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موسوعة  شعراء  العربٌة 
 

 
   دراسة موسوعٌة لشعراء االمة العربٌة فً عشرة مجلدات 

 

 

                   المجلد الخامس  
 
 

                                                   

   شعراء العصرالعباسً  
 

  (المسم الثانً   )                             
 

الجزء الثانً \                        الجزء االول 
 

                                  تالٌؾ 

                          امٌر البٌــــــان العربً 

 الدكتورفالح نصٌؾ الحجٌة 
الكٌــالنً 
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                     الممدمة 
                                          

بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم                     
 

           الحمـــد هلل رب العالمٌـــــن  والصــــالة  والســــالم على  محمــــد  
 .الحبٌب المصطفى وآله  وصحبه  اجمعٌن 

بعد  ان   (شعراء العربٌــــة  )     هذا هو كتابً الخامس  من موسوعتً الثانٌة  
اتممت  منها  كتاب  شعراء  الجاهلٌة  وكتاب  شعراء   صدر االسالم  وشعراء 

فمد افردت  . العصر االموي  والمسم االول من شعراء العصر العباسً االول  
لشعراء العصرالعباسً  مجلدٌن  االول  لشعراء العصر العباسً االول فً  جزأٌن  

واالخر هذا الذي  بٌن  ٌدي  لاربً العزٌز  لشعراء العصر العباسً الثانً  فً 
  . (جزأ ٌن اٌضا 

      
   ٌحتوي هذا الجزء على  ترجمة  ذا تٌة  وفنٌة  لعدد من اشهر شعراء العصر 

العباسً الثانً  واكثرهم عطاءا واحسنهم نظما  واسناهم بداعة  وأ سماهم بالؼة  
.  واحسنهم  تجدٌدا 

 
        ولد اعتمدت فً هذا المجلد  التسلسل الزمنً لسنة  الوفاة  لكل  شاعر فً 

. تمدٌمه  للدراسة 
        اسال هللا تعالى السداد  والتوفٌك فً انجاز هذه الموسوعة كً الدمها  

.  للفكر العربً والثمافة العربٌة الرابدة  كاملة  شاملة  ألكثر شعراء العربٌة اهمٌة 
 

                انه  نعم المولى ونعم النصٌر 

 
فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً .                                                د

                                    عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب 
                                عضواالتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق  
                            عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب 

                                عصو االتحاد العام للكتاب والمثمفٌن العرب    
بلدروز  -   دٌالى  -                                               العراق 
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 حُٔئُق  ك٢  ٓطٍٞ
 

   ٤َٓس ًحط٤ش 

 

ُِوذ  كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٢ٗ٬٤ٌُ \ ح٫ْٓ ٝح

كخُق حُلـ٤ش \   حْٓ حَُٜ٘س 

 1944\ 7\1\  رِيٍُٝ \  طخ٣ٍن ح٫ُٞىس 

رِيٍُٝ  – ى٣خ٠ُ - حُؼَحم \ حُزِي 

ٓظوخػي  \   حُٜٔ٘ش

 ٗخػَ ٝرخكغ                                                                                                                                           \  حُلخُش حُؼوخك٤ش 

كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ  ٝحى٣ذ ػَحه٢ ٓؼَٝف  

.    1944بلدروز - دٌالى–  العراق - \ ٖٓ ٓٞح٤ُي

ٖٓ ح٫َٓس ح٤ٗ٬٤ٌُش  حُظ٢ ُٜخ طخ٣ٍن ػ٣َن ٝ طَؿغ ر٘ٔزٜخ ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ - 

ُظ٢ حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػ٬ّ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ      : حُل٢٘ٔ ٝح

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

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

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

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

فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة 

 .اجزاء فً مجلدٌن 

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

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

 2015فً  عام 

 2014فً  شباط    (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      * 

:   فالح نصٌؾ الحجٌة هو

 1985عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ      -    

 1994عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب منذ  -

 1984عضو مإسس فً اتحاد ادباء  دٌالى  فً   -
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العراق -  عضو  مركز االدب العربً  -

 عضو االتحاد الدوًل لعلوم  الحضارة االسالمٌة     -

عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب   -

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

عضو اتحاد االشراؾ الدوًل  -

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

  (الدول العربٌة

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

 والمستشار  االدبً فٌها   – وبابل والنجؾ  

  عضو  البٌت الثمافً العربً  والمستشار االدبً فٌه  -

 (الهٌبة المإسسة )عضو اتحاد الشعراء العرب  -

 (الهٌبة المإسسة )عضو  اتحاد النمـــاد العرب  -

 (الهٌبة المإسسة  )عضو  اتحاد النمــاد  العرالٌٌن  -

  عضو نمابة الشعراء  والمبدعٌن العرب  -

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

 عضو اتحاد االدباء الدوًل  وممره فً امرٌكا  -

 نابب ربٌس  رابطة  المرفؤ االخٌر  الثمافٌة -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  الشعراء والمثمفٌن  العرب  -

 عضو رابطة الشعراء العرب -

 عضو التجمع العالمً للشعراء العرب  -

 بؽداد- رابطة شعراء المتنبً  -

 عضو رابطة المرطاس والملم -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو  التجمع العالمً  للشعراء العرب  -
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 العراق- عضو رابطة شعراء النخبة  -

ُلٖ    ح٫ٍىٕ- ػٔخٕ \   ـ    ػ٠ٞ ٓئٓٔش  ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝث٤ْ ُـ٘ش ح٫ىد ٝح

 - عضة منظمة  الكلمة الثمافٌة االنسانٌة  -

 عضو  مركز النور للثمافة واالعالم  ومركزه فً السوٌد -

االماراتٌة  -  عضو شبكة  صدانا  -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

 .  ػ٠ٞ حُز٤ض حُؼوخك٢  حُؼَحه٢ حُظ٢ٔٗٞ -    

 ٗخثذ  ٍث٤ْ  طل٣ََ ٓـِش  ح٣َُٜق حُلِٔط٤٘٤ش -     

 بؽداد-  عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر-    

 عضو هٌبة تحرٌر مجلة  البٌت الثمافً العرالً التونسً-    

حُويّ - ٍث٤ْ ح٤ُٜجش حُؼَر٤ش ُظل٣ََ ٓـِش  ٓ٘زَ حُٔظوخػي٣ٖ  -   

 

حٟخكش ح٠ُ ػ٣ٞ٠ظٚ ٝٓ٘خًٍخطٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظي٣خص ح٫ىر٤ش ٝح٫طلخىحص ٝحَُٝحر٢ ػ٠ِ 

ُل٤ٔزي  . ح٫ٗظ٤َٗض  حٝح

 

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

. واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  

 

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

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

 . وؼٌرها كثٌر  

 

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

.وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة   

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

الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً 

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

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

.االدباء والشعراء  المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة   

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

                     (مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً  )مدونته على كوكل باسم  *                  

     

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

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

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

     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٢ٗ٬٤ٌُ

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ ح٣٫ٔخٕ           

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝح٣٫ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ ح٫ىد ٝح

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

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ 

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

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

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ىد ٝح

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

ح٫ٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ ح٬ٓ٫ّ -   5

هٜش ٣ٞ١ِش  - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )ح٫ٗو٤خء  -  8

رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن  -   9

 ح٫ٍىٕ- ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

ح٫ٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 11

ُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

ح٫ٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 ح٫ٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17
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ح٫ٍىٕ  – ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍحص ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش ح٫ٓخُٕٝ - 19

 (٣٫ٝش ُّٞ حٗـِْ  ح٤ٌ٣َٓ٫ش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  

 

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

حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -  1

حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  2

ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  3

ّ حُو٤خٓش -  4 ح٫ٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن ٝ حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -  5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                      ؿِءحٕ   -  6    

 

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

 

ٍ              ؿِءحٕ- 1  ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي ح٫ٝ

ٗؼَحء ٛيٍ ح٬ٓ٫ّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي -2

ٗؼَحء  حُؼَٜ ح١ٞٓ٫                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ - 3

ٍ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ- 4  ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ ح٫ٝ

 ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِءح ٕ- 5

ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِءح ٕ - 6
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    الشعر فً العصر العباسً الثانً    

 
 
 
 
كان لسٌطرة االتران على الدولة العباسٌة وادارتها زمن             

الخلٌفة المعتصم باهلل وما بعده اثر بالػ فً ضعؾ الدولة وسٌرها فً 
 كما تولع– طرٌك االنحالل والتمهمر  فمد  عمل الرشٌد على تموٌة دولته 

النهم  جانبهم  وٌامن   لٌمرب الفرس منه فارسٌة   زوجة  فتزوج  من- 
ٌشكلون الجزء   اذ   كثٌر فً دولته  وهم  منها ل اوالدهاسٌكونون اخو

الشرلً منها وٌتخذهم انصارا له وتزوج من اخرى تركٌة لٌمرب االتران 
 كذلن فً زمنه    دولته  وكانوا  صٌانة  فً  على عضده  ولٌشدوا منه 

 زوجته  ومن  (اال مٌن)   ابنه ( زبٌدة)  ابنة عمه فانجب من زوجته
 وكان (  المعتصم)  ومن زوجته التركٌه ابنه(مون أ الم) الفارسٌة ابنه
 وسبب هذا  سببا من اسباب سموط الخالفة العباسٌة  كان هذا فٌما بعد

الزواج كان ٌمصد به توطٌد العاللة  بٌن العرب والفرس والترن  كنتٌجة 
للمصاهرة  والمرابة  اال ان  ما اثمره هذا التصاهر  كان وباال على الحٌاة 

.  السٌاسٌة  الى حد االلتتال 
 

بعد وفاة الرشٌد التتل االمٌن والمامون االخوة بٌنهم على سدة          
 فاستعان الما مون باخواله والممربٌن  منه    منهم  واستعان كل الحكم

  على اخٌه  االمٌن  فً  لتاله  والوصول  الى الخالفة الفرساخواله ب
ولربهم الٌه  واعتمد علٌهم فً كل امورالدولة  وانعكس ذلن حتى فً 

االمورالدٌنٌة والمذهبٌة وتفرق الخلك والتتل الناس بٌنهم  فكان ماكان و 
.   ذلن وما فٌها من معارن واحداث كتب التارٌخ خٌر شاهد على
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  وبعدها  أي بعد وفاة االمٌن والمامون استخلؾ المعتصم  وامه       
تركٌه فمرب الٌه االتران  واعتمد علٌهم فً اؼلب مفاصل الدولة العربٌة 

 جسم الدولة او جسم الخالفة  الى االسالمٌة   وعلى كل حال  فمد دخل
العربٌة من لٌس منها  وعمل على تموٌضها كان كل هذا لد حدث فً 

       .وزاد فً العصر العباسً الثانً  العصر العباسً  االول  واستمر
                            

  ٌتحٌنون الفرس كان  وكان فً اثناء وجود االتران  فً الحكم          
ٌادة  ال بوٌه  بحملة قعادة مجدهم الؽابر  او السالؾ  فماموا  بالالفرص 

فً  لوٌة  اعلنوا سٌطرتهم على بالد خراسان واكتسحوا الخالفة العباسٌة
نصب معز الدولة تبؽداد  التً كان االتران  مهٌمنٌن على الحكم فٌها  و

الفارسً امٌرا على بؽداد فً ظل الخالفة العباسٌة التً لم ٌبك منها اال  
 تحولوا الى بٌادق شطرنج  العباسٌون فمدالخلفاءاما.  ورسمهااسمها 

  ومن بعدهم من ال سلجوق من الفرسٌلعب بهم الالعبون من ال بوٌه
. من الترن

 
       نعم  لمد  انحدر ت لوة وعظمة  الدولة العباسٌة ا و بدأت باالنحدار 

 ...     نحو االسوء  بعد  الخلفاء  االشداء  فٌها مثل  المنصور والرشٌد 
  هجرٌة334 \سٌطر البوٌهٌون  على الحكم االسالمً فً بؽداد  سنةو 

 بعد ضعؾ سٌطرة االتران علٌها وان اؼلب هإالء االمراء كانوا ضعافا 
 فً ادارتهم للدولة فسارت الدولة نحو االنهٌار والتمهمر واالنحالل 

ٌعتبر إلدام المادة األتران على لتل الخلٌفة المتوكل على هللا فً الخامس و
 بداٌة العصر العباسً الثانً جرٌة هـ 247\ عشر من شهر شوال سنة 

 وأصبح الخلٌفة طوع إرادتهم وأسٌر   بالسلطة االتران وفٌه استبد المادة
 :   فمال احد الشعراء ولد عبر عن ذلن هواهم

 
لفــص     فـــً   خلٌفـــة       

وبؽـا      وصٌـؾ    بٌـن                                    
 

 لـه    لــاال ٌمــول مـــا         
الببؽا       تمول    كمــــا                                    

 
 عن   استمالل او انفصال بعض االمارات ظهوردى ذلن الىأو        

  .  واحدة اسالمٌة  كانت  خالفة   ان  بؽداد  فبعد  فً  العباسٌة الخالفة



 13 

 فً االلالٌم  التابعة  فً بؽداد  وامارات مستملة عنها   اصبحت خالفة
ى اثر انمراضها  الدولة ل كاالمارة االخشٌدٌة فً مصر التً لامت علها 

الفاطمٌة التً استملت عن الخالفة العباسٌة فً بؽداد بل نازعتها الخالفة 
  عدٌدة وامتدت اجنحة  حكمها شرلا وؼربا  وكذان ظهرت امارات

شملت الشام كلها تمرٌبا  اال ثم  توسعت ؾكاالمارة الحمدانٌة فً حلب 
  مثلها  وكذلن . فمط  اانها بمٌت معترفة بالسلطان العباسً علٌها اسم

ا مارات  لد نشات فً الثؽور الشرلٌة للبالد االسالمٌة  وهكذا تفرلت 
الدولة االسالمٌة الموحدة وظهرت خالفات وامارات فً البالد نازعت 

 .  واالدبٌة الثمافٌة الخالفة االصلٌة  فً كل امورها وخاصة
 
لد جمعوا حولهم الشعراء  هذه االلالٌم كان  هإالء خلفاء وامراء         

واالدباء والعلماء ورجا ل الثمافة والعلم  وتباروا فٌما بٌنهم  حول جمع 
كل منهم العدد االكبر من هإالء  وبذلوا االموال لهم منافسة بٌنهم فاثر 

  وخاصة الشعر دب  العربً اال  وعلى راسها هار كل العلومدهذا  فً از
 اال ان .  وارتمت  خٌاالته وفنونه حٌث كثرت فنونه  وارتفعت راٌته 

 وٌكتنفها   علٌها عالبم الضعؾ فً نهاٌة العصرأت تظهراللؽة العربٌة بد
 خاصة فً الثؽور الشرلٌة من الدولة االسالمٌة  لعجمٌة سكانها  الوهن 

 البالد مثل   تلن فبدات تحل مكانها اللؽات المحلٌة او اللؽة االصلٌة الهل
بعد لرنٌن من الزمن ودفعت  اللؽة الفارسٌة التً حلت محل اللؽة العربٌة

  لؽتهم  الفارسٌة النظم فًالى شعراءهم   الثمافٌة واالجتماعٌة الحالة
 . الشٌرازي وسعدي و الخٌا  م  كما فعل الشاعران عمر

 
وكذلن  ظهرت فً البالد االسالمٌة عصبٌات اشتد النزاع  بٌنها        

ا السالمٌة بٌنها كما اطلمت الحكومات  ومذاهب دٌنٌة تماسمت البالد 
 ٌشاإون   وكذلن   كٌفما  والنصارى  للعمل  العنا ن للٌهود االسالمٌة

تصادٌة  قالرزق او الحالة االجتماعٌة  واال  اختلفت  وجوه المعاش وكسب
.    جابع مترؾ وفمٌر  ؼنً فً البالد وانمسم الشعب بٌن

 
        فالمسم  االول  وهو  االمراء والمادة والتجار  واصحاب االموال 

معمول فً كل امورهم  فً الملبس والمسكن  واالعمال عاشوا بترؾ ؼٌر 
. الممربٌن واالؼنٌاء   واالمراء والشعراء وهم طبمات الخلفاء
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 الفمراء فً المجتمع فهم م وه من الشعب واما السواد االعظم         
ٌسد اودهم   فمر مدلع وعٌش ذلٌل  وكسب للٌل المنراسفون فً  لٌود 

 ولد انعكست كل هذه االحوال على االدب والشعر وال ٌسمنهم  من جوع 
فً البالد فكان ادب االؼنٌاء ٌتمثل بوصؾ المصور  الفخمة والرٌاض 

  االخر المسم والترؾ  و الؽناء   والخمرة  واللهو والزاهرة والؽزل 
. ٌتسم بالشكوى والحنٌن والبكاء وذم الزمن  وصروؾ الدهر

 
      اجتمع الشعراء حول  الخلفاء واالمراء واصحاب النفوذ والجاه 
فانتشرت الثمافة فً هذا العصر امتدادا لثمافة العصر العباسً االول  

  اٌنعت اثمرت او  و ذان  فً  نمتؾ العصر   فً هذا تت اكلهاآ والتً 
 ككل    اثر عظٌم فً  انتشار الثمافة  الورق  لصناعة فً هذا  وكذلن

 بجانب ونشوء المكتبات العامة والخاصة  والمدارس النظامٌة الحكومٌة 
   لكل ...المدارس الخاصة  والتعلٌم الفردي  لالبناء الخلفاء و الوزراء 

هذا اثر عظٌم فً تمدم الثمافة ووصولها الى اوج عظمتها فً  الدولة 
االسالمٌة  وتمدم الشعر واتساع افاله واخٌلته وتحسٌن  معانٌه  فازدهر 

ته  وظهر أو وبلػ  ش بالً العصور العربٌة فً هذا العصر  اكثر من 
والحمدانً وابن النبٌه   فحول من الشعراء كالمتنبً  وابً العالء المعري

.. وؼٌرهم  والشرٌؾ الرضً 
 

 الذهبً للشعر العربً  هو العصر العصر هذا      لذا ٌمكننا ان نمول ان
.  بما  اوتً  فٌه من نتاج  وتجدٌد  ورلة فً النظم  وااللفة فً المول 

 
 ا نتهجو ا ولما استولى البوٌهٌون على السلطة بعد األتران             

 من اوالد الخلفاء من ٌشاء  فكان األمٌر البوٌهً ٌولً الخالفة نهجهم
 كثٌرا ما ٌتم بالذل و  . الخلعوكثر  ٌشاء من م ها  وٌخلعالعباسٌٌن 

فٌه و   ٌوم ابتهاج عند الجند خلع الخلٌفةحتى كان  ٌوم  .  والهوان
. (بٌعته)ٌجري نهب دار الخالفة وفٌه ٌطالب الجند الخلٌفة الجدٌد برسم 

العٌش  فٌضطر إلى , وكان ٌجري على الخلٌفة المخلوع نفمة لد ال تكفٌه
.  واستعطاؾ الناسبالكفاؾ 

  
  لم ٌكن حال الوزراء بؤفضل من حال الخلفاء      وكذلن  الوزراء   ؾ

 فإذا ؼضبوا علٌه عزلوه وصادروا  فكان الوزٌر ٌؤتمر بؤمر المتؽلبٌن
وٌتكرر , ٌمتلونه وكثٌرا ما كان الوزٌر ٌُنصب ثم ٌُعزلوربما   أمواله
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ة امواله   وؼالبا ما كان ٌنتهً عزله بمصادر عدٌدة مرات نصبه وعزله 
,  فً تولً الوزارة  ٌطمعون  كانوا ومع ذلن فإن الكثٌرٌن لتله  ومن ثم 

 كما هو الحال  . توزٌرهم  سبٌل  فً فً شتى المجاالت وٌبذلون المال
  أن الوزارة كانت موردا للثراء الفاحش عن طرٌك الرشاوىحٌث  لدٌنا 
  كان  المعتضد باهلل  الخلٌفةأن دمحم بن عبٌد هللا بن خالان وزٌرولٌل 

 وربما عٌن للوظٌفة الواحدة عددا من  ٌؤخذ الرشوة من كل طالب وظٌفة
 وأخذ   تسعة عشر ناظرا للكوفة  ولٌل إنه عٌن فً ٌوم واحد الموظفٌن

حسن  كان   اءالوزر اال ان بعض .  معٌنة  رشوة  منهم من كل واحد
ٌستطٌع أن ٌنال من الخلٌفة أو األمٌر البوٌهً    ذا دهاء وذكاء السٌاسة

 ضمان الخراج  هذه االمور  وكان أهم تفوٌضا بتصرٌؾ أمور الدولة
ٌكون للوزٌر على من   لذا  والكتاب والمضاة  والعمال  وتعٌٌن الوالة

من أجل و .  وٌثري به ثراء فاحشا ٌولٌه جباٌات ٌجنً منها ربحا وفٌرا
 فً منصبوكثر الطامعون   . والحسد  للدسابس ذلن كانت الوزارة هدفا

   هذا  الوزٌر على الوزٌر عزل  وؼلب  اهله  الدس  أفلح فإذا , الوزارة
 لذا كان  وكان ما ٌصادر ٌعد بآالؾ اآلالؾ من الدنانٌر وصودرت أمواله

بعض الوزراء  ٌطمرون  خزٌنهم من االموال  والنمد  تحت االرض  الى 
 :  لٌل فً ذلناالزمة وأن تنتهً 

 
   إذا أبصرت فـً خلع وزٌر

فمل أبشر بماصمة الظهور                                           
 

بـالء     فــً   طـوال  بؤٌام
سـرور    لصار فً   وأٌام                                         

 
بٌة لدٌمة  عادة عربوهً -   ٌتكنـّون –  وال ٌزالون –      وكان العرب 

لمبون تي فٌمال  ابو فالن  مثال  وكان  الخلفاء  أكبر أبنابهم   بؤسماء - 
عمر بن فً زمن ن يالخلفاء الراشد منذ  عهد  (أمٌر المإمنٌن)ب

 . وما بعده  وكذلن  خلفاء  بنً امٌة الخطاب 
 

 انتملت الخالفة إلى بنً العباس أضافوا إلى هذا اللمب         وعندما 
فمد عرؾ عبد هللا أبو .  ٌتمٌز بها الخلٌفة  تدل على صفة  اخرى ألمابا

  الخلٌفة وتلمب أخوه (السفاح) بلمب   أول خلٌفة عباسً وهو العباس
 دمحم  بلمب  الخلٌفة وتلمب ابنه (المنصور)عبد هللا أبو جعفر بلمب 
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 والخلٌفة   (الهادي)بلمب موسى  الخلٌفة  موسى وتلمب  (المهدي)
دمحم وعبد هللا والماسم : ولمب الرشٌد أوالده الثالثة. (الرشٌد) هارون

وهكذا . (المإتمن)والماسم   (المؤمون) وعبد هللا  (األمٌن)بلمب دمحم 
.  جرت  العادة  فً تلمٌب الخلفاء  واوالدهم 

 
 ان  الخلٌفة  فرضوا  على بالسلطة  األتران ولما استبد المادة         

جاء  ولماء   (أمٌر األمراء ) السلطة منهم لمب ٌطلك  لمب على من بٌده
 ألمابا  ان  ٌطلك  علٌهم الخلٌفة العباسً البوٌهٌون  الزموا من بعدهم 

 (معز الدولة) بلمب ه فلمب أحمد بن بوي فٌها معنى االعتراؾ بسلطانهم
ركن )ه الحسن بلمب وولمب أخ (عماد الدولة) بلمب  ه علًوولمب أخ

 كعضد الدولة وجالل الدولة  وهكذا كثرت  االلماب  فً الدولة ,(الدولة
ا و      (السلطان  ) حتى ان  منهم  من  لمب . وفخر الدولة  الدولة  وبهاء

أي ملن الملون  ثم سرت هذه الحالة  فً امراء الدوٌالت    (شاهنشاه  )
  الثانً   فً العصر العباسً الكنى واأللمابوهكذا كثرت  .المستملة  

: وٌمول احدهم  فً ذلن شعرا 
 

أما رأٌت بنً العباس لد فتحوا  
من الكنى ومـن األلماب أبوابا                                           

 
ولمبوا رجـال لو عاش أولهم  

ما كان ٌرضى به للمصر بوابا                                          
 

لـل الدارهم فً كفً خلٌفتنا  
هذا فؤنفـك فً األلـوام ألمابا                                            

 
 

  ولد نهج الخلفاء الفاطمٌون نهج الخلفاء العباسٌٌن فً األلماب        
بؤمر هللا   باهلل والحاكم   باهلل والمعتز باهلل والعزٌز  فكان منها المهدي
 بن دمحم   تسمى عبد الرحمن الثالث األندلس وفً , والمستنصر باهلل

   نهجهمن جاء بعده   بالخلٌفة واتخذ لنفسه لمب الناصر لدٌن هللا ونهج

.  د باهللم باهلل والمعت  والمستظهر فكان منهم المإٌد باهلل والمستعٌن باهلل
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واتخذ ملون الطوابؾ فً األندلس األلماب فكان منهم المعتضد باهلل ملن 
أشبٌلٌة وابنه المعتمد على هللا وكانت هذه األلماب على ضخامتها ال تمثل 

    , لمن اتخذها لنفسه شٌبا من معانٌها
 

 الفتن المذهبٌة ثارت بٌن الشٌعة وبٌن          ظهرت  فً هذا العصر 
ولد بدأت فً . فتن كان مسرحها بؽداد , وخاصة الحنابلة منهم, السنة

 أوابل المرن الرابع الهجري وامتدت إلى أواخر المرن الخامس الهجري
فٌنشب فٌها , وكثٌرا ما كانت تشتد, وكانت تتوالى الفتن عاما بعد عام

 .  بٌن ابناء البلد الواحد  والمدٌنة الواحدة لتال مرٌر
   

وشد األتران أزر أهل , تشٌعهمفً   الشٌعة  البوٌهٌون ولد  أزر          
ولد افضت هذه الى اشتداد العداء  بٌنهم الى حد   السنة ألخذهم بمذهبهم

. المماتلة  فمتل  خلك كثٌر من الطرفٌن  جراء ذلن 
 

 وبٌن الحنفٌة   بٌن الحنابلة واألشاعرة تحدث كذلن كانت الفتن        و
  وٌدفعهم التعصب إلى فكان أهل كل مذهب ٌتعصبون لمذهبهم, والشافعٌة

المتال  بٌنهم  مما اثر فً خراب المدن واضعاؾ شوكة المسلمٌن ولوتهم   
وكانت  بؽداد مسرحا  لمثل هذه االمور واالحداث ولد كانت هذه وؼٌرها  

اسبابا  لنشوب  ثورات كثٌرة  فً  البالد االسالمٌة   مثل  ثورة الزنج  
 وكذلن ادى الى انفصال  بعض االلالٌم عن جسم الدولة  وثورة المرامطة

العباسٌة والامة  الالٌم  وامارات فً البالد وخاصة البعٌدة عن الخالفة  
مثل الدولة  . وربما  خالفات   جدٌدة  مستملة عن الخالفة  العباسٌة 

االخشٌدٌة  والخالفة  الفاطمٌة  واالمارة الحمدانٌة  والدولة  الصفارٌة    
  فوجود  الدوٌالت  واالمارات  وخاصة  ؼٌر العربٌة  المنسلخة من 

ثم  كانت هذه .جسم الدولة العباسٌة  ضمت بٌن  اهدافها هذه االمور
االنمسامات  سببا واسعا  وكبٌرا لمٌام  الحروب الصلٌبٌة وطمع الدول 

االوربٌة تحت عالمة الصلٌب فً الفضاء  على الدولة االسالمٌة  او 
  (فلسطٌن )االستحواذ  على  بعض  اجزابها  الممدسة  لدٌهم  وخاصة 

وفً  صفحات التارٌخ  الشًء  الكثٌر الكثٌر  والشواهد  المابمة  على  
.  ما  ذكرناه 
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العربً    اثرعظٌم فً الشعر   كان لهذه التطورات السٌاسٌة          
  العربٌة ومركزالخالفة ت بؽداد ام الدنٌا نان   فمد وتمدمه وازدهاره

 ومركز الثمافة والعلوم  وفٌها جل الشعراء  اال  انه ظهرت  االسالمٌة 
مدن اخرى اجتمع فٌها الشعراء  هً  مراكز اال مارات  كحلب والماهرة 

 من  كل امٌرو وؼٌرها  واالندلس واماراتها وجرجان وبخارى وسمرلند
حاول ان ٌجمع حوله العدٌد من الشعراء واالدباء امراء هذه االمارات 

والمثمفٌن  وٌتباهى فً جمع اكبر عدد منهم لحبهم االدب وخاصة الشعر  
 الى اٌجادوولٌمدحوهم وٌذكروهم فً شعرهم  فادى هذا التنافس  حتما 

امور دفعت الشعر نحو عالبم التمدم والرلً الثمافً والحضاري فً كل 
. مجاالت الحٌاة 

 
لذلن فمد اجزل الخلفاء واالمراء العطاء للشعراء الذٌن نالوا            

حضوة كبٌرة عندهم  حتى بلػ بهم حد االستٌزار  وربا سات الدواوٌن 
الكتابٌة  وخاصة اذا علمنا ان بعض اال مراء والخلفاء كانوا ٌجٌدون 

. الشعر  ولرضه ونمده 
 

 كان لتشجٌع الخلفاء واالمراء  لالدب والشعر والثمافة عموما  و        
 فً تمدم الشعر وتطوره فمد كانت الثمافة فً العصرالعباسً  بلػ ثر االاال

عظٌما  سموا التمدم والرلً   نحوسمت االول  لد شهدت تمدما كبٌرا  و
العصر    فً هذا  ايالعباسً الثانً فً العصر  اكلها  هذه الثمافة اتتؾ
والحضارة فً كل المجاال ت  . بلؽت اوج عظمتها  من التمدم والرلً تى ح

نت ـتحس ؾ .الشعروخاصة    وتنورت العمولالثمافٌة  فتطورت االداب
 وازدادت خت  اخٌلته وشم  و كثرت معانٌه  مفرداتهاسالٌبه  وسهلت

. فنونه واؼراضه لتشمل كل امور الحٌاة ومتطلباتها 
    

ة يالدراساٌجاد الموالع  وكان لنشوء المكتبات العامة اوالخاصة و     
اثره ابوابه مفتوحة  للدارسٌن  والتحصٌل العلمً واالدبً بحٌث  اصبح 

 وباالخص الشعراء  على المطالعة   فمد انكب الناس. فً ذلن واسع  
 فزاد هذا فً تفتك وادق افضل ارق و هو والتدارس ومحاولة االٌتاء بما

الشعراء وكذلن فتحت مدارس  نظامٌة  درس بها  افاق الشعر واخٌلة
 لنحو والبالؼة مثل االعربٌة  وفنونه وعلوم اللؽة الطالب  االدب والشعر

والصرؾ والعلوم الصرفة والفلسفة والرٌاضٌات والهندسة  والبناء 
 من اسباب تطور الشعر ودفعه هذه تكان ووالري وفً كل  امورالحٌاة 
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لم تسبمهم  فحول شعراء فظهر نحو التمدم والرلً واالكتمال  والعظمة 
.. سابمة مثل المتنبً والمعري 

 
الحالة االجتماعٌة والمعاشٌة  فً هذا العصر اختلفت  عما            

 العرب فً هذا   الخلفاء  ادى ضعؾ فمد السابك كانت علٌه فً العصر
السابمة    فً العصورة مكبوت  التً كانت -العصر الى ظهور العصبٌات

على نطاق واسع  ودون تخوؾ من احد  - اوالتً كانت تعمل فً الخفاء 
ٌناصرونها    التً  اصبح لكل  لومٌة  جماعتها  و  رادع  من ردع  او

انتشر االنحالل الجتماعً   وعم وها  إرجالها  وشعرا  ولها  وٌإٌدونها
السٌاسٌة   الحالة  وتدهورت  العباسٌة   الخالفة مفاصل كل  الضعؾ 

 وتبعتها بمٌة االمور  
 

 عدٌدة وشاعت دٌنٌة وكذلن انمسمت الدولة االسالمٌة الى مذاهب       
لل بٌن اتباع مذهب واخر حتى وصل  الفرلة والتباؼض بٌن المسلمٌن او

  ٌمتل بعضهم بعضا فً نهاٌة االمر حد االلتتال  والتخرٌب  بٌن المسلمٌن
. ٌخرب  ممتلكات البعض االخر وٌسفه اراءه و
 

الدٌان  االخرى كالٌهودٌة وا ؼٌرالمسلمٌن من الطوابؾ  اما         
ما   لهم ٌعملونت الحرٌاتوالنصرانٌة والمجوسٌة وما الٌها  فمد اطلك

تشاإون وٌإدون شعابرهم ومعتمداتهم  بحرٌة تامة  وربما عاونهم 
بعض المسلمٌن على اداء هذه الشعابر ولد حضر ضعاؾ العمٌدة  من 

؟ .مرؼمٌن بعض الخلفاء العباسٌٌن بعض شعابرهم واعٌادهم 
على  وكان الختالؾ  هذه العصبٌا ت والمذاهب وتنازعها  اثره البالػ 

 وخاصة الفرس  وهم شعراء ؼٌر مسلمٌن  وؼٌر عرب  الشعر فظهر
. او بفارسٌتهم  المدٌمة همتناتمجدوا بديؾ كانوا اصحاب حضارة 

 
اما اختالؾ طرق المعٌشة فمد انمسم الناس فً معٌشتهم ومعاشهم        

الى طبمات  عدٌدة فمنهم طبمة الخلفاء واالمراء والمترفٌن الذٌن اوؼلوا  
اللهو والمجون  على  اؼلبهم فً االسراؾ والتبذٌر والؽلو الفاحش فانكب

  والصخب وعاشوا حٌاة  مترفة مبتذلة بٌن شرب الخمرة والتناء
 . الجواري الحسان  والؽلمان والولدان الذكور
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        ولسم اخر دون ذلن  وهو طبمات التجار واصحاب المهن والحرؾ 
فكان التجار ٌجلبون البضابع والمواد من الهند والصٌن ومن شرق البالد 

وؼربها واواسط اسٌا   وهإالء فً اكثر االحٌان تنهب الحكومات اموالهم 
 بالفمر  اهر اؼلبهمظ ٌت ادى بهم ان مما  المصادرة  بحجة الضرابب او

. والعوز وما هم بفمراء وال معوزٌن 
 

     اما االلسم االخر فهم السواد االعظم من الشعب فمد كانوا ٌعٌشون 
. فً حالة من البإس والفالة  والحرمان  عظٌمة 

 
 

       ولد رسم لنا الشعر الصور  الواضحة والجلٌة لكل هذه االحداث فمد 
فً  ة  صمٌلة صافٌة  تعكس كل ما فً البالد من احداث وكل ماآكان مر

. المجتمع من امور 
 

 ٌسجل كل  كبٌرة وصؽٌرة   حافالالشعر سجال حاضرا   لد  كا ن  ل      
 وابناء  البلد  ومن شتى طبماته  االجتماعٌة فالشعراء هم ابناء االمة 

ها امثاله  فهو فً التً ٌعٌش     والحالة وكل  ٌصور حالته. المختلفة  
 .  فعال اال ما ندر  الوالعة مثل الحمٌمةي   للوالع المعاش صورة حٌة

 
   انعكست هذه االمور على اللؽة العربٌة اٌضا  وبدأت تنحسر عن بعض 

 وهكذا ؼربت  شمس . المناطك التً انتشرت فٌها  وخاصة فً  الشرق 
بنور  اللؽة العربٌة عن مناطك كثٌرة كانت لد اشرلت علٌها  وانارتها 

. والمعرفة  ونور العلم واالدب  والمران الكرٌم االسالم 
 

 واالدب    والعلم  والثمافة لؽة الدٌن ظلت اللؽة العربٌة لمد              
والدولة  طوال هذ العصر والعصور التً لبله وهً فً اتساع وامتداد 

 صملٌة  وجزره مثل المتوسط   البحر حتى وصلت فرنسا وشواطًء
  و الى  افرٌمٌا  وصلت الى اواسطو. وحول  بحر االدرٌاتٌن  ومالطة

 بخارى    مثل   للعربٌة فٌها  وعواصم  مدنا وانشات الهند والصٌن 
 اال ان . فاٌنما توجه العرب  نشروا االسالم دٌنا والعربٌة لؽة وسمرلند 

 وما وفً لرنه الثانً االمارات عن الخالفة فً هذا العصر بعض  استمالل
   جعلتهم  بامراء ؼٌر عرب  وخاصة االمارات الشرلٌة بعده و تامٌرها

 تلن اللؽة   حٌث شجعوا خص الفارسٌة  للؽاتهم االصلٌة وا ٌتعصبون
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 خالل االعمال االدبٌة اوالعلمٌةها  ب التً  كانت عاجزة من ان تموم 
 فمد تطورت فً تلن .لرون من بعد الفتح العربً  االسالمً لبالدهم 

 شعراء ها محل اللؽة العربٌة  وظهر فً اللؽات المحلٌةاالمارات وحلت
 مإلفاتهم ولصابدهم  مثل ذه اللؽات المحلٌة   به  دونوا وعلماء وادباء 

 الشٌرازي   سعدي عمر الخٌام و
 
  كلما   وانكمشت  فً هذه االصماع  اللؽة العربٌة  ضعفت وهكذا       

 ولد  تحرج  علماء  اللؽة  من  فمط   الدٌن فٌها  وبمٌت لؽة تمدم الزمن 
االستشهاد  بالوال االدباء والشعراء  فً هذا العصر  والعصور التالٌة  
خشٌة الولوع  فً الخطؤ اللؽوي  وانحسر االستشهاد  بما لٌل لبل هذا 

. العصر
 

 ومصر  الشام       اما فً الجها ت الؽربٌة من الدولة االسالمٌة فً 
  فٌها وشمال افرٌمٌا ووسطها  وبالد االندلس فمد بمٌت اللؽة العربٌة

 فً الشعباؼلب  والدٌن والعلم واالدب  الن تخاطب لوٌة وهً لؽة  ال
 فٌها وخاصة  تهيعلى عروب  من اصل عربً  لذا حافظ هذه االلالٌم 

  علىفٌها    واالمارات  فً الدول   واالمراء  الخلفاء  وحرص.اللؽة 
. تمدم اللؽة العربٌة والحفاظ علٌها  فتمدمت 

 
 انحسرت اللؽة العربٌة بمرور الزمن وحلت  فمد     اما فً بالد االندلس

طرد العرب منها بعد ظهور دوٌالت  تم محلها لؽة البالد االصلٌٌن بعد ان
تماتل فمد   .ى الحكم العربً  فً هذه البالد  كانت وباال عل االمارات التً

 نتٌجة  ضعفهم  فادى ذلن الى االمراء العرب فٌما بٌنهم فً بالد االندلس 
  د ـاالم  ة الطوٌلةـهذه المماتل.التناحر والتماتـل  فٌما بٌـن هذه الدوٌـالت

و كانت سببا فً ضٌاع  بالد  االندلس من اٌدٌهم  ومن ثم طردهم منها 
حتى عذب العرب والمسلمٌن  اشد انواع  العذاب  وخٌر دلٌل على  ذلن 

   . لٌام المحاكم الؽاشمة فً هذه البالد  لمتلهم وطرهم منها
 

      مما ال شن فٌه ان الشعر ٌمثل حٌاة االنسان فً المجتمع وٌصورها 
افضل  تصوٌر فمن  ٌطلع على  شعر حمبة زمنٌة معٌنة ٌستطٌع  معرفة 

. الكثٌرعن احوال هذا المجتمع فً تلن الحمبة الزمنٌة 
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 واول هذه الفنون وااللرب الى نفوس  الخلفاء وواالمراء والمادة        
 كبٌرا  وعظٌما  واتسعت   المدٌح فمد بلػ من التوسع شاءواهو الفخر و

  مفاهٌمه  ودلة  واتساع  ورلٌه اهم اسباب تمدمه  من   وكان فالهآ
  العدٌد  وجود  الشعراء  الٌهم  وكثرة  واالمراء تمرٌب الخلفاءاسالٌبه 

ان  منهم   ٌتواجد فٌها االمراء ومحاولة كل والمدن التً العواصم من
 مجلسه  لٌكون  فً والعلماء   الشعراء  االدباء من اكبر عدد جمع ي

  ومنح  على هذه المجالس  وبذخهم المال.لس االخرٌن اافضل من مج
 للشعراء وؼٌرهم ومنهم من اّمل الشعراء   السنٌة العطاٌاالهبات  و

باالمارة كما فعل االخشٌد مع المتنبً  ومنهم من اهدى الشعراء الضٌاع 
ٌاد   زدفكانت هذه اسباب اوالجواري الحسان اضافة الى المال الكثٌر 

 والؽلو  فكثر  المدح  والفخر الشعراء  وتهافتهم على هذه المجالس
  .ما فٌه

 
 وصؾ   كما  والمبالؽة  العصر باالطراء تمٌز المدح  فً هذا  ولد     

 تلون وٌنافحون عن البالد وكذلن مدح االمراءاالمعارن واالمراء وهم  ٌك
االنتصارات التً حمموها فً  ذكر تلن المواد  والشجعان من المماتلٌن وو

وابن   المتنبً   والشرٌؾ الرضً وابن الهبارٌة ا العصر  كما  فعل  هذ
. وابن النبٌه وؼٌرهم   مطروح

 : الحمدانً      ٌمول المتنبً فً  مد ح سٌؾ الدولة
 

     راٌتن محض العلم  فً محض لدرة  
  ولو شبت كان الحلم  منن   المهند ا                                 
 

  وما لتل  االحرار   كالعفو   عنهم  
  من    لن  بالحر   الذي  ٌحفظ   الٌدا                                

 
  اذا انت  اكرمت  الكرٌم   ملكته   

  وان انت  اكرمت   اللبٌم   تمر دا                                     
 

 ٌا    وحكمة أ ولكن تفوق الناس  ر
  كما  فمتهم    حاال   ونفسا      ومحتدا                              
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 واحبها الى النفس الفنون اواالؼراض الشعرٌة من ارق والؽزل        
 تكاد   جدٌدة  فنون  عدة وظهرت فٌه  تتشعبو توسعت  البشرٌة  لذ ا

تكون فنونا مستملة منها الؽزل التملٌدي  والؽزل بالمذكر والؽزل الخلٌع 
والحسرة والؽرام والشكوى والوله الماتل   وؼزل الحب الصادق وااللم

  وكذلن  الؽزل الصوفً  الذي  العاشك  او الواله ٌحس به الشاعر وما
ٌعتبر امتدادا  لشعر الزهد  حٌث نشؤ  بالعراق  ثم  انتمل  الى  مواطن 

المشٌري وابن الفارض  وابن عربً  : اخرى  ومن اهم  شعراء التصوؾ 
والحالج  ورابعة العدوٌة   

 
 او ٌكاد  ان ٌكون هكذا  اما الشعر الفلسفً فمد نشؤ فً الشام          

وممن  الحم الفلسفة فً الشعر ابو العالء المعري  وابن  .منها تسربو
 وكانت روح العصر تتطلب اٌجاد مثل هذه سٌنا  والرازي  وؼٌرهم 

. الفنون 
:  وتعجبنً هذه االبٌات  للمعري 

 
 اذا رجع الحصٌؾ الى  حجاه 

    تهاون بالشرابع   وازدراها                                      
 

  فخذ منها  بما  اتان    لب 
 وال ٌؽمسن  جهل فً  صراها                                       

 
وجه    كل  وهت ادٌانهم  من

    فهل  عمل  ٌشد   به   عراها                                    
 

                 وكذلن  توسع فن الوصؾ  واتسعت  معالمه  ومجاالت  المول فٌه 
فمد وصؾ الشعراء  المعارن الحامٌة التً دارت بٌن المسلمٌن وااللوام 

كثروا  االخرى  ووصفوا البلدان التً فتحت على اٌدٌهم كما وصفوا بل وا
  ومظاهرها وجمالها الساحر الخالبة من وصؾ الطبٌعة ومناظرها الرابعة

 ومجالس الؽناء ووصفوا النساء المشاركات  مجالس الخمرة ووصفوا 
 والعمران     والمصور الرٌاض  ووصفوا   وٌؽنٌن  ٌرلصن  وهن فٌها

 وظهرت  هذه الوصوؾ   اخٌلتهم فً تتك تؾو   فً الحدابك والورود
 لدي العدٌد من الشعراء مثل  الصنوبري الذي اختص فً وصؾ ةممدرال

  المعارن  وصؾوالحمدانً  والمتنبً فً  الدمشمً الطبٌعة  والوءواء 
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:   النعمان      ٌمول الصنوبري فً وصؾ زهرة شمابك
 

  الشمٌك      محمر نأن           
  او تصعد تصوب  اذا                                      

 
  نشرن      ٌالوت    اعالم       

 من زبرجد  على بساط                                     
 

وظهر  كذلن فن  التشكً من الزمن  ومن االحداث االجتماعٌة            
 ظهر  فً هذا  العصر شذرات فً لصابد الشعراء  اال انهن وكان موجودا

المجتمع   ونمد   واالحدات التارٌخٌة  وٌتمٌز بذكر الحوادث  جدٌد كفن
.   مصاببه واحداثه وهً كثٌر نمدا تحلٌلٌا والشكوى من

  : الحظ لول ابً العالء  المعري  فٌه 
 

   دنٌان دار  شرور السرور بها 
                                    ولٌس ٌدري  اخوها  كٌؾ ٌحترس

 
  بٌنا امرإ ٌتولى الذبب عن عرض 
 ث   على   العالت   ٌفترس  ي                                 اتاه   ل

 
 اال ترى هرمً مصر  وان شمخا 

 بمٌن     سوؾ     ٌندرسي                                 كالهما  
  

            اصاب الهجاء فً هذا العصر  بعض التوسع و كان من اسبابه 
 التنافس بٌن الشعراء حول الحضوة لدى االمراء  والخلفاء  

 
 والنٌل   تمٌز الهجاء هذا العصر باالسراؾ فً المول البذيءو      

 مما ٌذكرنً بهجاء الحطٌبة فً العصرٌن الجاهلً من االعراض
او شعر النمابض بٌن  جرٌر  االخطل  او الفرزدق   وصدراالسالم  

 
  وما  هجاء ابً هجاء المتنبً  وابن الصٌاد شعراء  ومن اشهر       

   وامله ثم نكث  فصب  بعد ان مناهالطٌب فً كافور االخشٌدي عنا  ببعٌد 
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 مدى الدهور واالزمنة على   الزمن ولعنة   ؼضب الدهر  المتنبً علٌه
\  ٌمول وجعله  اضحوكة  لالخرٌن 

 
كلما  اؼتال  عبد السوء  سٌده 

خانه  فله فً  مصر   تمهٌد                                        او
 

  نامت نواطٌر مصر عن ثعالبها  
                                    فمد بشمن  وما تفنى       العنالٌد

 
 العبد لٌس  صالح   باخ  
   لو انه  فً    ثٌاب   الحر   مولود                                 

 
ال  تشتري العبد  اال  والعصا معه  

  ان   العبٌد   النجاس        مناكٌد                                   
 

 ما  كنت  احسبنً ابمى الى  زمن 
     ٌسًء  بً  فٌه  كلب  وهو محمود                               

 
وال توهمت ان الناس لد فمدوا 

    وان  مثل     ابً البٌضاء    موجود                              
 

:  او لوله فٌه 
 

 أمٌنا  واخالفا  وؼدرا  وخسة ؟؟ 
                                      اشخصا  لحت  لً  ام مخازٌا ؟؟ 

 
 بما فٌها  المعاتبة بٌن الشعراء  او ؼٌرهم       وكذلن  كثرت  االخوانٌات

: كمول ابً  فراس الحمدانً  معاتبا 
  
 النً  بالجفاء اإاخذن   لم     

  واثك منن  بالوفاء الصحٌح                                     
 

 فجمٌل  العدو ؼٌر جمٌل      
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  الصدٌك   ؼٌر  لبٌح    ولبٌح                                  
 

      
  وكذلن الحكمة  واالمثال  وان كانت موجودة فً الشعرالعربً منذ 

:  عصرالجاهلٌة  وافضل من لال فٌها واكثر المتنبً  ٌمول 
 

تً العزابم  أ   على لدر اهل العزم ت
  لدر الكرام المكارم  تً علىأوت                                           

 
  وتعظم فً عٌن الصؽٌر  صؽارها  

العظابم     عٌن العظٌم  وتصؽر فً                                      
 

 وفً كل امور الحٌاة الهزل  وكذلن لالوا  فً  المطاٌبة  والمفاكهة  و
  .الٌومٌة  فنون هذا العصر كثٌرة كثٌرة 

 
 تطورت  لوجدنا انها  معانً الشعر  فً هذا العصر       ولو  الحظنا  

نكتبها عنه    بكلمات  ٌمكن حصره  وتحدٌده  وتوسعت  كثٌرا  الى حد   ال
 بعٌدة عن اال بتذال   بحالة من الرلً  والموة والمتانة  فمنها ما  لٌلت 

 متطورة  وخاصة تلن التً   ذات معان  رالٌة لصابدت  فكان واالسراؾ
 اوالتً لٌلت فً المدح والفخر او تلن التً اختصت بالسٌاسة واالجتماع 

من اكثر فً االسراؾ    ومنها .لٌلت  الرثاء والهجاء  والؽزل المحتشم 
 تلن    واالبتذال وبالكلمات الرخٌصة  وخاصة الى حد الؽلو فً المجون

 والؽزل بالمذكر وما الٌها والتً  والمجون المصابد التً لٌلت فً الؽزل 
ان ٌمول فٌها  لبل هذا نؾ أ يكان لم تكن معروفة لدى الشاعر العربً او

. العصر
 

    وكذلن ظهرت المعانً الفلسفٌة  فً الشعر فكانت فً اؼلب االحوال  
الى جانب الشعر التعلٌمً  وتؤٌٌد المعرفة  او . معمدة وصعبة الفهم 

نشرها عن  طرٌك الشعر  
 
  الشعرٌة  خصبة  المعانً ارضٌة  وعلى العموم  صارت               

  خٌاله الذي  سعة ٌتصرؾ بها الشاعر او ٌاتً بها على هواه  وامتداد
ادخلت على الشعر وكذلن .  االفاق عند بعض الشعراء الخالدٌن حلّك فً
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 وكانت  بداٌة  للرمزٌة  فً  والفلسفٌة  واالخاللٌة  الرموز الصوفٌة
نا ت ـالمحس فٌه ولد رلت معانً الشعر فً االؼلب وكثرتالشعرالعربً 

.  والصناعة الشعرٌة  المختلفة ة  والبالؼٌة  والتشبٌهاتـاللؽوي
 

 اختلفت  فً هذا العصر لما  شعرٌة  كل ذلن  كان فً  اسلوبٌة          
اصابها من تمدم وتطور  بحٌث اصبح لكل شاعر اسلوبه الخاص او ٌكاد 

 تبعا لنفسٌة الشاعر  وحالته  التً  اختلفت االسالٌب فمد ان ٌكون هكذا  
 من  العربٌة امتداد  الدولة  الشعر  بعد   لٌل فٌها  البٌبة التًٌعٌشها  و 

فالبٌبة الشرلٌة  الصٌن شرلا حتى بالد االندلس والمؽرب العربً ؼربا 
فً مصر  عما هً علٌه اختلفت اسالٌب الشعر فٌها   وشرلٌها فً فارس

 كما اختلفت اسالٌب شعراء او المؽرب العربً والشام وبالد االندلس 
 . الجد عن اسالٌب شعراء الهزل

 
والمتانة وحسن اختٌار   فٌه الموة   الجادون اسلوبهم فالشعراء          

اللفظ  والدٌباجة على ؼرار  االسالٌب  الشعرٌة فً العصور التً لبل هذا 
 فارق التمدم والتطور الذي شمل اللؽة العربٌة  وادابها على  العصر مع

اٌدي هإالء الفحول مثل المتنبً  والمعري  والحمدانً والشرٌؾ الرضً  
فكرته   اسلوبه وسطحٌة  وؼٌرهم  بٌنما امتاز الشعر  الهزلً  بسهولة

. وادخال الشعراء بعض االلفاظ  الفارسٌة والعامٌة فٌه 
 

 المحسنات اللفظٌة ؼلبت علٌه  فً هذا العصر   الشعر عامة       
 فنجد الشاعر  والبدٌعٌة وطؽٌان الصناعة اللفظٌة عند كثٌر من الشعراء

 -  صناعة شعرٌة –كانما  ٌنحت  نحتا فً اٌجاد  الكلمة المناسبة واللفظة 
 على حساب المعنى  وخاصة فً شرق البالد وفً بؽداد    اهتموا باللفظو

. وؼٌرها 
 

انه  ظل الشعر  لوٌا متٌن البناء  اال  فمد  ومصر  الشام          اما فً
الٌه العلمٌة   ودخلت  دخلته  بعض الكلمات الؽرٌبة والتعمٌدات الكثٌرة

كالمعري  مثال  اال  انه ساٌر التمدم  والفلسفة على اٌدي بعض الشعراء 
.  ولم  ٌتولؾ الحضاري 

 
 كثٌر   عند على الشعر الرلة  والنعومة ؼلبت        كما ظهر التجدٌد  ؾ
 والموالٌا    والزجل  الموشح   ظهر  شعراء من الشعراء بل اؼلبهم  ولد
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 ادخل اللهجات الدارجة او العامٌة فً  من  بعض الشعراء  حتى  ان
 بوبالؼة العربٌة  كل حس  وروعة  الشعر مع المحافظة على  بٌان

.   وثمافته  اللؽوٌة االدبٌة ته ء وكفا ممدرته
 
 

 ---------------------                            
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موسوعة  شعراء  العربٌة 
 

دراسة موسوعٌة لشعراء االمة العربٌة  فً عشرة  مجلدات 
 

 
 المجلد  الخامس                             

 

    شعراء العصرالعباسً  
 

 (المسم  الثانً    )                           
  

الجزء  االول  
 

 
 

                                  تالٌؾ 

                           الشاعر والباحث 

فالح نصٌؾ الحجٌة .                 د
                                الكٌــالنً 
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 ابن نباتة السعدي                
 
 
 
العزٌز بن عمر بن نباتة بن حمٌد بن نباتة بن  هو أبو نصر عبد    

  الحجاج بن مطر التمٌمً السعدي
 

 ودرس  وتعلم ها نشؤفً، وٌالدٌة م938- جرٌة هـ327\ سنة ولد بؽداد 
كان شاعرا ؾنبػ   حتى اللؽة العربٌة على أٌد علماء بؽداد فً عصره

محسناً مجٌداً بارعاً جمع بٌن السبن وجودة المعنى وهو لابل البٌت 
 :المشهور

 ومن لم ٌمت بالسٌؾ مات بؽٌره
  تعددت األسباب والموت واحد                                        

 
تنمل بٌن حلب والموصل وبؽداد و   فً البالد  نباتة  وطاؾ ابن       

 .والري، ومدح الملون والوزراء
ؼرُّ المصابد ونخب وله فٌه     ففً حلب مدح سٌؾ الدولة الحمدانً

:   محجالً، فكتب فٌهاالمدابح، وكان لد أعطاه فرساً أدهم، أؼّر
 

 ٌا أٌُّها الملُن الذي أخاللُـــه
ِه ورواُإه من رابِِه                                           ِِ  من َخلْك

 
ٌْــتَهُ  لد جاءنا ُطـّر الذي أهد

  هادٌِه ٌَْعِمُد أرَضهُ بسمابِِه                                           
 

 ماكانت النـٌران ٌكمن حـرها
 لو كان للنٌران بعض ذكابه                                          

 ال تعلـك األلـحاظ فـً أعطافه
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 من ؼلوابه   كفكفت   إذا  إال                                             
 ال ٌكمل الطرؾ المحاسن كلـها

  حتى ٌكون الطرؾ من أسـمابـه                                           
 

 :ولال فً مدحه اٌضا 
 

 لد جدت لً باللهى حتى ضجرت بها 
 وكدت من ضجري أثنً على البخل

 
 إن كنت ترؼب فً أخذ النوال لنـا

  فؤخلك لنـا رؼبة، أو ال فال تنل
 

 لم ٌبك جودن لً شٌبا أإمــلـه
 تركتنً أصحب الدنـٌا بال أمل                                                

 
 .  وفً بؽداد مدح عضد الدولة البوٌهً
 

ن سلمت على عثرات الزما
 ٌا عضد الدولة المنتخب                     

 
وال زلت ترفع من دولة 

 تواضعت فـٌها بهذا اللمب                     
 

م لسمت زمانن بٌن الهمو
 ِم تنعم فـٌها وبٌن الدأب                      

 
 فـٌومـا تمـٌر عفـاة النسـور

 وٌـومـا تمـٌر ُعفـاةَ األدب                       
 

 وجرى بٌنهما  مدح ابن العمٌد حٌن لصده فً الري،وكذلن   
:  ٌمول فً مدٌحه مفاوضة 

 
 الكباِر    بالهـــــمِم تُنال       األمــو ِر من  إّن الكباَر 



 34 

 
هواجَس النفس الّسواري     وإلى أبً الفضل اتبعـ ـُت 

 
 . ومدح الوزٌر المهلبً

 
 صباح ٌوم األحد ثالث أٌام عٌد الفطر  ببؽداد توفً ابن نباتة السعدي    

 ودفن من بعد صالة ٌالدٌة م1014\ ، الموافك عام جرٌة هـ405\عام 
 ورثاه الشعراء  فً جانب الرصافة  من بؽدادالظهر فً ممبرة الخٌزران

 :لصٌدة مطلعهابمً لومنهم مهٌار الدي.واألدباء 
 

 حملون لو علموا مـن المحمـوُل 
 ألرتاض معتـاض وخؾ ثمـٌل                                          

 

 ٖٓ كلٍٞ ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ٝآكخىْٛ،  حرٖ ٗزخطٚ حُٔؼي١ًخٕ     

أٍُّم  أهٌ رَهخد حُوٞحك٢، ِٝٓي  ٣ْٜ، ٝأكَحىْٛ ح٣ٌُٖ   ٓـ٤ي ٝٛيٍٝ

حُٔؼخ٢ٗ، ٝٗؼَٙ ٓغ هَد ُلظٚ، رؼ٤ي حَُٔحّ، ٓٔظَٔ حُ٘ظخّ، ٣٘ظَٔ ػ٠ِ 

ٖٝٓ أْٛ هٜخثٜٚ حُل٤٘ش، حُٔزخُـش ك٢ حُٞٛق، ٝح٤َُٔ . . ؿٍَ ٖٓ ح٬ٌُّ

ا٠ُ حرظٌخٍ حٍُٜٞ حُل٤٘ش حُـ٤ِٔش، ٝظٍٜٞ حُِ٘ػش حُلِٔل٤ش ك٢ ٗؼَٙ، 

 ٛيم ٓٞىطٚ، ٝٛلخء ٓ٘خػَٙ،   ٝٝاًؼخٍٙ ٖٓ حُظ٘خر٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍحص

  ، طـ٠ِ ًُي ك٢ طلو٤وٚ حُٜيم حُل٢٘ ح١ٌُٕٓٔيٝك٢حٍكٔخٓٚ طـخٙ  ٝٗزَ ا

أؿَحٝ حُ٘ؼَ   ٝكَ ٤ُٜخؿظٚ حُ٘ؼ٣َش َٟٝد ح٩طوخٕ ٝح٫كظ٘خٕ رٞٓخ١ظٚ

ٗؼَ  ح٠٣خ  ُٝٚ  ٗؼَٙػ٠ِ ٟٝٓٞٞػخطٚ ؿ٤ٔؼٜخ، ٝؿِزض هٜخثي حُٔيف 

 ؿ٤َٔ ك٢ حُؼظخد ٝح٤ُٔ٘ذ ٝحُلوَ ٌٟٝٗٞ حُِٓخٕ،

:  ٣وٍٞ  ك٢ ٌٟٗٞ حُِٓخٕ 

 

ِد  َٞ َُ ٓخَُي ٫ طؼ٢٘ ٣َي حُُّ٘ ٣خىٛ

سَ حُـ٠ـِذ                                            ٍَ ْٞ َٓ  ا٢ٗ أهخُف ػ٤ِٜخ 

 

َّٖ ك٤ِٔخً ٍَٓض ٠ٛٔظَٚ  ٫ٝ طؤَٓ٘

٣خٗخً ر٬ هَظَـِذ                                              َْ ََ ُػ إٔ ٣ًََذ حُـٜ

 

كخُٔـُي ٣طُِذ رخ٥كخِص ١خُـزَُٚ  

 ُْ ٣لَع رخُٔـِي ٖٓ ُْ ٣لَع رخٌُِ٘ذ                                         
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  : ٣ٝوٍٞ ك٢ حُـٍِ 

 

    َُ َٗزَل٢ ك٢  حُلّذِ  ٣َول٠    ٣َٝظٜ  َىُػٞح 

                                       ٍُ زخرشُ       طَؼٌْ ّٜ  ٫ٝ     طؼ٢ٌُٗٞ     ٝحُ

 

    ٌْ َٓ ّٕ      ح١ٌُ      كِٔظُٔٞٙ        ٬ٓ  كب

                                     َُ َِ     ٓٞه ُٙ  ٖٓ  كخىِع  حُيٛ َُ   كظ٠ً  ظٜ

 

٢ٍَٗء      ٛ٘ؼظُْ          ََّ ً   ٌُْ َٕ   ك٤  طِٞٓٞ

                                      َُ ٌُْ    ٣ُٔظلخُى    ٣ٌُٝ٘ ِّ   ك٤  ٟٓٞ   حُِئ

 

ِٕ      كبّٗٔخ    كٞح    ٓخَء    حُـلٞ ِِ ْٕ    طَ٘  كب

                                      َُ ًَْه ْْ   ًُ٘ض   أٓظَٔو٢   حُيَٓٞع   ٝأ ٌَ ُ 

 

ٛخ     َِ ًْ ٌِ  َٓو٠  هللاُ  أٍٟخً   ٫   أرُٞف     ر

                                     َُ َٖ      طًٌُ ُف   أٗـخ٢ٗ   رٜخ   ك٤ ََ   كظُْؼ

 

ٟٞ   أّٜٗخ   ٤ٌٔٓشُ   حُظَِد      ٣ٍُلٜخ   ِٓ 

                                   َُ كُ ِْ َُ       طَ ٞحِؿ َٜ َْ٘يٟ     ٝحُ    طََُٝم    ٝطَ

 

 : ٣وٍٞ ك٢ ٝٛق  ٗلٔٚ ك٢ ٗؼَٙ 

 

ٍّ ؿٔؼُض حُّ٘ؼَ ٜٓ٘خ ك٢ ٗظخ٢ٓ              ًْٝ ٤َُِ ػ٘ي١ ٖٓ ٗـــٞ

 

ً ػظخرخً أٝ ٍَّ              أٝ ٓي٣لـــخً   ٤ٔٗزخ ِّ    أٝ  كز٤ٍذ  أٝ ُو  ٛٔـــخ

 

ِّ ٝهي          طـ٤ي رٜخ حُؼوٍٞ ٠ًٜٗ ٝٛلٞحً  ــيح ُٔ   كَؼَِض رٜخ كِؼَ حُ

  

:  ٣ٝوٍٞ ك٢  حُلٌٔش 

 

   أٍٟ حَُٔء ك٤ٔخ ٣زظـ٤ٚ ًؤٗٔخ

  ٓزخٍى ك٤ٚ ح٣٧خّ  ٓيحُٝش                                              
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 ٠٣ٝطَّ حُـٔؼخٕ ٝحُ٘وغ ػخثَ 

  ٣ِٜٝي هخٓي  ٓويحّ ك٤ِْٔ                                             

 

 ٖٝٓ ُْ ٣ٔض رخ٤ُٔق ٓخص رـ٤َٙ 

  طؼيىص ح٧ٓزخد ٝحُٔٞص ٝحكي                                       

 

 كٜزَحً ػ٠ِ ٣ٍذ حُِٓخٕ كبٗٔخ 

  ٝحُ٘يحثي أٛٞحُٚ  هِوض  ٌُْ                                          

 

 :ٖٝٓ ري٣غ ٗؼَٙ

 

ر٬ى أٗلْ ح٧كـَحٍ ك٤ٜخ 

 ٠ًذ حُوخع طَٟٝ رخ٤ُْٔ٘                                           

٣ـُٞ رٜخ ٣ٝ٘لـن ًَ ٢ٍٗء  

 ٟٓٞ ح٥ىحد ١َحً ٝحُؼِـّٞ                                          

 

:  ٝحهظْ رلؼ٢ ك٢ ٌٛٙ ح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَٙ 

 

ُذ      ِٟ ٤ُّٔٞف حُوٞح ٤ٟ٘خ ٝٓخ ط٠ََٟ حُ ٍَ 

ُد ًِ ٌْ     ٝطُـخ ِٓ ُد  رٜخ   ػٖ   ٛخ ًِ     ُٗـخ

 

لٞح   ػٖ     ٍإٌْٝٓ    ِ٘ ْٕ   طٌ  كؤ٣خًْ   أ

َّٖ       حٌُّٝحثُِذ ٜ َٔ ـ٘خ٤١ َٓ      ّٕ       أ٫    ا

 

ِٝ  هَُُٞي  ًح     ُٖٔ    ُِٞى  ح٧ٍ ُٓ  طوٍٞ  

َُ   حُِِٔٞى     َٟحثُِذ       كوُِض  َٝٛ  ؿ٤

 

ـْيحُى    ك٤ٖ      ط٘زّؼَْض      ٌَْض   ر َٕ   ر  ح٥

ٝحِؿُذ َّ ّٔض  ػ٤ِ٘خ   حُ     ر٘خ  حُز٤ُي  ٝح٠ٗ

 

ِّ   ػٖ     ٝطََحطِٜخ     ُٕ  ػََٟ  ح٧ْهيح َٜٞٗ 

ُُِذ زخ       ٝطُٔخ َّٜ هُُٚ    ٣ٍُق     حُ َِ      كظٔ
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زخ       رًَٞر٘خ     َّٜ َْٛز٘خ    ْٓ٘ؼ٘خٙ     حُ َٝ 

ًخثُِذ َّ ُّ      حُ      أََُٗٔ٘غ   ٜٓ٘خ   ٓخ   طَيٝ

 

ََٓ٘ك٤ّشٌ      ٌٞ    رٜخ        كَٔخ   كؼِْض    ر٤

ِٕ     ٗخِكُذ َٖ  ٜٓ٘خ   أًُِق   حُِٞ     طَِٔٔ

 

     َُٚٔ ٌّ   اًح    أْػط٠    ح٤ُّ٘ٔشَ      ْٗل  ُؿ٬

    كوَْي   ك٤ََِْ٘ض   ٧ٓزخِد   ح٤ُِّ٘ٔش    ٛخثُِذ

 

٘خُهُٚ     ُٓ ًخُد        ّ َِ ْؼٍي     ٝحُ َٔ ُ     ٍُ  أهٞ

َْٗض     ٧ٓزخِد     ح٤َُِّ٘ٔش        ٛخثُِذ      أأَ

 

ٍَ   كوخٍ     ٫      َٝٛ  هََِن  هللاُ   حَُٔٝ

َّ  ٛخِكُذ َْٗض  ٢ُ  ح٤ُٞ ٛخ  أ َْ      كوُِض  أػِ

 

ِٕ       كبُّٗٚ     ٍَ     حُّط٤ِٔخ ّ    ك٠ٞ َِ  ٝه

ُذ ِٓ َُٓي    ٌٛح    ُِؼ٬ُ    ٫     ٣ُ٘خ      ُزخ

 

    ٌّ ٞحٍ َٛ ؼخ٢ُ       َٔ ُْ    ٬١ُِّد    حُ  َػٔخثِ

ُُِذ ؼخ٢ُ      ػؼخ َٔ      ٝأػٞحُد    ٬١ُِّد    حُ

 

ٌد     ٍِ آ َٓ  ٢ُٝ   ػَ٘ي   أْػ٘خِم   حُِِٔٞى     

ٞحػُِذ ٌَ ّٖ   ٢ُ     ٝحُ ُٛ ٤ُٓٞك٢         طوٍٞ   

 

ُِٜخ      كبٕ    أٗخ    ُْ    أكَرْٜ      رِٜ٘خ

ُد ٍِ      كٔخ   ُٝيط٢٘   ٖٓ   ط٤ْٔ      ح٧ؿخ

 

 ُوي   ١خُٔخ    ٓخ    ١َُِظُٜخ      ٝؿلٞطُٜخ     

ُُِذ ٍِ   ٓخ   ٫     طُطخ ؼخ ْٗ     ١ٝخُزُض  رخ٧

 

ٛخ       ٍِ ُٛيٝ        َِ َ    ٓؤ٫ًٞٓ     رـ٤ ُٓ  أآ

ِي     طخثُِذ ـْ ِظ٢   ا٢ّٗ   ا٠ُ   حُٔ ـْ    كٞحَه
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ِلْزظُْٜ     َٛ ٗخِء  ك٤ٖ     َْ  ٍكُٔض ر٢٘  حُزَ

ٜخِكُذ ُٔ َْ    حُ ََ رج ْٜ ّٕ حُـ َِ ا ْٜ      ٖٓ حُـ

 

ِِْو٢     كِْ        ٣ظؼِّٔٞح      ٝػِّٔظُْٜ     ُه

ٓخِص      ٓؼخثُِذ َُ ٍُ    حٌُٔ      ٝهُِض    هزٞ

 

ّٜخ     رِؼطخثٌِْ     ِِ َٗ  كٜٞٗٞح  ٣ي١   ػٖ   

ٌِ   حَُؿخثِذ     ٍحِؿُذ      كٔخ  أٗخ  ك٢  أْه

 

ُٓزّشً       ْوُض   أٍٟ   أْهٌَ   حَُؿخثِذ      ِِ  ُه

َٜٓخثُِذ ِّ   ػ٘ي١       ِْ   ح٣٧خ ْٖ   ِٗؼَ ِٔ    كَ

 

ََ      كخؿٍش    ِى   ٓخث َّ زَٜٞح   رخُ ـْ  ٫ٝ   طَ

      ُٝٞ     أّٜٗخ     أْكٔخرٌُْ       ٝحُٔ٘خهُِذ

 

   ُْ ُٛ ٘خ ُٓ      َٖ يُص  أُْػط٢   حُلخٓي٣ ًِ  كوي  

َُِذ     هخثُِذ طخ َٔ ْٕ   ٣َِو٠   حُ وخكشَ   أ َٓ       

 

ؼ٢ِ اًح    حٗؼََْ٘ض    ِٓ ٤خِف  ْٓ  ًٝٞٗٞح ػ٠ِ ح٧

ُد ٍِ ـَُِْٞشً      ٝح٠ُٔخ َٓ َٓٞحػُيٛخ             

 

ُِِذ    أٛزلْض     َٕ رؤ٢ٓ  ك٢  حُؼّؼخ  كَِٞ ًخ

ُد ٍِ َٛلخِص      ط٠ُخ َْ ُٔ ٜخ      ُِ ُٔ      ؿٔخؿ

 

ٍْ      ػ٤ٌِْ    َِٜٞح   ُٗؼ٠ْٔ    ط٤ٔ ـْ  ٫ٝ   طَ

ظخثُِذ ٌَ ُِِذ        ٝحُ ـْ       َؿيحسَ     أطَظْ٘خ     ط

 

ِٕ      ًؤُّٗٚ     ٍِ    حُِؼ٘خ ّ    ٤١خ َِ  ػ٠ِ    ً

ُذ ًِ ِٚ      ٍح ٍِ   ٛخى٣ ٞ١   ٖٓ   ِٚ      َُحًز

 

ٛخ    ٍُ يٝ ُٛ ُِزُ٘خ       أًلخُُٜخ          ٝ  طُطخ

ُِٛذ ٓخُف     حُّ٘ٞح َّ ْٜ٘خ   حُ زَْض   ٓ َٜ       رِٔخ  َٗ
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ٛخ     ٍَ ُٗؼٞ     ّٕ ىُّ   ٖٓ    ح٧كوخِى    أ َٞ  طَ

ُد ٍِ ٌّ     كظ٤َٓ٘خ     رِٜخ       ٝطُلخ ٜخ ِٓ      

 

   ْْ ُٜ ٓخَك ٍِ        َٕ ٞح    ػ٤ِٜخ    ٣َْوَيٓٞ َُّٝٝ 

ُذ ًِ ٘خ َٔ ْْ          ٝحُ ُٜ ٜخ       أػ٘خهُ ُٓ       ٝطوَي

 

   ْٛ ٍِ  َهَِْو٘خ    رؤ١َحِف    حُوَ٘خ      ُُظٜٞ

٤ِّٔٞف   َكٞحِؿُذ       ُػ٤ٞٗخً  ُٜخ   ٝهُغ   حُ

 

َٕ   ا٠ُ     حُط٠ُِّ     ٝأٗظُْ  ٝهٌٞف  ط٘ظَٝ

ِّ    ٗٞحِػُذ ُٕ    حَُإٝ َُّ   ِٝؿَرخ       طَُل

 

 ٖٝٓ   ٍأ٣٘خ   ك٤ٌْ   ُىٌٍٝع     َك٤َٜ٘شٌ  

ُُِذ خر٣ََِّش      ٓخ ّٔ َِّ    حُ        ُٝٞ   ٗخَء    رَ

 

سً     ِّ ٣َّٜٔٔشَ     ِػ ْٕ   ٣ُط٤ؼٞح   حُ  أرَٞح   أ

ُذ ِٟ ِٖ     حُوَٞح زّْض   ػ٤ِْٜ   ًخُِّـ٤ ُٜ      ك

 

    ْْ ِٜ يحً   ٖٓ     ِىٓخثِ ـَ ْٔ  ٝػخىْص  ا٤ُْ٘خ   ػ

ُذ ِٓ      أ٫   ٌٌٛح   ك٤ٌِِٔذ   حُٔـَي     ًخ

 

ٞحِػٌن      َٛ ٤ُٞف    ّٔ ِّ   حُؼُظخ٠ُ   ٝحُ  ر٤ٞ

ُذ ِٛ ٢ُّ     كٞح ِٔ َُّ    ػ٤ِْٜ    ٝحُِو     طَُو

 

ِٝ     ٝحٗؼ٘ٞح    ٍِ ََى   حُؼَٞح ُٓ  ُوُٞح  َْٗزَِٜخ  

ُد ٍِ ٞح َٗ ْ    ٜٓ٘خ    ُل٠ً      ٝ ِٜ       ٧ُٝؿٜ

 

    ْْ ُٜ َٓ َٖ        ٗلٞ ْٔ ِِ ٍٍ     ٣ْوظَ  ٣٧ِّش     كخ

ِٖ       َٗٞحِىُد ّٖ     ػ٤ِٜخ     رخَُل٤٘ ُٛ ٝ     

 

 

 *********************************
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ضً الشرٌؾ  الر
 
 
 

 بن دمحم بن موسى  هو أبو الحسن  دمحم بن الحسٌن بن موسى            
بن جعفر بن دمحم  بن  (.الكاظم) إبراهٌم موسى و إبراهٌم ابن اإلمام أب بن

علً  زٌن العابدٌن بن الحسٌن السبط بن علً بن ابً طالب  و والده أبو 
. أحمد كان عظٌم المنزلة فً الدولتٌن  وٌلمب بالشرٌؾ الرضً 

 
اما أمه فهً السٌدة فاطمة بنت الحسٌن بن أبً دمحم الحسن        

. األطروش بن علً بن الحسن بن علً بن عمر بن علً بن أبً طالب
 
 مٌالدٌة  وفٌها  ترعرع 969-  هجرٌة359\ ولد ببعداد سنة        

وشب واكتمل وتعلم فً ِصؽَِره العلوم العربٌة والبالؼة واألدب   والفمه 
والكالم  والتفسٌر والحدٌث  على ٌد مشاهٌر علماء بؽداد   منهم ابن 

فالشرٌؾ  شاعر وفمٌه  كان نمٌبا للطالبٌٌن  فً .  جنً والشٌخ المفٌد 
. الدولةالعباسٌة حتى وفاته 

 
 تتلمذ  و درس هو وأخوه الشرٌؾ المرتضى على ٌد الشٌخ المفٌد       

ًّ  . أحد فمهاء المعروفٌن  ومن اساتذته  اٌضا الماضً عبدالجبّار المعتزل
. والّشٌخ أبو إسحاق إبراهٌم بن أحمد الّطبرّي  وهو أستاذه فً المرآن
ًّ فً الفمه  وأبو جعفر عمر بن إبراهٌم  ومحّمد بن موسى الخوارزم

ًّ الّذي تعلم  . الكنانً فً الحدٌث    ًّ بن عٌسى الرّمان وأبو الحسن عل
وابن نُباتة  وعثمان بن جنًّ  وأبو . منه  النحو  والعروض والموافً

سعٌد حسن بن عبدهللا  بن َمرُزبان السٌرافً  وهارون بن موسى 
. التْلعكبري

 
ودمحم بن أبً   (ابن لُدامة)أبو بكر : اما تالمٌذه فهم  كثٌر اذكر مهم       

نصر العكبري  وأبو الحسن ِمْهٌار بن مرزوٌه الدٌلمً  وأبو عبدهللا دمحم 
. بن علً الُحْلوانً  وأبو األعز دمحم بن همام
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         كان  الشرٌؾ  الرضً  شاعرا  متؤلما وأدٌبا فذّا إلى جانب ما 

تبٌن  من خالل مإلفاته وكتبه . كان له من خّطٍ وافر فً العلوم الدٌنٌة 
ولد أنشؤ  ببؽداد مركزاً علمٌاً .  الموجودة على    منزلته  العلمٌة الرفٌعة

و لد اولؾ أمواله جمٌعها على الباحثٌن والمحممٌن فٌه  (دار العلم)ُعرؾ 
. وٌعتبر مدرسة علمٌة 

 
بٌت )ثانً مركز علمً كبٌر وجد ببؽداد بعد   (دار العلم )          وتعد 

وٌرى المعنٌون بالشعر . الّتً تؤسست فً خالفة هارون الرشٌد (الحكمة
واالدب  أن الشرٌؾ الرضً  كان فً الشعر من المبرزٌن فً عصره وما 

ولد عده عده بعض المإرخٌن . سبمه وما تاله  وللما بلػ  شاعر  شؤوه
اذ اتسم شعره بالبالؼة  وعذوبة . من اهم شعراء لرٌش المشهورٌن 

وكان ؼزٌرا فً شعره لم . اللفظ  ولوة المعنى واستمامتها للعروض 
. ٌُنمص من عممه واستمامة معانٌه

 
   فالشرٌؾ الرضً  ٌعد من فحول الشعراء لٌل  نظم الشعر           

    فخر ولد.  فنون الشعر   فٌه  فً جمٌع عشر سنوات وأجاد وعمره 
:  بنفسه ونسبه الشرٌؾ فمال

 
إِنَّ أَمـٌـَر الـُمـإِمنٌَن  واِلــدي 

   َحـزَّ الِرلاَب بِالمَضاِء  الفاِصِل                                    
 

ًُّ فـــً آبــابِـِه  َي الـنَـبـ َوَجــــّدِ
 َعـال ذُرى الـعَلٌاِء  َوالـَكواِهِل                                       

 
فَـَمـن َكـؤَجـدادي إِذا  نَـَسـبتَنً 

ًَ أَو لَـبـابِلً                                         أَم َمـــن َكـؤَحـٌابِ
 

ِمن هاِشٍم أَكَرِم َمن َحجَّ َوَمن 
َجــلَّـَل بَـٌـَت الـلَـِه  بِـالـَوصابِِل                                       

 
لَــوٌم أِلٌَـدٌـِهم َعـلـى ُكــّلِ  ٌَــٍد 

فَـضُل ِسـجاٍل ِمـن َردًى   َونابِِل                                       
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 بطابع البالؼة والبداوة  والبراعة   بؤنه مطبوع  وٌمتاز شعره        

 الملوب   باإلضافة إلى الممٌزات   بمجامع التً تؤخذ وعذوبة األلفاظ 
ومما امتاز به شعر الشرٌؾ . األخرى التً ال نكاد نجدها فً شعر ؼٌره 

الرضً  اٌضا أنه كان نمٌاً  فمد ابتعد  عن الؽزل  الحضري والمجون 
المشٌن  والهجاء الممذع    ومن كل ما ٌتعاطاه الشعراء من الؽزل

فمد كان شاعرا  أدٌبا   بارعا .  بالمدح تارة والذم تارة أخرى  والتلون
ومفسرا  للمرآن الكرٌم  وحافظا للحدٌث الشرٌؾ   

