓظَ ِ
حد ُٜخ ػ َْٖ ُٓ٘خهٜخ
رٌ ٞ
٣ٝلَؽ ّ
ذ
روِ٤ي َِ ٙ
رخد حَُطخؽ حُ ُّٔ ٠ز ِ
اًح ٓخ أٜٗ٤ض رخرٖ َٓٝحٕ ٗخهظ٢
زخٗ٤ن َٓ ًََْز٢
كِ ْ٤ػِٜ٤خ ُِِ َٜ
َ
ِ
أىُض روَر ٢ػ٘يٝ ٙهُٜ ٠٠خ
ذ
ه٠خ ًء كِْ ٘٣و٣ ُْٝ ٞظؼو ِ
كبٗي رؼي هللا أٗض أَٓٛ٤خ
ذ
ٝه٘ؼخٜٗخ ٖٓ ًَ هٞف َٓٝػ ِ
كظو ٠٠كِ ٫ٞأٗ٣ٍ ًَ ٚزش
 ًَٝهِٝ ٖٓ َ٤ػ٤يى ِٓٛز٢
اًح ٓخ حرظـ ٠حُؼخى ١حُظِ ّٞظٓ٬ش
ذ
ُيٓٝ ١خ حٓظـِزَض ُِٔظـِ ِ
َّ
زخىٍ أر٘خ َء
حُٗٞخس ِ ٝطزظَـ٢
َ
طُ ُ
ذ
ُٜخِ١زخص حُلن ٖٓ ًَ ٓطِ ِ
اًح أىُـض كظ ٠طَ ٟحُٜزق
ذ
ٝحَٛص أىٜٗ ْ٣خٍ حُْ٘ٔ ٓخُْ طـِ ٤
ٛضْ
َحٍ
ح َ٤ٓ٧طلخَ ٝ
كِٔخ ٍَأصْ ى َ
ِ
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د
ٞٛٝص حُٔ٘خى ١رخً٧حٕ حُٔؼِ ٞ
ص حُ ُوَ٣ ّٜٞىُّٛخ
ٝطَؿَ ٤غ أٞٛح ِ
ٓوٞف رٍ ُٞ٤
د
ٔخٍ ُٓ َّ
ُ
ص كٍ ١ِ ٢
زِ ٞ
٣ظَ ٧ػٛ٬خ ىً ١ٝؤٗٚ
د
هخٍ ١رِ ٤
ض ٗ ّلخٍ ُٓ َـ َِّ ٞ
ط َ ََ ُّٗ ُْ ِ

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

َٓؼٖ رٖ أ ّٝحُ ُٔ َِِٗ٢

ِ٘ ٛؼٓ ذٓ أٚط ذٓ ٔظش ذٓ ص٠حد ذٓ أعؼذ ذٓ أعكُ ذٓ سذ١ؼٗ
ذٓ ػذ ٞذٓ غؼٍرٗ ذٓ رؤ٠د ذٓ ػذجء ذٓ ػػّحْ ذٓ ِض. ٕٗ٠
ٌٚذ جٌشحػش ِؼٓ ذٓ أٚط جٌّضٔ ٟف ٟجٌؼظش جٌؿحٍٟ٘
ٚضشػشع فٚ ٗ١جشطذ عحػذٖ ٚلحي جٌشؼش ف ٗ١ف ٛٙشحػش ؾحٍ٘ ٟجال
جٔٗ جدسن جالعالَ فأعٍُ ٚجطرف ِٓ طكحذس جٌٕر ٟدمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
ف ٛٙشحػش ِخؼشَ فكً ِؿ١ذ  ,لحي جٌشؼش ف ٟجٌؿحٍ٘١س ٚفٟ
جإلعالَ ٠ٚؼطرش ِٓ أشؼش أً٘ جإلعالَ ِ ٌٗ ٚ .ذجتف ف ٟؾّحػس ِٓ
جٌظكحذس ِٕ ُٙػرذ هللا ذٓ ؾكشٚ ،ػّش ذٓ أذ ٟعٍّس جٌّخضِٟٚ
ٚجخش. ٓ٠
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ٕ٠طٔ ٟٙغرٗ ئٌُِ ٝضَٕ٠سٚ .ال ضزوش جٌّظحدس ش١ثح ً ػٓ عٕس ٚالدضٗ
جٌطُ٠ ٟش ّؾف أٔٙح وحٔص ف ٟجٌؿحٍ٘١س ٌُٚ ،ضزوش ٌٕح جٌّظحدس ش١ثح ػٓ
ق١حضٗ جألٔٚ ٌٝٚشأضٗٚ ،ال ً ػٓ أعشضٗ .
 ِٓ ٚخالي شؼشٖ ضر ٓ١جٔٗ ضضٚؼ جِشأض ٓ١جؾطّؼطح
ػٕذٖ؛أٚالّ٘ح وحٔص ضذػ ( ٝجَ ّقمس ) ضضٚؾٙح ف ٟل ِٗٛف ٟذحد٠س
جٌرظشزٚ ،لذ ٚلؼص ذّٕٙ١ح ِشحوً ػذ٠ذز أدش ئٌ٘ ٝؿش٘ح  ِٓٚغُ
ؽاللٙح ٠ٚ .مٛي فٙ١ح :
أػحري ألظشٚ ٞدػ ٟذ١حضٟ
فأه رجش ٌِٛح ٍ
ش قـّـحش
فاْ جٌظرف ِٕطظـش لـش٠د
ٚئٔه ذحٌّالِس ٌٓ ضفـحضـٟ
ٔأش ٌ ٍٝ١فٍ ٍٝ١ال ضـٛجضـٟ
ٚػٕص ذحٌّٛدز ٚجٌرـطـحش
ٚقٍص دجس٘ح عفٛجْ ذؼـذٞ
لحس فٕخشق جٌـفـشجش
فزج ٍ
ضشجػ ٝجٌش٠ف دجترسً ػٍٙ١ـح
ظالي أٌف ِخطٍؾ جٌٕرـحش
ذـؼـٕـظ
فذػٙح أ ٚضٕحٌٙٚح
ٍ
ِٓ جٌؼ١ذ ٞف ٟلٍض شخحش
ش ذحٌطالق ف ٟلظ١ذز ؽٍ٠ٛس ِٕٙح :
ٚلحي ألَ قمس ق ٓ١ؽحٌدٖ
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وأْ ٌُ ٠ىـٓ ٠ح أَ قـمس لـرـً رج
ذّ١طحْ ِظطحف ٌٕـح ِٚـشجذـغ
ٚئر ٔكٓ ف ٟغظٓ جٌشرحخ ٚلذ ػغح
ذٕـح ج ْ٢أْ ٠ؼـٛع ؾـــحصع
فمذ أٔـىـشضـٗ أَ قـمس قـحدغـح ً
ٚأٔىش٘ح ِح شـثص ٚجٌـٛد خـحدع
 ٌٛٚآرٔطٕح أَ قـمس ئر ذـٕـح
شرحخ ٚئر ٌّح ضشػٕح جٌشٚجتغ
ٌمٍٕح ٌٙح ذ ٟٕ١ذٍ ًٍ ١قـّـ١ذز ً

وزجن ذال رَ ضإد ٞجٌـٛدجتغ

جِح جٌػحٔ١س ٚجعّٙح ( ٌ ِٓ ) ٍٝ١جً٘ جٌرظشز ٚ ،وحٔص ِٓ لِٗٛ
أ٠ؼحً ،ضضٚؾٙح ف ٟجٌرظشز ػٕذِح وحْ ٠ر١غ ئذٍٗ ٠ٚغطرؼغ جٌطّش،
٠ٚرذ ٚأٔٗ ؽٍمٙح أ٠ؼح ً جال جٔٗ ٔذَ ػٍ ٝؽاللٙح ٚ.لحي فٙ١ح :
ضّ٘ٛص سذؼح ً ذحٌّؼرش ٚجػكـح ً
أذص لشضحٖ جٌ َٛ١ئال ضـشجٚقـح
أسذص ػٍ ٗ١سجدز قؼـشِـ١س
ِٚشضؿض وأْ ف ٗ١جٌّظحذكـح
ئرج ٘ ٟقٍص وشذالء فٍؼٍـؼـح ً
فؿٛص جٌؼز٠د دٙٔٚح فحٌٕٛجذكـح
ٚذحٔص ٔٛج٘ح ِٓ ٔٛجن ٚؽحٚػص
ِغ جٌشحٔث ٓ١جٌشحِطحش جٌىٛجشكح
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فمٛال ٌٍ ً٘ ٍٝ١ضؼٛع ٔحدِـح ً
ٌٗ سؾؼس لحي جٌطالق ِّحصقح
فاْ ٘ ٟلحٌص ال فمٛال ٌٙح ذٍٝ
أال ضطم ٓ١جٌؿحس٠حش جٌزٚجذـكـح
ٚوحٔص ٌٗ أخرحس ِغ جٌخٍ١فس ػّش ذٓ جٌخطحخ (سػ ٟهللا
ػٕٗ)  ،فمذ ٚفذ جٌشحػش ِؼٓ ئٌ ٝػّش ذٓ جٌخطحخ سػ ٟهللا ػٕٗ
ِغطؼٕ١ح ً ذٗ ػٍ ٝذؼغ أِشٖٚ ،خحؽرٗ ذمظ١ذز ِطٍؼٙح :
ضأ ٚذٗ ؽ١ف ذزجش جٌؿشجغــــــُ
فٕحَ سف١محٖ ١ٌٚظ ذٕـحتــــــــــــــُ
.

ٚوحْ ِؼٓ ذٓ أٚط ِثٕحغح ً ج٠ ٞكد جالٔحظ ٚ ،وحْ ٠كغٓ طكرس
ذٕحضٗ ٚضشذ١طٓٙ؛ فٌٛذ ٌرؼغ ػش١شضٗ ذٕطح فىش٘ٙح جذ٘ٛح ٚأظٙش
ؾضػح ً ِٓ رٌه؛ فمحي ِؼٓ:
سأ٠ص سؾحالً ٠ىش٘ ْٛذٕحضـٙـــــُ
ٚف ٓٙ١ال ضىزخ ٔغــــــــــحء طٛجٌف
ٚفٚ ٓٙ١جأل٠حَ ضؼػش ذحٌفـــــطـٝ
ٔٛجدخ ال ٍّ٠ـٍـٕـــــــٗ ٔٚـٛجتـــــــف
ٚوحْ ِؼح٠ٚس ذٓ جذ ٟعف١حْ ٠فؼٍٗ ف١مٛي:

( أشؼش أً٘ جٌؿحٍ٘١س ص٘١ش ذٓ أذ ٟعٍّٚ ،ٝأشؼش أً٘ جإلعالَ جذٕٗ
وؼد ِٚؼٓ ذٓ أٚط ).
 ٛ٘ٚطحقد الِ١س جٌؼؿُ ِٚطٍؼٙح :
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ٌؼّشن ِح أدسٚ ٞئٔ ٟألٚؾً
ػٍ ٝإٔ٠ح ضؼذ ٚجٌّٕ١ـــــس أٚي
سقً ئٌ ٝجٌشحَ ٚجٌرظشز ،جال جٔٗ وف ذظشٖ ف ٟأٚجخش أ٠حِٗ،
ٚوحْ ٠طشدد جٌ ٝػر١ذ هللا ذٓ ػرحط ٚػرذ هللا ذٓ ؾؼفش ذٓ أذٟ
ؽحٌد ف١رحٌغحْ ف ٟئوشجِٗٚ .روش جْ ػر١ذ هللا ذٓ جٌؼرحط ذٓ ػرذ
جٌّطٍد ِش ذّؼٓ ذٓ أٚط جٌّضٔٚ ٟلذ وف ذظشٖ فمحي ٌٗ٠ :ح
ِؼٓ ،و١ف قحٌه؟ فمحي ٌٗ :ػؼف ذظشٚ ٞوػش ػ١حٌٚ ٟغٍرٕٟ
جٌذ .ٓ٠لحيٚ :وُ دٕ٠ه؟ لحي :ػششز آالف دسُ٘ .فرؼع ذٙح ئٌ .ٗ١غُ ِش
ذٗ ِٓ جٌغذ فمحي ٌٗ :و١ف أطركص ٠ح ِؼٓ؟ فمحي:
أخزش ذؼ ٓ١جٌّحي قطٔ ٝـٙـىـطـٗ
ٚذحٌـذ ٓ٠قـطـِ ٝـح أوــــــــــــحد أدجْ
ٚقط ٝعأٌص جٌمشع ػٕذ ر ٞٚجٌغٕٝ
ٚسد فـالْ قـحؾـطـٚ ٟفـــــــــــــالْ
فمحي ٌٗ ػر١ذ هللا :هللا جٌّغطؼحْ ،ئٔح ذؼػٕح ئٌ١ه ذحألِظ ٌمّسً
فّحٌىطٙح قط ٝجٔطضػص ِٓ ٠ذن ،فأ ٞشٟء ٌألً٘ ٚجٌمشجذس
ٚجٌؿ١شجْ! ٚذؼع ئٌ ٗ١ذؼششز آالف دسُ٘ أخش .ٜفّذقٗ لحتال :
ئٔه فشع ِـٓ لـش٠ش ٚئٔـّـــــــح
ضّؽ جٌٕذِٕٙ ٜح جٌركٛس جٌفـــٛجسع
غٚٛج لحدزً ٌٍٕحط ذطـكــــحء ِـــى ٍس
ٌٚ ُٙعمح٠حش جٌكؿ١ؽ جٌـذٚجفــــــغ
فٍّح دػٛج ٌٍّٛش ٌُ ضره ِٕـٙـــــُ
ػٍ ٝقحدظ جٌذ٘ش جٌؼ ْٛ١جٌذٚجِــغ
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ٚجضظً ذؼذد ِٓ جٌٛالز ٚغ١شُ٘ ِػً ػرذ هللا ذٓ جٌضذ١ش ف ٟأغٕحء
ٚال٠طٗ ػٍ ٝجٌكؿحصٚ ،ػر١ذ هللا ذٓ ػرحطٚ ،ػرذ هللا ذٓ ؾؼفش،
ٚعؼ١ذ ذٓ جٌؼحصٚ ،وحٔص ِٛجلفٗ ِؼِ ُٙخطٍفس ذ ٓ١جٌزَ ٚجٌّذ٠ف،
ٚلذ ٘ؿح ػرذ هللا ذٓ جٌضذ١ش ألٔٗ ٌُ ٠كغٓ ٚفحدضِّٗٚ ،ح لحٌٗ ف ٟرٌه:
غذََّ٠ـسً
جٌش٠ـحـ ُ
ّ
ظٍٍٕح ذ ُّ
غـــطٓ ّ
ٌذ ٜجذٓ ُّ
جٌضذ١ش ؾحٌغ ٓ١ذّٕض ٍي

شش ِكؼـش
ئٌ ٝأْ ضؼحٌ ٝجٌٍ ً١فّ ِ ٟ
ِٓ جٌخ١ش ٚجٌّؼشٚف ٚجٌشفذ ِمفـش

ٚل ً١لذَِ شحػشٔح ِؼٓ ذٓ جٚط جٌ ٝجٌرظشز ِٛ٠ح ً فأٔشذ فٟ
جٌّشذذٚ ،وحْ جٌفشصدق قحػشج  .فٛلف جٌفشصدق ِكحٚالً جٌِٕٕٗ ً١
 ِٓٚل ِٗٛق ٓ١خحؽرٗ لحتالً:
 ٠ح ِؼٓ ِٓ جٌز٠ ٞمٛي:ٌؼّشن ِح ُِض َْٕ٠سُ س٘ ُ
ِؼـــــٓ
ؾ
ٍ

ُ
ضـطـحق ٚال عـــــــــــٕحَ
ذأؾـفحْ
ٍ

فشد ػٍِ ٗ١ؼٓ لحتالً :أضؼشف ٠ح فشصدق ِٓ جٌز٠ ٞمٛي:
ٌؼّشن ِح ضّ ُُ ١أ٘ ًُ فـٍؽٍ

وــــــشجَ
ذأسدجف جٌٍّــــٛن ٚال
ِ

فحػطش جٌفشصدق ٠مٛي ٌٗ :
قغره ٠ح ِؼٓ ،ئّٔح ؾشذطه.
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 ٚعحس شؼش ِؼٓ ػٍ ٝجٌغٓ جٌٕحطٚ ،جعطشٙذ ذٗ ج ٌٍغِٓٚ،ْٛ٠ٛ
أشٙش شؼشٖ ٚجٌز ٞجطرف ِػال ٚعحتشج ػٍ ٝوً ٌغحْ ل: ٌٗٛ
ف١ح ػؿرح ً ٌّٓ سذ١ص ؽفالً أٌمّـــٗ ذأؽشجف جٌرٕـــــــحْ
أػٍّٗ جٌشِح٠س وً َٛ٠
أػٍّٗ جٌفطٛز وً ٚلــــص

فٍّح جشطذ

عحػذٖ سِـــــــحٟٔ

فٍّح ؽــــش شحسذٗ ؾفحٔـــــٟ
فٍّح لحي لحف١ــــــس ٘ؿــحٟٔ

ٚوُ ػٍّطٗ ٔظُ جٌمـــــٛجفٟ

ٚل ً١جْ جٌخٍ١فس ػرذ جٌٍّه ذٓ ِشٚجْ لحي ِٛ٠ح ً ٚػٕذٖ ػذد ِٓ
أً٘ ذ١طٗ ٌٚٚذٖ:
 ٌ١مً ٚجقذ ِٕىُ أقغٓ شؼش عّؼٗ .فزوشٚج الِشب جٌم١ظ ٚجألػشٚ ٝؽشفس قط ٝأضٛجػٍِ ٝكحعٓ ِح
لحٌٛج ،فمحي ػرذ جٌٍّه :أشؼشُ٘ ٚهللا جٌز٠ ٞمٛي:
سقُ لٍّص أظفحس ػغـٕـٗ
ٚرٍ ٞ

ذكٍّ ٟػٕٗ ١ٌ ٛ٘ٚظ ٌٗ قـٍـُ

ئرج عّطٗ ٚطً جٌمشجذس عحِـٕـٟ
فط١ؼطٙح ،ضٍه جٌغفح٘س ٚجٌظـٍـُ
فحعؼٌ ٝى ٟأذٕٙ٠ٚ ٟذَ طحٌكـٟ
١ٌٚظ جٌز٠ ٞرٕ ٟوّٓ شأٔٗ جٌٙذَ
٠كحٚي سغّ ٟال ٠كـحٚي غـ١شٖ
ٚوحٌّٛش ػٕذ ٞأْ ٕ٠حي ٌٗ سغُ
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ٌٚ ٌٗ ٓ١ضؼـطـفٍ
فّح صٌص فٍ ٟ

ػٍ ٗ١وّح ضكٕ ٛػٍ ٝجٌـٌٛـذ جألَ

ألعطً ِٕٗ جٌؼغٓ قط ٝعٍٍـطـٗ
ػغٓ ٠ؼ١ك ذٗ جٌكٍُ
ٚئْ وحْ رج
ٍ
لحٌٛج ِٓٚ :لحتٍٙح ٠ح أِ١ش جٌّإِٕٓ١؟
أٚط جٌّضٟٔ
لحيِ :ؼٓ ذٓ ٍ
ٚل ً١وحْ ٌّؼٓ ذٓ أٚط جِشأزً ٠محي ٌٙح ( غٛس ) ٚوحْ لذ جقرٙح
ِٚحٌص ٔفغٗ جٌٙ١ح ٚ ،وحٔص قؼش٠س ٔشأش ذحٌشحَٚ ،وحٔص فِ ٟؼٓ
أػشجذ١س ٌٛٚغس  ،فىحٔص ضؼكه ِٓ ػؿشف١طٗ فغحفش ئٌ ٝجٌشحَ فٟ
ذؼغ أػٛجِٗ  ،فطح٘ص جٌمحفٍس ػٓ جٌطش٠ك ٚػذٌٛج ػٓ جٌّحء ،فطٚٛج
د
ِٕحصٌٚ ُٙعحسٚج ٍ١ٌٚ ُِٙٛ٠ط ،ُٙفغمؾ فشط ِؼٓ فِ ٟخرة ػ ٍ
ٚدخٍص ٠ذٖ ف ،ٗ١فٍُ ٠غططغ جٌفشط أْ ٠م ِٓ َٛشذز جٌؼطش قطٝ
قٍّٗ أً٘ جٌشفمس قّالً فأٔٙؼٚ ،ٖٛؾؼً ِؼٓ ٠مٛدٖ ٠ٚمٛي:
ٌ ٛشٙذضٕٚ ٟؾـٛجد ٞغـٛس
ٚجٌشأط فِ ٗ١ـِٚ ً١ـٛس
ٌؼكىص قط ً١ّ٠ ٝجٌىٛس
 ِٓٚجخرحسٖ ج٠ؼح جٔٗ عحفش ئٌ ٝجٌشحَ ٚخٍف جذٕطٗ ٌ ٍٝ١ف ٟؾٛجس
ػّش ذٓ أذ ٟعٍّس ٚأِٗ أَ عٍّس أَ جٌّإِٕ ٓ١سػ ٟهللا ػٕٙح ٚفٟ
ؾٛجس ػحطُ ذٓ ػّش ذٓ جٌخطحخ سػ ٟهللا ػٕٗ .فمحي ٌٗ ذؼغ
ػش١شضٗ:
 ػٍ ِٓ ٝخٍفص جذٕطه ٌ ٍٝ١ذحٌكؿحص  ٟ٘ٚطر١س ٌ١ظ ٌٙح ِٓ٠ىفٍٙح؟
503