 
       وبالنظر  لتمارب  معالم  الشعر والعلم واالدب لدٌه ولدى اخٌه  

أخفت المكانة العلمٌة ألخٌه السٌد المرتضى شٌباً من  )المرتضى فمد لٌل 
 (مكانته العلمٌة  كما أخفت مكانته الشعرٌة شٌباً من مكانة أخٌه الشعرٌة 

  .
     وله شعر كثٌر فً الؽزل  والفخر والمدح  والرثاء و من  شعره فً 

: الؽزل 
 

رمانً كالعدو ٌرٌد لتلً  
 الحبٌب   أنا ولال    فؽالطنً                                   

 
إلٌه       فعرفنً  وأنكرنً

 لظى األنفاس والنظر المرٌب                                          
 

ولالوا لم أطعت وكٌؾ أعصً  
 الملوُب   من رعٌته   أمٌراً                                       

 
:  وٌمول اٌضا فً الؽزل 

 
َل  نَـظـَرٍة  أَلـــوُل َولَـــد أَرَســلـُت أَوَّ

     َولَـم أََر َمن أَهوى لَرٌباً إِلى  َجنبً                                  
 

لَبِن ُكنُت أَخلٌُت الَمكاَن الَّذي  أَرى 
 فَـَهٌهاَت أَن ٌَـخلو َمكانَُن ِمن لَلبً                                      
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َوُكـنـُت أََظـنَّ الـَشوَق ِلـلبُعِد  َوحـَدهُ 
 َولَـم أَدِر أَنَّ الـَشوَق ِللبُعِد َوالمُرِب                                      

 
َخال ِمنَن لَلبً َواِمتاَل ِمنَن خاِطري 

 َكـؤَنََّن ِمـن َعـٌنً نَـمَلَت إِلـى  لَـلبً                                    
 

      مدح الشرٌؾ الرضً الخلفاء والملون الذٌن عاصرهم   ووصفهم 
ولكنه امتاز عنهم عن . بالصفات التً اعتاد الشعراء أن ٌصفونهم  بها 

 كان بعٌدا عن المبالؽة المفرطة  ولٌس طامعا فً  بؤنه شعراء المدح 
وٌمول فً . جوابز الممدوحٌن  لما جبل علٌه من األَنفة وعلو النفس 

: مدح الخلٌفة  ولد فخر بنفسه ونسبه الشرٌؾ فمال
 

فَِإنَّنا iَعـطفاً أَمـٌَر الـُمإِمنٌَن 
ِق                                            فـً َدوَحـِة الـعَلٌاِء ال نَتَفَرَّ

 
مـا بَـٌنَنا ٌَـوَم الـفَخاِر تَفاُوٌت 

  أَبَداً ِكالنا فً الَمعالً ُمعِرُق                                         
 

إِال الـِخـالفَةَ َمـٌَّـَزتَن  فَـِإنَّـنً 
ُق                                            أَنـا عاِطٌل ِمنها َوأَنَت ُمَطوَّ

 
      لٌل صحب الشرٌؾ الرضً أبا إسحك الصابً على روح  المحبة 

 تعٌش    أن  لصدالتهما فتصادلا  و كتب والفضل  واإلٌثار  والسماحة 
بعمرٌهما وٌبمى ذكرها ممرونا بإسمٌهما  فٌما تمٌزت به من خصال  فمد 
كان  الشرٌؾ الرضً شابات ٌافعا فً ممتبل العمر  بٌنما كان أبو إسحك  
الصابً شٌخا كبٌرا ولمد تفولت عاللة الصدالة بٌن اإلثنٌن على موجبات 
فارق السن فترى أبا  إسحك وهو فً شٌخوخته  ٌعتذر للشرٌؾ الرضً 

: حٌن ال ٌستطٌع زٌارته المعتادة والمتبادلة فٌمول
 

ألعدتــــنا زمانـــةٌ وزمـــــــــــــاُن 
الشرٌِؾ   حــك    جــابٌر عــن لضاء                                      

 
والفتى ذو الشباب ٌبسط  



 44 

   فً التمـ صٌر ُعذر الشٌخ العلٌل الضعٌؾ                               
 
 

:  فٌمول الشرٌؾ الرضً مجٌبا 
 

ولو أّن لً ٌومــاً على الدهر إمرةً 
ًّ العدوى على الحدثــــان   وكان                                         ل

 
خلعُت على عطفٌن بُرد شبٌبتـــً 

 وإلتبال زمـــــــانً      َجواداً بعمري                                    
 

وَحّملُت ثمل الشٌب عنن مفــارلً 
   وإن فَّل من ؼربً وؼّض عنـانً                                      

 
وناَب طوٌالً عنن فً ُكل عـارٍض 

   بخٍط وخطٍو أخمصً وبنـــــانـً                                        
 

أُي محبٍة إذن وأي فاٍد وأي صدالة  
. إنها ـ ال شن ـ توامك الروحان.   تفتدى                                

 
  وٌمول الصابً مادحا ً وممًٌماً نسب الشرٌؾ الرضً  وأحمٌته فً 

: الخالفة 
 

أال أبلؽا فرعــاً نَمتهُ ُعرولـــهُ  
    الى كل ســام ٍ للمفاخــر بــاِن                                      

 
محّمداً المحمــود من آل أحمـد 

     أبا كل بكـر فً العُلى وعوان                                       
 

: ولوله
 

أبا حسن لً فً الرجاِل فراسةٌ  
  تعودُت منها أن تموَل فتصدلـا                                        
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ولد خبرتنً عنن أنّن مـــــاجٌد 

 سترلى من العلٌا أبعـد مرتمى                                         
 

فوفٌتن التعظٌم لبل أوانـــــــــه  
 وللت أطال هللا للسٌـد البمـــــا                                        

 
 

  ولما مات  الشٌخ الصابً  رثاه  الشرٌؾ الرضً  فً مرثٌة عصماء 
: ٌمول فٌها 

 
الفضـــل ناسب بٌنــنا إن لم ٌكـن 

   شرفً مــناسبه وال مٌـــالدي                                         
 

إِال تــكن من أُســرتً وعشـابري  
   فؤلنت أعلـمهم ٌــداً بــــودادي                                        

 
أو ال تكن عالً األصول فمد 

  وفى ِعظــُم الجدود بسإدد األجــداد                                   
 

: ولوله
 

َمن مبلػ لً أبـــا إسحاق مؤلــكةً 
 عن حنو للًب سلٌم الســِر والعلـــــن ِ                                   

 
جرى الوداد له منً وإن بعُــدت 

   منّا العآلبُك مجرى الماء فً الؽُصن                                  
 

لمد توامــــَك للبانــــا كؤنهمــــــا 
   تراضعا بــــدم األحشــاء ال اللبــــن                                   
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 جمادى األولى 25 لٌلة السبت  الشرٌؾ الرضً  وتوفً         
كثٌرة    بمراث   الشعراء   مٌالدٌة ورثته1015–  هجرٌة 406\سنة

 المرتضى والرضً ومهٌار الدٌلمً ورثاه أبو العالء   ولداه وممن رثاه
 403| المعري  ولد اختلفت الرواٌات فً سنة وفاته فمٌل توفً سنة

 406|   ولٌل ؼٌر ذلن  لكن المعول علٌه  هو  404|ولٌل توفً سنة 
جانب الكرخ  ثم نمل جثمانه الى بهجرٌة ولد دفن  فً  داره فً الكاظمٌة 

. كربالء بعد ذلن  لٌدفن من جدٌد بجوار لبر ابٌه 
 

: واالدبٌة   ومن اثاره  العلمٌة
 

تفسٌر المران الكرٌم  - 
. ـ تلخٌص البٌان عن مجازات المرآن
. ـ حمابك التؤوٌل فً متشابه التنزٌل

اخبار لضاة بؽداد  - 
. ـ الزٌادات فً شعر ابن الحجاج

. ـ الزٌادات فً شعر أبً تمام
. ـ مختار شعر أبً إسحاق الّصابً

. ـ منتخب شعر ابن الحّجاج
. ـ انشراح الصدر فً مختارات من الّشعر

. ـ دٌوان شعر
. ـ خصابص األبّمة علٌهم السالم

. ـ معانً المرآن
. ـ مجازات اآلثار النّبوٌّة

 خطب االمام علً  ما اختاره من  جمع فٌه ولدنهج البالؼة  وهو أبرزها-
.  إضً هللا عنه بن ابً طالب 

 
:    واختم هذه الدراسة بمصٌدته الرابعة

 
ٌا َظبٌَةَ الباِن تَرعى فً َخمابِِلِه  

 الٌَوَم أَنَّ المَلَب َمرعاِن     ِلٌَهنَِن                                       
 

الماُء ِعنَدِن َمبذوٌل ِلشاِربِِه  
 َولٌََس ٌُروٌِن إِاّل َمدَمعً الباكً                                         
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َهبَّت لَنا ِمن ِرٌاحِ الؽَوِر رابَِحةٌ  

 بَِرٌّاِن   الُرلاِد  َعَرفناها    بَعَد                                        
 

نا َطَرٌب   ثُمَّ اِنثَنٌَنا إِذا ما َهزَّ
  َعلى الِرحاِل تَعَلَّلنا بِِذكراِن                                            

 
سهم أصاب ورامٌه بذي سلم  

 َمن بالِعَراِق، لَمد أبعَْدِت َمْرَماِن                                        
 

َوعٌد لعٌَنٌَِن ِعنِدي ما َوفٌَِت بِِه  
ًَّ َعٌنَاِن                                            ٌا لُْرَب َما َكذَبَْت َعٌن

 
حَكْت ِلَحاُظِن ما فً الّرٌِم من ُملَحٍ  

 ٌوم اللماء فكان الفضل للحاكً                                         
 

َكؤّن َطْرفَِن ٌَْوَم الِجْزعِ ٌُخبُرنا  
   بما طوى عنن من أسماء لتالن                                       

 
أنِت النّعٌُم لمَلبً َوالعَذاُب لَهُ  

َوأْحالِن  أَمّرِن فً لَْلبً        فََما                                       
 

عندي رسابل شوق لست أذكرها 
  لوال الرلٌب لمد بلؽتها فان                                       

 
سمى منى ولٌالً الخٌؾ ما شربت 

   ِمَن الؽََماِم َوَحٌّاَها َوَحٌّاِن                                      
 

إذ ٌَلتَمً ُكلُّ ذي َدٌٍن َوماِطلَهُ   
 منا وٌجتمع المشكو والشاكً                                          

 
لّما َؼدا الّسْرُب ٌَعُطو بٌََن أْرُحِلنَا 

      َما كاَن فٌِه َؼِرٌُم المَلِب إالِّن                                 
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هامت بن العٌن لم تتبع سوان هوى  

  َمْن َعلَّم العٌََن أّن المَلَب ٌَهَواِن                                        
 

حتّى َدنَا الّسْرُب، ما أحٌٌَِت من كَمٍد 
   لتلى هوان وال فادٌت أسران                                 

 
ٌا حبذا نفحة مرت بفٌن لنا  
    ونطفة ؼمست فٌها ثناٌان                                         

 
َوَحبّذا َولفَة ٌ، َوالّرْكُب ُمؽتَِفٌل  

  َعلى ثًَرى َوَخَدْت فٌِه َمَطاٌاِن                                        
 

لْو كانَِت اللَِّمة ُ الّسْوداُء من ُعَددي 
  ٌوم الؽمٌم لما أفلِتّ أشراكً                                   

 
 
 
 

 ***********************************              
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حرٞ حُوخْٓ  ح٣َُُٞ حُٔـَر٢ 
 

 
 

رٖ دمحم رٖ  حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ  أرٞ حُوخْٓ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ        ٛٞ  

حُٔؼَٝف   ِٓٞى حُلَّ  ٝ ح٫ًخَٓس  ٖٓ أر٘خء حٕ حِٛٚ ٣وخٍ  ٝ ٣ٞٓق 

   . حُؼِٔخء ح٫ىرخء ٝ ٖٓ ٖٓ حُيٛخس   كٜٞ ٣َُٝ رخ٣َُُٞ حُٔـَر٢ 

 ٬٤ٓى٣ش  ٝرٜخ ٗ٘ؤ ٝطؼِْ  980-   ٛـ٣َش 370\ ٓ٘ش ُٝي رَٜٔ       

. كخٛزق ػخُٔخ حى٣زخ ٝٗخػَح كٌح 

 

حُلٔيح٢ٗ   حُيُٝش  ٤ٓق  أٛلخد   ٖٓ  ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ  أرٞٙ ًخٕ        

ا٠ُ َٜٓ كخٗظوَ    ٝحُيٙ  . (حُـ٤زش)ًٝخٗض أٓٚ ر٘ض حُ٘ؼٔخ٢ٗ ٛخكذ ًظخد

 ك٢ حُز١٬ حُِٔطخ٢ٗ ك٢ حُوخَٛس ،   حُٔئحَٓحص ك٤ٌض ػ٤ِٚ  فكظ٠ُٞ رٜخ

 ربُوخء حُوزٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أكَحى أَٓطٚ ، ؿ٣َشٛـ394  \ٝٛيٍ حُلٌْ ػخّ

 حه٣ٞٚ  ٝحكي ح٫ٝىٙ هظَ كوظَ ٛٞ ُٝٝؿظٚ ٝٝط٘ل٤ٌ كٌْ ح٩ػيحّ رْٜ 

 . ٝػ٬ػش ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ

 

ُـؤ ح٠ُ رؼٞ ك٤غ   ٝىرَ ح٧َٓ  حٓخ حرٞ حُوخْٓ  كوي حٓظظَ ػٖ ح٫ٗظخٍ 

ا٠ُ  كَٜد ٖٓ  حُلخ٤٤ٔ١ٖ ٝٗـخطٚ ك٢ َُٜٓظ٣َٜزٚ  (حُزيٝ)ه١َٖٓ أر٘خء حٍ

 رٖ حُٔلَؽ رٖ حُـَحف حُطخث٢ أ٤َٓ كِٔط٤ٖ ٝح٧ٍىٕ  كٔخٕ  ٝهٜي  حُ٘خّ

ًخٕ  ٝأٓ٘ٚ ػ٠ِ ك٤خطٚ   ، كؤؿخٍٙ ح٤ٓ٧َ حُطخث٢ ّك٢ حَُِٓش  كخٓظـخٍ رٚ

 ٗخػَح  أى٣زخ ػخُٔخ ٓظزلَح رؼِّٞ حُِـش  حرٞ حُوخْٓ ح٣َُُٞ ح١َُٜٔ

: كخٗ٘ي رؼي هَٝؿٚ ٖٓ َٜٓ هخث٬ حُؼَر٤ش َٓٓٞم حُـخٗذ  

 

 اًح ٓخ حُلظ٠ ٟخهض  ػ٤ِٚ    ر٬ُىُٙ     

َِ َٝ ٝحٓؼشُ  حُوُط     ٝأ٣وٖ إٔ ح٧ٍ

 

 ٝىحّ ػ٠ِ ٤ِٟن حُٔؼ٤ِ٘ش   ٛخرَحً    

ٍِ حُي٤ِٗش    ٝحُلوَ ٍِّ ٝحُلخ      ػ٠ِ حٌُ

 

حً    ٣ٜٜٞٗخ    ِّ  ُْٝ ٣ـظَّ ُِ٘لْ ػ
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َّ َِ حُل       ك٬ كََم ر٤ٖ حُؼزِي ٝحَُؿ

 

 ٝطؼظزَ .حُيهٍٞ ػ٤ِٚ ح٤ٓ٧َ حُطخث٢ ػ٘ي  أٗ٘ي ٗؼَح رل٠َس             ٝ

 ٖٓ أرِؾ ٝأكٜق  حُظ٢ هخُٜخ رل٠َس ح٤ٓ٧َ كٔخٕ رٖ حُٔلَؽ طٚ ه٤ٜي

  ٓيفك٤ٜخ  ٝ ٝطلل٤ِح ُِْٜٔ حُوٜخثي  ٖٝٓ أًؼَ حُوٜخثي آظٜ٘خٟخ 

 طٜق حُيٍٝ حُْٜٔ ح١ٌُ ًخٗض طِؼزٚ هز٤ِش  ُٝٔلخٍؿش ٖٓ ر٢٘ حُـَحفح

 ٍٝٛزش ٝآظظزخد أٖٓ  ٢١ء ك٢ كِٔط٤ٖ ٝح٧ٍىٕ ، ٖٓ هٞس ، ٝٓطٞس

ٗزَحٓخ ُوز٤ِظ٢ ػَد ًٝخٗض  .  ٣ؼ٤ٖ ك٢ أك٠خٕ حُطخث٤٤ٖ ، ٍٝرٞػُْْٜٕ

 ُِطخث٤٤ٖ ػخٓشٝ  حُٔلخٍؿش كخىْٝٛ ٍٝػش ٝأف حُٜوَ ٝػَد حَُٔى٣ش 

 كٖٔ ُٚ ٝٝكِٔٚ ػ٠ِ ٓوخُلش حُلخًْ ٝحُوَٝؽ ػٖ ١خػظٚ كلؼَ ًُي 

 أ٤َٓ ٌٓش كؤؿخرٚ ا٤ُٚ (حُلٖٔ رٖ ؿؼلَ حُؼ١ِٞ)أرخ حُلظٞف ٓزخ٣ؼش 

  .  ٝه١ٞذ رؤ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ(  حَُِٓش)      ٝحٓظويٓٚ ا٠ُ

 

  ٓؼُِح ٌَٓٓخ  ك٢ حُ٘خّ ر٤ٖ حُٔلخٍؿش حُطخث٤٤ٖ         ػخٕ حرٞ حُوخْٓ   

رؼي حٕ كَ٘ ػ٠ِ كِٔٚ ح٤ٓ٧َ كٔخٕ رٖ حُٔلَؽ ح٫ حٗٚ  حٟطَ حٕ ٣ٔظخًٕ 

 ح٤ٓ٫َ  رخُٔلَ ح٠ُ حُؼَحم ، كـِٜٙػ٠ِ ٓوخُلش  حُلخًْ ٝحُوَٝؽ ػ٤ِٚ  

 .  ح٠ُ حُؼَحم  ُٝٛٞٚ  ٝأٖٓ   ُِٔلَكٔخٕ رٖ حُٔلَؽ 

 

  ا٠ُ إٔ حٓظٍُٞٙ َٓ٘ف حُيُٝش حُز٢ٜ٣ٞ رزـيحى رٚ ح٧كٞحٍ  ٝطوِزض       

   حطٜٔٚ كخٟطَد حَٓٙ ٝ ُْ ٣ٔظوَ ك٤ٜخ  ك٤غ.أ٣خّ ٝػيس ػَ٘س أَٜٗ 

  كخٟطَ ح٠ُ طَى رـيحى  ٖٓ َٜٓ ىّحمًٞٗٚ    ( حُؼزخ٢ٓ ) رخهلل حُوخىٍ

  ػْ ػخى ػ٘ٚ  ًٝظذ ُٚ(  روَٝحٕ حرٖ حُٔوِي) حٗظوَ ا٠ُ حَُٔٞٛ ٝحطَٜٝ

. ػ٘يٓخ  ًظذ ح٤ُٚ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ  رخرؼخىٙ  كلؼَ  ح٤ٓ٫َ 

 

ك٢ ط٤ًَخ ٝحهخّ رٔي٣٘ش  (ى٣خٍ رٌَ)        ٓخٍ ح٣َُُٞ حرٞ حُوخْٓ ح٠ُ 

: ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ  (٤ٓخكخٍه٤ٖ )

 

ٌْ  رزِيٍس       ًل٠ كِٗخً  أ٢ٗ  ٓو٤

َُ  ٣ؼ٢ِِ٘                                            رؼَي  ح٧كزِش     ىحٛ

ُغ     ػوُُِٚ    ِّٔ  ٣ليػ٢٘  ٓٔخ  ٣ـ

ٌْ   ٜٓ٘خ   أكخى٣َغ                                        ٝؿخثَ  ٓٔظو٤
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 1027- ٛـ٣َش 418\َٜٗ ٠ٍٓخٕ ٓ٘ش   ٓ٘ظٜق  ك٢ طٞك٢          

 رخُوَد ٖٓ ى٣خٍ رٌَ ك٢ ط٤ًَخ  رؼي َٓٝ حُْ رٚ  (٤ٓخكخ٣ٍٖ )د٬٤ٓى٣ش 

  ًٝخٕ ٓ٘ٚس ٢ٛٝ كٔذ  ك٤ٜخ  كيكٖ  (حُ٘ـق ح٫َٗف)ح٠ُ  ؿؼٔخٗٚ ٝٗوَ

 كٌظذ ح٠ُ ٍإٓخء حُوزخثَ    ُٔٞء  هخف ك٢ َٟٓٚ إٔ طظؼَٝ ؿ٘خُطٚحٗٚ 

– إ ٢ُ كظ٤ش طٞك٤ض ٝأٍِٓض ؿ٘خُطٜخ ٓغ ك٬ٕ ٝك٬ٕ  -٣َ١نحٍح٣ٌُٖ ك٢ 

 أُٝجي   كِٔخ ٓخص ٗوَ ؿ٘خُطٚ كؤًَٓٞح ٓؼٞحْٛ ٝأهلَْٝٛ- ٣ؼ٢٘ أٛلخرٚ

ٝح ػ٤ِْٜ ٝحكظَّٝكؤًَك٢ ٍٓخُظٚ  ح٫ٛلخد ح٣ٌُٖ ًًَْٛ  َّ ٓ ٖٓ ْْٜٓٝٛ 

                                                                  . ٧ؿِٚ   ٝأهلَْٝٛ

 

: آػخٍٙ ٓئُلخطٚ ٖٝٓ  

 

 .ٍٓخُش ح٤ُٔخٓش 

 حهظ٤خٍ ٗؼَ أر٢ طٔخّ

 .حهظ٤خٍ ٗؼَ حُزلظ١َ   

 .حهظ٤خٍ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ ٝحُطؼٖ ٓ٘ٚ 

 .ٓوظَٜ ا٬ٛف حُٔ٘طن 

ِق حُويٍٝ  ُٓ  .حُٔؤػٍٞ ك٢ 

 .ح٣٩٘خّ 

 ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٝٗؼَ 

 . أىد حُوٞحٙ 

 

ًخٕ كخ٬ًٟ ٜٓ٘لخً  رٖ ػ٢ِ حُٔـَر٢ ، ًخٕ  حُل٤ٖٔ   أرٞ حُوخْٓ         
ً رخٍػخً  ظخَٛ، ٝر٬ؿش ، ًًٝخء ،   ٝحكَ  ٝأىد  ٗخػَحً  ًح ػِْ  أى٣زخ

 ٣ٝظ٤ِٔ   ٗؼَٙ ر٬ٔٓظٚ  ٝهٞس  ك٢ حٌُظخرش ، ٠ٓٝخء    رخَٛسٝٛ٘خػش

ٓزٌٚ  ٝؿِزش ر٬ؿظٚ  ًٝخٗض حُٜ٘خػش حُ٘ؼ٣َش ظخَٛس ك٤ٚ ٝك٢ حؿِذ 

ٗؼَحء ٌٛح حُؼَٜ ٝهخٍ ك٢ حُٔيف حُٞٛق ٝحُلٌٔش  ٝحُـٍِ ٖٓ ؿُِٚ  

: ٣وٍٞ 

 

 ِٙ ُٖ هّيِ ٍَ حُيؿ٠ ٛل  ُٝٔخ حكظٟٞ ري

ٟ  أ٣ٖ    ٣ٌُٛذ ٍَ         طل٤ََّ  كظ٠  ٓخ  َى

 

      ُٙ ٢َ      هيَّ َّٓ ََ    ُٔخ    إٔ    طٞ  طزِز

ُذ َـّ ٍِ  حُيؿ٠    ٣ظؼ    ٝٓخ ُحٍ ٖٓ  ري
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ٌّ    أٓخُٜخ    يؽِ  ٫ ُّٜ َّٕ  حٗؼطخَف  حُ  ًؤ

َٕ     ٣ٌظذ       أى٣ٌذ   ٣ـ٤ُي   حُو٢َّ   أ٣ّخ

 

:   ٣ٝوٍٞ ك٢ حُلٌٔش    

 

 هق  هللا  ٝحٓظيكغ  ٓطخٙ    ٝٓوطٚ     
ٍُ   هللا      طؼطُٚ     ٝٓخثِٚ   ك٤ٔخ   طٔؤ

 

ُّ  ك٢  ٤َٗ     كخؿٍش   ُٞ  ح٣٧خ  كٔخ  طوز

َٕ  كظ٠ً  أريٟ   ا٠ُ   هللا   رٔطٚ        ر٘خ

 

 ًٖٝ رخ١ٌُ هي  ه٢ّ  رخُِٞفِ    ٍح٤ٟخً    

ٌد   ٓٔخ   ه٠خُٙ      ٝهّطٚ ََ ٜ َٓ      ك٬   

 

   ِٚ ِٓ  ٝإ  ٓغ  حَُُم  حٗظَح١َ     حُظٔخ

ٚ١َََٗ       ٝهي   ٣ظؼيَّٟ   إ   طؼي٣َض     

 

ِْ  حُط٤َ  هٞطَُٚ      ُٝٞ ٗخء  أُو٠  ك٢  ك

     ٌَُّٝ٘ٚ   أٝك٠   ا٠ُ   حُط٤َ     ُوطٚ

 

 اًح ٓخ حكظِٔض حُؼذَء كخٗظَ هز٤َ إٔ   

َلطَّٚ َٓ        َّ       طَ٘ٞء    رٚ    أ٫    طَٝ

 

ُْ    ٝحُلـ٠  َُ أه٬م حُلظ٠ حُؼِ  ٝأك٠

ٚ١ََ ِٓ َِ أهِوٖ             اًح ٓخ َُٛٝف حُيٛ

 

َُ  حَٓءحً  ػٖ    ٓلِّٚ    كٔخ  ٍكغ  حُيٛ

َكطَّٚ َٝ        رـ٤َ   حُظو٠   ٝحُؼِْ   ا٫      

 

      ٝحهظْ  رلؼ٢  رو٤ٜيطٚ حَُحثؼش  ك٢ ٓيف  حُطخث٤٤ٖ  ٝح٤َْٓٛ  كٔخٕ 

: رٖ حُٔلَؽ
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   ٝهـي ه٤ٔـــض ٝٓـــ٢ حُــــخدأٓـخ

  ك٤ِؤـٕٞ ػ٠ِ حُِٓــخٕ ػظخرــ٢

 

  حُلــــ٫ًٞ ىٕٝ ٓو٤ٔــــ٢ ٣ظَٗـــْ

 ٝطِػـــِع حُوَٛـــخٕ ىٕٝ هزخرـــ٢

 

  ر٤٘ــض ػِـ٠ حُؼ٤٘ـــش ه٤ٔـــش ٝاًح

  ٗــيص ا٠ُ ًٔـَ حُو٘ــخ أ١٘خرــ٢

 

  ىٝٗــ٢ كظ٤ــش ٓـٖ ٤١ـــتٝطوــّٞ

 ُــْ طِظزـــْ أػٞحرٜــــْ رخُؼــــخد

 

  ػ٠ِ ح٣َُٜــــن ًؤٜٗــْ ٣ظ٘خػــَٕٝ

  ٣يػــــٕٞ ٗلـــٞ ؿ٘خثـــــْ ٜٝٗـــخد

 

  ًَ أٛـــَص ٣َطٔــ٢ ك٬ٔهــٚ ٖٓ

  رخُـٔــَ ٣ـّٞ طٔخ٣ــــق ٟٝــــَحد

 

  كٔــــخٕ ٣لٔــَ رــــ٣ِٜٙي٣ٜـــْ

 ؿــــَىحء طؼ٤ِـــٚ ؿ٘ــــخف ػوــــخد

 

  حُل٤ـخء ػ٠ِ أٓـَس ٝؿٜــٚ ٣ــ١َ

  ؿــ١َ حُلَٗــــي رٜـــخٍّ ه٠ــــخد

 

  ٣٘ــن ػ٠ِ حُظـ٬ى ٝػِٓـٚ ًــَّ

  ٣ـظــخٍ رخىٍٛـــخ حُِٜرــَ ح٠ُخرــــ٢

 

  ٗظــَص ا٤ُــي ٣خرــٖ ٓلــَؽ ُٝوـي

  ك٢ ٓ٘ظــَ ٓــَء حُِٓــخٕ ػــــخد

 

  ِٓظــق حٌُٝحثـذ رخُو٘ـــخ ٝحُٔــٞص

  ٝحُلــــَد ٓخكـــَس رـ٤ـــَ ٗوـــخد
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  ٝؿٜـي ٓؼَ ٤ٓلي ٟخكٌخ كَأ٣ض

  ٝحٌُػـــَ ٣ِزــْ أٝؿٜـــخ رظـــــَحد

 

  ر٤ظـــي ٤٠ُِــٞف ٜٓٔــيح ٍٝأ٣ــض

  كٔــق حُظـــ٬ٍ َٓكـــغ ح٧رــــٞحد

 

  ٤١ـــت حُو٤ـَحص ر٤ـــٖ ه٬ٌُـْ ٣خ

  أٓـــٖ حُ٘ــ٣َي ٝٛٔــــش حُطـــ٬د

 

  ه٤خٌٓــْ رؤٓ٘ٔـش حَُرــخ ٌٓٔـض

 ٓـَكــٞػــــش ُِطــــخٍم حُٔ٘ظــــخد

 

  ٤ٟلٌــْ ػ٤ٌِـــْ أٗــــٍٞ ٝطــــيٍ

  ٗزــض رؤؿــــٌحٍ هٜــــَٕ ٛؼـــخد

 

  رخ٤ُلــــخع ٝرؼ٠ٜـــْ ٓظزَؿـــــخص

 رخُـــِع ٣ٌلـــَ ٟـٞـئٙ رلــــــــخد

 

  ٓٔــٖ ٣ؼــــخى١ ٤ٛزــــش ٨ًطٌـــْ

  حؿظٌـــْ ػـــٖ ٍهزــــشـ ٝؿ٘ــــــخد

 

  ؿ٤ٌ٘ـــْ رـ٤ـــَ ٤ِ١ؼــش ك٤ٔ٤ــَ

  ٣ٝز٤ــــض ك٤ٌــــْ رـ٤ــــَ ًــــ٬د

 

  ٤ُٝــْ ك٤ٌــْ ٛخثـــذطـظ٤ٜزــــٕٞ

 ٝطٞػزـــٕٞ ػِــ٠ حُــــَى١ حُٞػــخد

 

  اًح حهظٜـْ ح٤ُٗٞـؾ ُزخهــــش ٌُْٝ

  رخُطؼـــٖ كــٞم ُزخهـــش حٌُظـــخد

 

  ٓخ ُـْ طَِٓـــٞٙ أهطــــَ كخَُٓــق

  ٝح٤ُٔـــق ٓــخ ُــْ طؼٔـِـٞٙ ٗـــخد
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  ٓؼـٖ هـي أهٍَطـــْ ػ٤ـــٖ حُؼ٢ِ ٣خ

  رـ٢ ٓـٌ ِٝٛـض رلزٌِــْ أٓزخرـ٢

 

  ك٨ٔطــْ ػ٤٘ـ٢ حٌُـــَٟ ؿخٍٝطٌـْ

  ٝؿـٞحٗلـــــ٢ رـَحثـــذ ح١٧ــــَحد

 

  رؼـي ًػــَ ًخٕ أكلــِ أِٟؼظــ٢ ٖٓ

  كظـ٠ ٠ُــخم رــٚ ػِـ٢ أٛخرـــ٢

 

  ؿخٍ أر٢ حُ٘ـيٟ ٓظلٌٔـــخ ٝٝؿــيص

  كٌـْ حُؼ٣ِـِ ػ٠ِ ح٤ٌُُـَ حٌُخرـ٢

 

  ٓ٘ـــــٖ ػِــ٠ ٓظ٘ـــــــِٙ ك٤ِٜ٘ـــٚ

  ُٔـٟٞ ٓٞحٛـــذ ١ً حُٔؼخٍؽ آد

 

  ًخٕ ٖٓ كٌْ حُٜ٘خثــغ ٗخٓٔـخ هي

  كخهظــــخىٙ ر٤ٜ٘ؼــــــش ٓــٖ ػــخد

 

  ُـٚ ػوـــــٞى ٓلخٓـــي١ ك٨ٗظٔــٖ

  طزوـ٠ ؿٞحٛـَٛــخ ػِـ٠ ح٧كوـخد

 

  ؿخى ؿ٤ًَــْ حَُر٤ـــــغ ٫ٝ ٓـَص ٫

 ؿــٍِ حُِوــــــخف ُـ٤ًَــْ رلـــ٬د

 

  ًحًـــَ حَُؿــَ حُٔ٘ــــيى ًًـــَٙ أٗخ

  ًخُطـــٞى كِــ٢ ؿ٤ـــــيٙ رٜ٘ــخد

 

  ٍؿـــــٞص ٤ُِٝخُـــ٢ ىُٝـــــش ُٝوــي

  اٗــــ٢ أؿخ٣ٌُـــْ رو٤ـــَ ػــــٞحد

 

 

 ********************************
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 حرٖ ٣ٍُن حُزـيحى١
 

 

 

    ٛٞ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ أرٞ ػزي هللا رٖ ٣ٍُن حٌُخطذ حُزـيحى١              

ٝٗ٘خ ك٤ٜخ  ػخٕ كو٤َح ٓؼيٓخ   - .ُْٝ طؼَف  ٓ٘ش ٫ٝىطٚ - ُٝي ك٢ رـيحى  

.  ُٝٔخ  ُْ ٣ٔؼلٚ حُٞهض  هٍَحَُك٤َ

 

حٍطلَ حرٖ ٣ٍُن حُزـيحى١ ػٖ ١ٞٓ٘ٚ ح٢ِٛ٧ ك٢ رـيحى هخٛيحً ر٬ى         

 ح٧ٗيُْ، ػِٚ ٣ـي ك٤ٜخ ٖٓ ٤ُٖ حُؼ٤ٖ ٝٓؼش حَُُم ٓخ ٣ؼٟٞٚ ػٖ كوَٙ،

هِٚ ح ٣لزٜخ ٝطلزٚ ًَ حُلذ، ٝ ُٝؿش  رـيحى   ٝطَى حُ٘خػَ ك٢كَكَ 

 ٫ٝؿَ حٕ ٣ٞكَ ُٜخ حُؼ٤ٖ ؿِٜخ  ٖٓ أ ٝ،  ًَ ح٩ه٬ٙ  ُٚص هِٚحُٜخ ٝ

ٓخكَ  ٝٛخؿَ ٝطـَد ٌُٖ ريٕٝ ٍٟخٛخ  كوي ك٠ِض حٕ طؼ٤ٖ ٓؼٚ  ح٢ُٜ٘ 

ػ٠ِ كخُظٜٔخ حُظ٢ ًخٗخ  ػ٤ِٜخ ٖٓ حُلوَ حُٔيهغ ٝٗظق حُؼ٤ٖ  ٌُ٘ٚ  آػَ 

.  حَُك٤َ ػٔخٙ حٕ ٣ٞكَُٜخ ػ٤٘خ  ٓؼ٤يح  َٓكٜخ  

 

  حهٌ  –حَُٝح٣خص ٝح٧هزخٍ حُٔظ٘خػَس   طوٍٞ ُ٘خ  ًٔخ– ٝك٢ ح٧ٗيُْ       

 ُٝؼِٚ ٣ٞكن ك٢ ،ٙ ٣ـخٛي  ٣ٌٝخكق ٖٓ أؿَ طلو٤ن كِْرخُؼَٔ ٣ٌي ٣ٝظؼذ ٝ

ك٢ حُـَرش  حُزؼ٤يس  ٛ٘خى ٝ،   ٣ٜخكزّٚ ٌُٖ حُظٞك٤ن ٍك٤خطٚ ٣ٝٔؼيٙ حُلع 

 ك٢  طٌٕٞ ٜٗخ٣ظٚ كٌْ حُيَٛ ح٫  حٕ ٗظي رٚ حَُٔٝ ٝحَٓٝ ٝػٖٔ حكذ 

حُـَرش ؛ ٤٠٣ٝق حَُٝحس رؼيحً ؿي٣يحً ُِٔؤٓخس، ك٤وُٕٞٞ إٔ حُو٤ٜيس حُظ٢ ٫ 

ٌَ ٓٞحٛخ ٝؿيص ٓؼٚ ػ٘ي ٝكخطٚ ٓ٘ش أٍرؼٔخثش ٝػ٣َٖ٘ ٖٓ  ٣ؼَف ُٚ ٗؼ

. حُٜـَس

 

٣وخ١ذ ك٤ٜخ ُٝؿظٚ، ٣ٝئًي ُٜخ كزٚ كظ٠ حَُٓن            ٝحُو٤ٜيس  ٌٛٙ 

 حُـَرش ٝحَُك٤َ، ٖٓ أؿَ ك٢ ح٧ه٤َ ٖٓ ك٤خطٚ، ٣ٝظَى ه٬ٛش طـَرظٚ 

ٝك٢ . حَُُم ٝك٢ ٓز٤َ ُٝؿظٚ حُظ٢ ٜٗلظٚ رؼيّ حَُك٤َ كِْ ٣ٔظٔغ ا٤ُٜخ

هظخّ ه٤ٜيطٚ ٣ظَٜ ٗخىّ ٓظٜيع حُوِذ ٖٓ ُٞػٍش ٝأ٠ٓ، ك٤غ ٫ أ٤ْٗ ٫ٝ 

 .ٍك٤ن ٫ٝ ٓؼ٤ٖ

 



 57 

 ٣ٌظ٘ق  إٔ   ُٚ  حُزـيحى١ ٫ ري  ٣ٍُن   حرٖ  ه٤ٜيس ٝحُٔظؤَٓ ك٢      

؛ ٝهيٍس حُ٘خػَ  ٝٛيم حُؼخ١لش، ٝكَحٍس حُظـَرش   حُظؼز٤َ ك٤ٜخ، ٍهش

 أٛخُش ٗخػَ ٓطزٞع ُٚ ُـظٚ حُ٘ؼ٣َش حُٔظلَىس، ٝه٤خُٚ   طْ٘ ػٖ ك٢ٜ

ػزَ  حُ٘ؼ١َ حُٞػّخد، ٤ٛٝخؿظٚ حُز٤ِـش حَُٔٛلش، ٝٗلٔٚ حُ٘ؼ١َ حُٔٔظي 

 ُْ   ك٤غ  ٝحُـ٣َذ أ٫ ٣ٌٕٞ ٫رٖ ٣ٍُن ؿ٤َ ٌٛٙ حُو٤ٜيسك٤خطٚ ٝكوَٙ 

  ٛخ ح٫ ح٢ٗ حٗي ك٢  ًُي كٜٞ حٓخ حكي حُ٘ؼَ ؿ٤َ ك٢ طللع ُٚ ًظذ حُظَحع 

ح٣َٖٓ حٕ هٜخثيٙ حٓظـِض ٖٓ هزَ ؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء حٝ حٕ كَٓخٗٚ ٝكوَٙ 

ؿؼ٬ٙ  ٣وٍٞ حُ٘ؼَ ػْ ٣ِٔهٚ ٌُح ُْ طظَٜ ح٫ ٌٛٙ ٝرؼي ٝكخطٚ  ٣خُٚ ٖٓ 

  .ٗخػَ  ٓظِّٞ ظِٔٚ حُيَٛ ٝظِٔٚ حِٛٚ ٝحكزظٚ ٝحُٔـظٔغ حُوخ٢ٓ   

 

 ٝٓلزٞٙ ،  ح٧ىد  ح ىحٍٓٞ ٗخػَ هظِٚ ١ٔٞكٚ ، ٣ؼَكٚ       كخرٖ ٣ٍُن 

 ٌُْٜ٘ ٣٫ؼَكٕٞ ُٚ ؿ٤َ ٌٛح ح٫ػَ حُ٘ؼ١َ حُل٣َي ٣ظ٘خهِٚ حَُٝحس، ٝطُؼ٠٘ 

. ىٝح٣ٖٝ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ًظذ حُظَحع ٝرٚ

 

: ػـ٤زش كَٟٝ  هٜش  حُو٤ٜيس ٌُٜٙ  حٕ ً ًَ حرٖ حُٔٔؼخ٢ٗ 

 

هٜي أرخ ػزي حَُكٖٔ ح٧ٗي٢ُٔ ٝطوَد  ٖٓ أَٛ رـيحى  إٔ ٍؿ٬ )        

ا٤ُٚ ر٘ٔزٚ كؤٍحى أرٞ ػزي حَُكٖٔ إٔ ٣زِٞٙ ٣ٝوظزَٙ كؤػطخٙ ٤ٗجخ ٍِٗحً 

كوخٍ حُزـيحى١ اٗخ هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ ٌِٓض حُزَح١ٍ ٝحُولخٍ ٝحُٜٔخٓٚ 

 ٗلٔٚ  ٝحُزلخٍ ا٠ُ ٌٛح حَُؿَ كؤػطخ٢ٗ ٌٛح حُؼطخء حٍُِ٘ كخٌَٗٔص ا٤ُٚ

 كوَؿٞح ٣طِزٞٗٚ   ٓؤٍ ػ٘ٚ ا٣خٓخ ػْ كخػظَ ٝٓخص ٝٗـَ ػ٘ٚ ح٧ٗي٢ُٔ 

 اٗٚ ًخٕ ٣َ  كن ٖٓ ك٢ حُوخٕ كخٗظٜٞح ا٠ُ حُوخٕ ح١ٌُ ٛٞ ك٤ٚ ٝٓؤُٞح  ػ٘ٚ

 كٜؼيٝح كيكؼٞح حُزخد كبًح ٛٞ   حكي ر١َٜٙ  ً أْٓ ُْٕك٢ ٌٛح حُز٤ض ّٝ

 :٤ٓض ٝػ٘ي ٍأٓٚ ٍهؼش ك٤ٜخ ٌٓظٞد

 

 ٣ُٞؼٚ    حُؼٌٍ   كبٕ  ٫ طؼ٤ٌُٚ

 ٣ٔٔؼٚ     ٤ُْ ٌُٖٝ هي هِض كوخ                                         

 

 ر٠ٌ كظ٠ ه٠ذ  ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ر٤خص  ٝهق أرٞ ػزي حَُكٖٔ  هخٍ كِٔخ       

ُل٤ظٚ ٝهخٍ ٝىىص إٔ ٌٛح حَُؿَ ك٢ ٝأٗخ١َٙ ٜٗق ٢ٌِٓ ًٝخٕ ك٢ ٍهؼش 

حَُؿَ ٢ُِ٘ٓ رزـيحى ك٢ حُٟٔٞغ حُل٢ٗ٬ حُٔؼَٝف رٌٌح ٝحُوّٞ ٣ؼَكٕٞ 

 (رٌٌح كلَٔ ا٤ُْٜ هٔٔش آ٫ف ى٣٘خٍ ٝػَكْٜ ٓٞص حَُؿَ 
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 1029-   ٛـ٣َش  420\               طٞك٢  حرٖ  ٣ٍُن  حُزـيحى١ ػخّ 

٬٤ٓى٣ش  ك٤غ  ٝؿي  ٤ٓظخ ك٢ كَحٗٚ ك٢  ر٤ظٚ  حُٔظٞحٟغ  ك٢ حُـَرش  ك٢  

ر٬ى ح٫ٗيُْ  ٝرـٞحٍٙ ه٤ٜيطٚ  حُظ٢ ًظزٜخ  ُِٝؿظٚ  حُظ٢ حكزٜخ  ٝحهِٚ 

. ُٜخ  كظ٠ ك٢ ؿَرظٚ 

:  ٌٝٛٙ ٢ٛ حُو٤ٜيس

 

ؼُُٚ   ُِ ُٞ٣ ٍَ َّٕ حُؼٌَ ٤ُِٚ كَِب ٫ طَؼٌَ

ؼُُٚ                                          َٔ َٔ٣ َْ ٤َُ ٖ ٌِ َُ َٝ  هَي هَِِض َكوخً 

 

  ََّ َٟ ُِص ك٢ِ َُُٞٓٚ َكيحً أَ َٝ ؿخ

َّ ٣َ٘لَؼُُٚ                                         َّٕ حَُِٞ ٖ َك٤َغ هَيٍِص أَ ِٓ  ِٙ ِِ 

 

ِٚ رََي٫ً   كن ك٢ِ طَِؤ٤ِٗزِ َِ ٢ِِ حُ ِٔ كَخٓظَؼ

ٞؿؼُُٚ                                    ُٓ ٠٘٠ُٓ حُوَِِذ   َٞ ُٜ ِٚ كَ ُِ ٖ َػٌ ِٓ 

 

  ُُِٚ ِٔ ٠َُٓطَِؼخً رِخَُوطِذ ٣َل  َٕ هَي ًخ

َِ أَُِٟؼُُٚ                                             ٜ َٔ  ك٤٠ََُّوَض رُِوُطِٞد حُ

 

  َُُٚ َّٕ ٖ ََُٞػِش حُظَ٘ظ٤ِِض أَ ِٓ  ِٚ ٣ٌَِل٤

ٍّ ٓخ ٣َُُٝػُٚ                                                 َٞ٣ ََّ ًُ َٖ حَُٟ٘ٞ  ِٓ 

 

  ُٚ ـَ أََُػ َٝ ٍَ ا٫ِّ  لَ َٓ  ٖ ِٓ ٓخ آَد 

ؼُُٚ                                                  َٓ َِ٣ ِّ ٍَ رِخُؼَِ لَ َٓ أ١ُ ا٠ُِ  ٍَ 

 

  ٍَ َطل ُٓ َٝ  َِّ َٞ ك٢ِ ِك ُٛ خ  ًَؤََّٗٔ

ُػُٚ                                                     ٍَ ٍَ رِل٠َخِء َللَاِ ٣ٌَ ًَّ َٞ ُٓ 

 

َِ ِؿ٠ً٘   ِك٤ ََ َٕ أٍَحُٙ ك٢ حُ ٓخ َِ َّٕ حُ اِ

ؼُُٚ                                            َٓ ُِ٣ َٞ ُٛ َٝ َّٔي أَٟل٠  َُٞ ا٠ُِ حُ َٝ 

 

  ّٚٔ٘ ـَ طؤر٠ حُٔطخُٓغ ا٫ إٔ طُ

 َُُِم ًيحً ًْٝ ٖٓٔ ٣ٞىُػُٚ                                                   
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  ُُِٚ ِٛ ِٕ طَٞ ََٛيسُ ح٩ِٗٔخ ـخ ُٓ ٓخ  َٝ
ِٕ طَوَطؼُُٚ                                                   ٫َىَػشُ ح٩ِٗٔخ َٝ  ٍُهَخً 

 

  ُْ ُٜ َٖ حَُوِِن ٍُهَ ع َللَاُ ر٤َ َُّ َٝ هَي 

ٖ َهٍِن ٤٠َُ٣ِّؼُُٚ                                                  ِٓ  َُْ ٣َوُِن َللَاُ 

 

لُٞح ِكَٛخً كََِٔض طََٟ   ِِّ ًُ  ْ ُٜ َّ٘ ٌِ َُ

ٟٞ حُـخ٣خِص طُوُ٘ؼُُٚ                                                  ِٓ َٝ هخً  ُِ  ُٓٔظََ

 

َٔض   ِٔ ح٧ٍَُحِم هَي هُ َٝ ُِم  َِ ُٙ ك٢ حُ حُِلَ َٝ
٢ُ أَ                                                 ـِ ُػُٚ ٫رَ ََ َِء ٣َٜ َٔ َّٕ رَـ٢َ حُ  اِ

 

ٖ َك٤ُغ ٣ََٔ٘ؼُٚ   ِٓ َُ ٣ُؼِط٢ حُلَظ٠  ٜ َٔ حُ َٝ
ؼُُٚ  اٍِػخً                                                 ِٔ ٖ َك٤ِغ ٣ُط ِٓ ٣ََٔ٘ؼُُٚ  َٝ 

 

َحً   َٔ ٢ُِ هَ حِٓظَِٞىُع َللَاَ ك٢ِ رَـيحَى 

طَِؼُُٚ                                               َٓ  ٍَ ٖ كََِِي ح٧ٍَُح ِٓ ٌََمِ   رِخُ

 

ُػ٢ِ٘   ّىِ َٞ ّى١ َُٞ ٣ُ ُٞ ر َٝ ىَّػظُُٚ  َٝ
أ٢َّٗ ٫ أَٝىُػُٚ                                                  َٝ َٞ حَُل٤خِس  ل َٛ 

 

َل٠ً   ُٟ  َِ ك٤ ََ َّ حُ ْ طَ٘زََّغ ر٢ ٣َٞ ًَ َٝ
ِؼ٢                                                ُٓ أَى ٬ٍّص   َٝ ِٜ ُٓٔظَ ؼُُٚ    ُٓ أَى َٝ 

 

  َِ ز َٜ ًٌُرغ َللَاَ ػُٞد حُ ٫ أَ

هِّؼُُٚ                                             ٍَ ٖ أَ ٌِ َُ ِٚ َ٘وٌَم َػ٢ّ٘ رِلَُهَظِ ُٓ 

 

  ِٚ ُغ ُػ١ٌٍ ك٢ِ َؿ٘خ٣َظِ ِّٓ َٝ ا٢ِّٗ أَ

ؼُُٚ                                               ِّٓ َٞ ُؿ٢َٓ ٫ ٣ُ َٝ ِٖ ِػُ٘ٚ   رِخُز٤

 

َٓظَُٚ   ٤خ ِٓ  ٖ ِٔ ٌِخً كََِْ أَك ُٓ هُض  ُِ ٍُ
َِي ٣َوَِؼُُٚ                                           ُٔ ُّ حُ ُٞٔ ُ٫ ٣ َٖٓ  َُّ ًُ َٝ 
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ٖ َؿيح ٫رِٔخً ػََٞد حَُِ٘ؼ٤ْ ر٬ِ   َٓ َٝ
ُػُٚ                                                 َِ َّٕ َللَاَ ٣َ٘ ِٚ كَِب ٍَ َػ٤َِ ٌ َٗ 

 

  ِٚ ِٚ ِه٢ِّ رَؼَي كَُهَظِ ؿ َٝ  ٖ ِٓ حِػظ٠َُض 

ُػُٚ                                              ََّ ٜ٘خ ٓخ أََؿ ِٓ ُع  ََّ  ًَؤٓخً أََؿ

 

َٖ هُُِض َُُٚ   ٢ُِ ًُهُض حُز٤َ  ٍَ ْ هخثِ ًَ

َللَاِ ًَٗز٢ َُُٔض أَىكَؼُُٚ                                           َٝ  حٌَُُٗذ 

 

ؼُُٚ   َٔ ُٗي أَؿ َُ َٕ حُ أ٫َ أَهَٔض كٌَخ

ُٗي حطزَؼُُٚ                                            َُ َٕ حُ َّ رخ َٞ٢ِ ٣  َُٞ أََّٗ٘

 

أِٗلُٜ٘خ   َٝ  ٢ ِٓ ا٢ِّٗ ٧ََهَطُغ أ٣ّخ

ؼُُٚ                                             ُ٘ٚ ك٢ِ هَِز٢ِ طُوَّطِ ِٓ ٍس  ََ  رَِلٔ

 

ُّ رِضُّ َُُٚ   ح ّٞ َغ حُُ٘ ـَ َٛ ٖ اًِح  َٔ رِ

ؼُُٚ                                            ـَ ُ٘ٚ ٠ِ٤َُ َُُٔض أَٛ ِٓ  رََِِٞػٍش 

 

  ًٌَ َٝ ُغ  ـَ ٠ َٓ ٘ز٢  ـَ ُِ  ُّٖ ج ِٔ ٫ ٣َط

ُّٖ ح ٫                                           جِ َٔ ٌ رُِ٘ض ٣َط ُٓ ؼُُٚ   َُُٚ  ـَ ٠ َٓ   

 

ؼ٢ُِ٘   ـَ ََ ٣َل ٜ َٔ َّٕ حُ َُٔذ أَ ًُُ٘ض أَك ٓخ 

                                              ِٚ ّٕ ر٢ِ رِ ٫ أَ َٝ َّ   طَلـؼُُٚ    ح٣َ٧ّخ

 

ُٖ ك٤ِٔخ ر٤ََ٘٘خ   َكظ٠ّ َؿَٟ حُز٤َ

طََٔ٘ؼُُٚ                                          َٝ  ر٤ٍَِي َػَٔحَء طََٔ٘ؼ٢ُِ٘ َكّظ٢ 

 

  َُُِٚ٘ َٓ ٖ أَٛزََلض  ِٓ ِش َللَاِ  َّٓ ًِ ك٢ِ 

ُػُٚ                                            َِ ـ٘خَى ٣ُٔ َٓ ؿخَى َؿ٤ٌغ َػ٠ِ  َٝ 

 

٢ُِ َػُٜي ٫ ٤٠ُ٣ّؼُُٚ   َٖٓ ِػَ٘يُٙ 
٤ِّؼُُٚ                                                َٟ ُ يحٍم ٫ أ ِٛ  ًَٔخ َُُٚ َػُٜي 
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اًِح   َٝ  ُٙ ََ ً ًِ ُع هَِز٢  ّيِ َٜ ُ٣ ٖ َٓ َٝ
ُػُٚ                                                ّيِ َٜ ُ١ًَ ٣ ًِ  ِٚ  َؿَٟ َػ٠ِ هَِزِ

 

  ِٚ ظِّؼ٢ُِ٘ رِ َٔ ُ٫ ٣ ٍَ ٜ َٔ ُِ  َّٕ ََ ٧ََٛزِ

                                                 ٫ ٍٍ    ك٢ِ    ر٢َِ َٝ ظِّؼُُٚ   كخ َٔ ُ٣ 

 

ؿخً   ََ ؼِوُذ كَ ُٓ َّٕ حِِٛطزخ١ٍ  َ ِػِٔخً رِؤ

ؼُُٚ                                               َف َٓ ٌَََّص أَٝ َِ إِ كَ  أ٤ََُٟن ح٧َٓ

 

َػ٠ٔ ح٤َُِخ٢ُ حَُّظ٢ أََٟ٘ض رِلَُهَظَ٘خ  

ؼُُٚ                                                 َٔ طَـ َٝ ؼ٢ُِ٘ ٣َٞٓخً  َٔ َٓظَـ  ِؿ٢ٔٔ 

 

٤َّ٘ظَُٚ   َٓ ّ٘خ  ِٓ َُّ أََكَيحً  ـِ إِ طُ َٝ
 ِِ ٣ََٜ٘ؼُُٚ َللَا  ح١ٌَُّ رِو٠َخِء  كَٔخ                                               

 

 

 

 

 

 

 ************************ 
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٤ٜٓخٍ حُي٢ِٔ٣ 
 

 
 

٣٘ٔذ  ٝ حُزـيحى١   حُي٢ِٔ٣ ٣َُٝٓٚ  أرٞ حُلٖٔ ، ٤ٜٓخٍ رٖ  ٛٞ         

.  كخٍّْٝٛ  حهٞحّ ٖٓ  ر٬ى   (٤ٜٓخٍ ح ُي٢ِٔ٣  ) كو٤َ  ٤ٜٓخٍ ح٠ُ حُي٣ِْ 

 ٖٓ ًٍح١ٍ حُلَّ  ٗؼذ ٝحُي٣ِْ . ١زَٓظخٕ ٓخ ٍٝحءْٛ ر٬ى ٝطوغ 

 ك٢ حُؤْ حُ٘ٔخ٢ُ ٖٓ ر٬ى كخٍّ ٣ٝلّيٛخ  حُظ٢ طوغ ٣٘ٔزٕٞ ا٠ُ حٍْٟٜ 

 ٖٝٓ حَُ٘م ١زَٓظخٕ ٖٝٓ حُـَد آًٍر٤ـخٕ  ؿزخٍ حُـ٫ٕٞ ٖٓ حُ٘ٔخٍ 

 ٓ٘خ١وْٜ  رخٕ  حُٔوي٢ٓ  ٣ٜٝلٜخ  ه٣ِٖٝ   كٔ٘طوش  ٖٓ حُـ٘ٞد أٓخ 

  ٫ٝ ى٣خٗش  ٫ٝ ػِْ   ٤ُخهش ٧ِٜٛخ٤ُْ ٛـ٤َس حُٔيٕ   ًٍٞس  ٢ٛٝ ؿز٤ِش

حِْٓ حُي٣ِْ   حُٜـ١َ ك٤غ  حُوَٕ حَُحرغ  ح٠ُ ٜٗخ٣ش   حٌُلَ ٝح ػ٠ِٝرن

 حُؼ١ِٞ    ح١٧َٕٝ  ٣ي ػ٠ِ

 

  ػخٕ ٝحُيح ٤ٜٓخٍ ًٝخٗخ كو٣َ٤ٖ كِ٘كخ ك٢ ١ِذ (ه٣ِٖٝ)ٓ٘طوش  ٝك٢       

 ًٝخٗض   ُِ٘لًٞ حُز٢ٜ٣ٞ   ٣ٞٓجٌ حُظ٢ ًخٗض هخٟؼش حَُُم ح٠ُ رـيحى 

حِْٜٛ ٖٓ   ٝحُز٤ٜ٣ٕٞٞ .  كخُش حكظ٠خٍك٢    ًخأٜٗخ حُؼزخ٤ٓش حُو٬كش

  ح١ٌُ طَرطٚ  ٤١٬ٖٓ رـيحى  حُز٤٤ٜ٣ٖٞ  حُٞحُي ه٤َحً ك٢ ظَ كؤٍطوذحُي٣ِْ  

 .  ٝٗخثؾ حُوَر٠ رْٜ 

 

 رٖ ٣ُي حُؼ١ِٞ  ا٠ُ إٔ رخ٣ؼٞح حُل٤ٖٔ  ٓـٞٓخً  حُز٤ٜ٣ٕٞٞ ًٝخٕ          

 ٓـ٤ٓٞظْٜ ح٠ُ ػ٠ِح٫هَٕٝ  حؿِزْٜ  ٝرو٢  كؤِْٓ ؿ٣َش  ٛـ250 \ٓ٘ش

 .  رٖ ػ٢ِ ح١٫َٕٝ ٣ي حُلٖٔحٕ حِٓٔٞح ػ٠ِ 

 

 ك٢ ؿ٣َش  ٛـ334  \ ٤ٜٓخٍ حُي٢ِٔ٣ حُزـيحى١ ػخّ  أرٞ حُلٖٔ ُٝي           

 حُٔ٘خك٘خص ٝ ٣ٔٞؽ رخ٫ٟطَحرخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٣ٌَش ُٖٓ 

 .   ك٢ رـيحى ٝك٢ ؿ٤َٛخ  ٖٓ حُٔيٕ ح٤ٓ٬ٓ٫ش  هخثٔش  حُٔوظِلش ٝحُٔ٘خُػخص

 

      ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ًخٗض ٫ٝىطٚ  ك٢ ١زَٓظخٕ  ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ 

.  ٛـ٣َش365\ حَُحرغ حُٜـ١َ ٝهيٍص ٫ٝىطٚ  رؼخ ّ 
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:   ٣ًٌَٝ  حٗٚ  ُٝي ك٢ كخٍّ  ك٤وٍٞ

 

 ٝك٤ٌْ ٝىحى١ ٝى٢٘٣ ٓؼخً 

ٝإٔ ًخٕ ك٢ كخٍّ ُٓٞي١                                          

  هُٜٔض ٢ُ٬ٟ رٌْ كخٛظي٣ض

                                          ُْ   حٛظي١    أًٖ ُْ  ٫ًُٞٝ

 

ٌٖٝٓ   رـيحى  ٓخكَ ا٠ُ كخ٤ٍٓش ػْ   حُي٢ِٔ٣ ك٢ ػخثِش   ٤ٜٓخٍٗ٘ؤ          

 ًٝخٕ ػ٠ِ  ى٣ٖ  هٞٓٚ   كٌٖٔ  ك٢ رـيحى  ك٢  ؿخٗذ حٌَُم  ك٢ ك٤ٜخ 

 حُلع ٝحُي١ ٤ٜٓخٍ ك٢   ٣لخُق ُْٝ  .  (ىٍد ٣ٍخف  )ٓ٘طوش  ٣وخٍ ُٜخ  

 ك٬ُٓٚ حُ٘وخء   ٖٓ حر٤ٚحطٞك٤َ ُؤش حُؼ٤ٖ ٫رٜ٘ٔخ ح١ٌُ ُْ ٣ٌٖ أٓؼي كع

 كٌخٕ   ٝٓوخٙ حُيَٛ ًؤّ حَُٔحٍس كظ٠ حُؼٔخُش  ٗزخرٚ ١لُٞظٚ ٝكظ٠ ٌٓ٘ 

:   ك٤وٍٞ ٤ٜٓخٍ ٣ٌ٘ٞ حُيَٛ ٝحُلوَ ٝحُ٘خّ

ٍٖ ٌْ ػ٤ٖ ٬ً ػ٤   ٓخُٜخ  ٝٗل

  ٌُِّس حُي٤ٗخ ٟٓٞ كَٔحطِٜخ  ٖٓ                                     

 

  رو٤ش  ٣خ ُٓخٕ ى  ًخٕ ػ٘ي إ

ُّ رٜخ حٌَُحّ كٜخطِٜخ   ٓٔخ                                        ٠٣خ

 

ش  ح٢َُٟ ح١ٌُ ًخٕ ٣َٗق  رخٍ  ٤ٜٓخٍ  حُي٢ِٔ٣ حطَٜ       ـّ    ح٧ىرخء ك

 حُي٢ِٔ٣   ٤ٜٓخٍ   ر٘و٤ٜش  ح٫طٜخٍ كؤػََّ ٌٛح  ـ  رزـيحى ح٧َٗحفٗو٤ذ ٝ

  كٜـَ ٓـ٤ٓٞظٚ  ٝحػِٖ  ح٬ٓٓٚ  كخٛزق ٝٗخػ٣َظٚ ٝػو٤يطٚ  حُي٤٘٣ش  

رٔئىى  رظٜؾ  كخ ك٢ أىرٚ ح ك٢ ٌٓٛزٚ ، ػَر٢ح  ى٣٘ٚ ، ػ١ِٞ  ك٢ح ِْٓٔ

 :  ك٢ ًُي  ٣وٍٞف   ا٬ٓٓٚ ٝكٖٔ أىرٚ  كظوَ رَ٘فح ٝ ػخثِظٚ

 

َٔزخً ٣َوِل٢ِ٘٠  َٗ ٢ُِ  ٫ طَوخ

َِٔذ                                            ٤َي ِػَ٘ي حَُّ٘ ِٟ َُ٣ ٖ َٓ  أََٗخ 

 

ُٞح َػ٠ِ حُيَٛ كظ٠ً  َٞ  ه٢َٓٞ حٓظَ

ُ٘ٞح                                      َٓ َٝ ِّ   كَٞم    حُُلوَِذ  ٍإٝ

 

ٞح ُٔ َّٔ ِْ  َػ َّٔ٘ ُْ     رخُ ُٜ خطَ َٓ َٛخ   

رََ٘ٞح                                           َٝ      ُْٜ َِٜذ    أر٤خطَ َّ٘ رخُ
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 ِٚ حِٗ َٞ ٟ َػ٠َِ ا٣ِ ََ أر٢ِ ًٔ َٝ 

ََ أر٢ِ                                          ِّ أٌَد ٓؼ َٖ ك٢ِ حَُّ٘خ  أ٣َ

 

َػ٠ِ  َٝ  ٠ َٓ ِي حُوَُيح ُٔ  ٍُٓٞسُ حُ

ِف                                         ََ َٗ   ِّ ح٧َىِد  ح٬ٓ٩ِ َٝ  ٢ُِ  

 

َِ أٍد  ٖ َه٤ ِٓ ـَي  َٔ  هَي هزُٔض حُ

َِ َٗز٢ِ                                         ٖ َه٤ ِٓ  ٖ٣  ٝهزُٔض حُّيِ

 

 ِٚ ٖ أ١َحكِ ِٓ  ََ ُض حُلو ْٔ َٔ َٟ َٝ 

ِد                                        ََ ِى٣ٖ حُؼَ َٝ  ُٓئَىى حُلَُّ 

 

  ٍػخٙ روٜخثي  ػي٣يٙ ٝٓ٘ٚ حكيحٛخ 406\  ُٝٔخ ٓخص ح٣َُ٘ق ح٢َُٟ ػخّ 

: ٣ٌٖٛ حُز٤ظ٤ٖ  ٣وٍٞ 

 

ٍْ أٍحِى ٫ٝ ٣ِي كظٞح٢ًِ  أه٣َٖ ٫ ُل

  حُ٘ي١  ٝه٬  حُ٘يٟ ؿخٝ                                           

 

 أٍُى١ ه٤َٛخ إ ًخٕ: رٌَ حُ٘ؼ٢ كوخٍ

 ٛٞ حَُى١ كخ٣َُ٘ق  ٣ٜيُم                                          

 

ً     ُٝٔخ    ًُي  ٣ٝظ٠ق ٝحُظِٓٚ  روٞٙ   ًز٤َحً حػظ٘ن ح٬ٓ٫ّ  ٢ُٛ ٍَٓٝح

 :هُٞٚ ٝٗؼَٙ  كٜٞ ٣وٍٞ ٖٓ 

 

 ٛٞ ٓ٘و١ٌ ٖٓ َٗى ه٢ٓٞ ٝرخػؼ٢

  ػ٠ِ حَُٗي أُٛل٢ ٛٞح١ دمحمح                                      

 

 ٝطخٍى ر٤ض حُ٘خٍ ٣ز٢ٌ َٗحٍٙ

 ٓٔـيح   ٛخٍ ر٤ظ٢  ىٓخ إ ػ٢َِّ                                       

 

    ح٫ حٗٚ  ًخٕ  ٣ظـ٠٘  رٔـ٤ٓٞظٚ ٝهخٛش  ر٘ٔزٚ ٌَُٟٔ ِٓي حُلَّ  

: كظ٠  رؼي ح٬ٓٓٚ
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 هي هزٔض حُٔـي ٖٓ ه٤َ أِد

 ٝهزُٔض حُي٣ٖ ٖٓ ه٤َ ٗز٢                                        

 

  ُٟٝٔٔض حُلوَ ٖٓ أ١َحكٚ

  ٝى٣ٖ حُؼَِد  حُلَّ  ٓئىى                                      

 

:  ٣ٝـظِ رخ٬ٓٓٚ  ك٤وٍٞ

 

  ُٜق ٗل٢ٔ ٣خ آٍ ١ٚ ػ٤ٌِْ 

ؿٟٞ ٝهزخٍ  ًٔزٜخ   ُٜلش                                           

 

   طٜظِ   ِٟٞػ٢   ٌُْ ٝه٤َِ

 طٌُحٍ  أٝ ىٓٞػ٢  ٓغ حُٞؿي                                          

 

 ًخٕ ٌٛح ًٌح ٝٝى١ ٌُْ كٔذ 

 ك٢ حُي٣ٖ رؼي حطٜخٍ   ٝٓخ٢ُ                                       

 

 

 \  ٖٓ ٓ٘ش حُي٢ِٔ٣ ك٢ حُوخْٓ ٖٓ ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٜٓ٢ٗخٍ طٞك٢          

 .  ٬٤ٓى٣ش 1037- ؿ٣َش  ٛـ428

 

 ٙ ١خكق هٜخثيٙ  حُ٘لْ  ٣ٞ١َ ٍه٤ن حُلخ٤ٗش رخٗٚ        ٣ظ٤ِٔ  ٗؼَٙ

 َٟٝٝد حُظ٣َٜٞ ٝأٗٞحػٚ، كٜٞ ٣ٌخى ك٢ ه٠٣َٚ  رؤكخ٤ٖٗ حُ٘ؼَ ٝك٘ٞٗٚ

  ًؤٗٚ طـخٙ  ٠٘٣يٙ، ٣ٌٍٝ حُٔؼ٠٘ حُٔ٘ظّٞ  ٓٔخ  كو٤وش ٍحٛ٘ش  ٣ِْٔ

 حُزخَٛس، ٫ٝ ٣ؤط٢ ا٫ رٌَ حِٓٞد ٤ٍٖٛ، أٝ ٍأ١ ٛل٤ق، أٝ طٚ كخّ

ٛٞ ٗخػَ ُٚ  ٝٝٛق ري٣غ، أٝ هٜي ٓزظٌَ، كٌخٕ ٓويٓخ ػ٠ِ أَٛ ػَٜٙ

 ًِٔش ٖٓ ًِٔخطٚ ًخػذ،  طلض ًَ ٝ ٓ٘خػَ، ًٝخطذ  حُل٠َ ك٢ ٓ٘خٓي 

ح٫كجيس     هٞحُذ ك٢  ٢ٛٝ ٜٓزٞرش   ر٤ض ٣ظلٌْ ػ٤ِٚ ٝٓخ ك٢ هٜخثيٙ

ٝحُ٘لّٞ ٝهي هخٍ حُ٘ؼَ ك٢  حُٔيف  ٝحُلوَ  ٝحُـٍِ  ٝحُٞٛق ٝحَُػخء  

: كٖٔ  ٍه٤ن ٗؼَٙ ٣وٍٞ .  ٝك٢ حؿِذ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ كخريع  ٝحؿخى 

 

إ حُظ٢ ػِوض هِزـي كـزـٜـخ 
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حكض روِذ ٓ٘ي ؿ٤َ ػـِـٞم                                        

 

ػويص ٟٔخٕ ٝكخثٜخ ٖٓ هَٜٛخ 

 ك٠ٛٞ، ٬ً حُؼوي٣ٖ ؿ٤َ ٝػـ٤ن                                     

 

:  ٣ٞ١ِش ٖٝٓ ٍه٤ن ٗؼَٙ ٜٓ٘خ٣ٝوٍٞ ك٢ ه٤ٜيس

 

أٍهض كَٜ ُٜخ ؿؼش رِٔـغ 

 طـَم   أكـجيس ح٧ٍه٤ٖ ػ٠ِ                                             

 

ٗ٘ظي رخُٔـٞىس ٣خحرـٖ ٝى١ 

ٖٓ حرٖ أر٢ كـن    ر٢  كبٗي                                           

 

أَٓ رخُـِع ىٓؼي إ ػ٢٘٤ 

 طـؼـن   ىٓؼخ اًح حٓظزٍَطٜخ                                            

 

ٝإ ٗن حُزٌخء ػ٠ِ حُٔؼخك٠ 

 

 ٣٘ـن   ٓـخ  ا٫ أٓؤُـي كِْ                                           

 

 

:  ٝهي أكٖٔ ك٤ٜخ ًَ ح٫كٔخٕ ُٝٚ ك٢ حُو٘خػش

 

حُزوَ حُ٘ل٤ق رٔـخُـٚ  ٣ِل٠ ػ٠ِ

أك٬ طٌٕٞ رٔخء ٝؿٜـي أٗـــ٬                                       

 

أًَّ ٣ي٣ي ػٖ حُٔئحٍ كـبٗـٔـخ 

هيٍ حُل٤خس أهَ ٓـٖ إٔ طـٔـؤ٫                                         

 

ُٝوي أْٟ ا٢ُ ك٠َ ه٘ـخػـظـ٢ 

ٝأر٤ض ٓ٘ظ٬ُٔ رٜـخ ٓـظـِٓـ٬                                          
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:  هُٞٚ  ٓيحثلٚ ع١ ري ٖٝٓ

 

ٝاًح ٍأٝى طلَهض أٍٝحكْٜ 

ح٧ػ٤ٖ   هزَ   ػَكظي كٌؤٗٔخ                                          

 

ٝاًح أٍىص رؤٕ طلَ ًظـ٤زش 

 ٝحًظـٖ   ك٤ٜخ  كظْٔ ٫ه٤ظٜخ                                         

 

:   ٣وٍٞ ُٝٚ حُؼظذ

 

اًح ٍٛٞ ح٧ٗلخم ٢ُ ٤ًق أٗظْ 

٤ًٝق اًح ٓخ ػٖ ١ًًَ َٛطْ                                           

 

ط٘لٔض ػٖ ػظذ، كئحى١ ٓلٌٜق 

رٚ، ُٝٔخ٢ٗ ُِلخكع ٣ـٔـــْ                                             

 

ٝك٢ ك٢ّ ٓخٌء ٖٓ روخ٣خ ٝىحىًـْ 

ًؼ٤َحً رٚ ٖٓ ٓخء ٝؿ٢ٜ أٍهظْ                                           

 

أْٟ ك٢ٔ ٟ٘خ ػِـ٤ٚ ٝرـ٤٘ـٚ 

 أطـٌـِـْ   ٣ٍؼٔخ  حٌٗٔخد ٝر٤ٖ                                          

 

      ٝحُٔظخرغ  ُ٘ؼَ ٤ٜٓخٍ حُي٢ِٔ٣  ٍؿْ ًؼَطٚ  ٣ـي  حٗٚ  ٣لوَ ك٢ 

. حُٛٞٚ حُلخ٤ٍٓش  ٣ٝؼَٝ  حٕ ٗٔزٚ  ٖٓ  ٗٔذ  حر٘خء حُِٔٞى ح٣ٌَُٝٔش 

  ٝطظٌٕٞ ٖٓ  ( رـيحى )   ك٢حُظ٢ ٗظٜٔخ  ( أػـزض ر٢)ٝك٢  ه٤ٜيطٚ  

  ٣ظَٜ ك٤ٚ  حُول٤لش  ١ً ح٤ُٓٞٔو٠ ح٤َُٗوش  حََُٓ  أر٤خص ػ٠ِ رلَ طٔؼش

:  ٣وٍٞ حُلوَ رخُلَّ ٝرٌَٟٔ ٝحٟلخ  ٝؿ٤ِخ 

ٜخ  ِٓ َٖ ٗخى١ هٞ زَْض ر٢ ر٤ ـِ أػ

ُّّ ٓؼٍي)                                          ٍُ  ك٠ْٔض (أ   ر٢ طٔؤ

 

ٖ ُهُِو٢  ِٓ ْض  َٔ ٛخ ٓخ ػِ ََّ ٓ

ٜخ ٖٓ كٔز٢                                             َٔ  كؤٍحىْص ػِ
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٫ طوخك٢ ٗٔزخً ٣ول٢٘٠ُ 

ْٖ ٤َٟ٣ي ػِ٘ي حَُِّ٘ٔذ                                             َٓ  أٗخ 

 

َِ كظ٠ً  ه٢َٓٞ حٓظُٞٞح ػ٠ِ حُيَّٛ

ِّ حُُلوُِذ                                          ٘ٞح كَٞم ٍإٝ َٓ ٝ 

 

 ُْٜ ِْ ٛخٓخطُ ٞح رخُ٘ٔ ُٔ َّٔ ػ

ُٜذ                                               ُّ٘  ٝرَُ٘ٞح أر٤خطَْٜ ك٢ حُ

 

ٟ  ٝأر٢ ََ ٔ ِٚ   ػ٠ِ  ًِ  ا٣ٞحِٗ

َُ أر٢                                             ِّ أٌد ٓؼ َٖ ك٢ حُ٘خ  أ٣

 

ِِْي حُوُيح٠ٓ ٝػ٠ِ  ُٔ سُ حُ ٍَ ْٞ ٓ

٢ُِ ٝح٧ىِد َِٗف                                              ِّ   ح٬ٓ٩

 

َِ أٍد  ُْٔض حُٔـَي ٖٓ ه٤ هي هَزَ

َِ ٗز٢                                             ْٖ ه٤ ِٓ  َٖ ُْٔض حُي٣  ٝهَزَ

 

 ِٚ ََ ٖٓ أ١َحكِ ُض حُلو ْٔ َٔ ٟٝ

ِد                                             ََ َٖ حُؼ ِّ ٝى٣  ُْٓئَىَى حُلَ

 

  ؿَٝ  ػَر٢  ُ٘وٚ كخ٢ٍٓ  ٣ؼظي  رلخ٤ٍٓظٚ  ٗظخؽٍ        كخُو٤ٜيس 

  حُلَّ  طلٞم  ّٕ ٙ  ٗظَ  ٝؿٜش ٕع   حُظؼز٤َ رٟٞٞفحُ٘خػَ ٜٓ٘خ  

 حُلَّ، ٝحُظ٤ًٌَ رؤٓـخىْٛ،  ػٖ ػظٔشٝطْ٘    ٝحُٔلظي ح٧َٛ ٖٓ ك٤غ 

  َُٝف حُلِٔلش ح ٍِٓ حُي٢ِٔ٣ ٝحٜٗخ طٔؼَ ٤ٜٓخٍ ًٔخ ٣ظٍٜٞٛخ ٣ٝظو٤ِٜخ 

 ٝأه٬ه٤خطٚ   ح٢ٓ٬ٓ٩  حُظٔخٓق ك٢ ظَ  حُظ٢ ٗ٘ؤص ٝطَػَػْض  حُ٘ؼٞر٤ش

 . .حُ٘ز٤ِش

 ٝهي ٍى ػ٤ِٚ حُ٘خػَحُؼَر٢ حُِٔل٢ٔ ك٢ ه٤ٜيس ٣ٞ١ِش  حهظطق ٜٓ٘خ ٌٛٙ  

: ح٫ر٤خص   

     

ٍُ َُي ٣خ  َِ ٣ٌي  ٤ٜٓخ ْؼ ّ٘  ك٢ حُ

ْْ َُٜخ  أ٣ٍي  ُٝ٘خ                                            ـَِِْذ   ُ   طُ
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َْ خِى ٫ طُلخه  حُظ٢  أٓشَ ح٠َُّ

ٜخ                                           َّٜ ٍَ ػَر٢  هللا ه ًْ ٌِ   ر

 

َطل٠َ َٝكزَخٛخ ٖٓ ُُيْٗٚ  ْٜ ُٔ   حُ

ر٢ِ                                         َُ َد حُ٘ز٢َّ ح٤َُْؼ َْ ل٠َ حُؼُ ًَ ٝ

َٗخ ٫  َْ شٌ   كبَّٗخ طلخه َّٓ  أ

ِد                                             َُ ـْ ْْ ط ُٜٔخ ٌُٓ٘ رََيْص َُ ْٔ َٗ 

 

 َْ خِى ٫ طُلخِه  حُظ٢  أٓشَ ح٠َُّ

ٜخ                                              َّٜ ٍَ   هللا َه ًْ ٌِ   ٤١َِِّذ  ر

 

ْلٍَ٘ش  ِٓ ِٚ ك٢  ِِ ْٖ هْز ِٓ  ُْ ًُ٘ظُ

                                            ٟ ٍَ َٞ ْ ٝحُ ُٜ ُِّ ًُ ِد ُِ ك٢   َٞ ُٗ  

 

 ُْ ٌُ ٍَ ٣َْٝل َٕ حَُّ٘خ طْؼزَُيٝ

                                             َٕ ُٞىٝ ـُ ِد   ُٜخ  ٝط ََ  رخُوُ

 

شُ حُٔـِي ُ٘خ هي ريأْص   ّٜ هِ

ْْ ٣خ                                          َٜ ٍِ حُي٣ٖ كخْك   َؿز٢ِ رُِظٜٞ

 

ِي َُٛ٘خ  ـْ ِٝس حُٔ ٍْ َِْ٘خ ًُ ك٤ُغ ٗ

طَِذ  أْػ٠َِ  َْٗزُُِؾ  َٝؿًيح                                            َُّ   حُ

 

  

:  ح٫حٗٚ  ٣يػٞ  حٛلخرٚ  ح٠ُ حػظ٘خم ح٬ٓ٫ّ  رؼي ح٬ٓٓٚ  ك٤وٍٞ

 

 ٝهزغ ٓٞحهيٛخ حُوِي ٤١زخ               طزّيُض ٖٓ ٗخًٍْ ٍرٜخ 

 

 ٬ُٟش ٓؼٌِْ إٔ ٣ظٞرخ                  حك٤جٞح كوي ٝػي هللا ك٢ 

 

َّ ح٤ُٜٔزخ               ٝا٫ ِٛٔٞح أُرخ٤ٌْٛ كٖٔ   هخّ ٝحُلوَ هخ

 

 اًح حُلٌْ ٤ُٝظٔٞٙ ُز٤زخ                  أٓؼَ دمحم حُٜٔطل٠ 
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حُؼَر٤ش ك٢ ًؼَس   ٗؼَحء   ٖٓ  ؿخٍحٙ  ٖٓ هَ ًخٕ ٤ٜٓخٍ ؿ٣َِ حُٔخىس      

   ر٤ض  هٜخثيٙ طوخٍد حُؼ٬ػٔخثش  رؼٞ  كٌخٗض   حُط٣َٞ ك٢ ٗلٔٚٗؼَٙ  ٝ

 ك٢   ح٫ىر٤ش  طَرغ ػ٠ِ ٍأّ حُلًَشٍحثغ     ٝحريحع  كٌس ٗخػ٣َشكٜٞ ًٝ 

   حُٜـ١َ حَُحرغ أٝحهَ حُوَٕ 

.  ٝكظ٠ ٝكخطٚ 

:  حهظْ  رلؼ٢ رٌٜٙ ح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيس ُٚ ٣ٞ١ِش 