فمحي فحؾحذ ُٙشؼشج
ٌؼّشن ِحي ٌ ٍٝ١ذذجس ِؼـ١ؼـــ ٍس
ِٚح ش١خٙح أْ غحخ ػٕٙح ذخحتف
ٚئْ ٌٙح ؾحس٠ ٌٓ ٓ٠غذسج ذـٙـــــح
سذ١د جٌٕرٚ ٟجذٓ خ١ش جٌخالتف
أٚط ِىس ػٍ ٝجذٓ جٌضذ١ش
 ِٓٚجخرحسٖ ج٠ؼح ل : ً١لذَ ِؼٓ ذٓ ٍ
فأٔضٌٗ د٠ش جٌؼ١فحْٚ ،وحْ ٕ٠ضٌٙح جٌغشذحء ٚأذٕحء جٌغرٚ ً١جٌؼٛ١ف،
ذط١ظ
فألحَ  ِٗٛ٠فٍُ ٠طؼُ ش١ثحً؛ قط ٝئرج وحْ جٌٍ ً١ؾحءُ٘ جذٓ جٌضذ١ش ٍ
٘شَ ٘ض ًٍ ٠فمحي :وٍٛج ِٓ ٘زجٚ ،وحٔٛج جوػش ِٓ عرؼ ٓ١سؾالً؛
ٍ
فغؼد ِؼٓ ٚخشؼ ِٓ ػٕذٖ ،فأض ٝػر١ذ هللا ذٓ جٌؼرحط ،فؼ١فٗ
ٚق ٍّّٗ ٚوغحٖ ،غُ أض ٝػرذ هللا ذٓ ؾؼفش ٚقذغٗ قذ٠ػٗ ،فأػطحٖ قطٝ
أسػحٖٚ ،ألحَ ػٕذٖ غالغح ً غُ سقً فمحي ٙ٠ؿ ٛجذٓ جٌضذ١ش ّ٠ٚذـ جذٓ
ؾؼفش ٚجذٓ ػرحط سػ ٟهللا ضؼحٌ ٝػٕ ُٙأؾّؼ: ٓ١
ظٍٍٕح ذّـغـطـٓ جٌـش٠حـ غـذ٠ـــــسً
ئٌ ٝأْ ضؼٍ ٝجٌ َٛ١ف ٟشش ِكؼش
ٌذ ٜجذٓ جٌضذ١ش قحذغ ٓ١ذـّـٕـض ٍي
ذىش ٚلذ ؽـحي ِٛ٠ـٕـــــــح
سِحٔح أذٍ ٛ
ٚلحي جؽؼّٛج ِٕٗ ٔٚـكـٓ غـالغس

ِٓ جٌخ١ش ٚجٌّؼشٚف ٚجٌشفذ ِمفش
ٌ١ظ ِٓ جٌشحء جٌكؿحص ٞأػـفـــــش
ٍ
ٚعرؼ ْٛئٔغحٔح ً ف١حٌـإَ ِـخـرـش
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فمٍص ٌٗ ال ضمـشٔـح فـأِـحِـٕــــــح
ؾفحْ جذٓ ػرحط جٌؼال ٚجذٓ ؾؼفش
ٚوٓ إِٓح ً ٚجٔؼك ذـطـ١غـه ئٔــــــٗ
ٌٗ أػٕض ٕ٠ـض ٚػٍـٙ١ـح ٚأذـشـــــش
ضٛف ٟف ٟجٌّذٕ٠س جٌّٕٛسز عٕس\ ٘ 64ؿش٠س ١ِ 683 -الد٠س
٠طغُ شؼش ِؼٓ ذٓ أٚط ذحٌؿضجٌس ٚجٌمٛز ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ لٍِّ ِطٗ
ضرٛأ ِىحٔسً ِشِٛلس ذ ٓ١شؼشجء ػظشٖ  ٚضٕٛػص أغشجع
ٚلذ َ
جٌمٛي ف ٟشؼش ٖ ٚلحي ف ٟجٌفخشٚجٌّذ٠ف ٚجٌٙؿحء ٚجٌغضي،
ٚجضغّص ِؼحٔ ٟغضٌٗ ذحٌؼفس ٚجٌشطحٔس ٚجٌرؼذ ػٓ جٌفكشٚ ،غٍد
ػٍ ٟشؼشٖ ِؼحٔ ٟجٌطؼمً ٚجٌطشٚ ٞٚجٌكىّس ،قط ٝئْ وػ١شجً ِٓ
أذ١حضٗ وحٔص أِػحالً ٚقىّحً ِٓٚ ،رٌه ل:ٌٗٛ
٠ـــــــــَٛ
جٌـشِح٠س و ًّ
أُ ِ
ػٍّ ُّٗ ِ ّ
ٍ

فٍ ّّح جشـــطّذ عـــــــحػذ ُٖ سِـحٔـٟ

٠ٚؼىظ شؼشٖ ؽر١ؼس جٌك١حز جألدذ١س ف ٟجٌكمرس جٌط ٟػحشٙح،
٠ٚغؿً ٌٗ أٔٗ ٌُ ٕ٠كذس ئٌ ٝجإلعفحف جٌز ٞؽرغ ِؼحٔ ٟغ١شٖ ِٓ
ذؼغ شؼشجء ػظشٖ ٚؾٚ . ٍٗ١جخطُ ذكػ ٟذٙزٖ جٌمظ١ذز ٌٗ ٠مٛي
فٙ١ح :
ٚرَ ٞس ِق ٍُ لَـــٍَّ
ُ
ػــــــ ْغ ِٕٗ
ـــّص
أظــــفـــحس ِ
َ
ذكـــٍـــّــ ٟػـــٕٗ ٘ٚـــٌ ٛـــ١ظ ٌٗ ِقــــٍُ

ُ٠كـــحُ ٚي َسغــّـــ ٟال ٠كـــحُ ٚي غــــــ١ـــشٖ
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جٌش ْغُ
ٚوـــحٌّـــٛش ػـــٕذ ٞأْ ُ َ٠ك ًَّ ذٗ َّ
ْـــف ػـٕٗ أ ُ
غــــغ َػْٕ١ح ً ػٍ ٝلَزٜ
ِ
فاْ أػ ُ
١ٌٚظ ٌٗ ذحٌظــفـــف ػــٓ رٔــرـــــٗ ِػٍُ
سجتش
ٚئْ أٔـــطـــظـــش ِـــٕٗ أ ُو ْٓ ِػً
ٍ
عــٙـــحَ َػــــذ ُ ٍُ٠ ٚــغطٙحع ذٙح جٌؼَؼُ
َ
ُ
طـــرشش ػــــٍِ ٝــــحوحْ ذــٚ ٕٝ١ذٕٗ١
قــــشخ جأللحسخ ٚجٌغٍ ُُ
ِٚح ضــغـــطــٞٛ
ُ
ُ
جٌٕـــأٚ ٞجٌّــــش ُء لـــحدس
ٚذحدسش ِـــٕٗ
َ
ػـــــٍ ٝعـــٙـّٗ ِحدجَ ف ٟوف ِٗ جٌغُُ ٙ
ػـــشػ ٟفـ ٟجٌ ُّــغَــــَّ١د ؾح٘ذج
ْ َ٠ٚشط ُُ
ِ
ٌ
٘ــــٛجْ ٚال شَـــــطْ ُُ
١ٌٚـــظ ٌٗ ػـــٕــذٞ
طـــ ًَ جٌمــشجذس عحِٕٟ
ئرج عــــّــــطُٗ َْ ٚ
لـــطـــ١ؼــطٙح ضٍه جٌغــفـــح٘ـسُ ٚجإلغ ُُ
٠ــــأخ ٠َ ٚؼــظٕٟ
ػــُٗ ٌٍِّٕــظـــف
ٚئْ أدَ ُ
َ
ػُ ٌ ٛكــــ ْىُ ؾـــحتــــش َغْ١شُٖ جٌكىُ
٠ٚـــذ ُ
ٚجٌـــــشقـــــــُ جٌطٟ
فٍٛال جضــــمــــح ُء هللا
ِ
قـــك ٚضَؼـــطـــٍُ١ـٙح ُ
ٌ
ظٍ ُُ
ِسػــــح٠ـــطُــٙح
ئرج ً ٌؼـــالُٖ ذـــــحسلــٚ ٟخطّطٗ
َــــحس ال ٠شحو َُٚ ٗٙعـــــ ُُ
ذـــٛعـــُ شَــــــٕ ٍ
٠ٚــغـــؼــ ٝئرج أذــٕــ١ٌ ٟـٙذَ طحٌكٟ
١ٌٚظ جٌز٠ ٞرٕ ٟوّـــٓ شأٔٗ جٌٙـــــذ َُ
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ظـــــحط ٍس
٠ـــٛدُ ٌ ٛأٔــُِ ٟـــ ْؼـــ ِذ ٌَ ر ٚخَـــ َ
ٚأوــــــشٖ ُؾـــــٙــذ ٞأْ ُ٠خحٌطٗ جٌؼُــــذْ َُ
َ٠ٚؼـــطَذُّ ُ
غـــ ْٕــّح ً ف ٟجٌكٛجدظ َٔىرـــــطٟ
عــــَٕح ٌء ٚال ُ
غــ ْٕ ُُ
ِٚح ئْ ٌٗ فـــــ١ـــٙــــح َ
فــّــــح صٌــــص فـــٌ ٟـــٚ ٌٗ ٟٕ١ضؼطــفٟ
ػــــٍــ ٗ١وــــّح ضـــكــــٕ ٛػٍ ٝجٌٌٛذ جأل َُ
ٚخـــفـــغ ٌٗ ِـــٕـــ ٟجٌؿــــٕحـ ضــــــأٌفح ً
ٍ
ٚجٌش ْقــــــ ُُ
ٌطـــــذٔــــ١ـــــٗ ِٕ ٟجٌمـــــشجذسُ ِ ّ
ٚلــــ ٌٟٛئرج أخــــش ٝػـــٍــِ ٗ١ـــظ١رس
أال جعــٍُ فـذجن جٌخح ُي ر ٚجٌؼَ ْمـــذ ٚجٌؼَــــــ ُُّ
طــرش ٞػٍ ٝأشــــ١ح َء ِــــٕٗ ض ُ ِـش٠رُٕٟ
ٚوظّ ٟػٍ ٝغ١ظٚ ٟلذ ٕ٠فغ جٌ َىظـــــ ُُ
ؼــغــٓ قط ٝجعطٍٍطُــٗ
ألعـــطً ِـــٕٗ جٌ ِ ّ
ُ
جٌؿ ْش َُ
ػ ْغ ٍٓ
ٚلـــذ وــــــحْ رج ِ
٠ؼ١ك ذٗ ِ
ُ
سأ٠ص ج ْٔػالِح ً ذـــ١ـــٕـــٕح فـــشلـــؼـــطــٗ
ذـــشفمٚ ٟئقــــ١حتٚ ٟلـــذ ُ٠ـش ْل َغ جٌػٍَـــ ُُ
عؼـح ً
ُ
ظـــــذْس ِـــــٕٗ ض َ َُّ ٛ
ٚأذــــشأش ِغ ًَّ جٌ َّ
ذكٍـــّ ٟوـــّح ُ٠ــشف ٝذحالدْ َِ٠ٚس جٌ َى ٍْــــــ ُُ
جسفَـــــأ َ َّْ ِٔـفــــحسٖ
فـــــذج٠ٚطـــــٗ قـــــطْ ٝ
ـــــــــشَ
ط
ْ
فَــــؼُــــذٔح وأٔح ٌُ ٠ــىٓ ذٕٕ١ح َ
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ٚأؽفـــأ َ ٔــــحس جٌكــــشخ ذـ١ـٕـٚ ٟذٕ١ــــٗ
ع ٍْ ُُ
فأطــرــف ذــؼــذ جٌكـــشخ ٘ٚـــٌٕ ٛح َ

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

ٟٝخف حُٖٔ٤
(ػزي حَُكٖٔ رٖ حٓٔخػ) َ٤

ػزي حَُكٖٔ رٖ آٔخػ َ٤رٖ ػزي ً ٍ٬رٖ ىحً رٖ أر ٢ؿٔي
ٖٓ حٍ هًٞحٕ حُلٔ ٖٓ . ١َ٤حر٘خء حُ(ٝ . ٖٔ٤ه٘ٓ ٢ٛ )ٕ٫ٞخٍُ
ٗؼٞد هَ٣زش ٖٓ ٘ٛؼخء ُ ٫حٍص طٔٔ ٠ر٘لْ ح ْٓ٫كظ ٠حُ..ّٞ٤
ٗخػَ ػخٕ ك ٢حُؼَٜح ٢ً٘ٝ ١ٞٓ٫د(ّ ٝ
ٟخف حًُ ٚٗ٫ )ٖٔ٤خ ٕ
كخثن حُلٖٔ ٝحُـٔخٍ ٟٝخء حُٞؿّ ٝ ٚ
ٟخ كخ ٛز٤لخ َٓ٘هخ ًٝخٕ حكي
ػ٬ػش ػَكظ ْٜحُؼَد ًخٗٞح َ٣طخى ٕٝحٓٞحمٓ ْٛو٘ؼ ٖ٤ه٘٤ش حٛخرظْٜ
ٔخى ٟٝ ْٛٝ .خف حُٝ ٖٔ٤حُٔو٘غ
رخُؼ ٖ٤حََُ٘٣س ٝطول ْٜ٤ػٖ حٗظخٍ حُل ّ
حٌُ٘يٝ ١حرُ ٞر٤ي حُطخثًٝ ٢خٕ ك ٢كٖٔ ِ١ؼظ٘٣ ٚز ٚػَٔ حرٖ حرٍ ٢ر٤ؼش
حُٔوِٓٝ ٢ٓٝخٍ ك ٢ىٍرٝ ٚحهظل ٠حػَ ٙك ٢حُظـٍِ ر٘ٔخء حُو ّٞؿَ٤
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٤ٛخد ٝ ٫ٝؿَ كٌخٕ ؿٔ٣ ٫ ٬٤و٘ ٠حكيح حًح طـٍِ رز٘خص حُوزخثَ
 ٞٛٝحُوخثَ :
ُ٤ض ٘ٛيح حٗـِط٘خ ٓخطؼي
ٗٝلض حٗلٔ٘خ ٓٔخ طـي
ًُِّٔخ هِضُ ٓظ٤ٓ ٠ؼخىُٗخ
ٟلٌَضْ ٌ ٘ٛي ٝهخُض رؼي ؿي
ِ

ُٔٔض ك ٢ك٤خس ٟٝخف ٗٔخءح ًؼَ ػخٕ ٓؼ ٖٜك٤خس ػخ١ل٤ش
آػخٍٛخ كٗ ٢ؼَ ٖٜ٘ٓ ٙحَٓأس ٤٘ٔ٣ش ٍٟٝ( ٢ٛش ر٘ض ػًَٔ٘ ٖٓ )ٝيس
ًخٕ هي حكزٜخ ٝػ٘وٜخ ٝرخىُظ ٚحُ٘ٞم ٝحُٔلزش ٝحهِٜض ُٝ ٚهي ٗظْ
كٜ٤خ ٗؼَح ًؼَ٤ح ح ٫حٗ٣ ُْ ٚظِٝؿٜخ ٗ ٖٓٝؼَ ٙكٜ٤خ :
ٓٔٞص اُٜ٤خ رؼيٓخ ٗخّ رؼِٜخ
ٝهي ٓٝيطش حٌُق كِ٤ُ ٢ش حَُٜى
أٗخٍص رطَف حُؼ ٖ٤أَٓٝ ٬ٛكزخ
ٓظؼط ٠حٌُ ١ط ٟٜٞػٍِ ٠ؿْ ٖٓ كٔي
أُٔض طَ ٖٓ ٟكُ٘ٞخ ٖٓ ػيٗٝخ
 ًَٝؿٗ ّ٬خٓن حٗ٧ق هي َٓى
كوِض ُٜخ إ حَٓإ كخػِٔ٘ٚ
اًح ٓخ أهٌ حُٔ٤ق ُْ حكلَ حُؼيى

 ٌٙٛٝحُو٤ٜيس ٗزٜ٤ش رو ٍٞحُ٘خػَ حُـخ ٢ِٛحَٓ١ء حُو: ْ٤
ٓٔٞص اُٜ٤خ رؼيٓخ ٗخّ أِٜٛخ
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ٓٔ ٞكزخد حُٔخء كخ ٫ػِ ٠كخٍ
كوخُض ٓزخى هللا حٗي كخٟل٢
أُٔض طَ ٟحُٔٔخٍ ٝحُ٘خّ ك٢ُٞ
أ٣وظِ٘ٝ ٢حَُٔ٘ك٠ٓ ٢خؿؼ٢
ٗٞ٘ٔٓٝش ٍُم ًؤٗ٤خد أؿٞحٍ
 ُٚٝكٍٟٝ (٢ش ) ه٤ٜيس كٞحٍ٣ش ؿِٔ٤ش ٜٓ٘خ:
هخُض ح ٫ ٫طِـٖ ىحٍٗخ
إ أرخٗخ ٍؿَ ؿخثَ
هِض كبٗ١ ٢خُذ ؿَس ٓ٘ش
٤ٓٝلٛ ٢خٍّ رخطَ
هخُض كبٕ حُو ٖٓ َٜى٘ٗٝخ
هِض كبٗ ٢كٞهش ظخَٛ
هخُض كبٕ حُزلَ ٖٓ ى٘ٗٝخ
هِض كبٗٓ ٢خرق ٓخَٛ
هخُض كل ٢ُٞاهٞس ٓزؼش
هِض كبٗ ٢ؿخُذ هخَٛ
هخُض كِ٤غ ٍحر ٞر٘٘٤خ
هِض كبٗ ٢أٓي ػخهَ
هخُض ُوي أػ٤٤ظ٘خ كـش
كخص اًح ٓخ ٛـغ حُٔخَٓ
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ٝأٓو ٢ػِ٘٤خ ًٔو ١ٞحُ٘يٟ
ُِ٤ش ٗ ٫خس ُ ٫ٝحؿَ

 ٢ٛٝػِ ٠ؿَحٍ هٜخثي ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش ك٤غ ٣لخ ٍٝػَٔ ٛخكزظٚ
رو٤ٜيط: ٚ
فلما رات من لد تثور منهم
واٌماظهم لالت اشر كٌؾ تامر
فملت ابادٌهم فاما افوتهم
واما ٌنال السٌؾ ثاءرا

فٌثر
أ

فمالت اتحمٌما لمن لال كاشح
علٌنا وتصدٌما لما كان ٌإثر
فما كان البد منه فبؽٌره
من االمر ادنى للخفاء

واستر

رٔ٘٤خ حػظزَ حُيًظ ٚ١ ٍٞكٔ ٖ٤ه٤ٜيس ٟٝخف حُ٢ٛ ٌٙٛ ٖٔ٤
حُو٤ٜيس حُلٞحٍ٣ش ح ٠ُٝ٫ك ٢ح٫ىد حُؼَر ٢كً ٢ظخر ٚكي٣غ حٍ٫رؼخء ك٢
ؿِث ٚحٍٝ٫
ٓٝغ إٔ ٓٞؿش حُلظق ىكؼض رٟٞخف اُ ٠حُ٘خّ  ٌُٚ٘ٝرو٣ ٢لٖ اُ٠
كز٤زظٍٟٝ ( ٚش) ٣ٝو:ٍٞ
أرض رخُ٘خّ ٗلٔ ٢إٔ طط٤زخ
طًٌَص حُٔ٘خٍُ ٝحُلز٤زخ
طًٌَص حُٔ٘خٍُ ٖٓ ٗؼٞد
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ٝك٤خ أٛزل ٞهطؼٞح ٗؼٞرخ