 

ٓو٠ ىحٍٛخ رخَُهٔظـ٤ٖ ٝكـ٤خٛـخ 

ِٓغ ٣ل٤َ حُظَد ك٢ حُيحٍ أٓٞحُٜخ 

 

٤ًٝق رَٞٛ حُلزَ ٖٓ أّ ٓخُـي 

ٝر٤ٖ ر٬ى٣٘خ ٍُٝى ٝكـزـ٬ٛـخ 

 

٣َحٛخ رؼ٤ٖ حُ٘ٞم هِز٢ ػ٠ِ حُٟ٘ٞ 

ك٤لظ٠، ٌُٖٝ ٖٓ ُؼ٢٘٤ رَإ٣خٛخ 

 

كِِٚ ٓخ أٛل٠ ٝأًـيٍ كـزـٜـخ 

ٝأرؼيٛخ ٢٘ٓ حُــيحس ٝأىٗـخٛـخ 

 

اًح حٓٞك٘ض ػ٢٘٤ أٗٔض رؤٕ أٍٟ 

ٗظخثَ طٜز٢٘٤ ا٤ُٜخ ٝأٗـزـخٛـخ 

 

ٝأػظ٘ن حُـٜٖ ح٤١َُذ ُوـيٛـخ 

ٝأٍٗق ػـَ حٌُؤّ أكٔزٚ كخٛـخ 

 

٣ّٝٞ حٌُج٤ذ حٓظَٗوض ٢ُ ظزـ٤ش 

ُٜٓٞش هي َٟ رخُوخع ه٘لـخٛـخ 

 

٣يُٚ هٞف حُؼٌَ كزش هـِـزـٜـخ 

كظِىحى كٔ٘خً ٓوِظخٛخ ُٝـ٤ظـخٛـخ 

 

كٔخ حٍطخد ١َك٢ ك٤ي ٣خ أّ ٓخُـي 
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ػ٠ِ ٛلش حُظ٘زـ٤ٚ أٗـي ا٣خٛـخ 

 

كبٕ ُْ ط٢ٌٗٞ هيٛخ ٝؿـزـ٤٘ـٜـخ 

كبٗي أٗض حُـ٤ي أٝ أٗض ػ٤٘ـخٛـخ 

 

أُٞٓـٚ كـ٢ كـذ ىحٍ ػـ٣ِِس 

٣٘ن ػ٠ِ ٍؿْ حُٔطخٓغ َٓٓخٛخ 

 

ىػٞٙ ٝٗـيحً اٜٗخ ٗـؤٕ هـِـزـٚ 

كِٞ إٔ ٗـيحً طِؼش ٓخ طـؼـيحٛـخ 

 

ٝٛزٌْ ٓ٘ؼظْ إٔ ٣َحٛخ رـؼـ٤٘ـٚ 

كَٜ طٔ٘ؼٕٞ حُوِذ إٔ ٣ظٔ٘ـخٛـخ 

 

٤َُٝ رٌحص ح٧ػَ هٜـَ ١ـُٞـٚ 

َٟٓ ١ل٤ٜخ، آٛخ ًٌَُطـٚ آٛـخ 

 

طوطض ا٢ُ ٤٘ٓخً ػِـ٠ حُـٜـٟٞ 

ٝأهطخٍٙ، ٫ ٣ٜـَ هللا ٓٔ٘خٛـخ 

 

ٝهي ًخى أٓيحف حُيؿ٠ إٔ ط٠ِٜخ 

  ػ٘ـخ٣خٛـخ  ٤ٓٝٞ ا٫  ىُٜخ  كٔخ

 

 

 

 

*****************************              
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 ٝؿ٤ٚ حُيُٝش حُلٔيح٢ٗ
 

 

 

 رٖ ٗخَٛ   كٔيحٕ  حر٢ حُٔظلَ رٖ ًٝ حُو٤َٖٗ          ٛٞ حرٞ حُٔطخع  

ٝؿ٤ٚ حُيُٝش   ) ٣ِٝوذ حُظـِز٢  حر٢ دمحم كٖٔ  رٖ ػزيهللا رٖ كٔيحٕ حُيُٝش

  ح٤ٓ٫َ ْٜٓ٘ٝٓخ ؿخٍٝٛخ ٝ (كِذ  ) حَٓحء  كٔيحٕ  ر٢٘  ٖٓ أَٓس. (

    حُلٖٔ ٗخَٛ حُيُٝشٝ ًخٕ ٝحُيٙ   . حُلٔيح٢ٗ   حُيُٝش  ٤ٓق

 .   ٛخكذ حَُٔٞٛ  ىٓ٘و٢ ح٫َٛ حُظـِز٢  كٔيحٕ   رٖ ػزي هللا رٖ 

 

 ٬٤ٓى٣ش  ٝرٜخ طَػَع  954- ٛـ٣َش 347\        ُٝي رخَُٔٞٛ  ٓ٘ش 

ٝحٗظوَ ح٠ُ  ىٓ٘ن  ٛـ٤َح  ٫ٕ حِٛٚ ٖٓ حَٛ ىٓ٘ن  ك٤ًٌَٛخ  ًؼ٤َح     

: ك٢ ٗؼَٙ  ك٤وٍٞ  

     

 ٓو٠ ٠ِّٜٓ ىٓ٘ن ٛٞد ؿخى٣ش   

َّ   رخُٔخء                                        َّ  ٓ٘وَم   ٣ٜ٘ ً  ٖٓ  

 

 كل٤ٚ ٓؼٟٞ كز٤ذ ٓخ  ٍَٓص    رٚ  

  ا٫ طٞٛٔض ك٤ٚ  رؼٞ    أػ٠خث٢                                     

 

َّ    أٗظٔٚ    ١ٍٞحً    ٝأُؼٔٚ      أظ

 ًؤٕ  طَرظٚ   ط٘ل٢   ٖٓ     حُيحء                                      

 

َّ    ٓخًزٚ   كبٕ ٣ٌٖ  ٓخء  ػ٢٘٤  ه

ّ٘لظٚ    ٗخٍ      أك٘خث٢                                        كبٗٔخ    ٗ

 

      ٝك٢ ىٓ٘ن  طَر٠ طَر٤ش  حر٘خء  حُِٔٞى  ٝح٫َٓحء  ٝحٗظي ٓخػيٙ 

  ًخٕ أى٣زخٝػِٔٚ  ٝحىرٚ  ٝىٍّ  ػ٠ِ حًخرَ ػِٔخثٜخ  ٝحٓخط٤ٌٛخ ٝحىرخثٜخ  ف
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ْ٘ن ط٠ُٞ حَٓس ٣٫ٝش    ٝٓيرَح ٗخػَح ٓخثٔخ  كخ٬ٟ  َٓ رؼي ُئُئ   ِى

٣ٜٝق  حكي ٓـخُٔٚ َٗحرٚ  ٝحٗٔٚ   . حُزَ٘ح١ٝ ك٢ ٓ٘ش اكيٟ ٝأٍرؼٔخثش

: ك٤ٜخ  ك٤وٍٞ 

 

 ٓخ أْٗ ٫ أْٗ ٣ّٞ حُّي٣َ  ٓـِٔ٘خ 

        ٝٗلٖ ك٢  ٗؼْ  طٞك٢  ػ٠ِ    حُ٘ؼْ

 

 ٝحك٤ظٚ   ؿِٔخً   ك٢   كظ٤ش     َُٛ   

      ٓخ ٗجض ٖٓ أىد ك٤ْٜ  ٖٝٓ    ًَّ

 

 ٝحُلـَ ٣ظِٞ حُّيؿ٠ ك٢ حػَ َُٛطٚ    

     ًطخػٖ    رٔ٘خٕ    اػَ      ِّٜٓ٘

 

 كِْ  ٍِٗ  رٔط٢ّ   حَُحف     ٗؼِٜٔخ    

     ٓليٝس   ر٤٘٘خ    رخَُِٓ      ٝحُ٘ـْ

 

 كظ٠ حػ٤٘٘خ ٍٝٗٞ  حُْ٘ٔ    ٣طَىٙ   

      ؿ٘ق ٖٓ ح٤َُِ ك٢ ؿ٤ٖ ٖٓ   حُظِْ

 

 ٤ُْٝ  ك٤٘خ  ُلؼَ  حُو٘ي٣ٍْ    ر٘خ   

     ٖٓ  طٔظوَ  رٚ  ٓخم   ػ٠ِ   هيّ 

 

 

٢ِِّ رْٖ حُِْٔٔ حُل٢َٟ ١أد       ٝؿخء ػٖ    ك٢ ط٢ُٞ  هخٍحٗٚ  حُلٖٔ َػ

  :١ً حُو٤َٖٗ  ىٓ٘ن 

 

 ىكغ ا٢ُ ٓـ٤َ حٌُظخ٢ٓ ، ٤ٗن ٖٓ ؿ٘ي ح٤٣َُٜٖٔ ، ٍٝهش ك٤ٜخ أٓٔخء ) 

َْ٘ن كٌخٕ ك٤ٜخ  َٓ ػْ ٢ُٝ ح٤ٓ٧َ أرٞ حُٔطخٝع رْٖ كٔيحٕ ٓ٘ش : ح٫ُٞس رِِي

حػ٘ظ٤ٖ ٝأٍرغ ٓخثش ، ػْ ٢ُٝ ٝؿ٤ٚ حُيُٝش حرٖ كٔيحٕ ٓ٘ش حػ٘ظ٢ ػَ٘س ، 

ٝك٢ ٣ّٞ ػ٤ي حُ٘لَ ،  .ػْ ٢ُٝ حرٖ كٔيحٕ ٣٫ٝظٚ حُؼخُؼش ٓ٘ش ٓض ػَ٘س

ٝٛٞ ٣ّٞ حُـٔؼش َػ٠َِ حُؼيى ٓ٘ش اكيٟ ٝأٍرغ ٓخثش رؼي ٬ٛس حُؼ٤ي ، َٝٛ 

حُٔـَ ٖٓ َٜٓ ا٠ُ ح٤ٓ٧َ أر٢ حُٔطخع ١ً حُو٤َٖٗ رْٖ ٗخَٛ حُيُٝش رْٖ 

ْ٘ن ٝطير٤َ حُؼٔخًَ ٝهِغ ػ٤ِٚ ٝهَأ ح٣َُ٘ق حُوخ٢ٟ  َٓ كٔيحٕ ر٣٫ٞش ِى
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 كٌخٕ ؿ٤ٔغ ٓخ أهخّ  حُل٢٘٤ٔ ح٤ُٜ٘ز٢ حُٔـَ  ٝػٍِ ُئُئ حُزَ٘ح١ٝ 

 أَٜٗ ٝػ٬ػش أ٣خّ ، ٤َٓٝ ح٤ٓ٧َ أرٞ حُٔطخع ح٤ٓ٧َ ُئُئح ٓو٤يح  ٓظش ٝح٤ُخ 

ك٢ ٣ّٞ حُٔزض ُؼٔخٕ رو٤ٖ ٖٓ ١ً حُلـش ٓ٘ش اكيٟ ٝأٍرغ ٓخثش ا٠ُ َٜٓ 

، ٍٝٝى ح٤ٓ٧َ ُئُئ حُزَ٘ح١ٝ حُِٔوذ رٔ٘ظوذ حُيُٝش َػ٠َِ ٣ي حرٖ ح٤ٓ٧َ 

أر٢ حُٔطخع ، ػْ ػُِٚ ػٜ٘خ رٔلٔي رْٖ ِٗحٍ ك٢ ؿٔخىٟ ح٠ُٝ٧ ٓ٘ش حػ٘ظ٤ٖ 

ْ٘ن َٓس أهَٟ ك٢ ٛلَ ٓ٘ش  َٓ ٝأٍرغ ٓخثش ، ػْ ٢ُٝ ح٤ٓ٧َ أرٞ حُٔطخع ِى

حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٝأٍرغ ٓخثش ُِِٔوذ رخُظخَٛ رؼي ٢ُٝ حُؼٜي ، ػْ ٢ُٝ رؼيٙ 

ٓوظط٤ٖ ٝػٍِ ػٜ٘خ ك٢ ؿٔخىٟ ح٥هَس ٓ٘ش حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٝأٍرغ ٓخثش ، 

٤ُٜٝٝخ َٓس ػخُؼش ك٢ ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ُظٔغ هِٕٞ ٖٓ َٜٗ ٍر٤غ ح٧ٍٝ ٓ٘ش 

ك٢ َٜٗ ٍر٤غ ح٥هَ ٓ٘ش ٓض ػَ٘س ٝأٍرغ ٓخثش : هْٔ ػَ٘س ، ٣ٝوخٍ 

ي رْٖ  َّٔ َل ُٓ ا٠ُ إٔ ػٍِ ػٜ٘خ ك٢ ٓ٘ش طٔغ ػَ٘س رخُيُر١َ هَأص رو٢ أر٢ 

ح٧ًلخ٢ٗ ٓٔخ ٗوِٚ ٖٓ ه٢ َػْزي حُٞٛخد ح٤ُٔيح٢ٗ ، ٝؿخءص ح٣٫ُٞش ا٠ُ ١ً 

حُو٤َٖٗ رْٖ كٔيحٕ ، ًٝخٕ ٗخػَح ، ُٝوذ رٞؿ٤ٚ حُيُٝش ٝرَُ ا٠ُ حُِٔس 

٣ّٞ حُٔزض ُٔض هِٕٞ ٖٓ ؿٔخىٟ ح٥هَس ٖٓ ٓ٘ش حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٝأٍرغ 

ٓخثش ، ٝٓخٍ ك٢ ػي ٌٛح ح٤ُّٞ ٣ؼ٢٘ ٓؼ٫ِٝ ا٠ُ َٜٓ ، ٝهيّ ٝؿ٤ٚ حُيُٝش 

٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ُظٔغ هِٕٞ ٖٓ َٜٗ ٍر٤غ ح٧ٍٝ ٓ٘ش هْٔ ػَ٘س كٍِ٘ ك٢ 

حُِٔس ، ٝىهَ ك٢ ػي ٌٛح ح٤ُّٞ ٣ّٞ حُو٤ْٔ ُؼَ٘ هِٕٞ ٖٓ َٜٗ ٍر٤غ 

  (.ح٧ٍٝ كٍِ٘ ك٢ حُوَٜ

 

 ٛـ٣َش  ػْ ػٍِ 401\        ٝرٌٜح  ٣ٌٕٞ  هي  طوِي  ٣٫ٝش ىٓ٘ن ٓ٘ش 

ٜٓ٘خ  كخٍطلَ ػٖ ىٓ٘ن  ح٠ُ َٜٓ  ك٫ٞٙ  ح٤ٓ٫َ حُظخَٛ رخهلل  رٖ حُلخًْ  

 ٛـ٣َش  ٝحهخّ  ك٤ٜخ  ٓ٘ش  414\ رخَٓ هللا حُلخ٢ٔ١ ٣٫ٝش  ح٫ٌٓ٘ي٣ش  ٓ٘ش 

  ٛـ٣َش ٝح٤ُخ ػ٤ِٜخ  ٝرو٢ ك٤ٜخ ٝح٤ُخ 415ًخِٓش  ػْ  ػخى ح٠ُ ىٓ٘ن  ٓ٘ش 

 ٛـ٣َش ك٤غ ػٍِ ٜٓ٘خ  ٤ُ٘وٞهظٚ  كزو٢  ك٤ٜخ  ٓؼظ٫ِ  419\كظ٠ ػخّ

ٝهي حكذ  ىٓ٘ن  ٝطـٍِ ك٤ٜخ  ٫ٝ ؿَٝ ك٢ ًُي  كٜٞ . ح٫ٍٓٞح٤ُٔخ٤ٓش 

 أرٞ حُٔطخع ، حرٖ ٛخكذ   ٗخثذ ىٓ٘ن ، ٝؿ٤ٚ حُيُٝش  ح٤ٓ٧َ حٌُز٤َ 

 حَُٔٞٛ ٗخَٛ حُيُٝش حُلٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ كٔيحٕ ، حُظـِز٢ حُ٘خػَ 

: ك٤وٍٞ ك٢ ٝٛلٜخ  

 

 ١ٌٛ ىٓ٘ن ٝٓخػش  ٖٓ  ٣ٜٞٓخ     

 ك٢  ك٠َ  ٌُّطٜخ  طوّٞ     رؤَٜٗ                                       

 

 كخٗؼْ   ر٤ّٞ   ؿ٤ٔٚ      ٓظٌخػق      
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  َِٓٛ  ٍٝٝ كٞم ٣ٔو٢  ٝحُؼِؾ                                      

 

 ًٝؤّٗٔخ   ٣ِوخى   ٖٓ   هِغ     ُٚ   

رٔؼ٘زَ     ٌٝٓلَ       ٝٓؼٜلَ                                         

 

 1036 – ٛـ٣َش 428\         طٞك٢ ريٓ٘ن ك٢  َٜٗ  ٛلَ  ٖٓ ٓ٘ش 

٬٤ٓى٣ش  ٝؿخء  ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  حٗٚ  طٞك٢  ك٢  َٜٓ ٝح٫ٍٝ ػ٘ي١ ٛٞ 

. ح٫ٛٞد  

 

  ٓيرَح ٓظٌٔ٘خ ٗخػَح  ٝكخ٬ٟ أى٣زخ حر٢ حُٔظلَ رٖ ًٝ حُو٤ًَٖٗخٕ       

كٞح٢ٗ ؿ٣َِ حُٔؼخ٢ٗ  ٍه٤ن حٍ ٝ ٗؼَٙ كٖٔ حُٔزي ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  دظ٣َلخ 

 ٗؼَٙ   ُط٤ق  ٖٓٓزظٌَح  ٓـيىح  ٝحؿِذ ٗؼَٙ ك٢ ى٣ٞحٗٚ ك٢ حُـٍِ  ٝ

 :هُٞٚ

 

 ُٞ ً٘ض أِٓي ٛزَح أٗض طٌِٔٚ

 ػ٢٘ ُـخ٣ُض ٓ٘ي حُظ٤ٚ رخُِٜق                                          

 

 ٝرض ط٠َٔ ٝؿيح رض أَٟٔٙ

  ٗيس حٌُِق  ػٖ  ؿ٣ِظ٢٘ ًِلخ                                          

 

  طؼٔي حَُكن ر٢ ٣خ كذ ٓلظٔزخ

  ك٤ِْ ٣زؼي ٓخ طٜٞحٙ ٖٓ طِل٢                                            

 

ك٢ أٓطَ حُٜلق  (٫)ا٢ٗ ٧كٔي 

 ٨ُُق  ح٬ُّ  حػظ٘خم  اًح ٍأ٣ض                                         

 

 حػظ٘خهٜٔخ   ١خٍ  أظٜ٘ٔخ ٝٓخ

 حُ٘ـق   ٗيس  ٖٓ  ُٔخ ُو٤خ ا٫                                         

  

:     ٣ٝوٍٞ ٓظـ٫ِ   

 

  ُٞ ً٘ض ٓخػش ر٤٘٘خ ٓخ ر٤٘٘خ

  ٌٍَٗ حُظٞى٣ؼخ ك٤ٖ ٜٝٗيص                                          
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  أ٣و٘ض إٔ ٖٓ حُيٓٞع ٓليػخ 

   إٔ ٖٓ حُلي٣غ ىٓٞػخ  ٝػِٔض                                       

 

  : ك٢ حُـٍِٖٝٓ ٗؼَٙ

 

ــ٬ً   ِٔ ظَ ْ٘ ُٓ ٤َِّْٔق  طُُٚ رخُ ٍْ ُُ  ١  أْكِي١ حٌُِّ

                                       ِٚ رِـ ٍِ ٠َخ َٓ  ْٖ ِٓ ٠َـ٠  ْٓ ِٚ أ  َُْٝلـُع َػ٤َْ٘٤ْ

 

ــخى١ ُِِؼَ٘خِم َُـُٚ   ـَ خ َهــَِْؼُض ِٗ َٔ  ك

ـُض ا٫                                          ْٔ ــخًىح   َُزِ ـَ ِٗ  ْٖ ــ حثِزِـٚ ِٓ َٝ ًَ  

 

ـؼََيَٗخ  ْٓ ِٚ    كزـخَص أ ـ٤َْظِـ َِ رُ كــ٢ ٤َْٗـ

خِكزِٚ                                        َٜ وَخَٗخ رِ ْٗ َٕ كـ٢ حُُلـّذِ أ ْٖ ًخ َٓ 

 

:  ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ  

 

 ُٔخ  حُظو٤٘خ  ٓؼخً   ٝح٤َُِ     ٣ٔظَٗخ    

  ٖٓ  ؿ٘لٚ  ظِْ  ك٢  ٤١ّٜخ     ٗؼْ                                     

 

 رظ٘خ   أػّق   ٓز٤ض   رخطٚ      رَ٘   

  ٫ٝ  َٓحهذ  ا٫  حُّطَف    ٝحٌَُّ                                      

 

 ر٘خ   حُؼٌٍٝ   ٠ٗٝ ػ٘ي   ٖٓ ك٬ ٠٘ٓ

 ٫ٝ ٓؼض  رخ١ٌُ  ٣ٔؼ٠  ر٘خ    هيّ                                      

 

:  ٝحهظْ رلؼ٢ ك٢  هُٞٚ  ٝحٛلخ  ىٓ٘ن  

 

 ٓو٠ َللَا أٍٝ حُـ١ٞظ٤ٖ    ٝأِٜٛخ    

  ك٢ِ  رـ٘ٞد   حُـ١ٞظ٤ٖ     ٗـٕٞ                                 

 

 ٝٓخ ًهض ١ؼْ حُٔخء ا٫    حٓظ٘ل٢ّ٘     

  ا٠ُ  رَى   ٓخء   ح٤َُ٘ر٤ٖ     ك٤ٖ٘                                  
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٢ٌّ ك٢ حُلَحم ٣َٝػ٢٘       ٝهي ًخٕ ٗ

    ك٤ٌق  إًٔٞ   ح٤ُّٞ   ٝٛٞ     ٣و٤ٖ

 

 َٝٝللَا   ٓخ   كخٍهظٌْ   هخ٤ُخ      ٌُْ   

     ٌُٖٝ  ٓخ  ٣و٢٠  كٔٞف     ٣ٌٕٞ 

 

 

 

 

 

 

   **********************                         
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 حرٖ حُٜزخؽ

 

هظ٤َ حُي٫ء  حٝ  هظ٤َ حُـٞح٢ٗ 

 

  

 

 ػزي حُٞحكي ػزي هللا  ٝه٤َ ػزيحَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ            حرٞ ١خَٛ  

هظ٤َ   ) ٝه٤َ ( ١ً حَُهخػظ٤ٖ  )  ٝه٤َ   (   ٣َٛغ حُي٫ء )حُوٜخٍ  ٢ً٘ 

  حُي٫ءٖٓ   حُـٞح ٢ٗ  حك٧َ٠ٕ  ٌٝٛح  حُِوذ حك٠َ ٖٓ ح٫ٍٝ  .  (حُـٞح٢ٗ

ٖٓ  رخُـٞح٢ٗ   ك٢ حُِلع   ٗزٜخً   أًؼَ ٧ٕٝ حُـٞح٢ٗ  حَُٔحى  ٖٓ حُٔؼ٠٘

 )ُوزٚ ٌٛح  ُوذ  حُ٘خػَ ِْٓٔ  رٖ ح٤ُُٞي د  هخرِٞح  حُويح٠ٓ ٧ٕ حُي٫ء 

حرٖ )ُٝوذ ح٠٣خ   د (٣َٛغ حُـٞح٢ٗ  ) ٌٝٛح  ُوزٚ  (٣َٛغ حُـٞح٢ٗ

. ًٝخٕ  ٖٓ كوٜخء حُ٘خكؼ٤ش  (حُٜزخؽ

 

 ُٝي  رٔي٣٘ش  حُزَٜس  ٝٗ٘ؤ ٝطؼِْ ك٤ٜخ  ػْ حٗظوَ ح٠ُ رـيحى ٌٜٝٓ٘خ  ٝحطَٜ
بالدمصان فخخ السمظ غالب بغ عمي بغ خمف وزيخ بياء الجولة البػييي، 

فحطي عشجه، وقج مجحو بقريجة مدج فييا الجج باليدل فاكخمو وانعع 
: عميو ومشيا ىحه االبيات 

 

  ِٓي ك٤٘خ طؼْ رخ٩ٗؼخّ      ٤ًق ِٗو٠ رئٓخً ٝىُٝش كوَ حٍ 

 

  ُِظٜخ٢ٗ ٌِٓٔخً أُق ػخّ        ٌٌٛح ٓخ رو٢ حُـي٣يحٕ ٣زو٠

 

ٍّ ُ٘خ ر٘ؼٔخى ػ٤ٌي    ٫ هِض ٓ٘ٚ ٓخثَ ح٣٧خّ             ًَ ٣ٞ

 

  ٢ٛ ٓؼَ حُل٤خس ك٢ ح٧ؿٔخّ    كِٚ ح٧ٗؼْ حُـٔخّ حُِٞحط٢ 
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  ٣خء ر٤ٖ ح٤ُٔٞف ٝح٧ه٬ّ    ُْ ٣ٍِ ٣طِذ حُٔلخٓي ٝحُؼَ 

 

  ُْ ٣َ٘ ٓؼِٚ رلي حُلٔخّ            كِوي ٗخٍ رخُؼِحثْ ٓـيحً 

 

ٌِ إٔ ٣٘خُٚ ٖٓ هظخّ          أىٍى حُ٘ـْ هخػيحً ٝٓٞحٙ    ػخؿ

 

  ٟخٍ ٌٓ ًخٕ ك٢ هلخ ح٩ػيحّ   ُْ ٣ٍِ ؿٞىٙ ٣ؼطؼ٢ رخ٩ف

 

  ى ٣َٟ ح٤ِٓ٥ٖ ك٢ ح٧ك٬ّ    كٜٞ ك٢ كزٚ حٌُٔخٍّ ٝحُـٞ

 

  ٗز٢ٔ ًلخً ا٠ُ ٓئحٍ حُـٔخّ        هي ًلظ٘خ ؿ٤ٞع ًل٤ٚ إٔ

 

 ٝٗظٔ٘خ ُي٣ٚ ىٍ ح٬ٌُّ              ٍٟٝؼ٘خ ُي٣ٚ ىٍ ح٧ٓخ٢ٗ

 

ٓؼَس )       ػْ حٗظوَ  ح٠ُ حُ٘خّ  ٝحؿظٔغ  رخُ٘خػَ حر٢ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ ك٢ 

 حكخى٣غ  ٝؿَٟ ر٤ٜ٘ٔخ (٤ٛيح   ) ك٢ حُٔلٖٔ ح١ٍُٜٞٝ ػزي   (حُ٘ؼٔخٕ 

 : ٝهي  ١ٍٝ ٜٓ٘خ ٓلخٍٝحص ٝكٌخ٣خصٝ

 

ِّ ٍه٤وخ ٍٜٓ٘ٞح ر٘ظْ حُٜز٤خٕ    حٗٚ  ه٤َ  َّ٘خ َٕ رِخُ خ ًَ  كؼٞطذ   إٔ ٓؼِٔخ 

 ِٚ ٍَ ُٖٔ ػخطزٚ ٝأٌَٗ َػ٤َِْ  :َػ٠َِ ًُي ، كوَخ

 حهؼيٝح كظ٠ طٔٔؼٞح ، كبٕ ً٘ض ٓؼٌٍٝح ، ٝا٫ كِٞٓٞح ، -

ِٚ هٍٞ  : طؼخ٠ُ   هللا  كوَأ َػ٤َِْ

(َٖ ٣ ٌِ ُْ حَُّ ُٛ ٫ َٕ ِ  ٣َوُُُٞٞ ٍِ َللاَّ ُٞٓ ٍَ َْ٘ي  ْٖ ِػ َٓ ِلوُٞح َػ٠َِ  ْ٘  ( كظ٠ ٣٘ل٠ٞح  طُ

  ،7 \ ٍٓٞس حُٔ٘خكوٕٞ آ٣ش

 َُُٚ ٍَ  : كوَخ

َْ .... ًٌرض ٣َخ ػخٝ  - َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َللاَّ َٛ  ِ ٍُٓٞ َللاَّ ٍَ  أطِِّ 

ِٚ  ُؼ١َٔ  اٗٚ   ٓخُٚ ، هزلي هللا   ًؼَس  أػـزي ٗلوش ٫ طـذ َػ٤َِْ

خ):  هَأ أهَٟ   ػْ - َٜ ٌَشٌ ِؿ٬ظٌ َػ٤َِْ ٬ثِ َٓ خ    َٓ  َ َٕ َللاَّ ٞ ُٜ َيحٌى ٫ ٣َْؼ ِٗ  

 ْْ ُٛ ََ َٓ َٕ أَ ٝ َُ َٓ خ ٣ُْئ َٓ  َٕ ٣َْلؼَُِٞ َٝ. )  

 .  6  \ ٍٓٞس حُظل٣َْ آ٣ش

  - َُُٚ ٍَ ٣خرٖ حُوز٤ؼش ، ٓخ ٛئ٫ء ا٫ أًَحى ٍَُٜٗٝ ، ٤ُْٝ ٛئ٫ء : كوَخ

 . ٬ٓثٌش 
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 - ٍَ   .ٓخ ِٗٞٓي رؼي ٌٛح: ٝهِ٘خ َُُٚ :  هَخ

  ػْ ٛخؿَ ح٠ُ َٜٓ  ك٤غ طٞك٢  ك٤ٜخ  

 :حٍُٜٔ٘ٞس حُظ٢ ٓطِؼٜخ   ى٣ٍي  حرٖ  ٓوٍٜٞس ػخٍٝ ٝهي  

 

   رخُٜٔخ   ٢ٗء  أٗزٚ   ٣خ ظز٤ش 

  طَػ٠ حُوِح٠ٓ ر٤ٖ أٗـخٍ حُ٘وخ                                       

 

 : ٓؼِٜخ  ٌُٜ٘خ ٓخؿ٘ش  ٗ٘وَ ٜٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص رٔوٍٍٜٞس 

 

  ٣لِٜٔخ ك٢ ًٔٚ اًح ٠٘ٓ             ٖٓ ُْ ٣َى إٔ ط٘ظوذ ٗؼخُٚ 

 

  كخٓخُٚ ٖٓ ٓخػظٚ ػٖ حُؼ٠ٔ        ٖٓ ىهِض ك٢ ػ٤٘ٚ ِٓٔشٌ 

 

  ٍٝحف ٛلٖ هيٙ ٓؼَ حُيؿخ           ٖٓ أًَ حُللْ طٔٞى كٔٚ

 

  إٔ ٣ٜلؼٞٙ كؼ٤ِْٜ حػظيٟ        .ٖٓ ٛلغ حُ٘خّ ُْٝ ٣يػْٜ 

 

  ٝٓخٍ ٖٓ ٓلَهٚ ٗزٚ حُيٓخ     ٖٓ ٗخ١ق حٌُزٖ طؼـَ ٍأٓٚ 

 

  ٓخٍ ػ٠ِ ٗخٍرٚ ٓ٘ٚ حُوَح       ٖٓ ١زن حٌَُٕ ٫ٝ ٣ـِٔٚ 

 

  كٌحى ٝحٌُِذ ػ٠ِ كٍي ٟٓٞ      ٖٓ كخطٚ حُؼِْ ٝأهطخٙ حُـ٠٘ 

 

   ١خٍ ٖٓ حُويٍ ا٠ُ ك٤غ ٣٘خ          ٖٓ ١زن حُي٣ي ٫ٝ ٣ٌرلٚ 

  

   كبٗٚ   حرٖ ى٣ٍي  ه٤َ ٖٓ ٓوٍٜٞس  حُز٤ض إ ٌٛح :  رؼٞ حُ٘وخىهخٍٝ

 .كٌٔش رخُـش

 

 ٝحَُٔؽ ٫ ٣ِٜن ا٫ رخُـَٟ    ٝحُيٍؽ ٣ِل٠ رخُـ٘خء ِٜٓوخً 

 

ٌَ ك٢ حُٞؿٞٙ ٗخرٌض    ٝاٗٔخ ح٫ٓض حُظ٢ طلض حُو٠ٜ ٝحٌُهٖ ٗؼ
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 ٬٤ٓى٣ش 1056-  .  ٛـ٣َش 448\   ٓ٘ش     طٞك٢  ٣َٛغ حُي٫ء  رَٜٔ  

   

ٌَ       دمحم رٖ ػزيحُٞحكي  حرٖ حُٜزخؽ   ٤ٌذ ٓـ٤ي َٗخِػ ـِ ٌَ َػ ْؼ ِٗ  َُُٚ ،  ٢ ٌِ  ٣َْل

حَص  َٞ ْٛ ِٚ أَ خِؿً٘خ  ك٤ِ َٓ ِو٤ًّخ ،  َٓ  َٕ خ ًَ َٝ َُِي ،  ًَ ََ َؿ٤ْ َٝ  ، ٍِ حُطُّزُٞ َٝ  َِ ٤ْ  ٣ـِذ ػ٠ِ حُطَّ

.  ٝهي هخٍ حُ٘ؼَ ك٢ حؿِذ ك٘ٞٗٚ   ٗؼَٙ حٍُِٜ 

 

:ٝحهظْ  ٖٓ ٗؼَٙ  ٖٓ ه٤ٜيس ٣ٞ١ِش  رٌٜٙ  ح٫ر٤خص    

 

     ٍِ ِِ زخ    َؿ ِٜ ََ َه٤ِغٍ ك٢ حُ ٍُص َكز َِ  أُؿ

ٍِ ٍِ   ك٢     حُؼٌََ ُْ   حُؼٌُّح َٔ ِٛ ص   ََ َّٔ َٗ َٝ     

 

  ًٟ َٞ َٛ ِٖ حَُطٔٞفِ   ٛخَؽ حُزٌُخُء َػ٠ِ حُؼ٤َ

َِ َٔ لظَ ُٓ َٝ َٖ     طَٞى٣غٍ        ٌم    ر٤َ ََّ لَ ُٓ        

 

وظَز٬ًَ      ُٓ وٍَِذ   ٍحَف      ُِ    ُّٞ ُُِٔ ٤ًََق   حُ  

َِ وظَزَ ُٓ      ََ     ١ٌَٜ٣  رِٜخِكِذ  هٍَِذ  َؿ٤

 

      ٌَ ِٔ َٜ ٘ ُٓ     ِٖ  ػخ٠ٛ  حُؼَِحَء  َؿيحسَ  حُز٤َ

َِ ِٔ َٜ ٘ ُٓ   َِ َٖ  حُُيٓٞعِ  َؿَٟ  ك٢  اِػ ِٓ    

 

لَض    َ٘ ٌَ ٗ ِ٫َ     ِٖ يحٍحسُ  َىٓغِ  حُؼ٤َ ُٓ   ٫َُٞ 

َِ َُْ     طَُو َٝ    ََٜ َُ  َُْ  طَظ ََٓحثِ   ٢ّ٘ ِٓ      

 

  ِٚ ِٔ ُٜ ُٖ  إَٔ  أ٠ٍُٓ    رِؤَٓ ًَل٠  حُز٤َ  أَٓخ  

َِ ـُ ِٖ    حُُ٘ ٓخ٢ٗ  رَِِلِع  ح٧َػ٤ُ ٍَ        َكظ٠ّ  

 

َيهَض      َٛ    ٠ً٘ ُٓ إِ ًخَٗض  َٝ خ َؿ٠٘ ٢ُ  ّٔ ِٓ  

َِ وَ ُٔ ِْ       رِخُ ُْ    حُظ٤َِٔ زخرَشً    ُهَِ َٛ     

 

ٌَظُُٚ       َِ  َُٞ  ٫َٗض  َػ٣َ  ٓخًح َػ٠ِ  حَُيٛ

ٍِ َِ سَ    حُـَ ََ ٌ َٓ   ٢ّ٘ ِٓ   ِّ أ ََ ىَّ ك٢ حُ ٍَ َٝ    

 

َٔض    ُّ حَُلٞحِىِع ِػ٘ي١  أََّٜٗخ    حِهظََِ  ُؿَ



 82 

َِ َِ ٌِ حُ َٝ      ِّ ٌََ ٢ّ٘   رَ٘خِص   ِؿٌحِء   حُ ِٓ       

 

   ٍَ لظ٠ََ ُٓ َٖ   حٌَُِّحِص      ِٓ    ٍّ دَّ  ٣َٞ ٍُ َٝ  

َِ حُُوَِ َٝ ِِوخِء    حَُحفِ        َطُُٚ    رِ َّٜ  هَ

 

ٍَ٘ش     ِٓ       ٖ ِٓ     ِٖ ُِِؼ٤َ َٔض    ِِ ٤ٍََُِش   ُه َٝ  

َِ ـَ زخ َػٖ ر٠َ٤َِش    حَُل ِٜ َٛظٌَُض ك٤ٜخ حُ      

 

    ٍَ زَ ًِ    ٖ ِٓ  َّ ٓخ ر٢ ح٤َُٞ َٝ َٕ َى١َٛ   هَي ًخ

َِ َػَِف  حُو٤ََِ٘ش    حُؼُُط َٝ   ِّ يح ُٔ ََُٗد حُ     

 

ٛخ     ََ ٌَُٞص   ا٤َُِٜخ   حُُلذَّ   َهلَّ َٗ  اًِح   

َِ ـَ َٖ    حَُو ِٓ ََّ  َهّيحٛخ   َٔ ٌَٗٞح١َ  كَِخك      

 

َِ    ٍحهَِيسٌ      ُٖ  حَُيٛ َػ٤ َٝ ْ  هَي  هََطؼُض   ًَ  

ٍِ ٌَ ـَ حُ َٝ      ِٞ زخ   ك٢   حَُِٜ ِٜ ُٚ  رِخُ َٓ     أ٣َّخ

 

طَُٚ   ىَّ َٞ َٓ ٤١َِِّذ   حُلََعِ    أَٛلخ٢ٗ       َٝ  

َِ ٘ظََو ُٓ       ِٚ ي٣قٍ      ك٤ َٔ        ًخكَؤطُُٚ     رِ

 

٤٠ٍَِ٘ش        ُٓ ًِذ       ََ طخ٣خ    حُ َٔ ُِ رََِيٍس     َٝ  

َِ ؿ٤ِق    ح٣َ٧ُِ٘ن      حٌُُُُ َٞ   أ٤٠ََٗظُٜخ   رِ

 

ٟخً    َِ ؼظَ ُٓ      ُْ ٌَٛح   حَُ٘ـ َٝ    ُّ وخ ُٔ َْ  حُ  ك٤

َِ َُ     كَِخٍطَِل ٤ َٔ َٕ  حُ كخ َٝ       َىٗخ  حَُ٘ـخُء  

 

    ٌّ َِ لظَ ُٓ َّٕ  ح٤ََُِغ     ِّ  اِ أ ََ ََ  حُ  ٣خ ٓخثِ

ٍِ ح٧َػ٘خِم     كَِخػظَِي َٝ    ِْ ٔخِؿ ـَ ََ   حُ ٤ٓ     

 

  ٍَ ٍش     رََط َٓ َؿخ ِٟ ٍَٓي    ٖ   أَ ِٓ   ٍٍ  َكٌح

َِ شَ   حُزََط ـَ ٜ ُٓ ٤ََٔق  ا٫ِّ   ُُِؾ  حُ ٞ٫  ٣       

 

كخً      ََ طَّ ُٓ ُِي     ُٔ  ٫َُٞ  ٣َِ٣ُي  ٧ََٟل٠  حُ
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ٍِ َٞ ُٓٔظََه٢َ    حُِط َِٔٔي أَٝ  ََ حُ     أَٝ ٓخثِ

 

     ٍَ َط َٓ ٖ  ر٠َ٘      ِٓ ٤َٓلخً   ََّ  حَُو٤ِلَشُ   َٓ  

َِ َ٤ َٓ َٕ    ًح     َٖٓ   ًخ    ُٚ ُٔ َّ   هخثِ     أَهخ

 

ٌٍَش      َِٔ َٓ ٍَ  ك٢  ًٍَح   ط٤َِٜٔي      ًَْ  ٛخثِ  

َِ ُٜ َ٣     َُْ   َٕ ٤َٗزخ     ٫َُٞ  ٣َِ٣ُي  ر٢َ٘  

 

َُّ   َػُ٘ٚ   اًِح        ِّ  ح١ٌَُّ   ٣َلظَ  ٗخُد  ح٩ِٓخ

َِ ُٜ ص حَُلَُد َػٖ أ٤َٗخرِٜخ   حُؼُ ََ   ٓخ حِكظَ

 

    ِٚ ٞهِِل َٓ َُ  هَِٗخً   ِػَ٘ي      َٕ  ٣َوظِ َٖٓ  ًخ  

َِ َ وظَظ ُٓ     َُ َٕ    ٣َِ٣ٍي    َؿ٤ َّٕ   هَِ      كَِب

 

َؿض     ََ ٍَ  ٣َِ٣ٌي   رَؼَيٓخ     حِٗلَ َٓيَّ  حُؼُـٞ  

َِ حُِل٤َ َٝ      َِ ٤َِٔق   ٫   رِخَُوظ ِْ  حُ      رِوخثِ

 

      ٍَ ٖ     رََط ِٓ ِٞص    َٔ َّ  حُ ْ  أًَحَم  ِكٔخ ًَ  

َِ َٛ َٞ َٖ    حُ ِٓ    كخ٢ٓ حَُلو٤وَِش  ٫  ٣ُئط٠  

 

   ٫    ُٞ َٞ  أَر٤َ ُٞ ٣ُـ٠٘ حُز٤َ َُّ أَر٤َ  أََؿ

َِ َ٘ ٝعِ    رِخُلَ ََ َّ  حُ َٞ٫ُٞٙ  ٣ َٔ ُِ   ٠ََٟ٣      

 

   ِٙ ِٞص ك٢   ٣َِي َٔ ٜخُد حُ ِٗ َٝ ؿ٠  َٞ  ٣َـ٠٘ حُ

َِ ؼَ ُ٘ ٍَ   رِخُ ح٧َرطخ َٝ   َّ ٍِ       ٢ََٓ٣  حُلَٞح

 

ٔخً    ِٔ زظَ ُٓ ٍِ  حَُلَِد      َُّ  ِػَ٘ي  حِكظَِح  ٣َلظَ

َِ ِّ    حُزََط ٍِ ؿُٚ   حُلخ َٝ    ََ       اًِح   طَـ٤ََّ

 

َٛؾٍ    ٍَ     ١ً  ِّ ٜؾٍ ك٢  ٣َٞ ُٓ  ٍٓٞف َػ٠ِ 

َِ َٓ ٌَ    ٣َٔؼ٠    ا٠ُِ      أَ ُ    أََؿ ؤََّٗٚ ًَ       

 

       ِٚ ٍُ     رِ ؿخ َِ كِن  ٓخ  ٣َؼ٤خ  حُ َِ ٍُ  رِخُ  ٣َ٘خ
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َِ َٜ َٓ ٬ً  ٣َؤط٢  َػ٠ِ   ـِ ُٓٔظَؼ ِٞص   َٔ خُ ًَ   

 

ٜخ     ٫ ـُ ٣َغ    ٣ُ٘ظِ ٍَ     ٣ُِِوُق  حَُلََد  ا٫ِّ  

َِ َ وظَظ ُٓ      َِ َِ   َؿ٤ أ٤َٓ َٝ ٍُِي    ٖ   ٛخ ِٓ     

 

هُُٚ   كخَُض      َه٬ثِوُُٚ   ٍِ َْ   رخ  إِ   ٤ٗ

َِ حُِؼَِ َٝ ح٩ِٓٔخِى       َٝ َٖ   حُؼَِط٤َِّش            ر٤َ

 

ُؿٜخ      َُ َّْ     ٣َل ٘خ٣خ   ػُ َٔ ٘خ٣خ  حُ َٔ  ٣َـ٠٘  حُ

َِ زَ َٜ ِط٬ٍّص  َػ٠ِ     حُ ُٓ   ِّ ِٖ  حُُ٘لٞ     َػ

 

 

 

 

 

****************************** 
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حُ٘خػَ حرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ                                          
 

                              حُ٘خػَ حُو٤ِٔٞف                                     

 

 

            ٛٞ حرٞ حُؼ٬ء  حكٔي رٖ ػزي هللا  رٖ ٤ِٓٔخٕ  حُٔؼ١َ 

 ٛـ٣َش  363\ حُظ٘ٞه٢ ُٝي ك٢ ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ حكيٟ ٓيٕ ٣ٍٞٓش  ػخّ

ك٢ ر٤ض ػِ َٝٗف  ٝؿ٠٘ ٝٓلظٔي  ػَر٢ ح٤َٛ ح٫حٗٚ ح٤ٛذ رَٔٝ  

حُـي١ٍ  ك٢ حُؼخُؼش ٖٓ ػَٔٙ  كخكويٙ حُزَٜ  ٝػخٕ ٤١ِش ك٤خطٚ ك٢ 

٤َُ ٣ٞ١َ طؼِْ حرٞ حُؼ٬ء  ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ ك٘٘ؤ ٍؿْ ػٔخٙ  ٢ًً حُلٞءحى  

َٓٛق حُلْ  ٓظٞهي حٌُحًَس  ٝهي هخ ٍ حُ٘ؼَ  ك٢ ػَٔ حُطلُٞش   ٝهي 

طٞك٢ ٝحُيٙ  ك٢ ٛزخٙ ٝػَٔٙ  حٍرؼش ػَ٘س ٓ٘ش  طخًٍخ ُُٞيٙ ح٫ػ٠ٔ  

ػَٝس ١خثِش  ٝحًظ٘لظٚ حٓٚ َٜٓص ػ٠ِ طؼ٤ِٔٚ ٝهي  ط٘وَ ك٢ ١ِذ حُؼِْ  

ر٤ٖ  ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ ٌٓٔ٘ٚ ٝح٬ًُه٤ش  ٝكِذ ١َٝحرْ  ٝرـيحى  ُٔٞحًزش 

ىٍحٓظٚ ًٝخٗض حٗــــٌحى  هزِش  ح٧ىرخء  ٝٓٞثَ حُ٘ؼَحء  ٝروٞح ك٤ٜخ 

ٍىكخ ٖٓ حُِٖٓ  ٓظ٘و٬ ر٤ٖ ٓـخُْ ح٫ىرخء ٝحُ٘ؼَحء ٝٗٞحى٣ْٜ ٝهي 

حؿِٞٙ ٝحكظَٓٞٙ رٔخ ٤ِ٣ن رٌٔخٗظٚ  ٝك٢ رـيحى حٌٗذ ػ٠ِ ىٍحٓش ح٫ىد  

ٝحُل٤ِٔلش ٝحُؼِّٞ حُؼَر٤ش ٝحُلٌٔش ُْٝ ٣ظَى ػِٔخ ٖٓ حُؼِّٞ أٝ 

ح٥ىحد  ح٫ٝهخٝ ؿٔخٍٙ ٝط٫ٞٙ  رخُيٍّ ٝحُظل٤َِ  ُٝٔخ ػخى ح٠ُ 

ٖٓ حُؼِّٞ  ٝح٫ىحد ٝحُلِٔلش   ٓخػيٙ  كيس ًًخثٚ  حُٔؼَس ػخى  رلَح 

ٝكلظٚ حُٔل١َ ٝٓٔٞ ٝػِس ٗلٔٚ ح٫ر٤ش ٝٛٞ ك٢ رـيحى  ػِْ حٕ 

ٝحُيطٚ ٠٣َٓش  كٜـَ رـيحى ٌَٓٛخ  ٝٓخكَ  ح٠ُ حُٔؼـــــــــــَس  

٫ٓظط٬ع ح٧َٓ ح٫ حٗٚ كٞؿت  روزَ ٝكخطٜخ ُٝٔخ ٣َٜ ٝػ٘ي ُٝٛٞٚ  

حٗوطغ ح٠ُ ٗلٔٚ ٝحٗؼٍِ ػٖ حُ٘خّ  ٝػخٕ ٓ٘لَىح ٝكَّ  ػ٠ِ ٗلٔٚ 

 :-          ح٫هظ١٬ رخُ٘خّ  كظ٠ حٗٚ  ػزَ ػٖ كخُظٚ ك٢ ٗؼَٙ  ٣وٞ ٍ

 

  حٍح٢ٗ ك٢ حُؼ٬ػش ٖٓ ٓـ٢ٗٞ       

                                             ك٬ طٔخٍ ػـــــٖ حُوزَ حُ٘ز٤ـــغ
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 كوي١ ٗخظ١َ ُِّٝٝ ر٤ظــــــ٢        

                                              ًٕٝٞ حُ٘لْ ك٢ حُـْٔ حُوز٤غ

 

ًخٕ ١ِزش حُؼِْ ٣ظٞحكيٕٝ ػ٤ِٚ ٝٛٞ هخرغ ك٢ ر٤ظٚ  ك٤ِٜٕ٘ٞ ٖٓ  ٓؼ٤ٖ 

ٛخف ٠٘٣٫ذ ٝرلَ ؿ٣َِٝحٓغ حُٔلؼَكش ٝهي كَّ حًــــــَ حُِلّٞ 

ػ٠ِ ٗلٔٚ كظ٠ ه٤َ  حٗٚ ٣٫خًَ  حٓخّ حكي ٖٓ حُ٘خّ  كٌخٕ هخىٓٚ  

٠٣غ ُٚ حُطؼخّ ك٢ ؿَكـش     ٓؼُِٝش  ػْ ٣ظٞحٍٟ ػ٘ٚ  ًٔخ حٗٚ ُْ 

 :-  ٣ظِٝؽ حريح  هخٍ

 

ٌٛح ٓخ ؿ٘خٙ ػ٢ِ حر٢      ٝٓخ ؿ٤٘ض ػ٠ِ حكي 

 

طٞك٢ حرٞ حُؼ٬ء  رؼي حٛخرظٚ رَٔٝ هط٤َحٝىٟ رل٤خطٚ رؼي ػ٬ػش ح٣خّ  

 ػخٓخ  86 ٛـ٣َش رؼي ػَٔ ٗخِٛ 449\ ٖٓ حٛخرظٚ رٚ ًُٝي ٓ٘ش 

. ه٠خٛخ ك٢ ٓلزٔٚ ك٢ ظِٔش حُل٤خس

 

         ُوي ٛذ حرٞ حُؼ٬ء ؿخّ ٓوطٚ ػ٠ِ حُل٤خس ٝكيؿٜخ  ر٘ظَس  

ٓخٓخ٣ٝش ٗـــــــــــــــــٍِحء ط٘خإ٤ٓش  كٜٞ ٣َحٛخ  ٓلؼٔش  

رخَُ٘ٝحٌُيٍرَ ًِٜخ َٗ ٝٓخ حُو٤َ ك٤ٜخ ح٫ ًَِٛس  طوطغ كظٌٟٝ ٝطٌرَ 

ٝط١ٞ٠٘ رَ ػيٛخ ٬ُٟـــــش ٝؿٜخُش ٝٓخ ٢ٛ ح٫ ٌَٓ ٝكٌحع ٝٓخ 

طظخَٛ حُ٘خّ رٜخ ح٫ ٣ٍخء حٝٓخ ٣ظي٣ٕ٘ٞ ػٖ طؼوَ ٣ٍٝٝش ٝٛٞ حُٔلٌَ 

حُلخكٚ رَ ٣ؼظزَٙ طو٤ِي حرخثْٜ ًٔخ كؼَ حُـخ٤ِٕٛٞ  ًٔخ ٣َٟ حٕ حُي٣ٖ 

 :-                                     ٓزذ حُؼيحٝس ر٤ٖ حُوِن ٜٝٓيٍ حُؼيحٝس ٝحُ٘وخم ر٤ْٜ٘ ٣وٍٞ

 

حٕ حَُ٘حثغ حُوض رز٘٘خ حك٘خ        ٝػِٔظ٘خ  حكخ٤ٖٗ حُؼيحٝحص 

 

ٌُٖ  حُ٘خػَ ٝٛٞ حُِحٛي ك٢ حُل٤خسحُٔظلَ رٜخ  ؿ٤َ ِٓلي ًٔخ طٍٜٞ 

حُزؼٞ  حٗٚ ٓئٖٓ رَرٚ  ًَ ح٣٫ٔخٕ  ٌُ٘ٚ ٣ؼٞى ًَ ح٫ٓــــــٍٞ ػ٠ِ 

حُؼوَ  كٔخ  هزِٚ حُؼوَ ٝػوِٚ ٝح١ٔخٕ رٚ هزِٚ ٝحٍط٠خٙ ٝٓخٍ ػ٤ِٚ  

: كخُؼوَ ػ٘يٙ  حَُٔؿغ  ٝح٫ٓخّ  ٌُح كٜٞ ٓئٖٓ رٞكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ  
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طٞكي كخٕ هللا ٍري ٝحكي       ٫ٝ طَؿزٖ ك٢ ػَ٘س حَُإٓخء 

 

          حٓخء حُٔؼَٟ حُظٖ رخُ٘خّ ح٠ُ ٗخٟٝ رؼ٤ي  ِٝٗع حُؼوش ْٜٓ٘  

ٝٓو٢ ػ٠ِ حُل٤خس  ًخٕ ٣َٟ ح٫ٗٔخ حُٔؼخ٢ُ  حُلَ حُؼوَ  ٝح٣ٌَُْ ك٢ 

ٌٛٙ حُل٤خس  ؿ٣َذ  ػٖ ٌٛٙ حُي٤ٗخ  ٫ٝ ٌٓخٕ ُٚ ك٤ٜخ  ٌُُي حِٟٗٝ ػٖ 

حُؼخ٤ُٖٔ ٝحرٞ حُؼ٬ء ك٤ِٔٞف ٗخػَ  كِٔق حُل٤خس ك٢ ٤ُِٓٝخطٚ  ٝهي 

حٓظو٠  حٍحءٙ  ٝحكٌخٍٙ حُظ٢ ؿٌحٛخ  ٖٓ حٗزغ  ٓ٘خَٛ حُؼِْ  ٝحؿٍِٛخ  

ك٢ ح٫ىد ٝحُلٌٔش ٝحُلِٔلش  ٝحُؼوخثي ٝظٜــَ ًَ ًُي ك٢  ه٠٣َٚ   

ر٘ظْ ري٣غ  ٬ًّٝ ٓظ٤ٖ ر٤ِؾ ٗؼَ حر٢ حُؼ٬ء  رؼي ٌٛح ًٝى  ه١ٞ ٓظ٤ٖ  

ٗي٣ي حَُٝػش  كٜٞ  ٗخػَ  ك٘خٕ  ك٤ِٔٞف حى٣ذ  كـظٚ رخُـش  ػخٍف 

رخٛخُش حُلٖ ٍٝٝحثؼٚ  ٣ِٔؽ حُلٌَ رخُو٤خٍ  ٝحُلِٔلش رخُلٌٔش  ٝحٓغ 

ح٫ىٍحى  ٝحُلٜــــــــْ  ك٤خٝ حُٔؼخ٢ٗ  ك٢ ٗظْ  ري٣غ  ٝٗؼَ ر٤ِؾ 

ٝهخك٤ش  ٓظ٤٘ٚ   ٗظْ ٗؼَٙ ػ٠ِ هخك٤ش  ٓؼظٔيح كَك٤ٖ حٝ ػ٬ػش ك٤ٖ 

 :-                                                                   حُلَف حُٞحكي ٣ٌل٢  حٗظَ ح٤ُٚ ٣وٍٞ

          

لظـٌذ،  ُٓ  َللاَّ ٫ ٣ٍَذ ك٤ٚ، ٝٛٞ 

ٌَّ رخٍى،                                               ؿٌرخ  ُٚ   ١َزغٍ  ا٠ُ  ًٝ

 

ْٛـ َُ حُل٤خِس، ًبهٞحٕ حُٔٔخِص، كؤ  أٛ

ََ ٝحُؼٌَرخ                                   ٔ ُّٔ ٌُٔخِس أ١خُٞح حُ ْٕ رخُ ِٞ   ـ

 
١َُ ٓخ أُو٠ َٓحٍطَٚ َّ٘ ُْ حُ  ٫ ٣ؼِ

ؼَُ، ٝهي ػٌُرخ                                     ْ٘  ا٤ُٚ، ٝح١ٍُ٧ ُْ ٣

 

؛  ْْ  ٓؤُظ٢ُٗٞٔ، كؤػ٤ْظ٢٘ اؿخرظٌ

ٍٍ   أّٗٚ   حّىػ٠  ٖٓ                                               ًٌرخ كوي ىح

 

       ٌٝٛٙ ٓٔش ُْ ٣ٔزوٚ حُ٘ؼَحءح٤ُٜخ  ُْٝ ٣خص حكي رؼيٙ ػ٤ِٜخ  

كٌخٕ حُٔؼ١َ  ًخٕ ٢ِٜ٣  ٗلٔٚ  رٜخ  ك٢ ٝك٘ظٚ ٝحٗؼِح٤ُظٚ  ٖٝٓ 

ك٤غ حُِلع  كٜٞ ًؼ٤َ ؿ٣َذ حُِـش ٝٝك٢٘ حُِلع   كظ٠ حٕ حُٔظظزغ  

ُ٘ؼَٙ رلخؿش  ح٠ُ ٓؼـْ   ُٔؼَكش  ٓؼخ٤ٗٚ ٝٓوخٛيٙ  ٤ُٝــــْ ٌٛح  
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رـ٣َذ ػ٠ِ ٗخػَ ٓؼَ حُٔؼَٟ  حُٞحٓغ حًٌُخء حُؼخٍف رولخ٣خ حُؼَر٤ش 

ٝحَٓحٍٛخ  ٝػخ٤ٜٗخ ٝحٓخ٤ُزٜخ ٝر٬ؿظٜخ  هخٛش ٝحٗــــٚ ػخَٛ ػٜيح 

ِٝٛض حُؼَر٤ش ك٤ٚ ح٠ُ حٍه٠ حُِـخص  حٟق حٕ  هٜخثيٙ  ططـ٠ ػ٤ِٜخ 

 :هٞس ر٬ؿ٤ش  ؿ٘خ٤ٓش ك٢ حًؼَ ح٫كــــــــــــــٞحٍ 

 

   ٝؿيص حُ٘خّ ك٢ َٛؽ َٝٓؽ       

                                             ؿٞحس  ر٤ٖ  ٓؼظِ ٍ ٝ ٓــــَؽ 

 

   ك٘خٕ ًِْٜٓٞ ؿَف ٝٗــــِف   

                                               ٝحٛلخد ح٫ٍٓٞ ؿزخ س هَؽ

         

   كخ٤ُِِٓٝخص  كِٔلش حُل٤خس ٝٓزخىٟء ح٫ه٬م طظـ٠ِ ك٤ٜخ حٓخ٤ُذ ٗوي 

ٝٓو٣َش ٌٛح حُ٘خػَ ٖٓ حُل٤خس  ٖٝٓ حُ٘خّ  ريػخرش ك٢ ؿي  ٣ٌ٘ق  

حؿٞحٍ حُ٘لْ ح٫ٗٔخ٤ٗش  ٝحَٓحٍٛخ  ك٢ ٗؼَ ر٤ِؾ  ُْ ٣خص رٔؼِٚ ح٣ٌُٖ 

:- ٓزوٞٙ   ٝح٣ٌُٖ  ؿخثٞح  ٖٓ رؼيٙ  ٣وٍٞ

 

ؿِٜ٘خ كِْ ٗؼِْ ػ٠ِ حُلَٙ ٓـخ    

                                        ح١ٌُ ٣َحى ر٘خ ٝحُؼِْ هلل ١ً حُٔـــــٖ    

 

  حًح ؿ٤ذ حَُٔء حٓظَٔ كي٣ؼـــــٚ     

                                          ُْ طوزَ  ح٫كٌخٍ ػ٘ٚ رٔخ ٣ـ٘ــــــ٢   

 

  ط٠َ حُؼوٍٞ حُٜز٣َُخص  ٍٗيٛخ      

                                         ُٝـْ ٣ِْٔ حَُحٟ حُو١ٞ ٖٓ ح٫كــــٖ  

 

 ١ِزض ٣و٤٘خ ٖٓ ؿ٤ٜ٘ش  ػٜ٘ـــــْ    

                                         ُْٝ طوز٣َز٢  ٣خؿ٤ٜٖ  ٟٓٞ  حُظٖ   

 

   كخٕ طؼٜي٢٘٣  ٫ حُحٍ  ٓٔـــخث٬       

                                         ك٢ ُْ  حػ٢ حُٜل٤ق  كخٓظـ٘ــــــــ٢ 
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               ٌٛح حرٞحُؼ٬ء ؿ٤َ ٓظط٤َ ٌُ٘ٚ ٓظ٘خثْ ٗي٣ي حُظ٘خإّ  

٣٫َٟ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ح٫ َٗح ٓٔظط٤َح ٣٫ٔظط٤غ ىكؼٚ ٫ٝ ٣خَٓ رخُحُظٚ  

 :-  حٝ طل٤ٔ٘ٚ  ٌُُي  ٣ظظَ حُي٤ٗخ  رٔ٘ظخٍس ٓٞىح٣ٝش  كخٌُش ٣وٍٞ

 

َٝٛ ُلن  حُظؼ٣َذ  ٌٓخٕ ٣ؼَد   

                                   ٖٓ حُ٘خّ  ٫رَ ك٢ حَُؿخٍ ؿزخء 

 

:- حٝهُٞٚ

 

أٍح٢ٗ ك٢ حٌَُٟ  ٍؿَ  ًؤٗــــ٢      

                                          ٖٓ حٌُٛذ  حطوٌص ؿ٘خء ٍح٢ٓ      

 

هِ٘ٔٞس هٜٜض رٜخ  ٠ٗــــخٍح    

                                          ًَِٜٓ حًِٝٔي ح٠ُٝ  هَحٓـــ٢ 

 

كوِض ٓؼزَح ًٛذ ًٛخرــــــــــــ٢     

                                         ٝطِي ٗزخٛش  ك٢  حٗـــــــــــيٍحّ 

 

حهٔض ًٝخٕ  رؼٞ حُلِّ ٣ٞٓـــخ   

                                         ًَُذ حُٔلٖ حٕ طِل٢ حَُٝحٓــ٢ 

 

:-  حٓٔغ هُٞٚ ك٢ ٗل٢ حُظط٤َ 

 

ٝٓخ حَٓ ُظؼ٤َ٘ حُـــــــَحد ح٠ٓ   

                                          ٫ٝ حر٢ٌ ه٤ِطخ كَ طؼ٘ــــــخٍح 

 

٫ٝ طٞٛٔض حٗؼ٠ ح٫ٗــــــْ حٓــَحس    

                                            ٫ٝ ظ٘٘ض ٬٤ٜٓ  ًخٕ ػ٘ظخٍح 

 

             رو٢ حٕ ٗوٍٞ حٕ حُ٘خػَ حٌُز٤َ حرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ  ٗخػَ 

حُل٤خس ٝك٤ِٔٞكٜخ  طَى ٍٝحءٙ ؿِٔش ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔئُلخص اٟخكش اُــ٠ 
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ح٤ُِِٓٝخص ٝٓو٢ حُِٗي ك٢ حُ٘ؼَ طَرٞ ػ٠ِ حُؼٔخ٤ٖٗ ٓئُلخ ٝ ك٢ 

ٌٓظزظ٢ ٜٓ٘خ  ٍٓخُش حُـلَحٕ  ٍٝٓخُش حُٜخَٛ ٝحُ٘خكؾ  ٜٝٓ٘خ  

ٍٓخُش ح٬ُٔثٌش ًًَٟٝ كز٤ذ ٝ ح٣٧ي ٝحُـٜٕٞ  ٝػزغ ح٤ُُٞي  

ٝٓؼـِ حكٔي ٝحُلٍٜٞ ٝحُـخرخص  ٝؿ٤َٛخ ٍكْ هللا ٗخػَ حُؼَر٤ش 

.   ٝك٤ِٔٞكٜخ  حٌُز٤َ   

 

 :                                                    ٝحهظْ رلؼ٢ رٌٜٙ حُو٤ٜيس  ٖٓ ٗؼَٙ ٣وٍٞ

  

 ؿ٤َ ٓـٍي ك٢ ِٓظـ٢ ٝحػظوـخى١

ْ ٗــخِى                                                   ٗـٞف رـخٍى ٫ٝ طَُٗـّ

 

 ٝٗز٤ٌٚ ٛـٞص حُّ٘ؼـ٢ اًح هـ٤ــْ 

 رٜٞص حُز٤َ٘ ك٢ ًَ ٗـخِى                                                

 

 أرٌـض طٌِـْ حُلٔخٓـش أّ ؿـّ٘ــض

 ػ٠ِ كَع ؿٜٜ٘ـخ ح٤ُٔـخِى                                                   

 

كــذ َُّ  ٛخف  ١ٌٛ هزٍٞٗخ ط٨ٔ حُ

 كؤ٣ٖ حُوزٍٞ ٖٓ ػٜي ػـخِى ؟                                                  

 

ُّٖ أى٣ـْ ح٧ٍ  هلِق ح١ُٞء ٓخأظـ

 ٝ ا٫ ٓـٖ ٛــٌٙ ح٧ؿـٔـخِى                                                 

 

 ٝهز٤ٌق ر٘ـخ ، ٝإ هـيّ حُؼـٜـي ،

  ٝح٧ؿــيحِى  ح٥رـخء  ٛـٞحٕ                                                   

 
 َٓ إ حٓظطؼض ك٢ حُٜٞحء ٣ٍٝيحً

 ٫ حهظ٤خ٫ً ػِـ٠ ٍكـخص حُؼزـخِى                                                

 
 ٍدَّ ُلٍي هي ٛخٍ ُلـيحً ٓـَحٍحً

 ٟخكٍي ٓـٖ طِحكـْ ح٧ٟـيحِى                                                  
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 ٍٖ  ٝىك٤ـٖ ػِـ٠ روـخ٣ـخ ىكـ٤ـ

 كـ٢ ٣ٞ١ـَ ح٧ُٓـخٕ ٝح٥رـخِى                                                 

 

ّٔـخ ـٖ أك َّٔ  كخٓـؤٍ حُلَهي٣ـٖ ػ

ٍَ ٝآٗٔـخ ٓـٖ رـ٬ِى                                                      ٓـٖ هز٤ـ

 

 ًـْ أهخٓـخ ػِـ٠ ُٝحٍ ٜٗـخٍ

ٝأٗـخٍح ُٔيُـؾٍ كـ٢ ٓــٞحِى                                                      ٍِ

 ؟

 

 طؼٌذ ًِٜخ حُل٤ـخس كٔـخ أػــُذ 

 ا٫ ٓـٖ ٍحؿـٍذ كـ٢ حُى٣ــخِى                                                   

 

َّٕ كِٗخً ك٢ ٓخػش حُٔٞص أٝ  ا

ٍٍ كـ٢ ٓخػـش ح٤ُٔـ٬ِى                                                ػـخف َٓٝ

 

ض   هِـن حُ٘ـخّ ُِزوـخء ك٠َِـّ

 أٓــشٌ ٣لٔزٞٗـٜـْ ُِـ٘ـلـخِى                                                       

 

 ٍٍ  اٗٔـخ ٣٘وِـٕٞ ٓـٖ ىحٍ أػـٔــخ

 اُـ٠ ىحٍ ٗوـٞس أٝ ٍٗـخِى                                                       

 

 ٟـؼش حُٔٞص ، ٍهيسٌ ٣ٔظ٣َق حُـــْٔ 

 ك٤ٜخ ، ٝحُؼ٤ٖ ٓؼَ حُٜٔخِى                                                     

 

 ًَ ر٤ـٍض ُِٜيّ ٓخطزظ٘ـ٢ حُـٍٞ

 هـخء ٝح٤ُّٔـي حَُك٤ـغ حُؼـٔـخِى                                                   

 

َُّ حُٔـيٍ ٌٖ ٣ٌٝل٤ٚ ظـ  ٝحُلظ٠ ظخػ

  ٟـََد ح١٧٘ـخد ٝح٧ٝطـخِى                                                    



 92 

 

 رخٕ أٓـَ ح٩ُـٚ ٝحهظِـق حُ٘ـخّ 

ٍٍ ٝٛـخِى                                                        ، كيحعٍ اُـ٠ ٟـ٬

 

 ٝحُـ١ٌ كـخٍص حُز٣َـش كـ٤ـٚ 

ٌٕ ٓٔظلـيٌع ٓـٖ ؿٔـخِى                                                    ك٤ـٞح

 

 ٝحُِز٤ُذ حُِز٤ُذ ٖٓ ٤ُـْ

ٍٕ ٜٓـ٤ـَُٙ ُِلـٔـخِى                                                 َُّ رـٌـٞ   ٣ـظـ

 

 

 

 

 

 ************************                      
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 ح٣َُ٘ق حُؼو٢ِ٤
 

 
 

دمحم رٖ   رٖ  ك٤يٍس  ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ  ح٣َُ٘ق  حرٞ حُلٖٔ ٛٞ         

  ٝٛٞ  ١خُذ  رٖ أر٢  ػو٤َٖٓ  ٬ُٓش  أٗٚ  دمحم حُؼو٢ِ٤، ٝه٤َ  ػزي هللا رٖ 

 . َٜٓ ك٢ حُو٤َٖٗ حَُحرغ ٝحُوخْٓ حُٜـ٤٣َٖ  أرَُ ٗؼَحء  ٖٓ

 

 ك٢  ُٖٓ حُيُٝش َٜٓ ك٢  حُلٔطخ١  ُٝي ح٣َُ٘ق حُؼو٠ِ٤ ك٢           

 رٔخط٤ٖ رٜخ ٣ٔظِي ٝطـ٠٘ رـٔخٍ ١ز٤ؼظٜخ، ًٝخٕ   ٝأهخّ رٜخ حُلخ٤ٔ١ش 

 كٌخٗض  هٜخثيٙ  ك٤ٜخ   كؤريع ًًَٛخ ك٢ ٗؼَٙ  ٝطـ٠٘ رٜخٝٓظِ٘ٛخص،

   ٤ٍٟٝخص ح٣َُ٘ق حُؼو٠ِ٤   ك٠  ٝرَُص ( ح٤َُٟٝخص  ) دطؼَف 

َٜٓ    ٣ؼي  ٖٓ أرَُ ٗؼَحء حُطز٤ؼش ك٠ حٗٚ  ه٤َ  حُ٘ؼ٣َش  كظ٠  ٓويٍطٚ 

 ك٠٤خٗٚ ٤ٓٝخٛٚ  ٝؿ٣َخٗٚ  ٤َٗٝ حٍ ك٠ ٝٛق  حُؼو٢ِ٤ كوي أؿخى ح٣َُ٘ق

  ػ٠ِ ٟلخكٚ ٝٝٓظِ٘ٛخص َٜٜٓٝٓ٘خ ٝأك٬ًٚ ، ؿيٍحٗٚ ٝأٓٔخًٚ ، 

 ٣َٝرَى َٜٓ ٝ ٗٞحػ٤َٛخ ، ٝهَ  ػٔخٍٛخ  ٝ ٝأُٛخٍٛخ  ٝحٗـخٍٙ ٤١ٍٞٛخ

  ك٠ ؿٔخ٤ُخص ح٤ُٜخؿش ٗؼَٙ ٝط٤ِٔ  ك٠ كٕ٘ٞ حُز٬ؿش ٙٗٞحك٤َٛخ  ٓغ طٌٖٔ

   .حُز٬ؿ٤ش ٝحُـ٣ٞش 

 

 أِٛٚ ػ٠ِ ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ حُؼَحء ًخٕ ٝ  َٜٓ ُٝي ٝػخٕ رلٔطخ١    

ٝحُ٘ؼٔش ٍٝع ػْٜ٘ حَُ٘ف ٝحُـ٠٘ ٝحٗظٔذ ح٠ُ حُطخُز٤ٖ ٝهي ١ـض ػ٤ِٚ 

 هخ١زش   حُطخُز٤ٖ أٗؼَ ٖٓ  ٛٞ  ح٢َُٟ  ه٤َ حٕ ح٣َُ٘ق َٜٝٗطْٜ 

 ك٢ ح٬ٌُّ ٝحُلوٚ ٝحُ٘ؼَ حٓخ ح ٓظزلَح ٝػخُْحأى٣ذًخٕ ٝح٣َُ٘ق حَُٔط٢٠ 

ح٣َُ٘ق حُؼو٢ِ٤ ح١ٌُ ٣٘ظٔذ ح٠ُ ؿيٙ ح٧ػ٠ِ ػو٤َ رٖ حر٢ ١خُذ ٗو٤ن 

   حُؼخُؼش حَُٔطزشد  رٖ حر٢ ١خُذ  ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘  ؿ٤ٔؼخ  ك٤خط٢ ح٧ٓخّ ػ٢ِ

 ..  حُطخُز٤٤ٖ حُؼ٬ػش ر٤ٖ ٛئ٫ء

 

 ًخٕ  ٗؼَٙ كخك٬ رٔـخُْ ُٜٞٙ ٝٓظؼٚ ٌُٝحثٌ َٗحرٚ ٝ ؿخء ٝهي         

  حُٔلؼْ ٌٛح حُـٞحُ٘ل٤ٔش  حُٔظَكش ك٢   ٣ٔؼَ  ٗو٤ٜظٚ  ٝكخُظٚٗؼَٙ 

: ك٤وٍٞ ٝحُـٍِ ٝحُؼظخد ٌٟٝٗٞ ح٧ٛيهخء ٝحُلٔخى  ٝحَُ٘حد رخُِٜٞ

 

ٍُ ح١ٌَُّ ٣َـ١َ ٫ ُِ َٞ حُٔخُء حُ ُٛ  ٖ َٓ  أ٣َخ 

َِ ِد حَُيٛ َٞ أ٣ُُٚ َػ٢ٗٞ َػ٠ِ ُٗ ٍَ  ٖ َٓ َٝ   
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يحً اًِحً ُّٔ ٢ّ٘ طَؼَ ِٓ  َٕ َُٔذ ًَٗز٢ ًخ  أَطَل

َِ ـ َٜ ُِِ َى  َِ َٜـ لخً َػ٢٘٤ رِ َٛ  ٫  

 

ى٢ُّٗ َُ ِى حُؼَظَذ حُؼََٔٞف ٣َ َُ  ك٬َ طَظ

ٍِ ٟخ كخَؿشُ حُؼٌُ َِ ٓخ ه٤٠ََِض ِػَ٘ي حُ َٝ   

 

ص َػ٢ََِّ آِخَءسٌ  ٍَ َُ  كَِبٕ أَُى هَي أَ

ٍِ ٌُُٔٞف َػ٠ِ حُزَي رَّظَٔخ ١ٍُِ٣ حُ َُ  كَ

 

٢ِٛ ٧ََى٠ٗ ِؿ٘خ٣ٍَش َٝ  اًِح ُكَِض َػٖ 

َِ ٍِ َػ٠ِ حَُؤ ٖ ِؿ٘خ٣خِص حُُؤخ ِٓ   كَُلَ 

 

 ح٠ُ ٌٟٗٞ حُِٖٓ   ٗؼَٙ  ك٢  ٣ًِٞ ٣ٝظؼذ  ٣يرَ حُؼَٔ ٝك٤ٖ          

. حُِٜٞ  ٝحُؼـِ ػٖ ٓٞحِٛش ك٤خس   ٝح٤ُ٘ذ ٝح٤ُ٘وٞهش

 

  حُو٬رش  رٔظخَٛٛخ ٝٛخّ  رخُطز٤ؼش ٝؿٔخُٜخ ُٝغ ح٣َُ٘ق حُؼو٢ِ٤          

 رٞٛلٜخ ٝرخُلي٣غ  ٗؼَٙ   كخٓظ٨  حُلٍٜٞ ٓوظِق ك٢    حُزي٣ؼش ٝطـ٤ِخطٜخ

 ٝك٤ٜخ  ك٢ ٝٛق ؿٔخٍ حُطز٤ؼش ٝ ٝحُزٔخط٤ٖ ٝح٧ُٛخٍ ٝح٣َُخٝ ػٖ ح٤ُٔخٙ

: ٣وٍٞ 

 

  حُزَم ٣ِظٜذ كخكظ٤ٚ حُـ٤ْ ػ٠ِ 

  ًٛذ  أػ٬ٓٚ  ٓطَف  ًؤٗٚ

 

  أًح  ػـَ ح٧هلٞحٕ ٝحُوطَ ٣ِؼْ

 حُو٠ذ  ك٢ أكٞحٜٛخ  طزٔٔض ػ٘ٚ       

 

 كٞم ٓلَهٜخ  َٝٓ ح٠ُ ر٘ض ًَّ

ىٍٙ حُلزذ  طخؽ   حُٔخء   ٛ٘ؼش ٖٓ                                                

 

  ٝحُوخْٓ   حَُحرغ َٜٓ ك٠ حُو٤َٖٗ   أرَُ ٗؼَحء   حُؼو٢ِ٤  ح٣َُ٘ق     

حٗظَٜ كوي  . ٝر٬ؿ٤ش  ك٤٘ش ٓٔخص   ٖٓ   ٗؼَٙ  ٣ظ٤ِٔ رٚ  رٔخ حُٜـ٤٣َٖ 

 : ٝٛٞ حُوخثَ  ٝحُز٬ؿ٤ش  ٖٓ ح٫ٓظؼخٍحص حُز٤خ٤ٗش ٝاًؼخٍٙ ربؿخىطٚ حُظ٘ز٤ٚ 
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خ  ّٔ ُٖ   أهِؼض ُٝ  حُٔطخ٣خ   ٓل

 حُٞؿِي ك٢ ُُـؾِ حَُٔحِد ر٣َقِ                                          

 

ُْ   ٗظ١َ  ؿَٟ   إٔ   ا٠ُ ٍٝحءٛ

                                          َّٔ  ح٠ُٜخِد   أٓٞحؽِ  ر٤ٖ طٌ

 

: ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ 

 

ٌٍ ُ  َؿِح ُ ُ   طََيلُّلُّ َِ           َػ٠ِ  َىَُّٚ َٞ   هَظ ُٛ  ٖ َٓ  َُُٚ َػزٌي   

 

َُِي ًَ ٌَِّظُُٚ  أ٢ََِّٗ    َٝ َٓ ىحى١           ِٝ ٢ٌَ٘ َِّ َٓ َٝ    َُِٚٛ َٝ   

 

ًُّ٘خ َٗـيٝ  ََُٗٝف  َٝ ًٟ             ا٠ُِ َٝ ُِ٘خ  ٫  َٛٞ ِّٔ   ػِوَُِٚ  ٣َُل

 

ِٖ ك٢ َىَٝكٍش رَؼ٠ُ٘خ يُّ َػ٠ِ    ًَـ٤َُٜ٘ ُٔ ُ    رَؼ٠ِ٘خ ٣َ  ِظَِّٚ

 

طُٚ أَكؼخَُُٚ  ََّ َٓ ََ        ا٠ُِ إَٔ أَ ػَّ َٝ َُِٜٚ    اِػـخرُُٚ  َٝ َٓ   

 

 ِٚ ِِ ٖ َكز ِٓ  ٢َِِ ُض َكز ٖ          كََوَِّٜ َٓ َٝ  ََّ ُ  ٛخِكزَُٚ  َٓ َِّٚ َٓ   

 

  :٣ٝوٍٞ ك٢ حُـٍِ 

 

ٌُظّخِد    هُُِض      َُُٚ   ٖ   ر٢َ٘    حُ ِٓ    ٍٕ ٗخِى َٝ 

ُذ ٌِ َٔ ٘ ُٓ َُ    حَُيٓغِ    ك٢    َهيى١ََّّ       حرِ َٝ َٝ        

 

 

َٗز٤َٚ      َُُٚ       ٫    َٖٓ َّ   ٣َوَطُغ   ٣خ     َػ٬

ٟخ َػٖ َػزِيَى حُـ٠ََُذ َِ َْ حُ ٓ ٍَ  ِٖ        ك٢ حُُلٔ

 

ظَُٚ    َّٜ ِٕ       هِ ٍَ    ٣ََكَُغ     ك٢     حُي٣ٞح  كَوخ

ُذ ـِ َ١       ٣ هَِّن     ك٤ٜخ     رِخٌَُّ َٞ       َكظ٠ّ     ُٗ
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   ح٠ُ ٌٟٗٞ حُِٖٓ ٗؼَٙ ك٢   ٣ًِٞ  ٖٓ ٜٗخ٣ظٚ حُؼ٣َٔوَد ٝك٤ٖ        

:  ك٤وٍٞحُِٜٞ  ك٤خس   ٓٞحِٛش ٝحُؼـِ ػٖ  ٝح٤ُ٘ذ  ٝح٤ُ٘وٞهش

 

 ًُُ٘ض َػٌَد حَُل٤خِس َكظ٠ّ      

                                             ٙ َٝ ١َ حُؼَيح َِ ز٢َ٘ َىٛ َٛ  ٗخ

 

    ٍٖ َْ َػ٤ َُص إِ ًُهَض ١َؼ ِٜ  كَ

َؿيطُٚ                                           َٝ َٚ َٝ ُِ ٗخهِ س  حَُل٬

 

: ٍحؿ٣ِوٍٞ ك٢  ك٢ ه٤ٜيس  ٝ

 

 ؿِحٍ طزي١ كؤريٟ ُ٘خ

 ٫٬ٛ ٤َ٘ٓح ٝؿٜ٘خ ٤١ٍزخ                                        

 

 ١َٝكخ ًل٬٤ ٝٝؿٜخ ؿ٬٤ٔ

 ٝهيح أ٬٤ٓ ٝكٔ٘خ ؿ٣َزخ                                         

 

:  ٣ٝوٍٞ ك٢ حُلٌٔش 

 

    ٠٘ ـِ ُِي هُُِض    حُ ُٔ ٍَ ٓخ حُ هخثِ َٝ    

ٍَ  ٫  رََ  ٍحَكشُ    حُوَِِذ                                                كَوخ

 

ٍَُّش       ًِ ِٚ َػٖ  ؿ َٞ ِٕ ٓخِء حُ ٞ َٛ َٝ 

َِ ٓخ ٣َ٘لَُي  َػٖ    هَُِد                                             ك٢ ٤َٗ

 

ه٬ء  ٣ٌ٘ٞ ح٫ طؼخ٠ُ  ًٝؼَ ٌٗٞحٙ ح٠ُ هللا ٤٘ٓٝزٚ  ٤ٗوٞهظٚ  ك٢ ٝ        

ٓ٘ٚ    رؼ٠ْٜ  ٝهي ٓوَ ػ٘ٚ حٛيهخثٚ   ٝطزخػي   ُٚ  ٝٛـَْٛٝح٫ٛلخد 

: ك٤وٍٞ . 