ػخٕ ٟٝخف حُ ٖٔ٤ك٤خس حٗز ٚدأٓطٍٞس كوي أكخ ١حُـٔ ٝٞك٤خطٚ
ًٌُٝي ظَٝف ٓٔخطًٕ ٫ٝ ٚخى ٕؿي ٟٞٝكخ ُل٤خط ٚك ٢طٞحٍ٣ن َ٤ٓ ٝ
ح٧ىد ًزو٤ش حُ٘ؼَحء ُٝؼَ َٓؿغ ًُي ٣ؼٞى اُ ٠حُؼٜز٤ش حُوزِ٤ش حُوئ٣ش
ر ٖ٤حُو٤ٔ٤ش ٝحُٔ٤خٗ٤ش ح ٝحٗ ٚهي ٗ ًٕٞ١و٤ٜش ه٤خُ٤ش هي ٗٔؾ حَُٝحس
كُٜٞخ رؼ ٞحُوُ ٜٚظط٤ذ ٝطٔٔٔٓ ٞخَٓحطٝ ْٜأُلوٞح رٓ ٚـٔٞػش
حٍُْؿق أٍٗ ٚؿَ
ٖٓ حُوٜخثي حُـُِ٤ش حَُه٤وش ٝاًح ًخٕ ٗو٤ٜش كو٤و٤ش ف
ٖٓ ػخٓش حُ٘ؼَحء ٗ ٌٖ٣ ُْٝخػَح ٜٓٔخ ًح رخ ٍٍ ٗ ٖٓٝؼَ:ٙ
ذ ٣ ٫طُ ٤غ
٣خ ٖٓ ُوِ ٍ
َ
ن
حُِحؿَ٣ ٫ٝ ٖ٣لُ ٤
طِٔ ٞهِٞد ً ١ٝحُٟٜٞ
م
ق ٝحُُٔ٘ ٞ
 ٞٛٝحٌُِّٔ ُ
حٓخ هٜظ ٚحٍُٜٔ٘ٞس ٓغ أّ حُز٘ ٖ٤كخٗ٧ ٢هق ٜٓ٘خ ٓٞهق حُ٘ي
ٝحٜٗخ ٖٓ ٗٔؾ حُو٤خٍ ٝكٔذ ٝك٤غ حٜٗخ ُْ طٌظذ ا ٫ك ٢حُؼ َٜحُؼزخٓ٢
ٍٝرٔخ ًظزض ػِٔٗ ٠ن ه ٜٚحُق ُِ٤ش ِ٤ُٝش ُِظِٔ٤ش حٍ ٝرٔخ ًظزض
ُِ٘ ٖٓ َ٤ر٤ض حُو٬كش حًٝ ١ٞٓ٫خٗض ػ٬هش حُؼيحٝس كخَٟس ر ٖ٤ر٤ض
حُو٬كش ح٣ٞٓ٫ش ٝحُوِلخء حُؼزخٓ ٝ ٖ٤٤ظخَٛس ٛ ٖٓٝخكزٓٝ . ْٜلخىٛخ :
ك ٢ه٬كش حُ٤ُٞي رٖ ػزي حُِٔي هيّ ٟٝخف حُ ٖٔ٤حٌُٓ ٠ش حٌَُٔٓش
كخؿخ كَأ ٟأّ حُز٘ ٢ٛٝ ٖ٤ر٘ض ػزي حُؼِ ِ٣رٖ َٓٝحٕ ُٝٝؽ حُوِ٤لش
حُ٤ُٞي رٖ ػزي حُِٔي ًٝخٗض ؿِٔ٤ش  ٝهي حٓظؤًٗض ُٝؿٜخ ٫ىحء ُِلؾ كؤًٕ
ُٜخ ُٔٝخ رِـض ٌٓش – ًٝخٕ حُ٤ُٞي هي طٞػي ٖٓ طـٍِ رِٝؿظ ٚأ ٝأٖٓ ١
ؿٞحٍٜ٣خ ٌُٜ٘ٝ -خ ٍرٔخ ًخٗض طَ٣ي حٕ ٣ظـٍِ رٜخ حُ٘ؼَحء ًٔخ طـُِٞح
رؤهض ُٝؿٜخ كخٔ١ش ر٘ض ػزي حُِٔي حَٓحس ػَٔ رٖ ػزي حُؼًِٔٝ ِ٣خ
طـُِٞح رٌٔ٘٤ش ر٘ض حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٝ ٢طـُِٞح رز٘ض ٓؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ
ٖٓ هزَ ًٔٝخ ًخٗٞح ٣ظـُِ ٕٞرٌَ َٗ٣لش ٝؿِٔ٤ش ٍٝىص ٌٓش كوِ١ َ٤زض
اًُ ٠ؼ ّ َ٤ػِس ّ ٝٝ
 ٟخف إٔ ًٌَ٣حٛخ كؤٓخ ًؼ َ٤كوخف حُوِ٤لش ًًَ ٌُٚ٘ٝ
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اكي ٟؿٞحٍٜ٣خ طيػ( ٠ؿخَٟس ) حٓخ ٟٝخف كظـٍِ رؤّ حُز٘ٔٓٝ ٖ٤خ
هخُ ٚكٜ٤خ :
ُ
م هِز٢
ع
َ ٛي َ
حُز٤ـٖ  ٝحُظَّلَ َُّ ُ
َ
َ
 ٝطَُّٞضْ أ ُّّ
حُزِ٘ ٖ٤رُِ ِزّ٢
حُ٘لْ ك ٢حُ ُل َُُٔ ٍِ ٞيَٜ٣خ
ص
ػِ ٞ
ُ
ٛلز٢
ٔ ِْ ِٓ َِّ٘ ٢
خُـ ْ
َٝط َ َِ ٠َُّٞر ِ
ِِ ُِ ٝوي هُِضُ  ٝحُٔيحٓ ُغ طــَ١
َ ٞ
د
ريٓٞعٍ ًؤٜٗخ كَ ُْ ٤
ؿ َْ ِ
َؿ َِػخ ً
ُِلَحم  َّ ٞ٣ط َ ََُّٞضْ :
ِ
ٔز!٢
ز ٢هللاُ ً ٝحُ َٔؼَ ِخٍؽِ َك ْ
َك ْ
ٔ َ
فكزض ٟٝخفح ٝػ٘وظٝ ٚحكزٜخ ِ١ٝزض ٓ٘ ٚإٔ ٣ظزؼٜخ اُ ٠حُ٘خّ .
أ
فطزؼٜخ ٓٝيف ُٝؿٜخ حُوِ٤لش حُ٤ُٞي رٖ ػزي حُِٔي كٔذ ٗ٤ٜلش كز٤زظٚ
أّ حُز٘ٝٝ ٖ٤ػيط ٚأٜٗخ ٓظؼَٔ ًَ ٓخ كٓٝ ٢ؼٜخ ٍكٔخ٣ظٍٝ ٚكؼش ٗؤٕٙ
كوَرُٝ ٚؿٜخ حُ٤ُٞي ٝأًَٓٝ ٚحٗؼْ ػِ ٚ٤رؼِْ ػِ٤ش حُوٝ ّٞكخٗ٤ش
حُو٬كش ًٝخٕ ٣ظَىى ػِ ٠حّ حُزً٘ٝ ٖ٤خٕ ؿٔ ٬٤كظ ٠طؼِوض رٝ ٚطؼِن
د
رٜخ ٝ .ػَف ر٘خص ٔٗٝخء ٍؿخٍ حُيٞ٣حٕ رٌُي ٝريأٝح ٣ظَرٙ ٕٜٞ
َ٣ٝحهز - ٚٗٞكٔذ ٓخ طٌ ًَ ٙحَُٝح٣ش ٝه َ٤ح ًٔ ٝخ  ًٌَ٣حُيًظٚ١ ٍٞ
كٔ ٖ٤إٔ حُ٤ُٞي أٛي ٟؿٞح َٛحػـظز ٚحُُٝ ٠ؿظٝ ٚحٍِٜٓخ ٓغ أكي حُويّ
حُٜ٤خ ُٔٝخ ىهَ حُوخىّ ػِٜ٤خ ُ٤ؼطٜ٤خ حُـٞح َٛكَأ ٟػ٘يٛخ ٟٝخفح
كؤَٓػض ٟٝٝؼض ٟٝخكخ ك٘ٛ ٢يٝم ٖٓ ه٘ذ ًخٕ ػ٘يٛخ ٝحُوخىّ
ًُ َٟ٣ي .
أهٌص حُـٞح ٖٓ َٛحُوخىّ كطٔغ حُوخىّ ِ١ٝذ اكي ٌٙٛ ٟحُـٞحَٛ
كؤرض ػِٗٝ ٚ٤ظْطٝٝ ٚروظ ٚكخَٜٗف ؿخٟزخ ٝأهزَ حُوِ٤لش رٔخ ٍآٙ
كؤظ َٜحُوِ٤لش طٌٌ٣ز ٚػْ أَٓ روظَ حُوخىّ ُ٤زو ٠حَٓ َٓ٫ح ه٘٤ش حُل٤٠لش
ػْ ٗ ٖٓ ٜٞكٝ ٍٙٞىهَ ػِ ٠حٌُِٔش كبًح رٜخ طظٔ٘ ٢كـِْ ػِ٠
حُٜ٘يٝم حٌُٛٝ ١ل ٚحُوخىّ ُٝ ٚهخٍ:
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 ٛزٌٛ ٢ُ ٢ح حُٜ٘يٝم . هخُض :هٌ ؿ َٙ٤كبٗ ٚػِ ِ٣ػِ.٢ٝ َٛحٟطَص ُِٔٞحكوش كخَٓ هيحُٓ٘ ٚوِ ٚحُٞٓ ٠هغ ؿِ ٚٓٞك٢
كؤ ّ
حُو َٜػْ أَٓ رللَ كلَس ػٔ٤وش ٘ٛخى ٝىكٖ حُٜ٘يٝم كٜ٤خ ى ٕٝإٔ
٣لظل ٚػْ ٍىٓٞح حُللَس ٝطٔخٝص حٟٝٝ ٍٝ٫ؼٞح كٞهٜخ ح٫كَٕس
كـِْ حُوِ٤لش كٞهٝ ٚهخٍ:
 إ ًخٕ ٟٝخف ك ٚ٤كوي ُو ٢ؿِحءٝ ٙإ ُْ  ٌٖ٣كبٗٔخ ىك٘خ٘ٛيٝم !ٗ ٖٓٝ ..ؼَ ٙكٜ٤خ ح٠٣خ :
ح
ٓـَى
كظَّخ َّ ٗ ٌْظُْ ُكَِٗ٘خ َكظَّخٓخ
ع ػَٓ٬خ
ٔظ َ ْز ِو ٢حُيَُّٓ ٞ
ٝػَْ َٗ َّ ٬
َّ
إ حٌُ ١ر ٢هي طلخه َْ ٝحػظِ٠
َ
ٝأٍٝع حٓ٧وخٓخ
ٔٗٝخ ُٝح َى
َ
حُز٘٠٣َٓ ٖ٤ش ً
ه ْي أٛزلضْ أ ُّّ
ن ْ
إٔ َ َ٣
َٗ ْوْ٘ ُٗٝ ٠
ٌِ ٕٞكٔخٓخ
٘ ِل ُ
ٍد ٓظؼ٘ ٢رط ٍِ ٞروخثٜخ
٣خ َّ
ٝحؿزَ رٜخ حٍٓ٧خ ٍَ ٝح٣٧ظخٓخ
ْ
حُـَ٣ذ رؤٍٜٟخ
ٝحؿزَ رٜخ حَُؿ ََ
َ
ْ
كخٍم ح٧مٝح ٍَ ٝح٧ػٔخٓخ
ه ْي
َ
ٍٝح َِ ٛ
ًَ ْْ ٍح ِؿ َ
زَٝ ٖ٤رُ َّئ ٍّ
زَ ٖ٤
د َؿ٘خ ِرٜخ اػْٜخٓخ
ػ ِ
ُُٞٔ ٜح ِروُ َْ ِ
د ظخَٛس ِ حُؼ٘خ ٓلٔٞىس ٍ
رـ٘خ ِ
َ٫

ع ًٜٓ٬خ اػظخٓخ
ٔ٣ظطخ ُ
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ٝحُلو٤وش حٕ  ٌٙٛح٧هٞحٍ حُ٣َٜلش ك ٢أّ حُزً٘ ٖ٤خٗض ىٝحكغ ه٣ٞش
ُي ٟحُ٤ُٞي ُِظوٌِٛ ٖٓ ٚح حَُؿَ حٌُ ٨ٓ ١حُيٗ٤خ رخُظـٍِ رِٝؿظٚ
أكْ َّ ٝ
ف رٔخ ٣ل ٢٤ر ٖٓ ٚهطَ كَحف ٣زظـ ٢حُٔزَ
ٗؼَح ً ٝهي
ٟخ ٌ
َّ
ٔ٣ٝؼٍٟ٫ ٠خء حُوِ٤لش كٔيف حُ٤ُٞي رؼيس هٜخثي .
ٓٔخ هخٍ كٓ ٢يك: ٚ
حًح ٓخٍ حُ٤ُٞي ر٘خ َٓٗخ
حُ ٠ه َ٤طِق ر ٖٜه٬٤
ٗٝيهَ رخَُٔ ٍٝى٣خٍ هّٞ
ٗٝؼوذ حهَ ٖ٣حً٬٣ٝٝ ٟ
ًٔخ هخٍ ح٠٣خ ُ :
كؼِ ٠حرٖ َٓٝحٕ حُٔ ٖٓ ّ٬حَٓة
ٌٓٔٝ٣ ٠م ٖٓ حَُهخى حهِٚ
ح
كبُ٤ي أػِٔض حُٔطخ٣خ هَٔح ً
ٝهطؼض حٍٝحف حُ٘ظخء ٝظِٚ

 ٌٙٛ ٌُٖٝحُوٜخثي ُْ ط٘لغ ُٝ ٚىرَ حُ٤ُٞي ُوظِٝ ٚه َ٤أٗ ٚىك٘ ٚك٤خ ً
ك ٢كلَس كلَٛخ ُ ٚك ٢هًٔ َٜٙخ ؿخء ك ٢هٜظ ٚحػ. ٙ٬
ٝحػَ  ٌٙٛحُلخىػش حهظلّ ٝ ٠
ٟخف ٝحٗظٜض ك٤خط . ٚحٓ ٝخ  َ٤٘٣حُٝ ٠كخطٚ
ًُٝي ػخّ \ ٛ 90ـَ٣ش – ٬٤ٓ 708ى٣ش .
ٔٓٝخ حًًًَ٘ ٙخ كٍٞ٠ح ك ٢حكظلخ٫ص حَُٔري حُٔ٘٣ٞش ك ٢هخػش حَُٗ٤ي
رزـيحى رـٞحٍ ُٝحٍس حُؼوخكش ٝحٍٗ٫خى ػخّ ٝ 1986ك َ٠حُ٘خػَ حُ٢٘ٔ٤
( ػزي هللا حُزَىٝ ) ٢ٗٝحٗ٘يٗخ ه٤ٜيط ٚحَُحثؼش :
ٓخًح أكيع ػٖ ٘ٛؼخء ٣خ أرظ٢
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ِٓ٤لش ػخٗوخٛخ حَُٔ ٝحُـَد
ٓخطض رٜ٘يٝم ٟٝخف ر ٬ػٖٔ
ٔ٣ ُْٝض ك ٢ك٘خٛخ حُؼ٘ن ٝحُطَد
كٌخٗض ه٤ٜيس ٍحثؼش حكظظلٜخ َٓ٘٤ح ُوٜش ٟٝخف حُٖٔ٤
أُٜزض ًلٞف حُلخ ٖ٣َٟطٜل٤وخ ٛٝلو٘خ ًُ ٚؼَ٤ح ٝكخُ حُ٘خػَ
ف
رخُـخثِس  ٖٓٝكن ٗخػَ حُ ٖٔ٤إٔ ٔ٣ظِ ٌٙٛ ْٜحٓ٧طٍٞس ُٖ ٌُٚ٘ٝ
٣ـؼِٜخ طظل ٍٞاُ ٠كو٤وش ك ٢ه٤ٜيط. ٚ
ٝحهظْ ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَ: ٙ

رخٕ حُ َو ُِِ ٤
َ
َ ٜيػُٞح
 ٢ر َٔ ْٖ ُ
ػ ِِّ ْوضَ كَخ ْٗ َ
ػ َْ َ٘٤
ق َُ ِٔ ٛغ
كي َْٓ ُغ َ
٤ي ٝح ٍٝ ٙح ًِ ٌ
ً٤ق حُِوخ ُء ٝه ْي أٟلضْ ٌٜ٘ٔٓٝخ
َ
ْ٘ ٛؼخ َء ْأَ ٝ
ُ
ُ َِٟغ
رطٖ حُ َٔ ِلَِّش َ ِٓ ْٖ َ
ً ْْ ىٜٗٝخ ْ
أٗ ْ٤رٜخ
ك٤خف ٫
ٖٓ
ٍ
َ
ا َّ٫حُظِٝ ُْ ٤اَّ٫
حُظزٝ ٢حُٔز ُغ
ُّ
ٝحٍىُٙ
ذ
َ ٍَ َٜ ْ٘ َٓ ٝ
ِ
ِ ٛو ِ
حٛ٧يحء ِ
ُ
حُل ٖ٤أ ٝطو ُغ
حُٔٔخء طلُّ ٞ
َ٤١
ِ
ُ
ٓ ٫خإٓ ُٙخ ُء أكٔخءٍ طوَظُٚ
ع
ٔوَخس ِ ٛ ٫ٝخ ٍى ُ ََِ ً ٫ٝ
أ٣ي ١حُ ُّ
ذ
ا ّ٫ط َ ََ ُّ
ٓ ُن ِػ ِْزخ ىٌُ َٛ ٍَ َُٚٗٝ
ْ٘ ُٓ ٢ٜظ َ َو ُغ
ِٖٓ ِػ َْ ِٓ ٍ
 ٞكؤرخءٍ كَ َ
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طو ٍُ ٞػخًُظ ً٬ٜٓ ٢كوِضُ ُٜخ
طيٍْ ٖ٣
َ
اُ٤ي كَْ ٜ
ع
ٖٓ أى ُ
ػِ٘ ٢
ٝحؿ ز ِٚ
َ
٤ًٝق ُ
أطَىُ ٗ َْوٜخ ً كِ ٍَ ٢
ٝك ٢حٗ٧خٓ َِ ْ
ٖٓ ك٘خث ُِ ُٔ ٚغ
ض ر ٢ؿ ُّي حُوزَ٤س ِ ُ ْْ
ض ُِ ً٘ ٞ
ٝأٗ ِ
ٔ١غ ٖٓ ٗٔ٤ظُ ٔ١ ٢غ
٣طٔؼي ك٢
ِ
ٍ
اٗ٤ُ ٢ؼ ٢ُٗٞؿي ١كؤطًَُٚ
ع
ع أ ََ ْك َ٤خٗخ ً كؤ ْٗ َو ِي ُ
ػ َْٔيح ً ٝأُه َي ُ
ٛي ٍِْْ ١
ٝأه ُِِٗ ٚ
ٝأ ًْظ ُ ُْ حُٔ ََِّ كَ ٢
كظٌُ ٌٕٞ٣ ٠حى حُوٓ ٍٞطِ ُغ
ٝأطْ َُىُ حُو ٍَ ٞا ّ٫كَُٓ ٢ح َؿ َؼش ٍ
كظَّ ٌَ٣ ٠
ٔظ َ ِٔ ُغ
ُُ ِْ ُٓ َُُٚ ٕٞق َْ ُٓ ٝ
حَُح ِػًٍَ ٢خثِزَُٚ
 َ٫هُ َّٞطِ ٢هُ َّٞس ُ َّ
حٌُِذ ٝحَُر ُغ
٣ؤ ١ٝك٤ؤ ١ٝاُِٚ ٤
ُ
حُؼٔ٤ق حٌُ٘٣ ١ظ ُّي ػوزظُٚ
٫ٝ
ِ
كظ٣ ٠ز٤ضُ ٝرخهٗ ٢ؼِ ِ ٚهط ُغ
م ١خهَظ ِٚ
لٔ َُ حُ َؼ ْز ُي ِّٓ٘خ كَ َْ ٞ
ِ ٣َ ٫
ُ َٗٝ
ٗل ِٔ َُ ٓخ  ٫طلَٔ حُوَ َِ ُغ
لٖ ْ
حُو٣ ّٞلٔز٘خ
ٝرؼٞ
ٓ٘خ حٗ٧خس ُ
ُ
ِ
اّٗخ
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ع
ٓ ََ ُ
رِطخ ٌء ٝك ٢ارطخثَِ٘خ َ

************************
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٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش ح١ٞٓ٫