 

 ُْ أْٗ أ٣خ٢ٓ ٫ٝ أ١َحر٢

 أ٣خّ ً٘ض أؿَ أ٣ًخٍ ٗزخر٢                                              

 

 هّٞ أًح هطذ حُلظ٠ أُلخظْٜ
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  ؿٞحَٛ ح٥ىحد  أ٤ُٚ ُكض                                              

  

 ًْ ٖٓ ىؿ٠ ْٛ ْٛ أٓخ١ٞح ؿ٘لٚ

 ػ٢٘ رٍ٘ٞ ًٞحًذ ح٧ًٞحد                                             

 

      ٣َٟٝ  حٕ حُِٖٓ  ظِٔٚ  ٫ٕ حُِٖٓ ح١ٌُ ػخٗٚ ك٢ حه٣َخص ح٣خٓٚ  

:  ٤ُْ ك٤ٚ ٛلخء ٍٝحكش  ًٔخ ٣ظٞهغ ك٤وٍٞ 

 

لخ  َٛ  ِٚ َْ ك٤ ِٕ ك٤ََِ ٓخ َِ ٍُ حُ  َى

كخ                                        َٝ  ِّ َح ٌِ ُِِ أٟ حُِو٤خَٗشَ  ٍَ َٝ 

 

 ٢٘ ُٔ ِِ ِٚ أٍَحُٙ ٣َظ ًُُ٘ض ك٤  ٌ ُٓ 

لخ                                       ِٜ ٘ظَ ُٓ  ُٚ٘ ِٓ ظ٠ طََٟ ٢ُ  َٔ  كَ

 

ُػ٢٘ َِّ ـَ ُ٫ ٣ ٌّ َٞ٣ ُٚ٘ ِٓ  ٓخ 

                                   ِٚ ِٚ  هَزخثُِق  ك٤ ِِ لخ  كِؼ َٓ   أَ

 
ِٚ ُُئَُُئسٌ خ أَٗخ ك٤ ٌَؤََّٗٔ  كَ

يكخ                                 َٜ ُٖ حُ ٌُ ٜ٘خ طَٔ ِٓ  ِْ ؿ َُ  رِخُ

 

 1058 – ٛـ٣َش 450\        طٞك٢  ح٣َُ٘ق حُؼو٢ِ٤ ك٢ َٜٓ ٓ٘ش 

. ٬٤ٓى٣ش 

   ك٢ أٍؿُٞطٚ  حُٔؼظِ  حرٖ  ك٤ٜخ  ٗخهٞ  ٣ٞ١ِش  أٍؿُٞس  ٗؼَٖٙٓ ٝ     

:   ٓطِؼٜخ حُـزٞم  ٝٓيف  حُٜزٞف ك٤ٜخ  ًّ  حُظ٢

 

 (ُوي ٍُص هزَى ٣خػ٢ِ ِٓٔٔخ  )         

 

:  ٝحهظْ رلؼ٢  رٌٜٙ ح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَٙ 

 

ٛخ     ََ ًَ َُِ٘د  حَُحفِ     رخ ٍّ  رِ ُٓٔظَٜخ َٝ 

َِٛذ َٖ حٌَُ ِٓ      َػٌٍحَء ك٢ ؿ٤ِيٛخ ١ٌَٞم 

 

٣َؼخً   ٫   حِِٗو٤خَى     َُُٚ     َٛ طُٚ   ٍَ  كَـخَى
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ُِِِؼَِ٘ذ      ٍِ خ    أََهٌَص    رِخُؼَؤ ًَؤََّٗٔ      

 

ص   ََ ِٓ ًَٔخ    أُ ص َػوَُِٚ ك٤٘خً  ََ َٓ حِٓظَؤ َٝ 

َٓزَِذ َِ  ٓخ     ٖ  َؿ٤ ِٓ        ك٢ َىِّٜٗخ ِكوَزخً 

 

َٖ أَٟل٠  ٤ِ١َوخً  أَػوَزَظُٚ  َػ٠ِ       كَل٤

حَُِِؼِذ َٝ َٖ  ح٧َكَحفِ     ِٓ   ِٚ َٕ ك٤     ٓخ ًخ

 

طُُٚ    ٍَ ٞ َٓ      َِ َّ   ح٧َٓ وخ َٓ    ُّ  ىحًء  طَوٞ

ِد ََ ١َ    ٖ ِٓ   َٕ       َىٝحُإُٙ َػُٞى ٓخ هَي ًخ

 

ُِٛذ  ًحَى  حُيحَء  َػُ٘ٚ    رِٜخ      ٌُ٣  َّ  كَوخ

٤ًَخهٍٞص َػ٠ِ   حُو٠ُُِذ  ٍَ ٛ َُ  َٖ     ٓخ ر٤َ

 

ٌَٛذ      حً       ًَ ٍّ ُد     ُى ََ َ٘٣     ََّ َظ َٝ 

َِٛذ َٖ َػٖ   ًَ ٔ ِٔ ٍٍ ٣َز ٍَ ١ٌذ َػ٠ِ ُى ٍَ     

 

َُ    كَظ٠ً     ُُُٚ ك٢  حَُحفِ  َؿ٤ ٌِ َْ ٣َؼ ٤َُ َٝ 

َٞ حُُ٘ َٝ     َِ َُِٛٝف حَُيٛ  ٍِ ٍَّ رَـَي د     ِؿ

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 حرَح٤ٛـْ  حُل١َٜ  حُوـ٤ـَٝح٢ٗ
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 حُٔؼَٝف  حُو٤َٝح٢ٗ  ط٤ْٔ   رٖ ػ٢ِ  رٖ   ارَح٤ْٛ  أرٞ آلخم      ٛٞ 

 حُِٜٔٔش   ٌٕٝٓٞ حُٜخى ر٠ْ حُلخء حُِٜٔٔش– ٝحُل١َٜ  )رخُل١َٜ 

 ًٝخٗض  ٌٛٙ . (   ٗٔزش ا٠ُ ػَٔ حُلَٜ أٝ ر٤ؼٜخ – ٍحء ِٜٓٔش  ٝرؼيٛخ 

حُٜٔ٘ش رخُو٤َٝحٕ ٓؼَٝكش  ٝحٗظَٜ ك٤ٜخ  حرؼٞ ٗؼَحء حُو٤َٝحٕ ًٝظخرٜخ 

.  حُو٤َٝح٢ٗ

 

 390\     ُٝي  رٔي٣٘ش  حُو٤َٝحٕ  حُظ٤ٔٗٞش  ٌُٝح  ُوذ رخُو٤َٝح٢ٗ ٓ٘ش 

 ٬٤ٓى٣ش  ٝٛ٘خى  ه٬ف  ك٢ حَُٝح٣خص  ك٢ ٓ٘ش ُٓٞيٙ  1000 –ٛـ٣َش 

 

اك٣َو٤ش، ر٘خٛخ ػوزش رٖ ػخَٓ  ر٘ٔخٍ حك٣َو٤خ ٝحُو٤َٝحٕ ٓي٣٘ش          

.   رؼي حُلظق ح٢ٓ٬ٓ٫ حُٜلخر٢، 

 

، ٝٛٞ (اك٣َو٤ٖ رٖ ه٤ْ رٖ ٤ٛل٢ حُل١َ٤ٔ) ٝاك٣َو٤ش ٤ٔٓض رخْٓ      

٢ٔٓٝ ٗؼزٜخ        ٝهظَ ٌِٜٓخ ؿَؿ٤َ،  ٙرخ٤ْٔٓٓض ف  ح١ٌُ حكظظق اك٣َو٤ش

.. اك٣َوْ:   ُٜخ ح٠٣خ ٍ  ٣ٝوخ ٓخ أًؼَ رَرَطٌْ:  ُْٜكو٤َ  ( حُزَرَ   )

 

 حص  هخكِش ُِٗض رٌ حٍٕٝه٢ ٓؼَد،  حػـ٢ٔ حُوخكِش، ٝٛٞ: ٝحُو٤َٝحٕ ُـش

   رخٜٓٔخ،   ك٤ٔٔض  ٍِٗٝ حُوخكِش  ك٢ ٟٓٞغ حُٔي٣٘ش ر٤٘ض  حٌُٔخٕ، ػْ 

حُو٤َٝحٕ رلظق : ٛٞ حْٓ ُِـ٤ٖ أ٠٣خ، ٝهخٍ حرٖ حُوطخع حُِـ١ًٌُٞٝي 

 .. حُوخكِش حَُحء  طؼ٢٘  حُـ٤ٖ، ٝر٠ْ ٓؼ٘خٛخ حَُحء

 

 حُؼَٔ رخٍُٞحهش  ػ٠ِ حرَح٤ْٛ  حُل١َٜ           ٗ٘ؤ ك٤ٜخ  حرٞ حٓلخم 

   ر٤ظٚ إٔ ٖٝٓ كٖٔ كظٚ .  رخٍػخً ك٢ حُ٘ٔن ٝحُ٘ٔن، ًٝخٕ ؿ٤ي حُو٢،

   ٝهِحٗش  ر٤ظٚ حُـخٓغ  كـؼَ   ٬ٓٝٓوخ  ُٚ  حُو٤َٝحٕ ؿخٓغرـٞحٍ   ًخٕ

 حؿِذ  حٝهخطٚ   ٣و٤٠ٜخ  ٓغ ًظزٚ  ٝحٍٝحهٚ  ك٢ حُـخٓغ .  ٝٓيٍٓظٚ .ًظزٚ

 ٖٓ  ١ حُو٤َٝحٕ د ٗزخ حٍُٓٚ ٫ ٝ. ٤ُٚ  ك٤ٚ  ح ٣ـظٔؼٕٞ حُ٘خّ  ًخٕ ٝ 

   ػ٘يْٛ، َٝٗف ُي٣ْٜ، حٍأ٣ّؼي ، ٝ  ٣ؤهٌٕٝ ػ١ِٚ٘زش حُؼِْ ٝحُؼوخكش  

   ؿٔغ  ك٢  ك٘ظَ ك٢ حُ٘لٞ ٝحُؼَٝٝ، ػْ أهًٌٝخٕ ػ٘يْٛ ٖٓ ح٤ٌَُٖٓٔ 

 ٝٛٞ حُ٘خػَ  ح٧هزخٍ، ٝٗظْ ح٧ٗؼخٍ، كخُىحىص ٌٓخٗظٚ ر٤ٖ حُ٘خّ، 

ٝحٌُخطذ  حُٞك٤ي ح١ٌُ ُْ طًٌَ ح٫هزخٍ ػ٘ٚ  حٗٚ  هَؽ  ٖٓ  حُو٤َٝحٕ  رؼي 

 ًظزٚ ك٢ حُٔ٘خ١ن  ٝحٗظَ٘صهَحرٜخ رَ  ٫ُٜٓخ   ٝرو٢  ك٤ٜخ كظ٠ ٝكخطٚ 
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ٝٗظ٤ـش  ٌُُي  . ٝؿ٤َٛخ ٝحَُٔ٘م  ا٠ُ ٛو٤ِش  حُٔـخٍٝس كظ٠ ِٝٛض

.  ًَ كيد ٝٛٞد ح٬ُٜص ٖٓ ِٝٛظٚ  

 

       حرَح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ  حُل١َٜ ٛٞ حرٖ هخُش حُ٘خػَ ح٣َ٠َُ  حرٞ حُلٖٔ 

: ػ٢ِ  رٖ ػزي حُـ٢٘ حُل١َٜ  حُو٤َٝح٢ٗ  ٗخػَ ه٤ٜيس  

 

 (٣خ٤َُِ حُٜذ ٓظ٠ ؿيٙ      حه٤خّ    حُٔخػش   ٓٞػيٙ  ؟  )

 

 حُظ٢ ػخٍٟٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء  ٖٓ ٝهض  ٗظٔٚ  ُٜخ ُٝلي ح٫ٕ  ٝهي 

ػخَٛ  حُ٘خػَ  ٝحٌُخطذ  حرٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ ًٝظذ ػ٘ٚ ك٢ ًظخرٚ 

: حُظَحؿْ   ٝهي حٍٝى  ُٚ ٣ٌٖٛ حُز٤ظ٤ٖ 

 

 كْٜ،... ا٠ٗ أكزّي كزّخ ٤ُْ ٣زِـٚ 

  ٛلظٚ  ا٠ُ ٝٛق  ٣٘ظ٠ٜ   ٫ٝ                                           

 

  أه٠ٜ ٜٗخ٣ش ػ٠ِٔ ك٤ٚ ٓؼَكظ٠

  رخُؼـِ ٠ّ٘ٓ ػٖ اىٍحى ٓؼَكظٚ                                            

 

:    ٝحٍٝى ُٚ ٣خهٞص حُل١ٞٔ ك٢ ًظخرٚ ح٤َُٜ٘ 

 

 ٍٝم حُلٔخثْ ك٢ حُـٜٕٞ        رٌض   ًٔخ  ر٤ٌض ٣خ َٛ 

 

 حُـلٕٞ     ٍحكؼش    ُِوطَ        ٛظلض ٓل٤َح، ٝحَُر٠ 

 

 حُِلٕٞ   طِي   ٗـ٠ ٗـٞ        ػ٠ِ    ٛخؿض   كٌخٜٗخ

 

ًَّط٠٘  حُو٣َٖ   ٓ٘وطغ     ٨ُْٗ         ٠٠ٓ     ػٜيح ى

 

 حُـلٕٞ     ٍؿغ  ًٝؤٜٗخ               أ٣خٜٓخ     كظَٜٓض

 

:   ٖٝٓ ٗؼَٙ حُـ٢ُِ ٌٛٙ ح٫ر٤خص حُـ٤ِٔش 

 

  ًظٔض ٛٞحى كظ٠ ػ٤َ ٛزَٟ 



 101 

  ٠َُٔٓ   ٌٓخطٔظ٠  ٝأىٗظ٠٘                                          

 

 ُْٝ أهيٍ ػ٠ِ اهلخء كخٍ

  ٣لٍٞ رٜخ ح٠ٓ٧ ىٕٝ حُظؤ٠ٓ                                        

 

 ٝكزي ٓخُي ُلظ٠ ُٝلظ٠ 

 ٝاظٜخٍٟ ٝأٟخٍٟ ٝك٠ٔ                                          

 

  كبٕ أٗطن كل٤ي ؿ٤ٔغ ٗطو٠

 ٝحٕ أٌٓض كل٤ي كي٣غ ٗل٠ٔ                                        

  

 حُل١َٜ  حرٞ حٓلخم  حرَح٤ْٛ   ٗخػَ ٓزيع  ًٝخطذ  رخٍع          ٝ      

.   ٓيٍٕٜٝٓ٘ٞ ٝٗؼَٙ ٝ 

  

ٝحٍرؼٔخثش   ٝه٤ٖٔٔ   ػ٬ع453 \ ٓ٘ش (  حٍُٜٔ٘ٞس )  رٔي٣٘ش طٞك٢       

 ٬٤ٓى٣ش   ٝٛ٘خى ٍٝح٣خص  ٓوظِلش  طوٍٞ  حٜٗخ  طٞك٢ ٓ٘ش 1059 –ٛـ٣َش 

 ٬٤ٓى٣ش  1068 – ٛـ٣َش 460\  ٛـ٣َش  ٝه413َ٤\ 

 

  ٣ظ٤ِٔ  ٗؼَٙ  رخُـٞىس  ٝحُزَحػش  ٝهخٍ حُ٘ؼَ ك٢ حؿِذ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش 

:  ٖٝٓ ؿ٤َٔ  ٗؼَٙ، ُٝٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَ

 

ٍٍ ٫ّ        أٍٝى هِز٢ حَُىٟ                      رـيح  ػـٌح

 

أر٤ٞ ٓؼَ حُٜيٟ       أٓٞى ًخٌُلَ ك٢                   

 

:  ُٝٚ  ػيس  ًظذ  حٜٛٔخ 

  ك٤ٚ  ٝاٗٚ ٤ُٔـغ  حُوخُي ًظخرٚ :( َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد)ًظخد - 1

 ًخٕ ٕ  ٝحُٔئُلٞ  ك٢ ػٜيٙ  ٣لؼَ  ًخٕ  كظ٠ ك٢ ط٤ٔٔش ًظزٚ، ًٌُٝي

َّ  ؿٔغ ٣ٜلٞٗٚ  حٗٚ  حُٔظويٕٓٞ   ٝط٤ِٔ   ٝٛق ٛخىم،  ٝٛٞ ؿ٣َزش  ً

ؿٔغ ك٤ٚ ًَ ؿ٣َزش ك٢  .ك٤ٚ  رؼٞ ح٧كٌخٍ ك٢ حُؼَٜ حٌُٟ ػخٕ  حطـخٙ

 ٫ر٢ حُل٠َ حُؼزخّ  ح١ٌُ ٍكَ ح٠ُ   ٛـ٣َش450 حُلٚ ٓ٘ش ػ٬ػش أؿِحء،

. حَُٔ٘م ٤ُ٘ظ١َ ًظزخ  ٤ُـ٤٘ٚ ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حٌُظذ كٜٞ  ًظخد ٗخَٓ 
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ك٢ ٓـِي ٝحكي ك٤ٚ ِٓق   ( حُٜٕٔٞ ك٢ َٓ حُٜٟٞ حٌُٕٔ٘ٞ)ًظخد- 2   

   ٝٗٞحىٍٝآىحد

ٍٗٞ حُطَف ٍٝٗٞ حُظَف - 3

.  ًظخد حُؼـخثذ  ٝحُطَف  - 4

 

:      ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ ح٫ر٤خص حَُحثؼش 

 

 ػ٘خإى ًخَُٝٝ ك٢   َٗ٘ٙ

  هطَٙ  ك٢ ُـ٤غح ى ٝؿٞىى                                    

 
 ٝٓخ  أٗخ  ٖٓ  ٣زظـ٢    ٗخث٬ً

 رٔيكي إٔ ؿخء ك٢    ٗؼَٙ                                      

 

 ٌُٖٝ ُٔخ٢ٗ اًح ٓخ    أٍىص

 ًِ هطَص ػ٠ِ  ًًَٙ  ٓي٣لخ                                  

 

 كوخٗض    ػيٝى       أ٣خٓٚ

 ٫ٝه٠ حٌُٞحٍع ٖٓ  ىَٛٙ                                   

 
ً  ٫ٝ  ػخٕ  ٣ٞٓخً  رٚ    آٓ٘خ

 ٍ ك٢    أَٓٙ ٫ٝ رِؾ حُٔٞء                               

 

 

 

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

 

 

 

 

 

رٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ                 ح  
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        حُو٤َٝح٢ٗ ح٫ُى١ حُٔلٔي١ رٖ ٤ٍٗن  حُلٖٔ  أرٞ ػ٢ِ      ٛٞ 

  

 حُـِحثَ  طوغ َٗمحُظ٢  (حُٔلٔي٣ش)ٓي٣٘ش ُٝي رخ٤ُِٔٔش حُٔؼَٝكش د        

 (حُٜٔي٣ش ) ٝه٤َ د  ح٤ُِٔٔش   ٢ٛٝ كخ٤ُخ ػخٛٔش ٣٫ٝش   هٔ٘ط٤٘ش رـٜش

حهٌ طؼ٤ِٔٚ ٝ ٬٤ٓى٣ش  1000-    ػ٬ػٔخثش  ٝطٔؼ٤ٖ ٛـ٣َش 390\  ٓ٘ش 

  ك٢ طْٞٗ   ا٠ُ حُو٤َٝحٕ ٜٓ٘خ  ٣خكؼخ رٜخ ػْ حٍطلَ طؤىد ح٢ُٝ٫ رٜخ   ٝ

.  ٛـ٣َش  ٓض ٝأٍرؼٔخثش406 \ٓ٘ش  

 

    ٌُح ط٠ٔٔ  رخ٫ُى١  ٖٓ ٓٞح٢ُ ح٧ُىح  ٢ٍٓٝ          ًخٕ ٝحُيٙ  ًِٓٔٞخ

  ػِْ ص ف ح٤ُٜخؿش،ك٢ ٜٓ٘ش  (حُٔلٔي٣ش  ) رِيس  ك٢ ٣ؼَٔ ٙ ًٝٝخٕ  أد

س  حر٤ٚ ح٫حٗٚ ك٠َ ح٫ىد  ػ٠ِ حٌُٛذ كَحف ٣٘٘ي طؼ٤ِٔٚ ك٢ حُ٘ؼَ ٛ٘غ

.ٝح٫ىد ٝحُِـش    

 

ك٢ ٖٓ   هخٍ حُ٘ؼَرٜخ ٝ   (حُٔلٔي٣ش) ح٧ىد د  حُوَإٓ ح٣ٌَُْ هَأ    

ح٫ حٗٚ ٝؿي ك٢ ٗلٔٚ    كوي ريأ ك٢ ٗظْ حُ٘ؼَ هزَ إٔ ٣زِؾ حُلِْ، . ٓزٌَس 

   ٓ٘ٚ ىٝ ا٠ُ حُظِ  ٗلٔٚ طخهضحَُؿزش  حُِٔلش  ُظؼِْ  حُ٘ؼَ ٝىٍحٓظٚ  ف

.  ٝحُظظٌِٔ  ػ٤ِْٜ ح٧ىد حُ٘ؼَ ٝأَٛ ٬ٓٝهخس ٝىٍحٓظٚ    .  

ًٝخٗض حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ هي ططٍٞص ك٢ حُٔـَد ططٍٞح ًز٤َح ٝطًَِص    

ك٤غ . ٓؼظْ ح٧ٗ٘طش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝح٧ىر٤ش ك٢ ٓي٣٘ش حُو٤َٝحٕ 

ًؼَص حُيٝح٣ٖٝ ٝحُٔٔخؿي ٝكِوخص حُؼِْ ٝح٧ىد ، ٝأىٟ حُظ٘خكْ ر٤ٖ 

 ك٣ٌَش ٝأىر٤ش ُْ طَ أك٣َو٤خ ٓؼِٜخ ك٢ ػَٜ  ٝحُ٘ؼَحء ا٠ُ كًَش ح٧ىرخء 

 ٓ٘ش   حُو٤َٝحٕ   ا٠ُ  ٗخػَٗخ كَكَ . ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ٖٓ ػٍٜٞ حُيُٝش 

   رٜخ ً٘خػَ ٝحٗظَٜحٍرؼٔخثش  ٝٓض ًٝخٕ  ػَٔٙ  ٓظش  ػَ٘ ػخٓخ  

  ك٢ ًُي حُٞهض ػخٛٔش حُو٤َٝحٕ  ًٝخٗض (حُو٤َٝح٢ٗ  )  كو٤َ  ا٤ُٜخ ٝٗٔذ

 كيٍّ حرٖ   ٝح٧ىرخء رخُؼِٔخء  طؼؾ  حُٜٜ٘خؿ٢، (ر٢٘ ١َ٣ُ )   ُيُٝش

 ٝحُز٬ؿش ػ٠ِ  ٝحُ٘وي   ٝح٧ىد ٝحُؼَٝٝٝحُ٘لٞ    ٝحُ٘ؼَ ٝحُِـش ٤ٍٗن 

 رٖ ؿؼلَ حُوِحُ   دمحم أهٌ حُؼِْ ػٖف ػَٜٙ،   ٗٞحرؾ   ػيى ٖٓح٣ي١ 

 ٝأر٢ آلخم   ح٣َ٠َُ  َٜٓ  رٖ أر٢  ٝدمحم رٖ ػزي حُؼ٣ِِ حُو٤َٝح٢ٗ

 رٖ   دمحم أر٢ ػزي هللا  ٝر٤ٖ   ر٤٘ٚ ٝحٗظَٜ   ًٝخٗض .حُل١َٜ حُو٤َٝح٢ٗ

   ٝٓـخ٣ٍخص َٗف حُو٤َٝح٢ٗ ٝهخثغ  رخرٖ   رٖ أكٔي حُٔؼَٝف  ٓؼ٤ي أر٢

 . .ًؼ٤َس
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روٜخثي   (حُٔؼِ رٖ رخى٣ْ) حُو٤َٝحٕ   كخًْ  ٤ٍٗن حرٖ ٓيف            

 رَث٤ْ ى٣ٞحٕ  ، ػْ حطَٜ  طو٣َزٚ ُٚ  ك٢  ًٝخٗض ٓززخ كخُص اػـخرٚ

أُق . ح٩ٗ٘خء رخُو٤َٝحٕ ، أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أر٢ حَُؿخٍ حٌُخطذ ٝٓيكٚ

ٝهي ٫ٝٙ ػ٢ِ رٖ .  ( حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝٗويٙ )ٙ ح٤َُٜ٘ ُٚ ًظخد

. . رخُـ٤ٖ أر٢ حَُؿخٍ ٗئٕٝ حٌُظخرش حُٔظٜـِش  

 

 ك٢ حُوـ٤َٝحٕ ا٠ُ إٔ ُكلض ػ٤ِٜخ رؼٞ حُوزخثَ  حرٖ ٤ٍٗـن ٝرو٢      

 ٖٓ ىٓخٍ ٤ًٝق ٗوٞ ر٘ٞ ٬ٍٛ  ٝهِلض  حُوخىٓش ٖٓ حَُٔ٘م حُؼَر٤ش

حُؼٜي ٝؿيٍٝح رخُو٤َٝح٤٤ٖٗ، كوظِٞح حَُؿخٍ، ٝٓزٞح حُ٘ٔخء، ٜٝٗزٞح 

ٍ حُ٘خػَ هَٝؽ حُّ٘خّ كلخس ػخث٣ٌٖ  ّٞ ىٝح ح١٧لخٍ، ٝهي ٛ َّ ح٧ٓٞحٍ، ٝٗ

 كخكظِض حُو٤َٝحٕ  ٝهَرظٜخ  رَرْٜ، هخثل٤ٖ، ٛخٍر٤ٖ، ٣لِٕٔٞ أ١لخُْٜ

ٝه٤َ ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ٝحكَهظٜخ ًُٝي ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ  كوخٍ ك٢ ًُي 

: ه٤ٜيطٚ  ح٤ُٗٞ٘ش ك٢ ٍػخء ٓي٣٘ش حُو٤َٝحٕ حهظطق ٜٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

ٍّ ٓخىٍس َح ًِ  ٖ ِٓ َٕ ك٤ٜخ  ْْ ًخ ًَ     

                                          ِٕ نِ ح٣٩ِٔخ ِٓ ٞح َٗ  ِٙ ِٞ حُٞؿٞ   ر٤ِ

 

َٖ ػ٠ِ حُي٣خَِٗش، ٝحُظُّو٠َ ٤ٗ ِٝ ظؼخ ُٓ    

ٍِ   ك٢   هللِ                                              َح ْٓ ِٕ  ح٩ِ  ٝح٩ِػ٬

 

ٌََّٛرٞح ٝ َّ ؼُٞح حُؼِٞ َٔ         ٝأثٍٔش َؿ

َٖ حُلي٣ِغ                                             َُ٘ٓ َ ٌِ ْ٘ ُٓ ٝ  ِٕ  َِ حُوَُآ

 

َ٘لٞح ًَ  ْ ُٜ ُْظَ ْٕ ٓخَء       ُػِٔخٌء ا

                                           ِٕ ٍَٛش ٝكَٜخَكٍش ٝر٤َخ ٠ رلَوخ َٔ  حُؼَ

 

ْْ ُٜ ُْ ٍأ٣ْظَ        ٝاًح ىؿ٠ ح٤َُِ حُز٤ٜ

                                               َٖ ٤ِِ ّ ظَزظِ ُٓ     ََ ُّ ِٕ    طَزَظ زخ ْٛ َُّ    حُ

 

ْْ اًح  ِٜ ُٕ رِ         ًخَْٗض طُؼَيُّ حُو٤ََْٝح

سَ   حُٔ٘خرَ ػّي                                                ََ ْٛ َُ   ِٕ  حُزُُِيح

 

ٍَ ُٝكنَّ ُٜخ،  ْٜ َٓ َْٛض ػ٠ِ  َُ ٝ    
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                                       ِٕ ، َٝػَيْص ػ٠ِ رَـْيح ْْ ِٜ ٛٞ رِ ِْ  ًٔخ طَ

 

ُٜ٘خ ْٔ ََ ُك َٓ ْٕ طٌخ خ أ َّٔ َُْٔ٘ض كِ           َك

خ                                           َٔ َٓ َُّ   ا٤ُٜخ  ٝ ًُ ٍف   َْ ١َ  ِٕ   ٍح

 

ًُُِّٜخ  َُ ؼَْض ك٤ٜخ حُل٠خثِ َّٔ          ٝطَـ

                                             ِٕ ِٖ ٝح٣٩ِٔخ َٓ ََّ ح٧َ َل َٓ  َٝؿَيْص 

 

قٍ ِٗ ُّ ٗظَسَ ًخ ْص ُٜخ ح٣َ٧خ ََ            َٗظ

                                                 ِٕ ْؼ٤خ ِٓ قٍ  ِٗ ُٗٞ ر٘ظَِس ًخ َْ  طَ

 

هُٞػٜخ ُٝ  َّْ ٍُ ُك                كظ٠َّ اًح ح٧هيح

                                                ِٕ ٍس ٝأَٝح يَّ ُٔ ُِ   َٝىٗخ حُو٠َخُء 

 

            َٜٓخثٍِذ ٖٓ كخِىعٍ أٝ ٗخثٍِذ 

                                                ِٕ ْٛٔخ َغ ٖٓ ر٢٘ َى َّٔ ْٖ طـ َّ٘ ِٓ  

 

 ُْ ُٛ ٍي أَطَُح َٔ ِش أَْك َّٓ ُ ٌَٞح رؤ               كَظَ

٠َٓخٕ؟                                              ٍَ ٘ٞح ػوخَد هللاِ ك٢  ِٓ أَ

 

ٓخِص ٝأَْهلََٝح ََ ْز ُٔ    ٗو٠ٞح حُؼَٜٞى حُ

                                                ِٕ ، ُْٝ ٣َلُٞح ر٠ََٔخ ِٚ َْ ح٩ُ َٓ ًِ  

 

ٝح َُ ٍِ ٝأػَ ٞح ـَ ٍَ حُ         كخٓظلٔ٘ٞح َؿْي

                                                ِٕ لَشَ حُِّ٘ٔٞح ْ٘ ًَ ٝ ِْ َْٓز٢َ حُل٣َ
 

َٝح َٜ َُٓٞء حُؼٌَحِد ٝأَْظ  ُْ ُٛ         ٓخٓٞ

                                                  ِٕ ؼخ ْٟ َٖ ح٧َ ِٓ ٞح ًَ  َٖ ِل٤ ّ ِٔ ظؼ ُٓ  

 

 ْْ ُٜ ٣ُو َِ َٛ َٕ ك٬ ٣ُـخُع  هٞ َِ ْٜ ظَ ْٔ َ٣       

                                                   ِٕ خ ْٗ َٖ ح٩ٍِ ِٓ َٓجِٔٞح  كظ٠َّ اًح 

 

خ أْٗليٝح ٓخ َّٔ ُْ كِ ُٜ َٓ            كخُىٝح ٗلٞ
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                                                 ِٕ ٞح ُٛ ٍض ٝ ِٓ ْٖ ٛخ ِٓ ؼٞح  َّٔ  َؿ

 

ٍْ ٬رِ َٓ ٝ ٍَ َٛ ْٞ ٖ َؿ ِٓ ظَْوَِٜٞح  ْٓ        ٝح

ٍَ ٝأَٝح٢ٗ                                                      ١ََٝحثٍِق ًَٝهخثِ

 

ْْ ِٜ َٖ رَرِّ ؿٞح ُكلخسً ػخث٣ٌ ََ              َه

                                               ِٕ ٞح ُْ خثِِذ ح٧ َٜ ٓٝ ْْ كِٜ ْٞ ْٖ َه ِٓ   

 

ٍش َٔ ٤َيٍس ٝكَِط٤ ُِ َٝ  ّ َِ ٌُ رُٞح ر ََ َٛ                  

                                                َُّ ٌُ ٍَِش  ٝرِ َٓ ٍْ ّ   أَ َِ ًُ ٝ   ِٕ خ َٜ  َك

 

٣ٍِس  ِِ ٜخِس َػ َٔ ٍَ ًخُ ٌْ ّ رِ َِ ٌُ            ٝرِ

                                                 ِٕ كِٜخ حُلَظَخ َْ ٍَ رَط ْٔز٢ِ حُؼُوٞ طَ

 

ِٞٗخفِ ًؤََّٜٗخ َِش حُ زَظَِّ ُٓ ٍى  ْٞ                َه

                                                ِٕ ُْزَخ ٌَ ٣ُِٞف ػ٠ِ ه٤٠َِِذ ح َٔ    هَ

 

ُغ َػْوزٍش  ِٓ ٍُ ؿخ ُي حُٔؼٔٞ ـِ ْٔ َٔ        ٝحُ

                                             ِٕ ًخ ٍْ ُْ ح٧ ظِ ُٓ  ِٖ ؼخ١ِ َٔ ُد حُ َِ   َه

 
ـْ٘خُٙ رَْؼُي َؿٔخَػشٌ ٌَ كٔخ طَ               هَْل

٬ِس                                               َٜ ُِ   ٍْ ْٔ ِٕ َه   ٫ ٫ٝ ٧ًَح

 

َٕ ر٘خإٙ  ك٢ِ هللاِ ًخ َٞ              ر٤ٌَْض رَ

َْ حُز٘خ                                                ٝحُزخ٢ٗ  ٝحُٔزظ٠٘  ِْٗؼ

 

 ٢ِ ـَ ْ٘ ٤زشً ٓخ طَ ِٜ ُٓ ْْ رِظَِي       أَْػِظ

                                              ِٕ َِٞح َٔ ْ٘و٢٠َ حُ ََٔحطُٜخ أٝ ٣َ   َك

 

ٛخ  َِ ْٓ َ ٍُ حُؼَحِم رؤ َٞ ًُ   كَِْٗض ُٜخ 

                                        ِٕ حٓخ ََ ََ ٝحُُو ْٜ ِٓ ٝ ِّ آ َّ٘ ٟ حُ ََ   ٝهُ

 

ٌََّيْص ُٜٔخرِٜخ ٝطََ٘        ٝطَِػَِػْض ُ
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                                              ً ْ٘ي  ر٬ُِى  أَٓلخ ِٜ ِٕ  حُ ْ٘يح ّ ِٔ  ِِ ٝحُ

 

ٍِ رَؼْي َه٬ثِٜخ           َٝػلخ ٖٓ ح٧هطخ

                                                َٖ ٍْ ٓخ ر٤َْ َْٗيُُ ِٕ  ا٠ُ   أَ ٞح ِْ   ُك

 

َ ِٛ ٝح َُ  ََ َٖ ؿ٤        ٝأٍٟ حُّ٘ـّٞ ١َِْؼ

َحٕ                                                   َٔ َْ حُوَ َّٖ ٝأَْظَِ ِٜ ٍِ ك٢ أُْكِو
ً ؼخ َّ٘ َْٔض َه َّْ أَٓ ُّ٘ ٍَ حُ زخ ـِ   ٝأٍَٟ حُ

                                              ِٕ ع حُؼَّو٬َ َِ ْػ َِ ُٜٔخرِٜخ ٝطَ َُ  

 أطَٟ ح٤ُِّخ٢ُ رؼيٓخ َٛ٘ؼَْض ر٘خ

؟                                                ِٕ ٍَ ٝطَيح ُٛ  طو٢٠ ُ٘خ رظَٞح

 

ِٛخ  ِٕ ًؼَْٜي َٝ حُو٤َٝح  ٝطُؼ٤ُي أٍ

                                         ِٕ ُِِق ح٧ُٓخ ٖ ٓخ ِٓ ك٤ٔخ ٠٠ٓ 

 

ِِٜخ  ُٕ رؤٛ ٓخ ِّ َْٔض ٝهي َُِؼَذ حُ  أٓ

                                             ِٕ ٟ ح٧َْهَح ََ ُْ ُػ ِٜ ؼْض رِ ٝطوَطَّ

 

َٓزخً ٝطَ٘ظَّظٞح  هٞح أ٣َِْي١  ََّ  كظلَ

                                          ِٕ ١خ ْٝ ُْ ػ٠ِ ح٧َ ِٜ  رَؼْي حؿظٔخِػ

 

 

ط٤ْٔ رٖ  )ك٤غ أهخّ كظَس ك٢ ً٘ق أ٤َٓٛخ  (حُٜٔي٣ش  )كـخىٍٛخ ا٠ُ ٓي٣٘ش 

:هخٍ ك٤ٚ ٝٓٔخ   ٝٓيكٚ (حُٔؼِ  

 

   ك٢ حُ٘يٟ أٛق ٝ أهٟٞ ٓخ ٓٔؼ٘خٙ

ٍِ حُوزَ  ٖٓ  ِْ   ٌٓ٘ حُٔؤػٞ         ُِ هي٣

                                      

ِٖ حُل٤خ  ط٣َٜٝخ أكخى٣ًغ ٍُ ػ   ح٤ُٔٞ

َِ ػٖ ػٖ                                             ِْ  ح٤ٓ٧َ  ًِق  حُزل   ط٤ٔ

 

 ًخٕ حرٖ   ، ٝهي( حٍُسّ )ى٣٘ش رْ حٗظوَ ا٠ُ ؿ٣َِس ٛو٤ِش، ٝحهخّ          

 ر٤ٖ   ٓٔغ ػٖ ًَّ أ٤َٓٛخ  ًٝخٗض  ا٤ُٜخ  ُٔخ حُو٤َٝح٢ٗ  هي ٓزوٚ َٗف 
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ه٠خص   ٓ٘خحرٖ ٤ٍٗن ٝحرٖ َٗف  ك٢ ٓي٣٘ش حُو٤َٝحٕ ح٧ى٣ز٤ٖ حٌُز٣َ٤ٖ 

  ح٤ٓ٧َ كخًْ حُو٤َٝح٠ًٕ ٗخٍٛخ حُظ٘خكْ ح٧ىر٢ ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُظلخصًٜٝٓخؿخس  أ

 رٜو٤ِش طٔخٓلخ   أهَٟ  كِٔخ حؿظٔؼخ  ًحى  ٝا٠ُ ح طخٍس  ا٠ُ ٌٛ(  حُٔؼِ )

ح٧ٗيُْ ، ػ٠ِ حُٔلَ ح٠ُ ٝأهخٓخ رٜخ ُٓ٘خ ، ػْ حٓظٜ٘ٞ حرٖ َٗف ٍك٤وٚ  

:هخث٬  حرٖ ٤ٍٗن ٙ كؤٗ٘ي   

 

ِٝ أَٗيُْ  ٍْ خ ٣َُِٛي٢ٗ ك٢ أ َٔ ِٓ  

ؼظ٠ِِي                                ُٓ ٍٍ ك٤ٜخ ٝ أٓٔــخء ٓـُوظِي  

 

ٌٍَش  ِٔ َٓ  َِ ََِٓطٍ٘ش ك٢ ؿ٤  أُوخُد 

َِٓي                             ُشَ ح٧ ْٞ َٛ ٢ حٗظِلخهخ ً ٌِ َِّ ٣َْل ِٜ ًخُ  

 

:كؤؿخرٚ حرٖ َٗف ري٣ٜش   

 

ـَي ِٓ ٍَ  ك٢   حُـَُرشُ إ طَ َ٘ ْؼ َٓ  

ََ حُّطْزُغ  هْي                          ْْ َػ٠ِ   ُؿزِ ِٜ ـ٠ِْ رُ  

 

 ْْ ِٛ ٍِ َض كََيح ْٓ خ ُى َٓ  ْْ ِٛ ٍِ   ك٢ِ َىح

                        ْ ِٜ ِٟ ٍْ أ َض َٝ ْٓ خ ُى َٓ   ْْ ِٜ ِٟ ٍْ   ك٢ِ أ

  

          ُِّٝ حٌُٖٔ ك٢    ٛو٤ِش  حٕ  طٞك٢  ك٢  ؿ٣َِس  ٛو٤ِش  رٔي٣٘ش   

.ٝىكٖ ك٤ٜخ .  ٬٤ٓى٣ش 1071 – ٛـ٣َش 463\ ٓ٘ش  (ٓخٍُس  )   

 

حٓخ ٍح٣ٚ  ك٢ ٗخػَ  ٝٗخهي  ٝرخ كغ  حى٣ذ  كخَٟ        حرٖ ٤ٍٗن   

: حُ٘ؼَ ك٤وٍٞ ك٢ ػٔيطٚ   

حُِلع، ٝحُُٕٞ، : ُ٘ؼَ ٣وّٞ رؼي ح٤ُ٘ش ٖٓ أٍرؼش أ٤ٗخء، ٢ٛٝح)     

 ٖٓ ح٬ٌُّ ُٓٞٝٗخً ٓول٠   حُ٘ؼَ؛ ٧ٕ ٝحُٔؼ٠٘، ٝحُوخك٤ش، كٌٜح ٛٞ كي

٤ُْٝ ر٘ؼَ؛ ُؼيّ حُوٜي ٝح٤ُ٘ش، ًؤ٤ٗخء حطِٗض ٖٓ حُوَإٓ، ٖٝٓ ٬ًّ 

:  ٗؼَ، ٝحُٔظِٕ  ٣طِن ػ٤ِٚ أٗٚ  ُْ  ٓٔخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، ٝؿ٤َ ًُي  

  ، ٌُٜٝٙ حُؼِش ٢ٔٓ   كوزِٚ، كٌؤٕ حُلؼَ ٛخٍ ُٚ ٓخ ػَٝ ػ٠ِ حُُٕٞ  

 كؼَ ٓطخٝػش، ٌٛح ٛٞ حُٜل٤ق، ٝػ٘ي  ٓخ ؿَٟ ٌٛح حُٔـَٟ ٖٓ ح٧كؼخٍ

٣ٞٗض : ١خثلش ٖٓ أٛلخد حُـيٍ إٔ حُٔ٘لؼَ ٝحُٔلظؼَ ٫ كخػَ ُٜٔخ، ٗلٞ

، ٝر٤٘ض حُلخث٢  ٍٞ ٍٞ ٝٓ٘ظ ، ُٝٝٗض حُي٣٘خٍ كٜٞ  حُِلْ كٜٞ ٓ٘٘ ٍٖ كٜٞ ٓ٘ز
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ك٢ حُؼوٍٞ، ٝٛٞ ٣ئى١ ا٠ُ ٓخ ٫ كخؿش  ٓؼِٚ  ٓظِٕ، ٌٝٛح ٓلخٍ ٫ ٣ٜق 

ُ٘خ رٚ، ٝٓؼخً هللا إٔ ٣ٌٕٞ َٓحى حُوّٞ ك٢ ًُي ا٫ حُٔـخُ ٝح٫طٔخع، ٝا٫ 

   ( ك٤ٚ ٖٓ ٍم ًٛ٘ٚ  ٣ـ٢ِ  ك٤ِْ ٌٛح ٓٔخ

   

حرٖ ٤ٍٗن  ٗخػَ  ٝٗخهي  ُٝـ١ٞ  رخٍع  هخٍ حُ٘ؼَ ك٢ ًَ  ك٘ٞٗٚ       

ٝحؿخى  ك٤ٜخ  كـخء ٗؼَٙ ك٢ حػ٠ِ حَُٔحطذ  ٝحٓزٌٜخ  كٖٔ ٗؼَٙ ك٢ 

:حُـٍِ ٣وٍٞ   

 

ٟ ٍَ َٞ ِْ َِ ک ْٖ ََٗظ ِٚ َػ ٍق ٣َْل٤ٔ َٜ ْل َٜ ُٓ َٝ  

ِِي طلَض                                ُٔ ُٕ ٠ٌَ٘ٓ حُ ِٚ ؿ٤َح   هِزخرِ

 
ِٕ کجْظ٢ِ٘ كؤَط٤َْظُُٚ ٓخ ا٢ََُِّ أَ ْٝ  أَ

ُن                                 ُٓ َ٣ َُ ْٖ ٝحُلـ ٓ  ٍِ ِٚ  ِه٬     ِٗوخر

 

َٛزَْض  ْٞ ظَ ْٓ ٍِ َكظ٠َّ ح ْي َّٜ ِ ُِ ظُُٚ  ْٔ َٔ َٟ َٝ  

                                ٢ِّ٘ َٞ ٤ْ١ِِذ  ػ٤ِخر٢ ِٓ ِٚ  رَْؼ   ػ٤ِخرِ

  

َػظ٢ ْٞ َُ َّ ََّ َٟ  ُْٚ٘ ِٓ ح  ُض َهيًّ ْٔ  كََِؼَ

ؿؼَُِض                             ٛخ   أ١ُل٢  َٝ ََّ ِٚ َك رَِٟخرِ  

 

ِٚ ِِٞػ ُٟ ٍحِء  َٝ  ْٖ ِٓ ِْز٢  َّٕ هَ َ ؤ ٌَ  كَ

                                ً َُ  ١ََرخ خ   هَِزَُٚ   ٣َُوزِّ َّٔ ِٚ َػ   رِ

 

:ٝك٢ حَُػخء ٣وٍٞ   

 

ُٙ ََ هَْز َٝ  ِٕ ٝح ََ و٤َْ ُْ َٝ ح ٍْ و٠َ هللاُ أَ َٓ  

                                   ُِ ٌٚ َػ٢ََِّ َػ٣ِ ْو َٗ كَل٤ٜخ ػَٟٞ   

 
ُ ْٖ أُِكزُّٚ ٔ َّٓ ِد  َْ وُ ُْ  طََٟ أ٢ََّ٘ٗ رخ

َٖ حُّي َػ٠ِ رُْؼِي                                 ُُ  ٓخ ر٤َْ ٍِ أَكُٞ ٣خ ِِ  

 
ـْظَشً َٖ رَ ِلز٤ِّ ُٔ َٕ اِْىٍحُى حُ ْٕ ًخ اِ َٝ  

                                 ُُ َْ ٣َـٞ ٤َُْ ِّ َِٛذ ح٣َ٧ّخ ٌْ َٓ َػ٨ٟ   
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:  ٝك٢ حُلٌٔش ٣وٍٞ 

 

  اًح ً٘ض طٜٟٞ حًظٔخد حُؼ٘خء

                             ّْ ٍَ هَٞف حُؼي ٝ ٫ ط٘لن حُٔخ  

 

  ٍػزٞرٍش    ًؼٌٍحَء  كؤٗض

ّ  ٝ طو٠٘ ح٧ٍ  حٌُ٘خف طُلُذ                              

 

:٣ٝوٍٞ ح٠٣خ    

 

ٍن ِٗ ْوَِشُ ػخ ُٓ  ِٕ ِْ ُٔ ِْ ُِ  َْ َٛ   َه٢َِ٤َِّ 

٢َْٛ ٫ طَْي١ٍ أ                               َٝ ٍُ ك٢ أَْك٘خثِٜخ  ّْ حَُّ٘خ َِ   

 

٤زَض رِٞحِكٍي ِٛ ٠ٌِْ أُ ٌَْض ػَ َٓلخٌد َك  

                                 َِ ِٝ ػ٠ِ هَْز ٣خ َِّ َٞ حُ كَؼخَؿْض َُُٚ َْٗل  

 

َلْض َّٗ َٞ ؼخً ك٢ ُهيٍٝى طَ ْٓ ُم َى ََ ْه ََ  طَ

                                  َِ َٖ حُظِّْز ِٓ ِم ١َُِحً  َْ ُْزَ كُٜخ رخ ٍِ طخ َٓ  

 

:٣ٝوٍٞ ك٢ حُٞٛق   

 

َِ ح٧ٗٞحٍ ٍَ ك٢ ُكِ  ٝ ًؤٕ ح٧ٗـخ

َُ  ىٓؼُُٚ   ٝ حُـ٤ُغ                             ٍحِم ؿ٤

 

ًٖ ٖٓ ٓخِء ٍٝى  ؿخ٤ٗخٍص ٍٗ٘

ِٙ ك٢ ٝؿ٘خِص                          ح١٧ٞحِم  حُٞؿٞ

: ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ   

 

 كـض ا٠ُ ٝؿٜي أرٜخٍٗخ

ِٖ  ٣خ ًؼزشَ   ١خثؼش                        حُلٔ

 

 طُٔٔق هخ٫ً ٓ٘ي ك٢ ٝؿٍ٘ش
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                     ِٖ َِ ح٧ِٓٞى ك٢ حًَُ ًخُلـ   

 

:  ًٝخٕ  ٣ظـ٘ذ  ًٍٞد حُزلَ كِٔخ حَٓٙ ح٤ٓ٫َ رٌُي  حػظٌٍ ُٚ كوخٍ    

  

ٍَ َِ ك٢ ػـ   أَٓط٢٘ رًَٞد حُزل

ؿ١َ٤ كي٣ظي كخهٜٜٚ ر١ٌ حَُحِء                             

 

  ٓل٤٘ظٚ   كظ٘ـ٢٘٤    ٌٗٞف ٓخ حٗض

ٝ ٫ ح٤ُُٔٔق أٗخ أ٢٘ٓ ػ٠ِ حُٔخِء                              

 

  ًؼ٤َس ٝهي ًظذ حُؼي٣ي طٜخ٤ٗق   حرٖ ٤ٍٗن  ػخُْ ٝحى٣ذ  حُق   

: ٖٓ حٌُظذ حُٜٔٔش  حٗظَٜ  ٜٓ٘خ    

ك٢ ٓلخٖٓ   ًظخد حُؼٔيس ك٢ ٓؼَكش ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝٗويٙ ٝػ٤ٞرٚ - 1

٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ ه٬ٛش آٍحء حُ٘وخى  .حُ٘ؼَ ٝٗويٙ ٝآىحرٚ ح١ٌُ ٓزن ًًَٙ

أىر٤ش   ًٔخ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٟٓٞٞػخص  ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٓزوٞٙ  ح٣ٌُٖ 

   ٣ٝؼظزَ حٜٛٔخ  َٝٓؿؼخ ٖٓ  َٓحؿغ حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘وي ح٫ىر٢.ٜٓٔش

ىًظخد ح٧ًٗٔٞؽ ٝحَُٓخثَ حُلخثوش ٝحُ٘ظْ حُـ٢- 2   

ش حٌُٛذ ك٢ ٗوي أٗؼخٍ حُؼَد- 3   َٟ ح ٍَ ُِ ًظخد ُم  

 حًٌُ٘ٝ ك٢ حُِـش  - 4

   أًٗٔٞؽ حُِٓخٕ ك٢ ٗؼَحء حُو٤َٝحٕ-  5 

     ٗؼَ ى٣ٞحٕ   - 6 

   ٤ِٓحٕ حُؼَٔ ك٢ طخ٣ٍن حُيٍٝ - 7

   َٗف ١ٞٓؤ ٓخُي-  8

 (حَُٟٝش ح٤ُٗٞٔش ك٢ ٗؼَحء حُٜٔي٣ش - 9

  طخ٣ٍن حُو٤َٝحٕ- 10

 . ك٢ حَُٔهخص حُ٘ؼ٣َش حُٔٔخ١ٝ-  11 

                

:  ٝحهظْ  رلؼ٢  رٌٜٙ  ح٫ر٤خص  حَُحثؼش ُٚ    

 

٬ َّٔ ََُي ُك ْٞ خَء َك َٔ ٟ ٝحُ ٟ حُؼََّ ٍَ أَ َٝ 

خ َٓ   ٫  ُّ ٟ  َُُٚ  ٣َوُٞ ََ خُء   حُؼَّ َٔ    ٝحُ

 

ْْ َُ ْٖ ِٓ ُِْؼَحِم   ٣َْزَن  ِف ح ََ ١ُ  ِٙ َِ َؿ٤ْ َٝ 
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٢ٌَْٗء ُٝم     َُ َ٣ َٖ ُْؼ٤َْ ُْ٘ٚ  ح ِٓ حُء   َٝ ٍُ    

 

َّٕ َكظ٠َّ  َ َم  ًؤ َْ َّ٘ ََ   حُ َٔ ُٙ  أَْػ ََ ٌْ  ك

ْٕ  ك٢ طُْٚ   أَ َٞ ٤َُ٘ي َك ِٔ ُْز٠٤َْخُء  ٣َ   ح

 

أَطَظَْي ِْٔذ َٝ ًَ  ْٖ ِٓ ِِٞى   ُٔ ٍحكَشٌ  حُ َُ   

َٗظ٠َّ لخِص   ِّٜ ِٜٗخ     حُ ْٞ ٌَ ُِ ْٗزخُء       أَ

 

ؼَْض َٔ َٖ  َؿ ِٓ لخ َٓ ٌَْض   َْٔض ٓخ َك   كَظَ٘خكَ

ِِْوٜخ ك٢ِ     ح٧َْػ٠خُء     ٝطََ٘خكَِض  َه

 

َٖ    طَْلظَؼٜخ ح٢ٗ   ر٤َْ َٞ َل ُْ ٤َشٌ   ح ْ٘ ِٓ   

َُ   َػ٤َِْٜخ رخٍى  ْز ٌِ ُْ حُء    ح َٞ ُْـَُِ ح َٝ 

 

يُّ ُٔ طَ ٞحِء  ك٢    ِؿ٤يحً َٝ َٜ ُْ ٣ُٜ٘خ   ح ِِ َ٣  
ُ ؤََّٗٚ ٌَ حِء   طَْلَض     كَ َٞ حُء  حُِِّ َٞ ُِ   

 

ٛخ َُ آِه َٓ َف  ُكطَّْض  ََ ْٗ أ َٝ ٛخ    ٍُ ْي َٛ

َّٕ  َكظ٠َّ َ ؤ ًَ هُٞكَٜخ    ُٝ   اِْهؼخُء     

 

َّٕ َ ؤ ًَ ٤ِذ َٝ ََ حُطَّ ْٜ ْض  كِ َٔ َؿ ٍَ ِٚ   ٓخ    رِ
ْؿَٚ َٝ  ٟ ََ ْٞ   حُؼَّ ِض  َُ َّٔ   ح٧َْْؿِحُء   ُُ

 

ْص ََ طََو٤َّ َٝ   َٕ ِْ   ُىٝ ٬رِ َٔ   ُكَِّشً   حُ

ْ٘ؼَِش  ُػ٤َِْ٘ض َٜ ِِٜخ    رِ ؼْ ِٓ ْ٘ؼخُء    َٛ 

 
ً ٗخ ْٞ َُ   ِٕ ًََِٞ    َِ ْر ُ     ا٫َِّ    حُيَّ   أََّٗٚ

٢ٌِْ عَ   َك َِّ َؿ َٝ   حَُْل٬َُّء   رَْؼ٠َُٚ   

 

َّٔلخِد خُ ًَ  ْٝ ِس  أَ ََّ ِٜ لَ ٌْ ُٔ ُْ  ُه٤ََّطْض     ح

ُٝم  ك٤ِٜخ َُ ُْزُ َٗوُّٜخ    ح َٝ  ا٣َٔخُء    

 

 ََ ؼْ ِٓ  ْٝ ِيثَْض  ٓخ أَ َٛ لخثُِق     َٛ  َٕ ْٞ  َؿ
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 ٟ ََ َؿ َٝ َّٖ  ػ٠ِ   ِٜ   ِؿ٬ُء    كخكخطِ

 

َْ خك٤ُِق  ِْٗؼ َػْض   حَُّظ٢   حُظَـّ ٍَ ِٚ   حىَّ   رِ
ْٖ ِٓ َٛخ     ِِْي ْٞ    ِؿ َُ   َٕ هخُء   ًخ ِٝ  ِٚ   ك٤ِ

 

حرٌِن َٞ َٓ َٝ   َُ ؼْ ِٓ ِٝم ح  َُ   َُٞحِكٌن  حُزُ

َْ َْ٘يٛخ  رَ َّٕ   ِػ َٝم   أَ َُ ُْزُ   رِطخُء    ح

 

ٌى َْ لخ   ُؿ َّٜ َٖ َػ٠ِ حُ َُٗٚ     ٣َوَْؼ َْ  ك٤َُؼِ

 َّٖ ُٜ ًؤََّٗ ٟ   َػ٠ِ     َٝ ََ ْٗيحُء    حُؼَّ   أَ

 
سُ َّٞ ُٔ ٌْ حِص   َٓ َٞ َٜ َّٜ ََّ    حُ ًُ      ٍَ َِّ ٌَ ْٓ 

 ٫ ِٚ ْ٘ظ٤َٜ ٍش   ٣َ َٔ   اِْكٜخء     رِو٤

 

َٖ ْؼ َٔ ِْ َ٣  َّٖ ِٜ ظخكِ ًْ ْٖ أَ ِٓ     ٍَ ْٛ ُُ  ٍْ ـُ ْٗ َ ؤ ًَ 

َُّْض َٞ ْوَِٜخ   طَ َٛ ٞحء       ْٗ   ح٧ْ

 

َٛزخُص  ٌْ ُٔ َٖ ٝحُ   رَْؼ٠ُٜخ   حَُْوٞحكِِن ِٓ

ٍُّ     ٤ٌَُْغ َُ سٌ     أَ َٞ َُْو  كَظَْوخء   َٝ

 

َِ٘ش   َػٌٌَد  ِٔ ُْ َ ِٝم   ًؤ َُ ُْزُ َظْض    ح َّٔ   طََِ
ً٬٤َُْ  َّٖ ِٜ ش    رِ َٔ ٣ ١ْلخء    حُّيِ َٞ ُْ  ُِ ح

 

ٍُ رِٜخ ًخَىْص  َّٔٔخء ٣ُ٘خ ٫ً   حُ ُٝ   طَطخ

َُٜذ ْٖ   هَ َُ َٝ  ٍِ ٍَ   ح٠ُُّ٘خ َٓٔخء  ٣ُ٘خ   

 

ُِزَْؼ٠ِٜخ  ٍِ ٞ ْٜ سُ حُظَّ ََ ٞهَ ُٓ حُزُْوُض  َٝ 

٢ٌ    حُِوزخِد    طَْلَض  ُّٔ َؿخء    طََو ٍُ َٝ 

 

 َِّ ًُ  ْٖ فُّ  ٝحِكَيسٍ  ِٓ َِ َىؽٍ     طَ ْٞ َٜ   رِ

ٜخ   طُوَزَِّ  ًخَىْص َٓ أْ ٍَ حُء  ُِ  َُ ْٞ ـْ  حَُ

 

٤َْض ِٔ ٤َُِذ  ًُ خ     ح٤َُّٔ٘ؾِ    َؿ٬  ًَؤََّٗٔ
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ْص ََ ِ٘ شٌ  َػ٤َِْٜخ    ُٗ َٟ ْٝ َْٛحء  ٍَ َُ   

 

 َّٖ ِٜ ٍُ   ك٤ِ ؼخ ْٓ زخِء   أَ ٌْ     حُّظِ حِٗ َٝ   أَ
َٖ ِٓ َٝ    ِْ ٌٍ   ح٤َِٗ٧ ًِ ِظزخء   َؿآ َٝ   

 

 ٌٞ َٕ   ر٤ِ َْ ِٗ ََ  ٣ُزخ ٣ َِ ِٚ      حَُْل ِِ ؼْ ِٔ   رِ

 َُُٚ َّٖ   َػ٠ِ   َٝ ِٛ ٍِ خء    أَْر٘خ َٔ  ُؿ

 

ُٕ  ك٤ِٜخ ٤خُص   حُِو٤خ ِٜ ِْ ُٔ ُْ خ    ح ًَؤََّٗٔ   
َّٖ ُٜ ِِّ    َػ٠ِ     أَُْلخُٗ ِؼ ُٔ ُْ   ػََ٘خء    ح

 

ِل٤َي ْٜ ُ٣  ْٖ ِٓ     ِّ َيح ُٔ ُْ َِ ح ٌْ  َٓٔخُػٜخ  ُٓ

ِٚ رِ َٝ ُع     َِّ َٜ  حَُ٘يٓخء    ُُزَّٜخ     طُ

 

ْٞ َٕ    َؿَِّ٘ض  َُ خ َّٔ َّٜ َٞ    حُ ْٛ َٝ     ِٚ َِْلْظ ًَ   

ٌَ ُّْ   َؿزَ َٛ ـخء     َُٚ    ٣زََيح    أَ ْٛ  ُِ اِ

 

ٌٚ حه َٝ ٍَ ٤ُْق  ٝ ِٛ    ٍِ ٞ ُٜ خ   حُُْو   ًؤَّٗٔ

َّٖ ُٜ ًخطُ ََ ٘خء     ػ٠ِ     َك ـِ ُْ  ِؿ٘خء    ح

 

ّٕ ْٞ أَ َُ    َّٖ ُٜ ١ِجَ ْٞ َٓ ْوَِشُ   َِ  ٍي   ُٓ َٓ ٍْ   أَ

ْْ ُي    َُ ْ٘ َ٣    َّٕ َّٖ   أَ ُٜ   كلخء    ِٗؼخَُ

 

َيرَّزخص ُٓ َٝ   َٖ ْٔ ْٞ ُُزِ َؿ٠  ََُيٟ   َُ َٞ ُْ   ح

َٕ خ   ٓخ ًخ َٜ َلِي٣ِي    ك٤ِ ِْ  ٠َٓخء     ُ

 

َُّٜذ ُِ    ٣َظََِ ٣ َِ   ٫ َك٤ُْغ  ك٤ٜخ    ح٩ِْر

٠َ٘ ُِٔخِء   ٣ُْو ِْٗيَٛخ    َِ   ا١ْلخء   كِ

 
َٖ ِٓ ِذ َٝ ِٟ وَٞح ُْ ٍّ  ح ٍِ خ َٛ  َٞ َُّ أَْر٤َ ًُ   

٫   ٍُ خ َٜ ظَ ْٔ ُ٣    ِٚ ِِ ؼْ ِٔ   ح٧َْػيحء    رِ

 

ٓخَء ا٠ُ  َٓزََن ِّ  حُّيِ   كَلخطَٜخ  حُ٘لُٞ



 115 

 ٠٠َ َٓ َٝ    َْ ٤َُْ ِلَ  َٝ َ٘ ِٚ    رِ ط٤َْ  ِىٓخء  َِ

 

خ  َّٔ ِٓ    ُٙ ََ ي   طََو٤َّ ِٔ       َِ طُزٌَّغ    ُُِِْز

أََكنُّ      َٝ   ْٖ َٓ َع   ٍِ  ح٧ْر٘خء   ح٧ََد  َٝ

 
ظَوَِِّيحً ُٓ   َّٖ ُٜ ْ٘ ٓ    ََّ ًُ    ٍَ َٛ ْٞ ـَ ُٓ         

 ً٬ ْٜ يحً     َٗ ْٔ ِؿ ٤َِْظَخُٙ    َٝ  ءحََٓٞ   ِك

 

ًَؤََّٗٔخ ٌَْض  َٝ ِل َٟ    ٌٍ ْٝ   ػُـٞ ٌَْض أَ     رَ

ٌٕ     ك٤ٜخ   َّٖ   ُػ٤ُٞ ُٜ ؼُ ْٓ ٝ     َى ٍِ حء  

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ػ٢ِ رٖ حُل٠َ حُزـيحى١ 
  (َٛ ى ٍ  )
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 رٖ حُل٠َ حُزـيحى١، ًخٕ أرٞٙ   رٖ حُلٖٔ ٛٞ أرٞ ٍٜٓ٘ٞ ػ٢ِ        

ََّ رَْؼَ)رو٬٤ كٌخٕ ٣ِوذ  َٛ  هخٍ ُٝيٙ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ  حٗظَٜ ٓخ  ك٤ٖٝ ،( 

ََّ ُى أٗض): ٗظخّ حُِٔي ُٚ  َٛ ََّ رؼَ  ٫-ٍ    كِِٓظٚ  ٌٛٙ  حٌُِٔش  ٤ً٘ش  . (ٛ

 أكي   ٓٔؼٞى حُٔؼَٝف رخُز٤خ٢ٟ   حرٞ ؿؼلَ ح٣َُ٘ق   ٝهي ٛـخُٙٚ 

 :ٗؼَحء ػَٜٙ كوخٍ

 

 ُجٖ َُوََّذ حُ٘خّ هِْيٓخً أرخَى  

ََّ رَْؼَح                                          َٛ  ٚ ِلّ ُٗ  ٖٓ ُٙ ْٞ َّٔ َٓ َٝ
ٙ      ٓخ   ط٘ؼَ  كبَٗي ََّ َٛ 

  ٗؼَح  ٝط٤ّٔٔٚ ًِ ُٚ ُػوُٞهخ                                        

 

 ٬٤ٓى٣ش  ٝٗ٘ؤ  ك٤ٜخ   1008 – ٛـ٣َش 400\           ُٝي  رزـيحى ٓ٘ش 

ٝحطَٜ  رلوَ حُيُٝش  حرٖ ؿ٤َٜ  ح٢ُِٛٞٔ  ٝرخر٢  حُوخْٓ  رٖ ٍٟٞحٕ  

. ٝحطَٜ  رخُوخثْ حُؼزخ ٢ٓ ٣َُٝٝٙ حرٖ حُِٔٔٔش  ٝٓيكٜٔخ 

ه٤َ  حٗٚ   ح٣َُُٞ كوَ حُيُٝش دمحم رٖ دمحم رٖ ؿ٤َٜ ح٢ُِٛٞٔ،        ٓيف 

:  طوِي حُُٞحٍس ػ٘يٓخ   ٖٓ ٝح٢ٓ  ح٤ُٚحٍِٜٓخ 

 

 ُــخؿش  هـِذ ٓخ ٣ل٤ن ؿٍَٝٛخ    

  ٝكخؿش  ٗلْ ٤ُْ ٣و٠٠ ٤ٔ٣َٛخ                                  

 

 ٝهـل٘خ ٛـلٞكخً كـ٢ حُي٣خٍ ًؤٜٗخ    

 ٛـلخثق ٓـِوخس ٝٗلٖ ٓطٍٞٛخ                                      

 ٣ـوٍٞ هـ٢ِ٤ِ ٝحُـظزخء ٓٞحٗق   

  أٛـٌح حُـ١ٌ طٜٟٞ كوِض ٗظ٤َٛخ                                        

 

 ُـجٖ ٗـخرٜض أؿـ٤خىٛخ ٝػ٤ٜٞٗخ  

  ُـوي  هخُلض أػـخُٛخ ٝٛيٍٝٛخ                                       

 

 كـ٤خ  ػــزخً ٓـٜ٘خ ٤ٜ٣ي أ٤ٜٗٔخ    

  ٣ٝـيٗٞ  ػـ٠ِ ًػَ ح٤ُ٘خ كلٍٞٛخ                                         

 

 ٝٓـخ  ًحى ا٫ إٔ ؿـ٫ِٕ ػخَٓ    

  طـ٤وٖ  إٔ حُـِحث٣َٖ ٛـوٍٞٛخ                                          
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 أُـْ  ٣ـٌلٜخ ٓخ هي ؿ٘ظٚ ٜٗٔٞٓخ   

  ػ٠ِ  حُوِذ كظ٠ ٓخػيطٜخ ريٍٝٛخ                                    

 

 ٌٜٗ٘خ  ػ٠ِ ح٫ػوخد هٞف حٗخػٜخ    

  كـٔخ رـخُٜخ طـيػٞ ِٗحٍ ًًٍٞٛخ                                         

 

 ٝٝهللا ٓـخ أى١ٍ ؿـيحس ٗـظَطٜخ    

  أطـِي ٓـٜخّ أّ ًـئّٝ طي٣َٛخ                                        

 

 كـبٕ ًـٖ ٓـٖ ٗزَ كؤ٣ٖ كل٤لٜخ     

  ٝإ ًـٖ ٖٓ هَٔ كؤ٣ٖ ٍَٓٝٛخ                                      

 

 أ٣ـخ  ٛخكز٢ حٓظؤًٗخ ٢ُ هٔخٍٛخ  

  كوي أًٗض ٢ُ ك٢ حٍُٞٛٞ هيٍٝٛخ                                   

 

: رٖ ٍٟٞحٕ ٝهخٍ ٣ٔيف أرخ حُوخْٓ  

 

  رَٗي حُـظلخف رـخٕ   م  حُـظلل٘خ   حٗـخ  ٓـٌْ٘ حًح حٗظ٤ٜ٘خ ح٠ُ حُؼَ   

 

   ؿـ٤َ  ػ٢٘٤ ك٠خٍس ٝطزي       ٗـٔذ  ُـ٤ْ رـ٤٘٘خ ك٤ٚ كَم     

 

     ٓـخ  طـلزٕٞ ٓـٖ ر٤خٕ ٝٓـي   ُـٌْ  حُـَٓق ٝحُٔ٘خٕ ٝػ٘ي١  

 

 هـ٢ِٜٗٞ  ٖٓ ظز٤ٌْ أٝ أٗخى١      رـخ١ٌُ  ٣ـ٘وٌ ح٧ٓخٍٟ ٣ٝليٟ

 

  ُٝـوطَ  ٓـٖ ؿ٤َ رَم ٍٝػي      كــ٢ ٣ـي٣ٚ ؿـٔخٓظخٕ ُـظَ     

 

    كـَم  ٓخ ر٤ٖ ُؾ رلَ ٝػٔي       كـَم ٓـخ رـ٤٘ٚ ٝرـ٤ٖ ٓٞحٙ    

 

  رـٞػي  ٓـ٘ٚ  أكـ٤خٙ  ُٝٝــ٢         ًــْ ػــيٝ أٓـخطٚ رـٞػ٤ي     

 

  ٛـخؿـٚ هللا أّ ٥ُـ٠ء ػـوي ُٔض طي١ٍ أٖٓ ُهخٍف ٍٝٝ     
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  أظـِٖٔ ٓـٖ ٍأ٣ٚ ًٞحًذ ٓؼي  ٓـطِغ كـ٢ ىك٠ حُوطٞد اًح     

 

 كي  ٝحهـق ػ٘ي   ٓـ٤ِٚ  ؿـ٤َ    ُحىى هللا ٓــخ طـ٘خء ٓـ٣ِيحً     

 

   هـِي  ىحٍ   ؿـ٤ٔؼٜخ  ٝى٣ـخٍ     كـ٢  ٍرـ٤غ ٗظ٤َ ؿ٘خص ػيٕ    

 

.:  ٝهخٍ  ك٢ ٝٛق ح٤ُ٘ذ ٝحؿخى

  

ُْ أري إ ٍكَ حُ٘زخد ٝاٗٔخ    

 ح٤ُٔؼخى   ٣ظوخٍد  ٧ٕ   أر٢ٌ                                            

 

ٗؼَ حُلظـ٠ أٍٝحهٚ كخًح ًٟٝ    

 ح٫ػٞحى    ؿلض   ػ٠ِ  آػخٍٙ                                          

 

: ًٝخٗض  ُٚ  ؿخ٣ٍش ٓٞىحء كوخٍ ك٤ٜخ 

 

ػـِوظٜخ  ٓٞىحء ٜٓوُٞش     

 ك٤ٜخ  هـِز٢ ٛلش  ٓـٞحى                                          

 

ٓخ حٌٗٔق حُزيٍ ػ٠ِ طٔٚ  

ٝٗــٍٞٙ  ا٫   ُـ٤ل٤ٌٜخ                                            

 

٧ؿـِٜخ  ح٧ُٓخٕ أٝهخطٜخ   

      ٓـئٍهـخص    رـِـ٤خ٤ُٜخ                                       
 

: ٍػخٙ هخث٬ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ٣ٞٓق ٝ أدُٝٔخ ٓخص

 

٫  هـزِ٘خ ك٢ ١ً حُٜٔخد ػِحء   

  أكـٖٔ  حُـيَٛ رـؼيٙ أٝ حُٔخء                                           

 

كـَٔحص ٣ـخ ٗلْ طلظي رخُٚ     

  رـَ ٝكـِٕ ٣ـوِوَ ح٧كـ٘خء                                            
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٤ًق ٣ِٔٞ ٖٓ كخٍم حُٔـي ٝحُٔئ   

   ىى  ٝحُـلِّ ٝحُـ٘يٟ ٝحُـؼ٬ء                                        

 

ٝحُـٔـخ٣خ حُـظ٢ اًح حكـظوَ حُي     

  ٍ  حىػـخٛـخ ٓـ٬ٓش ٝٛـلخء                                           

 

هـَٓـض أُـٖ حُـ٘ؼخس ٝٝىص    

  ًـَ إًٔ ُـٞ ؿـٞىٍص ٛٔخء                                          

 

ؿـِٜٞح  أٗـْٜ ٗؼٞح ٜٓـش حُٔـي    

  حُـٔـٜل٠  ٝحُـؼِس حُـوؼٔخء                                         

 

:       ٝهخٍ ٣ٔيف  حرخ حُوخْٓ حرٖ ك٬٠ٕ  ٣ٜٝ٘جٚ رو٬ٛٚ ٖٓ حُٔـٖ

 

إ  حُـ٘يحثي ٌٓ ػ٤ٖ٘ رٚ    

  هخٍػٖ ؿِٔٞىحً ٖٓ حُٜوَ                                        

 

كَٔ  حُ٘ٞحثذ كٞم ػخطوٚ    

  ا٤ُٚ رخُؼٌٍ  كـظ٠  ٍؿؼٖ                                         

 

٫ طـٌَ٘ٝح كـزٔخً أُْ رٚ   

  إ  حُلٔخٕ طٜخٕ رخُويٍ                                       

 

أٝ ٤ُْ ٣ٞٓق رؼي ٓل٘ظٚ    

  ٓـٖ ح٠ُ هَٜ  ٗوِٞٙ  ٖٓ                                     

 

أٗـخ  ٖٓ ٣ـخ٢ُ ك٢ ٓلزظٚ    

 ٫ٝٝثـٚ ك٢ حَُٔ ٝحُـَٜ                                        

 

ٓـخ ًحم ١ؼْ حُّ٘ٞ ٗخظَٙ     

  كـظ٠  حُز٤َ٘ أطخٙ رخُزَ٘                                       

 



 120 

: ٣ٝوٍٞ ك٢ حُلٌٔش 

 

  ٣٘وغ  ٛـخثْ  ٣ـَىٛخ  ٓـظ٠       ؿـيٍحٗٚ رـخُل٠َ ِٓٔٞءس   

 

 ٣ٌ٘ق ٓ٘ٚ حُلَع ػٖ هخٍف      هي  أكَُ حُٔزن ُْٝ ٣ـٌع

 

   إ ه٤َ ٖٓ ٣ؼَف رخ٫ٍٝع     ٣ـ٤َ٘ ا٣ـٔخء ح٤ُٚ حٍُٟٞ    

 

  ك٢ ٟٓٞغ  أكـخّ ُـِؼِْ      ٣ـ٣َي  ٓخ ٟٔض ؿ٬ر٤زٚ     

 

 ك٢ حُلٔذ ح٫ٍكغ    ؿـٔخُٚ  ٤ُْ  ؿٔخٍ حَُٔء ك٢ رَىٙ    

 

 
       طٞك٢ حُ٘خػَ  َٛىٍ  ك٢ ٣َ١ن هَٓخٕ ك٢ ٗؼَ ٛلَ ٝه٤َ  ٍر٤غ 

 ٬٤ٓى٣ش  ك٤غ طو٘طَ رٚ كَٓٚ 1073 – ٛـ٣َش 465\ ح٫ٍٝ ٖٓ  ٓ٘ش

كٞهغ ك٢ كلَس ًخٗض  ًخٗض ٓللٍٞس  ٣٫وخع حٓي ك٤ٜخ  كٞهغ ك٤ٚ ٝكَٓٚ 

. ٝٓخص كظق حٗلٚ  ًٝخٕ ػَٔٙ  هي  حطْ حُوخٓٔش  ٝحُٔظ٤ٖ ٖٓ حُؼَٔ 

 

      ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رخُـِحُش ٝحُز٬ؿش  ٍٝهش حُؼزخٍس  ٝه٤َ ُْ ٣ٌٖ  ٖٓ حٍم 

ٓ٘ٚ  ٗؼَح  ك٢  ٝهظٚ  ٝهي حريع  ك٢ حُٔيف  ٝحَُػخء ٝحُـٍِ ٝحُٞٛق  

. ٝحُلٌٔش  ٓغ حُؼِْ حٗٚ ٗخػَ رخٍع ًٝخطذ ٓل٠خٍ 

 

 : ( ح٫ػ٤خٕ ٝك٤خصًظخرٚ  ) هخٍ ػ٘ٚ حرٖ هٌِخٕ ك٢

 

أكي ُٗـزخء ٗؼَحء ػَٜٙ، ؿٔغ ر٤ٖ ؿٞىس حُٔزي ٝكٖٔ حُٔؼ٠٘، ٝػ٠ِ ) 

   ( ٗؼَٙ ٬١ٝس ٍحثوش ٝرٜـش كخثوش

 

  ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ ح٫ر٤خص  

 
ْٚ ْٚ        ٖٓ   ِػ٘وْض   ٍحكظُٚ   ٓخَُ  ٓخ   كخُ   رخُلِٔي   ٫ٝ     ٗخَُ

 
ْٚ َُ   أهلخَُ ِٚ        إٔ    ٣لظق    حُٔخث ٠     ُٔؼَٝك َٟ  ٫  ٝح١ٌُ  ٣َ
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ْٚ حَُ ُٓئَّ      ُّ َِ ُد حُٔؼخ٢ُ ٖٓ ُٚ ك٢   حََُّ٘يٟ        رخىٍسٌ      طُو َْ  طِ

 

    ّ َٞ ٙ        ًؤّٗٚ       ٝٓ ٍِ ْٚ رلخؿ٠ء   حَُحؿ٢      رؤ١ٝخ    آٓخَُ

 
ْٚ َُ  ٟ َٞ َٝ كظُط ٤ْ٘ظُُٚ    ُِطخٍم       حُٔـظيٟ        إٔ ٣ُيٍَؽ ح٧ٍ ُٓ 

 
ْٚ ٠َٓ  حُٔـُي   أؿزخَُ  ٓؼَ  ػ٤ِٔي   حُيُِٝش     حَُٔطِو٠       رل٤ُغ  أٍ

 
ْٚ ََ     ٝأٛٞحَُ ُٚ        ٣ٜخٍع    حُيٛ َٔ  ًٝ  حَُأٟ  هي  ٗيَّ     ك٤خ٣ُ

 
ْٚ  اًح  َػَح  هطٌذ  طٜيَّٟ     ُٚ        ٣ٞهُي   ك٢    ُؿِ٘ل٤ْٚ    أؿٌحَُ

 
ْٚ ِّٖ ٫    ٣٘طٟٞ        ؿ٤ُذ   ؿٍي   ػ٘ٚ   اًح   هخَُ  ٤ُُٜٓذ ْٜٓ حُظ

 
ْٚ َّٕ    ك٢    ؿ٘ز٤ٚ       ٓخ٣َّٝشً        ط٣َٚ   ٓٔخ    ؿخد    أٌٗخَُ  ًؤ

 