٣ِ٣ ٞٛي رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ رٖ كَد حرٖ حٓ٤ش
حُوَٗ ٢حُوِ٤لش ح ١ٞٓ٫حُٔؼَٝف .
ُٝي رخُٔخ٘ٓ َٕٝ١ش \٬٤ٓ 683ى٣ش ٘ٗٝؤ ك ٢ىٓ٘ن
 ٞٛٝ.حرٖ حُوِ٤لش ح ١ٞٓ٧حٓ ٍٝ٧ؼخ٣ٝش رٖ أرٓ ٢ل٤خٕٝ ،ك ٢حُظَط٤ذ
حُُِِٓ٘ ٢و٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٣ؼظزَ ٣ِ٣ي حُوِ٤لش حُٔخرغ ٍُِٖٔٔٔ٤
 ( ْٛٝحر ٞرٌَ حُٜي٣ن ٝػَٔ رٖ حُوطخد ٝػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٝػِ٢
رٖ حر١ ٢خُذ ٝحُلٖٔ رٖ ػِٓٝ ٢ؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ ٣ِ٣ٝي
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رٖ ٓؼخ٣ٝش ) ٝػخٗ ٢هِلخء ر٘ ٢أٓ٤ش رؼي ٝحُيٝ ٙهي كٌْ حُز٬ى
ٓيس حٍرغ ٓ٘ٞحص .
ص ٍٟٝحُو٬كش رؼي ٝكخس أر٘ٓ ٚ٤ش \ٛ 60ـَ٣ش .
ًٝخٕ ٓؼخ٣ٝش رٖ حرٓ ٢ل٤خٕ هي حٛزق هِ٤لش ُِِٖٔٔٔ٤
رؼي ط٘خٍُ حٓ٫خّ حُلٖٔ رٖ ػِٓ ٢ز ٢حَُٓ ٍٞحُلز٤ذ حُٜٔطل ٠ملسو هيلع هللا ىلص
ػٖ حُو٬كش كو٘خ ُيٓخء حُِٔٔٔ ٖ٤كٌخٕ ًٔخ حهزَ حُ٘ز ٢دمحم ٠ِٛ
هللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كً ٖ٤خٕ حُلٖٔ ١ل ٬ك٤غ هخٍ ملسو هيلع هللا ىلص :
( حٕ ُٝيٌٛ ١ح ِٜ٣ق ر ٖ٤كَهظ ٖٓ ٖ٤حُِٔٔٔ. ) ٖ٤
ٔٓٝخ  ًٌَ٣حٕ حٓ٫خّ حُلٖٔ رٖ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػٜ٘ٔخ
ٝحٍٟخٔٛخ هي حهٌ حُؼٜي ػِٓ ٠ؼخ٣ٝش حٕ  ٌٕٞ٣حُوِ٤لش رؼيٝ ٙحٕ
طٞك ٢ح ٝهظَ  ٌٕٞ٣حُوِ٤لش ٗو٤و ٚحٓ٫خّ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٢ٍٟ ٢
هللا ػٜ٘ٔخ ٝحٍٟخٔٛخ ح ٫حٕ ٓؼخ٣ٝش ٌٗغ حُؼٜي حً حهٌ حُز٤ؼش
ُُٞي٣ِ٣ ٙي ك ٢ك٤خط . ٚكِٔخ طٞكٓ ٢ؼخ٣ٝش حٛزق ٣ِ٣ي هِ٤لش
ُِِٔٔٔ ٖ٤كخكيػض كظ٘ش ك ٢ر٬ى حُِٔٔٔ. ٖ٤
ٝحٓظ٘غ ػٖ ر٤ؼظ ٚػزي هللا رٖ حُِرٝ َ٤حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٢
ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ْٜكخَٜٗف ح ٍٝ٧آٌُ ٠ش ٝحُؼخٗ ٢اُ ٠حٌُٞكش ٝحػِ٘خ
حُؼٍٞس ػِ ٠حُو٬كش ح٣ٞٓ٫ش.
.
كٌخٗض ػٍٞس حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٝ ٢كخؿؼش حٓظٜ٘خى حٓ٫خّ
(حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢ٍٟ )٢هللا ػٜ٘ٔخ اً هظٍِ ٚؿخٍ ٣ِ٣ي دًَر٬ء
ٓ٘ش\ ٛ 61ــَ٣ش.
.
ٝهِغ أ َٛحُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ١خػظ٘ٓ ٚش\ ٛ 63ـَ٣ش ك٤غ
حػِٖ ػزي هللا رٖ حُِر َ٤ػٍٞط ٚك ٢حُلـخُ ( ٌٓش حٌَُِٔٓش ٝحُٔي٘٣ش
حٍُٔ٘ٞس )* كؤٍَٓ ٣ِ٣ي اُ ِْٔٓ ْٜ٤رٖ ػوزش حَُٔٝ ١أَٓ ٙإٔ
ٔ٣ظز٤لٜخ ػ٬ػش أ٣خّ ٝإٔ ٣زخ٣غ أِٜٛخ ػِ ٠أٗ ْٜهٝ ٍٞػز٤ي ُ٣ِ٤ي،
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كلؼَ ر ِْٔٓ ْٜح٧كخػ َ٤حُوز٤لشٝ ،هظَ كٜ٤خ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٜلخرش
ٝحُظخرؼ.ٖ٤
ٝك ٢ه٬كش ٣ِ٣ي كظق حُِٔٔٔ ٕٞر٬ى حُٔـَد
ح٧ه ( ٠ٜحُـِحثَ ٝحُٔـَد ) ػِ٣ ٠ي ح َ٤ٓ٧ػوزش رٖ ٗخكغ ٝحٓظيص
حُيُٝش حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٫ش حُ ٠حُٔل ٢٤ح. ٢ِٔ١٫
ٝكظق ك ُٚ٘ٓ ٢ح٠٣خ ٖٓ ر٬ى حَُٔ٘م روخٍٝ ٟهٞحٍُّ
ِٛٝٝض حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٫ش حُ٘ٓ ٠خٍف حُ ٖ٤ٜك ٢حَُٔ٘م ػِ٠
٣ي حُوخثي ِْٓٔ رٖ ُ٣خى.
٣ِ٣ٝي أ ٍٝهِ٤لش هيّ حٌُؼزش ًٔٝخٛخ دحُي٣زخؽ حُؤَٝحٗ٢
ٝ .حُ ٚ٤ح٠٣خ ٔ٘٣ذ ٗ٣ِ٣ َٜي ك ٢ىٓ٘ن ك٤غ حَٓ ر٘وٍٝ٫ ٚحء
ٓي٘٣ش ىٓ٘ن ٝؿ١ٞظٜخ .
ه َ٤حًٗ ٚخٕ ِٗٝػخ حُ ٠حُِٝ ٜٞحُٔـ٤ٓ ٕٞخُِٔ٘ ٫خء
.
طٞك ٢ك ٢حُؼخَٗ ٖٓ ٍر٤غ ح ٍٝ٫حػ٘خء كٜخٍ ؿٚ٘٤
ٌُٔش حٌَُٔٓش ًُٝي رٔ٘طوش كٍٞحٕ ٖٓ أٍ ٝكٔ ٚك ٢حُ٘خّ
ٓ٘ش حٍرغ ٓٝظُِٜ ٖ٤ـَس حُٔٞحكن ُٔ٘ش ٬٤ٓ 684ى٣ش
٣ِ٣ي ًخٕ ٗخػَح ٔ٣ظخُ ٗؼَ ٙرخُٔٓ٬ش رخَُهش
ٝحُؼٌٝرش ٝطؼظزَ هٜخثي ٙحُـُِ٤ش ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَ حُؼَرُ ٢ـٞىطٜخ
ٍٝهظٜخ
٣و ٍٞك ٢ه٤ٜيس ُ٣ ٚلوَ ر٘لٔٝ ٚح: ِٚٛ
َـخد ُٓ٘خ َهـشٌ
ْ َ١ه َ
ٝحًَُ ُ
ظي ُُ َ٘٣
ذ ِّ
ـذ
د َه ٍزض ٝحَُّ٘ ـي٣َ ٟظ َ َ
َّ ٜز ُ
ِرـِ٘ ٞ
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ـٖ ْ٘ٛ ٝـخ ً رَؼـيَٓـخ
رؼّ٘٤ـش حُؼََِ َٔ ِْ ٤
ٔٔخىُ َ ٝؿ َ
د
َهلَ َ
ن حُ ِ ّ
وـَ ُ
خُٝطْـ ُٚحُؼَ َ
ٓـَٓ ٬ـشٌ ُِ َوـ٤ـخ ُِ َٜـخ
كَظَل َّ٤ـشٌ َ ٝ
ـذ
َ َٓ ٝغ حُظ َّ ِلَّ٤ـ ِش ٝحُ َّ
ٔٓ٬ـ ِش َٓ َْ َك ُ
َحى َٝرَ َْ٘٘٤ـخ
أََّٗ ٠حٛظ َ َي ِْ ٣
ض َٛ ْٖ َٓ َٝ ،ـي ِ
ـذ
كَ ِْـ ٌؾ كَوَُِّـشُ َٓ ْ٘ ِؼـؾٍ كخُـ َٔ َْهَ ُ
ـٗٞي ٍَؿ َزـشً
َ
ُٝػ َْٔ ِ
ِٛي ََ٘ٔ٣ؼُ ِ
ض أَ ِ
ـٖ َٝأٍَ َ
ُّ ٟ
ػِّ٘ٝ، ٢أَِ ٢ ِِ ٛر ٢أ َ َ
ـذ
َ
ؿ ُ
٤ْ ٜظ ِ٘ـ٢
ُ٤ـْ ُِ ٢هُ َََٗـخ ُء ِا ْٕ أ َ ْه َ
أ َ ََ ٝ
َك ِيرُٞح َ
ـذ
ـٝ ٢كِٜ٤ـ ُْ ُٓ ْ
ٔظ َ ْؼظِ ُ
ػَِ َّ
َ٣ؤ َرـَ ٝ ٠ؿ ـ ّيِى أ َ ْٕ أ َ ُِ َ
٤ـٖ َُِِٞػَـ ٍش
ػَو ٌَ أ َ
ـذ
ػ٤ـٖ ِرـ َِٝ ٚهَ ٌ
ِـذ هَُِّ ُ
ُ
حرٖ َُ َ
ٝأََٗخ ُ
٤ـْ ُِ َٞٓ ٝـيِ١
ِٓ َّ ٝحُ َل ِط ِ
د
ؼـَ ُ
رَط َلـخ ُء ٌََّٓـشَ ٝحُ َٔ لَِّـشُ ِ َ٣
خٕ ْ ُ٣ؼ َ
ٓلَ َ٤
ـُِِ َٞٓ ٟـيِ١
ٝاُ ٠أَرُِ ٢
ـذ
كَ َٔ ِٖ حُ ُٔ٘خ ًِـ َُ ُِِ ٢اًَح َٓخ أ ُ ْٗ َ
ٔ ُ
ـَّ ٞ
حٕ ك ًّ٤ـخ ٍ٫طلَـخعِ هَ ِزَِ٤ـ ٍش
ََ َُٝ
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ـذ.
َ ُٝؾ حُ َّ
ٔ َٔخ َء ْ َُٝـظ ُ َٜـخ  َ٫أ ُ ْك َـ ُ

٣و ٍٞك ٢حُـٍِ ح٠٣خ :
َؿخ َءصْ ِر َْ ٞؿـ ًٍَ ٚؤ َ َّٕ حُزَـي ٍَْ رَ َْهَؼَـُٚ
ـٖ ُٓ ْؼظـيٍِ
ٍُٗٞح ً َ
ػََِٓ ٠خثِ ٍْ ًخُـُ ْ
ِ ٜ
٘ ْؼَ٘ؼـشً
اكيَ ٣َ ٟي ْٜ٣خ طُؼخِ٘ ٤١ـَ ْٓ ٢
ْ
ـ ٢ػخ ُِ َٔـش
ػ ُ َّْ ح ْ
ٓظَزَيَّصْ ٝهخَُضْ َ ْٛ ٝ
 َ٫ط َ َْ َكَِ َّٖ كَ َٔخ أ َ ْروَ ْ٤ـضَ ِٓ ْٖ َؿَِـيِ١
َٓ ّٞخ أَُوَـ ٠حُ َوَ٤ـخ ٍَ ِرـ ِٚ
َ َٖ ِٓ َ٫ٝحَُّ٘ ِ

َى َه ّيِٛخ َ
ٜلَ ََطْْ ٛ ُٚزـَـشُ حُ َو َــ َِ
ػ ْ
حَُحفِ َُ ْْ طَ ِلـ َِ
ِر َٔخ طَوَُ ٝ ٍُ ٞ
ـْ َّ
ٗ ْٔ ُ
َٓخ أَٓظ َ ِط٤ـ ُغ رِـ ِ ٚطَِ ٞى ٣ـ َغ ُٓ َْط َ ِلـ َِ
ػَِ ٠حُ َّطَِـ َِ
َ َٖ ِٓ َ ٫ٝحُ َّي ْٓ ِغ َٓخ أ َ ْر ٌِـَ ٢

٣ٝو ٍٞح٠٣خ ك ٢حُـٍِ:
ٓؤُظٜخ حُ َٛٞهخُض  ٫طـَ ر٘خ
ٖٓ ٍحّ ٓ٘خ ٛٝخٓ ٫خص رخٌُٔي
ًْ هظُ٘ َ٤خ ٓخص ؿٟٞ
ٖٓ حُـَحّ ٣ ُْٝزية ٣ ُْٝؼي
كوِض حٓظـلَ حَُكٖٔ ٖٓ َُُ
إ حُٔلذ هِ َ٤حُٜزَ ٝحُـِي
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هِلظ٘٣َ١ ٢لخ

 ٢ٛٝهخثِش
طؤِٓٞح ً٤ق كؼَ حُظز ٢رخٓ٧ي

ٗخُض ػِ٣ ٠يٛخ ٓخ ُْ طِ٘٣ ٚي١
ٗو٘خ ػِٓ ٠ؼ ْٜأٛٝض ر ٚؿِي١
ًؤَٗ١ ٚم َٗٔ ك ٢أٗخِٜٓخ
أٍٟٝ ٝش ٍٛؼظٜخ حُٔلذ رخُزَى
ٝه ّٞكخؿزٜخ ٖٓ ًَ ٗخك٤ش
ٗٝزَ ٓوِظٜخ طَٓ ٢رً ٚزي١
ٓيص ٓٞحٗطٜخ كً ٢لٜخ ًَٗخ
ط٤ٜي هِز ٢ر ٖٓ ٚىحهَ حُـٔي
أٍٗ ُٞ ٚٔ٤أطٜخ حُْ٘ٔ ٓخ ِ١ؼض
ٖٓ رؼي ٍإ٣ظٜخ ٓٞ٣خ ػِ ٠أكي
ٓؤُظٜخ حُ َٛٞهخُض  ٫ :طـِ ر٘خ
ٖٓ ٍحّ ٓ٘خ ٛٝخٓ ٫خص رخٌُٔي
كٌْ هظُ٘ َ٤خ رخُلذ ٓخص ؿٟٞ
ّٕ حُـَحّ ٣ ُْٝزية ٣ ُْٝؼي
كوِض  :حٓظـلَ حَُكٖٔ ٖٓ َُُ
إ حُٔلذ هِ َ٤حُٜزَ ٝحُـِي
هي هِلظ٘٣َ١ ٢لخ  ٢ٛٝهخثِش
طؤِٓٞح ً٤ق كؼَ حُظز ٢رخٓ٧ي
هخُض ُط٤ق ه٤خٍ ُحٍٗ٢٠ٓٝ ٢
رخهلل ٛل ٫ٝ ٚط٘و ٫ٝ ٚطِى
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كوخٍ  :هِلظٓ ُٞ ٚخص ٖٓ ظٔؤ
ٝهِض  :هق ػٖ ٍٝٝى حُٔخء ُْ َ٣ى
هخُض ٛ :يهض حُٞكخ ك ٢حُلذ ٗٔ٤ظٚ
٣خ رَى ًحى حٌُ ١هخُض ػًِ ٠زي١
ٝ :حٓظَؿؼض ٓؤُض ػ٘ ٢كوُٜ َ٤خ
ٓخ كٍٓ ٖٓ ٚ٤ن ىهض ٣يح ر٤ي
ٝأٓطَص ُئُئح ٖٓ َٗؿْ ٓٝوض
ٍٝىح ٝػ٠ض ػِ ٠حُؼ٘خد رخُزَى
ٝأٗ٘يص رِٔخٕ حُلخٍ هخثِش
ٖٓ ؿٓ ٫ٝ ًَٙ َ٤طَ ٓ ٫ٝيى
ٝهللا ٓخ كِٗض أهض ُلوي أم
كِٗ ٢ػِ ٫ٝ ٚ٤أّ ػُِٝ ٠ي
إ ٣لٔي ٢ٗٝػِٞٓ ٠ط ٢كٞح أٓل٢
كظ ٠ػِ ٠حُٔٞص ُْ أهِ ٖٓ ٞحُلٔي

***********************************
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٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ حُؼول٢
٣ِ٣ ٞٛي رٖ حُلٌْ رٖ ػؼٔخٕ أر ٢حُؼخٛ ٙخكذ ٍٓ ٍٞهللا دمحم
ملسو هيلع هللا ىلص ٝأر ٞحُؼخ ٞٛ ٙرٖ رَ٘ رٖ ػزي ىٔٛخٕ رٖ ػزي هللا رٖ ٔٛخّ رٖ أرخٕ
رٖ ٔ٣خٍ رٖ ٓخُي رٖ كط ٢٤رٖ ؿْ٘ ٖٓ ػو٤ق ٝه َ٤إٔ ػؼٔخٕ ػٔ.ٚ
كؼؼٔخٕ أر ٢حُؼخ ٙحُؼول٣ ٢و :ٍٞهخٍ ُ ٍٍٞٓ ٢هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
(أّ هٓٞي ٝحهيٍ ْٛرؤٟؼل ْٜكبٕ ٓ٘ ْٜحُ٠ؼ٤ق ٝحٌُزًٝ َ٤ح حُلخؿش).
ًٌُٝي ؿخء حٕ ػؼٔخٕ رٖ أر ٢حُؼخ ٙهخٍ هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
:ِْٓٝ
( حطوٌٝح ٓئًٗخ ً ٣ ٫ٝؤهٌ ػِ ٠أًحٗ ٚأؿَح ً ) .
 ٝأّ ٣ِ٣ي  ٢ٛرٌَس ر٘ض حُِرَهخٕ رٖ ريٍ ٝأٜٓخ ٤٘ٛيس ر٘ضٛؼٜؼش رٖ ٗخؿ٤شً .خٗض رٌَس أ ٍٝحَٓحس ػَر٤ش ًٍزض حُزلَ كؤهَؽ رٜخ
اُ ٠حُلٌْ ( ٞٛٝرظٞؽ ) .
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ٗخػَ ػخُ ٢حُطزوش حَُك٤ؼش ٖٓ أػ٤خٕ حُؼ َٜح ٖٓ .١ٞٓ٧أَٛ
أر ٢حُ٘لْ
حُطخثق ٝكٜ٤خ ٗ٘ؤ ٝطَػَع ػْ ٛـَٛخ  ٌٖٓٝحُزَٜس ًٝخٕ َّ
َٗ٣لٜخ ٖٓ كٌٔخء حُ٘ؼَحءٛ ٞٛٝ .خكذ حُو٤ٜيس حُظٜ٘ٓ ٢خ:
َٗ٣ض حُٜزخ ٝحُـ َٜرخُلِْ ٝحُظو٠
ٍٝحؿؼض ػوِٝ ٢حُلَِ٣ ْ٤حؿغ
أر ٢حُ٘٤ذ ٝح ّ٬ٓ٩إٔ أطزغ حُٟٜٞ
ٝك ٢حُ٘٤ذ ٝحَُِٔ ّ٬ٓ٩ء ٝحُع
ٓٝخ حُٔخٍ ٝح ِٕٞٛ٧اٝ ٫ىحثغ
 ٫ٝري ٓٞ٣خ ً إٔ طَى حُٞىحثغ
 ٖٓٝكٌٔ ٚك ٢حُ٘ؼَ:

ٝحُ٘خّ ٓزظ٘٤خٕ ٓلٔٞى حُز٘خ٣ش أْ٤ًٓ ٝ
إ ح ،ٍٞٓ٧ىه٤وٜخ ٓٔخ ٤ٜ٣ؾ ُ ٚحُؼظْ٤
ٝحُزـَٜ٣ ٢ع أٝ ِٚٛحُظِْ َٓطؼش ٝهْ٤
ٝهخٍ ٣لوَ رو:ٚٓٞ

ٖٓ ٣ي ٓخث ً٬ػ٘ ٢كبٗ٢
أٗخ حرٖ حُ٤ٜي ٖٓ ِٓق ػو٤ق
ٝك ٢ٓٝ ٢حُزطخف ٓلَ ر٤ظ٢
ٓلَ حُِ٤غ ٖٓ  ٢ٓٝحُـَ٣ق
ٝكً ٢ؼذ ً ٖٓٝخُلً ٢ؼذ
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كِِض ًإحرش حُـزَ حُٔ٘٤ق
ك٣ٞض كوخٍٛخ ؿٍٞح ً ٓٝـيح ً
ًُٝي ٓ٘ظَٗ ٠ٜف حَُ٘٣ق
ٗٔخٗ ًَ ٢أ٤ٛي ٟ ٫ؼ٤ق
رلَٔ حُٔؼ٬٠ص  ٫ٝػ٘٤ق
حٗخى ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ر٣ِ٤ي رٖ حُلٌْ ٓٞ٣خ ك٤غ هخٍ :
 ًخٕ ٗخػَح ًػو٤ق ك ٢حُـخ٤ِٛش هَ٤ح ً ٖٓ ٗخػَ ْٛك ٢ح.ّ٬ٓ٩
ٍ
 كو٣ ٖٓ :ُٚ َ٤ؼ٘ ٢أٓ َ٤حُٔئٖٓ٘٤؟ كوخٍ ُ :ْٜأٓخ ٗخػَ ْٛك ٢ح ّ٬ٓ٩ك٣ِ٤ي رٖ حُلٌْ ك٤غ ٣و:ٍٞكٔخ ٓ٘ي حُ٘زخد ُٔٝض ٓ٘ٚ
اًح ٓؤُظي ُل٤ظي حُو٠خرخ
ػوخثَ ٖٓ ػوخثَ أٗ َٛـ ٍي
ٌٓٝش ُْ ٣ؼوِٖ حًَُـخرـخ
ظؼٖ
٣ ُْٝطَىٕ أروغ ّٞ٣
ٍ
ًِ ٫ٝزخ ً َ١ىٕ  ٫ٝؿَحرخ

ٝهخٍ ٗخػَ ْٛك ٢حُـخ٤ِٛش:
ٝحُ٘٤ذ إ ٣ظ َٜكبٕ ٍٝحءٙ
ػَٔح ً  ٌٕٞ٣هٓ ُٚ٬ظ٘لـْ
ُْ ٘٣ظو ٢٘ٓ ٚحُٔ٘٤ذ هٓ٬شً
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ُٔٝخ رو ٢٘ٓ ٢أُذ ٝأًـْ٤
ًٝخٕ ُ٣ِ٤ي حرٖ حُلٌْ حرٖ ٣وخٍ ُ( ٚػ٘زْ) كٔخص كـِع ػِ ٚ٤ؿِػخ ً
ٗي٣يح ً ٝهخٍ َ٣ػ:ٚ٤

ؿِ ٟهللا ػ٘ ٢ػ٘زٔخ ً ًَ ٛخُـقٍ
اًح ًخٗض ح٫ٝ٧ى ٓ٤جخ ً ؿـِحإٛـخ
 ٞٛحر٘ٝ ٢أٓٔ ٠أؿَٝ ٢ُ ٙػِٗ٢
ػِٗ ٠لٔـٍ ٚد اُـ٫ٝ ٚ٤إٛـخ
ؿ ٍٜٞاًح ؿ َٜحُؼَ٘٤س ٣زظـــ٠
كِ ٠َٟ٣ٝ ْ٤كِٔ ٚكِٔـخإٛـخ
٣ٝؤٖٓ ً ٝكِْ حُؼَ٘٤س ؿِٜٚ
ػِ٣ٝ ٚ٤و٘ ٠ؿ ِٜٚؿ٬ٜإٛخ

ه َ٤ىػ ٠حُلـخؽ رٖ ٓٞ٣ق حُؼول٣ِ٣ ٢ي رٖ حُلٌْ حُؼول ٢كٙ٫ٞ
ًٍٞس (كخٍّ) ٝىكغ اُ ٚ٤ػٜي ٙرٜخ كِٔخ ىهَ ػِٞ٤ُ ٚ٤ىػ ٚهخٍ ُٚ
حُلـخؽ:
 أٗ٘يٗ ٢رؼٗ ٞؼَى ٍٝؿذ حُلـخؽ إٔ ٘٘٣يٓ ٙي٣لخ ً ُ ٚكؤٗ٘يٙه٤ٜيسً ٣لوَ كٜ٤خ ٣و:ٍٞ
ٝأر ٢حٌُِٓ ١ذ حرٖ ًٍَٔ ٟح٣شً
ر٠٤خء طولن ًخُؼوخد حُطـخثَ
ٝأر ٢حٌُ ١كظق حُز٬ى رٔ٤لٚ
كؤًُٜخ ُز٘ ٢حُِٓخٕ حُـخرَ
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ٝأرِٓ ٢ذ حرٖ ًٍَٔ ٟح٣ش
ك ٢حُِٔي طولن ًخُؼوخد حٌُخَٓ
ٝاًح كوَص كوَص ؿٌٌٓ َ٤د
كوَح ً أىم ر ٚكوخٍ حُلخهَ
كِٔخ ٓٔغ حُلـخؽ كوَٓ ٜٞٗ ٙـخٟزخ ً كوَؽ ٣ِ٣ي ٖٓ ؿ َ٤إٔ ٞ٣ىػٚ
كوخٍ حُلـخؽ ُلخؿز:ٚ
 حٍطـغ ٓ٘ ٚحُؼٜي كبًح ٍى ٙكوَ ُ:ٚ أٜٔ٣خ هُ َ٤يٓ :خ ٍٝػي أرٞى أّ ٌٛح؟كَى ٣ِ٣يػِ ٠حُلخؿذ حُؼٜي هخث:٬
ٍٝػض ؿيٓ ١ـيٝ ٙكؼـخُـٚ
ٍٝٝػض ؿيى أػِ٘ح ً رخُطخثق

ٝهَؽ ٣ِ٣ي ػ٘ٓ ٚـ٠زخ ً كِلن رِٔٔ٤خٕ رٖ ػزي حُِٔي ٓٝيك ٚرو٤ٜيطٚ
حُظ ٢أُٜٝخ:
أٓٔ ٠رؤٓٔخء ٌٛح حُوِذ ٓؼٔٞىح
اًح أهٛ ٍٞلخ ٣ؼظـخى ٙػـ٤يح
٣و ٍٞكٜ٤خ:

أٓٔ ٠رؤٓٔخء ٌٛح حُوِذ ٓؼٔٞىح
اًح أهٛ ٍٞلخ ٣ؼظخى ٙػ٤يح
ًؤٕ أك ٖٓ ٍٞؿِ ١ً ٕ٫روَ
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أٛيُ٘ ٟخ ٗز ٚحُؼٝ ٖ٤٘٤حُـ٤يح
أؿَ ١ػِٞٓ ٠ػي ٜٓ٘خ كظوِل٘٢
ك ٬أَٓ  ٫ٝطٞك ٢حُٔٞحػ٤يح
ًؤٗ٘ ّٞ٣ ٢أٓٔ ٫ ٢طٌِٔ٘.. ٢
ً ٝرـ٤ش ٘٣ظٓ ٢ٜخ ُٞٓ ْ٤ؿٞى
ٓٔ٤ض رخْٓ حَٓة أٗزٜض ٗٔ٤ظٚ
كٝ ً٬ٜػئ٤ِٓ ً٫خٕ رٖ ىحٝىح
أكٔي ر ٚك ٢حُ ٍٟٞحُٔخِٓ ٖٓ ٖ٤ٟي
ٝأٗض أٛزلض ك ٢حُزخهٓ ٖ٤لٔٞىح
٣ ٫زَأ حُ٘خّ ٖٓ إٔ ٣لٔيٝح ٌِٓخ ً
ح ْٛ٫ٝك ٢ح ٍ ٞٓ٧حُلِْ ٝحُـٞىح

أ

 ٖٓٝحُ٘خّ ٖٓ ٔ٘٣ذ  ٌٙٛح٧ر٤خص ُؼَٔ رٖ أرٍ ٢ر٤ؼشًُٝ ،ي هطؤ.
كوخٍ ُٔ٤ِٓ ٚخٕ:
 ً ًْٝخٕ أؿَُ ٟي ُؼٔخُش كخٍّ؟ هخٍ :ػَ٘ ٖ٣أُلخ ً.هخٍ :كُ ٢ٜي ػِٓ ٢خ ىٓض ك٤خ ً.
ح ٫حٗ ٚهطغ ػًُ٘ ٚي رؼي ِٓٔ٤خٕ
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ُٔٝخ ٛخٍ ح َٓ٧اُ٣ِ٣ ٠ي رٖ ػزي حُِٔي ػخٍ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ رٖ حر٢
ٛلَس ٝهِغ ر٤ؼش ٣ِ٣ي حرٖ ػزي حُِٔي كٌظذ اُ ٚ٤حُ٘خػَ ٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ
ٗؼَح ً هخٍ ك:ٚ٤
أرخ هخُي هي ٛـض كَرخ ً ََٓ٣س
ٝهي َٗٔص كَد ػٞحٕ كَ٘ٔ
كوخٍ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ :رخهلل أٓظؼ ٖ٤ػْ أٗ٘ي ٙكِٔخ رِؾ ه:ُٚٞ
كبٕ رَ٘ٝٓ ٢حٕ هي ُحٍ ٌِْٜٓ
كبٕ ً٘ض ُْ ط٘ؼَ رٌُي كخٗؼَ
كٔض ٓخؿيح ً أ ٝػٖ ًَٔ٣خ ً كبٕ طٔض
٤ٓٝلي ٓ٘ ٍٜٞرٌلي طؼٌٍ

كوخٍ ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذٓ :خ ٗؼَص رٌُي ػْ أٗ٘ي ٙكِٔخ رِؾ ه:ُٚٞ
كٔض ٓخؿيح ً أ ٝػٖ ًَٔ٣خ ً كبٕ طٔض
٤ٓٝلي ٓ٘ ٍٜٞرٌـلـي طـؼـٌٍ
كوخٌٍٛ :ح  ٫ري ٓ٘. ٚ
 ٝىهَ ٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ ػِ٣ِ٣ ٠ي رٖ حُِٜٔذ كٓ ٢ـٖ حُلـخؽ ٞٛٝ
٣ؼٌد ٝهي كَ ػِٗ ٚ٤ـْ ًخٕ هي ٗـْ ػًِٝ ٚ٤خٗض ٗـ ٚٓٞك ًَ ٢أٓزٞع
ٓظش ػَ٘ أُق ىٍ ْٛكوخٍ ُ:ٚ
أٛزق ك ٢ه٤يى حُٔٔخكش ٝحُـٞ
ًٝك َ٠حُ٬ٜف ٝحُلٔـذ
 ٫رطَ إ طظخرـؼـض ٗـؼـْ
ٛٝخرَ ك ٢حُز٬ء ٓلظـٔـذ
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رُِص ٓزن حُـ٤خى كٜٓ ٢ـ ٍَ
ٝهَٜص ىٓ ٕٝؼ٤ي حُؼَد
ُٓٚ ٠ُٞ
كخُظلض ٣ِ٣ي رٖ حُِٜٔذ اُ٠
ً
ٝهخٍ ُ :ٚأػطٗ ٚـْ ٌٛح حٓ٧زٞع ٜٗٝزَ ػِ ٠حُؼٌحد اُ ٠حُٔزض ح٥هَ.
ٝهخٍ ٣ِ٣ي ػيس هٜخثي ٣ؼخطذ كٜ٤خ أهخ ٙػزي ٍر ٚرٖ حُلٌْ ٝحرٖ ػٔ ٚػزي
حَُكٖٔ رٖ ػؼٔخٕ رٖ أر ٢حُؼخ:ٙ
ًٌ ٠ُٞٓٝثذ حُٔٞء ُٔ٣ ٞظط٤ؼ٘٢
أٛخد ىٓٓٞ٣ ٢خ ً رـ َ٤هـظـَ٤
ٝأػَ ٝػٔخ ٓخءًٝ ٙـؤٗـٔـخ
٣وخى آُ ٠خ ٓـخءٗـ ٢رـيُـَ٤
ٓـخِٓشً ٓ٘ـٝ ٢اًـَحّ ؿـَٙ٤
كٖٔ ٓ٘ـ ٫ٝ ٚرـــٔـَ٤
ر٬
ٍ
ٗ ُٞٝجض ُ ٫ٞحُلِْ ؿيػض أٗلٚ
رـخىة ٝػـِـَ٤
ٍ
رب٣ؼخد ؿـيعٍ
كلخظخ ً ػِ ٠أك ّ٬هٍُ ّٞثظٜـْ
ٍُحٕ  ٕٞ٘٣ِ٣حُ٘ـيً ٟـٜـٍٞ
ٍ
ٝهخٍ ك ٢أه ٚ٤ػزي ٍر:ٚ
 َٔ٣حُ٘ل٘ـخء ٠٣ـٔـَٛـخ
كظ ٖٓ ٍٟٝ ٠ؿٔـَ ٙحُـيحء
كَحٕ ً ٝؿٜش ؿَػض ؿٜظٚ
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ٝهي طؼَ ٝى ٕٝحُـٜش حُٔخء
كظ ٠اًح ٓخ أٓخؽ حَُ٣ن أُِٗ٘٢
ًٓ٘ٔ ٚخ  ٍِ٘٣ح٧ػيحء أػـيحء
أٓؼ ٠كٌ٤لَ ٓؼٓ ٢خ ٓؼ٤ض ُٚ
اًٌٗ ٢حى ٖٓ ح٩هٞحٕ ُوـخء
ًٝـْ ٍ ٣ي ٍ ٣ٝي ُـ ٢ػـ٘ـيٍ ٣ٝ ٙي
٣ؼيٛـٖ طـَح ٍ
ص ٛٝـ ٢آ٫ء
ٝه َ٤حٗ ٚطٞك٘ٓ ٢ش\ٛ 105ــَ٣ش ٬٤ٓ 723 -ى٣ش .
ٝه َ٤إٔ حُؼزخّ رٖ ٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ حُؼولَٛ ٢د ٖٓ ٓٞ٣ق رٖ ػَٔ اُ٠
حُٔ٤خٓش
هخٍ :كـِٔض كٔٓ ٢ـيٛخ ٝؿ٘ ٢٘٤ه ٖٓ ّٞأِٜٛخ ٝهخٍ :كٞهللا اٌٌُُٗ ٢ي
اًح اٗخ ر٘٤ن هي ىهَ ٣ظَؿق ك٤٘ٓ ٢ظ ٚكِٔخ ٍآٗ ٢أهزَ اُ: ٢
كوخٍ حُوٌٛ :ّٞح ؿَ. َ٣
كؤطخٗ ٢كظ ٠ؿِْ اُ ٠ؿ٘ز٢
ػْ هخٍ ُ :٢حُٔ ّ٬ػِ٤ي ٖٓٔ أٗض؟
ػو٤ق
هِضٍ :ؿَ ٖٓ
ٍ
هخٍ :أػَٟض ح٧ى ،ْ٣ػْ ٖٓٔ؟
هِض ٍ :ؿَ ٖٓ ر٘ٓ ٢خُي
كوخٍ ٫ :اُ ٚا ٫هللا! أٓؼِي ٣ؼَف رؤ َٛر٤ظ!ٚ
كوِض :أٗخ ٍؿَ ٖٓ ُٝي أر ٢حُؼخ٢ٛ
هخٍ :حرٖ رَ٘؟
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هِضٗ :ؼْ.
هخٍ :أ ْٜ٣أرٞى؟
هِض٣ِ٣ :ي رٖ حُلٌْ.
هخٍ :كٖٔ حٌُ٣ ١و:ٍٞ
ك٘ ٢حُ٘زخد ٢ٗ ًَٝء كخٕ
ٝػُ ٬يحط٤ٗ ٢زٝ ْٜػ٢ٗ٬
هِض :أر٢
هخٍ :كٖٔ حٌُ٣ ١و:ٍٞ
أَٓ ٫ ٫كزخ رلَحم ُِ٤ـ٠
 ٫ٝرخُ٘٤ذ اً َ١ى حُ٘زخرخ
ٗزخد رخٕ ٓلٔٞىح ٗٝـ٤ذ
ًٓٗ ُْ ْ٤ـي ُٜٔخ حٛطلخرخ
كٔخ ٓ٘ي حُ٘زخد ُٔٝض ٓ٘ٚ
اًح ٓؤُظي ُل٤ظي حُو٠خرخ
هِض :أر٢
هخٍ :كٖٔ حٌُ٣ ١و:ٍٞ
طؼخُٞح كؼيٝح ٣ؼِـْ حُـ٘ـخّ أ٘٣ـخ
ُٜخكز ٚك ٢أ ٍٝحُي َٛطـخرـغ
طِ٣ي َ٣رٞع رٌْ كـ ٢ػـيحىٛـخ
ًٔخ ُ٣ي ك ٢ػَ ٝح٧ى ْ٣حٌُخٍع
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هخٍ :هِض :ؿلَ هللا ُي ًخٕ أر ٢أُ٘ ٕٞٛلٔٝ ٚػَ ٖٓ ٟٚإٔ ٣يهَ ر٘٤ي
ٝر ٖ٤حرٖ ػٔي
كوخٍٍ :كْ هللا أرخى كوي ُٓٔ ٠٠زِٚ٤
ػْ حَٜٗف كُِ٘٘ ٢رٌز٘. ٖ٤
كوخٍ ُ ٢أ َٛحُٔ٤خٓشٓ :خ ٍِٗ أكيح ً هزِي ه. ٢
ٝحهظْ ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ: ٙ

َ٠رُٜخ
٣خ َر ُ
يٍ َٝحَٓ٧ؼخ ٍُ َِ ٣
ُِِ َوَِِ ٤

ىُّ

ِر ُّ ِ ٞى ِٙ
َكوَُّٚ

ـخٍ َى
ِػَف ُِ ِ
َٝح ِ

ذ
حُُِ ّ ِ

ٌُِ١

حُ َلٌُْ ٤

ّ ِ ُٝ َ٤ى ٫
ٓخ َه ُ

َ٣يُّ ٝ

ؼَكُُٚ
َٝحُ َل ُّ
ن ِ َ٣

حٌََُُْ ٣

َٝحِػَِْ ِرؤ َ َّٕ حُ َ
٤ق
َ ٠

َٞ٣

ٞف َ٣ل َٔ ُي أَٝ
ٓخ ً َ
ٓ َ

٤خٕ
َٝ
ُ
حُ٘خّ ُٓزظ َ َ٘ ِ

َٓ ْق

ُٓ ٞى حُ ِز٘خ َِ ٣ش أَٝ

َٝحِػَِْ
اِ َّٕ

كَ ِبَُّٗٚ

رَُ٘ َّ٢

ٍٓٞ
حَ ُ ٧

ىَه٤وَٜخ

ُّ َِٞ٣
ًَُْٓ ٤

َ٘٣ظ َ ِل ُغ

حُؼَُِْ ٤

ِٓ ّٔخ ُ ٤َٜ٣ؾ َُُٚ

حُؼَظُْ ٤

ِرخُ ِؼ ِِْ

ٟخ َُٝ ٙهَي ُِٟٞ٣

حُـََُْ ٣

ع
ُ َٜ
ـَ َ٣ ٢
َٝحُزَ ُ

أََُِٚٛ

َٝحُ ُ
ظِ ُْ ََٓطَؼُُٚ

ََ ٝهُْ ٤

ََُٝوَي ُ َ٣
ٌَ َُ ٕٞي

حُزَؼ٢

ُى أَهخ ً ََ٣ٝو َطؼُ َي

حُ َلُْٔ ٤

ٌَ ُّ
َٝحُ ََٔ ُء َ ُ٣

ُِِ ِـ٘٠

َُ ُ٣ٝ
ٜخٕ

ُِِ َؼي َِّ

حُ َؼيُْ ٣

هَي ُ٣وظِ َُ حُ َل ٍُِ ٞ

حُظ َ ِو ْ٢

ن
ٌَ٣َٝ ١ؼ ُ َُ حُ َل ِٔ ُ
ُ

حُيٖ٣
َٝحُظَز َُ ِٓؼ َُ
ِ

طُن
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حَ٧ػُْ ٤

٢ُِٔ٣

َُ٣ٝزظَِ٠

ُِ َ
ٌحى

ٌٛح

كَؤَُٜٔ ُّ٣خ

حُ َُْٔ ٤٠

َٝحُ ََٔ ُء َ٣ز َو َُ ك ٢حُ ُلوٞ

م َِ َُ ٬ٌَُِِ ٝش ٓخ
ِ

َُْ ٤ٔ٣

ٓخ رُو َُ َٖٓ َُٞ ٛ

ُِِ َٔ٘ٞ

ِٕ َِ ٣ٍَ ٝزٜخ َ
ٝ
ؿ ََ ٌ

ٍَؿُْ ٤

َ ََٟ٣ٝحُوُ َ
َٕٝ

أَٓخ َُٓٚ

حُيُٗ٤خ

د
َٝط ُ َو ََّ ُ

ٓظَجُْ ٤
ًُ َُّ حَِٟٓءٍ َ

ََٔ ٛيٝح ًَٔخ ََ َٔ ٛي

حُ َُْ ٤ٜ٘

كَ٬

ئّ َ٣ي٫َٝ ٌّ ٝ
رُ ٌ

َٗؼُْ ٤

ِٖٓ

َّ أَِٜ٘ٓ ٝخ
 ُٙحُ ِؼ ُ

َ٣جُْ ٤

ٓخ ِػِ ُْ ًٍ ََُٝ ١ي أَُ٣غ

حُُ َُٞي
ًَُِ ُٚح َ ِّ
َ

حَُ٤ظُْ ٤

٢ِٜ
َد
ٛخكزُٜخ حُ َ
ِ
َٝحُ َل ُ

د ػَِ ٠طَِ ٬ط ِِٜخ
ُ

حُ َؼُِّ ٝ

َٖٓ َُّ َٔ َ٣ ٫

ٜٓخ
َِٟح َ

َد ٫
َٝحِػَِْ ِرؤ َ َّٕ حُ َل َ
ؿٞىُٛخ
َٝحُ َو َُ ٤أ َ َ

حُ ُٔ٘خ

ََُٝي ٟحُ َلوَ ٤و ِش ٫
ف
َٔ٣ط٤ؼُٜخ حُ َٔ َِ ُ

َ٣وُْ ٤

ٔئُّ ٝ
حُ َ

ُِ ٛ
ذ ِػ٘ َي ًَ ِّز ِظٜخ حُ َُّٝ٧

*****************
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٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش

 ٞٛحر ٞحٌُ٘ٞف ٣ِ٣ي رٖ حُٜٔش( حُٔ٘ظَ٘) رٖ ِٓٔش حُو َ٤رٖ
َٓٔس رٖ ه٘ َ٤رٖ ًؼذ رٖ ٍر٤ؼش رٖ ػخَٓ رٖ ٛؼٜؼشٗ .خػَ حٓ١ٞ
ًَٗ ٝف ٝهيٍ ك ٢هٚٓٞ
ك ٖٓ ٢حُٖٔ٤
ٝأٓ ٚحَٓأسٌ ٖٓ (١ؼَ) ٝه ُٚ َ٤حرٖ حُطؼَ٣ش ٌّ ْٛٝ
ػيحى ْٛك ٢ؿَّٝ .م١ :ٍ١ؼَ  ٖٓ ْٛػِ٘ رٖ ٝحثَ اهٞس رٌَ رٖ ٝحثَ ٖٓ
أٓي رٖ ٍر٤ؼش رٖ ِٗحًٍٝ .خٕ أر ٞؿَحى أكي ر٘ ٢حُٔ٘ظلن رٖ ػخَٓ رٖ
ػو َ٤أَٓ ١ؼَح ً كٌٔغ ػ٘يُٓ ٙخٗخ ً ػْ هٝ ٙ٬أهٌ ػِ ٚ٤اَٛح ً ُ٤زؼؼٖ اُٚ٤
رليحث ٚأ٤ُ ٝؤط ٚ٘٤ر٘لٔٝ ٚأ ِٚٛكِْ ٣ـي كيح ًء كخكظَٔ رؤ ِٚٛكظ ٠ىهَ ػِ٠
أر ٢ؿَحى كٔٓ ٚٔٓٞش ارِ ٚك ْٜكِلخء ُز٘ ٢حُٔ٘ظلن ٓظلَه ٖ٤ك ٢ر٘٢
ػوٞ٣ َ٤حُ ٕٞر٘ ٢حُٔ٘ظلن ٣ ْٛٝؼ َٕٝ٤دًُي حُٝ .ْٓٞه َ٤ك(: ْٜ٤ػِٚ٤
حُ ْٓٝ ْٓٞأر ٢ؿَحى)
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٣و ٍٞك٣ِ٣ ْٜ٤ي رٖ حُطؼَ٣ش:
أ ٫رجٔٔخ إٔ طـَٓٝ ٢ٗٞطـ٠زٞح
ػِ ٢اًح ػخطزظٌْ ٣خ ر٘١ ٢ؼـَ
ُٝػْ رؼ ٞحُز :ٖ٤٣َٜإٔ حُطؼَ٣ش (أّ ٣ِ٣ي) ًخٗض ُٓٞؼشً ربهَحؽ
ُري حُِزٖ كٔٔ٤ض حُطؼَ٣ش١ٝ .ؼَس حُِزُٖ :ريط.ٚ
ًٝ .خٕ َٗ٣لخ ٓٝظ٬كخ ُِٔخٍ ٛخكذ ؿٍِ ٝظَف ٗٝـخػش ٝكٜخكش
ًٝخٕ ِ٣وذ ( حٍٓٞىم) ُـٔخُُٝ ٚلٖٔ ٝؿٝ ٜٚكٖٔ ٗؼَٝ ٙكٝ٬س كي٣ؼٚ
ًٝخٕ ًؼ َ٤حُظليع اُ ٠حُ٘ٔخء ٓلزٞرخ ٓوز ٫ٞػ٘ي ٖٛكظ ٠ه : َ٤اٗ ٚاًح
ؿِْ ر ٖ٤حُ٘ٔخء ٝىه٣ .ٖٜو ٖٓ :ٍٞأكلْ ػ٘ي حُ٘ٔخء كِ٘٘٤ي ٖٓ ٗؼَ.١
هخًٍٝ :خٕ ًؼَ٤ح ً ٓخ ٣ظليع اُ ٠حُ٘ٔخء كظ ٠ه: َ٤اٗ ٚػ٘.ٖ٤
حرٖ حُطؼَ٣ش ٗخػَ حٗظ َٜرخُـٍِ ٝحُلوَ ٝحُٜـخء ُْ ٣ؼَف ػخّ
ُٓٞي ٌ٘ٓ ٙحُٜزخ حكذ حُ٘ٔخء ٓٝؼخَٗطَ١ٝ ٖٜم حُ ٍٞٛٞحُ ٠هِٞرٖٜ
ٝحكظظخٗ ٖٜرٝ ٚحكذ ًٓ٘ٝ ٖٜخٕ ٓظ٬كخ ُِٔخٍ ٣٫ؼ َٙ٤ح٤ٔٛش ٫ٝ
٣وٜيُِ ٙـٔغ ٝحُـ٘. ٠
 َٟٝ٣ػٖ ٓؼخى ر٘ض ٣ِ٣ي رٖ ٍُ٣ن  ٢ٛٝحَٓأ ٍس ٓ٘ :ْٜإٔ ٣ِ٣ي
رٖ حُطؼَ٣ش ًخٕ ٖٓ أكٖٔ ٖٓ ٓٝ ٠٠ؿٜخ ً ٝأ٤١ز ٚكي٣ؼخ ً  ٝحُ٘ٔخء ًخٗض
ٓلظٗٞشً ر ًًَٝ ٚحُ٘خّ أًٗ ٚخٕ ػ٘٘٤خ ً ًُٝي أٗ ٫ ٚػوذ ُ. ٚ
ٝه َ٤إٔ حُ٘خّ أٓلِٞح كظًٛ ٠زض حُيه٤وش ٖٓ حُٔخٍ ٝحٌٜٗض
حُـِِ٤ش كؤهزَ  ٖٓ ٌّ َٛؿَّ ٓخهظ ٚحٍٓـخػش ٝحُـيد ٖٓ ر٬ى ّ ٙاُ ٠ر٬ى
كَد ػظٔ٤ش كِْ ٣ـيٝح ريح ً ٖٓ
ر٘ ٢هً٘ٝ َ٤خٕ رٝ ْٜ٘٤ر ٖ٤ر٘ ٢هَ٘٤
ٌ
ه٘ َ٤رؤٗلُٔٔ ْٜخ هي ُقه ٖٓ ْٜحُـيد ٝحُٔـخػش ٝمٍس حٞٓ٧حٍ ٓٝخ
ٍٓ٢
ٍ
ه٘ َ٤كخٗظـؼٜخ حُ٘خّ
أَٗكٞح ػِ ٖٓ ٚ٤حٌُِٜش ٝٝ .هغ حَُر٤غ ك ٢ر٬ى ر٘٢
ٍ
ه٘ ُْٜ َ٤حُلَد.
ِ١ٝزٛٞخ كِْ ٣ؼي إٔ ُو٤ض ؿَ ٌّ هَ٘٤ح ً كٜ٘زض
ٌ
كوخُض ؿَّ - :اٗٔخ ؿج٘خ ٓٔظـ ٖ٣َ٤ؿٓ َ٤لخٍر.ٖ٤
 -هخُٞحٔٓ :خ ًح؟
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هَ٘٤
 هخُٞح ٖٓ :حُٔ٘ش ٝحُـيد ٝحٌُِٜش حُظ ٫ ٢رخه٤ش ُٜخ .كؤؿخٍطٌْٜ
ٓٝخُٔظٝ ْٜأٍػظَ١ ْٜكخ ً ٖٓ ر٬ىٛخًٝ .خٕ ك ٢ؿَّ كظً٣ ٠وخٍ ُ٤ٓ( ٚخى)
ؿَّ
ًٝخٕ ؿِ ً٫كٖٔ حُٞؿ ٚطخّ حُوخٓش آهٌح ً روِٞد حُ٘ٔخءٝ .حُـٍِ كٍ ٢
ٌ
ؿخثِ كٖٔ  ٞٛٝك٢
ه٘ٗ ( َ٤خثَس) .كِٔخ ٗخُُض ؿَ ٌّ هَ٘٤ح ً ٝؿخٍٝطٜخ
ٍ
أٛزق ٓ٤خ ٌى حُـَٓ ٢كـيح اُ ٠حُو٘٣َ٤خص ٣طِذ ٓ٘ ٖٜحُـٍِ ٝحُٜزخ
ٝحُلي٣غ ٝحٓظزَحُ حُلظ٤خص ػ٘ي ؿ٤زش حَُؿخٍ ٝحٗظـخُ ْٜرخُٔوٝ ٢حَُػ٤ش
ٓٝخ أٗزًُ ٚي كيكؼ٘ ٚػ٘ٝ ْٜأٓٔؼ٘ٓ ٚخ ٍٝ .ٌَٙ٣حكض ٍؿخُ ٖٜػِٖٜ٤
ٓ ٖٛٝـ٠زخص كوخٍص ػـخثِ ٓ٘ٝ :ٖٜهللا ٓخ ٗيٍ ١أٍػ٤ظْ ؿَٓخ ً حَُٔػ٠
أّ أٍػ٤ظٔٔٗ ْٛٞخءًْ! كخٗظي ًُي ػِْٜ٤
ٝهخُٞحٓٝ :خ أىٍحً٘ٚ؟
 هٍِٖ :ؿ ٌَ ٌٓ٘ حُ ّٞ٤ظَ ٓـلَح ً ُ٘خ ٓخ ٣طِغ ٓ٘خ ٍأّ ٝحكي ٍس ٣يٍٝر ٖ٤رٞ٤ط٘خ.
 كوخٍ رؼ :ْٜ٠ر٤ظٞح ؿَٓخ ً كخٛطِٔٛٞخ.ٝهخٍ رؼ :ْٜ٠هز٤ق! ه ٌّ ٞهي ٓو٤ظٔ٤ٓ ْٛٞخٝ ٌْٛأٍػ٤ظْٔٛٞ
َٓحػٝ ٌْ٤هِطظٔ ْٛٞرؤٗلٔٝ ْٜأؿَطٔ ٖٓ ْٛٞحُولٝ ٢حُٔ٘ش طلظخطٕٞ
ػِ ٌٙٛ ٚ٤ح٫كظ٤خص!  ٫طلؼِٞح ٌُٖٝ ،طٜزلٞح ٝطويٓٞح اُٛ ٠ئ٫ء حُوّٞ
كٌٛ ٢ح حَُؿَ كبٗٓ ٚلٓ ٖٓ ٙ ٚ٤لٜخث ْٜكِ٤ؤهٌٝح ػِ٣ ٠ي .ٚ٣كبٕ
٣لؼِٞح كؤطٔٞح ُ ْٜاكٔخٌْٗ ٝإ ٔ٣ظ٘ؼٞح ٣ٝوَٝح ٓخ ًخٕ ٓ٘٣ ٚلَ ٌُْ
حُزٔ ٢ػِٝ ْٜ٤طوَؿٞح ٖٓ ًٓظ .ْٜكؤؿٔؼٞح ػًُِ ٠ي .كِٔخ أٛزلٞح
ؿَّ:
ؿيٗ ٟلَ ٓ٘ ْٜاٍُ ٠
كوخُٞحٓ :خ  ٌٙٛحُزيػش حُظ ٢هي ؿخٍٝطٔٗٞخ رٜخ! إ ًخٗض  ٌٙٛحُزيػش
فرَُٝح ػ٘خ أٗلٌْٔ
ٓـ٤شً ٌُْ كِ ٌُْ ْ٤ػ٘يٗخ اٍػخء  ٫ٝآوخء ح
ٝأًٗٞح رلَدٝ .إ ًخٕ حكظظخٗخ ً كـَٝ٤ح ً ػِ ٖٓ ٠كؼِٝ .ٚاٗ٣ ُْ ْٜؼيٝح
ؿَّ ٝهخٍ:
إٔ هخُٞح
ُـَّ ًُي .كوخّ ٍؿخ ٌٍ ٖٓ ٍ
ٍ
 ٓخ ٌٛح حٌُٗ ١خٌُْ؟ هخُٞحٍ :ؿ ٌَ ٌْٓ٘ أْٓ ظَ ٣ـَ أً٣خُ ٚر ٖ٤أر٤خط٘خ ٓخ ٗيٍ ١ػً ّ٬خٕأَٓ!ٙ
كوٜوٜض ؿَ ٌّ ٖٓ ؿلخء حُو٘ٝ ٖ٤٣َ٤ػـَكظٜخ ٝهخُٞح:
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 اٌْٗ ُظلٔٔٗ ٖٓ ٕٞخثٌْ رز٬ءٍ أ ٫كخرؼؼٞح اُ ٠رٞ٤ط٘خ ٍؿٍٝ ً٬ؿ.ً ٬ كوخُٞحٝ :هللا ٓخ ٗلْ ٖٓ ٗٔخث٘خ رز٬ء ٓٝخ ٗؼَف ٓ٘ ٖٜا ٫حُؼلشٝحٌَُّ  ٌُٖٝك ٌْ٤حٌُ ١هِظْ.
 هخُٞح :كبٗخ ٗزؼغ ٍؿ ً٬اُ ٠رٞ٤طٌْ ٣خ ر٘ ٢ه٘ َ٤اًح ؿيص حَُؿخٍٝصهِق حُ٘ٔخء ٝطزؼؼٍ ٕٞؿ ً٬اُ ٠حُزٞ٤ص ٗٝظلخُق أٗ٣ ٫ ٚظويّ ٍؿ ٌَ
ٓ٘خ اُُٝ ٠ؿ ٍش  ٫ٝأهض  ٫ٝر٘ض ٣ ٫ٝؼِٜٔخ ر٘٢ء ٓٔخ ىحٍ ر ٖ٤حُوّٞ
ك٤ظَ ًٔٛ٬خ ك ٢رٞ٤ص أٛلخر ٚكظَ٣ ٠ىح ػِ٘٤خ ػ٘٤خ ً حُٔخء ٝطؤُِٜ ٠خ
حُزٞ٤ص  ٫ٝطزَُ ػِٜٔ٤خ حَٓأسُ  ٫ٝطٜخىم ٜٓ٘ٔخ ٝحكيح ً ك٤وزَ ٜٓ٘ٔخ
َٛف  ٫ٝػي ٌٍ ا ٫رٔٞػن ٣ؤهٌ ٙػِٜ٤خ ٝػٍ ٓ٬ش طٌٓ ٕٞؼٜ٘ٓ ٚخ.
ٌ
 هخُٞح :حُِٗ ْٜؼْ.كظِٞح ًُ ْٜٓٞ٣ي ٝرخطٞح ُِ٤ظ ْٜكظ ٠اًح ًخٕ ٖٓ حُـي ؿيٝح اُ٠
حُٔخء ٝطلخُلٞح أٗ٣ ٫ ٚؼٞى اُ ٠حُزٞ٤ص ٓ٘ ْٜأكي ى ٕٝحُِٝ .َ٤ؿيح ٓ٤خى
حُـَٓ ٢اُ ٠حُو٘٣َ٤خص ٝؿيح ٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش حُو٘ ١َ٤اُ ٠حُـَٓ٤خص
كظَ ػ٘ي ٖٛرؤًَّ ٓظ ٍ َّ  َ٤ٜ٣ ٫اُٝ ٠حكي ٍس ٓ٘ ٖٜا ٫حكظظ٘ض رٝ ٚطخرؼظٚ
ؿَّ
اُ ٠حُٔٞىس ٝح٩هخء ٝهزٜ٘ٓ ٞخ ٍ٘ٛخ ً ٓٝؤُظ ٚأ٣ ٫يهَ ٖٓ رٞ٤ص ٍ
ا ٫ر٤ظٜخ.
 ك٤وُٜ ٍٞخٝ :أ٢ٗ ١ء طوخكٝ ٖ٤هي أهٌص ٓ٘ ٢حُٔٞحػ٤ن ٝحُؼٜٞىٗ٤ٜذ ؿَ٤ى كظ٤ِٛ ٠ض حُؼ.َٜ
٧ ْ٤ُٝك ٍي ك ٢هِز٢
ٌ
ًؼًٝ َ٤ر ٍَ ٝرَحهغ ٝحَٜٗف ٌٓلٓ ً٫ٞيٗٞٛخ ً
كخَٜٗف ٣ِ٣ي رلظنٍ ٍ
ٍ٣خٕ َٓؿَ حُِٔشٝ .ظَ ٓ٤خ ٌى حُـَٓ٣ ٢ي ٍٝر ٖ٤رٞ٤ص حُو٘٣َ٤خص
ٗزؼخٕ ح
ح
٣ ٫ ٠ٜظوَد اُ ٠ر٤ض ا ٫حٓظوزِظ ٚحُ٫ٞثي رخُؼٔي ٝحُـ٘يٍ
َٓؿٓٞخ ً ٓو ً
َٟد ًؼ َ٤رخُـ٘يٍ
كظٜخُي ُٝ ٖٜظٖ حٗ ٚحٍط٤خ ٌى ٓ٘ ُٚ ٖٜكظ ٠أهٌٙ
ٌ
ٍٝأ ٟحُزؤّ ٓ٘ٝ ٖٜحؿٜي ٙحُؼطٖ كخَٜٗف كظ ٠ؿخء اٍُ َٔٓ (٠س )
 ٢ٛٝهَ٣ش هَ٣زش ٜٓ٘خ كٜٗ ٢ق حُٜ٘خٍ كظٓٞي ٣يٗٝ ٙخّ طلظٜخ ٗٔ٣ٞشً
كظ ٠أكَؿض ػ٘ ٚحُظَ٤ٜس ٝكخءص ح٧ظ ٌٖٓٝ ٍ٬رؼٓ ٞخ ر ٖٓ ٚأُْ
حَُ٠د ٝرَى ػط٘ ٚهِ ً٬٤ػْ هَد اُ ٠حُٔخء كظٍٝ ٠ى ػِ ٠حُو ّٞهزَ
٣ِ٣ي كٞؽ أٓشً طٌٝى ؿ٘ٔخ ً ك ٢رؼ ٞحُظؼٖ كؤهٌ رَهؼٜخ .
 كوخٌٍٛ :ح رَهغ ٝحكي ٍس ٖٓ ٗٔخثٌْ540

كطَك ٚر٣ ٖ٤ي ١حُوٝ ّٞؿخءص حٓ٧ش طؼي ٝكظؼِوض رزَهؼٜخ كَى
ػِٜ٤خ ٝهـَ ٓ٤خ ٌى هـٗ ً٬ي٣يح ًٝ .ؿخء ٣ِ٣ي ٓٔٔ٤خ ً ٝهي ًخى حُو ّٞإٔ
٣ظلَهٞح ك٘ؼَ ًٔ ٚر ٖ٤أ٣ي ٕ٦ٓ ْٜ٣رَحهغ ًٝرٝ ً٬كظوخ ً ٝهي كِق حُوّٞ
ؿَّ
أ٣ ٫ؼَف ٍؿ ٌَ ٗ٤جخ ً اٍ ٫كؼ .ٚكِٔخ ٗؼَ ٓخ ٓؼ ٚحٓٞىص ٝؿٍ ٙٞ
ٝأٌٓٔٞح رؤ٣ي. ْٜ٣
 كوخُض ه٘ :َ٤أٗظْ طؼَكٓ ٕٞخ ًخٕ ر٘٘٤خ أْٓ ٖٓ حُؼٜٞى ٝحُٔٞحػ٤نٝطلَؽ حٞٓ٧حٍ ٝح َٛ٧كٖٔ ٗخء إٔ َٜ٘٣ف اُ ٠كَحّ كِٔٔ٤ي ٣يٙ
كزٍٔ ًَ ٢ؿَ ٣ي ٙآُ ٠خ ػَف كؤهٌٝ ٙطلَهٞح ػٖ كَد.
 ٝهخُٞح٤ٌٓ ٌٙٛ :يسٌ ٣خ ه٘.َ٤ كوخٍ كًُ ٢ي ٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش:كبٕ ٗجض ٣خ ٓ٤خى ٍُٗخ ٍُٝطـْ
٘ٗ ُْٝلْ حُيٗ٤خ ػِ٤ٜ٣ ٖٓ ٠زٜخ
أٌٛ٣ذ ٓ٤خ ٌى رؤُزخد ٗـٔـٞطـ٢
ٗٔٞس ٓ٤خ ٍى ٛلٌ ٤ق هِـٞرـٜـخ
ٝ
ٝهخٍ ٓ٤خى حُـَٓ:٢
هَ٘٤
ُؼَٔى إ ؿٔغ ر٘٢
ٍ
ُـَّ ك٣ِ٣ ٢ي ُظخُٔٗٞـخ
ٍ
أُ ْ٤حُظِْ إٔ أرخى ٓ٘ـخ
ٝأٗي كً ٢ظ٤زش آهـَ٘٣ـخ
هـ٘ـَ٤
أكخُلشٌ ػِ٤ي ر٘ٞ
ٍ
 ٖ٤ٔ٣حُٜزَ أّ ٓظلَؿٗٞخ