    َِّ هٚ    حُؼ َْ ٍُ  ػخ٤ٖٓ  حٍط٠٠َ  ٝهَيٙ        ك٢   ١َ ْٚ رخُ  ٝاهزخَُ

 

َْ   ك٢   حُـخ٣ُٖ ِٔ َْ   ا٫     ٢ٌُ        ٣و ْٚ ٫  ٣ُٜ٘ي   حُٔـ٘    أٗلخَُ

 

َرخػٚ      أَٜٗذ     ِٓ ٠    ػ٠ِ         َٓ ُْ حُـ٤ٖ كخ ْٚ اًح ُػ٤  أٓٞحَُ

 
ْٚ ح    رخٌَُ٘   اه٬َُ ََّ  كؼخىسُ     حُـٞى        ٝآَحكُٚ        هي    ًؼ

 
ْٚ َُ٬ٔ ِٗ ٍّ  اًح   طَِٜض   ػ٤ِٚ     ٝإ        ٝحىػظَٚ     ١ؤ١ؤ        ٓخ

 
ْٚ َْ    كذُّ      حُؼ٬        ػ٤ِٚ    إٔ    ٣ُظِؼذ     ُػٌّحَُ  ًؤٗٔخ    أهٔ

 
ْٚ ْ٘ٞح   ػ٘ٚ   ػظخرخ     ٫ٝ        أهٞحُُْٜ      طُِؿَ      أكؼخَُ  ك٬   ٣َ

 
ْٚ ٚ       ك٤ٚ       ٝٓؼوخَُ َٔ طْٚ  ٖٓ  ٣ٍي    أطِلْض        ىٍٛ ََ  ًْ  هي  ػ

 
ْٚ ٖ     ًخَُ َٓ ٝ  ٍَ ٕ  حُٔخ َُ ٝ  ْٖ َٓ َف   كظ٠   كوَٝح   ػ٘يٙ         ََّ  ه
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ْٚ ُٚ        ٣ظُّٜ٘خ      حُوخثُق      أهٞحَُ ُٓ  ٓ٘ظزُٚ    ح١٧َحِف      أػٔخ

 
ْٚ َرخَُ ِٓ ْ        كٌُِّْٜ     ٣ٔلُذ         ِٛ َُ     رؤرَحى  إ  ؿٌَد   حُلو

 
ْٚ ٠ِِ   ٠٣َُد      أٓؼخَُ َِّ  ؿٔغٍ  ٛخُقٍ    ٛخطٌق        ٓخ   ٣ؤط  ك٢  ً

 
ْٚ  أٓخ  طَٟ  حَُه٘خَء  ك٢     ًلَّٚ        ًؤٜٗخ       َٓٔحُء        ًَرَّخَُ

 
ْٚ َِ      ٓوظخَُ ٜخ        ٍأ٣ظَٜخ     رخُل٠ ِٓ  اًح   طؼَّْ٘ض   كٞم      ه١َِخ

 
ْٚ ِّْ          هظَّخَُ ُّٔ ِل٠        رِي٣ٍخهِٜخ        ٝطخٍسً       رخُ َ٘  كظخٍسً      ط

 
ْٚ ه٤شً        طؼخُُؾ      حُِؼ٠َّ         ٝأؿ٬َُ ٍُ  ٣ِ٘لُُغ   ك٢   أ١َحكِٜخ      

 
ْٚ ِٜخَُ َٛ ٍَ        ًؤّٗٚ     َػـٔخُء        َٕ  ك٢    ٝحث ص ٓلزخ  هي ٤ََّٛ

 

ْٚ ٫ ٍَؿؼْض  ٟ  ًٔخ        ٍحؿَغ   ٌٛح    حُوُِذ      رَِزخَُ ََ  ُٗؼٔخٙ  َكٔ

 
ْٚ ُُٔٚ        ٖٓ  رؼي  إٔ  ٗخٍف     ار٬َُ  ػخَٝىٙ    ٖٓ    ىحثٚ      ٌَٗ

 
ْٚ ٌٔخَُ ِٓ  ُٝٞ   ٛلخ   ١ٍٞح      ُؼَّ٘لظُٚ        ك٢   كزّٚ   ر٠٤خَء      

 
ْٚ ََ  حُزيٍ  ك٢   حُٜخَُ ٚ        كـخء  ٓؼ َٜ ٞح   ٝؿ  أٝ   ٍٗؤً   هي   ُؼَّٔ

 
ْٚ وَّخَُ َٛ   ُّ ُٙ        ٍأ٠ٓ ٝأػل٠َ  حَُأ ٍُ ْ       ًخكٞ َّٔ  أرْؼَي    ٓخ    ػ

 
ْٚ  أؿ٤ُذ ٤١لخ  ُحٍ  ػٖ    ٍٍُٝس        ٝأٓؤٍ     حَُرَغ        ٝأ٬١َُ

 
ْٚ ََ ٖٓ هخ١َ١        ٜٛزخُء  أٝ  ٛلَحُء     ِٓٔخَُ ُى حُظل٤ٜ َُ  ٣ٝط

 
ْٚ ِٕ     ح١ٌُ        ٛـُٞػٚ     ٣ؤُُق        آٛخَُ يح ِٜ  ٤ُْٝ  ِهْي٠ٗ  رخُ
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ْٚ ٍُ     آلخَُ ٠  ح٤٠ُُق    آَحَػُٚ        ٫ٝ   ٣وخف   حُـخ  ٫  ٣ظَؿَّ

 
ْٚ ِٚ        ٣ليٝ   ا٠ُ   حُؼ٤ِخء     أؿٔخَُ َر ِٓ  ٌُّ٘ٚ   ح٧ٗؼُغ   ك٢      

 
ْٚ حَُ َّٞ ِٚ        ٓٔظؼلَح     ىٛٔخَء      ٗ  ٣ز٤ض ٟذُّ  حُوخع  ٖٓ    هٞك

 
ْٚ خَُ َّٜ َٛ ٠  ُٚ  ٖٓ  ه٤ٍَ٘ش     ٓطٍَد        ػ٘خهُُٚ     ؿَىحَء         َٜ  أٗ

 
ْٚ خَُ َّٜ َٖ     رؤه٬هٚ        ٝرخ٣ٖ      حُل٢َّ        ُٝؿ  هي  ػخَٗ  حُٞك

 
ْٚ ٍٖ     كِٚ       آَُ َُّ     ػ٤ ٌٌٛذ        ًٝ َٓ ٌَّ  ُٚ   ك٢   ٓؼ٤ِٚ      ً 

 

 
 
 
 

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

 ابن سنان الخفاجً
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 بن سنان الخفاجً   سعٌد  بن  دمحم  هللا بن عبد            ابو دمحم  
 وهم أوالد خفاجة بن عمرو  ٌنتسب إلى بنً خفاجة من بنً َحْزن الحلبً

 . احدى المبابل العربٌة العدنانٌة وهً  بن عمٌل
 

 وهً  (عزاز)للعة   فً  مٌالدٌة1032- هجرٌة  423\ سنة ولد      
  وكان أبوه أحد وجهاء هذه الملعة بمدٌنة حلب المالع المحٌطة احدى 

  نشؤ  وتربً فً . ولد عرفت أسرته بالعلم واألدب. واحد علماء حلب 
. هذه الملعة حتى شب واكتمل 

 
 العلوم أخذ عن علمابهايحلب و مدٌنة  ٌختلؾ  الى ابن سنان       كان 
الشاعر  بصحبة  ابن سنان ولد حظً  ومنهم أبو نصر المنازيواالداب 

 وانتفع   وتتلمذ له  المعري فتلمى علومه على ٌدٌه أبً العالءالفٌلسوؾ 
 وربما  . وٌدعوه بشٌخه  وكان ٌكثر من التمثٌل بشعره فً كتبه به كثٌراً

 نظرته   وفً   كثٌرا سنان  فكر ابن   أثر فً  المعري لد كان أبو العالء
على ما احٌانا  ه وسخط تشاإمٌة  نظرة   فؤكسبه إلى الحٌاةالمؤساوٌة  

 : ذلن بموله ولد عبر عن  حوله ٌجري 
 

أستؽفُر هللاَ ال ماٌل وال شرُؾ 
  أنُؾ  وال  دٌٌن  وال  وفاٌء وال                                        

 
كؤنما نحُن فً ظلماَء داجٌٍة 

 فلٌس ترفُع عن أبصاِرنا السجُؾ                                     
 

أنه شارن فً الحٌاة حٌث ولكن ابن سنان  ٌختلؾ عن أبً العالء        
 فمد   بٌنما  لبع ابو العالء  فً  بٌته  لعمى بصره السٌاسٌة فً عصره

 النحاس الذي زّكاه عند  كان على صلة بوزٌر حلب أبً نصر دمحم ابن
ٌكن   لم   ولكنه  التً ولد فٌها(عزاز) فوالّه للعة  ولّربه الٌه أمٌر حلب

 علٌه حنمت األمٌر  تصرفات أ  منه  ولد بدت راضٌاً بما نال من السلطة
 مما دفع األمٌر  استعصى بالملعةفلما شعر ابن سنان بحنك الوالً علٌه 

 وصلى  ممتوال  ولد ُحمل إلى مدٌنة حلب.إلى تدبٌر مكٌدة له انتهت بمتله
وفً رواٌة اخرى  لٌل انه اطعم .  ودفن فٌها علٌه األمٌر محمود

. فمات مسموما ثم نمل الى حلب فدفن  فٌها  ( خشكناجة مسمومة)
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.  مٌالدٌة 1073 – هجرٌة 466\  توفً   ابن  سنان فً سنة 
 

 معروفا ونالدا  ورابدا لعلم أدٌباًوعرؾ ابن سنان بؤنه كان شاعراً      
   المتعبة نفسه لخلجات ريصوت   شعره فًالبالؼة  فً عصره   و

 شعره ٌمتاز . األفضلنحوالطامحة المعاش و للوالع   الرافضة المضطربة
 السبن ولد تؤثر باسلوب استاذه  ولوة  والجودة  والفخامة بالجزالة 

الشاعر الفٌلسوؾ ابً العالء المعري  ونسج على منواله فً بعض 
 .لصابده 

 
 وكانت أكثر مدابحه فً األمٌر   والفخر المدحبشعره       اشتهر فً 

 حاكم حلب ومن شعره فً مدح  محمود بن نصر بن صالح بن مرداس
: االمٌر  هذه االبٌات 

 
كان ٌوجهها إلى أصدلابه حٌن  (اإلخوانٌات )تسمى اٌضا  وله لصابد  

:   ومنها  لوله ٌكون بعٌداً عنهم
 

حسنة اشهرها   فً الؽزل وله فً الرثاء لصابد   وكذلن  لال الشعر
 :لصٌدته العٌنٌة فً رثاء أمه ومطلعها

 
 أدمُع  بحِمّن   لو نهَضْت  أبكٌِن

  تسَمُع النوابَب لو أنَّ  وألوُل                                          
 

 فً البالؼة   الواسع  علمهؼزارة  سنان ب ُعرؾ ابن                و
تدل على  من اآلثار التً  العدٌد  العربٌة  وترن  العربٌة والنمد وعلوم

:   المختلفة  واهم هذه االثار ماٌلً فً هذه العلومكثرة علمه وتمكنه 
 
الذي ألفه ولهذا الكتاب منزلة كبٌرة عند الباحثٌن  كتاب سر الفصاحة-1 

المضاٌا  مهمة فً الراء الكثٌر من اآلففٌه  فً العربٌة وبالؼتها ونمدها
ٌظهر أن مإلفه لد اطلع على جهود و .البالؼٌة واالصطالحات النمدٌة

 فً هذا اته الثالبةيواستوعبها وأضاؾ إلٌها نظرلبله البالؼٌٌن والنماد 
 . المجال ووصفها وصفا دلٌما وموجزا  

   فً االعجازالصرفة كتاب- 2

      كتاب الحكم بٌن النظم والنثر-  3
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    عبارة المتكلمٌن فً أصول الدٌن كتاب- 4
   فً رإٌة الهالل كتاب -  5 
   حكم منثورة كتاب - 6
  روضؾال كتاب- 7
 

:  ومن شعره هذه االبٌات 
 
   أََعَرفَت  ِمن  َعبِك  النَّسٌِم    الفابِحِ    

      َخبََر   العُذٌَِب   َوبانه      المتَناِوحِ
 

 َوالتاَد  َطرفََن  باِرق   َملََكت     بِِه     

    رٌُح الَجنوِب  َعناَن  أَشمََر    راِمحِ
 

 َهبَّ اختِالساً  فً  الدُّجا    َونُجوُمهُ    

افِحِ باحِ الطَّ      ٌَكَرعَن ِمن َحوِض الصَّ
 

 َوالنَّسُر  فً  أُفُِك  الَمؽاِرِب    راٌَةٌ   

اِمحِ ماِن    الرَّ       تَهفو   بِعاِلٌَِة    الّسِ
 

 فََطوى  َحواِشٌِه   َوجاَد     بَِومِضِه       

  ِمثَل  الشَّراَرِة  ِمن  ِزناِد     الماِدحِ
 

 َدلَّت َعلى لَمحِ العٌُوِن  َوما    َخبَت  

َم  فً  َحشا     َوَجوانِحِ        َحتّى  تََضرَّ
 

 بَعََث  الؽَراُم   الُمدِلجٌَن     تََوسَّدوا  

ِ      َطالبِحِ ًّ        أَكواَر   ُعوجٍ   َكالِمِس
 

حاِل      َكؤَنَّما      فَتََرنَّحوا   فَوَق   الّرِ

ت   لُدوَدُهُم   ُسالفَةُ      صابِحِ      َهزَّ
 

ةَ   َزوَرة       َدبَّ  الَكرى   فٌِهم   فََموَّ

لٌِب    الكاِشحِ     َخِفٌَت َعلَى نََظِر  الرَّ
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ٌاُض    َوٌَدَّعً      َطٌٌؾ تَُضوُع بِِه الّرِ

باحِ     الالَّبِحِ      َخَطراتِِه   لَمُع   الصَّ
 

 َكٌَؾ   اِهتََدٌَت   َودونَنا     َمجهولَةٌ   

      بَهماء  تَهَزأ  ِمن  َجناحِ     السَّاِرحِ
 

تاِن    َوَجمَرة       َمضروبَة      َوالَحرَّ

     َمشبوبَةٌ      بِذَوابٍِل        َوَصفابِحِ
 

 َوُمثار  لَسَطلٍَة   َوبٌُض     َصواِرٍم    

     َوِدالُص  سابِؽٍَة   َوُجرُد     َسوابِحِ
 

 ِمن   ُكّلِ   شاِرَدٍة   َكؤَنَّ     ِعنانَها    

انِحِ      ٌُعطٌَن   ساِلفَةَ   الؽَزاِل     السَّ
 

 ٌَنِفرَن َعن َعذِب النَُّمٌِر َولَو   َجرى   

عاِن  َوَردَن  َؼٌَر    لَواِمحِ       بَِدِم  الّطِ
 

 ما  ُكنَت   تَبذُُل   ِللؽَرٌِب     تَِحٌَّةً     

    بُخالً فََكٌَؾ  َسَرٌَت  نَحَو    النَّاِزحِ
 

 َولَعَلَّ  َعطفََن  أَن   ٌَعوَد     بِِمثِلها   

لاِد   فَُربَّ   ٌَوٍم     صاِلحِ       بَعَد  الرُّ
 

ًَّ   لٌِاُدهُ       لَد  أَصَحُب  الدَّهَر   األَبِ

َج  ُكلَّ   َخطٍب     فاِدحِ     لَسراً  َوفَرَّ
 

جِ     بَعَدما      َوَهمى  بَناُن  أَبً  الُمتَوَّ

     نََسَخ السَّماَح َوَعزَّ  ِصدَق    الماِدحِ
 

 ٌوفًِ  َعلَى  َطلَِب   العُفاِة     نَوالُهُ      

   َكالبَحِر  ٌَؽَرُق  فٌِه  لَعُب   المانِحِ
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 لَو  راض  نافَِرةَ   المُلوِب   بَِرأٌِِه      

   َسَكَن البُؽاُث  إِلى  َهِوّيِ    الجاِرحِ
 

 ما  جاَر  َعن  َسنَِن  العُفاِة    نَوالُهُ    

     َحتّى  ٌَُدلَّ  َعلٌَِه   َصوُت     النّابِحِ
 

ٌوُؾ     فِناَءهُ      َمؽنًى  إِذا  َوَرَد  الضُّ

     َوَجدوا لِرى الثّاوي  َوزاَد    الّرابِحِ
 

 َحلََب الِعشاَر ِمَن النُّحوِر َوزاَد   َعن   

      أَلبانِها    َدرَّ    النَّجٌعِ     الّسافِحِ
 

 ُمتََولُِّد   العََزماِت   فٌَّاُض     النَّدى   

ماِن    الكاِلحِ       َجذالُن  ٌَبِسُم  فً  الزَّ
 

ةَ    َهضبَةً      فََرَعت بِِه َعوُؾ بُن  ُمرَّ

     فً الَمجِد تَحِسُر ُكلَّ َطرٍؾ    طاِمحِ
 

رٌُخ     ِلؽاَرٍة      لَوٌم  إِذا   ُرفَِع   الصَّ

     َسبَمَت   إِجابَتُُهم   نِداء      الّصابِحِ
 

َح     نَبتُهُ     َوإِذا  َربٌُع   العاِم   َصوَّ

      َوَجَرت  ِرٌاُح  المَّرِ  َؼٌَر     لَوالِحِ
 

َم    َجدبُهُ       َوَخبَت   بَواِرلُهُ    َوَحرَّ

    بَذَل  الِمرى  َوأَباَح  َعمَر    النّاِصحِ
 

 نَصبوا الِعماَق الّراِسٌاِت    َوأَعَجلوا  

       نٌِرانَها       بِعَمابٍِر         َوذَبابِحِ
 

 َكرم   تَواَرثَهُ    األَُكؾُّ      َوحلبَةٌ     

    فً الفَضِل ٌُمَرُن  ُمهُرها    بِالماِرحِ
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 ٌَهفو   بِؤَعطاِؾ   الَولٌِد     ِمراُحهُ   

      فَِإذا اِحتَبى فَالَهضُب  لٌََس    بِراِجحِ
 

 َسبََك   الِكراَم   ُممَلٌَّد   فً     ؼاٌٍَة     

    ُجهُد  الَجواِد  بِها  َكعَفِو     الّراِزحِ
 

َر   طاِلبُوهُ      َوإِنَّما       َوَجرى   فَمَصَّ

    َضلُّوا َعلى أَثَِر  الطَّرٌِك    الواِضحِ
 

ًَ     بَدابٌِد       ٌا   جاِمَع   اآلماِل   َوه

    َشتّى َورابُِض  ُكّلِ  َصعٍب    جاِمحِ
 

فت  ِمن  أٌَدي   ُعالَن   َوإِنَّما       َشرَّ

    َعبُك  اللَّطٌَمِة  ِمن   بَناِن     الفاتِحِ
 

 َوَحبَوَت   أَلماب   اإِلمام      نَباَهةً     

لَها   بِعاٍر      فاِضحِ     َوِسواَن   َطوَّ
 

 لَو  ماثَلوا  اللَّفَظٌِن  ُكنَت    بَِرؼِمِه    

     َسعَد  السُّعوِد  َوكاَن  َسعَد    الذَّابِحِ
 

 ما  طاَل  لَدُرَن  َعن  َمداهُ    َوإِنَّما    

     َهّزوا   لَناتََن    بِاللِّواِء      الّطابِحِ
 

 فَاسلَم ِلُملٍن أَنَت َؼرُب ُحساِمِه    ال   

      ماضً  َوعبمَةُ  َروِضِه   الُمتَفاِوحِ
 

 َوفِداَن   ُمؽتَِصُب   الثَّراِء   َجدٌُدهُ     

ٌاَسةَ   فَلتَةً   ِمن     ماِزحِ     أََخذَ  الّرِ
 

 نََسٌب  َكما  َجنَّ  الظَّالُم  فَلَم    ٌَلُح    

     ِللُمدِلجٌَن   بِِه   ِضٌاء      َمصابِحِ
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 نَبَذَتهُ   َدولَتُهُ    َوكانَت      َروَضةً    

     ٌَخلو  الذُّباُب  بِها  َولٌََس     بِباِرحِ
 

 َوتمّل   ما   أَهدى   إِلٌََن      فَِإنَّها    

ِمٌِك  َونَبُت  فِكِر    النّاِصحِ      نَظُم الشَّ
 

 َوَسمٌَرةُ  النّادي   َوُمطلَمَةُ     الجبا    

     َوَزمٌلَةُ  الّساري  َوأُنُس    الّصاِدحِ
 

 َوالبالٌِاُت    الّصاِلحاُت       َوُربَّما    

     كانَت بَوالً  المَوِل  َؼٌَر    َصواِلحِ
 
 
 
 
 

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

 
  
 

 

 

 

  حُزخه١َُ ػ٢ِ
 

 

 

  رٖ ػ٢ِ رٖ  رٖ حُلٖٔ ػ٢ِ ٝه٤َ حرٞ حُوخْٓ          ٛٞ حرٞ حُلٖٔ

.    أر٢ حُط٤ذ حُزخه١َُ
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ٓـٍٜٞ  طخ٣ٍن ٫ٝىطٚ حً ُْ طًٌَ  ًَ  (رخهَُ  )         ُٝي  ك٢  ٓي٣٘ش   

  (٤ٗٔخرٍٞ )ٖٓ ٗٞحك٢  (رخهَُ  )ٖٓ أَٛ كٜٞ . حُٜٔخىٍ  طخ٣ٍوخ ٫ُٞىطٚ  

 ًٝخٕ ك٢ ٗزخرٚ ٣ظَىى ا٠ُ  (٤ٗٔخرٍٞ )  دػْ (رخهَُ  ) طؼِْ دٗ٘ؤ  ٝ

هَأ  ف.  أٛلخرٚ ِٓي ك٢   ح٩ٓخّ أر٢ دمحم حُـ٢ٗٞ٤ ٫ُٝٓٚ كظ٠ حٗو١َ 

  طلوٚ ػ٠ِ ح٤ُ٘ن  ٝهي    ٝحُلوٚ ٝحُلي٣غ ح٣ٌَُْ  حُزخه١َُ حُوَإٓ 

   ُٝٛيحً ػِٔخً كي ُٓخٗٚ ح ٝٝ حُل٤َٖٓ ح٣َُ٘ل٤ٖ حُـ٢٘٣ٞ  ٝحُي آخّ 

 طَى  إٔ  ٝطٌخى طـٔغ ح٧هزخٍ ػ٠ِ أٗٚ رؼي .  ك٢ كوٚ حُ٘خكؼ٤ش ٝٓؼَكش

   ٝحهظِق ا٠ُ ى٣ٞحٕ  ٝح٩ٗ٘خء ك٢ كٖ حٌُظخرش  َٗع  كِوش ح٤ُ٘ن حُـ٢٘٣ٞ

 ػْ  ًٝخٗض أكٞحُٚ طظـ٤َ هل٠خً ٍٝكؼخً ح٠ُ  ر٬ى كخٍّ ٓخكَ    حَُٓخثَ

    ػْ ػخى ا٠ُ هَحٓخٕ(أر٢ َٜٗ حٌُ٘ي١ٍ) د أر٤ٚ ٝحطَٜ ىهَ حُؼَحم ٓغ 

 

 ٝحُظـٞحٍ، كِحٍ ػيىحً ٖٓ ٫ص أًؼَ حُزخه١َُ ك٢ ك٤خطٚ ٖٓ حَُف       

ٝحُٔؼَكش، ٝحُظو٠ ك٢ أػ٘خء  ًِ ُِؼِْ   ١ِزخ  حٌُٔظزخص حُزِيحٕ، ٝهٜي

 ىٍّ ك٤غ  (ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ) ْٜٝٓ٘ ًزخٍ ػِٔخء ػَٜٙ دطـٞحُٚ 

ظخ٢ٗٝأد) ٣يٙ حُ٘لٞ ٝحُز٬ؿش ٝحُ٘وي، ٝ ػ٠ِ ْٔ  ح١ٌُ ىٍّ ػ٠ِ ( رٌَ حُوُٜ

حّ) ٝ ٣يٙ ػِّٞ ح٧ٝحثَ ٝحُلِٔلش َّ   ح٬ٌُّ  ٣يٙ ػِْ   ح١ٌُ ىٍّ ػ٠ِ( حرٖ ً

ى٤ٓش  ) أٓلخٍٙ ك٢ ًظخرٚ  ه١َُ ا٠ُ ًؼَس حُزخ  أٗخٍ   ٝهي  ٝح٫ػظِحٍ

 : هخث٬ (حُوَٜ

  

   ٖٓ ٍؿ٢ِ ٝأك٢   ًٌٍٓٞس   روؼش  ًَ  ك٢  أّٛذ  أُحٍ ٫ٝ)   

    .(  ًٍٞس ا٠ُ ًٍٞس

 

 :  هُٞٚٙ   ٖٝٓ ١َحثق

 

 ك٬ طلٔزٞح ار٤ِْ ػ٢ِ٘ٔ حُو٘خ  

   أرَٜ  رخُل٠خثق  ٓ٘ٚ كب٢ٗ                                          

 

 ٤ًٝق ٣َٟ ار٤ِْ ٓؼ٘خٍ ٓخ أٍٟ 

 ٝهي كظلض ػ٤٘خ١ ٢ُ ٝٛٞ أػٍٞ                                     

 

 ٝحٍُُٞحء ٝح٧ىرخء   ٝح٧َٓحء  حُو٠خس ٖٓ  ػيىحً ًٌُي حُظو٠ حُزخه١َُ   ٝ 

ٝحُ٘ؼَحء، ًٝخٕ ًؼ٤َ حُٜلزش ٝحُٔؼخَٗس ٌُزخٍ ٓظ٘ل١ٌ ػَٜٙ ٓٔخ ٣يٍ 
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َّ أ١ ٌٓخٕ  ك٢   َٜٝٗطٚ  ٌٓخٗظٚ ٍكؼش ػ٠ِ  كوي  .  حٍطلَ ا٤ُٚ  ك٤ٚ أٝ  ك

ٖٓ  ٝ(ٝح٢ٓ ) ٝ  ( حُزَٜس ) ُحٍ   ٌٜٝٓ٘خ  ٓيس ٖٓ حُِٖٓ  ػُْحٍ رـيحى 

  (أٛلٜخٕ)  ٝ( ح١َُّ ) ٝ (َٓٝ )ٝ ( رِن ) هٜي ػْ  (َٛحس )ػْ  ُحٍ 

رـيحى ك٢ ريح٣ش ػٜي حُيُٝش حُِٔـٞه٤ش رطِذ ىهَ    ٣ًٌَٝ أٗٚ  (ٌٛٔحٕ )ٝ

 (١ـٍَ ري ) ح١ٌُ حٓظٍُٞٙ حُِٔطخٕ  (أر٢ َٜٗ حٌُ٘ي١ٍ)ٖٓ ح٣َُُٞ 

 .( ػ٤ٔي حُِٔي)

 : رو٤ٜيس ٓطِؼٜخ  حُوخْٓ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓحٓيف ح٣َُ٘ق أد ٝهي 

 

    ٢ًّ٘   ٢ّٔٓ  ٢٘ٓ ُٝحٍى  

 ..  ح٢ٌُّ٘ ح٢ُٔٔ  كوٞم   كَحع                              

  

 (ػ٤ٔي حُِٔي حٌُ٘ي١ٍ)ٝٛق َٜٓع   ك٢ س  ه٤ٜي  ٗظٔٚٗٞحىٍٙ ٖٝٓ    

 :ٜٓ٘خ هُٞٚ ح١ٌُ ِٓم ًَ ِٓٔم  

 

 ك٢ ح٧ٍٝ أؿِحإٙ     ٓلَهخ

  ٝرِيحٕ    هَٟ ٗظ٠  ر٤ٖ                                          

 

 )ح٠ُ  ح٣َُُٞ   (ى٤ٓش حُوَٜ ٝػَٜس حَٛ حُؼَٜ  )    ًٝخٕ حٛيٟ ًظخرٚ 

  (ٗظخّ حُِٔي 

 

:  ٣ٝوٍٞ حُؼؼخُز٢ ك٤ٚ 

 

ّٖٔ ٗٔخثِٚ، كخُٞؿٚ ؿ٤َٔ طٜٞٗٚ ٗؼٔش ٛخُلش )  كظ٠ ًؼَّ هللا ك٠خثِٚ، ٝك

ٝحُوِن ػظ٤ْ ط٣ِ٘ٚ آىحد ٍحؿلش ٝحُ٘ؼَ ر٤ِؾ ط٠ٔ٘ٚ أٓؼخٍ رخٍػش ٝحُ٘ظْ 

ري٣غ ًِٚ أكخٖٓ ٫ٓؼش، ٝأٗخ ًخطذ ٖٓ ٗؼَٙ ٓخ ٣َر٢ ػ٠ِ حُيٍ حُٔ٘ؼٍٞ 

 (.ٖٝٓ ٗظٔٚ ٓخ ٣ؤهٌ رٔـخٓغ حُوِٞد

 

:  حٓخ حُؼٔخى  ٛخكذ حُو٣َيس ك٤وٍٞ 

 

 ك٢ ه٣َلظٚ ًٝٛ٘ٚ،   ك٢ ك٘ٚ، ٝٓخكَ ُٓخٗٚ  ىَٛٙ ٝحكي ًٝخٕ  )      

ُٝوي ٍأ٣ض أر٘خء حُؼَٜ رؤٛلٜخٕ ٓ٘ـٞك٤ٖ ... ٛخكذ حُ٘ؼَ حُزي٣غ

 ٝهظَ ك٢ ٓـِْ اْٗ رزخهَُ ًٝٛذ ىٓٚ ٛيٍح.... ر٘ؼَٙ، ٓظ٤ٔ٤ٖ رٔلَٙ

ًِ) 
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       ػخى رؼي طـٞحُٚ حٌُؼ٤َ ك٢  حُٔيٕ ٝح٫ٛوخع ٝح٫هخ٤ُْ  ح٠ُ ٓٔو٢ 

ٝحٗٚ  ًخٕ ٣لذ ٓـخُْ ح٫ْٗ    (٤ٗٔخرٍٞ )حكيٟ ٗٞحك٢   (رخهَُ)ٍحٓٚ 

 ٝهظَ ك٢ رؼٞ ٓـخُْ ح٧ْٗ ػ٠ِ ٣ي١ ٝحكي ٖٓ ح٧طَحى ك٢ أػ٘خء ٝحُِٜٞ
 467\  ًٝخٕ هظِٚ ك٢ ١ً حُوؼيس ٓ٘ش  حُيُٝش حُ٘ظخ٤ٓش ٝظَ ىٓٚ ٛيٍحً

.  ٬٤ٓى٣ش  رٔي٣٘ش رخهَُ ٝىكٖ ك٤ٜخ 1075- ٛـ٣َش

  

 :        ٝؿخء ك٢  ٓزذ ٓٞطٚ

َؽ حَٓأسً ٖٓ ٗٔخء ر٢٘  (رخهَُ )أهطؼٞح   (حُِٔـٞه٤ش  ) إٔ  ِ ّٝ ُُ  َ٤ٓ٧

أٍٟ ٍٍٓٞ هللا، ٠ِٛ هللا :  ٝهخُض (حُ٘خػَ  )ِٓـٞم، كَأص أرخ حُلٖٔ

 ٝآهَ  كٜخٍ ٓلظٞظخً ػ٘يْٛ. ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ك٢ حُٔ٘خّ ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس

٣ًَٖ   كٖٔ ٍٛٞطٚ ٝرخ٫ً ػ٤ِٚ حٛزق ٝ رٔزذ ٌٛٙ حَُٔأس ح٧َٓ هظَ 

 .(حُطخّٝٝ ٝٗؼَ حُؼؼِذ

  

:  طَى حػخٍح حىر٤ش ٍحثؼش ٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش

 

 ى٣ٞحٕ ٗؼَ ًز٤َ  

 حُوَٜ  ٝػَٜس حَٛ حُؼَٜ ى٤ٓش

 ٗؼَحء  رخهَُ 

ؿخ٤ُش حٌُٔخٍٟ  

حُظؼ٤ِوخص ٝحُلٞحثي 

ح٫ٍرؼٕٞ ك٢ حُلي٣غ  

 

 أ١ ٗخػَ ًٝخطذ  ٜٝٗي  أى٣ذ ٖٓ حُ٘ؼَحء حٌُظخد    حُزخه١َُ

 حُٔي٣ق ٝحُـٍِ  ُٚ ٓؼخَٛٝٙ  رخُل٠َ  ٝحُؼِْ ٝح٫ىد  ٝهي هخٍ حُ٘ؼَ ك٢

 . ٝحُٜـخء ٝحُلوَ ٝٝٛق حُؤَس ٝٓـخُْ ح٧ْٗ

 

٣ٝظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رظٌِلٚ حُٞحٟق ك٤ٚ ك٤غ ٣ـِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ حُٜ٘خػش 

ٝحُظٌِق ٝ حُٔلٔ٘خص  حُزي٣ؼ٤ش  ٝحُِلظ٤ش  ٝحىهخُٚ حٌُِٔخص حُلخ٤ٍٓش  ك٢  

رؼٞ هٜخثيٙ  ًٔخ  حٗٚ ٗظْ  رؼ٠ٜخ  رخُِـش حُلخ٤ٍٓش 

:  ٖٝٓ ؿُِٚ  ٌٛٙ  ح٫ر٤خص

 

َٕ ٬ٓكش ً  أكي١ ح١ٌُ ٓخَى حُلٔخ



 134 

 كظ٠ طٞحَٟغ ًِْٜ ٤ُٔخىطٚ                                      

 

ِٚ  ٟخؿؼظٚ ٝحٍُُٞى طلَض ُلخك

ٍُ كَٞم ٝٓخىص ُٝؼٔظُٚ                                       ٙ  ٝحُزي

 

:   ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ

 

  كَٜ ٓـَٓخ ُْ ٣ـٖ ه٢ ؿ٘خ٣ش 

 ًٗذ    ٓلزظٌْ  ا٫ ُٚ   ٤ُْٝ                                     

 

  ػِ حُوِذ رؼي كَحهٚ : ٣وُٕٞٞ 

 ١ٞرخ١ ُٞ ٓخػي حُوِذ: كوِض ُْٜ                                 

 

 ٖٝٓ ٢ُ رخُٜزَ حُـ٤َٔ كب٢٘ٗ 

 ٝإ ؿزض ػٖ ػ٢٘٤ ًؤٗي  ٢ُ ٜٗذ                              

  

 

هَأص ُٚ ه٤ٜيس ك٣َيس ٝ   ٗظخّ حُِٔي  ٖٓ ٓيفٙ  ى٣ٞحٕ ك٢ أًؼَ  ٝهي    

 : ٙ رخُويّٝ إك٢ ٓيف ٗظخّ حُِٔي ، ٣ٜٖ

 

 أ٬ٛ ر٤ّٞ ٍحثن ٓـظ٬ٙ 

٠ِٛ٣ ػ٠ِ ػوي حُؼ٣َخ ك٬ٙ                                         

  

 ٓويّ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ح١ٌُ 

 ٤َٛص ح٧ػ٤خى ١َح كيحٙ                                           

 

 كخُْ٘ٔ ك٤ٚ ٍح٣ش ؿِِض 

 ًٓٞزٚ حُؼخ٢ُ ىحٓض ػ٬ٙ                                          

 

 ٝك٢ ؿٔخٍ حُلخؿز٤ٖ حًظ٠ٔ 

 ٗؼخٍٙ ريٍ َٟٓ ك٢ ىؿخٙ                                         

 

 ٍرغ ٛٞ حٌُؼزش ُِٔـظي١ 
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 ٝحُلَّ حٌُٕٔٔٞ أٓ٘خ ًٍحٙ                                         

 

 ٠٣ْ أٗزخء ح٠ُ٘ٔ ٓؼِٔخ 

 ْٟ كـ٤ؾ حُز٤ض ٌٗٔخ ٓ٘خٙ                                        

 

 : ك٤ٜخ هٍٞه٤ٜيطٚ  حُ٘ظخء  ١ ٗؼَٙ  ٍٝحثغٖٝٓ

 

ّٖ  حُ٘ظخُء    ُؿِٞىح  حُـ٤ِِي ٓ

ُٕ رَُٝىح                                        ْْ كوْي رَََى حُِٓخ  كَخُز

 

ٍَ حُ٘ظخ  ٍٖ هَٛظٚ أظلخ ًْ ٓئٓ

ِٕ كـيح                                        كٔٞىح   حُـل٤ْ  ٌُٔخ

 

٘خطٜخ  ًَ َٝ ٍَ حُٔخِء ك٢  ٝطَٟ ٤١ٞ

ََّ  طوظخٍ                                          ُٔلّٞىح حُ٘خٍ  ك   ٝحُ

 

  ٝاًح ٤ٍٓض رل٠َ ًؤٓي ك٢ حُٜٞح 

  ػخىص ػ٤ِي ٖٓ حُؼو٤ن ػوٞىح                                      

 

  ٣خ ٛخكذ حُؼٞى٣ٖ ٫ طِٜٜٔٔخ  

   كَى ُ٘خ ػٞىح ٝكَم ػٞىح                                         

 

:  ٝٛٞس حهَد ُِٜـخء ػو٤َ ٖٝٓ ٗؼَٙ  ك٢ ًّ آخّ

 

 ٝأػوَ ٍٝكخً ٖٓ ػوخد ػو٘وَ  

  أهّق ىٓخؿخً ٖٓ ؿ٘ٞد ٝٗٔؤٍ                                       

 

 ٣ئّ ر٘خ ك٢ حُوطغ هطغ ه٤ٔٔش  

ّّ رٜوَ كطٚ ح٤َُٔ ٖٓ ػَ                                         ٝأ

 

 ٣ط٤َ ه٤خٓخً ك٢ حُٔوخّ ًؤٗٚ 

 ٓظزظَ   هْ ٍحٛذ    ٓ٘خٍس                                           
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 ٣ٝللٖ ك٢ حُوَإٓ ُل٘خً ًؤٗٔخ 

ّْ ؿ٘يٍ                                              ٣ّ٘ي رخَٓحّ ا٠ُ ٛ

 

كوِض ُٚ ُٔخ طٔط٠ رِٜزٚ 

 ٝأٍىف أػـخُحً ٝٗخء رٌٌَِ                                            

 

ُٝحى رَؿ٢ٔ ًٍؼش ك٢ ٬ٛطٚ  

 أُْ ٣ٌٖ حُظ٤ِْٔ ٓ٘ي رؤٓؼَ                                             

 

   ٝ حهظْ  حُزلغ  رٌٜٙ حُو٤ٜيس  

 

 َِ ُٓٔظؼــ٬ً ٣خ كخى١َ ح٩رـ  أٍحَى 

َِ ـَ ُٕ ٖٓ َػ َِِن ح٫ٗٔخ  كخٛزَٝ إ ُه

 

ِٚ َُّ ر ٍَ طل َّ ػ٠ِ ؿٔ ََ ح٬ُٔ  ٝحه

َِ َٗ   ٖٓ ٓخِء َػ٢٘٤ ٫ٝ طوَأ ػ٠ِ حُٞ

 

ِْ حُظ٢ هَِوـْض  ٝإ ٗظََص ا٠ُ حُؼ٤

َٖ ك٬ طٌٖٔ ا٠ُ ػٌٍ   ُِظخػ٤٘

 

َِ ٓؼٌٍس ٍ  ٍُ ك٢ ط٣ِٝ  أؿ٢٘ ٝأكظخ

َِ ُِ ُِِل٤َ َْ حُؼـ ُِ َُِِٔء ٤ُ  ٝحُؼـ

 

 ٍَ  ٝهلُض ٝحُُ٘ٞم ٣ز٢٘٤ِ ػ٠ِ ١ِ

َِ ٍٍ ػ٠ِ ؿٔ ٌَ رـخ  ًؤ٢ّ٘ٗ ١َِ

 

َّ كخُظوطض ٛخ ح٧ٗلخ ِ ّٞ كُض ك٢ ؿ َّ ٓ 

َْ ٣ٍّـخ ٝأٛيطْـُٚ ا٠ُ ِػَِـ٢ِ ٤ٔٗ  

 

ًِ طَرظٜخ   أٍٝ ٌَٓٓش ُْ ٣ئ

َِ َٖ حُلِـ ٓ ٍٍ ّلُذ أ٣ًـخ َٔ  ا٫ّ طَ

 

 ٗظ٠ حُِـخِص كوَ ك٢ ٛخطق ؿٍَى 
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ٍِ ِِ ٍْ ؿـ ٍّ أٝ رخؿ َِ ٍَ َؿ  أٝ ٛخٛ

 

ِّ ػخػَس ً ٜ٘خ هُِٞد حُ٘ـخ ِٓ  ٍَ  ٓخ ُح

َِ َك َٝ   ٖٓ ُطنِ ؿخ٤ُش ِ ح٧ٛيحؽِ ك٢ 

 

 ٤ٗيص ػ٤ِٜخ هزخُد حُل٢ كخطويص 

ٍِ َٖ حُيٝ  إٔ حُزوخَع ُٜخ ه٢ٌٔ ٓ

 

ٍَ رِٜـخ ِٕ ٓخ َٖ حُلَُٓخ ٍُ ٓـ  اًح حُـزخ

َُ ٗؼٔخُٙ ؟ كوُِض:  هخُٞح َْ: أطٌ٘  أؿ

 

ِٖ ػخ١ِش   ىحٍ حُظ٢ ك٤ِض رخُلٔ

َِ َّ حُل٢ُِّ ٖٓ ؿ٤ٍع ػـ٠ِ حُؼط ٞ ْٓ  كٞ

 

ُِّٓـْض ػ٠ِ ًزي١  َُٓٛلش   ر٠٤خء 

ِِّ ك٢ ًَِ  ٝأؿٔيص ٖٓ ٓـِٞف حُو

 

ٌٍ ك٢ ٗٞحظَٛخ   ًخُظز٢ ٫ُٞ حػظ٬

َِ ِٝ حُِؼِ  ٝحُظز٢ُ ٫ ٣٘ظ٢ٌ ٖٓ ػخٍ

 

ٍِ د ؿخ َِّ لخفِ حُ ْٜ ُٔ ٍُ  ىحُء ٙ  ٝهي ٣وخ

َِ َٕ ك٢ حُٔؼ  حُظزخء ، ًٌح ٣َٝٝ

 

ُٜٛخ ٤ًَق ٫ طَوِٞ ٝهي َهِٗض   ٗلخ

َِ َِ ك٢ أُٗوٞػش ِ حُؼَٔ  ًه٤َس َ حُ٘لـ

 

َٖٓ ٣َ٘ظ٢ٜ ٓـخَء حُل٤خس رٜـخ   ٍُ  ٣٘خ

َِ ََ٘٣ ُْ ِٖ َُ ًٝ حُو٤ََٗ ٖ هَز ِٓ  ٓخ ًخٕ 

 

 ٌَ  ًْ ١خَف ر٢ ٤١لٜخ ٝح٧كُن ٓٔظظ

ٍِ َٖ حُظِٔخِء ٓ٘ٔي َِ ٓـٍق ٓ  ر٣ٌ

 

ََ َٓٔحٛخ ٝهي ٍٓلض   أ٠ٗ ط٤ٔ
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َِ َِ ك٢ ٌٗ ٍَ ح٤ُِ  ٖٓ حٌُٝحثذ ١ٞ

 

 ٤ًٝق هلض ا٠ُ حُٔ٘ظخم ٠ٜٗظٜخ

َِ َُ ٣وؼيٛخ ٖٓ ؿخٗذ حٌُل   ٝحُؼو

 

 طؤ١ٝ ا٠ُ كلَس ِ حٌُي١ٍ آٝٗش 

َِ ُِّْٓ حُِل٤َ  ٝطخٍس ً طََطو٢ ك٢ 

 

ٍِ حُّٟ٘ٞ ٝٗؤْص  ّْٔض رؤٓلخ خ أك ّٔ ُ 

ِٚ رَُى ك٢ِ َِّ ك٘خً ٣و٤ل  ػ٢٘ رل

 

 ٣خ كزٌّح ٛٞ ٖٓ ٤ٍٟق ٝٛزُض ُٚ 

ٍِ  ٓٔؼ٢ ٝػ٢٘٤ اريح٫ً ٖٓ حُِ٘

 

ِٖ ٝحٌٗٔ٘ض   ٝأُػـظٜخ ىٝحػ٢ حُز٤

َِ َٔ وِظ٤ٜخ كَظَْس ُ حٌُ ُٓ  ط١ََٔ ٝك٢ 

 

٘خٛخ ٝهُِض ُٜخ ْٔ َٔ ُِ  :كَٗض هي١َّ 

ََ كخٗظؼ٢َِ   أه٠٘ ػ٤ِي حُط٣ََن حُٞػ

 

فٍ َٗل٠َٞح َُّ ٍُ  َٓو٤خً ُٜخ ًَُٝذ 

َِ   رخه٤ٜخ ٗطَٞع ح٣٧ِ٘ن حٌُُ

 

 ٌْ َٔ ِٛ  ؿخرُٞح حُل٬س َ ٝأؿَطْْٜ رٜخ 

َِ ٍِ ٝحَُك َٖ ٬ً ػ٠ِ حُٔلخ  هِو

 

ٍّ ٣لٜٜ٘خ  َْ آٍح  كـخُٝٝح ً٘

َِ ُْ حَُٝعِ ك٢ ؿخِد حُو٘خ حٌُر  َٟحؿ

 

 ٖٓ رؼِي ٓخ ًزٞح َِٓي حُٔط٤ش ِ ك٢

َِ َِ حَُٔحِد ٝكؼٞٛخ ر٬ ٜٓ   رل

 

 أػـذ رلٍِي ُٜخ ٌٍٝف ٣ـَهٜخ 
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َِ ٍِ ك٢ ٓـخٍء ر٬ رََِـ  ٓوخٟش ح٥

 

ُْـ َُ ا٠ُ ح يُّ ُِٜٗس ُ ١ً ؿّيٍ ٣ط٤ ـَ  ٝحُ

َِ َِ ـَ ٍِ ػَ٘ي ٝهٞعِ حُلخىِع حُ   أًَٞح

 

 ٣َـ٠٘ حُل٬َ ٝحُل٤َخك٢ ٝحُٔط٢ُّ ُٜـخ 

َِ َٓ ٍَ ؽٍ ك٤ٜـخ ٖٝٓ  َِ َٛ  ٖٓ ِٕ  َٟرخ

 

ِّ ا٠ُ  َد أ١٘ـخَد حُو٤ـخ َِّ  كظ٠ طُوَ

َِ  ٓ٘ـ٠ ح٤ُِِٜق ِٝٓـخ حُوخثِق حُٞؿ

 

 ٖٓ َّ  كظ٠ دمحم حَُح١ٝ حٌُٔخٍ

ِٖ ح٤ُ٘نِ حُؼ٤ِٔي ػ٢ِ  ػ٠ٔ٤ أر٢ حُلٔ

 

ٍّ ا٠ُ ٓـ٘خُٙ ٓ٘ؼطٍق  كٖٔ ُٓخ

َِ ٍٕ ا٠ُ ٓؤٝحُٙ ٓ٘لظ   ٖٝٓ ػ٘خ

 

ٍَ ٖٓ ِٓلٞح   آػخٍُٙ ٗٔوض أهزخ

َِ َِ ِٔ ِٕ ٝحُ ٣َّ٘ؼش ِ ٨ُى٣ـخ  َٗٔن حُ

 

ٖٓ ُٞ ََ َُٝٛف حُيَٛ ٣وز  ٢ُٞ٣ حُـ٤ٔ

َِ َُ ٣ل٢ٔ ٝٛٞ ك٢ حُؼو ِٚ ٝحُلل   ٣ي٣

 

 ٍٚ  طَٜكض ٓخثُِٞٙ ك٢ ٓٞحٛز

َِ َٖ ك٢ حُ٘ل حُـخ٣ُ َِ  طََٜف حُ٘ل

 

 أٍىُص أُك٢ٜ ػ٘خ٣ـخُٙ كـخَُطـ٢٘ 

َِ: ٝهخٍ  ِٚ ػ٘خء حَُحثقِ حُِؿ  أك

 

َٕ ٗخىٟ ٍرُٚ  ُٖ ػَٔح  أ٢ٍٗ: ًٌح حر

 ٍَ َِ:  أٗظَ ا٤ُي ، كوخ  حٗظَ ا٠ُ حُـز

 

 إ ه٢ هخ١َ ػ٠ِ ه١َخٓٚ ك٬ًِ 



 140 

َِ ِٚ ح٢َُٗٞ ٨ُك٤ـخِء ٝحُِلِ  ٣ُٜي١ ر

 
ً ََ أىٟ ٓلَُٙ هيػخ  ٝإ طَٓ

َِ ِْ حُٞػ َّٖ ُٓٔغ ح٧ػٜ   ٣ٜل٢ ا٤ُٜ

 

 ِٚ ِٔ ٍُّ ػٖ ك ٍَّ حُي  ٝإ طٌَِّْ ُ

َِ ٌّ ػٖ حُُِ  ك٢ كـَٙ ٝٛٞ ٓؼٜٞ

 

 ٝإ طوَِّي ٖٓ ١ً آـَس ٍ ػٔـ٬ً 

َِ َٔ  ٝؿيطَُٚ ػِٔـخً ك٢ ًُـي حُؼ

 

ِّ ىٍٟ ٍَ حُّ٘ـٞ َٚ أكٞح  ٝإ طلّل

َِ ٍَ ك٢ حُـ٤ِذ أٝ أٓ   ٓخ كْ ٖٓ أؿ

 

 َِ ـِ  ًؤُّٗٚ ٗؼـَس ٌ ك٢ ُؤـش ِ حَُو

َِ َٖ ح٧َؿ َُٓه٠ ً ٓ  ٌٍ َٞ ُٓي ٢ُ ١  ُٞ 

 

 ٝٓخ ٤ُٔٗض ٫ٝ أ٠ٔٗ حػظٜخ٢ٓ 

َِ ـ َٛ ُٞ   ٖٓ ؿٞحٍٙ رُؼَحً ح٧ٓزخِد ٝحُ

 

ِٚ ك٢ ٓٞهٍق َٗهض  اًح حُظو٤ُض ر

ٍِ َِ ٝحُوٞ َِ حُو٤   ٓ٘ٚ حُ٘ؼخُد ر٤ٔ

 

ِٚ ٍِ ر ََ حُلِٞ  ُْٝ أًٖ ػخُٔخً هز

َِ ُؿ ٍَ   أ٢َّٗ أٍٟ ٍؿ٬ً ك٢ رََُىط٢َْ 

 
ـُٚ ـُ ٍَ ٛخثِ  ٣خ ٟخثَحً ٗخكؼخً إ ػـخ

َِ َٓ ٍّ ػ٠ِ ح٧ ٍَ ٜٓـش َ أهٞح   أٓخ

 

 ً٬َٔ ِٚ َػ  ٣ٌُ٣وُْٜ طـخٍس ً ٖٓ ُهِو

َِ َٔ َّْ ك٢ حُؼَ  كِٞحً ١ٍٝٞحً ٣ي٣ُق حُٔ

 

ٍٖ ؿـَحَء كخثوـش ً َٔ ٌْٛخ أرـخ َك  ه
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َٙ حُِِٔٞى ح٤ُِِّٜي ٖٓ هز٢ِ َُْض ٝؿٞ َٝ   

 

َْ ر٬ؿظَـُٚ   أًؼَُص ك٤ٜـخ ُْٝ أٛـ

َِ َ٘ َْ ًؼَس ُ طٌؼـ١َ٤ ٖٓ حُلَ ٤ُٝ 

 

 اًح طٔ٘ض ٓٞحٛخ إٔ ط٠خ٤ٜٛخ هخرَض

ٍِ َٞ ُٓٞم ًخُل ْٞ َُ حُٔ ـَ   ٝٓخ حُّ٘

 
َٖ حٍُٟٞ هطَحً  أكخَىٛخ هخ١َ١ رـ٤

َِ َِ ٓخ هِ   ٝٛخؿٜخ هِي١ ٖٓ ؿ٤

 

َُّ ٓ٘ـْٔ ٍ    ٣ُٝ٘٘ن حٍُٞى ٜٓ٘خ ً

 ٍِ َِّ حُٜزخ ؿٌ َٕ ك٢ ظ ِٞ َٗ٘ٞح ك٢ حُِٜ

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                     ابن حٌوس   
 
 

   سلطان بن دمحم  بن دمحم       هو االمٌر ابو الفتٌان  مصطفى الدولة  
  .  من لٌس عٌالن  الؽنوي من لبٌلة ؼنً بن أعصر بن حٌوس
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 وثلثمابةتسع واربعٌن صفر سنة اخر ابن حٌوس ٌوم السبت  ولد        
وفً رواٌة اخرى ولد  ٌالدٌة  م1003- جرٌة ه 34 9\ سنة– بدمشك 

  وكان  ابوه  ٌتسب الى  فٌها ونشؤ مٌالدٌة  1004 – هجرٌة 350سنة 
التً كانت تسكن نجد لبل االسالم  ونزح بعضها   (ؼنً  بن الصر )لبٌلة 

دمشك  ) من مدٌنة   وكان أبوهٌر  باإلم  ٌلمبالى العراق والشام   وكان 
من  وجهاء      (حٌوس  )  فً بالد  المؽرب   وكان جده  من أمراء العرب(

 ان  والسلط النفوذ  واصحاب   إلى الوالةولد تمرب بن  حٌوس الشاعر 
  (أنوشتكٌن)مدح  فً   لصٌدة   أكثر من أربعٌن  وله  ومدحهم بشعره

أبو المظفر     األمٌر جالل الدولة   ومما لاله  فً مدح  وزٌر الفاطمًال
 :لصٌدة مطلعها

 
 كفى الدٌن عزاما لضاء الدهر

  فمن كان ذا نذر فمد وجب النذر                                          
 

 :و لد لال فٌه أٌضا
 

 ثمانٌة لم تفترق مذ جمعتها
 ذب عن ناطر شفر  ما افترلت  فال                                       

 
 ٌمٌنٌن والتموى وجودن والؽنى

 والنصر وعزمن   ولفظن والمعنى                                       
 

 تعرف بو الِفتغ والثػرات، كانت  عاش في عرخ مزصخب فقج 
فيو بالد الذام تابعة لمجولة الفاشسية، تعارضيا بيغ وقت وآخخ حخكات 
محمية، تقػدىا عربيات عخبية تشدع إلى االستقالل عشيا، حتى خخجت 

عغ سيصخة الجولة الفاشسية، فكان ابغ حّيػس يشتقل بيغ حاضخة وأخخى، 
فأقام في القاىخة وشخابمذ الذام قبل أن يدتقخ أخيخًا في حمب، واترل 
في حياتو بقادة الجولة الفاشسية وأمخاء بالد الذام، فشال القبػل عشجىع 
لذخفو وعمسو وجػدة مجحو، وقّجمػه عمى شعخاء عرخه الحيغ حدجوه 
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عمى مكانتو عشج أىل الجولة وكثخة عصائيع لو، وضيخ في شعخه أنو كان 
يشاصخ الجولة الفاشسية، ويشافح عغ عقيجتيا عشجما كان عمى صمة 

بخمفائيا وقادتيا، حتى إذا استقخ في حمب انقصع إلى أصحابيا بشي 
 . فسجحيع وعاش في ضميع إلى أن تػفي ِمْخداس

 الفضابل سابك بن محمود وهو أخو األمٌر ا  أب مدح           وكذلن 
 : فٌها لولبمصٌدة المٌة تعتبر من محاسن شعره ينصر 

 
 عنكم  للمسابل  للت طالما 

  الضالل  هداٌة  واعتمادي                                             
 

 إن ترد على حالهم عن ٌمٌن 
   أو نزال  مكارم  فً فؤلمهم                                            

 
 سود   األعراض بٌض  تلك 

   مثار النمع خضر األكناؾ حمر النصال                                
 

وأفول نجمها ضاعت عن الشام  عهد الدولة الفاطمٌة انحساروبعد        
 فساءت الحال فً دمشك  وكتب فً ذلن لصابدا  حالهوضعفت أمواله 

:  منها لصٌدته  التً ٌصؾ فٌها دمشك و ٌمول فٌها
 

  لمد دفعنا الى حالٌن لست  ارى  
  حظ مختار  وهذا  مابٌن  ذان                                           

 
 ومسؽبة   خوؾ  على  اما الممام

  او الرحٌل عن االوطان والدار                                          
 

والموت اٌسر من هذا وذان وما  
 كرب الممات  وال فً الموت من عار                                    

 
 بوابمها  منأ من جاور االسد لم ي

  ولٌس   لؤلسد   ابماء على  الجار                                     
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 فً شوال سنة اربع وستٌن  فدخلها مدٌنة حلب    فاضطر  للسفر الى

له   جزلواوالتها من بنً مرداس فؤبعض   ومدح  للهجرةوأربعمابة
  واستؽنىبنً مرداس العطاء وعاش بٌنهم و لد صارت له أموال من 

 : وكتب على بابها هذه األبٌات دارا  واسعة  بمدٌنة حلبى فبن
 

      بها  وعشنا بنٌناها دار       
  مرداس آل  من   نعمة فً                                          

 
  وم نفوا بإسً ولم ٌتركوا     ق

  باس    من    لؤلٌام   علً                                          
 

  أال هكذا  الدنٌا  لبنً لل     
 الناس  مع   الناس   فلٌصنع                                        

 
مع األمٌر جالل الدولة وصمامها أبً المظفر نصر بن      تعتبر حالته 

  صاحب حلب  الكالبً  نصر صالح بن مرداس بن سبل الدولة محمود 
 . بن نصر فؤجازه ألؾ دٌنار   محمود  فإنه كان لد مدح أباهمشهورة 

  ابن حٌوس  الشاعر االمٌرنصر  لصدهاالمٌر فلما مات ولام ممامه ولده 
: ومطلعها   أبٌهب  وٌعزٌه وٌهنٌه  باالمارة  ٌمدحه بمصٌدته الرابٌة

 
كفى الدٌن عزا مالضاه لن الدهر 

فمن كان ذا نذر فمد وجب النذر                                           
: ومنها

 
ثمانٌة لم تفترق مذ جمـعـتـهـا 

ذب عن ناظر شفر   افترلت ما فال                                        
 

ٌمٌنن والتموى، وجودن والؽنـى، 
ولفظن والمعنى وعزمن والنصر                                         

 
 أبٌه   نصر سخٌا واسع العطاء  ملن حلب بعد وفاة األمٌر وكان     

 ة  حكمه لم تطل مداال  انه  محمود فً سنة سبع وستٌن وأربعمابة  
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ثانً شوال سنة ثمان الٌوم ال فمتلوه فً   جماعة من جنده حتى ثار علٌه
.  للهجرةوستٌن وأربعمابة

 
  :( وفٌات األعٌان)كتابه  ابن خلكان فً  فٌه لال 
 
 أبو الفتٌان دمحم بن سلطان بن دمحم بن حٌوس بن دمحم المرتضى بن دمحم )

بن الهٌثم بن عدي بن عثمان الؽنوي الملمب مصطفى الدولة، الشاعر 
المشهور  كان ٌدعى باألمٌرألن أباه كان من أمراء العرب، وهو أحد 
الشعراء الشامٌٌن المحسنٌن ومن فحولهم المجٌدٌن، له دٌوان شعر 

لمً جماعة من الملون واألكابر ومدحهم وأخذ جوابزهم، وكان . كبٌر
ذكر الجوهري فً الصحاح فً – منمطعا إلى بنً مرداس أصحاب حلب 

حجر ٌرمى به فً الببر لٌعلم أفٌها ماء أم ال، وبه : فصل ردس المرداس

 (.وله فٌهم المصابد األنٌمة– سمً الرجل 

  : ٌمول  فً المدح  

سغثد تُفسي أٌ أكىٌ ُيصاحثاً   

                     أَاساً إرا قِيذوا إنً انضيى أصحثىا 

فجاوسخ َيهكاً ذسرهم يًيُه 

               ًَذي حيٍ يشضً أو سًدي حيٍ يغضة 

ذذوس كؤوس انحًذ حيُاً فيُرشي 

                           وطىساً ذِصمُّ انًشهفاخ فيطشب 

خالئق كانًاء انزالل وذحرها      

                              يٍ انعزو واإلقذاو َاس ذههة 

فهم نك فيًٍ ال يشيُك ُقشته 

                              وُيعشب إٌ أثًُ عهيك وُيغشب 

إرا صاغ يذحاً ِخهره يٍ يزيُح 
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                          وذحسثه يٍ ُعزسج حيٍ يُسة 

قىاٍف هي انخًش انحالل وكأسها 

                           نساَي ونكٍ تانًسايع ذُششب

سغثد تُفسي أٌ أكىٌ ُيصاحثاً   

 أَاساً إرا قِيذوا إنً انضيى أصحثىا                     

فجاوسخ َيهكاً ذسرهم يًيُه 

  ًَذي حيٍ يشضً أو سًدي حيٍ يغضة              

ذذوس كؤوس انحًذ حيُاً فيُرشي 

   وطىساً ذِصمُّ انًشهفاخ فيطشب                         

خالئق كانًاء انزالل وذحرها      

   يٍ انعزو واإلقذاو َاس ذههة                            

فهم نك فيًٍ ال يشيُك ُقشته 

 وُيعشب إٌ أثًُ عهيك وُيغشب                              

إرا صاغ يذحاً ِخهره يٍ يزيُح 

                          وذحسثه يٍ ُعزسج حيٍ يُسة 

قىاٍف هي انخًش انحالل وكأسها 

                           نساَي ونكٍ تانًسايع ذُششب

فً شعبان سنة ثالث وسبعٌن وأربعمابة بحلب   ابن حٌوس توفً       
 .  للمٌالد  1081 الؾ واحدى وثمانٌن – للهجرة 473

 
 تؽلب عله  االطالة  وفً  شعره بالموة والجزالة مع التدفك      ٌتمٌز 

مٌل إلى اإلؼراب والجنوح نحو الصنعة البدٌعٌة باعتدال ومن شعره  
 كان ٌعمد  التصوٌر والتشبٌه و  وشعره  ٌكثر ؼٌر إفراط فً أحدهما، 
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 و إلى الممابلة والتمسٌم واستخدام الجناس  تولٌد المعانً وابتكارهاالى 
 .فً انسجام ظاهر بٌن هذه المكونات

 
وٌؽلب على شعره التؤمل وطول التفكٌر فً بناء المعانً وتركٌب         
 بعد المراجعة   شعره وال ٌنشره  اال تؤنً فً إخراجي   وكان الصور

 المعانً  الى   اسمى صل حتى ي   المبالؽة من والتهذٌب مع شًء 
 .حدودها المصوىو

:  ومن شعره  هذه االبٌات 
 

صبرنا على حكم الزمان الذي سطا 
 ٌكن الصـبـر  لم  لوالن  على أنه                                         

 
ؼزانا ببإس الٌماثلـهـا األسـى 

تمارن نعمى الٌموم بها الشـكـر                                           
 

 تباعدت عنكـم حـرفة ال زهـادة 
وسرت إلٌكم حٌن مسنً الضـر                                           

 
فاللٌت ظل األمن ماعنه حـاجـز 

ٌصد، وباب العز مادونه سـتـر                                             
 

وطال ممامً فً ؼسار جمٌلـكـم 
فدامت معالٌكم ودام لـً األسـر                                            

 
وأنجز لً رب السموات وعدة ال 

كرٌم بؤن العسر ٌتبعـه الـٌسـر                                             
 

فجاد ابن نصر لً بؤلؾ تصرمـت 
وإنً علٌم أن سٌحلفـه نـصـر                                             

 
لمد كنت مؤمورا ترجى لمثـلـهـا 

فكٌؾ وطوعا أمرن النهً واألمر                                          
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وما بً إلى اإللحاح والحرص حاجة 
ولد عرؾ المبتاع وانفصل السعـر                                        

 
وانـً بـآمـالـً لـدٌن مـخـٌم 

وكم فً الورى ثاو وآماله سـفـر                                          
 

وعندن ما أبؽً بمولً تصـنـعـا 
  الـحـر  ٌستبـعـد بؤٌسر ما تولٌه                                         

 
 

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

    
 
 
 
 
 
 

  الحزخمي  بغ قيذ ابخاىيع

 ح٤َٓ ح٤ُٔق ٝحُوِْ                           

 

 

 ٛٞ ح٩ٓخّ أرٞ آلخم حرَح٤ْٛ  رٖ ه٤ْ رٖ ٤ِٓٔخٕ حُل٢َٓ٠           

رٌٍ ٗلٔٚ ك٢ ٓز٤َ هللا  ٗخػَ ٓزيع  ػزَ ر٘ؼَٙ ػٖ ؿٜخىٙ ٝك٤خطٚ، 

 . (أ٤َٓ ح٤ُٔق ٝحُوِْ )ك٢ٌ٘   
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    ٗ٘ؤ ح٤ُ٘ن ارَح٤ْٛ رٖ ه٤ْ ك٢ ك٠َٓٞص ك٢ ك٤خس ٝحُيٙ  ك٢ حُٜ٘ق 

 ٛـ٣َش  ٝحٍطٟٞ  455\ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ  حُٔخىّ حُٜـ١َ أ١ رؼي ٓ٘ش 

ٖٓ ػِْ  ٝحُيٙ  حُٔؼوٍٞ ٝحُٔ٘وٍٞ رل٤غ حٛزق ٜٓيٍح ٌَُ ك٤٠ِش  ٝٓظزؼخ 

ٓٔٔٞع حٌُِٔش  ًخٕ  ػخُٔخ ٍٝػخ، ِٜٓلخ  ًح ٤ٛزش ك٢ هٞٓٚ .  ٌَُ ًٔخٍ

 :ٝك٢ ٗزخرٚ ٣وٍٞ ك٢ حُـٍِ. ٝرٔخُش ك٢ ٓٞح١ٖ حُيكخع ٝحٌُٝى ػ٘ٚ 

 
  حٕ حٌُٞحػذ ٓخ ٜٖٓ٘ ًخػزش

  ح٫ طَهَم ك٢ ٍٝٝ حُوز٠ حُو٠َ                                      

 
  طٔو٢ ٠ٗخٍطٜخ ٣ٍخ ١َحٝطٜخ

  ٓخء حُ٘زخد ح١ٌُ ٓخ حٕ ٣ِحٍ ١َ١                                      

 
 ر٠٤خء ٗخَٟس ر٤ٖ ح٠ُ٘خٍ ط٢٠ء 

  ك٢ ٠َٗس ٗظَص ك٢ ٗخظَ ٠َٗ                                         

 
  ؿَحء ُحَٛس َُٛحء طوَٜ ػٖ 

  حَٗحهٜخ َُٛحص حُْ٘ٔ ٝ حُؤَ                                        

 
  ٗـ٬ء ك٢ ًلَ ًل٬ء ك٢ ىػؾ 

  ىػـخء ك٢ كٍٞ كٍٞحء ك٢ كظَ                                         

 
 كَػخء ُٞ ٓوطض أػٞحرٜخ حػظوَص 

  ك٢ كَػٜخ حَُؿَ حُٔـيٍىٍ حُؼٌَ                                         

 
 طَه٢ حًح ً٘ق حُٔلزٞد ٓو٘ؼٜخ 

  ػ٘ي حُؼ٘خم ه٘خع حُـ٘ؾ ٝ حُولَ                                           

 

لسا رأى بمجه بحاجة اليو و فيو ىػان وفداد شّسخ عغ ساعجه          و

لمحود عشو فصمب الدعامة مغ أئسة ُعسان ليذيج دولة قػية ويحقق مبتغاه 
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وشالبيع بالجياد في سبيل تحقيق الشرخ والطفخ ولسا لع يخ استجابة 

نفدو واقام بيشيع اعػاما بلصمباتو الستكخرة اضصخ الى الديخ الى عسان 

عجيجة لكشو لع يفمح في استسالتيع في الجفاع عغ بمجىع ولع يرادف 

راسو  إلى حزخمػت مدقط . فعاد مشكدخ الخاشخ. آذانا صاغية اليو 

نثخا شيمة فتخة بقائو ووكان لو مخاشبات مع والجه شعخا . وبمجه االصمي 

:ومغ شعخه. في عسان    

  
  ٌٛح حُِٓخٕ ُٓخٕ ك٤غ ٓخ ٗظَص

  ٓ٘ٚ ػ٠ِ ػزَ رٚ ٝ هؼض ػ٤ٖ                                        

 
 هَ ُِـ٣ََ ح١ٌُ أريٟ ٗٞحؿٌٙ 

 ؿيح ٤ٓزْٔ ٣ّٞ حُلَٜ ػٖ ًَ٘                                     

 
 ٣ّٞ حُظـخرٖ ٫ طي١ٍ طٔخم حًح 

  ٤ٓن حٍُٟٞ َُٓح ك٢ أ٣ش حَُِٓ                                     

 
 طؼ٢ٜ ح٫ُٚ ٝطَؿٞح حُلُٞ ٓ٘ٚ ؿيح 

  ٢َٓ٣ ر٬ ٝطَ أٓي ٖٓ طؼٌِي                                          

 
 ٖٓ هخف أىُؾ حٕ حُوخثل٤ٖ ُْٜ 

 ك٢ ح٤َُِ ٜٛٔٔش رخًٌَُ ٝ حٍُٔٞ                                     
 

   رٖ ارَح٤ْٛ حٌُ٘ي١  دمحم ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ رٖ ه٤ْ ػخَٛ ح٤ُ٘ن        

  .  ؿِء73ك٢ ( ًظخد ر٤خٕ حَُ٘ع )  ٛخكذحُٔو٤ْ ك٢  ػٔخٕ 

 
 ٝحُٔؼَكش   حُؼِْ ٣ٔظو٢ًٝخٕ ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ رٖ ه٤ْ ٣ؤط٢ ا٠ُ ػٔخٕ ٍ      
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  ٣ٝظؼِْ ٓ٘ٚ  ٣ٝظظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٣ـخُْ ح٤ُ٘ن دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حٌُ٘ي١ ًٝخٕ 

   رٖ ارَح٤ْٛ  دمحم  ح٤ُ٘ن ا٠ُ ح٤ُٖٔ هخٍ ُٚ  ٣َؿغ  أٍحى إٔ ػ٘يٓخ ه٤َ  ٝ.

 ػ٘ي١ ٝى٣ؼش كوٌٛخ إ ٗجض ؟ حٌُ٘ي١ ُي 
 ٝٓخ ٢ٛ ؟: كوخٍ ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ رٖ ه٤ْ 

 . حر٘ظ٢ أ٣ٍي إٔ أُٝؿي رٜخ: هخٍ ح٤ُ٘ن دمحم 

 
 .  ٝأهٌ ُٝؿظٚ ٝحَٜٗف ٓغ هٞٓٚ  ٝطِٝؿٜخ كٞحكن ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ      

كؤٍحى . ٙ ٝؿٔخػظٚ  ٝك٣َن  حهَ   ر٤ٖ هظخٍ ٝهغ  ٝ كيع ك٢ حُط٣َن إٔ 

 ٌُٝ٘ٚ طًٌَ  ٣ٝ٘خٍى ك٢ حُوظخٍ  ٤ٓيحٕ حُٔؼًَش ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ إٔ ٣يهَ

 رؼي ، كَؿغ ا٤ُٜخ ٝأهزَٛخ رخ٧َٓ ٝاٗٚ ٣َ٣ي  ٣يهَ رٜخ حُظ٢ ُْ  ُٝؿظٚ 

٣يٙ  ري٫ إٔ طظَ ٌٌٛح كٞحكوض ٣َٗطش إٔ ٣ٌظذ ٍٝهش رو٢  حُيهٍٞ ػ٤ِٜخ 

  رؼي ًُي أَٜٗف ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ ًٝٛذ ُِٔؼًَش  ٝ.ًبػزخص ٓ٘ٚ ُٜخ ُِٝ٘خّ 

ٓغ  ( ِٟٗٝ )٤ُٖٔ كَؿؼض ُٝؿظٚ ا٠ُحُْٝ ٣ؼي ٝؿخىٍ ٓوخط٬  ٝهخثيح 

ٝرؼي كظَس ظَٜص ػ٤ِٜخ أػخٍ حُلَٔ ، ك٘خع حُوزَ ر٤ٖ حُ٘خّ ، . هٜٞٓخ 

 حُ٘ٔخء رخُوٌف ٝاٜٗخ ٓظ٘ـذ ٖٓ ىٕٝ ُٝؽ  ًُٝي ٧ٕ   أُٔ٘ش ٝحٗيُؼض

  . أكيح ػ٘ٚ ربٗٚ ىهَ ػ٤ِٜخ ٣ٔٔغ  ُْ  ح٩ٓخّ 

 
 طوٟٞ ٝػيٍ ًٝخٕ هخ٢ٟ حُو٠خس  ح٣ٔخٕ ًٝٝخٕ ٝحُيٛخ ح٤ُ٘ن دمحم ٍؿَ     

 ٓظِٝؿش ، كظْ ح٩ػ٬ٕ  ٧ٜٗخ ًُٝي   رخَُؿْ   كلٌْ ػ٠ِ حر٘ظٚ ك٢ ُٓ٘ٚ

 .ػ٤ِٜخ رخَُؿْ  ػٖ ٓٞػي ط٘ل٤ٌ حُلي

 
رؤَٓٙ   رٖ ارَح٤ْٛ   دمحم  طْ اك٠خٍ حر٘ش ح٤ُ٘نح٤ُّٞ حُٔليى ٝك٢           

 حُللَس حُظ٢ ٓظَؿْ ك٤ٜخ ، ٝطْ اِٗحُٜخ ا٠ُ  ٟٓٞغ حُظ٘ل٤ٌ  ٝطْ كلَا٠ُ

  ٛٞ ح١ٌُ ٣ـذ حٕ  ٣ٌٕٞ إ ح٩ٓخّ أٝ حُوخ٢ٟ  حُللَس ، ًٝٔخ ٛٞ ٓؼَٝف 

إٔ  دمحم   أٍحى ح٤ُ٘ن  ٝك٤٘ٔخ. ػ٠ِ حَُٔؿٞٓش  كـَ  ٣وّٞ  ر٢َٓ أٍٝ

:  ، َٛهض ٝهخُضٛخ ٢َٓ٣

....  هلٞح هلٞح ، -

   ُٝٔخًح ؟ :  كٔؤُٜخ ٝحُيٛخ
ػ٘ي١ ٍٝهش ٖٓ ُٝؿ٢ ح٩ٓخّ ارَح٤ْٛ رٖ ه٤ْ ٣ؼزض ك٤ٜخ ربٗٚ : كوخُض 

  ،ر٢ ىهَ 

 ٝطْ اُـخء حُظ٘ل٤ٌ!! ٝحٗيٛ٘ٞح ٖٓ ًُي ؟   أٓخّ حُ٘خّ  حٍُٞهش  كؤهَؿض
 ُٔخًح ُْ طظ٢ٌِٔ ٓخروخ ؟؟: كٔؤُٜخ ٝحُيٛخ 

 ٣وْ حُلي ػ٠ِ  ُْ  دمحم  ٢ٗ٧ ه٤٘ض إٔ ٣وٍٞ حُ٘خّ ربٕ ح٤ُ٘ن: كوخُض 
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 رؤَٓ حٍُٞهش ، كؤٍىص إٔ ٣َحٛخ   ْٝٛ ٫ ٣ؼَكٕٞ ٢ٛٝ ُح٤ٗش حر٘ظٚ 

 .  ك٢ ػيُي ك٤ٜخ ٝحُـ٤ٔغ ٝكظ٠ ٫ ٣ٌٌٕ٘ٞ
.  ٝحٗظ٠ٜ ٌٛح حُٔٞهق حُلَؽ 

 

  ًٝخٕ حُُٔٞٞى ًًَح ، ٝرؼي إٔ   دمحم ُٝيص حر٘ش ح٤ُ٘ن رؼي ًُي      

 .  ٓـٞحٍح ٛخٍ كخٍٓخ ٗـخػخٝ ٗزخرٚ ٣ٍؼخٕ  ك٢   ٝأٛزق  ًزَ حُطلَ

  ىٕٝ  حٕ  رٖ ه٤ْ ٛٞ ُٝٝيٙ  ارَح٤ْٛ  ٣ظزخٍُ ح٩ٓخّ  إٔ ٝٗخء هللا

ىٕٝ ػِْٜٔ    ُؤغ حُلظٖ  طوغ ًخٗض حُظ٢  ك٢ اكيٟ حُٔؼخٍى ٣ؼَكٚ 

  إٔ   ارَح٤ْٛ ح٩ٓخّ ٣ٔظطغ  ُْ  ٛٔخ صرخٍُّٝأػ٘خء  رلو٤وش حَْٓٛ 

إٔ ٣ظـِذ ػ٠ِ ٝحُيٙ ،  حُُٞي   ٣ٔظطغ   ُْ  ًٌُٝي  ُٝيٙ ػ٠ِ ٣ظـِذ 

 ٣وٍٞ ك٢   ٝٛٞ  رخٓظـَحد  ُٝيٙ  كًَخص  ٣َحهذ  ارَح٤ْٛ  ح٩ٓخّ ًٝخٕ

  كوٍَ إٔ ٣ٔؤُٚ  ٣٘ز٢ٜ٘ ًؼ٤َح ك٢ أكؼخ٢ُ  أٗٚ ٗلٔٚ ػـزخ ٌُٜح حُ٘خد

:  كٔؤُٚ  هق ُلظش ُٚ  ٝهخٍ كخهظَد ٓ٘ٚ  

 ٖٓ أٗض  -

  كؤهزَٙ رخٓٔٚ

 ك٬ٗش حر٘ش ك٬ٕ ؟  ٝحُيطي   َٝٛ:  حرَح٤ْٛ  ح٩ٓخّ  كوخٍ

 . ٗؼْ :  كوخٍ 

 : كؼ٘ي ًحى هخٍ ُٚ

  أٗخ ٝحُيى

 .   ٝحٗظ٠ٜ حُوظخٍ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ  كظؼخٗوخ ٝطٜخكلخ  

ُٝٔخ  ٜٗذ حُو٤َِ  رٖ ٗخًحٕ  آخٓخ ُؼٔخٕ  ًٝخٕ  ٍؿ٬  ٜٗٔخ ؿ٬٤ِ، ًح 

كٌخطزٚ رؼٞ . ُٛٞش ٓظٜلخ رخ٬ُٜف ٝحُظو٠  ٍٜٓ٘ٞح ٜٓ٘ٞىح ُٚ رخُؼيٍ  

اهٞحٗٚ ١ِٝزٞح  ك٠ٍٞٙ  ح٠ُ ػٔخٕ  كؤَٓع  رخٌُٛخد  ًٍَٝ ٓطخ٤ُزٚ ػ٠ِ 

ح٩ٓخّ ه٤َِ  كِز٠ ىػٞطٚ، ٝحػخٗٚ رخُٔخٍ ٝحَُؿخٍ، كٔخٍ ح٠ُ ػٔخٕ  

.كخكظِٜخ ك٢ أٍرؼش ػَ٘ ٣ٞٓخ  كٜ٘زٚ  حُو٤َِ حٓخٓخ    

 وكان رجال شيسا جميال، ذا (لعسان) إماما ( الخميل بغ شاذان) ولسا نرب
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فكاتبو بعس . صػلة مترفا بالرالح والتقى مذيػرا مذيػدا لو بالعجل 

 فأسخع بالحىاب وكخر مصاليبو عمى  ( عسان) إخػانو وشمبػا حزػره الى

   فمبى دعػتو، واعانو بالسال والخجال، فدار الى عسان (  خميل) اإلمام

اماما (الخميل )  في أربعة عذخ يػما فشربو  فاحتميا  

القائع بجعػتو  (الرميحي)ولسا نذبت حخوب بيغ ابخاىيع الحزخمي وبيغ 
في نػاحي اليسغ ووقعت بيشيسا معارك عجيجة وكان الفػز فييا لالمام 

 )بحزخمػت ثع لإلمام  (الخميمي)وبقي ابخاىيع عامال لإلمام . الحزخمي 
كان لو قائجان يعتسج عمييا في امػره ىسا ومغ بعجه  (راشج بغ سعيج

سػيج بغ )والثاني . سمصان عامخ كشجه (عباس بغ معغ بغ مػشب)
وأقام تدع سشيغ بعيجا عغ أىمو يعسل عمى يبدط العجل وكان  (يسيغ

 .شجيج الحدم جمجا صبػرا استصاع ان يػشج األمغ بيغ الشاس 
:  ويقػل في ىحا السجال

 
 أريٟ حُـ٣ََ ٗٔخس ٫َٓء ًؼَص 

 أٝٛخرٚ ٝ ٢ٔٗ ُٞحكش حُزَ٘                                                     

 
 ٤ُْ حُ٘وخٝس ٓخ ك٢ حُيَٛ ٖٓ ٝٛذ

 حٕ حُ٘و٢ ٛٞ حُٔ٘زًٞ ك٢ ٓوَ                                                    

 

  ظخَٛس   ُٝٛٞش  ُحَٛس        كٜخٍص ُٚ  ًٗٞش  ه٣ٞش  ٝىُٝش

.  ا٠ُ ر٬ى حُٜ٘ي،  ك٢ حُزلَ كظ٠ ػي٣يس ؿِٝحص  ك٤ٜخ حُلن  ُٝٚ  ٜٗي 

.  حُزخث٤ش  ح٫ط٢ ًًَٛخ طٚٝ ُٚ ٓغ ٝحُيٙ ٓوخ١زخص ٗؼ٣َش ٍحثؼش ٜٓ٘خ ه٤ٜي

 ك٢ ك٤خطٚ ٣ًٍش ٛخُلش،  طؼخ٠ُ  هللا  ٍُهٚ ٝ ػَٔ ُٓ٘خ ٬٣ٞ١، هي      ٝ

 ٛٔخ دمحم ٝأرٞ حُلٖٔ، ٝهي رِـخ ٓزِـخ ػظ٤ٔخ  ُٚ ٝطٞك٢ ُٚ ك٢ ك٤خطٚ ُٝيحٕ

 .ك٢ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش
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 ُٝي ى٣ٞحٕ ٗؼَ      ٬٤ٓى٣ش 1082-    ٛـ٣َش  475\ طٞك٢ ك٢ ٓ٘ش     

 . (  ٓوظَٜ حُوٜخٍ)ًٝظخد   (ى٣ٞحٕ  ح٤ُٔق حُ٘وخى  )

  

  ٝحُوَحٕ ح٣ٌَُْ ح٤ُ٘ن حرَح٤ْٛ  حُل٢َٓ٠  ػ٬ٓش كو٤ٚ ك٢ حُي٣ٖ،      

 هللا  ٝ ٗخػَ ٓزيع  ػزَ ر٘ؼَٙ ػٖ ؿٜخىٙ ٝك٤خطٚ،   ك٢ ٓز٤َ رٌٍ ٗلٔٚ

ُٚ ك٢ حُ٘ؼَ ٝحُلٜخكش  كٌخٕ  (أ٤َٓ ح٤ُٔق ٝحُوِْ  ) ًٔخ حِٓلض ك٢ٌ٘ 

  :ك٤وٍٞ ٣ٜٝق  ػٌحد  ح٫هَس  ٣ّٞ حُو٤خٓش  . ٝحُز٬ؿش رخع ٣ٞ١َ

 

 ٖٓ ًخٕ ٣ٔلذ ٝ ح٫ٓؼخء طظزؼٚ 

 ر٤ٖ ح٬َُٔٓ ٝ ح٧ؿ٬ٍ ك٢ ٓؼَ                                    

 
 ٖٓ ًخٕ طلض ٗؼخد حُ٘خٍ ط٠َرٚ 

  ر٘خٍ ك٤ٞ ٛي٣ي ٓ٘ظٖ هٌٍ                                          

 
 ٖٓ ًخٕ ؿؼظٚ ىرَحء هي ٠ٗـض 

  رخُـَٔ ٝ ٛٞ ٣ِو٠ حُـَٔ رخُيرَ                                    

 
 ٖٓ ًخٕ ٓـظَٟخ ك٠ٔ طِِٔٔٚ 

  ٣ٌ٘ذ ٖٓ كـَ ػٔيح ح٠ُ كـَ                                     

 
 ٖٓ ًخٕ ى٣زخؿظخٙ حُ٘خٍ ك٤ٖ ٣َٟ

 كٞم حُلي٣ي حًح هِزٖ ك٢ حُِرَ                                      

 
 .ٖٓ ًخٕ طٜ٘٘ٚ حُل٤خص ٝٛٞ ػ٠ِ 

 ٓخ ػ٘يٙ ػطٖ ؿَػخٕ ًٝ ٟـَ                                    

 
 ٖٓ ًخٕ ٣ؤًَ ُهٞٓخ ك٤َٜٜ ٓخ 

 ك٢ رط٘ٚ هطؼخ ك٢ حُوزَ ٝ حُيرَ                                     

 
 ٖٓ ًخٕ ٖٓ هطَحٕ ٫رٔخ هٜٔخ 

 ط١ٞ٘ حُٟ٘ٞ رٜي٣ي حُظَٜ ٝ حُلوَ                               
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  ٖٓ ًخٕ ك٢ ؿَٔحص حُٔٞص ٣طِذ إٔ  

 ٣و٠٠ ػ٤ِٚ كٔخ ٣٘ـ٠ ٖٓ حُـَٔ                                     

 
 ١خكض رٚ ظَِ ٖٓ كٞهٜخ ظَِ 

 ٖٓ طلظٜخ ظَِ ٓٔٞىس حُوطَ                                         

 
 كخُـَٔ ٣َكؼٚ ٝ حُؤغ ٣َىػٚ 

 ٝ حُِٜذ ٣ٔلؼٚ رخُِلق ٝ حَُ٘                                       
 

   ٗؼَٙ  رخُلٜخكش ٝح٬ُٔٓش  ٝطـِذ ػ٤ِٚ حُٔٔلش ح٤٘١ُٞش ٣ظ٤ِٔ         

ٝ ٍٛخٗش   حُظؼز٤َ  ٝ ىهش  حُٔٔظؼِٔش   ح٧ُلخظ  ح٠ُ هٞس  حٟخكشٝحُي٤٘٣ش 

 ٝهي أػَ  ر٘ؼَٙ حُلٔخ٢ٓ ح٢٘١ُٞ ك٢ ٗؼَحء ح٩رخ٤ٟش ,  حُُٕٞ ٝ حُوخك٤ش 

٤ِٓص هٜخثٚ  ٖٓ رؼيٙ ػ٠ِ َٓ ح٧ؿ٤خٍ ٝرٌُي  ٣ؼظزَ  ًٔيٍٓش ك٣َيس 

 . ٗؼَ حَُ٘حس ح٩رخ٤ٟش

 

 حُظ٢ حَٗص  ح٤ُٜخ حٗلخ    حَُحثؼش  حُو٤ٜيس  رلؼ٢  رٌٜٙ  ٝحهظْ      

: هٍٞٛخ ١ك٢ٝ

 

 ط٤٠ن ػ٠ِ حُٖٞٛ حُز٤ِي حٌُٔحٛذ

  اًح ٟخم أٝ ػِص ػ٤ِٚ حُٔطخُذ                                        

 

  كبٗٚ    ح٣ٍ٧ل٢ّ ح٫ٓخّ ٝأٓخ 

 ٣ل٤ٞ اًِح ٟخهض ػ٤ِٚ حٌُٔحٛذ                                         

 

 أُْ طَ أ٢ٗ ًِٔخ أهِق حَُؿخ

  رؤٍٝ ٍٓض ر٢ ٗلٞ أهَٟ حًَُخثذ                                   

 

 ُْٝ ٣ؼ٢٘٘ هٞف ٫ٝ ؿلٞس ٫ٝ

 أٍّى ػ٘خ٢ٗ إٔ ر٤ٌٖ حٌُٞحػذ                                             

 

 ٤ًٝق ٝهي ر٤َّؼض ٗل٢ٔ ١ٌُ حُؼ٬ 

  كٜخٕ ػ٤ِٚ ك٢ ٍٟخٙ حُٜٔخثذ                                          
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 كؤ١ ر٬ى ُْ أٍُٛخ ُْٝ طٍِ 

 أٍٓٞ ػـخثذ  ٜٓ٘خ   كٞحى١ رٜخ                                          

 

 أهٔض ٤٘ٓ٘خً ك٢ ٗٞحك٢ ٍر٤ؼش

 ا٠ُِ حَُٔ أىػٞ ك٢ حٍُٟٞ ٝأهخ١ذ                                      

 

 كٔخ ػَكٞح ك٠َ ح٫ٓخٓش ك٤ْٜ

 ٫ٝ ػَكٞح ك٠َ ح١ٌُ أٗخ ١خُذ                                            

 

 اًح ػِٓض ْٜٓ٘ ػ٠ِ حَُٜ٘ رِيس 

ٍٕ ػٖ حَُٗي ؿخٗذ                                          ػ٠٘ ػِٜٓخ ٝح

 

 ٤ٜٛٝخص إٔ حُْ٘ٔ ر٠٤خ كٖٔ ك٠ٌ

  ًخًد   كٜٞ ًِلش   رؤٕ ػ٤ِٜخ                                              

 

 كَٞللّا ٓخ هخكٞح ٟٓٞ حُؼيٍ ك٤ْٜ

 ٝك٢ حُؼيٍ َٝللّا حُؼ٬ ٝحَُؿخثذ                                          

 

 ٢ِٓ ٣خ ر٘ش حُوّٞ ح٣ٌُٖ طـخِٛٞح 

  ػ٢ِّ رٔخًح هخرِظ٢٘ حُلٞحٗذ                                               

 

 أأريٝح ٓؼخ٣ًَحً ًوٞٓي أّ رْٜ 

َّ حُٔلخٍد                                                 ّٔخى١ ٝه   طٌؼَ ك

 

 أ٫ٝى ٬ًٓ ٤ُِّٜق ٝٓلِع

  ًٜٝق ُٖٔ كَِّض ػ٤ِٚ حُ٘ٞحثذ                                            

 

 ِٓٞى أٓخّ حُِٔي ْٜٓ٘ ػزخَٛ 

  ؿزخٍ َٓحؿ٤ق حُلِّٞ ٗ٘خهذ                                             

 

 ُْٜ هيٍس ٓغ رٔطش كؼ٠ِ حٍُٟٞ 

  ُْٜ ظَ ػلٞ ٝحٓغ ٝٓٞحٛذ                                               
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 ر٠٘ حُِٔي حُؼزخّ ك٤ْٜ َٓحطزخً 

 ٖٓ حُٔـي ٫ طؼِٞ ػ٤ِٜخ حَُٔحطذ                                           

 

 ًؤٕ ػ٠ِ حُِٔطخٕ أٍُحم ١ً حٍُٟٞ

 كل٢ ىحٍٙ ُِؼَف ْٜٓ٘ ػٜخثذ                                            

 

ّٖ ٖٓ ٫ ٣يهَ حُ٘خّ ٫ًِ٘ٓ  ٌُٝ 

  رؼَف ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ حُؼَف كخؿذ                                         

 

 ْٛ حُ٘خّ هي ٣ِو٠ ؿط٢٤ حُىكخْٜٓ 

 ػ٠ِ رخد ٖٓ طو٠٠ ُي٣ٚ حُٔآٍد                                         

 

 أرخ حُل٠َ أ٬ٓ حُٞحكيٕٝ ى٫ءْٛ

ّٕ كؤَٓ                                                ٟخٍد  رلَى  ى٫ث٢ أ

 

 أرخ حُل٠َ كخؿخط٢ كٔخّ ٝرٌُٜخ 

  ػ٤ِي ٤ٔ٣َ ٢ٛٝ ك٢ٜ حُٔٞحًذ                                           

 

 أرخ حُل٠َ ػخ٣ٖ َٛ ٢ُ ح٤ُّٞ ٓؼوَ 

  ٓٞحى ُلن أٝ ٓٞح١ ٣طخُذ                                              

 

 أرخ حُل٠َ إ حَُ٘م ٝحُـَد أػ٘وخ

  ا٤ُي ٝإ حَُ٘م ُِـَد ٍحٛذ                                            

 

 كلظ٠ ٓظ٠ ٫ ٣ٌَد حَُ٘م ٓـَرخً 

 ٝطَؿق أٍؿخف حَُػٞى حٌُظخثذ                                          

 

ٍٖ رؤِٜٛخ   أ٫ ٍد أٍٝ ٣خرٖ ٓؼ

  ٓخ ه٤َ اٗي ٍحًذ  اًح  ط٤ٔي                                                

 

 ريح حُٔؼي كخٜٗٞ ك٢ حُز٬ى ُي حُزوخ 

  كٔخ ك٢ ٗٞحك٤ٜخ ُي ح٤ُّٞ ؿخُذ                                           
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َ ٫ٝ طٔٔغ ٓوخُش ًٍٍّ  ّ ِٔ  ك٘

  ُْٜ ك٢ ُلّٞ حُؼخ٤ُٖٔ ٓوخُذ                                            

 

 كٌْ ٓظـخٝ ػلش ٓظؤْ

 ٣َ٣ي ػلخكخً ٝٛٞ ُحٕ ٝٗخٍد                                             

 

 رؼوِي كخٗظَ إ ػوِي ٝحكَ 

  ٝػِٓي كخِٓي إ ػِٓي ػخهذ                                           

 

 ٝأهظْ ه٢ُٞ رخ٬ُٜس ػ٠ِ ح١ٌُ 

  طـِّض رٚ ُٔخ حٓظ٘خٍ حُـ٤خٛذ                                            

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مشيخ الصخابمدي
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حسج بغ مشيخ          ىػ عيغ الدمان  ابػ  الحديغ  ميحب الجيغ ا    

فَّاء  الصَّخابمدي  بغ مفمح  أحسج بغ  شاعٌخ ُمجيٌج   أديٌب .السذيػر بالخَّ

ام شخابمَذ  في   بارٌع، ولج ولغػيٌّ  1080 –  ىجخية 548\   سشة  الذَّ

.ميالدية   

ب مع أبيو   الذاعخ شأ      ن  ) الحي كان يستيغ   في أسخٍة فقيخٍة يتكدَّ

عَخ صبّيًا قالو( الخفاء ) لحا لقب الذاعخ  ( رفِػ الثِّياب   وكان أبػه   الذِّ

ػت   . في أسػاق شخابمَذ  الشبػيََّة  يشذج السجائَح حدَغ الرُّ

اعخ حخكًة ثقافيًَّة واسعًة     وكانت قج   حيث شيجت شخابمذ في عيج الذَّ

 وكانت والدتو بعج سشٍة واحجٍة مغ   كانت إمارة مدتقمًَّة يحكسيا بشػ عسَّار

  شخابمذ بو  أنجبت  لقج ىا في ودار الحكسة  تججيج بشاء مكتبة شخابمذ

.  ورواء أرباضيا    فكان زىخة رياضيا  

   وقجشعخ اغة اليص ومعخوفا في أحج أئسة االدب      اصبح  الذاعخ 

رضي هللا عشيع  قرائج  رائعة  ولو في أئسة أىل البيت .  فيو أكثخ وأجاد

أبقت لو الحكخ الخالج والفخخ الصخيف والتالج، و قج أتقغ المغة والعمػم 

  .  كميا والبالغية واالدبية
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  \سشة مشيا   خخج   شخابمذ لحرار الخوم عشجما تعخَّضت        و

عخوفيغ   ىا  العائ شعخ احج فكان  وندل دمذَق م1109/جخية ه502

روائع قرائجه  فحاع صيتو وانتذخ  لحا كثخ  حداده  دمذقفشذخ في 

سمقػه  بعج ان   مشيع وشفق يتحمخ ومشاوؤوه  فدمقػه بألدشة  حجاد  

  وقيل انو كان خبيث المدان  سميصا وانو كان متحامال بألدشة حجاد فسغ

  :يقػل   (عمى  صحابة رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

  بالفـكخ  قمبــي  وأذبت         عـحبت شـخفي بالديـخ 

  بالــكجر بعج بـجك  مغ         ومـدجـت صفـػ مػدتي 

ـخه وكحمت جفـشي بالدــ        ومشحـت جثساني الزشى   

  عــغ حدغ وجيظ مرصبخ    وجـفػت صبا مــا لــو 

وكع تغــخ ؟!  بالغـــخور ؟         ويحظ كع تخادع : ا قمبي ! 

   وباألغـخ   باءـ الطـ  مـغ          باألغغ   م تكمف  وإلـى

أبي مزخ الذـخيف     ابـغ       لئــغ الذـخيف السػسػي  
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ـي تـتـخ ـػكـ ـي مسمـ إل   أبــجى الجـحػد ولـع يخد    

  الــغـــــخر   السياميغ     ـة الصيخ  ـت آل أميـ واليـ

ـجلت عـــشو إلى عسخ  وعـ     (حيجر)   بيعة وجحـــجت  

ا دثــخـ ومـ ما اضسحـل          ولبـدت فيو مغ السالبذ  

ـػم واشتيخ   بــيــغ قـ       وإذا جــخى ذكخ الرحابة  

   ا سـل قــطم عـسـخ  صاحبـــو  ثع         تيع   شيخ  السقجم : لـت ق

  شــيــخ آل الشبـي وال        عمى   ضبـا 

  عــغ التـخاث وال زجـخ            كــال وال صـج البـتػل 

ـخب الخـسػر وال فجخ  شـ     إن يــديج مــا : ـػل  وأقـ  

  واعـتـحر  تـشرــل   إذا        وهللا يغــفــخ لمســديئ

  ولسغ كــفـــخ  والءه           إال لسـغ جــحـج الػصي 

ـحر كــل الحـــحرت واح          فاخــر اإللو بدػء فعمظ   
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 في  وبقيأميخ دمذق  سجشو  لالخخيغ  مشواء فمسا كثخ اليج     

وعدم عمى قصع لدانو فاستػىبو يػسف بغ فيخوز الحاجب  الدجغ مجة 

فػىبو لو وأمخ بشفيو مغ دمذق، فمسا ولي ابشو إسساعيل بغ بػري عاد 

فيخب قتمو إلى دمذق ثع تغيخ عميو إسساعيل لذئ بمغو عشو فصمبو وأراد 

اختفى في مدجج الػزيخ أياما ثع خخج مغ دمذق ولحق بالبالد  قيل و

بمجة شييخة وىي يػمئح  (حساة ) نقل مغ ت ي ويتخفى في قخاىا والذسالية

 لمقػافل دمذق خسدة أيام   نرف يػم، وبيشيا وبيغ (شيدر )بيشيا وبيغ 

 ثع  سافخ الى  السػصل  فسجح اعيانيا .  أربعة أيام(حمب) و بيشيا وبيغ 

 في مخة دمذق آخخ عاد  الى ثع وامخاءىا وبقي فييا مجة مغ الدمغ  

 فمسا استقخ  ر الثانىاما حاصخ دمذق الحز عشج  صحبة السمظ العادل

  واستقخ بيا  مع العدكخ إلى حمب   ورجع  البمج دخل الرمح 

\       تػفي  في حمب  سشة  473 ميالدية 1153 –  ىجخية   

:     وقج كتب عمى قبخه مغ شعخه   

  مػقشا   فميكغ  قبخي  زار مغ

  أن الـــــحي ألقـــــاه يمقـــاه                          
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  زارني   امخءا  هللا  فيــــخحع

  وقـــــال لـــــي يـخحسظ هللا                            

 واالندجام  قال في جل  شعخه بيغ الخقة والقػة والجدالة       يتسيد

الفشػن الذعخية  اال  انو غمب عمى شعخه اليجاء والسجح  ومغ مجحو 

  :لمذخيف السختزى يقػل

  سسا  قج  عمى كل البخية   إمـام    إلى السـختزى حث السصي فإنو

   ونجل الدكي الياشسي ىػ الدسا  تخى الشاس أرضا في الفزايل عشجه 

  : في تاريخو عشوقال ابغ عداكخ

حفع القخآن، وتعمع المغة واالدب، و قال الذعخ، وقجم دمذق )      

 ويدتعسل  في شعخه  يكثخ الفحر  فدكشيا،  وكان ىجاء خبيث المدان

ثع قجم دمذق آخخ قجمة في صحبة السمظ العادل لسا  فيو االلفاظ العامية

ر الثانى، فمسا استقخ الرمح دخل البمج ورجع مع احاصخ دمذق الحز

    (  لقج رأيتو غيخ مخة ولع أسسع مشو العدكخ إلى حمب فسات بيا

:  ومغ شعخه  ىحه االبيات   
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ورأى الحسام يغرو فتػسال        أخمى فرج عغ الحسيع وما اختمى  

ودعت شالوتو شاله فاجفال                  ما كان واديو بأول مختع  

في مشدل فالحدم أن يتخحال            وإذا الكخيع رأى الخسػل نديمو  

شمب الكسال فحازه متشقال                 كالبجر لسا أن تزاءل نػره  

عجا أفال فميت بيغ ناصية الفال؟          ساىست عيدظ مخ عيذظ قا  

متشيو ما أخفى القخاب وأخسال        فارق تخق كالديف سل فبان في  

ما السػت إال أن تعير محلال             ال تحدبغ ذىاب نفدظ ميتة  

مغشاك ما أغشاك أن تتػسال                لمقفخ ال لمفقخ ىبيا إنسا  

ىدنذ وكغ شيفا جال ثع انجل      ال تخض مغ دنياك ما أدناك مغ  

أمصختيع عدال جشػا لظ حشطال       وصل اليجيخ بيجخ قػم كمسا  

  الػفاء تأوال فإذا محزت لو          مغ غادر خبثت مغارس وده

  مجبخا أو مقبال  كحلظ أمدى        أو حمف دىخ كيف مال بػجيو
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ذنب الفزيمة عشجىع أن تكسال             هلل عمسي بالدمان وأىمو  

إن قمت قال وإن سكت تقػال       شبعػا عمى لؤم الصباع فخيخىع  

سامتو ىستو الدساك االعدال        أنا مغ إذا ما الجىخ ىع بخفزو  

عدم كحج الديف صادف مقتال          زعع كسشبمج الرباح وراءه  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     حرٞ حُلٖٔ حُل١َٜ  
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 رٖ ػزي حُـ٢٘ حُل١َٜ   حرٞ حُلٖٔ  ػ٢ِ ٝه٤َ ٛٞ أرٞ آلخم           

. حُل١َٜ ح٣َ٠َُ 

  

 1029–  ٛـ٣َش 420\ُٝي ك٢ ك٢ حُل٤٣َٜٖ رٔي٣٘ش حُو٤َٝحٕ  ٓ٘ش       

 ٓئْٓ حُو٤َٝحٕ ٝكخطق   حُل١َٜ  رٖ ٗخكغ  رؼوزش  ٗٔزٚ  ٣ظَّٜٝ  ٬٤ٓى٣ش

 . (طْٞٗ)ٗٔخٍ  أك٣َو٤خ 

 

ا٠ُ ٛ٘خػش حُلَٜ  ٝه٤َ  ٗٔزش ا٠ُ ٓي٣٘ش  ٗٔزش  (حُل١َٜ  ) ٢ً٘ٝ  

. حُيحٍٓش ٝحُظ٢ ًخٗض هَد ٖٓ حُو٤َٝحٕ  (كَٜ )

 

 ٤ٗٞم   ػ٠ِ ٝطؼِْ حُؼَر٤ش رخُو٤َٝحٕ  ٣ََٟح  ٝػخٕ   ُٝي   ه٤َ     

 ٣ُٞي ًل٤لخً ًٝخٕ  ك٢ ١لُٞظٚ ُْٝ ٝح٧ٍؿق أٗٚ كوي رَٜٙ .ػَٜٙ ك٤ٜخ 

رظو٤ِي أر٢ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ ك٢ ٗؼَٙ ٍٝٓخثِٚ  ُُٞٞػٚ   ٓززخً   ُزَٜٙ كويٙ

ك٤غ ًخٕ  ٓؼخَٛح ُٚ  ٖٝٓ حُـ٣َذ إٔ ٣ٔظي ط٘خرٚ حَُؿ٤ِٖ ا٠ُ ط٘خرٚ 

 ر٢٘ ٬ٍٛ   كظ٘ش  ًخٗض  ٝك٢ ٓوظزَ ٗزخرٚ ك٢ ُٜٓ٘ٔخ ح٫كيحع حُظ٢ ُو٤خٛخ

 ٛـ٣َش  طِي حُلظ٘ش حُظ٢ ٗظَّظض أَٛ 449\ ك٢ حُو٤َٝحٕ  ٝحُظ٢  كيػض  ٓ٘ش

  ٝهي آُٔظٚ ٌٗزش .َٝٗىطْٜ    ٝحُٞى٣خٕ   ك٢ حُل٤خك٢ ػَحسً حُو٤َٝحٕ كلخسً 

ُٗؼَحِء   ًزو٤ِش حُو٤َٝحٕ   ٙ َِ ْٜ ُْ٘يرُٜخ  كوخٍ, َػ ٌٛٙ   ٣ٞ١ٍِش   رو٤ٜيٍس   ٣

 :رؼٞ ح٫ر٤خص ٜٓ٘خ

 

ْْ ِّ ك٤خسٌ ك٢ ٓٞح١ِٜ٘ ُٞص حٌَُح َٓ  

ح                                              ُٞ خ ٓخط َٓ َٝ خطُٞح  َٓ ُْٛ حؿظَرُٞح    كَبٕ 

 

ٌَؼَْض ََ ّٝى١َ ٫َ ٝهللا ٓخ حٗظ  ٣خ أٛ

  ػ٘ـي١ ػٌٜٞى ٫ٝ ٟخهْض ّٓٞىحُص                                             

 

ُْ ٌُ َُ ىٝٗ  ُِجٖ رَؼي ػُْ ٝكخٍ حُزل

ٍحُص                                               ْٝ َُ خ ك٢ حَُّّ٘ٞ  َٖ أٍٝحكـَِ٘  َُـز٤

 

ُْ ٌُ ٢ٌُِ أُو٠َ هـ٤خُ  ٓخ ٗٔض ا٫ّ 

ِٕ ٗٞٓـخُص                                               ْٖ ٗخُفِ ح١ٝ٧ـخ َٓ  ٝأ٣ٖ 
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 .أٛزلُض ك٢ ُؿَرظ٢ ُٞ ٫ ٌٓخطِٔظ٢

ُٝ ك٤ٜخ ٝحُٔٔخٝحُص                                                  رٌظ٢٘ ح٧ٍ

 

ِٕ ؿـ٠٘  ًَؤ٢ّ٘ٗ ُْ أًُْم رخُو٤ــَٝح

ح                                                   ُٞ َٛخط  َ٫ َٝ َٛخ ٧كزخر٢   َْ  ُْٝ أه

 

ِٕ َٝ حُوـ٤َٝح ٍْ َٓو٠ هللا أ  أ٫َ 

ٔظٜـ٬ُص                                                    ُٔ  َك٤ًخ ًـؤَّٗٚ ػـزَحط٢ حُ

 

ّ٘ؼَ  حُل١َٜ أًؼَ رَحػش        ًٝخٕ حرٞ حُلٖٔ   هخُظٚ حرٖ ٖٓ  ك٢ حُ

َّ ٥كش حُؼ٠ٔ حُظ٢  ، حُو٤َٝح٢ٗ  َٗف  ٝحرٖ حُو٤َٝح٢ٗ ٤ٍٗنحرٖ   ُٝؼ

.  ًُي  ك٢  أ٤ٛذ رٜخ ىٍٝ

 

 ٖٓ ػَٔٙ ك٢ حُو٤َٝحٕ ح١   ُوي ه٠٠ حُل١َٜ ٗلٞ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ      

َّ ا٠ُ حُٜـَس ٖٓ ١ٝ٘ٚ   حُو٤َٝحٕ ٌٗزش  ٝرؼي   ًِٜخ حُ٘زخد كظَس   حٟط

  ٝحرٖ َٗف حُو٤َٝح٢ٗ حرٖ ٤ٍٗن رِيٙ ٝٛٔخ  أر٘خء  ًٔخ كؼَ حُ٘خػَحٕ

 (ٓزظش  ) ٓي٣٘ش  حُل١َٜ ا٠ُ  أَٓس   رؼيٛخ  ٍكِض  ٝهيحُو٤َٝح٢ٗ 

 ُٛخء ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٣يٍّ طـ٣ٞي  (ٓزظش  )  رو٢ ك٢ ك٤غد  رخُٔـَ

. حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٝ ػِْ حُوَآص 

 

 ٝحٌُٔخٗش  ػ٘ي ر٢٘ ػزخى   ِٓظٔٔخً حُلظٞس ( اٗز٤ِ٤ش ) ػْ ٛخؿَ ا٠ُ      

   ػْ طًَٜخ  ٓظـ٫ٞ ر٤ٖ ػٞحْٛ ى٬٣ٝص ( رٖ ػزخى  حُٔؼظٔي )ٌِْٜٝٓ 

ٗـْ  )ٓخ ػ٬ ػ٘ي  (ىح٤ٗش  ) رٔي٣٘ش   ٓزظيءح حُطٞحثق  ح٫ٗي٤ُٔش  ًِٜٝٓٞخ

.  ك٢ ً٘لٚ  ٌٖٝٓ (حرٖ ٓـخٛي حُؼخ١َٓ 

 

     حرٖ) ٓـظٌرخً ػطـق كخًٜٔخ   (َٓهٔطش)ا٠ُ  (ىح٤ٗش  ) طَى        ػْ

  كؤٓزؾ ػ٤ِٚ (حرٖ كٔيح١   )ح٤ُٜٞى١   ر٣َُٞٙ   حطَٜ ٝك٤ٜخ  (ٛٞى 

  (ح٣َُٔش ) ٛخكذ ( حرٖ ٛٔخىف )  ٗؼٔٚ ٝحًَٓٚ ٝٝكَّ ُٚ حُلٔخ٣ش  ػْ هٜي

 ًَ طَك٤ذ ٝاًَحّ، ٌٝٓغ ػ٘يٙ كظَس ٖٓ حُِٖٓ ػْ ٍكَ  ٝٝؿي ػ٘يٙ

   ٝٓيكٚ  ػ٘يٙ كؼظٔض ٌٓخٗظٚ ( ٤َٓٓش )  ٛخكذ (حرٖ ١خَٛ  )هخٛيحً 

َٜٗطٜخ    ًحػض  حُظ٢   (٣خ٤َُ حُٜذ ٓظ٠ ؿيٙ  )  ح٤َُٜ٘س رو٤ٜيطٚ 

   ك٢    ٝحُ٘ؼَحء طِل٤ٜ٘خ ك٢  حُٔـٕ٘ٞ  ٝط٘خكْ   ح٥كخم ١ٝزوض

: ٓؼخٍٟظٜخ ٓطِؼٜخ 
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. ٣خ٤َُ حُٜذ ٓظ٠ ؿيٙ       أه٤خّ حُٔخػش ٓٞػيٙ

 

       ًٝخٕ حُل١َٜ ٜٓظٔخ  ر٘ظْ حُ٘ؼَ ًٝظخرظٚ رٔيف حُِٔٞى ٝح٫َٓحء 

ُٛخء ٜٗق هَٕ ٍحؿزخ  رٔخ ٣يٍٙ ػ٤ِٚ ٖٓ  ه٤َ  ٖٓ حػط٤خطْٜ  ٝػ٤٘ظٚ 

 ك٢ ٓوظِق أؿَحٝ حُ٘ؼَ كظ٠ طَى أٍرؼش   ًظذ ح٤ُٜ٘ش ر٤ْٜ٘  كوي

 ( ٣خ٤َُ حُٜذ )ه٤ٜيس   رخَُؿْ ٖٓ ًُي ًِٚ رو٤ض  ح٫ حٗٚ. ىٝح٣ٖٝ ٗؼ٣َش 

٢ٛ حُو٤ٜيس  ح٫ك٠َ ٝح٠ٔٓ٫ ٢ٛٝ ح٫ْٓ حُؼخ٢ٗ ٧ر٢ حُلٖٔ حُل١َٜ 

.  ٝحُِلظش حُٔخٗلش حُظ٢ ٗللظٚ حُوِٞى

 

رؼغ  ٝه٤َ رٖ ػزخى   حُٔؼظٔي   ْٜٝٓ٘  رزؼٞ حُِٔٞى ػْ حطَٜ           

  حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ٛخكذ اٗز٤ِ٤ش ا٠ُ أر٢ حُؼَد حُِر١َ٤ هٔٔٔخثش ى٣٘خٍ

-٣ٝظٞؿٚ ا٤ُٚ، ًٝخٕ رـ٣َِس ٛو٤ِش ٝٛٞ ٖٓ أِٜٛخ  ٝأَٓٙ إٔ ٣ظـِٜ رٜخ 

ٝٛٞ أرٞ حُؼَد ٜٓؼذ رٖ دمحم رٖ أر٢ حُلَحص حُو٢َٗ حُِر١َ٤ حُٜو٢ِ  

 أر٢ حُلٖٔ حُل١َٜ ٝٛٞ رخُو٤َٝحٕ، كٌظذ ا٤ُٚ أرٞ  ا٠ُ ٝرؼغ ٓؼِٜخ 

: حُؼَد

 

٫ طؼـزٖ َُأ٢ٓ ٤ًق ٗخد أٓـ٠ً 

 ٝحػـذ ٧ٓٞى ػ٢٘٤ ٤ًق ُْ ٣٘ذ                                  

 

حُزلَ َُِّٝ ٫ طـ١َ حُٔل٤ٖ رـٚ 

ٍٍ ٝحُزَ  ػ٠ِ ا٫                                           ُـِـؼـَد   ؿَ

 

: حُل١َٜ حرٞ حُلٖٔ ًٝظذ ا٤ُٚ 

 

أَٓط٢٘ رًَٞد حُزلـَ أهـطـؼـٚ 

 ؿ١َ٤ ُي حُو٤َ كخهٜٜٚ رٌح حَُحء                                   

 

ٓخ أٗض ٌٗٞف كظ٘ـ٤٘ـ٢ ٓـلـ٤٘ـظـٚ 

 ٫ٝ ح٤ُٔٔق أٗخ أ٢٘ٓ ػ٠ِ حُـٔـخء                                     

 

حُٔٔظلٖٔ  ) ٟٜٔ٘خ ى٣ٞحٗٚ    ٝٓيكٚ  رؼيى ٖٓ  حُوٜخثي    ػْ ًٛذ ح٤ُٚ 

 . ( ٖٓ ح٧ٗؼخٍ
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حُؼِْ   أٗظخٍ ٬١د   ر٘ؼَٙ  ُٝلض   حُ٘خّ  ٝٗـَ  َٜٗطٚ ًحػضف          

    َٝٗ٘ٝحٟ ٣ي٣ٚ   ػَ   ٝٛٞد  ٝطظٌِٔٝح    كيد ًَ ٖٓ  كُٞٚ  كظـٔؼٞح

 .  ٝٗؼَٙ  أىرٚ

 

       رٔي٣٘ش   ٍكخُٚ   ح٠ُ حُٔـَد  ٝك٢  ػخى ٛـَ  ح٫ٗيُْ  ٝػْ             

ا٠ُ حُٔؼظٔي   أٍَٓ ؿ٬ٓٚ  ( ١٘ـش) رٔي٣٘ش  ٓو٤ٔخً   ًخٕ ُٝٔخ  (١٘ـٚ  )

   كؤرطؤ  ( كٔٚ)  ح٫ٗيُْ   ك٢ ر٬ىٝط٠ٔٔ   ٛخكذ اٗز٤ِ٤ش، رٖ ػزخى

:   كخٗ٘ؤ ٌٛٙ ح٫ر٤خص  رٚ حكظلَ  ٓخ   إٔ حُٔؼظٔي ػ٘ٚ، ٝرِـٚ

 

 ُْٝ حُيَٛ حُلـٞػـخ      ٗزض حًَُذ حُٜـٞػخ

 

ٌٚ حُـ٘ش   ٫ ٍؿٞػـخ ُـ٢ٓ٬        هخُـض كٔ

 

 ٓخص ك٢ حُـ٘ش ؿٞػخ      ؿـ٬ٓـ٢  هللا  ٍكْ

 

   ٝػٔخ٤ٖٗ  ػٔخٕ  ٓ٘شرز٬ى  حُٔـَد  (١٘ـش  ) رٔي٣٘ش   طٞك٢        

 .  ٬٤ٓى٣ش 1095\  ُِؼخّ حُٔٞحكن.س  ٛـ488١َ\      ُِٜـَس ٝأٍرؼٔخثش

 

 حُظ٢ ٗظٜٔخ ػ٠ِ رلَحُوزذ  (٣خ ٤َُ حُٜذ )ه٤ٜيس  ٖٓ أَٜٗ أػٔخُٚ      

ح١ٌُ  ٣٘ظَٜ رٌؼَس حُلًَخص ٝحُ٘ـْ  حُٔئػَ ك٢ حُ٘لْ ٝح٫ًٕ  ح٤ُٓٞٔو٤ش  

ر٘ـٔخطٚ حُؼخ٤ُش  ٝحُظ٢ طِٜق ُِـ٘خء  كـخءص ه٤ٜيطٚ  ٍحثؼش  ٖٓ ٍٝحثغ  

  ػ٠ِ  حُ٘ٔؾ   ٣لخُٕٝٞ  حُؼَد حُ٘ؼَحء  ٢ٛٝ حُظ٢ ظَحُ٘ؼَحُؼَر٢  

ٖٝٓ  حُ٘ؼ٣َش   ٠ٔٔ٣ رخُٔؼخٍٟخص  ك٤ٔخٗخ ٌٛح ٣ّٞ ح٠ُ ٓ٘ٞحُٜخ 

: ٓؼخ٤ٍٟٜخ حُ٘خػَ حكٔي  ٗٞه٢ ك٢ ه٤ٜيطٚ  حُظ٢ ٓطِؼٜخ 

 

٠ٓ٘خى ؿلخٙ َٓهيٙ            رٌخٙ  ٍٝكْ   ػٞىٙ 

 

 : ٝهي  ػخٍٟظٜخ ح٠٣خ ك٢ ه٤ٜيط٢  

 

          ٣ٝلظٖ حُوِذ  طٍٞىٙ ؿٔخُي حُؼٌحٍ طلٔيٙ 
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 ٣ٝؼزَ أؿَٔ  ػِْ ٖٓ حػ٬ّ حُؼِٔخء ٝح٫ىرخء حُظ٤٤ٖٔٗٞ  حُل١َٜ     

 طؼز٤َ ػٖ هٜٞ ٤ٛش حُٔيٍٓش ح٧ىر٤ش حُظ٤ٔٗٞش ٝحُٔـخٍر٤ش حُٔظ٤ِٔس 

 ٝهي    . حُؼَر٢ ٝح٩ٗٔخ٢ٗ ٫ػَحء حٍُٔٞٝع ػٖ حُ٘خىٍ ٝحُزي٣غ  رخُزلغ 

: طَى ُ٘خ ػَٝس ٗؼ٣َش  ط٠ٔ٘ظٜخ ىٝح٣ٝ٘ٚ  حُظخ٤ُش 

 

ى٣ٞحٕ حُٔٔظلٖٔ ح٧ٗؼخٍ ٝٛٞ ك٤ٔخ هخُٚ ك٢ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى - 1

ػ٠ِ  ٓ٘ظْ  حُل٢ِّ٘ ك٢ حُـٍِ ٝح٤ُٔ٘ذ  ى٣ٞحٕ حُٔؼَ٘حص ٝٛٞ ٗؼَٙ- 2

       . رٚ ٣ول٠َّ  رخُلَف ح١ٌُ   ك٤ٚ ر٤ض  ًَ  حُلَٝف  حُٜـخث٤ش  ٣زظية

: ٓ٘ٚ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

زخرَشً    َٛ َُِ٘ل٢ٔ   إَٔ   طَُٜٞد        ٌَ  ه٤َِ

ٌُْ    رََهخ                                   ِٟ ٖ  طِِوخِء  أٍَ ِٓ ُٔض   ِٗ  اًِح  

 

ٌُْ     َؿيحً    َللَاُ   ٣َٔؤَُ َٝ    ٟٞ َٜ  ه٠ُخس  حُ

٤ٌٖٔ ٓخ  رخُُٚ    ٣َ٘و٠                                  ِٔ ِن حُ ِٗ ِٖ حُؼخ  َػ

 

ًُْ رٌْ    ٍِ ٖ ؿٞ ِٓ َٖٓ ػخًَ  لٞح  ِٜ  هِلٞح كَِخٗ

ِو٠                                    َٔ زَحً َػ٠ِ  َػَيّ    حُ َٛ َُْ ٣َٔظَِطغ  َٝ 

 

    ٌُْ ٌَ     اًِح     ٗخَى٣ظُُٔٞٙ       أَؿخرَ  هَظ٤

ََ٘هخ                                      ََ   حُ ٌََٗم  رِخَُيٓغِ  إِ  ًً   َُُٚ  

 

   ٌُْ ٖ       َه٤خُُ ٌِ ُ َٝ َٓض      ظُُٚ    هخ َٓ  ه٤ِخ

َِ   ًح     ٣َزو٠                                    ٖ  أَؿ ِٔ ِٚ  رِخُُِو٤خ  كَ ٤ُّ٘ٔ٣  

 

:  ٖٝٓ ؿ٤َٔ ؿُِٚ 

 

 َمغ لي بطبٍي جشاُه َمعُدػل        دمي بجمعي عميو مغدػُل

 أقخأ في َخّجِه كتاَب َىػى          أنَّ  َدَم العاشقيَغ  مصمػل

 ُحداُم َعيشيَظ مغ ُفتػرىسا         كأّنُو  مـُغَسٌج  وَمدـُْمػُل
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 اغسْج وُسلَّ ليَذ لي َوَزٌر           أنا عمى الحالتيِغ مقتػل

 

  د    2591\ى٣ٞحٕ حهظَحف حُو٣َق ٝحؿظَحف حُـ٣َق  ٣ٝ٘ظَٔ ػ٠ِ - 3

 ًٝخٕ ٝحٓٔٚ ػزي  حُـ٢٘ ٣ظخً ك٢ ٍػخء ُٝي ُٚ ٓخص ُْٝ ٣ظْ ٖٓ حُؼخَٗس،د

 ٓـي ٗخك٤ظٚ، ؿخٓؼخً ُٔؼِٞٓخص ٣ؼـِ ػٖ اىٍحًٜخ حٌُزخٍ، ٝهي  ّآخٓخً ك٢ 

 ٌٛٙ ح ٝٓ٘ٚ.  ح٧ًزخى ُٜخ طظلظض  روٜخثي ٙ ٝك٢ ٝٛٞ ك٢ ك٠٘ٚ، ٝٝٛق

: ح٫ر٤خص 

 

ا٢ٗ أكزي كزخً ُـ٤ْ ٣زـِـــٚ كْٜ 

  ٣٫ٝ٘ظ٢ٜ ٝٛل٢ ا٠ُ ٛلظٚ                                              

 

             أه٠ٜ ٜٗخ٣ش ػ٢ِٔ ك٤ٚ ٓؼَكظـ٢         

 رخُؼـِ ٢٘ٓ ػٖ اىٍحى ٓؼَكظٚ                                           

 

 ى٣ٞحٕ ٓوظِق حُٔ٘خٓزخص- 4

 

:  ٝحهظْ رلؼ٢  رو٤ٜيطٚ حٍُٜٔ٘ٞس 

 
 

ِِ َمْوِعُدهُ  السَّاَعة  أَلٌَِاُمٌالٌل الصب متى ؼده         

   

لَـهُ  ـاُر فَؤَرَّ ُدهُ           َرلَـَد السُّمَّ ٌِْن ٌَُرِدّ   أََسٌؾ للبَ
 

  مّما ٌَْرَعاهُ وٌَْرُصُدهُ       فَبَكاهُ النَّْجُم وَرقَّ لـهُ 
 

ُدهُ      َكِلٌؾ بِؽََزاٍل ذي َهٌٍَؾ    َخْوَؾ الَواِشٌَن ٌَُشِرّ
 

ٌْنَاَي لَهُ َشَرَكاً  ِِ فَعَزَّ تََصٌُُّدهُ     نََصبَْت َع   فً النَّْوِم
 

  للِسّْرِب َسبَانًِ أَْؼٌَُدهُ      َوَكفَى َعَجبَاً أنًِّ لَنٌِص 
 

َوال أَتَعَبَّـُدهُ  أَْهَواهُ             َصنٌَم للِفتْنَِة ُمْنتَِصـٌب  
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  َسْكَراُن اللَّْحِظ ُمعَْربُِدهُ    َصاحٍ والَخْمُر َجنَى فَِمِه 

 
فَاً  ٌْ   َوَكؤَنَّ نُعَاَساً ٌُْؽِمـُدهُ        ٌَْنُضو ِمْن ُمْملَتِه ِ َس

 
ُدهُ         فٌَُِرٌُك َدَم العُشَّاِق بِـِه    والوٌُل ِلَمْن ٌَتَمَلَـّ

 
ٌْنَاهُ َولَْم تَْمتُْل ٌَـُدهُ       َكالّ، ال ذَْنَب ِلَمْن لَتَلَْت    َع

 
ٌْنَاهُ َدِمً ُدهُ     ٌَا َمْن َجَحَدْت َع ٌِْه تَـَورُّ   َوَعلَى َخدَّ
 

اَن لَْد اْعتََرفَا بَِدِمً    فَعاَلَم ُجفُونَُن تَْجَحُدهُ       َخدَّ
 

ـُدهُ  َوأَُظنُّن          إِنًِّ ألُِعٌذَُن ِمْن لَتِْلً  َِ ال تَتَعَمَّ  
 
   فَلَعَلَّ َخٌَالََن ٌُْسِعـُدهُ       بِاهلِل َهِب الُمْشتَاَق َكَرًى 

 
ٌَْت َضنَى َن لَْو َدأَو   َصٍبّ ٌُْدنٌَِن َوتُْبِعـُدهُ      َما َضرَّ
 

ِِ َهَواَن لَهُ َرَممَاً  ُدهُ          لَْم ٌُْبِك ٌِْه ُعـوَّ   فَْلٌَْبِن َعلَ
 
ُدهُ       َوَؼَداً ٌَْمِضً أَْو بَْعَد َؼٍد    َهْل ِمْن نََظٍر ٌَتََزوَّ

 
ْوِق لَنَا َشَرٌق  ُدهُ      ٌَا أَْهَل الشَّ   بِالدَّْمعِ ٌَِفٌُض ُمَورَّ

 
ْهِر تُبَِعُّدهُ      ٌَْهَوى الُمْشتَاُق ِلمَاَءُكُم    َوُصُروُؾ الدَّ

 
  تُنَِكّـُدهُ    األٌََّاُم  لَوال       َما أَْحلَى الَوْصَل َوأَْعذَبَهُ

 
ٌِْن َوبِاْلِهْجَراِن ، فٌََا  ٌَْؾ  ِلفَُإاِدي       بِالبَ   تََجلُُّدهُ  َك

 
ٌِْري بِاْلبَاِطِل ٌُْفِسُدهُ         لُحبُّ أََعؾُّ ذَِوٌِه أَنَـا ا   َؼ
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 ***************************         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٖ حُٜزّخ٣ٍشح  

 

 
 

يٗظخّ  حُي٣ٖ  حرٞ  ٣ؼ٠ِ                 َّٔ ي  رٖ   ٓل َّٔ    رٖ ٛخُق  رٖ  ٓل

ي  رٖ  رٖ ػ٠ٔ٤ كِٔس َّٔ   حُؼزَّخ٢ُّٓ   حُؼزَّخّ رٖ ػزي هللا   رٖ   ٓل
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َف د حُٜخ٢ُّٔٗ َِ زَّخ٣ٍَّش حرٖ )     ُػ َٜ ٚ  ؿِيّٙ ا٠ُ  ٗٔزشً   (  حُ ّ ِٓ     (َٛزَّخٍ)  ٧

.حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  ٗؼَحء  ٖٓ ح٤َٛ  ٗخػَ ػَر٢   

 ٬٤ٓى٣ش  ٝك٤ٜخ  ٗ٘ؤ 1023 –  ٛـ٣َش 414\  ٓ٘ش  رـيحى  ك٢ ُٝي       

   ٛخكذ  حُٔلُِو٤ٖ  ٫ُّ ٗظخّ حُِٔي  ٗؼَحء رـيحى ٛٞ أكيٝ ٝحًظَٔ 

 حُِٔـٞه٤ش   حُيُٝش  ٍُٝحء  ٝأكي  ٝىهَ  ك٢  هيٓظٚ  حُ٘ظخ٤ٓش حُٔيٍٓش

.  ػْ  ٛخؿَ ح٠ُ حٛلٜخٕ رـ٤َٙ ٖٓ حَُإٓخء ٝحطَٜ   

 ؿؼَ ٣ز٢ٌ ػ٠ِ حُل٤ٖٔ ٝأِٛٚ ٝهخٍ       ٝه٤َ  ُٔخ َٝٛ  ح٠ُ  ًَر٬ء 

  :    ه٤ٜيطٚ حٍطـخ٫

هـٔٔخً  ٣ٌٕٞ حُلن ػ٘ٚ ٓٔخث٢ِ    أكـ٤ٖٔ ٝحُٔزؼٞع ؿيى رخُٜيٟ     

  ؿٜي رٌٍ حُزخًٍ    طـ٘ل٤ْ  ًَري    ُـٞ ً٘ض ٗخٛي ًَر٬ ُزٌُض ك٢   

  حُزخٍُ  ح١َُٜٔٔ     ػـ٬ِ  ٝكـي ٝٓـو٤ض كي ح٤ُٔق ٖٓ أػيحثٌْ   

  ٝرخرَ  حُــ١َ    رـ٤ٖ  كـز٬ر٢ِ   ُـ٢ٌ٘٘  أهـِص ػ٘ي ُ٘وٞط٢     

ٝىٓغ ٓخثَ كـِٕ   ٓـٖ    كـخهَ ٛز٢٘ كَٓض حَُٜ٘ ٖٓ أػيحثٌْ       

ٚ   ٠ِٛ هللا  ٍٍٓٞ هللا  كَأٟ ػْ ٗخّ ك٢ ٌٓخٗٚ         ٣وٍٞ  ك٢ حُٔ٘خّ   ػ٤ِ

ٖٓٔ   ًظزي  طؼخ٠ُ هي  هللا   حرَ٘ كخٕ ػ٢٘ ه٤َحً   هللا   ؿِحى ُٚ ٣خ ك٬ٕ

.  ر٤ٖ ٣ي١ حُل٤ٖٔ  ؿخٛي  
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 ٣َُٝٝٙ ٗظخّ   ٌِٓ٘خٙ   ٌٖٝٓ ك٢ حٛلٜخٕ  ٓيس ٖٓ حُِٖٓ  ًٝخٕ ك٤ٜخ 

   كخٛزق  ٖٓ ٗؼَحء ح٣َُُٞ  ٗظخّ حُِٔي .حُِٔي أرٞ ػ٢ِ حُلٖٔ حُط٢ُّٓٞ

ٟخ  طٞك٢ د ٝ  حُـ٠ذ طؼ٤َ  ٝهؼخٌص   حهزخٍ ًؼ٤َس ٓؼٚ       ُٝٚ ّ َِ حُ  

: حرٖ هٌِخٕ ػ٘ٚ هخٍ  

 ًخٕ ٗخػَحً ٓـ٤يحً كٖٔ حُٔوخٛي، ٌُ٘ٚ ًخٕ هز٤غ حُِٔخٕ ًؼ٤َ )    

(حُٜـخء، ٝحُٞهٞع ك٢ حُ٘خّ ٫ ٣ٌخى ٣ِْٔ ٖٓ ُٔخٗٚ أكي  

حٗٚ ًخٕ هز٤غ   حُٔوخٛي   ح٫  ًٝخٕ ٣ًَْ حُ٘لْ ظ٣َلخً  ٓـ٤يحً كٖٔ      

٣ِْٔ ٖٓ ُٔخٗٚ  ٣ٌخى   ك٢ حُ٘خّ ٫   ًؼ٤َ حُٜـخء  ًؼ٤َ حُٞهٞع حُِٔخٕ

.ىأف  

َّٕ     ٖٝٓ حهزخٍٙ   َِ  أرخ حُٔلخٖٓ أ ََ ح٣ُُٞ ِِْي   ٜٛ ُٔ َٖ  ٗظخّ حُ ٝ حر ََّ ك

زَّخ٣ٍَّش  َٜ ِِْي ٗظخّ ػ٠ِ ٛـخء  حُ ُٔ َّ ر٤ٜ٘ٔخ  َٗ٘ذ   ه٬ٍف  رؼي حُ ُٖ   كؤهي  حر

زَّخ٣ٍَّش  َٜ ٍُ ح٬ٓ٩ّ ) ك٤ٚ   ك٘لغ  روظِٚ  ح٣َُُٞ كؤَٓ ػ٠ِ ٛـخء حُ ي  ؿٔخ َّٔ ٓل

ِْ٘ي١ ـَ َُ  كوخّ  ٗلخػظَٚ  كوزَِ  ًٝخٕ ٖٓ ًزخٍ حُؼِٔخء (رٖ ػخرض حُُو َّ٘خػ   حُ

ُيحرٖ حُٜزخ٣ٍش  ِ٘ ْ٘ ُ٣  َّ ِِْي  ٗظخ ُٔ َّ   حُ   ك٢  هخٍ ه٤ٜيسً  ػ٘ٚ ٟ ػق  ٣ٞ

:ٓطِؼٜخ  

 

ٍَ حُلـَِْي ى ىح َِ ِس أٓـ ِّ َُ ُْي َك٘خ٤ََْٗي     رؼـ ُِْن ٝح٧ٓ   كخَُو

 

ََّ: كوخٍ ٗظخّ حُِٔي َِّ ٝؿ   ًٌََْرَض، ًحى ٛٞ هللا ػ

َّْ اٗ٘ـخىٛخ ُٙ كؤط ََ . ٝأٓ  

 

: ٣ٝوٍٞ ك٢ ٓيكٚ ح٠٣خ  
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ـظُٜخ ُٛ  ٝاًح ٓوْطُض ػ٠ِ حُوٞحك٢ 

                                 ٙ َِ َُّٜـخ  ك٢ ؿ٤ـ ًِ              ٝأ٤َُٜٛ٘خ    ٧

ُِــٚ ظُٜخ ُــ٬ ْٔ حٝاًح ٤ٍُٟض َٗظ  

كَٜخ ٤ًَٔخ                                       ّ َِ ٣َٜ٘خ  رٚ  أٗــ ُِ    ٝأَ

 كَٔ حرٖ حُٜزخ٣ٍش ػ٠ِ ٛـٞ ٗظخّ (حرخ حُـ٘خثْ حرٖ ىحٍٓض)حٕ    ٝه٤َ 

:  ٝهخٍ  حُِٔي كؤر٠   

ٛٞ ٓ٘ؼْ ك٢ كو٢ ك٤ٌق أٛـٞٙ؟-   

   ٛؼزض ػ٤ِٚ أؿخرظٚ ح٠ُ ًُي  ٤ٗجخً  (ٗظخّ حُِٔي  )كلِٔٚ ػ٠ِ إٔ ٓؤٍ 

: ك٤ٚ كوخٍ حرٖ حُٜزخ٣ٍش  

َِي  َٓ َٝ إ  ُٖ آــلخم  )٫ َؿَ ٍَ ار   ٝٓخػَيُٙ حُوََي

َّٚ ٝٛلض ُٚ حُي٤ُّٗخ    حرٞ حٌُٔخٍّ رخٌُيٍ ُٝه

ٍُ ا٫  ٤ُــْ ًخُّي٫ٝد كخُّيَٛ    رخُزَوََ   ٣يٝ

:ٌٛٙ ح٧ر٤خص ، هخٍ  (ٗظخّ حُِٔي  )كِٔخ ٓٔغ   

ٍُ ٧َٛ  (١ُّٞ ) ٌٛٙ اٗخٍس ح٠ُ أ٢٘ٗ ٖٓ   (حُزوَ )( ١ّٞ ) كبّٗٚ ٣وخ

 ٝحٓظيػخٙ ، ٝهِغ ػ٤ِٚ ٝأػطخٙ هٔٔٔخثش ى٣٘خٍ
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  :(طخؽ حُِٔي  ) كوخٍ حرٖ حُٜزَّخ٣ٍش ُـ 

  أُْ أهَ ُي؟ ٤ًق أٛـٞٙ  ٝاٗؼخٓٚ رِؾ ٌٛح حُلي ح١ٌُ ٍأ٣ظٚ

حُلخ ر٤ض   ( ٗظخثؾ حُلط٘ش ك٢ ٗظْ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش )ٙ ًظخد      ٝه٤َ ُٔخ حطْ  

 ك٢ حُ٘ؼَ   ، ٗظٜٔخ ك٢ ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ ، ُٝوي أؿخى ك٤ٚ ًَ ح٫ؿخىس   حُ٘ؼَ 

ٛيهش رٖ ٍٜٓ٘ٞ )٤َٓ حٌُظخد ػ٠ِ ٣ي ُٝيٙ ح٠ُ ح٤ٓ٫َ حر٢ حُلٖٔ ُٝٔخ .

:رٌٜٙ ح٫ر٤خص ٛخكذ حُلِش ٝهظٔٚ (رٖ ىر٤ْ ح٫ٓي١  . 

ُٖ ُٖ      ٌٛح ًظخٌد كٔ طلخٍ ك٤ٚ حُلط  

ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ ػّيٙ       أٗلوُض ك٤ٚ ّٓيٙ  

ٟٝؼظٚ رٌَٓٔخ     ٌٓ٘ ٓٔؼُض رخٌٓٔخ  

ِٕ  ر٤ٞطٚ        ٓؼخٕ  ؿ٤ٔؼٜخ  أُلخ

َّ ٝٗخػَ  ٝٗخظْ          ًَ ٗخػَ ُٞ ظ  

ك٢ ٗظْ ر٤ض ٝحكي     ًؼَٔ ٗٞف حُظخُي  

َٖٓ هخٍ ٗؼَ      ٖٓ ٓؼِٚ ُٔخ هيٍ ٓخ ًَ   
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رَ ٜٓـظ٢ ًٝزي١     أٗلٌطٚ ٓغ ُٝي١  

ّٖ   ٌَُ  أَٛ       ٝأٗض ػ٘ي ظ٢٘ َٓ   

  ػ٤ٌِخ  ط٬ًًٞ          ح٤ٌُخ ١ٟٞ ٝهي 

  رؼ٤يس   ٝٗوش           ٗي٣يس   ٓ٘وش 

ً          ؿ٤ض ُٝٞ طًَض    ٝٓخ ٤ٗٝض ٓؼ٤خ

اٍػي ٖٓ ىٕٝ ح٬ُٔحٕ حُلوخٍ ٝحُؼ٠ِ          

.كخؿٍِ ػط٤ظٚ ٝأ٠٘ٓ ؿخثِطٚ  

 ٌُٝ٘ٚ ٣ـِذ ػ٤ِٚ حٍُِٜ  حُؼٌٝرش  ك٢ ؿخ٣ش حَُهش  حٗٚ ٗؼَٙ       ٣ظ٤ِٔ 

    ًظخرٚ  ك٢  ٗظْ ك٢ حُـّي ٝحُلٌٔش حط٠ رخُؼـذ ًٔخ  حًح أٗٚ  ا٫  ٝحُٜـخء

     (حُلط٘ش ك٢ ٗظْ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش )ُٝٚ ًظخد  (حُٜخىف ٝحُزخؿْ  )  

  
ٌَ ك٢ حُٔيف        حٗظَٜ ك٢ حُٜـخء  ٝ ٍُ ٣ٝظَٜ ك٤ٚ ُٚ ٗؼ   حُٞحٓغ ح٫كظؼخ

َّٔخٓغ طَٝم  حٌُؼ٤َس  كظ٠ حٜٗخ  ٫  ٓزخُـشٌ حٍ ٝطـِذ ػ٤ِٚ     ٫ٝ  ُٔظِن  ُ

طزَُ ك٢ ٗؼَٙ  ٝ حُٔيف ٗؼَٙ ك٢  ٖٓ حك٠َ     ك٢ حُٜـخء ٝٗؼَٙ

ـخهَس   ػ٠ِ ر٘خء ٓويٍطٚ َّٔ ٍٞ حُ ُّٜ ُّ ػ٠ِ ح٧ٟيحى،   حُ  ًٔخ ؿخء حَُّظ٢ طوٞ

ٌْ٘خٙ )  أٍرخَد ىَُّٝش   ٣ٜـٞ ك٤ٜخطٚ  حُظ٢ ك٢ ه٤ٜي ِِ   :، ٜٝٓ٘خ( َٓ

 

ُْ ُيٟ ُػخٗلــٍش    ٓخ ٢ُ أُه٤
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                                         ّ ِْ ـ ُٗ ِٕ ُْ  أٗٞكُْٜ حُوَُٝ   كُْط

ُْ ِٜ ِِ ٌْ ٖٓ ٓــِٞء كِْؼ  ٢ُ ٓؤط

                                        ُْٜٝ ِٖ ْٔ ُّ رُل َْ       ٓيحثل٢ ُػ

                                      

ُْ ُٛ ُْٓض حُٔيَف ػَ٘ي   ُٝوي ؿَ

                                        ً ََ ١ٔؼـخ َظ ْ٘ ُّ  ًُي  كََل َْ   حُـَ

 

:ٖٝٓ ؿ٤َٔ ؿُِٚ  ٣وٍٞ   

 

   

ُّ    حُل٘خ     رؤر٢   أ٤ُٛق    ٠ٜٓٞ

ٗخ                                      ََّ   ٓٔظَؼخٍ حَُِّلع  ػٖ  َػ٤ٖ    حُ

 

ٍَ   ٝؿٜخً   إ     ريح       ٣ُوـَ  ح٧هٔخ

َٕ حُزخٕ  ِػطلخً  إ    ٠٘ٓ                                       ٝؿٜٞ  

 

زخ      ِّٜ َُ ح٧ػطخِف  ٖٓ  َهَٔ    حُ ِٔ  ػَ

٘ظ٢٘ ح٧ُلخِظ ٛخفٍ  ٓخ    حٗظ٠٘                                       ُٓ   

 

ٌْ  رخُ٘خّ  ؿ١َ٤   كبًح     حّ    آِٗ

طؤٗٔض   ػ٢َ٘٤   ٓ٘ٚ      حٓظٞك٘خ                                         

 

 أ٣ّٜخ    حُُٔؼَٝ    ػ٢٘       ػزَؼخ      

٠ٗ ر٢ ٤ُض ٗؼ١َ ٫ ٠ٗٝ                                        َٝ  َٖٓ   

 

ٞف  أٍٗٞ  ػ٘ي  هِز٢    كؼ٠ٔ       ٓ

ٗخ                                      َُّ ُٖ  ك٢  حُُلِذ    حُ َُ  ح٤ٌُٔٔ   ٣َوز

 

  ك٤ٖ هُُٞٚ  ك٢ حُؤَس  ًٝخٕ  ٣َ٘رٜخ   ًؼ٤َح  ٖٓ ٣َ١ق ٗؼَٙ          

ََ ػٖ  ََٓزذ ُٓجِ ِٚ حُؤ ًِ َْ :طَ  

  

ًْ ٍآ٢ٗ ٍُ أرٞ ٓـؼ٤ٍي ا   ٣وٞ

    ً ٍّ  ػل٤لخ                                       ٓخ ٗـَْرُض  ٌُٓ٘ ػخ
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َْ  طُْزَض ػ٠ِ ٣ِي أ١ِّ ٤ٗنٍ     ! ٢ُ؟  هُ  

 

ُِْض                                             ِّ: كو    طُْزُض ػ٠ِ ٣ِي ح٩ك٬

  : ك٤ٚ طَؿْ ُٚ ٛخكذ ىحثَس حُٔؼخٍف ح٤ٓ٬ٓ٫ش كوخٍ

حُؼخَٗ ح٬٤ُٔى١  ) ُٝي ك٢ رـيحى كٞح٢ُ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُوخْٓ حُٜـ١َ )

ٝطؼِْ ك٢ حُٔيحٍّ حُظ٢ حٗ٘جض ك٢ ًُي حُؼٜي ٝهخٛش ك٢ حُ٘ظخ٤ٓش حُظ٢  (

 ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٜظْ رٔخ ٬٣ى٣شّ (٦٧ٓٔ) ؿ٣َش ٛـ٤٥٩حٜٓٔخ ٗظخّ حُِٔي ػخّ 

( ًخٕ ٣ـ١َ ك٤ٜخ ٖٓ حُٔ٘خظَحص ح٤ٓ٬ٌُش  

–  ٛـ٣َش 509\   ًَٓخٕ ٓ٘ش   ك٢ حُ٘خػَ حرٖ حُٜزخ٣ٍش طٞك٢               

 1111 ٛـ٣َش 504  \   ٬٤ٓى٣ش ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ طٞك٢ ك٢ ٓ٘ش1115

.٬٤ٓى٣ش  

     : ٖٝٓ حػخٍٙ ٝٓئُلخطٚ حٍُٜٔ٘ٞس

ٗظٔٚ  (٤ًِِش ٝىٓ٘ش  )ٝٛٞ ػ٠ِ أِٓٞد  (حُٜخىف ٝحُزخؿْ  )ًظخد - 1

 ٝٛٞ حٍحؿ٤ِ ك٢ . ٛخكذ حُلِش ( رٖ ىر٤ْ ٛيهش)٤ٓ٬َُ ٤ٓق حُيُٝش 

ـْ، ٝأر٤خُص  ٝحَُّ٘ٞحىٍ  ط٘ظَٔ ػ٠ِ حُلٌخ٣خص  حُل٢  ر٤ض  ٌَ  ٝح٧ٓؼـخٍ ٝحُِل

خىف َّٜ ُّْ ػ٠ِ  ٝحُزخؿْ حُ زَّخ٣ٍَّش  حرٖ   كٜخكِش  طَُ٘ـ َٜ ،  حُ ِٚ ٜـخ     ٝر٬ؿظِ َٔ  َهظَ

:روُٞٚ  

 

ُٖ  ًظـخٌد  ٌٛح َٔ َك      ٍُ ُٖ  ك٤ـٚ طَلخ   حُِلَط
ِٕ   ر٤ٞطـُُٚ   ٓؼـخ٢ٗ   ؿ٤ٔؼُٜـخ         أُلــخ

       ََّ َُّ ُٞ ظ ً   َِ ٍْ      ٗخػ َِ    ٝٗخظــ     ٝٗخػـ
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 َِ ْٔ ؼُ فِ  ًَ ْٞ ُِِي ُٗ حُظَّخ       ِْ ٝحكِي  ر٤ٍض  ك٢ َْٗظ  

 ْٖ ِٓ ِِٚ ؼْ خ ِٓ َٔ َُ ِِ ٍْ َُّ         هَـَي ًُ ْٖ  ٓخ  َٓ   َْ ؼَ َٗ  ٍَ هخ  

ًظخد كِي حُٔؼخ٢ٗ- 2   

ٝٛٞ  طَؿٔش    ٗؼ٣َش ٌُظخد  (  ك٢ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش حُلط٘ش  ٗظخثؾ )ًظخد  - 3

(  ؿخُزٚ ٓوق ٝٓـٕٞ)   رخٕحُٜلي١ ٝهي ٝٛلٚ. ٤ًِِش ٝىٓ٘ش   

 ٖٝٓ ؿ٤َٔ ٗؼَٙ ٌٛٙ ح٫ر٤خص  :

  

     ِٙ َِّ     ٝهٜي                                             طـَّ٘ذ  ك٢  هَُِد  حُٔل

ِٙ ٍِ    ٝرُؼي َٗل٢  حُِٔح ٍَ  ػ٠ِ         ُٝح

    ِٚ ٍُ  كز٤ٍذ  ٓخ  ٓؼيُص     رِٞٛ  ه٤خ

                                               ِٙ ِٚ   كظ٠    ٗو٤ُض      رٜي ٍٝط َُ ٝ  

   ِٚ َْ  ػٖ  ػٌٍد   ٗظ٤ض     ًِ٘ٔ ّٔ  طز

ِٙ ٍَ   هِز٢     رزَى       ٢ِٔٗٝ  ٢ًٌُ٣  ٗخ

ٍِ  ٖٓ  ُػـذ  طََل٢ِ   ػَـَٙ      كِْ  أى
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ِٙ لٌخ  ػٖ  كَحثِي    ِػوِي ِٟ   ََّ      أّ  حكظ

َىُٙ     ٍَ ٍَ    حُؼو٤ِن       ٝٝ ح ّٞ ُٗ    ََ  ٝهخر

ِٙ ٍِ  حُ٘و٤ِن    ٍٝٝى َٞٗ  ٖ َٓ      رؤ٠َٗ  

ٍٍ   ٓؼَ   هّي١      كَخهغٍ     ٍّٝد   رَٜخ

ِٙ       ٣٘خؿ٢   ٗو٤وخً   هخ٤ٗخً   ٓؼَ    هي

    ِٙ ََ     ٛـَ وخ٢ٗ  ػ٤ِٚ   هٜٞسً   ٓؼ  ٓ

ِٙ ٌ   ر٤ُُِض     رلوي ُٓ      ١ٝؼْ   ك٤خط٢   

 ٝٓخ أٌَٓص هِز٢ ٤ًٝق ٝٓخ   ٛلخ     

ِٙ     ٫ٝ  ُحٍ  ٌَٓحٗخً   رٌَِٔس   ٝؿي

   ِٚ  ُٝٞ   أّٗٚ   ٣ٔو٤ٚ    هَٔسَ      ٣ٍو

ِٙ       ١٧لؤ   ٝؿيح   هي    ًٞحٙ      رٞهي

 ِٙ  ٓوخ٢ٗ    ٝك٤ّخ٢ٗ    رٍٞىس      هي
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ِّٙ ِٚ    ٝرخِٗش    هي ُٛيَؿ٤         ٣ٍَٝلخٕ    

   ٌَ َِ  ٝحُٜـَ    هُخط  ٝٓخ ُك٢٘  رخُٜـ

ِّٙ ي ـِ َِ   ا٫   ً       ٝٓخ   ِٓكُٚ   رخُٜـ

 ٝرظ٘خ ًٔخ  ٗج٘خ  ٝٗخء  ُ٘خ    حُٜٟٞ    

ِٙ ََ    رَى َُ  كخٟ      ٣ٌَقُّ  ػ٤ِ٘خ  حُٞٛ

 ُٓخٗخ ٗؼٔ٘خ ك٤ٚ  رخَُٞٛ    كخٗو٠٠   

ِّٙ ٖ  ٢ُ    رَى َٓ َٕ ػ٢ِ ٍؿ٢ٔ  ٝ       ٝرخ

     ِٙ ََ  ك٢  ٓٞء  ؿيٍ َّٖ  حُيٛ  ك٬ طؼٌَُُّ

ِٙ     ٫ٝ   طَطُِزَٖ   ٓ٘ٚ   حُٞكخَء     رؼٜي

 ٝهٌ  ٓخ  أط٠  ٓ٘ٚ   ك٤ِْ     رؼخٓي    

ِٙ      ٝٓخ   هطؤ   حُٔويحٍ   ا٫     ًؼٔي

   ِٙ ّيِ ـَ ُٕ   ا٫ّ     ر كوخ   كٔخ   ح٩ٗٔخ ٍِ  ٝ
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ِّٙ ي ًَ ٍٖ   ػ٘ٚ   ًؼَسُ       ـ ُٔ       ٤ُْٝ   ر

َُف  حُؼظ٤ن     رّ٘يٙ       زُن  حُّطِ ِٔ  كٔخ  ٣

ِّٙ    ٫ٝ  ٣وطغ  ح٤ُٔق   ح٤ٌُُُن     رلي

ُْ   ك٢   حٍُٟٞ     ٌَّ ّٖ  أهيحٍحً   طَل ٌُٝ 

ِّٙ ٍَ    َؿي َّ    ْٜٓ٘    هَي      ك٤ؤهٌ    ً

    ِٚ ٓخ   أكٌي    ٗخٍ    حُؼ٬َء      رلو  ٝ

ِٙ      ٝأىًٍٚ   ىٕٝ    حَُؿخٍ      رـٜي

 ٟٓٞ حُٜيٍ ٓـي حُِٔي كٜٞ ٓٔخَُُٚ     

ِٙ َّ        رؼٜي     رـّيٍ     ٝؿّيٍ     ٓٔظو

ٍُ   حُي٣ٖ   ا٫     روِزٚ     َّ  ٛي  كٔخ  ه

ِٙ ي ـَ ٍُ  حُُِِٔي  ا٫    رٔ      ٫ٝ  حٗظيَّ  أُ

ؼخً      َٟ َّٖ ا٤ُٚ حُّيُٓض ٌٓ ًخٕ    َٓ  ٝك
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ِٙ     ٝٗخكْ  ك٤ٚ  حُظوُض  أػٞحَى     ٜٓي

    ٍَ ِٙ  ىٍُع    ٗخث ِٙ  ٖٓ  ؿٞى  ػ٠ِ ٓـي

ِٙ ََٔى      طٌلََّ    ًؼز٢ُّ    حُٔٔخفِ      ر

 

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

تمٌم بن المعز الصنهاجً 
 
 
 
 

هو السلطان أبو ٌحٌى تمٌم بن المعز بن بادٌس بن المنصور            
 .بن بلكٌن بن زٌري بن مناد الحمٌري الصنهاجً ملن إفرٌمٌة بعد أبٌه

 
اٌضا فً الثالث  (صبرة  )وتسمى  (المنصورٌة  )ولد تمٌم بمدٌنة        

هـجرٌة ونشؤ نشؤة الملون ، وعرؾ بحسن السٌرة 422\ من رجب سنة 
. فكان جواًدا كرٌما محبًّا للعلم والعلماء واالدب والشعراء والثمافة عامة 

هـجرٌة ثم أسندت إلٌه والٌة 445\ سنة  (المهدٌة  )واله أبوه على 
إفرٌمٌة من لبل والده المعز بن بادٌس حتى سار فً الناس سٌرة حسنة 

, فمرب أهل العلم واالدب الٌه وكان شجاع الملب ذا همة عالٌة وسٌاسة
واستطاع بحكمته , استطاع استرجاع المدن التً سلبت من والده, ودهاء
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وصاهرهم وامتزج معهم , ان ٌستمٌل الٌه زعماء العرب بالمال والعطاٌا
واستطاع أن , وجعل منهم جنوًدا لدولته بكٌاسة وفطنة وسٌاسة نادرة

 .هـجرٌة بحنكته ولوته 455فً عام  (سوسة )ٌضم مدٌنة 
 

زعٌم الدولة الحمادٌة فً  (الناصر بن علناس الحمادي  )ولما أراد       
وجهز  (تمٌم  ) هجرٌة من احتالل المهدٌة والمضاء على ملن 457 \سنة

تمٌم بن )استطاع  (بنً هالل)ومن  (زناتة )و (صنهاجة )جٌشه من 
وجهزهم , ان ٌجمع المبابل العربٌة وٌستمٌلهم للولوؾ بجانبه (المعز

واستطاع أن ٌمضً على جٌش الناصروٌمتل , بالمال و السالح والعتاد
 ألفًا من جٌشه فانكسر جٌش الناصر وانهزم وتاركا الؽنابم 24منهم 

واألموال الصحاب تمٌم من المبابل العربٌة فاستؽنت بذلن حٌث منح تمٌم 
هذه المبابل كل االموال والؽنابم التً حصلوا علٌها اثناء هذه الحرب  

:  ولال تمٌم لولته المشهورة 
 (ٌمبح بً أن آخذ سلب ابن عمً )  
 

فؤرضى بذلن المبابل العربٌة التً كانت معه فً المتال واطاعته خٌر 
.  طاعة واحسنها 

 
  ثم أكثر تمٌم بن المعز ؼزواته فً البحر ضد الروم، فخرب كثًٌرا     

من عمرانها، وشتت أهلها، فاجتمعت الفرنجة على لتاله، ودخل معهم 
، وهما من الفرنج، وأخذوا فً بناء أسطول  (الجنوبٌون)و (البٌشانٌون)

فً  (لوصرة  )كبٌر استمر بناإه أربع سنٌن، ثم توجهوا إلى جزٌرة 
ٌخبره  (تمٌم  )أربعمابة لطعة بحرٌة، وأرسلوا كتابًا على جناح طابر إلى 

بموعد وصولهم وحكمهم على الجزٌرة ولما جاءه الخبر أراد أن ٌبعث 
لٌمنعهم من النزول إال  (عثمان بن سعٌد المعروؾ )المهر لابد البحرٌة 

أشار علٌه خالؾ ما اراد (عبد هللا بن منكوت )أن احد وزرابه وهو 
فلما وصلت جٌوش الروم  (عثمان بن سعٌد )بسبب عداوة بٌنه وبٌن 
، وطلعوا إلى البر، ونهبوا، وخربوا،  (تمٌم )تمكنوا من دحر اسطول 

 )ونهبوها، حٌث كانت جٌوش  (زوٌلة  )وأحرلوا البالد ودخلوا مدٌنة 
البرٌة ؼاببة عن المعركة و فً لتال الخارجٌن عن طاعته  (تمٌم 

إلى مصالحتهم حتى ٌستطٌع تجمٌع جٌوشه ومحاربتهم (تمٌم  )فاضطر
.  فصالحهم على مال ٌإدٌه إلٌهم
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 (لابس  )هـ لاد تمٌم جٌشا جرارا لفتح مدٌنة 484\ وفً سنة         
وكانت لبله  (عمرو بن المعز  )واخذها من اخٌه الذي كان ٌتولى أمرها 

فاتنصر على اخٌه  (لاضً بن إبراهٌم بن بلمونة)ٌحكمها رجل ٌسمى 
: وضمها الى دولته فمال له أصحابه 

فلما ولٌها أخون جرد ت ,  توانٌت عنه وتركته موالنا لما كان فٌها - 
. إلٌه العساكر

وأما الٌوم , لما كان فٌها ؼالم من عبٌدنا كان زواله سهالً علٌنا: فمال- 
فهذا ال ٌمكن  ( لابس )فً وابن المعز  (المهدٌة  )  فًوابن المعز

 .السكوت علٌه
 

 ومنهم الشاعر ابن (سوسة)ولد اهتم الشعراء فً حالة فتح هذه المدٌنة
: حٌث انشد لصٌدته المشهورة  خطٌبال
 

وكان ٌلمى عابًسا , ضحن الزمان
 لما فتحت بحد سٌفن لابسا                                            

 
هللا ٌعلم ما حوٌت ثمارها 

 إال وكان أبون لبل الؽارسا                                          
 

من كان فً زرق األسنة خاطبًا 
 كانت له للل البالد عرابسا                                         

 
فابشر تمٌم بن المعز بفتكة 

 تركتن من أكناؾ لابس لابسا                                      
 

ولَّوا فكم تركوا هنان مصانعا 
 ومجالسا, ومماصًرا ومخالًدا                                       

 
وهن وساوس , فكؤنها للٌب

 فذاد عنه وساوسا , جاء الٌمٌن                                    
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 (صفالس )هـجرٌة استطاع تمٌم ضم مدٌنة مدٌنة 493وفً سنة       
حمو بن فلفل  )بعد انتزاعها بالموة بمتال مرٌر من حاكمها المتمرد 

  . (البرؼواطً
 

     وتمكن تمٌم بن المعز بن بادٌس، صاحب إفرٌمٌة، فتح جزٌرة        
وؼٌرها، حتى اتسع  (تونس )ومدٌنة  (لرلنة  )وجزٌرة  (جربة  )

 .سلطانه كثٌرا 
 

وٌعتبر عصر تمٌم أزهى من عصر والده بعد دخول المبابل العربٌة      
. وتاٌٌدهم له ولتالهم بجانبه 

 وكان ٌضرب المثل بالجود والشجاعة والكرم والعطاء
 

 :لال فٌه ابن كثٌر
 
وعمر , ملن ستًا وأربعٌن سنة, وإحسانًا, من خٌار الملون حلًما وكرًما)

, ومن البنات ستٌن بنتًا, ترن من البنٌن أنهد من مابة, تسعًا وتسعٌن سنة
  (وملن بعده ولده ٌحٌى 

 
 :ومن أحسن ما مدح به األمٌر تمٌم لول الشاعر

 
أصح وأعلى ما سمعناه فً الندا 

 من الخبر المروي منذ لدٌم                                        
 

أحادٌث تروٌها السٌول عن الحٌا 
عن البحر عن كؾ األمٌر تمٌم                                       

 
 :وشاعًرا رلٌك العاطفة ومن شعره, وكان عالًما فاضالً

 
فإما الملون فً شرؾ وعز 

على التارٌخ فً أعلى السرٌر                                            
وإما الموت بٌن ظبا العوالً 

الدهور     أبد  بخالد فلست                                             
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, ذكًٌا وله معرفة حسنة, شجاًعاو كان شهًما )ولال ابن األثٌر 