ٝه َ٤أٍِٓض أٓٔخء حُـؼلَ٣ش اُ ٠حرٖ حُطؼَ٣ش طو ٫ ُٚ ٍٞطوطؼ٘٢
ٝإ ٓ٘ؼض كبٗٓ ٢ؤطوِ ٚاُُ ٠وخثي.
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كؤٖٗىٛخ ٣و:ٍٞ
ٓـوـٔـَ
هِ ٢ِ٤ر ٖ٤حُٔ٘لٖ٘ٓ ٠
ٍ
ٝر ٖ٤حُِ ٖٓ ٟٞػَكـخء حُٔوخرـَ
هلخ ر ٖ٤أػ٘خم حُـِـُ ٟٞـٔـٍَ ٣ش
ٗٞم ٓٔخ١ـَ
د طيح ١ٝؿَ
ؿٍ٘ ٞ
ٍ
ٌُٔ٤خ أٍ ٟأٓٔخء أُ ٝظٔـٔـ٘ـ٢
ف رَ٣خٛخ ُـٌحً حُـ٘ـٔـخثَ
ٍ٣خ ٌ
ُوي كخىُض أٓٔخء ىٗٝي رخُـِـٟٞ
ػ ٕٞ٤حُؼي ٓو٤خ ً ُٜخ ٖٓ ٓـلـخىٍ
ٝىٓض ٍٓ ً٫ٞإٔ ك ٢ُٞػٜـخرشً
 ْٛحُلَد كخٓظزطٖ ٓ٬ف حُٔوخطَ
ٗ َ٤ٜرؤٍٟـٜـخ
ػ٘٤ش ٓخُٖٓ ٢
ٍ
ٓ ٟٞحُٔ٤ق ٟٔظ ٚاُ ٢كٔخثِـ٢
ك٤ؤٜ٣خ حُٞحٗ ٕٞرخُـــٖ رـ٘٤ـ٘ـخ
ػـيٝ ٝػـخًٍ
كَحىٓٝ ٟؼٖ٘ٓ ٠
ٍّ
ىػ٣ ٖٛٞظزؼٖ حُٝ ٟٜٞطـزـخىُـٞح
رؤّ ر٘٘٤ـخ رـخُـظـزـخىٍ
ر٘خ ٌُ ْ٤
طَٝح كٗ ٖ٤ؤطٗ ٖٜ٤ـلـٖ ٝأٗـظـْ
ُٖٔ ٝػِ١ٝ ٖٓ ٠ؤس حُٔظـؼـخهـَ
 ٖٓٝػَ٣ض ُِ ٜٞهيٓـخ ً ًٍـخرـٚ
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ٗٝخػض هٞحكٗ ٢ؼَ ٙك ٢حُوزـخثَ
طزَُ ٝؿ ٙٞحُٔخروـ٣ٝ ٖ٤وـظـِـ٢
ػِ ٠حُٔوَف حٌُخك ٢ؿزخٍ حُو٘خرَ
كبٕ طٔ٘ؼٞح أٓٔخء أ٣ ٝي ٗلـؼـٜـخ
ٌُْ أ ٝطيرٞح ر٘٤ـ٘ـخ رـخُـــٞحثَ
كِٖ طٔ٘ؼ ٢ٗٞإٔ أػَِ ٛلزـظـ٢
ػِ٢ٗ ًَ ٠ء ٖٓ ٓي ٟحُؼ ٖ٤هخرَ
َُٓ ٝزؼيٛخ كؤػخٗٚ
أكذ ٣ِ٣ي ( ٝك٘٤ش )  ٢ٛٝحَٓأس ٖٓ ؿَّ ف
حرٖ ػٔ ٚػٍِ ٠إ٣ظٜخ كزَٟء ٝ.هخٍ:
رِ٣ِ٣ ٢ي رؼ٘ن ؿخٍٍ ٣ش ٖٓ ؿَّ كًُ ٢ي حُ٣ ّٞ٤وخٍ ُٜخ( ٝك٘٤ش )
ًٝخٗض ٖٓ أكٖٔ حُ٘ٔخءٗٝ .خكَط ْٜؿَ ٌّ كِْ ٣ـي اُٜ٤خ ٓز ً٬٤كٜخٍ ٖٓ
حُؼ٘ن اُ ٠إٔ أَٗف ػِ ٠حُٔٞص ٝحٗظي ر ٚحُـٜي كـخء اُ ٠حرٖ ػْ ُٚ
٣وخٍ ُ( ٚهِ٤لش رٖ ر ) ٍُٞرؼي حهظ٬ف ح١٧زخء اُ٣ٝ ٚ٤ؤٓ. ٚ٘ٓ ْٜ
كوخٍ ُ٣ :ٚخ رٖ ػْ هي طؼِْ أٗ ْ٤ُ ٚاُ ٌٙٛ ٠حَُٔأس ٓزٝ َ٤إٔ حُظؼِ١
أؿَٔ كٔخ أٍري ك ٢إٔ طوظَ ٗلٔي ٝطؤػْ رَري!.
ٗ ٢ٔٛ ٫ٝ ٢ٜا٫
هخٍٓٝ :خ ٣ ٢ٔٛخ رٖ ػْ ر٘لٔٓٝ ٢خ ُ ٢كٜ٤خ أَٓ ٫ٝ
ٌ
ٗلْ حُـَٓ٤ش كبٕ ً٘ض طَ٣ي ك٤خط ٢كؤٍٜٗ٤خ.
 هخٍ٤ً :ق حُلِ٤ش؟ هخٍ :طلِٔ٘ ٢اُٜ٤خ.كلِٔ ٚاُٜ٤خ ٣ ٫ ٞٛٝطٔغ ك ٢حُـَٓ٤ش ا ٫أًٗ ْٜخٗٞح اًح هخُٞح
ٌُٛٗ ٚذ ري اُٝ ٠ك٘٤ش أرَ هٍِٝ ً٬٤حؿغ ٔ١ٝغ ٝاًح أٜ٘ٓ ْ٣خ حٗظي
ر ٚحُٞؿغ .كوَؽ ر ٚحرٖ ػٔ ( ٚهِ٤لش رٖ ر )ٍُٞكلِٔ ٚكظوَِ رٚ
حُ ٖٔ٤كظ ٠اًح ىهَ ك ٢هزٍ ِ٤ش حٗظٔذ اُ ٠أهَ٣ٝ ٟوزَ أٗ١ ٚخُذ كخؿش.
ُٓخٕ
ٝأرَ كظِٛ ٠ق رؼ ٞحُ٬ٜف ٔ١ٝغ ك ٚ٤حرٖ ػٔٛٝ ٚخٍح رؼي
ٍ
كٝ( ٢ك٘٤ش ) كِو٤خ حَُػ٤خٕ ً٘ٔٝخ ك ٢ؿزَ ٖٓ حُـزخٍ .كـؼَ
اُّ ٠
543

(هِ٤لش )  ٍِ٘٣ك٤ظؼََُ ٝػ٤خٕ حُ٘خء كٔ٤ؤُ ْٜػٖ ٍحػٝ( ٢ك٘٤ش)
كظُ ٠و ٢ؿٜٓ٬خ ٝؿٜ٘ٔخ كٞحػيٞٓ ْٛػيح ً ٓٝؤُ ْٜػٖ كخٍ ٝك٘٤ش؟
رَ٘!  ٫كلع هللا ر٘ ٢ه٘ٓٞ٣ ٫ٝ َ٤خ ً ٍأ٘٣خْٛ
 كوخٍ ؿٜٓ٬خٝ ٢ٛ :هللا ٍ َّ١ف ٓٔخ رخرٖ حُطؼَ٣ش
ك !ٚ٤كٔخ ُحُض ػِِ٤شً ٌٓ٘ ٍأ٘٣خًٝ ْٛخٕ رٜخ
ٌ
 كوخٍ٣ٝ :لي! كبٕ ٛخ ٘ٛخ اٗٔخٗخ ً ٣يحٜ٣ٝخ ك ٬طوَ ٧ك ٍي ؿَٛ٤خ. هخٍٗ :ؼْ إ ٗخء هللا طؼخُ.٠كؤػِٜٔخ حَُحػٓ ٢خ هخٍ ُ ٚحَُؿَ كٛ ٖ٤خٍ اُٜ٤خ.
 كوخُض ُ٣ٝ :ٚلي!كـ٢ء ر .ٚػْ اٗ ٚهَؽ كِو ٚ٤رخُـي كؤػِٔٝ ٚظٍ ػ٘يَ٣ ٙػ٠
ؿ٘ٔٝ ٚطؤهَ ػٖ حُ٘خء كظ ٠طويٓظ ٚحُ٘خء ٝؿ٘ق حُِٝ َ٤حٗليٍ رٖ٤
٣ي ١ؿ٘ٔ ٚكظ ٠أٍحكٜخ ٠٘ٓٝ .كٜ٤خ ٣ِ٣ي كظ ٠هَرض ٖٓ حُز٤ض ػِ٠
أٍرغ ٝطـَِ ِٗٔشً ٓٞىحء رِٗ ٕٞخ ٍس ٖٓ حُـْ٘ كٜخٍ اُٝ ٠ك٘٤ش
كَٔص رٍَٝٓ ٚح ً ٗي٣يح ً ٝأىهِظٓ ٚظَح ً ُٜخ ٝؿٔؼض ػِ ٖٓ ٚ٤حُـي ٖٓ
طؼن رٞٛ ٖٓ ٚحكزخطٜخ ٝأطَحرٜخٝ .هي ًخٕ ػٜي اُ ٠حرٖ ػٔ ٚإٔ ٣وْ٤
ك ٢حُـزَ ػ٬ع ُ٤خٍ كبٕ ُْ  َٙ٣كَِٜ٘٤ف .كؤهخّ ٣ِ٣ي ػ٘يٛخ ػ٬ع ُ٤خٍ
ٍٝؿغ اُ ٠أٛق ٓخ ًخٕ ػِ ٚ٤ػْ حَٜٗف كٜخٍ اُٛ ٠خكز.ٚ
 كوخٍٓ :خ ٍٝحءى ٣خ ٣ِ٣ي؟ٍٝأ٤١ٝ ٍَٙٝٓ ٖٓ ٟذ ٗلٔٓ ٚخ َٓ.ٙ
كوخٍ:
ُ ٞحٗي ٗخٛيص حُٜزخ ٣خ رٖ رٍٍ ُٞ
كَع حُـ ٠٠اً ٍحؿؼظ٘ ٢ؿ٤خِٚ١
د
ُ٘خٛيص ُٜٞح ً رؼي ٗل ٖٓ ٍ٢حُٟ٘ٞ
ػِٓ ٠و ٢ح٧ػيحء كِٞح ً ٗٔخثِـٚ
ٓٞ٣ٝخ ًَ ًبرٜخّ حُوطخس ِٓ٘٣ـخ ً
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ُؼٟ ٢٘٤لخ ٙؿخُزخ ً ُ ٢رخِٚ١
ٝأٗ٘ي  ٌٙٛح٧ر٤خص ُ٣ِ٤ي رٖ حُطؼَ٣ش ،كِٔخ رِؾ اُ ٠ه:ُٚٞ
دٗلٔ َٓ ُٞ ٖٓ ٢رَى ر٘ـخٗـٚ
ػًِ ٠زيً ١خٗض ٗلخ ًء أٗخِٓٚ
أَٓ ٛٝزظٚ
ٛ ٖٓٝخر٘ ٢كٍ ًَ ٢
ك٣ ٞٛ ٬ؼط ٫ٝ ٢٘٤أٗخ ٓخثِٚ
ًٝظذ ٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش اُٝ ٠ك٘٤ش:
أكزي أَ١حف حُٜ٘خٍ ر٘ـخٗشً
ٝرخُِ٣ َ٤يػ ٢ٗٞحُ ٟٜٞكؤؿ٤ذ
ُجٖ أٛزلض ٍ٣ق حُٔٞىس ر٘٘٤ـخ
ٗٔخُ ً٫ويٓخ ً ً٘ض  ٢ٛٝؿ٘ٞد
كؤؿخرظ ٚروُٜٞخ:
أكزي كذ حُ٤ؤّ إ ٗلغ حُلـ٤خ
ٝإ ُْ ٞٛ ٖٓ ٢ُ ٌٖ٣حى ١ز٤ذ
 ٖٓٝحهزخٍ حرٖ حُطؼَ٣ش ٝػ٘وٝ(ٍ ٚك٘٤ش ) حٗٝ ٚحرٖ رٍُٞ
هَؿخ َ٤ٔ٣حٕ كظ ٫ِٗ ٠رَِٓش (كخثَ) ر ٖ٤هلخٍ حُِٔق كوخٍ ٣ِ٣ي ٫رٖ
ر:ٍُٞ
 حًٛذ كخٓن ٍحكِظي ٝحٓو٘خ .كِٔخ ؿخ ُٝأٝك٣ِ٣ ٠ي ػِ ٠أؿَع كَأٟأٗزخكخ ً كؤطخٛخ .كوٝ ٌٙٛ :ُٚ َ٤هللا كٗ٬ش أٝ ( ١ك٘٤ش ) ٝأِٜٛخ أٓ ١ؼـزٕٞ
رٜخ .كؤطخٛخ كظَ ػ٘٤ظٝ ٚرخص ُِ٤ظٝ ٚأهخّ حُـي ػ٘يٛخ كظٍ ٠حف ػ٘٤خ ً ٝهي
َٗ ًٔٝيح ؿ٤ظخ ً هٞكخ ػِٚ٤
ُو ٢حرٖ رّ ٍ ًَ ٍُٞ
كِٔخ ىٗخ ٓ٘ ٚهخٍ:
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ر٘لٔ َٓ ُٞ ٖٓ ٢رَى ر٘ـخٗـٚ
ػًِ ٠زيً ١خٗض ٗلخ ًء أٗخِٓـٚ
ٛ ٖٓٝخر٘ ٢ك٢ٗ ًَ ٢ء ٛٝزظٚ
ك٣ ٞٛ ٬ؼط ٫ٝ ٢٘٤أٗخ ٓخثِـٚ
ُ ٞأٗي ٗخٛيص حُٜزخ ٣خ رٖ رـٍٍ ُٞ
رـِع حُـ ٠٠اً ٍحؿؼظ٘ ٢ؿ٤خِٚ١

رؤٓلَ هَ حُِٔق اً ى ١ً ٖ٣حُٟٜٞ
ٓئىًٝ ٟاً ه َ٤حُٛٞـخٍ أٝحثِـٚ
ُ٘خٛيص ٓٞ٣خ ً رؼي ٗل ٖٓ ٍ٢حُٟ٘ٞ
ٝرؼي ط٘خث ٢حُيحٍ كِٞح ً ٗـٔـخثِـٚ
كخهظَ٤ٓ ١ل ٚحرٖ رٝ ٍُٞكخ٣ِ٣ ٚ١ٝي رؼٜخ ٙػْ حػظٌٍ اُٝ ٚ٤أهزَٙ
هزَ ٙكوزَ ٓ٘ ٚكخٗ٘ي :ٙ
أ ٫كزٌح ػ٘٤ـخى ٣خ أّ ٗـ٘ـزـ ٍَ
اًح حٌُلَ ك ٢ؿلٜ٘ٔ٤خ ؿخٍ ؿخثِٚ
كيحى ٖٓ حُوً ٕ٬ـَ ٓـٔـِؽٍ
طٌ٧ ٕٞىٗ٬٣ ٖٓ ٠هٓٝ ٢ـخثِـٚ
كَك٘خ طِوـخٗـخ رـ ٚأّ ٗـ٘ـزـ ٍَ
ٟل٤خ ً ٝأرٌظ٘خ ػ٘ـ٤خ ً أٛـخثِـٚ
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ً٘ٝض ًؤٗ ٢كً ٖ٤خٕ ًٓ٬ـٜـخ
ٝىحػخ ً ٝهِٞٓ ٠ػن حُؼٜي كخِٓـٚ
ٌ
ر٘لْ ُْ طلـي ًـزـُٞـٚ
ٍٖ٤ٛ
ٍ
ٕ حُٔخم كظ ٠ؿَى حُٔ٤ق هخطِٚ
ّ
كوخٍ ىػٓ ٢ٗٞـيطـٝ ٖ٤أٍػـيص
كٌحٍ حَُى ٟأك٘خإٓٝ ٙلخِٛـٚ
ٝهي هَؿض( ٝك٘٤ش ) ر٘ض حه ٢كي٣ي َٓس طظٜخى ٟك ٢رَٝىٛخ
ُٔ٤ؼخى ٣ِ٣ي فٝهؼض ػُِ( ٠ر٤ش) ح ٝكن ػِٔ ٚكي٣ي ُ٣٬وخع ر٣ِ٤ي
كخكظَم رؼٜ٠خ ٝأَٓ رٜخ كؤهَؿض كوخٍ كي٣ي:
ٗل ٠حُ٘لْ ٖٓ ٝك٘٤ش حُ ّٞ٤أٜٗخ
طٜخىٝ ٟهي ًخٗض َٓ٣ؼخ ً ػ٘٤وٜـخ
كب ٫طيػ ٠هز ٢حُٔٞحٍى ك ٢حُيؿ٠
ًٖصهٔ٘خ ً ٖٓ ؿٍ٘ ٤ش  ٫طل٤وـٜـخ
ذ ًـخٕ ٣ؼـِـْ أٗـٚ
ىٝحء ١زـٍ ٤
٣يح ١ٝحُٔـخٗ ٖ٤حُٔوِ٣َ١ ٠وٜـخ
فرِؾ ًُي ٣ِ٣ي كوخٍ:
ٓظزَأ ٖٓ رؼي حُٔ٠خٗش ٍؿِـٜـخ
ٝطؤط ٢حٌُ ١طٓ ٟٜٞوًِّ٣َ١ ٠وٜخ
ػِٛ ٢يح٣خ حُزيٕ إ ُـْ أ٫هـٜـخ
ٌ
كي٣ي ٞٔ٣هـٜـخ
ٝإ ُْ  ٌٖ٣ا٫
كـي٣ي ٓـلـخٛشً
ٌ
٣لٜٜ٘خ ٓ٘ـ٢
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ٝهي ًٛزض كٜ٤خ حٌُزخّ ٝكٞهٜـخ
طٌ٣وٜٗٞخ ٗ٤جخ ً ٖٓ حُ٘ـخٍ ًـِـٔـخ
ذ ؿٓ٬خ ً َٝ٣هٜخ
ٍأص ٖٓ رً٘ ٢ؼ ٍ
هخٍٝ :اٗٔخ ًخٗض ٟٝؼض ٍؿِٜخ كؤكَهظٜخ حُ٘خٍ.
ٝهخٍ ٣ِ٣ي أ٠٣خ ً:
٣خ ٓو٘ش حُؼُِ ٖ٤ـَٓ ٢اً ؿٔؼض
ٗٞحٍ ٝكـ٘ش حُـيحٍ
رٝ ٢٘٤رٍ ٖ٤
هزَط ْٜػٌرٞح رخُ٘خٍ ؿخٍطـٜـْ
٣ ٖٓٝؼٌد ؿ َ٤هللا رـخُـ٘ـخٍ
كزِؾ ًُي كيٌ٣خ ً كوخٍ:
هـ٘ـَ٤
أكخُلشٌ ػِ٤ي ر٘ٞ
ٍ
ٓ ٖ٤حُٜزَ أّ ٓظلَؿٗٞخ
ح
ه٘ َ٤طو ٞؿَ ٌّ
كبٕ طٌَ٘
ٌ
ٝطوُٜ ٞخ ٓغ حُ٘ز ٚحُ٤و٘٤خ
أُ ْ٤حُـ ٍٞإٔ أرخى ٓـ٘ـخ
ٝأٗي ك ٢هزِ٤ش آهـَ٘٣ـخ
هـ٘ـَ٤
ُؼَٔ هللا إٔ ر٘٢
ٍ
ُـَّ ك٣ِ٣ ٢ي ُظخُٔٗٞـخ
كبِ٣ ٫للٞح كؼِ٤ي ٗـٌـ ٌَ
ٗٝـَ ُٔٓ ْ٤خ ٣ؼَكٗٞـخ
ٌ
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ٛوَ
ٝأػَف ك٤ي ٓٔ٤خ آٍ
ٍ
٤٘ٓٝظ ْٜاًح ٣ظوـِ٤ـٗٞـخ

ٝهي حٓظؼيص (ؿَّ )ػِ ٠حرٖ حُطؼَ٣ش كٝ (٢ك٘٤ش ) ى ٕٙٝحكزٜخ
ٗٝزذ رٜخ كٌظذ رٜخ ٝحُ ٢حُٔ٤خٓش اُ ٠ػ ٍٞأه٣ِ٣ ٢ي رٖ حُطؼَ٣ش ٝأَٓٙ
دحٕ ٣ئىر ٚكـؼَ ػوٞرظ ٚكِن ُٔظ ٚكلِوٜخ كوخٍ ٣ِ٣ي:

ُؼ٣ ٞٛٝ ٍٞلِن ُٔظ٢
أهٍ ٍٞ
رلـ٘خء َٓىٍ ٝى ػِٜ٤خ ٜٗخرٜخ
طَكن رٜخ ٣خ ػ ْ٤ُ ٍٞػـٞحرـٜـخ
رٌٜح  ٌُٖٝؿٌٛ َ٤ح ػـٞحرـٜـخ
أٍ ٫رٔخ ٣خ ػ ٍٞهي ؿَ ٓٝطٜـخ
ٌ
كي٣غ ه٠خرٜـخ
أٗخٓ ٌَ ٍهٜخصٌ
ٝطِٔي ٓيٍ ٟحُؼخؽ كٓ ٢يٍُ ٜٔش
اًح ُْ طلَؽ ٓخص ؿٔخ ً ٞٛحرٜـخ
ػ ٍٞطـَف ًـؤٗـٜـخ
كَحف رٜخ ٌ
ٓ َٓ٬ىٍع هٝ َٙ٤حٌٗٔخرـٜـخ
ٓ٘ؼٔشٌ ًخَُ٘٣ش حُلَى ؿـخىٛـخ
ٗـخء حُؼَ٣خ ٛطِٜخ ًٛٝـخرـٜـخ
أٛزق ٍأًٓ ٢خُٜوَ٤س أَٗكض
ػوخد ػْ ١خٍص ػوخرٜـخ
ػِٜ٤خ
ٌ
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ٝه َ٤ؿخء ٣ِ٣ي حُ ٠حَٓحس ًِٜش ٖٓ (ر٘ٓ ٢يٍس ) فحٗ٘يٛخ :
ٓ ّ٬ػِ ٌٖ٤حُـيحس كٔخ ُ٘خ
اُ ٌٖ٤ا ٫إٔ ط٘ؤٕ ٓزَ٤
كوخُض حٌُِٜش ٖٓٝ :أٗض؟ كوخٍ:
أٗخ حُٜخثْ حُٜذ حٌُ ١هخى ٙحُٟٜٞ
ُ٤ي كؤٓٔ ٠ك ٢كزخُي ِٓٔٔـخ
ح
رَط ٚىٝحػ ٢حُلذ كظ ٠طًَ٘ـٚ
هٔ٤خ ٣ ُْٝظًَٖ ُلٔخ ً  ٫ٝىٓخ
ّ

-

-

كوخُض :حهظَ اكي ٟػ٬ع هٜخٍ :آخ إٔ طٔ ٢٠ػْ طَؿغ ػِ٘٤خ كبٗخ
َٗهذ ػ ٕٞ٤حَُؿخٍ كبٗ ْٜهي ٓزٗٞخ ك٤ي ٝآخ إٔ طوظخٍ أكز٘خ اُ٤ي
ه ٖٓ َ٤إٔ َٜ٘٣ى حُ٘خّ  ٢ٔٗٝحُؼخُؼش.
ٝإٔ ططِذ حَٓأسً ٝحكيسً ٌ
 كوخٍٓ :آهٌ اكيح ٖٛكخهظخٍ ١أٗض اكي ٟػ٬ع هٜخٍ.هخُضٓٝ :خ ٖٛ؟
َٟٓٞف ٖٓ أَٓ ١كظًَزٝ ٚ٤آخ إٔ
هخٍ :آخ إٔ أكِٔي ػِ٠
ٍ
طلِٔ ٢٘٤ػَِٝ٘ٓ ٠ؽ ٖٓ أَٓى كؤًٍزٝ ٚآخ إٔ طِِ ١رٌَ ١رٖ٤
هِ٤ٛٞي.
هخُضٝ ُٞ :هغ رٌَى ر ٖ٤هُِ ٢ٛٞطَٔطخ رَٔ١ ٚسً ٣ظطخٖٓ ػ٘وٚ
ٜٓ٘خ.
هخٍ ٬ً :اٗٗ ٚي٣ي حُٞؿ٤ق ػخٍّ حُٞظ٤ق
كـِزٜخ.