فمنه أنه , وله شعر حسن, كثٌر العفو عن الجرابم العظٌمة, وكان حلًٌما
وبنً رٌاح وسببها , وهم بنً عدي, ولعت حرب بٌن طابفتٌن من العرب

ثم اصطلحوا وأهدروا د م الماتل وكان , ان بنً عدي لتلوا رجال من رٌاح
: فمال أبٌاتًا ٌحرض على الطلب بدمه , فً صلحهم مما ٌضر به وببالده

 
متى كانت دماإكم تُطل 

 أما فٌكم بثؤر مستملُّ                                         
 

أؼانم ثم سالم إن فشلتم 
فما كانت أوابلكم تُذلُّ                                          

   
وما كسرتم فٌه العوالً 

وال تُسلُّ , وال بٌض تفل                                         
 

اال ان أخوة الممتول لتلوا أمًٌرا من عدي فاشتد بٌنهم المتا ل           
.  وكثرت المتلى حتى أخرجوا بنً عدي من إفرٌمٌة

: ومن ألواله التً صارت مثالً فً إفرٌمٌة
.  (أسرار الملون ال تذاع)
 

: لال فٌه الحسن بن رشٌك المٌروانً 
 

أصح وأعلى ما روٌنـاه فً الندى  
من الخبـر المؤثـور منذ لدٌـم                                          

 
أحادٌث تروٌها السٌول عن الحٌا  

عن البحر عن كؾ األمٌر تمٌـم                                        
 

 هـجرٌة وعمره تسع وتسعٌن سنة بعد أن 510\ توفً فً عام      
. عادت للدولة الزٌرٌة هٌبتها ولوتها 
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ولٌل فً سبب موته وكان ٌستعمل كل حار من األؼذٌة واألدوٌة          
ر وٌكثر الجماع وٌشرب اوٌكثر االصطالء بالنار وٌدخل الحمام الح

جاوز فً ذلن الممدار حتى جؾ تاألدوٌة الموٌة كالمحمودة وؼٌرها، وي
وألعد ثم مات فً منتصؾ رجب من . لحمه وفسدت حركاته الطبٌعٌة

جاوز والد ه  فكان عمره تسعا وسبعٌن سنة ووالٌته من وفاة 501\ سنة
. ولٌل أنه كان له من الولد وولد الولد نحو ثالثمابة. عددهم المابة

 
السلطان تمٌم بن المعز الصنهاجً أحد فحول شعراء الملون وذو         

. السبك والتمدم فً معانٌه وبدابعه حوى فٌه الجودة والكثرة 
:  ومن بدٌع شعره لوله 

 
فإما الملن فً شرؾ وعز  

 على التاج فً أعلى السرٌر                                      
 

وأما الموت ببٌن ظبا العوالً 
فلست بخالد أبدا الدهور                                          

 
من لصٌدة طوٌلة من بحر  (مدام  )ولال فً ؼالم له اسمه          

 :المتمارب 
 

مدام ٌطوؾ بكاس المدام  
فلم أدر أٌهما أشرب                                                 

فهذا الصدٌك وهذى الرحٌك  
وهذ ا الهالل وذي الكوكب                                          

وهذا ٌجود بؤلحاظه لً  
وهـذى بؤلبـابنـا تلعـب                                              

وما البدر والنجم من ذا وذان  
ولكنه مثـل ٌـضـرب                                                

 
: واختم بهذه االبٌات من شعره

 
ا عّمِ ال زلَت فً النعماء محبوراً  

سامً المحّل لرٌَر العٌن مسرورا                                   
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أبلْػ فدٌتُن موالنا وسٌَِّدنا  

ومن ؼدا آمرا والدهُر مؤمورا                                        
 

ولل له َظِفَرْت كفّان واعترَضْت 
لن السعوُد وال اللٌَت تكدٌرا                                          

 
ٌا خٌَر مستخلَؾ ما زال منذ بدا 

من البرٌَّة ممدوحاً ومشكورا                                        
 

إن الخالفَة مذ أُلبِْست ُحلَّتها  
ت ولم تَْلَك من َمْسعان تمصٌرا                                   َعزَّ

 
تؤوٌُل ما أنا ُمهدٌه وُمْرسلُه  

وّدي وشكرّي منظوماً ومنثورا                                     
 

إذ كّل ما رحُت مْهدٌه فمنن بدا 
وإن أََعْدناه تردٌدا وتكرٌرا                                           

 
بعثُت ِشْبهَ النهود البارزات وما 

تحكً خدوَد الدمى حسناً وتحمٌرا                                   
 

من كّل تفّاحة زهراَء ُمْذهَبة 
كؤنها حشٌت مسكاً وكافورا                                         

 
كؤنهّن خدود لَْد لُثمن فمد  

أَْبمَى اللثام بها نمشاً وتؤثٌرا                                        
 

وكّل لٌمونة تحكً بظاهرها 
لوَن المحّبِ إذا ما بات مهجوراً                                     

 
فاْسلَْم َسِلمْت على األٌام مرتفعاً  

تَِزٌنُها وعلى األعداء منصورا                                      
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********************************* 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

حرٖ حُ٘ل١ٞ حُظ١ٍُٞ 

 

 
 

 رخرٖ  ػَفٝ  ٣ٞٓق   رٖ  دمحم  رٖ ٣ٞٓق حرٞ حُل٠َ  ٛٞ           

 ك٢ حُـ٘ٞد   ٍأٓٚ ٓٔو٢ ( طٍُٞ ) ٓي٣٘ش ٗٔزش ح٠ُ  حُ٘ل١ٞ حُظ١ٍُٞ

حُـِحث٣َش ك٤غ   (طِٔٔخٕ  ) ٝه٤َ حُظِٔٔخ٢ٗ ٗٔزش ح٠ُ  ٓي٣٘ش حُظ٢ٔٗٞ 

. حٕ حِٛٚ  ٖٓ  طِٔٔخٕ 

 

 1041-  ٛـ٣َش433\   ٓ٘ش حُظ٤ٔٗٞش  (طٍُٞ  )  رٔي٣٘ش ُٝي         

ٕٝ  ًؼ٤َ  أػ٬ّ  طٍُٞ ك٢ ػَٜٙ رٜخ ًٝخٗضطؼِْ  ٝىٍّ  ك٤ٜخ   ٬٣ى٣ش ّ

 ك٢ حُلي٣غ ٝحُؼَر٤ش  ح١ٌُ ًخٕ حٓخٓخ (ػزي هللا رٖ دمحم حُ٘وَح٢ٔ١ )ٓؼَ
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 ك٤غ ىٍّ  ٝٛٞ ٖٓ ٤ٗٞم حرٖ حُ٘ل١ٞ ح٠٣خ  أى٣زخ ٗخػَحًٝخٕ ٝحُلوٚ 

:  ٖٝٓ ٗؼَٙ .ػ٠ِ ٣يٙ 

 

رخُـ٘ٞد حَُ٘ه٢   (ٛلخهْ  ) ٣٫ٝش  ح٠ُ  حرٞ حُل٠َ  ٍكَ          ػْ  

 كوٜخء ػَٜٙ ح٤ُ٘ن   ٤ٗن ُِيٍحٓش  ػ٠ِ  ٣ي  ٤ٗوٜخ  ٝكو٤ٜٜخ حُظ٢ٔٗٞ 

 ًظخد ٍٟٝ ػ٘ٚ  ٝه٤َ (حُظزَٜس )  كوَأ ػ٤ِٚ ًظخد (ُو٢ٔ ٍ أر٢ حُلٖٔ ح)

: ٝك٤ٜخ  ٗظْ ه٤ٜيطٚ  (  ٛل٤ق حُزوخ١ٍ)

 

   َٜٓ    ُٕ ٌّخ ُٓ َُ ٝأ٣ٖ    أ٣ٖ ٜٓ

ُٗوّشُ    حُّٟ٘ٞ    ٝحُزؼخِى                                      ر٤٘٘خ   

 

ََ    كب٢ٗ     ٜٓ  َِ  كّيػخ٢ٗ ػٖ  ٤ِٗ

  ٌٓ٘  كخٍهظُٚ  ح٠ُ  حُٔخِء     ٛخِى                                  

 

    ِٚ  ٝح٣َُخٝ  حُظ٢  ػ٠ِ     ؿخٗز٤

 ٝحؿؼ٬َُٙ  ٖٓ  ح٧كخى٣غ  ُحى١                                     

 

 ٍّم هِز٢ كظ٠  ُوي  هُِض    أ٢ٗ     

حِى                                     ّٞ ٝحٍ     ٝحُؼ ِّ  ر٤ٖ   أ٣ي١   حُ

 

 ٓخ طَح٢ٗ أر٢ٌ ػ٠ِ  ًَ    ٍْرغٍ    

  ٓخ  طَح٢ٗ  أ٤ْٛ  ك٢  ًَ  ٝحِى                                      

 

ِٖ  ح٤َُّ٘  ه٤َ     ٌٖ ٖٓ ٍٝحٗ ٍٗٝ 

  رؼُي  ٖٓ   َىؿٍِش   ٖٝٓ   رـيحِى                                      

 

َُ ّٗيحى ًحَى حٍ       ٖٝٓ حُوَٜ هٜ

  َٓ٘ف  حَُٔطو٠  ػ٠ِ    ٓ٘يحى                                    

 

ٍٕ     ُؼ١ََٔ      ََ  ُٜخ  ػخ  إ  ٜٓ

  هي  طؤرّْض  ػ٠ِ  ؿ٤ٔغ     حُز٬ِى                                      

 

 ٌٛٙ  ح٧ٍٝ  اّٗٔخ   ٢ٛ     ٗخٍى    
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َُ ٖٓ ر٤ٜ٘خ  َٓحُؽ    حُ٘خى١                                     ٜٓ   

 

     ـأٓؼيح٢ٗ  ٣خ  ٛخكز٢ّ  ػ٠ِ    ٙ

  ًح حُزٌُخ  كخؿظ٢  ح٠ُ    ح٩ٓؼخِى                                       

 

 أٍٛٞ حُلوٚ،  هَأ ػ٤ِٚح٠٣خ  ف حُٔخ١ٍُ   ح٫ٓخّ       ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي  

أر٢ حُل٠َ أر٢ ػزي هللا دمحم رٖ ػ٢ِ حُٔؼَٝف ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي   ٝػِْ ح٬ٌُّ

ٝٛئ٫ء  ْٛ ػِٔخء  ٝكوٜخء ػَٜٙ   كخًٔظَ طؼ٤ِٔٚ    ( حرٖ حَُٓخٓش )د

. ٝىٍحٓظٚ  ٝحٛزق ػِٔخ ٖٓ حػ٬ّ حُي٣ٖ    ٝ حُؼِْ ٝحُؼوخكش ٝح٫ىد 

 

ًٕٞ  حِٛٚ  ٖٓ  ٓي٣٘ش     ( س ــؿِٔخّـ ّ )           ػْ ٍكَ  ح٠ُ  ٓي٣٘ش 

حُـِحث٣َش   (رـخ٣ش )هَد ٓي٣٘ش  (هٔ٘ط٤٘ش  )ٖٓ حػٔخٍ ٓي٣٘ش  (طِٔٔخٕ  )

.  (حُٔـِٔخ٢ٓ  )  كو٤َ  ُٚ ٓيس ؿ٤َ ه٤َٜسٌٜٝٓ٘خ 

  

ٙ ك٢ ٝ ٍٝؿذّ  رِيٙ  ٖٓ ظخُْ ٝحهخٍرٚ  ح٤ُٚ رؼٞ حِٛٚ ٌٗخ      ٝه٤َ  

. ٓؤكؼَ: ُْٜ  كوخٍ رْٜ ٣َكن   ُٙؼَ  ح٫َٓ ا٠ُ حُظخُْ  ٍكغ

 

 طؼخ٠ُ ك٢   ا٠ُ هللا ط٠َع ف  ٓظـٜخ  ح٠ُ ٍرٚ  حُظخُْ كظَى ٬ٓهخس          

 :  ٝحٗ٘يطٜـيٙ

 

ُزٔض ػٞد حَُؿخ ٝحُ٘خّ هيٍ هيٝح 

 ٝهٔض حٌٗٞ ا٠ُ ١٫ٞٓ ٓخ حؿي                                         

 

ٝهِض ٣خ ٤ٓي١ ٣خ ٓ٘ظ٠ٜ أ٢ِٓ 

 ٣خ ٖٓ ػ٤ِٚ رٌ٘ق ح٠َُ حػظٔي                                        

 

حٌٗٞ ح٤ُي حٍٓٞح حٗض طؼِٜٔخ 

 ٓخ٢ُ ػ٢ِ كِٜٔخ ٛزَ ٫ٝ ؿِي                                         

 

ٝهي ٓيىص ٣يٟ ٠َُِ ٓٔظٌ٘خ 

٣ي   ٣خ ه٤َ ٖٓ ٓيص ح٤ُٚ  ح٤ُي                                           

 

: ٝٓطِؼٜخ   (حُٔ٘لَؿش  ) ٝ ٗظْ  ه٤ٜيطٚ حٍُٜٔ٘ٞس 
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  رخُزِؾ  ٤ُِي  إًٓ هي          ط٘لَؿ٢ أُٓش  حٗظي١          

 

ح٤ُ٘ن ح٩ٓخّ   َٗكٜخ  ٝهي ٖٓ ؿٍَ حُوٜخثي   س حُٔ٘لَؽ حُو٤ٜيس     ٝ

   ح٬ٓ٩ّ ح٩ٓخّ  كـش ٣ًَُخ ح٧ٜٗخ١ٍ ٝ ؿ٤َٙ ٝ ٗظْ ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٜخ

 ػٔخٕ طٌٍَ ( كخػِٖ )  ٝطل٤ِٜٚ ( حُوزذ )رلَ  ٖٓ ٛخ  ٗظْ  ٝحُـِح٢ُ

 . َٓحص ٝ ٢ٛ أٍرؼ٤ٖ ر٤ظخ

 

ٝػخٍٝ حُلوٜخء ٝػِٔخء حُي٣ٖ   ( كخّ )  ح٠ُ ٓي٣٘ش ػْ حٗظوَ       

 (حك٤خء ػِّٞ  حُي٣ٖ   )حُٔـخٍرش  ُٔخ  حكظٞح  رخكَحم ًظخد  ح٫ٓخّ  حُـِح٢ُ  

ٝحكظ٠  رخ٤ٔٛظٚ  ًٝخٕ  هي  ُو٢  حرٖ  حُ٘ل١ٞ  ٓظخػذ  ٜٝٓخػذ  ٝٗلٍٞح  

ك٢ ظَ حُيُٝش  (كخّ  )ٖٓ حُؼِٔخء   حُلوٜخء  حُٔـخٍرش  ػ٘ي حٗظوخُٚ  ح٠ُ 

ك٢   (اك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ ) ك٢ حُو٬ف حُوخثْ كٍٞ ًظخد حَُٔحرط٤ش هخٛش 

ّ   ػ٘يٓخٝحٓظوَحٍٙ رخُٔـَد ح٧ه٠ٜ ٝهض   ٍّ ػِْ ح٬ٌُّ ٝػِْ حٍٛٞ ى

 كظ٠ ٝٛق كخُٚ  ر٤ْٜ٘  ًٝخٕ حرٖ حُ٘ل١ٞ كو٤ٜخ ٤ٔ٣َ ا٠ُ ح٫ؿظٜخى. حُلوٚ

: هخث٬ 

  

ٌٖ  ر٬   أىٍد     ْ  ى٣ ُٜ ُ  ٖ َٔ  أٛزَلُض  ك٤

ِٖ ٍٍ   ٖٓ   حُي٣      ٖٝٓ  ُٚ  أىٌد   ػخ

 

َِ    ٓ٘لَىحً     أٛزلُض ك٤ْٜ ؿ٣ََذ  حٌُ٘

ٍٕ  ك٢  ى٣ٞحٕ    ٓلُٕ٘ٞ       ًز٤ِض  كٔخ

 

 حُـِحثَد ( رـخ٣ش )  هَد ٓي٣٘ش(  كٔخى ر٢٘ هِؼش  )      ػْ حٗظوَ ح٠ُ    

. ٌٝٓغ  ك٤ٜخ  رو٤ش ػَٔٙ ح٠ُ حٕ طٞكخٙ ح٫ؿَ 

:   ٖٝٓ هُٞٚ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

ٌَ ٖٓ ػطخثٌٔٞ     ِٕ ه٤  ػطخُء ١ً حُؼَ

َُ      ٤ٓٝزٚ   ٝحٌٓغ    ٣َُؿ٠      ٣ٝ٘ظظ

 

 أٗظْ   ٣ٌّيٍ   ٓخ   طؼطٕٞ      ٌٓ٘ٔٞ    

ٍُ ٌّٖ   ٫ٝ     ًي ُ  ٣ُؼط٠  ك٬   ٓ      َٝللاَّ
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َْ  ا٫  ُٖٔ  ط٢٠ٔ     ٤٘ٓجظٚ     ٫  ُكٌ

 ٍُ      ٝك٢  ٣ي٣ٚ  ػ٠ِ  ٓخ   ٗخَءٙ     حُوي

  

حُـِحث٣َش   (رـخ٣ش  )هَد  ٓي٣٘ش   (هِؼش ر٢٘ كٔخى  )         طٞك٢  ك٢ 

.  ٬٤ٓى٣ش  ٝىكٖ ك٤ٜخ 1119- ٛـ٣َش 513\ ٓ٘ش 

 

 

ػخُٔخ ٗخٌٓخ ٓظٜٞكخ ٖٓ  حرٖ حُ٘ل١ٞ  حُظ١ٍُٞ حُظِٔٔخ٢ٗ  ًخٕ            

 ُٚ رخ٣٫ُٞش،   ٜٓ٘ٞى حُؼِٔخء حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ ٖٓ٘ حُٜخُل٤ٖ ٓـخد حُيػٞس

   حٗظَٜ رخُلوٚ ٝ حُظزلَ ك٤ٚ  ًٔخ  ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ حُلي٣غ ظ حكّق  ٖٓ  ٝ ًخٕ

.   ًٝخٕ ٗخػَح ٓظٌٔ٘خ   ٌُ٘ٚ  ًخٕ ٓو٬ ك٤ٚ ٓغ حُِٛي

 : (حُٔ٘لَؿش   ) ٝحهظْ  رلؼ٢ رو٤ٜيطٚ حَُحثؼش 

 

ـشُ  حٗظَي١َّ َٓ ؿ٢   أُ َِ َٕ  هَـي طَ٘ـلَ   رِخُزََِـؾِ ٤َُِـُِي  آًَ

 

ٌؽ  َُ ُٓ ُّ ح٤ََُِّ ِ َُـُٚ  َظـ٬ ؽِ َكظ٢ّ  َٝ َُ ُٔ َ٘ـخُٙ  أرُٞ حُ   ٣َـ

 

ٌَ كَِبًَح َط َٓ َِ َُٜـَخ  َلخُد حَُو٤ َٓ ٝ ُٕ طَــ٢ َِ   َؿــخَء  ح٩ِرّخ

 

ٌَ ٫ٞٗــخ ُؿٔـَ َٓ كَٞحثُِي  ـؾِ  َٝ َٜ ُٔ ِْ  ٝحُ ٝفِ ح٧َٗلُ َُ ُٔ   رِ

 

ْلـ٠٤ أَرَـيح ُٓ ٌؽ  ٍَ َُٜخ أَ ل٤َـخ ًحَى ح٧ٍَؽِ   َٝ َٓ ـي  ُٜ   كَخه

 

ؾِ ـَ َٖ حُُِّ ِٓ ـٞؽِ  َٔ ٍِ حُ َٝ حُٔل٤ـَخ رِزُِلـٞ خ كـخ َٔ دَّ طَّ َُ  كََِ

 

ِٙ حَُوِـُن َؿ٤ٔؼخً ك٢  ٣َِي ؽ َٝ ََ ٝ َكـ ُٝ ًَ َٝ ؼَـٍش  ِٓ  ٝ ُٝ    كٌََ

 

 ُْ ـ ُٜ ١ُِـُٞػـ َٝ  ُْ ـ ُٜ ُٝ ُِ َٗ ؽِ     َٝ ٍَ َػِـ٠َ َى َٝ ٍى  ٍَ   كَؼ٠َِ َى

 

ؽِ َٞ ٢ِ٘ َػ٠ِ ِػ َٔ َٔض ك٢ حُ ٤َُ ْ ُٜ َػـٞحهِزُ َٝ ُٜـْ  ُ٘ ؼخثِ َٓ َٝ 

 

ض َٔ ٌَ ـَض ر٤ِـٍَي َك ِٔ ُٗ ٌْ ٌَ ٘ظَٔؾِ     ِك ُٔ ُض  رِخُ ـَ َٔ َّْ حٗظَ   ػُـ

 



 197 

َؿض ََ َٜيص ػُْ حٗؼَـ ؽِ     كَِبًح حهظَ َِ ٘ؼَـ ُٔ ـٍي  ٝرِ ِٜ   كَزِٔوظَ

 

ؾِ ـَ َِ َػ٠ِ  حُِل َٓض  رِخ٧َٓ ـٌؾ هخ ـَ يَص  رِؼَـخثِزَٜخ ُك ِٜ َٗ 

 

ِٚ َكـ٠ً ٟخً رِو٠ََخِء حُِـ ٍِ ِٚ  كَؼُـؾِ    َٝ طِــ َُ ٞ ًُ َ َٓ   كَؼ٠ََِ 

 

ٟ حُد  ُّٛيِ َٞ اًِح حٗلَظَـَلض أَر ُِؾِ   َٝ َٝ خ  َٜ َوِحثِِ٘ ُِ ـَ  ـِ   كخػ

 

َُض ِٜٗخ٣َظَٜـخ كخف َٝ اًِح كـخ ؽِ      َٝ ََ َٖ حُؼَ ِٓ  ـٌٍَ  اًِ ًحَى 

 

ُٔزَخِم اًِح   َٖ حُ ِٓ   َٕ ٌُـٞ ؽِ      ُِظَ ََ  ٓـخ ِؿجَض ا٠ُِ طَِِي حُلُ

 
ظُـُٚ ـَ َٝ رَٜ  ُٖ َ٘ـخَى حُؼ٤َ ُٜ ؾِ           كَ ِٜ ـ٘ظَ ُٔ ُِ َٝ ـؾٍ  ِٜ زظـَ ُٔ ِِ   كَ

 

ًَيص ٍَ ٍَ اًِح  ـخ َٔ ؾِ ح٧َػ ِٜ ؾِ         كَ ِٜ ِٛـَض اًِحً طَ   كَِبًح ٓـخ 

 

َٓٔخَؿظُٜـخ ٢ َللَاِ  ِٛ ؼخ َٓ ؾِ    َٝ ِٔ َٔ ١ حُُوُِِن حُ ٌِ ُِ   ُٕ   طََِىح

 

ِٚ َطخَػظِـ ُِ زخَكظِٜــخ  َٝ َٛ َٝ          ٍُ ح َٞ زَـخفٍ   أٗـ ِِؾِ َٛ ٘زَ ُٓ    

 

ٍَ حُُوِي َٝ رخُـُ٘ؾِ  ِِ رِٜخ َٖٓ ٣َوِطذ  ُكٞ   ٠َ٣لَـَ رِخُُلٍٞ 

 

َّ٢ ِٟ َ َٔ ِٖ حُ ٌُ ـخ  كَ َٜ ـخُٙ  َؿيح رِظُو٠ً   َُ َٟ ُٕ  طََ ٌُٞ َٝ طَ  ًِ ٠ ـِ َٗ 

 

َٕ رِوٍَِذ َُ حُوُـَآ ١  ٝحط ًِ    ٍٕ َِ ٢   َك ـِ َٗ  ِٚ ٍٞص  ك٤ َٜ َٝ رِ   

 

َٓٔخكَظُٜـخ  َِ ـ٬سُ ح٤َُِّ َٛ ِؿ٢  كخًَٛذ       َٝ َٝ  ِْ خ رِخُلَٜ َٜ   ك٤ِ

 

ِٜــخ َّٓ َ طَؤ ــخ   َٝ َٜ ؼخ٤ِٗ َٓ َٝ َّ  طؤِص      َٝ طَ٘لََؽِ   حُلَََىٝ   

 

د ََ حٗـ َٝ  َْ ٛخ   ط٤َ٘ٔ َِ َـّ لُ َٓ ؿـخً   ٫   ِِ ُٓٔظ ؽِ ٝ   ِِ  َِ رٔٔظ

 

ًٟ ُٛـي  ِٚ َُ ح٥ط٤ِ ِيَف حُؼَوـ ُٛـ٠      ُٓ ٍُّؼَُ٘ٚ   َٞ ظَ ُٓ   ًٟ َٞٛ  ٝ  
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ظَـخُد   ًِ ظُُٚ هللاِ  َٝ َٟ ٣خ ٍِ ُِؼوُـٍٞ     ؽِ    حُوِِن     ٍِ َ٘ي ُٔ   رِ

 

ٍُ حَُوِِن ِه٤خ َٝ  ُْ ُٜ ُْٛ     ُٛيحطُ ح َٞ ِٓ  َٝ ؾِ    َٔ َٜ ؾِ  حُ َٔ َٛ  ٖ ِٓ   

 

ًَُ٘ض  ُّ  ٝاًح  وَيح ِٔ ع  ك٬َ حُ َِ َٛؾ   طـ ََّ َٖ  حُ ِٓ  ك٢  حَُلَِد 

 

  ًٟ َ٘ـخٍ َُٛي َٓ َص  َٜ اًِح أَر َ كََىحً كََٞم حُؼَّزَؾِ        َٝ َٜ  كخظ

 

اًِح حٗظخهَض َؿَيص َٝ َٝ   ٌْ ِِؾِ أَُٔخً         َٗل ؼظَ ُٔ َِّ٘ٞم  حُ  رخُ

 

ٌَشٌ  ػَ٘خ٣خ حَُلٔ٘خ   ٟخِك لِي َػ٠ِ حُلََِؾِ       َٝ ُّ ح٠ُِّ طَٔخ َٝ 

 

ِػ٤خُد  ٍِ  هَِي َٝ ح ََ ؼَض ح٧َٓ َٔ َض    رؤَٓخَٗظِٜخ  حؿظَ ؽِ   طلَّ ََ َّ٘  حُ

 

ِٚ خِكزِ َٜ ُِ   ُّ كُن  ٣َُيٝ َِّ َٝ ٝحُ َُ  ا٠ُِ    ؽِ  حَُوَُم  ٤َٜ٣ ََ َٜ   حُ

 

حُص َٞ ِ ِٜي١ِّ َٛ َٔ ِّ   حُٜخِى١  َللَاِ  َػ٠ِ حُ ؾِ  حُ٘خ َٜ   ا٠ُِ حَُّ٘

 

 ِٚ طِـ ََ ٤ ِٓ ٍَ  ك٢   أَر٢  رٌـ ؾِ         َٝ ِٜ خ   َُِّ ِٜ وَخَُظِ َٓ   ِٕ خ َٔ ُِ  َٝ 

 

  ِٚ ظِـ َٓ ح ََ ـ ًَ َٝ  ٍٚ أَر٢ َكلـ ٣َِش  حُُوِؾِ          َٝ ٍِ  ك٢ هِِٜش ٓخ

 

ِٖ ٣ ٍَ ١ حُُّ٘ٞ ًِ َٝ  ٍَ أَر٢ َػٔ ؾِ     َٝ ِٜ ُٔظَل٢٤ حُٔٔظَل٤َخ  حُزَ   حُ

 

 ِْ ٍٖ  ك٢ حُِؼِ َٔ أَر٢ َك ِٚ حُُوُِؾِ         َٝ َٔلخثِزِ   اًح ٝحكـ٠ رِ

 

ْْ ِٜ حرَظِ ََ ْ ٝ هَ ِٜ َلخرَظِ َٛ ؽِ            ٝ  َٞ َِ ر٬ ِػ   ٝ هُلَخُص ح٧ػْ

 

خ  َٔ ُْ حُؼَُِ ُٜ ِف             ٝ ػ٠ِ طُزّخِػ ٍِ ْ  رؼَٞح ِٜ ؾِ  ى٣ِ٘ ِٜ   حُزَ

 

ِدّ ٍَ ْ ٣خ  ِٜ ْ  ر ِٜ ُِ َ             ٝ رآ ّ ـِ َِ  ػ ْٜ ؽِ رخَُّ٘ ََ   ٝ رخُلَ
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َّ ٝ حٍَكْ ََ ًْ ْٖ   ٣خ أ َٓ خ   َٔ ْْ ٣َؼُؾِ  َػْزًيح     ٍِك   ػٖ رخرَِي َُ

 

ٜخ  ِٔ ٢ِِ رَوٞحطِ َٔ ْْ ػ َِ َٗؾِ       ٝ حْهظِ ْ٘   ٧ًِٕٞ ؿًيح ك٢ حَُل

 

٢ِّ٘ ٌِ ِٞىَى  َُ ـُ ٌف     ر َِ ْؼظَ ُٓ         َْ ١   كخْهزَ ٍِ ًِ ؼَخ َٔ ؾِ   ر ـَ   ِك

 

َ  ري ٝ اًَح ْٓ خَم ح٧ َٟ   َْ ظَِي١ّ          ُِ كَوُ ْٗ شُ  ا َٓ ُْ ؽِ أ َِ لَ ْ٘   طَ

 

 

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

 

 

 
 
 
 

                    الطؽرابً  
 
 

 بن عبد الصمد   بن دمحم  بن علً أبو إسماعٌل الحسٌن           هو 
  وٌنعت  المعروؾ بالطؽرابً  العماد  فخر الكتاب  والملمب مإٌد الدٌن

. باالستاذ 
إسرة عربٌة األصل من أحفاد أبً األسود من  ولد فً أصفهان         
 نسبة   بالطؽرابً  وكنً مٌالدٌة 1063 – هجرٌة 455\سنة الدإلً 

ة التً إلى من ٌكتب الطؽراء واضٌع   فً أعلى الم  تكتب  وهً الطرَّ
. بالملم الجلً   فوق البسملة وربما  عنوانها واالعمال 

 
كتابة ال فً  برعو . (جً ) ولد فً مماطعة أصبهان فً مدٌنة        

 صار   سالطٌن آل سلجوق إلى ان والشعر وترلت به الحال فً خدمة
اال ان  . لسلطان مسعود بن دمحم السلجولً صاحب الموصللوزٌراً 

 ولبض على  فظفر محمودالسلطان مسعود تماتل مع اخٌه  محمود  
لتله ثم خاؾ عالبة النممة  فهم  ب وفً جملتهم الطؽرابً رجال مسعود
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 فؤوعز إلى  به من العلم والفضل  مشهوراً  علٌه  لما كان الطؽرابً
  فتنالل الناس ذلن  والزندلة  باإللحاد   اتهامهوا أشاعبعض رجاله  ؾ

 .   فمتله علٌه فاتخذ السطان محمود حجة
 

     احب الطؽرابً  وتؽلؽل الوجد  فً  للبه وتمكن الحب منه  فكتب 
: لحبٌبته الكثٌر من الؽزل  ومن ذلن ٌمول 

 
 بـهــا لـالـْت ولــد َسـِمـعـْت أنـــً نـسـبـُت

  فً بعـض مـا للتُـه مـا أحسـَن األدبـا                                       
 

 ألــٌــس ٌَـْسـَمــُع مــــا طــــاَر الــُوشـــاةُ بــنـــا
  مـــن األحـادٌــث إْن ِصـدلــاً وإْن َكــِذبَــا                                   

 
ضنـً  هبوهُ لـم ٌخـَش َعتْبِـً حٌـن عرَّ

  شـــعَّــــبـوهــــا بــــٌــــنهـم ُشــعَـبَــاٍة لـمــال                                
 

 أمـا ٌــخـاُؾ بــــنــــً عـّمٍ لــْنــا ُؼــــٌُــــراً
                                      ِِ  ٌحـمـون بالـمُـُضـِب الهـنـدٌـِة

 الَحـَسـبَـا
 

ا  لـرابِـهـ  من  فـتـاةٌ فــســكَّـنـتْـهـــا
  بِـُرلـٌــٍة مـــــن ُرلــاَهـــا تُـطــِفــًُء الـؽـَضـبَــا                           

 
ً  لـالـت لـهــا أنـصـتـً ثـــم اسـمـعـً نـتـفـا

  مـــن لـولــه فــهــو مــمــا ٌـعـجــب الـعـربــا                             
 

 هــــا أُبَــٌّتـاً عــبـثت بـهـا  وأنـــشــــدت
 تـبـعـث فـــً لـلــب الـصـفـا طــربــا تـكــاد                                

 
 مـا لـُكـُم ُعـــذَّاِل  لبــاّلّلِ ٌــا مــعــشــَر ا

بَـا فَصبَـا                                         تَلَحْوَن مـن هاَجـهُ رٌـُح الصَّ
 

ــُب مـــــن لــلــبــً وصــبــوتِــه  فــٌـــَم الـتـعـجُّ
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  كــؤنــكــم لـم تَـرْوا مــن لــبــِلـه عــَجــبَـــا                                 
 

 ذولــوا الـَهـوى ثـــم لـومــوا مـــا بَـــدا لـكــُم
عَـبـا                                      أو ال فخـلُّـوا مـالمــً واربـحــوا التَـّ

 
ًَ فـــٌـمـن لــو بَـدا لـكـُم   عـذلــتــمــونــ

 وراَء ُحــْجـــٍب خـرلــتــْم نـــَحـــوهُ الـُحـُجــبَــا                              
 

 وهـــبـُت للـِجــّدِ أٌـــامـً فــعــلََّمـنًِ
  تـالعــُب الـدهــِر بـــً أن أُوثـــَر اللَّـِعـبَـا                                   

 
 ولـــد بُــلــٌــُت بـمــٍب ال ٌُــطـــاوعــنًِ

  إِذا بـذلــُت لـه نُــْصـحـــاً أبـــى ونَــــبَــــا                                   
 

 ٌــرى عـــذاَب الـــَهـــوى َعـــْذبـــاً مــذالــتُــهُ
  َعــذُبَــاه  لـــبـــَلا ًفـهـل ســمــعــتــم عــــذاب                               
 

 أرسلُت صبري على وجدي لٌُزِعَجهُ 
 فـٌه واحــتــَربَـــا  فـؤلـاما  عــن الَحــشـــا                                  

 
 إْن ٌؽلُِب الصبُر فالعمبَـى لمصطبِـٍر 

 أو ٌـؽـلُــِب الــوجــُد فـالـدنـٌـا لـمـن َؼـلَـبَــا                                 
 

 ـم لـالــْت وهــً ضـاحـكــةٌثفـؤعـجـبَـْت 
  بمثـِل ذا السحـِر نـاَل المـرُء مــا طلـبَـا                                     

 
 نَْفـٌث مـن الِسـْحـِر لــد ُحـلَّـْت بــه ُعـمَـٌد

ــا ٌُــْطـِفـــِا اللَّهــبَــا                                       مـمــا وجـدُت ولـمَّ
 

 فً دٌوان اإلنشاء حتى إنه لم  من أشهر من عمل الطؽرابً     ٌعد    
ٌكن فً الدولتٌن السلجولٌة واإلمامٌة من ٌماثله فً اإلنشاء سوى أمٌن 

أما شهرة الطؽرابً العلمٌة فتعود إلى براعته فً . الملن أبً نصر العتبً
.  أسرارها بعض أنه فن رموزها وكشؾ عن حٌث تشٌر الكٌمٌاء التً 
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ولد بذل جهودا كثٌرة فً محاولة تحوٌل الفلزات الرخٌصة من النحاس 
.   كثٌرةاالومادا وووالرصاص إلى ذهب وفضة وأفنى فً سبٌل ذلن جه

ولد كتب الطؽرابً عن هذه الصنعة وأجاز تحمٌمها ولكنه بالػ فً حكمة 
 الصنعة ةمارسمٌتطلب  اذ اكد ان من  من ٌتوصل إلى الطرٌمة الصحٌحة

 أحد كبار العلماء فً الكٌمٌاء اذن هو  ؾ.أن ٌجٌد الحكمة فكرا وعمال
 وابتكاراته الكٌمٌابٌة   والكتشافاته  فً هذا العلم إلسهاماته الجلٌلة

 . كثٌرة االستعمال آنذانالاهتم بالنظرٌات الكٌمٌابٌة  حٌث . الكثٌرة
 

 : الصنعة ما نصههذهٌمول الطؽرابً فً ذكر     
إن هذا العلم لما كان الؽرض فٌه الكتمان، وإلجاء األذهان الصافٌة إلى ) 

الفكر الطوٌل، استعمل فٌه جمٌع ما سمً عند حكمابهم مواضع مؽلطة 
من استعمال األسماء المشتركة والمترادفة والمشككة وأخذ فصل الشًء 
أو عرضه الخاص أو العام مكان الشًء، وحذؾ األوساط المحتاج إلى 

ذكرها، وتبدٌل المعنى الواحد فً الكالم الطوٌل، وإهمال شرابط التنالض 
فً أكثر المواضٌع حتى ٌحار الذهن فً ألاوٌلهم المتنالضة الظواهر، 

وهً فً الحمٌمة ؼٌر متنالضة، ألن شرابط التنالض ؼٌر مستوفاة فٌها، 
واستعمال المضاٌا مهملة ؼٌر محصورة وكثٌرا ما تكون المضٌة الكلٌة 

المحصورة شخصٌة، فإذا جاء فً كالمهم تصبػ أو تحل أو تعمد كل جسد 
فإنما هو جسد واحد وإذا لالوا إن لم ٌكن مركبنا من كل شًء لم ٌكن منه 

 (.شًء فإنما هو شًء واحد
 

 اللطٌفة والكثٌر من   وطباعه  علمه  اشتهر بؽزارة  الطؽرابً         
 لٌس فً علم الكٌمٌاء ولكن فً معظم  لتفوله معاصرٌه ٌلمبه باألستاذ 

نَاَعتٌَِن  طوٌل  ذُو بَاعٍ  والشَّاِعر  والُمْنِشا فهو فروع المعرفة    فًِ الّصِ
ن ياآلخر  وا أن ٌُر  وٌسإوهم  ٌعملون لذا نرى الحسد والحمد ممن ال

دفعهم أن ٌتهموا   وٌكونون افضل  منهم  مكانة وسمعة ورفعة  ٌعملون
 . الطؽرابً باإللحاد 

 
 الطؽرابً   لتل محمود على  السلطان  عزم و روي أنه عندما           
حالته هذه ،   فً   الطؽرابً  ٌموله  لٌكتب ما  إلى الشجرة ٌربط أمر أن 

 للٌل  ذلن  ب ٌشٌر إلٌهم  وبعد حتى  ٌرموا   أن ال السلطان الرجال وأمر 
  :-  لابال  أنشد الطؽرابً
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ولمد ألــــوُل لـمن ٌُســـدد سـهمـــه  
ُع    نـحوي وأطراؾ المنٌِّة ُشرَّ
 

 والموت فً لحظات أحـور طـرفُه 
  دونـً ولـلـبً دونَــه ٌـتمطــُع 
 

باهلل فـتـش عــن فـإادي هـل ٌُـرى  
  فٌه لؽٌر هوى األحبة موضع 
 

أهــون بــه لـو لـم ٌـــكن فــً طٌّه  
ه المستودُع  عهد الحبٌب وسرُّ

 
ثم إن الوزٌر عمل علٌه  . وأمر بإطالله فً ذلن الولت السلطان فرق له

 من فمتله بعد سنةه   ثم وثب على الوزٌر عبٌد من عبٌد بعد ذلن ولتله
. هذه الحادثة 

 
وشرحها باللؽة العربٌة فً صناعة  له لصٌدة باللؽة الفارسٌة       ولٌل 

 . اال انً لم اطلع علٌها الكٌمٌاء
 

 نظم ولد    له دٌوان شعر مطبوع و هو صاحب المٌة العجم           
  وٌتحسس   به  ٌكابده كان   مما   وتذمره  ذم زمانه  فً الالمٌةهذه 

   إلى عدة وترجمت واسعة   شهرة   المصٌدة  ولد اللت هذهاوٌشعر به 
:   ومطلعها لؽات

 
  أصالة الرأي صانتنً من الخطل   

   وحلٌة الفضل زانتنً لدى العطل                                          
 

          اهتم  الطؽرابً فً  شعره  ولال  فً المدح  والفخر  والؽزل 
والرثاء والهجاء  والحكمة  وٌتمٌز شعره   بالمعانً الشرٌفة  والخٌال 
الواسع  وٌظهر على لصابده  الطول حٌث انه واسع المعرفة والخٌال   

 
  :   ومن شعره فً الحكمة  ٌمول 
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جامْل أخاَن إِذا استْربَت بوِدّه  
 وانظْر به عمَب الزماِن العابِد                                       
 

فإن استمرَّ به الفساُد فََخلَِّه  
  فالعُْضُو ٌمطُع للفساِد الزابِد                                       

 
:  ومن جمٌل  شعره  فً الؽزل 

 
 ٌَا لَْلُب َمالََن َوالَهَوى ِمْن بَْعِد َما

 َطاَب السُّلُوُّ َوأَْلَصَر العُشَّاُق                              
 

 أََو َما بََدا لََن فًِ اإِلفَالَِة َواألُلَى
 نَاَزْعتَُهم َكؤَْس الؽََراِم أَفَالُوا                             

 
اُء الَِّذي ٌُْم َوَصحَّ َوالدَّ  َمِرَض النَِّس

  لَهُ إِْفَراُق الَ ٌُْرَجى   تَْشُكوهُ                             
 

 َوَهذَا ُخفُْوُق البَْرق َوالمَْلُب الَِّذي
ٌِْه تُْطَوى                              َخفَّاُق   أََضاِلِعً َعلَ

 
 لصٌدته التً  وأن      واشتهر فً  الرثاء  وخاصة  فً رثاء  زوجته  

  والمحبة الخالصة  وأخلص لها الود  فً رثاء زوجته التً أحبها نظمها
من عد  هذه المصٌدة  ت  بمدة لصٌرة منه  توفٌت بعد الزواج  وكانت لد

 ثٌن  كثٌر من األدباء المحدفً العربٌة ولد اثنى علٌها المراثً الجٌدة 
 :ومنها هذه االبٌات  .ونشروها  فً دراساتهم  

 
  إن ساغ بعدن لً ماء على ظمؤ

  فال تجرعت ؼٌر الصاب والصبر
 

  صحبتنً والشباب الؽض ثم مضى
  كما مضٌت فما فً العٌش من وطر

 
   بعدكما  خٌرت  ولو  سبمتمانً
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   األثر  على  لحاق   أول  لكنت                                               
 

 مع العلم انه رثاها  باكثر من لصٌدة ولٌل  بخمس لصابد 
 

تولى الطؽرابً رباسة دٌوان اإلنشاء للسلطان مسعود بن لما          و
 ٌن السلجولٌٌن  جرى االلتتال بٌن السلطان دمحم السلجولً بالموصل

ً  وأخٌه السلطان محمود مسعود    للسلطان محمود  وكان النصر حلٌفا
 وأُِسر  جنوده، ولُتَِل من لُتِل  من فر من   وفر  مسعود  السلطان انهزمؾ

   فمتل صبراً  باإللحاد  وُرِمً  األسرى  بٌن  وكان الطؽرابً من من أُِسر
 واختلؾ المإرخون فً سنة وفاته   جاوز الستٌن من عمره ولد

  \ فمٌل سنة الختالفهم فً السنة التً ولعت فٌها الحرب بٌن األخوٌن
 518 \ولٌل سنة   515 \ ولٌل سنة 514 \ ولٌل سنة جرٌة  هـ513

.  مٌالدٌة 1120—هجرٌة513\ واالؼلب  انه لتل. جرٌة هـ
 

         وفً رواٌة اخرى  ان السلطان مسعود تماتل مع اخٌه  محمود  
 فهم   وفً جملتهم الطؽرابً  ولبض على رجال مسعود فظفر محمود

معروفا   مشهوراً   كان الطؽرابً لتله ثم خاؾ عالبة النممة علٌه  لماب
  السلطان  فؤوعز  والفضل المعرفة  من العلم بهبٌن  الخاصة والعامة  

 فتنالل  الزندلة اتهموه  بو  باإللحاد   اتهامهوا أشاعبعض رجاله  ؾإلى 
 .   فمتله علٌه  السطان محمود حجة هفاخذ   الخبر الناس ذلن

 
:  من مصنفاته فً علم الكٌمٌاء 
 
  جامع األسرار وتركٌب األنوار فً اإلكسٌر-1
  مفتاح الرحمة ومصابٌح الحكمة فً الكٌمٌاء- 2
  حمابك االستشهادات فً الكٌمٌاء-3
  الرد على ابن سٌنا فً الكٌمٌاء-4
  رسالة مارٌة بنت سابة الملكً المبطً فً الكٌمٌاء- 5
. الجوهر النضٌر فً صناعة اإلكسٌر - 6
. مفاتٌح الرحمة ومصابٌح الحكمة فً الكٌمٌاء -  7
. حمابك االستشهادات فً الكٌمٌاء - 8 

 .كتاب ذات الفوابد  - 9
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وشرحها باللؽة العربٌة فً صناعة  له لصٌدة باللؽة الفارسٌة       ولٌل 
.   اال انً لم اطلع علٌها الكٌمٌاء

 
 : ومن شعره   المٌة العجم  

  
 أصالةُ الرأي صانتْنًِ عن الَخَطِل  

  زانتنً لَدى العََطِل  وِحلٌةُ الفضِل
 

  مجدي أخٌراً ومجِدي أّوالً َشَرٌع 
  والشمُس رأَْد الُضَحى كالشمِس فً الَطفَِل

 
 فٌَم اإللاُمة بالزوراِء ال َسَكنً 

  بها وال نالتً فٌها وال َجملً
 

 نَاٍء عن األهِل ِصْفُر الكّؾِ منفرٌد 
َي متناهُ من الَخلِل   كالسٌِؾ ُعّرِ

 
 فال صدٌك إلٌه مشتَكى حَزنًِ 

  وال أنٌَس إلٌه منتَهى جذلً
 

ًَ حتى حنَّ راحلتً   طاَل اؼتراب
الِة الذُّبِل   ورُحلها ولَرى العَسَّ

 
 وَضجَّ من لَؽٍَب نضوي وعجَّ لما 

  ٌلمَى ِركابً ولجَّ الركُب فً َعذَلً
 

 أُرٌُد بسطةَ َكٍؾ أستعٌُن بها 
 على لضاِء ُحموٍق للعُلَى لِبَلً

 
 والدهُر ٌعِكُس آماِلً وٌُْمنعُنً 

 من الؽنٌمِة بعد الَكّدِ بالمَفَِل
 

ْمحِ معتمٍل   وِذي ِشطاٍط كصدِر الرُّ
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  لمثلِه ؼٌَر هٌَّاٍب وال َوِكِل
 

 حلُو الفُكاِهِة ُمرُّ الِجّدِ لد ُمِزجْت 
  بمسوِة البؤِس فٌه ِرلَّةُ الؽََزِل

 
 طردُت سرَح الكرى عن ِوْرِد ُمْملتِه 

  واللٌُل أؼَرى سواَم النوِم بالُممَِل
 

 والركُب ِمٌٌل على األكواِر من َطِرٍب 
 صاحٍ وآخَر من خمر الهوى ثَِمِل

 
 فملُت أدعوَن للُجلَّى لتنُصَرنًِ 

 وأنت تخِذلُنً فً الحادِث الَجلَِل
 

 تنام عٌنً وعٌُن النجِم ساهرةٌ 
  وتستحٌُل وِصبُػ اللٌِل لم ٌَُحِل

 
ٍ هممُت بِه  ًّ  فهل تُِعٌُن على َؼ

ًُّ ٌزُجُر أحٌاناً عن الفََشِل   والؽ
 

ِ من إَضٍم  ًّ  انً أُرٌُد طروَق الَح
  ولد َرماهُ ُرماةٌ من بنً ثُعَِل

 
 ٌحموَن بالبٌِض والسُّْمِر اللداِن بهْم 

  سوَد الؽدابِر ُحْمَر الَحْلً والُحلَِل
 

  فِسْر بنا فً ِذماِم اللٌِل ُمهتدٌاً 
  بنفحِة الِطٌب تَهِدٌنَا إِلى الِحلَِل

 
 فالحبُّ حٌُث الِعَدى واألُسُد رابَضةٌ

  والَكَحِل  الؽَْنجِ بمٌاه   نِصالُها   
 

 لد زاَد طٌَب أحادٌِث الكراِم بها 
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  ما بالكرابِم من ُجبٍن ومن بُُخِل 
 

  تبٌُت ناُر الَهوى منهنَّ فً َكبٍِد 
ى ونار الِمرى منهم على المُلَِل   حرَّ

 
 ٌمتُلَن أنضاَء حّبٍ ال َحراَن بها 

  وٌنحروَن كراَم الخٌِل واإِلبِِل
 

 ٌُشفَى لدٌُػ الؽوانًِ فً بٌُوتِهُم 
  بنهلٍة من لذٌِذ الَخْمِر والعََسِل

 
 لعلَّ إِلمامةً بالِجزعِ ثانٌةً 

  ٌِدبُّ فٌها نسٌُم البُْرِء فً علِل
 

 ال أكرهُ الطعنةَ النجالَء لد ُشِفعَْت 
  برشمٍة من نِباِل األعٌُِن النُُّجِل

 
 وال أهاُب ِصفاح البٌِض تُسِعُدنً 

  باللمحِ من صفحاِت البٌِِض فً الِكلَِل
 

 وال أِخلُّ بِؽزالن أؼاِزلُها 
  ولو دهتنً أسوُد الِؽٌل بالؽٌَِل

 
 حبُّ السالمِة ٌُثْنً همَّ صاِحبه 

  عن المعالً وٌُؽِري المرَء بالَكسِل
 

 فإن جنحَت إلٌه فاتَِّخْذ نَفَماً 
  فً األرِض أو سلَّماً فً الجّوِ فاعتزِل

 
 وَدْع ؼماَر العُلى للممدٌمن على 

  ركوبِها والتنِْع منهن بالبَلَِل
 

 رَضى الذلٌِل بخفِض العٌِش ٌخفُضه 
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  والِعزُّ عنَد رسٌِم األٌنُِك الذُلُِل
 

 فادرأْ بها فً نحوِر البٌِد جافلةً 
  معارضاٍت مثانى اللُّجِم بالُجَدِل

 
ثتِنً وهً صادلةٌ   إن العُلَى حدَّ

ُث أنَّ العزَّ فً النُمَِل   فً ما تُحّدِ
 

 لو أنَّ فً شرِؾ المؤوى بلوَغ ُمنًَى 
 لم تبرحِ الشمُس ٌوماً دارةَ الَحَمِل

 
 أهبُت بالحِظ لو نادٌُت مستِمعاً 

اِل فً ُشؽُِل ًَ بالُجهَّ   والحظُّ عنِّ
 

 لعلَّهُ إْن بَدا فضلً ونمُصُهُم
 لعٌنِه ناَم عنهْم أو تنبَّهَ لً

 
ُل النفس باآلماِل أرلُبُها   أعلِّ

  ما أضٌَك العٌَش لوال فسحةُ األَمِل
 

 لم أرتِض العٌَش واألٌاُم ممبلةٌ 
  فكٌؾ أرَضى ولد ولَّْت على َعَجِل

 
ًَ ِعرفانً بمٌمتِها  ؼالى بنفس

 فُصْنتُها عن رخٌِص المَْدِر مبتَذَِل
 

 وعادةُ النصِل أن ٌُْزَهى بجوهِره 
  ولٌس ٌعمُل إاّل فً ٌَدْي بََطِل

 
 ما كنُت أُوثُِر أن ٌمتدَّ بً زمنً 

 حتى أرى دولةَ األوؼاِد والّسفَِل
 

 تمدَّمتنً أناٌس كان َشوُطُهُم 
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  وراَء خطوَي إذ أمشً على َمَهِل
 

 هذا َجزاُء امرٍئ ألرانُه دَرُجوا 
 من لَْبلِه فتمنَّى فُسحةَ األجِل

 
ًَ َمْن ُدونًِ فال َعَجٌب   وإْن َعالنِ

  لً أُسوةٌ بانحطاِط الشمس عن ُزَحِل
 

 فاصبْر لها ؼٌَر محتاٍل وال َضِجٍر 
  فً حادِث الدهِر ما ٌُؽنً عن الِحٌَِل

 
َن أدنى من َوثِْمَت به   أعدى عدّوِ

  فحاذِر الناَس واصحبهْم على َدَخِل
 

  وإنّما رجُل الدُّنٌا وواِحُدها 
ُل فً الدُّنٌا على َرُجِل   من ال ٌعّوِ

 
 ؼاَض الوفاُء وفاَض الؽدُر وانفرجْت 

  مسافةُ الُخْلِؾ بٌن الموِل والعََمِل
 

 وشاَن صدلَن عند الناس ِكذبُهُم 
 بمعتَِدِل  معَوجٌّ   ٌُطابَُك   وهل

 
 إن كان ٌنجُع شًٌء فً ثباتِهم 

  على العُهوِد فسبُك السٌِؾ للعَذَِل
 

 ٌا وارداً سْإَر عٌٍش كلُّه َكَدٌر 
  أنفمَت ُعمَرَن فً أٌاِمَن األَُوِل

 
 فٌَم اعتراُضَن لُجَّ البحِر ترَكبُهُ

 وأنَت تكفٌن منه مّصةُ الَوَشِل
 

 ُمْلُن المناعِة ال ٌُْخَشى علٌه وال 
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  ٌُحتاُج فٌه إِلى األنصار والَخَوِل
 

 وٌا خبٌراً على األسرار ُمّطِلعاً 
لَِل ْمِت َمْنجاةٌ من الزَّ   اْصُمْت ففً الصَّ

 
 لد رشَّحون ألمٍر إْن فِطنَت لهُ 

  فاربؤْ بنفسَن أن ترعى مع الَهَمِل
 
 
 

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

 
 

  انذيشقي             ابغ الخياط

 

       أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ عمي بغ يحيى السعخوف بابغ 
 1058 – ىجخية 450\ ولج في دمذق سشة .الخياط الجمذقي التغمبي 

  (ابغ الخياط  )ميالدية  وكان أبػه خياشًا  فكشي 

واترل باألميخ ابغ حيػس شاعخ الذام    (حمب  )  ثع  سافخ الى 
ابغ  وقال عخيتو  ورغيج عيذو   وقتئح  وتسشى ان  يكػن مثمو في شا

 : يتحجث  عغ  نفدو في عالقتو  ابغ حيػس    الخياط

   وىػ مدغ (حمب)دخمت في الربا عمى األميخ ابغ حيػس ب
  :  فأنذجتو
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لـع يبـق عشـجي مـا يباع بجرىـع  

وكفـاك عيـغ مشطـخي عـغ مخبـخي                         

إال صبـابـة مـاء وجـو صشتـيـا  

ـغ أن تبـاع وأيـغ أيـغ السذتـخي                          م

 : ابغ حيػس  فقال 

 (وأنت نعم المشتري)   :قمت لػ -

 (مغ  ا ن تباع  وانت  نعع  السذتخي   ) أي يكػن  عجد البيت 

  فزللكان أ

 :االميخ ابغ حيػس    لو  ثع قال

 ونعيت إلي نفدي  فإن الذام ال يخمػ مغ شاعخ   كخمت عشجي )  
 فإنيع يحبػن ىحا   فاقرج بشي عسار بصخابمذ   فأنت وارثي  مجيج 
 (الفغ 

 في  إلى بشي عسار  ابغ الخياط مزىفثع وصمو بثياب ، ودنانيخ ، 
.   فػصمػه واجازوه  ومجحيع  شخابمذ 
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 ابن الخٌاط  طرابلس      فاتجه  ابن الخٌاط الى طرابلس  ولما  دخل 
 ه حلمت تعرف على ابً عبد هللا  احمد الطلٌطلً وكان  ٌغشى وهو شاب

ان  نه  ألن  مرة  ما أستكثره له  فؤتهمهه  وٌنشدولٌستمع ما ٌدور فٌها ،
  لطعة  علىمرة    فوبخه  به  ال ٌموم  من األدب   إذا سؤله عن شًء

: لائال له  عملها   
 أنت ال تموم بنحو وال لغة ، فمن أٌن لن هذا الشعر ؟

: له لال  رجع الٌه ف ففكر  ثم  إلى زاوٌة  ابن الخٌاط  فمام  
  :  فانشده اسمع

  وفــاضل لــال إذ أنشـدته نخبـا
                               مـن بعض شعري وشعري كله نخب 

 
  ال شـًء عنـدن مما ٌسـتعٌن بـه

                                من شـؤنه معجـزات النظم والخطب

  فال عـروض وال نحــو وال لغــة
لـل لً فمن أٌن هـذا الفضل واألدب                                

 
  فملـت لـول امرئ صحـت لرٌحتـه

                                  إن المرٌحـة علـم لٌـس ٌكتسـب

 
  ذولً عـروضً ولفظـً جله لغتـً

والنحـو طبعـً فهـل ٌعتالنً سبب                               

 
: ال له ابو عبد هللا فك  
.، وهللا ال استعظمت لن بعدها عظٌما  حسبن حسبن -   

. بعد ذلن ، فؤفاد من األدب ما استمل بهه  والزم  
 

 وفً طرابلس  مدح ابن الخٌاط  الماضً  فخر الملن  ابا علً 

  :    بن دمحم  بن عمار  بمصٌدة طوٌلة  مطلعها

 
  هبوا طٌفكم أعدى على الناس مسراه
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  فمــن لمشــوق إن تهــوم جفنــاه                           

الرئٌس وجٌه الملن أبً الذواد مفرج بن الحسن الصوفً  و مدح  
 :فً لصٌدة طوٌلة  منها هذه االبٌات 

   لـو كـنت شاهـد عبـرتً ٌـوم النما

  لمنعـت للبـن بعدهـا أن ٌعشما                                     

 
  وعــذرت فـً أن ال أطٌـك تجـلـدا

  وعجـبت مـن أن ال أذوب تحرلا                                   

 
  إن الظبـاء غــداة رامـة لـم تـدع

                                                                      شـٌمـا  إال حشـى للمـا وللبـا

  
  سـنحت ومـا منحت وكم مـن عارض

                                      لـد مـر مجتازا علٌن وما سمى

   
 سدٌد الملن أبً الحسن علً بن مملد بن نصر بن وكذلن مدح االمٌر

: (شٌزر  )مدٌنة  ب منمذ  

  ٌمٌنـً ٌمٌنـً حـادثـات النـوائب
وحزمً حـزمً فً ظهور النجائب                                 

 
  سـٌنجـدنً جٌش مـن العزم طالما

غلبـت به الخطب الذي هـو غالبً                                 

 
  ومـن كـان حرب الدهر عود نفسه

                                   لـراع اللٌالـً ال لـراع الكتائـب

 
  ومـا كـل دان مـن مـرام بظافـر

وال كـل نـاء عـن رجـاء بخائب                                                                 
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  وإن الغنـى منـً ألدنـى مسـافـة
                                  وألـرب ممـا بٌـن عٌنً وحاجبً

 
  سـؤصحب آمـالً إلـى ابـن مملـد

                                    فتنجـح مـا ألوى الزمان بصاحب
 

 
 النجم هبة هللا بن بدٌع األصبهانً اأب وكذلن  مدح االمٌر        

  : ٌمول وزٌر الملن تتش 
 

   وخـٌل تمطــت بـً ولٌـل كؤنـه
تـرادف وفـد الهم أو زاخر الٌم                                    

 
  شــممت دجــاه والنجـوم كؤنهـا

لالئد نظمً أو مساعً أبً النجم                                   

    
بن  أبك  عضد الدولة       ثم  لصد  مدٌنة  دمشك  فمدح  فٌها  

 بدمشك لصٌدته المشهورة الفائمة ، وهً أكثر   األمٌر عبد الرزاق
:  ومطلعها من سبعٌن بٌتا   

 

  خـذا مـن صبـا نجـد أمانـا لملبـه
                                  فمـد كــاد رٌـاهـا ٌطٌـر بلبـه

 
  :ة  اخرى ٌمول فٌها  لصٌد اٌضا وله فً أبك األمٌر

 

   سلـوا سٌـف ألحاظــه الممتشــك

                                     أعنـد الملــوب دم للحـــدق

 
  أمـا مــن مـعٌـــن وال عــاذر

إذا عنف الشـوق ٌومـا رفــك                                 

 
  تـجـلـى لنـا صــارم المملـتٌــ
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ـن ماضً الموشـح والمنتطـك                                    

 
  مــن التـرن مـا سهمـه إذ رمـى

بـؤفتن مـن طرفـه إذ رمــك                                   

 
  ولـٌـلــة وافــٌـتــه زائــرا

سمٌـر السهـاد ضجٌـع الملـك                                    

 
  ولــد راضــت الكـؤس أخاللــه
وولــر بالسـكر منـه النـزق                                     

 
  وخـــف العـنــاق فـمبلتـــه

شـهــً الممبـل والمعتنــك                                     

 
  وبــت أخــالـج شــكـً بــه

أزور طــرا أم خٌـال طــرق                                    

 
  أفكـر فـً الهجـر كٌـف انمـضـى

وأعجـب للـوصل كـٌف اتفـك                                    

 
  فللحـب مـا عــز منـً وهــان

وللحسـن مـا جـل منـه ودق                                     

 
  لمـد أبـك الـدمـع مـن راحتـــ

ــً لمـا أحـس بنعمى أبـك                                     

 
  تطـاوح ٌـهــرب مــن جــوده

                                     ومـن أمـه السٌل خاف الغـرق

 

   حيث تػفي بعج عسخ يشاىد الدابعة والدتيغ بجمذق       تػفي 
. ميالدية 1123 – ىجخية 517\ سشة   
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  :    االصفهانً فٌه لال العمادو
 

 ابن حٌوس أصنع من ابن الخٌاط ، لكن لشعر ابن الخٌاط طالوة لٌست )
له ، ومن كان ٌنظر إلى ابن الخٌاط ، ٌعتمده جماال أو حماال ، لبزته 

( وشكله وعرضه     
 

: ٝحهظْ  رلؼ٢  رٌٜٙ حُو٤ٜيس  ٖٓ ٗؼَ حرٖ حُو٤خ١  حُيٓ٘و٢   

 

 

َْ  ٣ُِٞى١    هَظ٤ُِِٜخ    ٘خ٣خ ٤َُْ َٔ ُْ ُٝف ح َُ ُٛ  

٤ُِِِٜخ                                         قُّ     َػ ِٜ ُح٣خ  ٫   ٣َ ََّ ٍُ  حُ ىح َٝ   

 

ٛخً   كَخْؿظ٣ْٞظُٜخ       ََ ٌْ ظَ ْٔ ُٓ ٤ُِ٘ض   رِٜخ    َٓ  

٣ُِٜخ                                         ِِ َٗ     ِٕ ٞح َٜ ُْ ٍَ  ح ١ِٞ  ىح ظَ ـْ ًَٔخ  ٣َ  

 

ٛخ      َِ ْٓ َ ٢    رِؤ ِٔ ِْ َص  ِػ ْٞ َٔ ُْ ٢ ا٢ََُِّ  ح ِّٜ َ٘ ُ٣ 

َى     ١ُُُٜٞخ                                         َُّ ُٔ دَّ  َك٤خٍس   ٫   ٣َ ٍُ َٝ    

 

ٜخ       ِٓ ٍُ  ٓخ   ًخَْٗض   َك٤خسُ   ُٗلُٞ َي ًْ أَ َٝ  

ُػوُُُٜٞخ                                           َٝ ًْٛخُٜٗخ    لَْض   أَ َٛ اًِح  ٓخ    

 

ُٖ   رَْؼَيٓخ     ُْؼ٤َْ ١ ٣َْلُِٞ ُُٚ ح ٌِ ْٖ ًح حُّ َٓ َٝ  

َٓز٤ُِِٜخ                                         َّٕ  ٌٛح      ٍْ  أَ َُّ  َْٗل ًُ أَْص   ٍَ   

 

      َُِٚ ْٛ َُ   أَ ُْل٠َْ ََ  ح ٌِ ؤْطَٔخً  هَْي  أُػْ َٓ   ْْ  أَهِ

ِك٤ُِٜخ                                          ٍَ ٢ُِ   هَْي   أََؿيَّ      ؼخ َٔ ُْ رَّي  ح َٝ  

 

ََ    ٓخ    ْٔ َغ  َك ِٓ يح َٔ َِّْلَض  حُ ًَ َْٗض    اًِح  أَ

ِٕ  َهقَّ     ػَِو٤ُِٜخ                                         َٖ  ح٧َْكِح ِٓ   َػ٘خَى  

 

سً    ََ ٤ِْخِء   ُىََٝٗي   َػْز ؼ ُْ ٢َ   ح ًِ ٣خ  رخ َٝ  

ُٜٞخ                                       ُٔ ُٛ       َِ ٤ ِِ َو ُْ ؼخِى    ح ْٓ ٤ِِّخً    رِِب َٓ   
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٘خ    َٜٗخ     ح٠َُّ َّٞ ٍٕ   طََو ٝ ُِ ْل َٓ شَ   ـَ ْٜ ُٓ َٝ  

٤ُِٜخ                                           ِِ َؿ َٝ ْؿُيٛخ     َٝ ْْ   ٣َْزَن   ا٫ِّ    كََِ  

 

ٌم    ٍِ لخ ُٓ ُِلخِص      خ ّٜ حُ َٝ  أ٫  رِخُظُّو٠   

٣ُِٜخ                                        ِٞ َػ َٝ خ        ِٚ    رَؼُّٜ ٌَ    َػ٤َِْ ٣ ِٞ ١َ   

 

ُٜٓخرُٜخ     ٣ِحً  ِِ ىٟ َْٗلٔخً َػ ََّ  أَٛخَد حُ

ٌُُُٜٞخ                                          ُٗ     ً٬٤ِِ َٓـخ٣خٛخ   هَ ٣ٔخً    َِ ًَ   

 

   ٍْ ٤َِ٘غ ِكـخرِٜخ   ح َٓ ْض  َٓ ُض ٓخ ٍح ْٔ َٔ  كَؤَْه

ِّ    ًُُكُُٜٞخ                                        َح ٌِ ُْ َِ  ح ك٢  َؿ٤ْ َٝ   ُٕ ُٞ٘ َٓ   

 

     ٍَ ِٗ ؼخ َٓ َْ٘ي     َِ  ِػ ْٛ ٍُ  حُيَّ ْ ٍَ ػَؤ ٓخ ُح َٝ  

٣ُِو٤ُِٜخ                                       َٝ       ْْ ُٜ ُْ   حَُّ٘يٟ    أ٣ْٔخَٗ ٤ ِ٘ َ٣  

 

    ُٚ ُٓ ْٞ ِي  هُ ـْ َٔ ُْ ِٖ  ح ْيكُٞػخً  َػ َٓ ْٖ ٣َُي  َٔ  كَ

ٓخِص     هَز٤ُِِٜخ                                          َُ ٌْ َٔ ُْ ََ    ح َّٕ    هَز٤ِ   كَِب

 

    ُ ٍِ      كَِبَّٗٚ ِلؼخ ُْ ٢َّ   ح ِٔ ْ٘ َٓ ْٖ   ٣َُي    َٓ َٝ  

ِل٤ُِٜخ                                      ًَ     َِ ٤ ِٔ ـَ ُْ َِ  ح ًْ َِ رِخٌُِّ ْٛ َٓيٟ حُيَّ    

 

ٜخ     ُٔ ٤ ِٔ ُْلخثِلخِص     َٗ ٍِ   ح  ٣َِط٤ُذ   رِوَْي

ُُٜٞخ                                        ُٛ ٤ِّزخُص    أُ ُٝع  حُطَّ َُ لُ ُْ ًُٞ  ح ِْ طَ َٝ   

 

ِْٗو٘خُػٜخ    ْٜ٘خ     ح ِٓ    َٕ ٍَّ   آ َٓلخرَشُ  رِ  

ْٜ٘خ     ًُرُُُٜٞخ                                       ِٓ    َٕ ٍي   كخ ـْ َٓ ٌَشُ   أ٣َْ َٝ    

 

ْٞ   أَٗخ      َُ َٝ    ِّ ُْـَٔخ ْو٤خ   ح ُٓ ىُّ  َُٜخ   َٝ  أَ

٤ُُُُٜٓٞخ                                              ِّ ُْـَٔخ َد  ح ْٞ َٛ لْض   َ٘ ًَ   اًِحً 

 

َُْل٤خ      ِِْي    رِخ ُو ُْ َٖ  ح ًِ ٤ًََْق أَُك٢ِّ٤  ٓخ َٝ  

َٔز٤ُِِٜخ                                         ِْ َٓ ْص   ا٫ّ   َُُٚ      ََ ٓخ   ًُِه َٝ    
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ٜخ    ُٓ وخ َٓ ُِْلٔخِد     ٍِ  ح ُف ك٢ِ ىح َُ ْ٘ ٤ َٓ  

ِو٤ُِٜخ                                         َٓ      ِٕ ٘خ ـِ ُْ َِّ   ح ُى  ك٢ِ   ظ َُ ٣َْز َٝ    

 

     ُ اَِّٗٚ َٝ ُْؼَِحِء        ْٓزخِد    ح َ  ًَُُِٗٞ    رِؤ

٤ُِٜخ                                         ِٔ كخِء     َؿ َٞ ُْ ِْ   ح ٌْ   ٤ََُْوزُُق  ك٢ِ   ُك

 

ٍَ    َػظْزُُٚ     ْٕ  ١خ ١َّ أَ ُِ َْ َٔ ُْ ْ٘لَُغ ح َ٣ َْ َٛ َٝ  

ْؼٌذ    ًَُُُُٜٞخ                                        َٛ   ُّ خ ح٣َ٧ّ َٝ  َِ ْٛ    َػ٠َِ حُيَّ

 

ِْزََي     رَْؼَيٛخ     ُٕ   هَ ِْ ُل ُْ َّٖ   ح َٔ ِِ  ك٬َ  ٣َؼْ

َٛلخِص    كُُُُِٜٞخ                                          َْ ُٔ ُْ   كَِوْيٓخً    أَرخَى    ح

 

     ٌَ ِٚ   ََُي     هخث ١  ٣َؤْط٢ِ  رِ ٌِ ٓخًح  حَُّ َٝ  

ٓخِص   كَؼُُُٜٞخ                                         َُ ٌْ َٔ ُْ ٍُ   ح َْٗض   هَُئٝ أَ َٝ   

 

      ِٚ ِٓ ِْ ٓخً   رَِل ْٞ َ٣  َّ ٢ٍِِّ  ٍح ُٖ  َػ  اًِح  حْر

٤ُِٜخ                                          ِِ َِ  َىمَّ     َؿ ْٛ ُِوخَء  ُهُطِٞد  حُيَّ  

 

ِْ    حَُّظ٢      َٔ ِٜ ُْ َٖ  ح ِٓ ًُِٞءح   ْٔ َٓ َُْض  ُِ ٓخ  َٝ  

طُِط٤ُِٜخ                                         َٝ ىٟ       ََّ َّ    حُ َُ    أ٣َّخ ِّٜ   طُوَ

 

٣ُّٜخ     ًِ ٍَ ُْزَِؼ٤ِي      ِي   ح ـْ َٔ ُْ َٓيٟ  ح   ٍُ  ٣َ٘خ

٤ُِٜخ                                       ِِ ًَ      ِٕ ٓخ َِّ ٣َْوَطُغ  ك٢ِ   َكّيِ   حُ َٝ   

 

اَِّٗٔخ      َٝ ْْ   طَْلوَْي   َػِحَى        كَوَْيَص   كََِ

ُُٜٞخ                                        ُٜ ٍِ     َؿ ٞ ُٓ ٍَ   ح٧ُ ؤْػُٞ َٓ    ٤٠َُ٣ُِّغ   

 

ِْ ٫   طَِل٢     ْٓ ْهَض رِخ٧َ ٍَ ْٖ كخ َٓ  َّٕ  َػ٠َِ أَ

٤ُِٜخ                                        ِٔ غٍ     طُ ْٓ ٍُ   َى   رَِلّنٍ   َُُٚ   أْؿِح

 

ُٜٓخرُٜخ       ُ٘نَّ     َ٫  ٣  ْٕ ٛخ أَ ٍُ ٌْ ٓخ ُػ َٝ  

٤ُِِِٜخ                                      َٓ َْٗض     أَ َٝ ٤ْٗخ   حُيُّ َٝ   ِٖ ٣   َػ٠َِ  حُّيِ
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*****************************              

      
 

 

 

 

 

 

 

 

               حرَح٤ْٛ رٖ ػؼٔخٕ  حُـ١ِ 
 

 

  

 ػؼٔخٕ  رٖ ػزخّ  ٣ل٠٤  رٖ  رٖ  ارَح٤ْٛ أرٞ آلخم        ٛٞ 

  ٝحُـ١ِ  حُـ١ِ  حرٖ ػَٔ رٖ ػزي هللا حٌُِز٢ ح٧ٜٗز٢  دمحم  رٖ 

. رلِٔط٤ٖ  (ؿِس  )ٗٔزش ح٠ُ  ٓي٣٘ظٚ 

 

ٖٓ  حُٔخكَ  حُ٘خ٢ٓ  رلِٔط٤ٖ  ٓ٘ش   (ؿِس   ) د ُٝي         

 ٖٓ أػٔخٍ  ك٢ حُـ٘ٞد ٢ٛٛخ ٝ ٝٗ٘ؤ ك٢ ٬٤ٓى٣ش 1049-   ٛـ٣َش  441 \

كِٔط٤ٖ، ػ٠ِ حُزلَ حُ٘خ٢ٓ، رخُوَد ٖٓ ػٔو٬ٕ، ٢ٛٝ ك٢ أٝحثَ ر٬ى 

ُٜخ  ًخٗض  ط٘ي حَُكخٍ ك٢  ٍكِش  حُ٘خّ ٖٓ ؿٜش حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش، ٝ

 هُٞٚ   ك٢ حُوَحٕ  ح٣ٌَُْ  اكيٟ حَُكِظ٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ ك٢ ح٤ُٜق ٢ٛٝ

   حُظل٤َٔ إٔ ٍكِشٛلخد ٝأطلن أ ( ٝح٤ُٜق   حُ٘ظخء  ٍكِش):طؼخ٠ُ

 ر٬ى ح٤ُٖٔ، ٝهي ًخٗض  ح٠ُ حُ٘خّ، ٍٝكِش حُ٘ظخء  ر٬ى  ًخ ٗض ح٠ُ ح٤ُٜق

٤١زش ر٬ىٛخ رٔزذ  ه٣َٖ ك٢ ٓظخؿَٛخ طؤط٢ ا٠ُ حُ٘خّ ك٢ كَٜ ح٤ُٜق 

 ح٤ُٖٔ ك٢ كَٜ حُ٘ظخء، ٧ٜٗخ ر٬ى كخٍس ٫ ًٛذ ح٠ُ ك٢ ٌٛح حُلَٜ، ٝص

، ٝهخٍ أرٞ دمحم   ُ٘يس  كَحٍطٜخ  ح٤ُٜق  ك٢ كَٜ ا٤ُٜخ حُٔلَ طٔظط٤غ 
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 ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  دمحم  ٤َٓس ٍٍٓٞ هللا  أٝحثَ ٛ٘خّ، ك٢  رٖ  ػزي حُِٔي

ِْٓٝ: 

 ٍكِش حُ٘ظخء ٝح٤ُٜق ٛخْٗ ؿي حُ٘ز٢،   حَُكِظ٤ٖ ُو٣َٖ  ٖٓ  ٖٓ  أٍٝ)

.  ( ملسو هيلع هللا ىلص، ػْ ًًَ رؼي ٌٛح رو٤َِ

 رـِس، ٖٓ أٍٝ   ٓ٘خف  رٖ ػزي  ٛخْٗ ػْ ِٛي ):  هخٍ حرٖ آلخم ٝ

   . (  ٫ٝ ٣ِحٍ هزَٙ ك٢ ؿِسطخؿَحً ّ  حً ًٛذ حُ٘خّ،

 

 ظَٝكٚ ، ٝٓٞء ح٧كٞحٍ   ػْ ىكؼظٚك٤ٜخ   ح٢ُّٝ٧  طؼ٤ِٔٚ  ٗخػَٗخ طِو٠     

  حُل٬ٔص ح٤ُِٜز٤ش  ػ٠ِ  هز٤َ ح٠ُ حُٔلَ ح٠ُ  حُويّ ٙصك٢ رِي ح٤ُٔخ٤ٓش 

حُٔويّ   ر٤ض  ػِٔخء أكي   ٣ي   ك٤ٜخ ػ٠ِ  طؼ٤ِٔٚ  ٝأًَٔكِٔط٤ٖ 

ؿ٣َش  ٝٓٔغ ٛـ481\ػخّ    َٜٗ رٖ ارَح٤ْٛ حُٔوي٢ْٜٓٓ٘ حُٜٔخؿ٣َٖ ٝ

  ىٓ٘ن  ػْ ؿخىٍٓ٘ٚ  ػْ حٍطلَ ح٠ُ ىٓ٘ن  ٝرو٢ ك٤ٜخ  ٓيس ٖٓ حُِٖٓ  

  ٍٝػ٠  ٝٓيف  ك٤ٜخ ٤ٖ٘ٓ ػيس رخُٔيٍٓش حُ٘ظخ٤ٓش   ٝأهخّ   رـيحى ا٠ُ

. رؼٞ  حُٔي٤ٍٖٓ 

 

 حػ٤خٜٗخ  ٓيف  ف هَحٓخٕ  ٍِٝٗػْ ٍكَ  ػٖ رـيحى  ٗلٞ حَُ٘م   

 .  ٝحر٘ٚ ٓ٘ـَ  ٌِٓ٘خٙ  ٓيف حُِٔطخٕ حُِٔـٞه٢ٝ  ٝحَٓحثٜخ ٝػِٔخثٜخ،

  

: ُٖٔ ٣ـ٠ذ ػ٤ِٚ حُوٍٞ   ٣ٌؼَ  ٣َُٝ ًخٕ ُِِٔطخٕ ٓ٘ـَ   ٝه٤َ  

ُِٔٔظٞك٢ ح٧ْٛ ح٣َُُٞ  كوخٍ  (ُٝؽ حُولزش ) : ٓؼ٘خٙ   ٝ(ؿَُٕ )

 :حُٔؼَٝف رخُٔؼ٤ٖ ًُي ، كوخٍ ُٚ حُٔؼ٤ٖ 

 كبٕ ًخٕ ٌٛح حُوٍٞ كٔ٘خ ،  (ؿَُٕ ) ٣خ ٫ٞٓٗخ ٓخ أًؼَ ٓخ طوٍٞ ُِ٘خّ 

 ( ؿَُٕ )كؤٗض أُق 

 :كوخٍ حُـ١ِ ك٢ ح٣َُُٞ حًٌٍُٔٞ 

 

  كلع َللاَّ ٖٓ كَُٗي  ك٬     ُوي ً٘ض ر٤ٌم ٗطغ حُِٓخٕ

 

 اً ؿجض ؿَُٗظٚ ؿَُٗي      ؿٞحري ػ٘ي حُٔؼ٤ٖ ح٧ْٛ  

 

 حُظ٢   رو٤ٜيطٚ حُزخث٤ش   حُؼ٬ء  رٖ  ٌَّٓ ٣َُٝٛخ ٝٓيف   ( ًَٓخٕ )ُحٍ   

: ح ك٤ٚ  أريع  ك٤ٜخ، ُٝوي ٣وٍٞ

 

 كِٔ٘خ ٖٓ ح٣٧خّ ٓخ ٫ ٗـطـ٤وـٚ    
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 حُؼظْ ح٤ٌَُٔ حُؼٜخثزخ    كَٔ      ًٔخ                                  

 

:  ك٢ هَٜ ح٤َُِ، ٝٛٞ ٓؼ٠٘ ُط٤ق ٜٝٓ٘خ

 

 ػـٌحٍٙ         ٣يد   إٔ  ٍؿـٞٗـخ ٤َُٝ

 كظ٠ ٛخٍ رخُلـَ ٗخثزخ    حهظ٢      كٔخ                                

 

 ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٓيٕ  حَُ٘م ك٢ أٛلٜخٕ، ٝهُٞٓظخٕ          ٝٓخكَح٠ُ  

. هَحٓخٕ ٝٓخ رؼيٛخ 

 

:  ُٝٚ ك٢ حُلٌٔش 

 

ُٚٓ ٞ ُٔ ُٛ َُ حَُِٔء هِّض  َّ ػو   اًح ٓخ ه

ُي                                          َٓ َْ ْوٍِش ٤ًق ٣َ ُٓ ْٖ ًح  ٌ٣ ُْ ٖٓٝ 