 ٖٓٝحهزخٍ ٙح٠٣خ ٣ِ٣ َٓ :ي رٖ حُطؼَ٣ش رؤػيحء ُٚ
كؤٍحىٞٛٝ ٙٝػٍِ ٠حكِظ ٚكًَٜ٠خ ٞ٠ًٍٝح ح٩رَ ػِ ٠أػَ ٙكو٘ ٢إٔ
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٣يًًٍٝ ٙٞخٗض ٗلٔ ٚػ٘ي ٙأٝػن ٖٓ حَُحكِش كٍِ٘ كٔزو ْٜػيٝح ً
ٝأىًٍٞح حَُحكِش كؼوَٛٝخ .كوخٍ كًُ ٢ي:
أ َٛ ٫أط ٠ِ٤ُ ٠ػِٗ ٠ؤ ١ىحٍٛخ
ٛوَ ٓـٌٝىح
رؤ ُْ ١أهخطَ ّٞ٣
ٍ
ٝأٗ ٢أِٓٔض حًَُخد كؼوـَص
ٝهي ً٘ض ٓويحٓخ ً رٔ٤لٓ ٢لـَىح
أػَص كِْ أٓطغ هظخ ٫ٝ ً٫طـَٟ
أهخ ٕدػ ٍش ٓٞ٣خ ً ًآهـَ أٝكـيح
 َٛٝط ٖٓ َٜحُـخٗ٤خص ٓٞىطـ٢
اًح ه َ٤هي ٛخد حُٔ٘ ٕٞكؼـَىح

٣ٝلٌ ٠حٕ ٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش ًخٕ َٗ٣لخ ً ٓظ٬كخ ً ُِٔخٍ ًُ ٖٓٝي
حٗ َٓ ٚروزخءٍ كٞٔٗ ٚ٤سٌ ٖٓ حُلخ َٟكِٔخ ٍأ ٚ٘٣هِٖ٣ :خ ٣ِ٣ي :أ١ؼٔ٘خ
ُلٔخ ً .كوخٍ :أػط٘٤ٌٓ ٢٘٘٤خ ً كؤػطٗٝ ٚ٘٤لَ ُٗ ٖٜخهشً ٖٓ ارَ أه.ٚ٤
ٝرِؾ حُوزَ أهخ ،ٙكِٔخ ؿخء ٙأهٌ ر٘ؼَٝ ٙكٔوٗٝ ٚظٔ.ٚ
كؤٗ٘ؤ ٣ِ٣ي ٣و:ٍٞ
٣خ ػ ٫ ٍٞط٘ظٖٔ ػَ ٢ٟكيحى أر٢
كبٗٔخ حُ٘ظْ ُِـوـ ّٞحُـؼـٞحَ٣ٝ
د ٓ٧ؼخٍ حُيٓ ٠هـَ ٍى
ٓخ ػوَ ٗخ ٍ
ًَحّ
ٝأرٌخٍ ٓـؼـخٛـَ٤
ػٖ٤
ٍ
ٍ
ٍ
ػطلٖ كٔ٣ ٢ُٞؤُٖ حُوَ ٟأٛـً٬
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 ٢٘ٓ ٖ٤َٟ٣ ْ٤ُٝرخُٔـؼـخًَ٣
ٛز٤ٟ ٖٜلخ ً ػَحًْ رؼي ٛـؼظٌـْ
ك ٢هطوٓ ٖٓ ٍ٢و ٢٤حُِ٘ٓ َ٤ؼٍٞ
 ْ٤ُٝهـَرـٌـْ ٗـخ ٌء ٌ ٫ٝ
ُـٖ٤
أَ٣كَ حُ٤٠ق ػٌْ٘ ؿٓ َ٤ـزٍٞ
ٓخ هٝ َ٤حٍى ٍس ُِـٔـخء ٛـخىٍ ٍس
 ٫ط٘ـِ ٢ػٖ ػو َ٤حَُؿَ ٓ٘لٍٞ
ًٝخٕ حًح ٣ـ٘خ ٙحُيٌ٣ٝ ٖ٣ؼَ ػِ ٚ٤ح ٝأهٌ ر ٚه٠خ ٙػ٘ ٚأم ُ٣ ٚوخٍ
ُ( ٚػ ) ٍٞػْ اًٗ ٚؼَ ػٌِ ٚ٤
ىُ ٠ًُُٞٔ ٖ٣ؼوز ٍش رٖ َٗ٣ي حُلَٗ٣ ٢وخٍ ُٚ
حُزَرَ ١كلزٔ ُٚ ٚػوزش رخُؼو٤ن ٖٓ ر٬ى ر٘ ٢ػوٝ َ٤ػوزش ػِٜ٤خ ٓٞ٣ج ٌٍ
أًٓٝ َ٤خٕ ٣ِ٣ي هي َٛد ٓ٘ ٚكَؿغ اُ ٖٓ ٚ٤كذ أٓٔخء ًٝخٗض ؿخٍس
ٌ
حُزَرَ ١كؤهٌ ٙحُزَرَٓٝ ١ـ٘٣ٝ . ٚوخٍ :اٗ ٚأػطخ ٙرؼَ٤ح ً ٖٓ ارَ ػٍٞ
أه .ٚ٤كوخٍ ٣ِ٣ي ك ٢حُٔـٖ:
ه ٠٠ؿَٓخث ٢كذ أٓٔخء رؼي ٓخ
طو ٢٘ٗٞظِ ٌْ ُـٜـْ ٝكـــٍٞ
كِ ٞهَ ى ٖ٣حُزَرَ ١هـ٠ـ٤ظـٚ
 ٌُٖٝى ٖ٣حُزـَرـًَ ١ـؼـَ٤
ً٘ٝض اًح كِض ػِـ ٢ىٗٞ٣ـٜـْ
أ ْٟؿ٘خك٘ٓ ٢ـٜـْ كـؤ١ـَ٤
ٗـٜـَ أى٣شٌ
ػِ ُْٜ ٢كً ٢ـَ
ٍ
ٝحف ٗويٛـخ ٝؿـٍِٝ
ػٔخٕٗٞ
ٍ
ػ ٍٞكلٍ ْ٤كـِ٤ـ٘ـخ
ٗـ٢ء اٍُ ٠
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ٝػ ٍٞػِ٘٤خ ك ٢حُل٤خس ٛـزـٍٞ
ٌ
ٝػـ ٍٞاًح ٍأٟ
ػـٍٞ
ٌ
أٗي ػٍِ ٠
ر٘خ هِشً ؿٍِ حُؼطخء ؿـلـٍٞ
كٌُي ىأرٓ ٢خ رو٤ض ٓٝخ ٓـ٘ـ٠
ُؼ ٍٞػِ ٠ظ َٜحُز٬ى رـؼـَ٤
ٍ
ح ٫حٕ حرٖ حُزَرَ ١ػلخ ٙػٖ ىٝ ٚ٘٣حِ١و ٚرؼي ػٞىط ٖٓ ٚحُلؾ
ٝرٓٞخ١ش حرٖ حٌُٔ٤ض كخٗ٘ي ٙحرٖ حُطؼَ٣ش ه٤ٜيطٓٝ ٚطِؼٜخ :
أٓٔ ٠حُ٘زخد ٓٞىػخ ً ٓلٔٞىح
ٜ٘ٓٝخ  ٌٙٛح٫ر٤خص :
ٓٝيُ ٍش ػ٘ي حُظزـٌٍ ٣لـظـَ١
ٜٓ٘خ حُٗٞخف ٓوَٜح ً أِٓٞىح
ٗخُػظٜخ ؿْ٘ حُٜزخ إ حُٜزخ
هي ًخٕ ٌُِٓ٘ٞ ٢حػذ ػـ٤يح
٣خ َُِؿخٍ ٝاٗٔخ  ٌٞ٘٣حُلظـ٠
َٓ حُلٞحىع أ ٌٕٞ٣ ٝؿِ٤يح
رٌَص ٗٞحٍ طـي رخه٤ش حُوٟٞ
 ّٞ٣حُلَحم ٝطوِق حُٔٞػٞىح
ٗ ٌٕٞ٣ ٟٞٛيحٓشً
َُٝد أَٓ ً
ٓٝزٍ ٌَٛٓ َ٤ش ٤ٍٗ ٌٕٞ٣يح
ػْ هخٍ ٣لوَ:

553

 ٫أطو ٢كٔي حُ٠ـخثٖ رخَُه٠
كؼَ حٌُُٝ َ٤إ رو٤ض ٝكـ٤يح
أؿَى ُِ٠ـخثٖ ٓؼِٜـخ
ٌُٖ ّ
كظ ٠طٔٞص ُِٝلوٞى كوٞىح
٣ِ٤ُٝي كٛ ٢ـخء كي٣ي  ٌٙٛح٫ر٤خص:
أٗؼض ػَ٤ح ً ٖٓ ػ ٍٞ٤حُوَٜ
هٔ َ٤هٔـَ
أهَٔ ٖٓ َٗ
ٍ
ٛزق أر٤خص كـي٣يٍ ٣ــَ١
ُِٓ٘ش حُِئّ ٝىحٍ حُـــيٍ
كِو٤ظ ٚػ٘ي رخد حُـؼـوـَ
٘٘٣طٜخ ٝحُيٍع ػ٘ي حُٜيٍ
ٗ٘طي رخُيُ ٞهَحف حُـلَ
هظَ ٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش كٓ ٢ؼًَش ر ٖ٤ه ٚٓٞر٘ ٢ه٘ٝ َ٤ر ٖ٤ر٘٢
ك٘٤لش ٝر٘ ٢ػو َ٤رخُؼو٤ن ٖٓ حٍ ٝحُٔ٤خٓش ٝه َ٤هظِ ٚر٘ ٞك٘٤لش ك٢
ٓٞهؼش ُ ّٞ٣ ْٜحُلِؾ ًُٝي ػخّ \ٛ 126ـَ٣ش – ٬٤ٓ 743ى٣ش
كوخٍ حُ٘خػَ حُول٤ق َ٣ػ:ٚ٤
هـ٘ـَ٤
أٗ ٫زٌَٓ ٢حس رـ٘ـ٢
ٍ
ػِ٘ٛ ٠ي٣يٛخ ٝػِ ٠كظـخٛـخ
كبٕ ٣وظَ ٣ِ٣ي كوـي هـظـِـ٘ـخ
َٓحط ْٜحٌُ ٍٜٞػُِ ٠لـخٛـخ
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أرخ حٌُٔ٘ٞف رؼيى ٖٓ ٣لخٓـ٢
ِ٣ ٖٓٝؿ ٢حُٔط ٢ػِٝ ٠ؿخٛخ
ٖٓ ٗؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
ػو٤ِ٤ش أٓـخ ٓـ٬ع اُحٍٛـخ
كيػٝ ٚأٓخ هَٜٛخ كزظـَ٤
طو٤ع أً٘خف حُلٔ٣ٝ ٠ظِـٜـخ
ر٘ؼٔخٕ ٖٓ ٝحى ١حٍ٧حى ٓوَ٤
أُ ْ٤هِٗ ً٬٤ظَس إ ٗظَطـٜـخ
اُ٤ي؟ ٘ٓ ْ٤ُ ًَٝي هـِـَ٤
ك٤خ هِش حُ٘لْ حُظ ْ٤ُ ٢ىٜٗٝـخ
ُ٘خ ٖٓ أه٬ء حُٜلخء هـِـَ٤
٣ٝخ ٖٓ ًظٔ٘خ كز٣ ُْ ٚطغ رـٚ
ػي٣ ُْٝ ٝئٖٓ ػِـ ٚ٤ىهـَ٤
أٓخ ٖٓ ٓوخّ أٗظٌ ٢ؿَرش حُٟ٘ٞ
ٝهٞف حُؼيح ك ٚ٤اُ٤ي ٓزـَ٤
كي٣ظي أػيحثً ٢ؼٗٝ ،َ٤وـظـ٢
رؼ٤يٝ ،أٗ٤خػُ ٢ـي٣ي هـِـ٢
ك ٬طلَٔ ًٗزٝ ٢أٗض ٟؼـ٤لش
كلَٔ ىٓ ّٞ٣ ٢حُلٔخد ػوـَ٤
ً٘ٝض اًح ٓخ ؿجض ؿجض رؼـِش
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كؤك٘٤ض ػ٬ط ٢كٌـ٤ق أهـٍٞ
كٔخ ًَ  ٢ُ ّٞ٣رؤٍٟي كـخؿش
 ٢ُ ّٞ٣ ًَ ٫ٝاُ٤ي ٍٓـٍٞ

**********************************
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ٌعلى بن مسلم االزدي
هو ٌعلى ( االحول ) بن مسلم بن أبً لٌس أحد بنً ٌشكر بن
عمرو بن راالن( ٌشكر) بن عمران بن عمرو بن عدي بن حارثة بن
لوذان.
شاعر من شعراء الدولة األموٌة ولٌل انه احد اللصوص الفتاكٌن من
سكنة منطمة جبل حزنه المرٌب من محافظة الكرن الٌوم فً االردن
وتلتؾ حوله لرى حزنة والمصنعة والمدان.و هو جبل كان من أشهر
وأبرز معالم منطمة (الباحة) األثرٌة والضاربة جذوره فً عمك سهول
تهامة الحجازٌة الشامخة .
وبالعودة إلى التارٌخ نجد (جبل حزنة) حاضرا فً شعر ٌعلى األحول
األزدي وهذا الشاعر تصعلن وتخلك باخالق االبطال الصعالٌن فً
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الجاهلٌة فهذا الصعلون اعتاد مع رفاله على ؼزو األثرٌاء ونهب
أموالهم وتوزٌعها على الفمراء والمعوزٌن والمعذ بٌن فً األرض .
وكان ٌعلى هذا خلٌعا ً حٌث كان ٌجمع صعالٌن األزد وخلعاءهم فٌؽٌر
بهم على أحٌاء العرب وٌمطع الطرٌك على الناس  .فشكوه إلى
نافع بن علممة الكنانً وهو خال مروان بن عبد الملن وكان والٌا على
مكة المكرمة فؤخذ به عشٌرته األزدٌٌن فلم ٌنفعه ذلن واجتمع إلٌه
شٌوخ الحً فلما عرفوه أنه خلٌع تبرإوا منه ومن جرابر اعماله اال
ان الوالً أخذ به سابر األزد ومن وضع ٌده فً أٌدٌهم.
فلم ٌمبل ذلن منهم وألزمهم إحضاره وضم إلٌهم شرطا ً ٌطلبونه إذا
طرق الحً ٌجٌبونه به او ٌمبضون علٌه وٌجلبونه لهم فلما اشتد
علٌهم فً أمره بحثوا عنه وطلبوه حتى وجدوه فؤتوا به الى الوالً
فمٌده وأودعه الحبس حتى مات وانشد فً محبسه :
أرلت لبرق دونـه شـذوان
ٌمان وأهوى البرق كل ٌمان
فبت لدى البٌت الحرام أشٌمه
ومطواي من شوق له أرلان
.
إذا للت :شٌماه ٌموالن والـهـوى
ٌصادؾ منا بعـض مـا تـرٌان
جرى منه أطراؾ الشري فمشـٌع
فؤبٌان فالـحـٌان مـن دمـران
فمران فاأللباص ألباص أمـلـج
فماوان من وادٌهمـا شـطـنـان
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هنالن لو طوفتمـا لـوجـدتـمـا

صدٌما ً من أخوان بـهـا وؼـوان

وعزؾ الحمام الورق فً ظل أٌكة
وبالحً ذي الرودٌن عزؾ لـٌان
أال لٌت حاجاتً اللواتً حبسنـنـً
لدي نافع لضـٌن مـنـذ زمـان
وما بً بؽض للبـالد وال لـلـى

فلٌت المالص األدم لد وخدت بنـا

فلٌت المالص األدم لد وخدت بنـا

ولكن شولا ً فً سـواه دعـانـً

بواد ٌمان ذي ربـا ً ومـجـانـً

بواد ٌمان ذي ربـا ً ومـجـانـً

بواد ٌمان ٌنبت الـسـدر صـدره
وأسفله بالمـرخ والـشـبـهـان
ٌدافعنا من جانبـٌه كـلـٌهـمـا
عزٌفان من طـرفـابه هـدبـان
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ولٌت لنا بالجوز والـلـوز ؼـٌلة
جناها لنا من بطن حلٌة جـانـً
ولٌت لنا بالدٌن مكاء روضة
على فنن من بطن حلٌة دانً
*****************

طْ
ًظخد ( ٗؼَحء

حُؼَٜ

ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخُٖٔ٤
 ّٞ٣حُؤٛ 1 ْ٤لَ ٛ 1435ـَ٣ش
حُٔٞحكن ٬٤ٓ 2013 - 12 - 5ى٣ش
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ح) ١ٞٓ٫

حُلَّٜ
حُٔويٓــــش
حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
حُ٘ؼَ ك ٢حُؼ َٜح١ٞٓ٫
حُ٘ؼَحء
حُـِء حٍٝ٫
حر ٞحٞٓ٫ى حُيإُ٢
حر ٞىٛزَ حُـٔل٢
حرٛ ٞوَ حُ٢ٌُٜ
حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ٢
ح٫ك ٙٞحٌُٔ٢
ح٫هطَ حُظـِز٢
حُلخٍع رٖ هخُي حُٔوِ٢ٓٝ
حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٢
حَُحػ ٢حُ٘ٔ١َ٤
حُطَٓخف
حُؼَؿ٢
حُلَُىم
حٌُٔ٤ض
حُٔو٘غ
حُ٘خرـش حُ٘٤زخٗ٢
ػخرض هط٘ش
ؿَ َ٣رٖ ػط٤ش حُوطل٢
ؿٔ َ٤رٖ ٓؼَٔ حُؼٌٍ١
ً ٝحَُٓش
ك َّٜحُـِء حٍٝ٫

3
5
7
25
27
29
37
58
72
84
90
96
118
138
150
162
169
179
193
199
213
221
237
247
275

حُـِء حُؼخٗ٢
ٓخرن حُزَرَ١
َٓحهش رٖ َٓىحّ حُزخٍه٢
ٌٓ٘٤ش ر٘ض حُلٖٔ٤
ٓ٣ٞي رٖ ًَحع حُؼٌِ٢

278
297
291
298
312
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ٜٔ١خٕ رٖ ػَٔ ٝحٌُِز٢
ػخَٓ رٖ ٝحػِش حُِ٤ؼ٢
ػزي هللا رٖ حُيٓ٘٤ش حُوؼؼٔ٢
ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى
ػزي حَُكٖٔ رٖ كٔخٕ حٜٗ٫خٍ١
ػز٤ي هللا رٖ ه ْ٤حَُه٤خص
ػز٤ي رٖ حٞ٣د حُؼ٘زَ١
ػي ١رٖ حَُهخع
ػَٝس رٖ حً٘٣شحُِ٤ؼ٢
ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش حُٔوِ٢ٓٝ
ػَٔ رٖ ُـؤ حُظ٢ٔ٤
ػَٔ ٝرٖ حُ٤ُٞي ح١ٞٓ٫
كخٔ١ش ر٘ض حُلٖٔ٤
هطَ ١رٖ حُلـخءس
ه ْ٤رٖ ًٍ٣ق حٌُ٘خٗ ( ٢هُ ْ٤ز٘)٠
ه ْ٤رٖ حُِٔٞف حُؼٌٍ(١ه)٠ِ٤ُ ْ٤
ًؼذ رٖ ٓؼيحٕ حٗ٫وَ١
ُ ٠ِ٤ح٫ه٤ِ٤ش
ٓؼٖ رٖ ح ّٝحُِٔٗ٢
ٟٝخف حُٖٔ٤
٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش
٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ
٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش
٣ؼِ ٠رٖ ِْٓٔ حُ٫ى١
حُلَّٜ

326
330
334
347
354
362
369
375
385
397
408
417
426
433
438
454
465
505
515
520
532
534
553
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ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍ ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
562

ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
 - 1حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 2حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 3ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 4حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
 - 5حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
ؿِءحٕ
 ّٞ٣ - 6حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
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