 

  ٝهي طٜوَ ح٠ُزخد ٢ٛٝ ٤ًِِشٌ 

َّ٘ي  أكّي  ٝط٤ٜي                                         َٜ ُٓ ٤ِق ٝٛٞ  ِّٔ  حُ

 

: ٝٓٔخ هخُٚ ك٢ ٝٛق حُل٤خس 

 

  إنّما هذه الحٌاةُ متاٌع 

 والسفٌهُ الؽويُّ َمْن ٌَصطفٌها                              

 

  ما مضى فاَت والمإّمُل ؼٌٌب 

   و لََن الساعةُ التً أنَت فٌها                               
 

ّٔٔؼخ٢ٗ ٝ  :  هخٍ حرٖ حُ

 

خ حُـ١ِّ هَؽ )      ًٜ ٝ  ٓظّٞؿ َْ َٓ ِْن   ا٠ُ  ٖٓ  أٍرغ ٝػ٣َٖ٘  ٓ٘ش  ك٢ ,  ر

٤َِّ٘ش ك٢ حُط٣َن ,  َٔ َ, كؤىًٍظٚ حُ ِٔ ِْن   ا٠ُ كُل ُٝٚ ػ٬ع , ُٝىكٖ رٜخ ,  ر

 (س ٝػٔخٕٗٞ ٖٓ
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  ( َٓٝ)   ر٤ٖ  ٓخ  ٬٤ٓى٣ش  1129  – ٛـ٣َش 524\  ك٢  ٓ٘ش طٞك٢       

 ٛخ،ك٢ٝىكٖ  ( رِن )  ا٠ُ ؿؼٔخٗٚ ، ٖٓ ر٬ى هَحٓخٕ، ٝٗوَ ( رِن) ٝ

 

 :  هخٍ  ٝٗوَ ػ٘ٚ أٗٚ  ُٔخ ك٠َطٚ حُٞكخس

 

ح٩ٓخّ حُ٘خكؼ٢،   رِي   ٖٓ ٢ًٗٞ : ٢ُ ُؼ٬ػش أ٤ٗخء  أٍؿٞ إٔ ٣ـلَ هللا )

 (. ًز٤َ، ٝأ٢ٗ ؿ٣َذ ٤ٗن  ٝأ٢ٗ 

 

          حرَح٤ْٛ  حُـ١ِ ٗخػَ  ٖٓ  كلٍٞ  حُ٘ؼَحء  ًخٕ  ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى 

  ٍٝحثن ٓؼ٠٘، ٝهي حٓظٜ٘ي ػِٔخء  ٗؼَ  ٝهٞس   ؿِحُشً  رخُٔظ٘ز٢ ٣٘زٜٞٗٚ

ٍَ ٖٓ ٗؼَٙ حُز٬ؿش  ؿ٤ي  ٓوظِق حُلٕ٘ٞ   ٓظؼيى ح٧ؿَحٝٙ ٗؼَف    رٌؼ٤

  حٗظوخء حُ٘خػَ حُؼخٍف  رٜ٘ؼظٚ  ٝحُؼَس   ٓ٘ظوخس  ٍٝٛٞٙ حُٔزي، أُلخظٚ

:    ٛ٘خػظٚ  ٖٝٓ ٍٝحثغ  ٗؼَٙ ٓظو٘شُـظٚ ٝ 

 

 رــٔغ ؿـل٤٘ي ر٤ٖ حُزـَء ٝحُٔوْ  

 

٫ طٔل٢ٌ ٖٓ ىٓٞػ٢ رخُلَحم ى٢ٓ                                     

 

اٗـخٍس ٓ٘ـي طٌل٤٘ـخ ٝأكٔـٖ ٓخ  

 

 رخُؼ٘ـْ    حُز٤ـٖ  ؿـيحس حُٔـ٬ّ ٍى                                       

 

طؼ٤ِـن هِزـ٢ رٌحص حُوـ١َ ٣ئُٔـٚ  

 

أُـْ   رـ٬   طؼ٤ِوخ   ك٤ِ٘ـٌَ حُوـ١َ                                       

 

طزٔـٔض كؤٟـخء ح٤ُِـَ كـخُظوطض  

 

 ٓ٘ظظـْ   ٟـٞء  ٓ٘ظَ٘ كـ٢ كزخص                                      

 

 ك٢  طِي حُلوزش      كِٔط٤ٖ  أٗـزظْٜ ٖٓ أػظْ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ  ٣ٝؼي 

 

:  هخٍ ػ٘ٚ  حرٖ حُؼٔخى  حُل٘ز٢ِ ٝهي ػخَٛٙ  
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ٗخػَ حُؼَٜ، ٝكخَٓ ُٞحء حُو٣َٞ، ٝٗؼَٙ ًؼ٤َ ٓخثَ ٓظ٘وَ ك٢ رِي )    

 (حُـزخٍ ٝهَحٓخٕ

 

 حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ حُطز١َ ح حد ُٝٚ ك٢ حَُػخ ء ٗؼَ ؿ٤َٔ  حً  

:   ك٤وٍٞ حُلو٤ٚ حُ٘خكؼ٢ حُٔؼَٝف رخ٤ٌُخ

 

 ٢ٛ حُلٞحىع ٫ طزو٢ ٫ٝ طٌٍ 

  ٍُٝ ٓلظٜٞٓخ  ٖٓ  ٓخ ُِز٣َش                                          

 

  ُٞ ًخٕ ٣٘ـ٢ ػِٞ ٖٓ رٞحثوٜخ 

 ُْ طٌٔق حُْ٘ٔ رَ ُْ ٣ٌٔق حُؤَ                                  

 

   هَ ُِـزخٕ ح١ٌُ أ٠ٔٓ ػ٠ِ كٌٍ

 ٓظ٠ ٍى حَُىٟ حُلٌٍ: ٖٓ حُلٔخّ                                         

 

  ر٠ٌ ػ٠ِ ٗٔٔٚ ح٬ٓ٩ّ اً أكِض

 حُٔطَ  ط٘ز٤ٜٜخ   هَ ك٢  رؤىٓغ                                          

 

  كزَ ػٜيٗخٙ ١ِن حُٞؿٚ ٓزظٔٔخ

  ٝحُزَ٘ أكٖٔ ٓخ ٣ِو٠ رٚ حُزَ٘                                         

 

 ُجٖ ١ٞطٚ حُٔ٘خ٣خ طلض أهٜٜٔخ

 كؼِٔٚ حُـْ ك٢ ح٥كخم ٓ٘ظَ٘                                              

 

 ٓو٠ ػَحى ػٔخى حُي٣ٖ ًَ ٟل٠ 

 ٛخف حُـٔخّ ِٓغ حُٞىم َٜٓ٘ٔ                                         

 

  ػ٘ي حٍُٟٞ ٖٓ أ٠ٓ أُل٤ظٚ هزَ

  كَٜ أطخى ٖٓ حٓظ٤لخْٜٗ هزَ                                         

 

  أك٤خ حرٖ اى٣ٍْ ىٍّ ً٘ض طٍٞىٙ 

 طلخٍ ك٢ ٗظٔٚ ح٧ًٛخٕ ٝحُلٌَ                                          
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 ٖٓ كخُ ٓ٘ٚ رظؼ٤ِن كوي ػِوض

  ٣ٌَ٘ٔ  ٤ُْ  رٜ٘خد  ٤ٔ٣٘ٚ                                          

 

  ًؤٗٔخ ٬ٌ٘ٓص حُلوٚ ٣ٟٞلٜخ 

 ؿزخٙ ىْٛ ُٜخ ٖٓ ُلظٚ ؿٍَ                                            

 

  ُٝٞ ػَكض ُٚ ٓؼ٬ ىػٞص ُٚ

  ى١َٛ ا٠ُ َٗٝحٙ ٓلظوَ : ٝهِض                                       

 

  :  ح٠٣خ ُٝٚ

ّْ ؿ٤ي ؿَس أ َٝ  حكظٔخٍ هّي ٣ّٞ 

٤ُي                                       ـِ ٜخ حُ َٔ َُظَْي حُ َُ ّّ حُِّْلُع ك٤ٔخ ؿخ  أ

 

 ٍَ زق ُٔض رٔل٤ ُّٜ َٕ كوخٍ حُ َْ لَ َٓ 

ُٕ ٓخ ك٢ّ أُِٓٞى                                         َّٖ كوخٍ حُزخ ٔ ِٓ ٝ 

 

ِٜخ  ْٛ ِّ أٌٖٓ ٝ  ٝه٤١ّٞش حُٜٔظ

ٌف ٍه٤ض حُل٢ّ رخُّ٘ٞ ٜٓلٞى                                     َْ ١َٝ 

 

ق ٝحُّط٤ُذ ٝحُُل٠َِ ـْ َّٔ ُّ طلض حُ  ُي حُّ٘ٞ

ٓخط٢ ٝحُؼِ٘يحص ٝحُز٤ُي                                        َِ   ٠ُٝ َػ

 

 ُٙ ََ ًْ ًِ ٝ َٞ ٢ّ ػ٘ي حُو٣َ ِٓ   كوخُض أَ

 كٔخ ََُي ك٢ َْٗظْ حُوٜخثِي طـ٣ُٞي                                        

 

:  ٝحهظْ رٌٜٙ ح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَٙ 

 

ُِْض ُػْوَيطَٚ   ٍّٝد هط٤ٍذ كِ

                                          ٍٍ  كزخ   ك٤ٚ  طُلَ  ٫َ    رِٔ٘

 

خ ًٔ  ٝٓخُي ؿجض ٗلٞٙ ظِ

٠٘ ٗلزخ                                           ُٔ   كٍِطٚ َٓ٘م حُ
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 ؿخى رٔخ ٨ٔ٣ حُلوخثذ ٢ُ

 ٝكّيع رخُْٔيف ٨ٔ٣ حُُلوزخ                                           

 

ز٠ ٢ًَٗ ِّٜ  ًْٝ ط٤ّٜيطٚ ٝحُ

  ظزخ   ُلخ٤ٔ١ٖ  ظزخ  َٗد                                        

 

 ػ٠ِ ػ٣ٌَ رَٝىٙ ََٗظْٔض 

زخ   ريٍٙ  كٍٞ  ٗٞحىٍٛخ                                        ُٜ ُٗ   

 

 ُٚ َٔ ُٜ  ٣يّم ك٤ٚ حُـٔخّ أٓ

زخ                                          َٔ  ك٤ٌظ٢ٔ ٖٓ ٜٗخُٜخ َك

 

َّ ٓخ ٣ل٢ّ ػ٠ِ    ٣ٝؼـْ حَُط

َّ ٗٔخٍ ٝٛزخ                                             ٛللظٚ ٓ

 

  َٟٝد ْٗوٖ ًؤٗٔخ هِغ

رخ                                          ََ َٛ ػ٤ِٜٖ رَُىٙ ١َ ِّ   حُ

 

ّٖ ٣ظّو٤ٖ ظّٜٖ٘ ٛل٢ّ ً ُٞ  

  حُّيُٝش ح٧كَف حُظ٢ ًظزخ                                        

 

 

 

 

 

 

************************************* 
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 حُٜو٢ِّ   كٔي٣ْ حرٖ               
 

  

 

   كٔي٣ْ  رٖ  دمحم  رٌَ رٖ ػزي حُـزخٍ رٖ أر٢ٛٞ حرٞ دمحم             

 .  حُٜو٢ِ  ح٫ُى١ 

 

-   ٛـ٣َش 447\ ٓ٘ش  (ٛو٤ِش ) رـ٣َِس  ( َٓهٞٓش) ُٝي ك٢ ٓي٣٘ش        

   -  (ٛو٤ِش ) ُـ٣َِس  حُٔخكَ حَُ٘ه٢   ٓيٕ أؿَٔ ٬٤ٓى٣ش  ٢ٛٝ 1055

   ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ هز٤ِش  ػَر٢ٖٓ حَٛ - ًٝخٗض  ٌٛٙ حُـ٣َِس  ػَر٤ش هخُٜش 

  حػظِحُحً  (ر٢٘ حُؼـَ )  رَ حكظوَ رؤٗٚ ٖٓ  ٌُ٘ٚ ُْ ٣لظوَ رٌٜح حُ٘ٔذ -ح٧ُى

   أػ٘خء -. رخُوز٤ِش  حػظِحُٙ  أًؼَ ٖٓ   ٝٓظل٤ِح  ُٚ  ك٤ٚ  ح١ٌُ ٗ٘ؤ ر١ٞ٘ٚ

 ٓؼخٍى   رؼٞ  ك٢  ٝٗخٍى  ٝطؼِّْ ك٤ٜخًٙ حُـ٣َِس كٌْ ح٤ُِٖٔٔٔ ُٚ
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 464  \ آخٍس ٛو٤ِش ٓ٘ش   ٓو١ٞ  ٝرؼي  ك٢ ٗزخرٚ  ك٢ ا٣طخ٤ُخ ح٤ُِٖٔٔٔ

.  ٬٤ٓى٣ش 1085 –ؿ٣َش ٛـ

 

ٟٝ  رخُظن  ٝأرٞٙ ؿّيٙ  ُػَف ٜٓ٘خ ٓلخكظش   ٓظي٣ّ٘ش  أَٓس  ٖٓ  ٗ٘ؤ      

وض  ط٘خٓض  رؼوخكش  كظِٝىٝٗيس ح٣٫ٔخٕ  َّٔ وِض  ٝطؼ ُٛ  ص كٌخٕ ح٣٧خّ   ٓغ  ٝ

   ر٤جش  ك٢  ٝحُل٤ٞحٕ ١ٝزخثغ   ٝحُظخ٣ٍن  ٝحُِـش   ٝحُ٘لٞ  حُؼَٝٝك٢ 

: ٣وٍٞ ك٢ ٛزخٙ ك٢ حُـٍِ .  ٝح٧ىر٤ش   ٝحُطز٤ش حُي٤٘٣ش  رخُؼوخكش ص حطَٜ

 

رَش   َ     حُوِِٞد        أٓخ طو٤ٖ٘ ٖٓ  ًٔذ    حٌُٗٞد ؼٌِّ َٓ ٣َْيِى  ٣خ   َٝ ٍُ 

 

ٍْ ٓٞحِٛش  ِ  حُـَٝد  ٓظ٠ ٣ـ١َ ١ِٞػي ك٢   ؿل٢ٗٞ        ٓ٘خ ٗٔ

 

ٌؽ   ًْٝ طز٢ِ حٌَُٝد ػ٤ِي ؿ٢ٔٔ       ََ    ُي٣ي  ٖٓ   حٌَُٝد   أ٫  كَ

 

ِْٗض هيكِض ك٢  أػ٘خٍ    هِز٢        ر٤ِٜٔٔي ه٤ذ:   ٝأ َّ ؼ٠ِّ      ٝحُ ُٔ  حُ

 

ّٖ  ػ٠ِ  حُوِٞد ُٜ َٓ ُٞ  ٜٓخ ٍٖ        طُِل٤  ُْٝ  أٓٔغ  رؤٕ  ػ٤ٕٞ     ػ٤

 

حُظ٢ ُٝي  ٝٗ٘ؤ  ك٤ٜخ  ٝرو٢  هِزٚ ٓؼِوخ    (ٛو٤ِش  )    حكذ حرٖ كٔي٣ْ  

: رلزٜخ  ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ

 

ٌٝ إ َػِيٓظْ ٛٞحءٛخ    ٝهلل أٍ

 كؤٛٞحإًْ ك٢ ح٧ٍٝ ٓ٘ؼٍٞسُ حُ٘ظْ

 

ًْ ٣ل٢٠ ا٠ُ حٌٍُ ٝحُٟ٘ٞ  ِّ  ٝػ

  ٖٓ حُز٤َْٖ ط٢َٓ حَُ٘ٔ ٌْٓ٘ رٔخ ط٢َٓ

 

َّٕ ر٬ى حُ٘خّ ٤ُٔض ر٬ىًْ   كب

ْ ًخُـخٍ ٝحُِوِْ ِْ   ٫ٝ ؿخٍٛخ ٝحُِو

 

  ًٝخٕ ػَٔٙ  ٓزؼش ػَ٘  ح٧َٛ ( َٓه٢ٓٞ)  كٔي٣ْ ًخٕ حرٖ         

 ٝك٢ ( ٛو٤ِش ) حكيٟ ٓيٕ  ؿ٣َِس  (  رَِّ) ٓي٣٘ش   ٓوطض ك٤ٖػخٓخ  
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 أ٣ي١ ح٤ُِٖٔٔٔ   ٖٓ ط٤٠غّ  ( ٛو٤ِش  )  ح٣وٖ  حٕ ًَس ٓذ حُٖٔ حٍ ٌٛٙ

. رِيحً آهَ

 

  ح٫ ١ٝ٘ٚ (ٛو٤ِش )أٍرؼش ٝػَٕ٘ٝ ػخٓخً ك٢         ٝػخٕ  حرٖ كٔي٣ْ 

أ١ ك٢ ظَ ح٧ػٞحّ  -   ٓوِٜخ  ُٚ  ح١ُٖٞ ًُي ٓلزخ  ٍ ك٤خطٚ  ًَرو٢ اٗٚ 

 حُطلُٞش ػَٜطٔؼَ ٝهي ًخٗض طِي حُٕٔ٘ٞ . حُظ٢ ٝػ٢ ٣ًًَخطٜخ ٝأكيحػٜخ

   ك٘ؼَٙ  حُ٘زخد، ٝك٢ ًُي حُؼٜي طٌٞٗض حُ٘ٞحس ح٠ُٝ٧ ُ٘خػ٣َظٚٝحُٜزخ ٝ

 ارخٕ حُٜزخ ٛٞ ٗؼَ حُلخٍّ حُٔلخٍد ح١ٌُ ٣ِظلض ا٠ُ آ٫ص  (  ٛو٤ِش) ك٢

حُلَد ٝحُٔلٖ حُلَر٤ش ٣ٝؼظِ رخُوٞس ٣ٝلذ ك٤ٌٕٞ كزٚ ػخٍٓخً ٜٝٗٞحطٚ 

  ٣ًًَٝخص  حُطلُٞش   حُلذ كخطٌش، ٣ٝظَىى ر٤ٖ ػ٘ق حُلَد، ٍٝهش

:  ٝحُٜزخ  ك٤وٍٞ 

 

 أكٖ ا٠ُ أ٠ٍٟ حُظ٢ ك٢ طَحرٜخ 

                                         ُْ َُ ٖٓ أ٢ِٛ ر٤ِٖ ٝأػظـ  ٓلخٛ

 

 ًٔخ كٖ ك٢ ه٤ي حُيؿ٠ ر٠ٔـِش 

                                      ُّ ٌى ٖٓ حُ٘ٞم ٣َُ ْٞ  ا٠ُ ١ٖٝ ػ

 

 

 رو٤َ ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ  ٗزتص  (  ٛو٤ِش)  ك٢  حُؼَدسًٖ كخٍصُْ        

  ( حٍُ٘ٞٓخٕ)    ك٢ أ٣ي١  ًِٜخ حُـ٣َِس ٓيٕ  ٓوطض حُلخى١ ػَ٘ كوي 

  حرٖ كٔي٣ْ   ٫ٝىس ، أ١ رؼي  ٬٤ٓى٣ش 1092-  ٛـ٣َش 471\ ك٢ ػخّ 

 كوي   ٗلٔٚ  ك٢  ًُي ٖٓ  ٓخ ٛٞ أرؼي حػَحً   ٜٝٗي  ٓ٘ش  ٝػ٬ػ٤ٖ رٔزغ

حُوخثي   (  حرٖ ػزخى)  ٍُِ٘ٞٓخٕ ٓغ ٝهظخُٚ  ١ٝ٘ٚ   ٝهلش ٖٓ ك٠َ ١َكخً 

ٗلٔٚ ك٢ حُيكخع ػٖ ًُي ح١ُٖٞ، كٜٞ ٣ليػ٘خ د ٓؼٚ  ٝحٗظَى حَُٔه٢ٓٞ 

   ك٢  ك٤وٍٞ  رِيٙ  أَٛ  ٣وٟٜٞخ  ًخٕ  حُظ٢  حُزل٣َش ػٖ حُٔؼخٍى

: اؿَحهْٜ ُٔلٖ ح٧ػيحء 

 

حٍّ َٞ َٛ زز٘خ ػ٤ِٜخ َٟر٘خ ٖٓ  َٛ 

 كـخٟض رٜخ ٖٓ أَٓٛخ حُوِذ أٗلْ                                

 

 ْْ  ٝٗلٖ ر٘ٞ حُؼـَ ح٣ٌُٖ ٤ٓٞكٜ

                                             ٌٍ ُّ    حُٔ٘خ٣خ  رؤرٌخٍ  ًًٞ   طؼَ
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 كٖٔ ػِٓ٘خ ٛ٘ي٣شُ ح٠َُد ط٘ظ٠٠ 

ٗيٗخ  ٖٝٓ                                         َُ ُْ   حُزؤّ  ٗخ٣ٍشُ    طوز

 

ٛخ  ٝحطوٌٓٞحهغ   ك٢ ٝح حُـ٣َِس  حُؼَد هي حٗظظْ  ٌٓخٕ  ًخٕ        ف

   حُظ٢ ٙ ٝك٢ هٜخثي.  رؼي حٌُ٘زش  ٝحٗظِحع حُـ٣َِس ْٜٓ٘ أ١ٝخٗخ ؿي٣يس 

   ٣ـ١ٌ  ح٣ٌُٖ (ر٢٘ حُؼـَ)   ٣لظوَ روٞٓٚ ٗـيٙ ًخٗض ك٢ ػٜي حَُؿخء 

   ٗـخػظْٜ ٣ؼ٠٘ ػ٠ِ   ٝ رو٢  ٣لوَ  ٝح٧ٝىحؽ  كِذ   ٖٓ كط٤ْٜٔ

:  ك٤وٍٞ َُّٝ ك٢ حُزَ ٝحُزلَ ٓغ حٝكَرْٜ 

 

 ٝٓظو١ٌ هٔٚ حُلي٣ي ٓـ٬رـٔـخً 

  ك٢ حُلَد حهيٓٞح   ٌَٗ ح٧رطخٍ  اًح                                          

 

 ًؤْٜٗ هخٟـٞح ٓـَحرـخً رـوـؼش 

ً  ُِيرخ  طَٟ                                              ػـِـ٤ٜـْ   ك٤ٜخ ػ٤ٞٗـخ

 

 ٛزَٗخ رْٜ ٛزَ حٌَُحّ ُْٝ ٣ٔـؾ 

   ُ٘خ حُٜ٘ي ؿ٬ رؼي ٓخ ٓخؽ ػِـوـْ                                           

 

 حُظ٢  ًخٗض ٓؤٔش  ٗطَ ح٧ٗيُْ  ح٫ٍطلخٍ  ك٤ْٔ   حرٖ كٔي٣ْ        آػَ

 ًٝخٕ  ( حٗز٤ِ٤ش )٣لٌٜٔخ  ِٓٞى  ى٬٣ٝص حُطٞحثق  كل٠َ  حٌُٛخد ح٠ُ 

 ك٢ ص  طٔؼَ ٝٛٞ ٍؿَ  (  رٖ ػزخى حُٔؼظٔي )ٛخ  ح٤ٓ٫َ حُ٘خػَ كخًْ

 ءىرخح٧ٗؼَحء ٝحٍ هَٜٙ  ك٢ ٣ِىكْ ٝٙ  ح٤ُٔخٓش ٝحُ٘ؼَ ٝح٧ىد ٣ضٗوٚ

. ٍٝؿخٍ حُؼِْ ٝحُؼوخكش 

 

 ٗؼَحء  ٖٓ  ًٝخٕ (  حُٔؼظٔي رٖ ػزخى)     اتصل شاعرنا  باالمٌر    

   حُٔيحثق ٖٓ هٜخثيٙ ك٢ حرٖ كٔي٣ْ حًؼَ  ٝهي  . حُٔوَر٤ٖ ح٤ُٚ ر١٬ٚ

 ٝحَُٜ٘ ك٢ ٓؼًَش   ر٘ـخػظٚ  ٤ً٘ٓيح ك٢ حُٔؼظٔي ٝك٢ حر٘ٚ ح٤َُٗي

: رو٤ٜيس ٓطِؼٜخ( ح٫ُِهش)  

 
٤َْض ك٠ٔ ح٬ٓ٩ّ اً ًُ َٔ  ْىَص ىٝٗٚ  َك

َّٗلض ح٤َُٗي ِٛرَحً                                          ٗز٬ً  ُٚ ٍٝ
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ٖٓ   ٛلزش    ٝطٌٞٗض ُٚ(  حٗز٤ِ٤ش) رخُل٤خس ك٢ ٓؼي حرٖ كٔي٣ْ       

 حُٔؼظٔي ، ٝهي ٝؿي حرٖ كٔي٣ْ ك٢   ر١٬ رْٜ  ًخٕ ٣ؼؾ   ٖٓٔ حُ٘ؼَحء

رؼي إٔ  -   ٛو٤ِش – ك٢ ١ٝ٘ٚ  ًخٕ ٣ل٤خٛخ  ُل٤خس ٍؿ٤يس  ًُي ًِٚ حٓظيحىح

حٍط٠٠ حُؼ٤ٖ ك٢ ً٘ق حُٔؼظٔي ، كؤكزٚ ، ٝحٓظيكٚ ، ٝػيى ٓآػَٙ ، ٝأػ٠٘ 

 ٝٗـخػظٚ ، ٝٝؿي ك٤ٚ ٍؿَ حُيُٝش ، ح١ٌُ ط٠٘ٔ إٔ ٣وظَٕ رٚ  ػ٠ِ ؿٜخىٙ

 ػٖ ؿٔخُٜخ ، ١ٝز٤ؼظٜخ حُٔخكَس ،  ُظوَ طٌٖ   كِْ  (  حٗز٤ِ٤ش ) ٝحٓٔٚ 

 ،( َٓهٞٓش ) حُظ٢ ُٝي ك٤ٜخ ٝك٠خٍطٜخ ػٖ ٓي٣٘ظٚ 

 

ٝٓو٢  كٌْ  ح٤ٓ٫َ    ( اٗز٤ِ٤ش )حَُٔحرطٕٞ ػ٠ِ   إٔ حٓظ٠ُٞ  ٝرؼي        

حُٔؼظٔي رٖ ػزخى  ٝٗل٢ ح٠ُ حُٔـَد  كز٤ٔخ  كٌخٕ  ٣ََٓ ٗؼَٙ  ح٠ُ حكزظٚ 

: ْٜٝٓ٘  ٗخػَٗخ  حرٖ  كٔي٣ْ   ٜٝٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص   (حٗز٤ِ٤ش )ك٢   

 
  ؼرٌب بالصً المشرلٌن اسٌر

  ٌبكً علٌه منبر وسرٌر                                                  
 

  اذل بنً ماء السماء زمانهم
  وذل بنً ماء السماء كبٌر                                              

 
 كما فعل معظم الناس   لم ٌتخل عنهو حمدٌس ٌحٌٌه  فكان ابن        

   وفاءا  له واكراما   زوالهعند وٌبتعدون ىالذٌن ٌمتربون مع الجاه والؽن
  :فمال ٌجٌبه

 
   امسه  ٌوم ٌنالض  من اتٌاس

  وشهب الدراري فً البروج تدور                                        
 

  ولما رحلتم بالندي فً اكفكم
   وتبٌر   منكم   رضوي وللمل                                          

 
   دنت    لد بالمٌامة رفعت 

  فهذي الجبال الراسٌات تسٌر                                           
 

فاضطر الشاعر ابن حمدٌس الى االرتحال من االندلس فانتمل الى      
. بالد المؽرب العربً  وشمال افرٌمٌا 
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 1115   –ؿ٣َش  ٛـ484  \ٓ٘شح٠ُ حُٔـَد حٗظوَ حرٖ كٔي٣ْ       

  ( أؿٔخص) ك٢ ٓلزٔٚ  ٓ٘لخٙ حٝ ك٢  رٖ ػزخى  كظَىى ػ٠ِ حُٔؼظٔي٬٤ٓى٣ش 

ح  ُٚ  ٫ًَحٓٚ ٝحٗؼخٓٚ ػ٤ِٚ ػ٘يٓخ ًخٕ  ح٤َٓح ك٢ ح٫ٗيُْ  ٝٓيف  ك٢ ٝكخًء

 حُوخ٢ٟ ػزي حَُكٖٔ ػ٠ِ ٓخكَ حُزلَ  حُٔل٢٤  ( ٬ٓ)ٓي٣٘ش  ٝ دحُٔـَد 

 : رٖ حُوخْٓ حُ٘ؼز٢، ك٤وٍٞ 

 

ٌَُ ٓلذ ٗظَس طزؼغ حُٜٟٞ 

  ٗظَس ٗلٞ حُوظٍٞ ٢ٛ حُوظَ   ٢ُٝ                                         

 

ى رخُظ٣ٌَٚ ٍَٓ ٗٞحظ١َ  طَى

 ٖٝٓ ٤ْٗ ح٫ٜٗخف حٕ طٌَّ حََُٓ                                        

  

ًٍزض ٟٗٞ ؿٞحرش ح٫ٍٝ ُْ ٣ؼٖ 

  َُحًزٜخ ػ٤ْ ٗوذ ٫ٝ ٍؿَ                                               

 

حٓخثَ ػٖ ىٍٝ حُٔٔخف ٝحِٛٚ 

  ٫ٝ ىحٍ ك٤ٜخ ُِٔٔخف ٫ٝ حَٛ                                              

 

٫ُٞ ًٍٟ حرٖ حُوخْٓ حُٞحٛذ حُـ٢٘ 

   ُٔخ ك٢ ٜٓ٘خ ػ٘ي ١ً ًَّ ٍكَ                                         

 

 رِجْٜٔ    حُِجخّ  حهيحٍ   طولٞ

  ٣ؼِٞ  ٌٓخٍٓٚ ٖٓ  ػ٠ِ   ٝهيٍ                                            

 

 ٓ٘ش   ػوي ًلٚ ٣لخٍم   ُْ  كظ٠

   ٫ٝ ػَٟش ٕٛٞ ٫ٝ ٓخُٚ رٌٍ                                         

 

 ٓٞحهغ   ٜٓ٘خ طو٠َ  ٗؼْ  ُٚ

 ٤ٓ٫ٝٔخ حٕ ؿ٤َ ح٫كن حُٔلَ                                            

 

 ُِوَٟ  ٣ٍِ٘   ؿ٘خٕ   ٍٝكذ

   ٝكَٜ هطخد ك٤ٖ ٣ـظٔغ حُللَ                                       
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ٝٝؿٚ ؿ٤َٔ حُٞؿٚ طلٔذ كَٙ 

   كٔخٓخ ُٚ ٖٓ ُلع ٓخثِٚ ٛوَ                                         

 

 رؼطخثٚ     حٓٞحُٚ    َٓٝػش

 حٝ هزَ–   ًخٕ ؿ٘ٞٗخ ٜٓٔخ ٓ٘ٚ                                         

 

 ُوخُق    حٝ هَحٍ  حٓخٕ ٝح١

  َٜٗ  هخطِٚ    ػ٠ِ ٍحّ ٖٓ ًق                                       

 

 
فً المؽرب وهً  المدٌنة التً  سكنها  المعتمد     (اؼمات)        وفً 

  وٌطارحه  المعتمد بها  ٌخاطب كان ابن حمدٌس   كان بن عباد منفٌا 
  :  التطؾ هذه االبٌات ها الشعر فً

 
 اباد حٌاتً الموت ان كنت سالٌا

 وانت ممٌم فً لٌودن عانٌا                                             
 

 وان لم ابار المزن لطرا بادمعً
 علٌن فال سمٌت منها الؽوادٌا                                           

 
                                        تعربت من للبً الذي كان ضاحكا

 فما البس االجفان اال بواكٌا                                          
 

  طابعا  المسرة  ٌوم وما فرحً
 وال حزنً ٌوم المساءة عاصٌا                                      

 
  سامع   ا سابل  ال انا وهل 

 احادٌث تبكً بالنجٌع المعالٌا                                        
 

 لٌودن صٌؽت من جدٌد ولم تكن
 الهل الخطاٌا منن اال اٌادٌا                                           
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 تعٌنن من ؼٌر التراحن نعمة

 فتمطع باالبراق فٌنا اللٌالٌا                                          
 

 كشفت لها سالا وكنت لكشفها
 تحز الهوادي او تحز النواصٌا                                      

 

 رؼٞ هيٓٚ،   َٛكٚ(حؿٔخص )  د حُٔؼظٔي  ٣ُِخٍس   ٗخػَٗخ ٝؿخء        

 : ٓق ًٝظذ ح٤ُٚ أ ص   حُٔؼظٔي ُٔخ ػِْ رٌُيفكَؿغ ح٠ُ ُِٓ٘ٚ، 

 

كـزض ك٬ ٝهللا ٓخ ًحى ػٖ ح١َٓ 

  كخٛؾ كيطي حُ٘لْ ٓٔؼخ ح٠ُ ػ١ٌٍ                                     

 

كٔخ ٛخٍ حه٬ٍ حٌُٔخٍّ ٢ُ ٟٛٞ 

  ٫ٝ ىحٍ حهـخٍ ُٔؼِي ك٢ ٛي١ٍ                                         

 

 ٓلخ٢٘ٓ     حكخُض   ُٔخ  ٌُٝ٘ٚ

  ٣ي حُيَٛ ِٗض ػ٘ي ىحرخ ٣ي حُيَٛ                                         

 

 ٌٜٓد      ًَ  حُويحّ  ٖٓ ػيٓض

  ح٫َٓ ٖٓ    رخُول٢  ح٤ُٚ  ح٤َٗ                                           

 

ُْٝ ٣زن ح٫ ًَ حىًٖ حٌُٖ 

  ٖٓ ػَٔ  ٣زَح  ك٢ ح٫ًٕ     ك٬ إًٓ                                     

 

كٔخٍ حًح ٢٘ٔ٣ َٝٗٔ ٓلِن 

  ُِلٔخٍ َُِٝ٘ٔ ح رؼي ١خٍ    حًح                                            

 

٤ُْٝ رٔلظخؽ حطخٗخ كٔخٍْٛ 

  ٣لٖ ح٠ُ ًَٝ  ٓٔخ َْٗٔٛ   ٫ٝ                                           

 

َٝٛ ً٘ض ح٫ حُزخٍى حُؼٌد حٗٔخ 

  رٚ ٣٘ظل٢ حُظٔإٓ ٖٓ ػِش حُٜيٍ                                        
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ٝحٗض حرٖ كٔي٣ْ ح١ٌُ ً٘ض ٜٓيرخ 

  ُ٘خ حُٔلَ حً ُْ ٣خص ك٢ ُٖٓ حُٔلَ                                    

 

 : روُٞٚ  حرٖ كٔي٣ْ ؿخرٚ حف

 

حٓؼِي ٠ُٞٓ ٣ز٢ٔ حُؼزي رخُؼٌٍ 

   رـ٤َ حٗوزخٝ ٓ٘ي ٣ـ١َ ح٠ُ ًًَ                                       

 

ُٜي ه٣َٞ حُل٠َ ٓخ ٛي ٖٓ هٟٞ 

  ٝكَ رٚ ٓخ كَ ٖٓ ػويس حُٜزَ                                           

 

ٝح٢ٗ حَٓإ ك٢ هـِش ٓٔظَٔس 

  ٣ٌٝد ُٜخ ك٢ حُٔخء ؿخٓيس حُٜوَ                                        

 

حطظ٢٘ هٞحك٤ي حُظ٢ ؿَ هيٍٛخ 

   رٔخ ٗوطش ٜٖٓ٘ ٓـَهش رل١َ                                            

 

ُؼِي حً حؿ٤٘ظ٢٘ ٓ٘ي رخُ٘يٟ 

  حٍىص حُـ٠٘ ٢ُ ٖٓ ٓي٣لي رخُلوَ                                       

 

ُؼ١َٔ ح٢ٗ ٓخ طٞٛٔض ٣ٍزش 

   كظيكغ ٝؿٚ حُؼَف ػ٘يى رخٌَُ٘                                         

 

١ٝزؼي طزَ ٓلَ حُل٠َ ٓل٠ٚ 

  ٓغ حُيَٛ   ٝكخٗخ ُٚ حٕ ٣ٔظل٤َ                                       

 

ًٝ٘ض حَٓ حُـٞى ٓ٘ي ٝحٗض ٫ 

   طَٔ ػطخء ٓ٘ٚ ٣خط٢ ػ٠ِ حُٞكَ                                        

 

 ٓزَح    حُظٖ ؿ٤َ  حظٖ ك٤ٌق

   طٞحٟغ ط٤ٜخ ًًٞذ حُـٞ ػٖ هيٍ                                      
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 ؿخٗز٢   ٌِٓي  هيحّ ٣وق ػ٢ِ

 ًٔخ هق ٛيد حُؼ٤ٕٞ ػ٠ِ ٗلَ                                          

 

حًح ١خٍ ْٜٓ٘ رخ٤ُٛٞش ًٗٞم 

   كٌُي ك٢ حكٜخف ٓ٘طوش حُو١َٔ                                         

 

طليع ػ٢٘٤ ػ٤٘ٚ رخ١ٌُ ٣َٟ 

 رٞؿٜي ٢ُ ٖٓ كٖٔ ٓخث٤ش حُزَ٘                                        

 

 
 ولبل ان ٌهجرها الى تونس لٌتصل   بالمؽرب االلامة م أ س      ولما 

بؤبً طاهر بن  تمٌم  بن المعز الصنهاجً  انشد  با بٌته  نمتطؾ منها 
: هذه االبٌات 

 
 امطتن همتن العزٌمة فاركب

 دون المطلب  عصان  ال تامٌن                                          
 

 ما بال ذي النظر الصحٌح تمبلت
  ٌتملب  ولم  الدنٌا   عٌنه فً                                          

 
 فاطو العجاج بكل ٌعمله لها

  فً سراب السبب عم السفٌنة                                         
 

 شرق لتجلو من ضٌابن ظلمة
 فالشمس ٌمرض نورها بالمؽرب                                      

 
 والماء ٌاجن فً المرارة راكدا

  فتسرب   لداته  علتن فاذا                                          
 

 طال التؽرب فً بالد خصصت
 بوخامة المرعى وطرق المشرب                                    
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أ١  ك٢  (حُو٤َٝحٕ  )  ١َ٣ُ ك٢  ر٢٘  ر١٬ حُٔـَد  ح٠ُ  ػْ ؿخىٍ       

ّٔذ ٣ٔظيكْٜ  اك٣َو٤ش طْٞٗ حُلخ٤ُش  ك٢  ٗٔخٍ  رؼي حٕ -    ر٘ؼَٙ  ٤ُظٌ

   ١خَٛ ٣ل٠٤ح أد  كٔيف -كوي  ػَٝطٚ  ك٢  ٓلَٙ  ٖٓ ح٫ٗيُْ ح٠ُ  حُٔـَد 

  ًٝخٕ  ٓلَٙ   حُلٖٔ حر٘ٚػْ ،   ػ٤ًِّخ  حر٘ٚ ٓيف   ػْ حُٜٜ٘خؿ٢  ط٤ْٔ رٖ

: ٬٤ٓى٣ش 1122 –ؿ٣َش  ٛـ516  \ ٓ٘شك٢ 

 

 ( ر٢٘ كٔخى )حٗظوَ ا٠ُ  ( ر٢٘ ١َ٣ُ )  أكٞحٍ ُٝٔخ حٟطَرض             

 نشؤ المنصور حكيٟ  حُٔيٕ حُـِحثَ  حُلخ٤ُش  ًٝخٕ هي ح  ( رـخ٣ش )ك٢ 
 لصره زٌنت حافاتها بؤشجار علٌها طٌور بركة جمٌلة  (بجاٌة  )أمٌر 

وألٌمت حولها ذهبٌة وفضٌة  وعلمت على أؼصانها لنادٌل مصنوعة 
 ابن وفد الشاعرولد  المٌاه  خرج من أفواههانتماثٌل على هٌبة أسود 

 ٍحث٤ش  وانشد  لصٌدة   على المنصور فتؤثر بهذا المنظر الرابعحمدٌس

  :ك٢ ٛلظٜخ  حًًَ ٜٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

  َٟٝحؿْ ٌٓ٘ض ػ٣َٖ ٣ٍخٓش           

 طًَض ه٣ََ حُٔخء ك٤ٚ ُث٤َح                                              

  

   كٌؤٗٔخ ؿ٠٘ ح٠ُ٘خٍ ؿٜٔٞٓخ         

 حُزٍِٞح    ك٢ أكٞحٜٛخ  ٝأًحد                                            

  

   أٓي ًؤٕ ٌٜٓٞٗخ ٓظلَى           

 ك٢ حُ٘لْ ُٞ ٝؿيص ٛ٘خى ٓؼ٤َح                                        

  

 كٌؤٗٔخ               كظٌخطٜخ      ٝطًٌَص   

ُظؼٍٞح    أىرخٍٛخ    ػ٠ِ  أهؼض                                         

    

   ٝطوخُٜخ ٝحُْ٘ٔ طـِٞ ُٜٞٗخ      

 ٝأُٜٔ٘خ حُِٞحكْ ٍٗٞح   ٗخٍح                                          

   

   كٌؤٗٔخ ِٓض ٤ٓٞف ؿيحٍٝ         

 ؿي٣َح    كؼيٕ  ٗخٍ  ر٬  ًحرض                                          

 

 ًٝؤٗٔخ ٗٔؾ ح٤ُْٔ٘ ُٔخثٚ          
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  طوي٣َح   َٓىٛخ  كويٍ    ىٍػخ                                         

 

 1133 –ؿ٣َش  ٛـ527\   ٓ٘ش طٞك٢ حرٖ كٔي٣ْ ك٢ ٠ٍٓخٕ        

  ػخٓخ  ٖٓ حُؼَٔ ػٔخ٤ٖٗ  رِؾ هيًخٕ  ٝ ( ٤ٍٓٞهش) ؿ٣َِس   ك٢ ٬٤ٓى٣ش 

 . (حرٖ حُِزخٗش) ُٝىكٖ ا٠ُ ؿٞحٍ هزَ حُ٘خػَ  .  رَٜٙ ًُّق ٝهي 

 . ( رـخ٣ش)  رٔي٣٘ش  ٓخصٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  

 

 :  ك٢ ًظخرٚ حٌُه٤َسٙهخٍ حرٖ رٔخّ ػٖ

 

ٗخػَ ٓخَٛ ٣و١َْ أؿَحٝ حُٔؼخ٢ٗ حُزي٣ؼش ٣ٝؼزَ ػٜ٘خ رخ٧ُلخظ  ) 

 ٍّ حُ٘ل٤ٔش حَُه٤وش ٣ٝظَٜف ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ٣ٝـٞٙ ك٢ رلَ حٌُِْ ػ٠ِ ى

 ( حُٔؼ٠٘ حُـ٣َذ

 

  حُل٤ٖ٘  ١ٝح ٍطذ        ٝٓٔخ ح إَٗٙ ٛ٘خ ٓخ  ٝٓخ حٗؼَ رٚ  ٛٞ ًُي  ح٫

ٌٓخٕ   ٣زظؼي ح٩ٗٔخٕ ػٖ   كؼ٘يٓخ  رخُـَرش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ٝػ٤وخ  كخٍحٙ

 ٖٓ ٣ًًَخص   ٣٘ؼَ رل٤ٖ٘ ا٤ُٚ، ٣ٝ٘ظخم ٌَُ ٓخ ك٤ٚ-  ٝهخٛش  ١ٝ٘ٚ – ٓخ

 ٗخػَٗخ حرٖ كٔي٣ْ ح١ٌٌٍُٝٛح ٓخ كَٜ ٝحكيحع  ط٘يٙ ح٤ُٚ  ٗيح ٝػ٤وخ  

  كخُ٘خػَ . ٝحُل٤ٖ٘  حُلذ  ك٤ٜخ ٟقٕ رؤٗؼخٍ ١  كـَ ٤ٖ٘ٓ ؿَرظٚحَٗم 

 (ٛو٤ِش  )ؿ٤َ  ؿ٣َِس  ١ٝ٘خ   ُ٘لٔٚ ٣ظوٌ  ١ٞحٍ ك٤خطٚ  ُْ  ٓـظَرخ ظَ 

   حُيحثْ ٝحُل٤ٖ٘  ٗخػَ ح٫ؿظَحد ٝٙف ح  ػ٘ٚ  رؼيٙ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ١ٍٞ

  حؿظٔؼض  هيٝ   ح١ُٖٞ  ٤ٟخعد ك٘ؼَ رخكٔخّ  ؿ٤َِ  ك٢  هَحٍس  ٗلٔٚ 

  ح٤ُؤّ ؿِزٚحٕ   رؼي  ػِحء  ًَ  كٔي٣ْ  حرٖ ص كَّ  ًؼ٤َس  ػٞحَٓ

   ٝر٬ىٙ  ٗؼزٚ  أٛخد ٣ز٢ٌ ٓخف.ٍٝ ح٧ ١ٝ٘ٚ ا٠ُ ٖٓ حُؼٞىس ٝحُلَٓخٕ  

ر٤ٖ  ٝحكظ٬ُٜخ    (٣ٖ  حٍُ٘ٞٓخٗي١)ٖٓ هزَ   ٙ ٝ ر٬ىٙ أٍٝ رؼي حؿظٜخد

ٓؤٝحْٛ   ك٢ ٌٓخٕ، ٝأٛزق  ًَ حُ٘ؼذ  حُٜو٢ِ   ٟٝلخٛخ، ٝطلَم ػ٤٘ش 

ك٢   ٓظَ٘ىٕٝ   ْٝٛ  ح٧ػٞحّ حُٕٔ٘ٞ   ٝحُزخ٤ُش، َٝٓص   ٝحُو٤خّ  حُؼَحء

   ٓيحٓؼٜخٙ ٕٝػ٢ ًٍف كض ٣ًًَخص  ٣ـظَٛخ  هخ١َ ٙ أٛزلٞح  كظ٠  س حُـَد

ػ٤ِْٜ  ٝهي  حَٗ ًُي  ك٢  ٗؼَٙ  ٝهٜخثيٙ  كٌخٗض  طظٞٛؾ  حُٔخ  ٝح ٓخّ  

: ٝكَٔحص ػ٤ِْٜ  ك٤وٍٞ

 

   ٖٓ ؿخٓي حُٜوَ أه٠ٔ ٢َُ هِذ

 أٍم  حُـ٘ـٔـ٤ْ    ٍهش  ٖٓ ٝٛٞ                                              
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َُ َػ٠ٌْذ  ْل ٍٍ ك٢ ًلّٚ حُظُّ ًٜٜٞ 

ٍَ ك٢ ٛيٍٙ حُُٜ٘ي ُكّن                                                     ٝؿ٣َ

 

 ػِٓظ٢ ًًٌٞذ ١َٝك٢ ٣ٌٍق 

ٌْ، ٤ٓٝل٢َ                                                    م ٝأٟخط٢ ؿ٤ َْ   ر

 

َِ ؿ٤ٌذ  ٓ  َٟرظ٢ ك٢ ٓلخٍِم حٌُِّ

  ٣ُّ٘ن  ؿ٢ٍ٤ ػ٘ي   ًل٢ّ  ر٤ٖ                                                   

 

َظخ٣خ َٗ ٍِ َػ٠ْز٢ِ  ُ٘ٞٛخ ٖٓ كُِٞ  ك

َّٖ ٤ًٍ٘ٞد                                            ُٜ ْ٘ َٚ  َػ ْيُم   هَِّ ِٗ   

 

 ُٚ ٛلزش   ، ٝطٌٞٗض(  حٗز٤ِ٤ش)  ك٢  رخُل٤خس كٔي٣ْ  حرٖ  ٓؼي         

ٖٓ حُ٘ؼَحء ٖٓٔ ًخٕ ٣ؼؾ رْٜ ر١٬ حُٔؼظٔي ، ٝهي ٝؿي حرٖ كٔي٣ْ ك٢ 

رؼي إٔ - ٛو٤ِش–  ٣ل٤خٛخ ك٢ ١ٝ٘ٚ  ًخٕ  ٍؿ٤يس   ُل٤خس  حٓظيحىح  ًِٚ ًُي

حٍط٠٠ حُؼ٤ٖ ك٢ ً٘ق حُٔؼظٔي ، كؤكزٚ ، ٝحٓظيكٚ ، ٝػيى ٓآػَٙ ، ٝأػ٠٘ 

   ٣وظَٕ  ك٤ٚ ٍؿَ حُيُٝش ، ح١ٌُ ط٠٘ٔ إٔ  ٝٗـخػظٚ ، ٝٝؿي ػ٠ِ ؿٜخىٙ

 ػٖ ؿٔخُٜخ ، ١ٝز٤ؼظٜخ حُٔخكَس ،  ُظوَ طٌٖ   كِْ (  حٗز٤ِ٤ش )ٝرٚ حٓٔٚ ،

، كِجٖ طٞحكَص ُٚ ٓؼَ ( َٓهٞٓش ) حُظ٢ ُٝي ك٤ٜخ ٝك٠خٍطٜخ ػٖ ٓي٣٘ظٚ 

 ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٗؤٕ ٌٝٛٙ حُظَٝف ، كوي أٝٗي إٔ ٣طٔجٖ ا٠ُ ١ٖٝ ري٣َ ،

ح٣٧خّ حُـ٤ِٔش إٔ طيّٝ ، كِوي كخؿؤص حُ٘خػَ أكيحع ؿٔخّ طـ٤َ ٓؼٜخ ٝؿٚ 

حُي٤ٗخ ، ٝطـ٤َص ٓؼٜخ أ٠٣خً ٗظَطٚ ا٠ُ حُل٤خس ٝحُ٘خّ ، كخ٧هزخٍ حُٞحٍىس 

ٖٓ ٛو٤ِش ط٘زت رؤٕ حُٔوخٝٓش هي ريأص ط٠ؼق ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُزٔخُش حُظ٢ 

، ٝإٔ حكظٔخٍ  (ى حُٜو٢ِححرٖ ػذ)أريحٛخ حُٔيحكؼٕٞ ػٖ حُـ٣َِس رو٤خىس 

 رخص َٓؿلخ ، ٌُٖٝ حُوخثي حرٖ ػزخى ؿَم ك٢  حٓظ٬٤ء حٍُ٘ٞٓخٕ ػ٠ِ ر٬ىٙ

 كظـَع حرٖ كٔي٣ْ  ( ٛو٤ِش ) ؿ٣َِس اكيٟ حُٔؼخٍى حُزل٣َش ،ٝٓوطض

ٝإ ٓو١ٞ ٛو٤ِش .٣ٔظ٘ؼَ َٓحٍطٜخ ػ٠ِ َٓ ح٣٧خّ   ظَ  ًؤٓخ رٔو١ٜٞخ 

 ٝٝهٞع حُـ٣َِس ك٢ (١ْٞٗ)ٝ(َٓهٞٓش )رؼي اهلخم ح٤ٓ٧َ حرٖ ػزخى ك٢ 

إٔ   حُٜـَس  طِي ٣ي حٍُ٘ٞٓخٕ هِن حرٖ كٔي٣ْ هِوخً ؿي٣يحً، ُْٝ طٔظطغ 

.   ٣لٖ ح٤ُٜخ ، كظَ ١ٞحٍ ك٤خطٚ ( ٛو٤ِش)ط٤ٔ٘ٚ 
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ً ٗؼَٙ ك٢         ٌُح  ٗـي    كٜٞ ٫  ٤٘١ُٞظٚ ٝكزٚ  ١ُٞ٘ٚ  ر٤٘خً   ٟٝٞكخ

   ك٤ٜخ ٝ ٖٓ ه٤ٜيس  ٣ظليع  حُظ٢  حُٔ٘خٓزش ًخٗضٙ   ٜٓٔخ  ٣ٌق ػٖ ًًَ

: حهظطق ٌٛٙ ح٫ر٤خص - حُٔظ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙك٢ ٗظٜٔخ ٝٛٞ 

 

  ه٠ض ك٢ حُٜزخ حُ٘لْ أ١ٝخٍٛخ 

  ٝأرِـٜخ ح٤ُ٘ذ أٗــــــٌحٍٛخ                                            

 

 ٗؼْ ٝأؿ٤ِض هـــــــيحف حُٜــــٟٞ

ّٖٔٔ أػـــــ٘خٍٛخ ػ٤ِٜخ                                              كو

 

  ٝٓخ ؿَّ حُيٛـــــــــَ ك٢ طَرش

 ؿَحٓخ ُْٝ ٣ـــــٖ أػٔخٍٛخ                                            

 

  ٝح٧ٓـــــــ٠   ٛوــــــــ٤ِش ًًَص

 طــــًٌخٍٛخ ُِ٘لــــْ  ٤ٜ٣ؾ                                            

 

  ُِٝٓ٘ش ُِظٜخرــــــ٢ هِـــــــــض 

  ر٘ٞ حُظَف ػٔخٍٛخ   ًٝخٕ                                           

 

   ٓــــــخء حُزٌـــخ  ِٓٞكــــش ٫ُٞٝ

  أٜٗخٍٛـــخ  ىٓٞػ٢  كٔزض                                          

 

 ك٬ طؼظٔــــــٖ ُي٣ـــــي حٌُٗٞد 

 ؿـلـــــخٍٛخ   ٍري  ُحٍ  كٔخ                                          

 

ٖٓ ٍٛٞ ٓٞك٤ش  ٙ  ػ٘يٓخ          ٝك٢  ه٤ٜيس  حهَٟ  ٣َْٓ حُ٘خػَ 

ػٖ  ١ٝ٘ٚ  ح١ٌُ ؿخرض  ػٖ ٗخظَٙ  ٓلخٓ٘ٚ  ُْٝ  ٣ؼي  ٣ؤَٓ  حٕ  ٗخر٠ش 

: ٣وٍٞ طَٟ  ٗخظ٣َش  ٍرٞػٚ  ف

 

  أٍٗٞ   كِٔض  حُ٘زخد كَؿض ٖٓ

 ا٠ُ ُٜٞ ك٤٘ـ٢ِ٘ حَُك٤ـــن                                           

 

 ٫ٝ أٗخ ك٢ ٛو٤ِـــــش ؿ٬ٓــــخ 
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 كظ٢ِِ٘ٓ ٌَُ ٟٛٞ كوـــٞم                                            

 

 ٤ُخ٢ُ طؼَٔ ح٧كـــَحف ًؤٓــــ٢ 

  كٔخ٢ُ ؿ٤َ ٣ٍن حٌُؤّ ٣ٍن                                         

 

 طـ٘زض حُـــــٞح٣ش ػٖ ٍٗــــخى 

 ًٔخ ٣ظـ٘ذ حٌٌُد حُٜــيٝم                                          

 

 ٝإ ًخٗض ٛزخرخص حُظٜخرـــ٢

 ٣ِٞف ُٜخ ػ٠ِ ٢ًِٔ رـَٝم                                           

 

   طليطٚ ٝحُي٣خٍ  ا٠ُ حُٔؼخٛي    كَٔس  ك٢ ٣ظطِغ       ٝرؼي  حٕ ًخٕ 

:   رٌخءح َٓح   ك٤وٍٞ  ٣ز٢ٌ  كبًح رٚ   ٗؼِش حُل٤ٖ٘ ك٢ ٛيٍٙ

 

ٌٍ ر٘ـ١ٞـْ  أ٫ ك٢ ٟٔخٕ هللا   ىح

  ٝىٍص ػ٤ِٜخ ٓؼَٜحص حُٜٞحٟذ                                           

 

 أٓؼِٜخ ك٢ هخ١َ١ ًـَ ٓـخػش 

 ٝأ١َٓ ُٜخ هطَ حُيٓٞع حُٔٞحًذ                                           

 

  حُـ١ٌ   ١ُِٖٞٔ ح٤ُ٘ذ ك٤ٖ٘  أكٖ 

 ؿـٞحًرـ٢   اُـ٤ٚ  ؿٞحٗـ٤ٚ ٓـخ٢ٗ                                              

 

 ٖٝٓ ٓخٍ ػٖ أٍٝ ػٟٞ هِزُٚ رٜخ 

  آ٣ذ أٝرش رـخُـــٔـْ  ُٚ   ط٠٘ٔ                                             

 

 ؿٔغ  ر٤ٖ           حرٖ كٔي٣ْ   ٗخػَ كلَ  ٖٓ ه٤َس  حُ٘ؼَحء  حُؼَد

حُ٘ؼَ ٝحُؼخ١لش  ٝحُلٌٔـــش ٝحُو٤خٍ  ٝحُؼِْ ٝحُِـش ٝحُز٬ؿش  ٍٝٝكٚ 

حُ٘ؼ٣َش  ٣ٌٗش  كٞحكش  ؿ٬رش ًٝخٗـــــــض ػٞح١لٚ ٝحكخ٤ٓٔٚ  ٢ٛ 

حُيّ  ك٢ ؿٔي  هٜخثيٙ  كٌٔزظٜخ  حُل٤خس ٝحَُٝػش  ٝحُـٔخٍ  كٜٞ ًٝ 

٣ظ٤ِٔ  ٗؼَٙ  رٔؼش حُٔؼخ٢ٗ  ٗخػ٣َش  ك٣َيٙ  ٝٛٞ ٗخػَ ؿ٣َِ حُ٘ؼَ 

 كوي  هخٝ  ًَ ٜٝٗخػش ح٫ِٓٞد  حُ٘ؼ١َ  ٝحُز٬ؿش  ٝحُو٤خٍ حُٞحٓغ 

كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ٝحريع  ك٤ٜخ  ًٔخ َٓ حػ٬ٙ  ٝٓخ ٤ٓخط٢ ٝؿِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ  
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حكٔخٓٚ  ح٢٘١ُٞ  ٝكزٚ  ١ُٞ٘ٚ  كٌخٕ  ٗؼــــــَٙ  ط٣َٜٞح  ُل٤خس  

 حُظ٢  هخٍ  ك٤ٜخ  ٖٝٓ حْٛ  ح٫ؿَحٝ.  ػَٜٙ  ٝٓخ  ك٤ٚ  ٖٓ حكيحع 

حُٔي٣ق  ٝحُلوَ  ٝٝٛق  حُطز٤ؼش  ٝحُؤَس   ٝحُـٍِ  ٝحُلٌٔش  ٝحَُػخء  

 :  ح٫ حُٜـخء  كِْ ٣وَ  ك٤ٚ ٤ٗجخ  ٝهخٍ ك٢ ًُي

 وَلُخبَّ  محتَقٍخ  تخكت  جػابو

                      والميث يأنف عغ جػاب الثعمِب

 إني ألغسج مغ لداني ُمْشراًل

                      لػ شئت صّسع وىػ دامي السزخِب  

:  اما في الحكسة فيقػل 

    أْمَصْتَظ ىّسُتظ العديسة فاركب

                       ال تمقيّغ عراك دون السصمب

 َمْغ ساَلع الزعفاء رامػا حخبو

                     فالبذ لكل الشاس شكَةَ محَخِب

 ال يكحب اإلندان رائُج عقمو

                     فامخر ُتسجَّ وكغ عحوبًا ُتذَخب

:   ٣ٝوٍٞ ك٢ حُؤَس 

 
ُْ رخُؿشٌ َٕ ك٤ٜخ حُ٘ٔ ِّ ٗ٘ٞح  ًؤ

                                        ٚ ِٔ َْ كَ ُْ ا٠ُ ح٩ٛزخفِ ُؼَ  رخطض طي٣
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ََ كخٍؿشً  ٨َٟٓ ٝطؼط٢ حُؼو   طوّق 

                                       ٚ ِٓ  ًخُـْٔ ػ٘ي ٝؿٞى حَُٝف أٝ ػَي

 

٣ؼخ٢ٗ حُ٘ٞم        ٝهي ؿِذ حُلِٕ ٝح٠ٓ٫ ػ٠ِ  هٜخثيٙ ح٤٘١ُٞش  كٜٞ 

َّ َٟرخطٚ ١ ٝ ٣ؼخ٣٘ٚ ٝ ٣لْ رخ٧ُْ ٣ٌٝخريٙ، ٝ ٣٘ؼَ حُل٤ٖ٘ ٝ طٌٝم ٓ

 ٌُح حهظْ  رلؼ٢  ػٖ أِٛٚ ١ٝٝ٘ٚ حُٔـظٜذ حُـ٣َق ، طٚ ؿَدٝ  ١ٝؼ٘خطٚ

ػٖ ٌٛح حُ٘خػَ ح٢٘١ُٞ  ح٤ٛ٫َ  رٌٜٙ  حُو٤ٜيس  حَُحثؼش  حُظ٢   طظلـَ 

: ح٠ٓ ُٝٞػش  ٝٛٞ ٣ًٌَ  رِيٙ  ح١ٌُ حكظويٙ  

 

    َِ َٜ حء   ٖٓ   هِ َّ  ُْ  ٗئص  ٤ُِظ٘خ  حُـ

ٍّ     ٝحُولَ ٍُ  ًٝحص   حُي      ٫ُٞ  ٝٛخ

 

 حُٔخكَحُص   ٗٔٞٓخً   ًِٔخ      حٗظوزْض    

َِ ٛ ُِّ ؿْض   ٓ٘زٜخُص   ح٧ٗـْ     حُ َّ      طز

 

ٍْ    ُٞحكظٜخ      ٖٓ ًَ  كٍٞحء  ُْ  طُوٌ

     ك٢ حُلظي  ٌٓ  َٜٗطٜخ  كظٌش    حُ٘ظَ

 

    ٍْ َّ  ٤ُٔخَء  ُٞ  ؿخىْص  ر٣َِن    ك ً  ْٝ  أ

َ َٜ َّ  ؿ٢ِ٤ِ  ٓ٘ٚ  ك٢    حَُو      َٗوَؼَْض َك

 

ـٍَق   َٗ  ٓلٔٞىس ُ حُلٖٔ ٫ ط٘لّي  ك٢    

       ٜٓ٘خ رٜزقٍ ٛو٤َ  ح٤َُِ  ك٢    حُ٘ؼَ

 

ّٖ  حَُىٟ  ٖٓ  ٤ٓق    ٓوِظٜخ    ٫  طؤٓ٘

ٍِ َٞ ٌٝ   ك٢   ؿَٞٛ     حَُل        كبَّٗٚ  ػَ

 

 ا٢ٗ حَٓإ ٫ أٍٟ هَِغ  حُؼٌحٍ    ػ٠ِ   

ُّ ػ٤ِٚ  ك٢  حُٜٟٞ  ُػ١ٌٍ       ٖٓ ٫ ٣وٞ

 

طََيٍف     َْ ُٓ    َِ  كٔخ   كُظُ٘ض   رَىٍف   ؿ٤

َِ ٍَ  ؿ٤َ     ٓوظٜ      ٫ٝ  ؿُ٘٘ض  روٜ
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 َٝٗرش ٍ ٖٓ  ىّ  حُؼ٘وٞى  ُٞ    ُػيْٓض   

ٌٞ  ر٬    ًَيٍ ِِْق  ػ٤٘خً  ُٚ  ٛل       ُْ  طُ

 

 اًح أى٣َ  ٓ٘خٛخ  ك٢  حُيؿ٠    ؿْٔٔض   

ٍِ َْ حُل٘خىّ  ك٢  حُظلـ٤َ    ٝحُـَ ْٛ       ُى

 

ْؼلخً     هٞحٛخ       رََِـَْض      ِٟ  طِىحى     

ؼق    ٝحٌُزَ     رٜخ  ح٤ُِخ٢ُ  كيَٝى  ح٠َُّ

 

ؿٜخ     ٍّ ٟ    طؤ َٞ ـْ  ٫ ٣ُٔٔغ ح٧ُٗق  ٖٓ  ٗ

     ا٫َّ  ىػخ١َٝ  ر٤ٖ   حُط٤ذ     ٝحَُِٛ

 

ُْ   َكٔخٛخ   هَِض     ؿ٣َظٜخ      اًح  حُ٘ي٣

َِ َد  كظ٠  ؿخٍ  ك٢    هٔ ّٞ      ٗـٔخً  طٜ

 

    ٌَ ُٗؼَ  طٜخكق  حَُحَف  ٖٓ  ًخٓخطٜخ     

ٍِ ِْ  حُٔخء     رخَُ٘      ط٢َٓ  ٓوخكش  ُٔ

 

 طؼِٞ    ًَح٢َّٓ    أ٣ي٣٘خ      ػَحثٜٔخ    

ّٖ   ر٤ٖ   حُ٘خ١   ٝحُٞطَ ٠َِ  ػ٤ِٜ ـْ      طُ

 

َِ  ػٖ     كٍََِن     َُ  ح٤ُِ َم  ٓظ َِّ َٔ  كظ٠  طَ

ِٞ حُطخ٢ٓ  ػ٠ِ    حَُٜ٘      طوَِّٚ حُؼَٓ

 

 ٝحُٜزُق   ٣َكُغ   ًلخً   ٖٓ     ٫هطش      

ٍِ ٍَ    ً ٓخ ُِيٍح١ٍ ػ٠ِ  ح٥كخم  ٖٓ    ُى

 

ٌٖ  هِؼُض  ػ٠ِ  ػ١َٔ     ط٘ؼّٔٚ      ػ٤

     ٤َُض ح٤ُِخ٢ُ  ُْ  طوِؼٚ  ػٖ    ػ١َٔ

 

٠ُّ  ٝٓخ  ًُ٘ض  أى١ٍ  ٓخ     كو٤وظُٚ      َٝ 

ٍ ٌِ ََّ   ١خثَ      حَُل خ   ًخٕ   ظ     ًؤَّٗٔ
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ؼَْض    ـَ َٛ َحِص  حُل٢ِّ  َٛ     ُٔ َٓ  رخهلل ٣خ  

ُٕ ػٖ ١َٜٓ ٫ ِْ َِّ أؿٜخٗي حُـ       ك٢ ظ

 

 َٝٛ  ٣َحؿغ  ًَٝحً   ك٤ي     ٓـظٌَد     

ْص  ؿ٘خك٤ٚ  أَٗحٌى   ٖٓ   حُويٍ ِّ     ػ

 

    ٍٚ  كل٤ي  هِز٢  ُٝٞ  أٓط٤غ   ٖٓ     َُٝ

     ١خٍْص ا٤َُي رـ٢ٔٔ  ُٔلش  ُ  حُزَٜ

 

 ه٢ُٞ  ُُِٔ٘ش  ِ  حُ٘ٞم  حُظ٢     ٗوِْض    

     ػٜ٘خ ح٤ُِخ٢ُ  ا٠ُ  ىحٍ  حُٟ٘ٞ    أػ١َ

 

ِٖ   ػزخٍى      كَو٤ََّي٢ِٗ       ٠َ٘   رخر ُٔ ُِْض   حُ ِٗ 

ٍِ  حُظ٢  ٢ُ  ك٤ي     رخُزيٍ    ػٖ  حُزيٝ

 

ُكَِ٘خ     ٍْ ِْ   أ  َكّطْض  ا٤ُٚ  ُكيحس  ُ  حُؼ٤

ٌَ   رٔؼٞحٙ   ٖٓ     حُٔلَ ْل ِٛ      كخُؼِّ  

 

 ًخٕ   حرظيحث٢   ا٤ُٚ   ػخ٬١ً    كـيح     

َِ     ٓ٘ٚ  رل٢ِِ   ح٧ٓخ٢ٗ   كخ٢ُ   حُوز

 

ٍِ   حُؼُيحس      رٚ     َُ   أػٔخ ٌَِّي   هٜ َٔ ٓ 

     ٝهُغ ح٤ُٔٞف ػ٠ِ  حُٜخٓخص    ٝحُوَٜ

 

ٍُ ح٤ُٔخٓش  ٫  ٠َٟ٣  ُٚ    ٤َٓحً      ػي

     ا٫  رٔخ  أٍِٗ  حَُكٖٔ  ك٢    حٍُٔٞ

 

٘٘خً     ِٓ ٘خُٙ   ٖٓ   ٓؼَٝكٚ    ْٔ ِي١   ر٤ُِ ْٔ ُ٣ 

َِ      طٌٔٞ   حُٜ٘خثغ   ٛ٘ؼخ٤ٗش      حُلز

 

ُٝ ٣ٞٓخً  ًقَّ    ٓخثُِٚ      ُٞ أٟلض ح٧ٍ

َْ   رؼي   ؿٞحٙ   ا٠ُ     ٓطَ      ُْ  طلظو

 



 246 

َِؿٔش      ُٓ  ٣ؤ١ٝ  ا٠ُ  ػِس  ٍ  هؼٔخَء     

ََٗ ِٕ ػ٠ِ ٓخ  ك٤ٚ  ٖٓ    أ َْٗق حُِٓخ     ٍ أ

 

 ٫ ٣ُْلُِض  حُـ١َُ  ٖٓ  أ٣ي١    ػِحثٔٚ    

َّ  أؿلخٕ  حُظزخ    حُزُظَُ      أٝ  ٣ـؼَ  حُٜخ

 

ُٝ    آرخٍء    ؿطخٍكش      ٍٍ   ُٚ    ٗؤ  ؿخ

ٍَُّٔ ٍي ػ٠ِ حُو٤َ أهٔخٍ  ػ٠ِ    حُ ْٓ     ٍ أ

 

    ُْ ِٛ َْ     ػِٞى ـْ ُٖ   حُٔ٘خ٣َخ   َػ ٤ِِ ظَ ْٔ  ٫  طَ

     ٝحُ٘زُغ  ٤ُْ  رٍٔ٘ٔٞد  ا٠ُ     حُوٍٞ

 

 ٣وّطُذ   حُُٔٞص   هٞكخً   ٖٓ   ُوخثْٜ     

َُ  ْٜٓ٘  ػٖ  ٓ٘خ  ػُـََ     ٠٣ٝلُي حُؼـ

 

 ٣خ  ١ََٝٓ  حَُٓق  ٝح٧ٍٓخف    ظخٓجش    

     ٌ ٖٓ ح٧ٓٞى  ح٠ُٞح١ٍ  رخُيّ    حُٜيٍ

 

ّ٘وَي   ح٤ُٜـخء   ٓخ     ًٍزْض      ٫ُٞ  طؼ

     ري  حُؼ٣ِٔش  ُ  ك٤ٜخ  ٜٛٞس    حُوطَ

 

 اًح حُظظْض ٗؼَ  ح٧ٍٓخف    ٝحٗـٔٔض    

ٍِ      ٖٓ حُيٍٝع ػ٠ِ ح٧ٍٝحف  ك٢    ؿي

 

 ٝك٢ حٛطزخٍى ك٤ٜخ  ٝحَُىٟ    ؿِع    

َطزَ ْٜ ُٓ    َُ ٍّ  أَّٗي  ػٜ٘خ   ؿ٤      ٓخ  ى

 

ُٞ  ح٤ُِٔٞف     رٚ     هَْض  ر٤ َِّ َٓ  ٝٓؤٍُم  

     ٓخ   ٫   ٣َُهّؼُٚ    ح٥ٕٓٞ      رخ٩رَ

 

    ُٚ    ُٖ َٖ  حُلظُق  حُٔز٤ ِٔ َٟ   ٍَ  ٖٓ  َؿْللَ

ِِّ  حَُٜ٘     ٝحُظلَ ٍَّ  ح٧ػخى١  رؼ ًُ     
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 طليٝ  َػٌَحرَي   ك٤ٚ   َُِٞؿ٠     َػٌٌَد     

َٖ  ٖٓ    كٍَ     طٜلٞ ًؤ٣ي١ حُؼٌخ٠ُ ١٘

 

ُٛيٍٝ  حُؼٞح٢ُ  ك٤ٚ   كخهيس        ؿخءص  

   ً ٣لظَ ٜٓ٘خ  ىهخٕ  حُ٘وغ  ػٖ    ٍَٗ

 

َْٗض     َٓحِؿُِٜخ     ْْ  هٍِٞد   ُٜخ   ؿخ  كٌ

ِٖ  ك٢    حُُّ٘وَ َُ  حُطؼ خ  طٔخه٢  ؿٔ ّٔ ُ     

 

     ُْ ٍٝ   ٖٓ      ٗـ٤ؼٜ َّ   أٍ خ   ً  ًؤَّٗٔ

    ٍهٞ  ح٧َّٓ٘ش   ٜٓ٘خ   ٤ِّٓض     حُ٘ؼَ

 

ٍٞ ك٢  ُػزخِد  حُِٔٞص  ٍِٜٓ٘ض      ٝهخث

َِ ِٞ    ٝحُٔٔ      ٓوخٍعِ  ح٧ٓي  ر٤ٖ  حُز٤

 

ٍِ    كٔخ    َهَِْوَض رخ٠َُِد ٓ٘ٚ  ك٢  حُوٌح

َطْوَض  ك٤ٚ  ُٔخٕ   حُٜخٍّ     حًٌَُ ْٗ        أ

 

     ٍٞ َوِل ْ٘  ٣خ   ٓؼ٤ِخً   رؼ٬ُٙ    ًَ      ٓ

َّ      ٓلظوَ     ٝٓـ٤٘خً      ر٘يحٙ      ً

 

 َٛ ًخٕ  ؿٞىَى  ك٢  ح٧ٓٞحٍ    ٓوظل٤خً   

َُٜ ُٜ       آػخٍ رؤَٓي ك٢  أٓي  حُٞؿ٠    حُ

 

ٍِ     كخُىكٔٞح     ٗخىٟ  ٗيحَى  ر٢٘  ح٥ٓخ

َ ٌَ كخِص     ٝحُزُ ْٝ َّ       رخُٞحهيحِص  ػ٠ِ  حُ

 

ُٝ  اً  كخكْض    ٗٞحُٓٔٚ     ًٔخ ىػخ حَُٝ

حَىُٙ  ر٤ْٔ٘   حٍُ٘ٞ   ك٢     حُٔلَ ّٝ ٍ      

 

    ُٚ َٔ ْؼَظ ُٓ َُ  ٓٔخ  ك٤ٚ       ٣ٜي١  ُي  حُزل

َُ  ٫  ٗي  ك٤ٚ  ٓؼيٕ     حُّيٍٍ      ٝحُزل
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 اَّٗخ  ُ٘وـَ  ك٢  ح٫ٗ٘خى  ر٤ٖ     ٣ي١    

َٖ     رخُلوَ      ٍّدِ  حُوٞحك٢   حُظ٢   ُك٤ِّ

 

َٖ   حُوٍٞ   ٓوُُٞٚ     ْٖ  ِّٓي  هللاُ  ُكٔ َٓ 

ٍَ  ػخَى     ًخُلـَ ـْ ُٖ  ُك      كِٞ  ٍآٙ  حر

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                    انقيسشاَي 
 
 

 
صؽٌر  دمحم بن نصر بن  شرؾ المعالً  عدة الدٌن  هو أبو عبد هللا        

 داؼر بن دمحم بن خالد بن نصر بن داؼر بن عبد الرحمن بن 
   المٌساري المخزومًالخالدي  بن المهاجر بن خالد بن الولٌد 

 الخالدي بفتح الخاء المعجمة وبعد األلؾ الم ثم دال مهملةكنً بو         
أهل بٌته،   كما ٌدعً  رضً هللا عنه نسبة إلى خالد بن الولٌد المخزومً

إن خالدا رضً ٌإكدون المإرخٌن وعلماء األنساب مع العلم ان اؼلب  
. هللا عنه لم ٌتصل نسبه بل انمطع منذ زمان  

بفتح الماؾ وسكون الٌاء المثناة من تحتها وفتح السٌن : والمٌسرانً
 ، وهً بلٌدة  (لٌسارٌة) المهملة والراء وبعد األلؾ نون، هذه النسبة إلى

 . بالشام على ساحل البحرصؽٌرة  
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أ فٙ قٛسارٚة  يٍ فهسطٍٛ  (عكا  ) ٔنذ   تًذُٚة       
 يٛالدٚة   ٔٚذعٙ أَّ يٍ َسم 1585– ْـجزٚة 478\سُة 

اال . ٔقٛم اٌ   اصم اتّٛ يٍ  يذُٚة حهة . خانذ تٍ انٕنٛذ 

  .(عكا)اَّ جزكٓا ٔسكٍ 
 

تأسزجّ  فزاراً يٍ انصهٛثٍٛٛ   (عكا  )         خزج أتِٕ  يٍ
 .انشاعز ٔفٛٓا َشأ  (قٛسارّٚ)ٔاسحٕطٍ 

 

    ثى اَحقم انٗ ديشق ٔ جحهًذ عهٗ ٚذ جٕفٛق تٍ دمحم ٔ 
ٔانشاعز أتٙ عثذ هللا اتٍ انخٛاط ٔفٛٓا اكحًم ٔيٍ 

 :يحاسٍ شعزِ  قٕنّ 
 

 كى نٛهة تث يٍ كاسٙ ٔرٚقحّ
                    َشٕاٌ أيشج سهساال تسهسال

 
 ٔتات ال جححًٙ عُٙ يزاشفّ

                         كأًَا  ثغزِ  ثغز تال  ٔانـٙ

 

 بدمشك  واتصلب امرابها الجامع األمويفً إدارة الساعات   جٕنٗ 
. وسمع منه أبو الماسم ابن عساكر وأبو سعد ابن السمعانًومدحهم   

 فٌها  ولد مدح  احد   الكتب  وتولى  خزانة  حلب ثم  انتمل الى      
: لما تولى خطابة حلب فٌمول  الخطٌب ابن هاشم خطبابها    

  رحـٌبـا  لتلمـٌن     شرح المنبر صدرا

   طٌبا  ضمخ منن أم   أترى ضم خطٌبـا                    

هـجرٌة  ومدحه عندما 534\ ولد صحب االمٌر عماد الدٌن سنة        
:من اٌدي الصلٌبٌٌن   فمال (كفر طاب )و   (المهرة )استرد     

     حذار   منا   وأنى   ٌنفع    الحذر

 هً   الصوارم   ال   تبمى   وتذر   
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      وأٌن ٌنجو ملون الشرن من ملن

 من خٌله النصر ال بل جنده المدر   

 سلوا سٌوفاً كؤؼماد السٌوؾ بها     

وا        صالوا فؤؼمدوا نصالً وال  شهر  

     حتى إذا ما عماد  الدٌن  أرهمهم

        مؤزق  من  سناه  ٌبرق  البصر فً    

 وفً المسافة من دون  النجاة  لهم   

      طول وإن كان فً ألطارها  لصر

ً    وأصبح  الدٌن  ال  عٌناً  وال  أثرا

ٌخاؾ  والكفر  ال  عٌن  وال  أثر                  

 فال  تخؾ   بعد   اإِلفرنج   لاطبة    

      فالموم  إن  نفروا  ألوى  بهم  نفر

 

ْـجزٚة  عاد إنٗ 541\ٔنًا قحم عًاد انذٍٚ فٙ عاو    
ديشق نكُّ نى ٚهثث طٕٚالً ححٗ انححق  تااليٛز َٕر انذٍٚ 

سَكٙ ٔصحثّ فٙ حزٔتّ ٔأسفارِ،  ٔكاَث  تُّٛ ٔتٍٛ  
انشاعز أحًذ تٍ يُٛز انطزاتهسٙ يُافسة عهٗ  انًكاَة 

نذٖ  َٕر انذٍٚ  سَكٙ  اٚٓى ٚكٌٕ اقزب انّٛ  ٔقذ ْجا 

احذًْا االخز  ٔقذ ْجا  اتٍ يُٛز انقٛسزا٘ فزد عهّٛ  
      :ٚقٕل

 ابن منٌر هجوت منـً

برا أفاد الورى صوابهي  
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 ولم تضٌك بذان صدري

  الصحـابة فإن لً أسوة

 

 لٌلة األربعاء الحادي والعشرٌن من  المٌساري بدمشك توفً       
 مٌالدٌة  ودفن بممبرة  باب 1153 – هجرٌة 548\ شعبان سنة
 .الفرادٌس 

 

  ٣ظ٤ِٔ  ٗؼَٙ  رخُوٞس  كخ٬ٟ ك٢ ح٧ىد ٝػِْ ح٤ُٜجش  حُو٤ٔخ١ٍ ًخٕ       

ٝحُٔظخٗش ٝحُـِحُش ك٢  ه٤ٜيٙ ك٢ حُٔيف  ٝٝٛق  حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش ر٤٘ٔخ  

٣ظ٤ِٔ  ٗؼَٙ  ك٢  حُـٍِ ٝحُٞٛق  ٗـِذ ػ٤ِٚ حُؼخ١لش حُـ٤خٗش  ٝحَُهش 

٣ل٤ٞ ٗؼٍٞحً ٝاكٔخٓخً، ٣ٝظل٠ِ رو٤٘ذ حُلٖ  ٝٓظؼش حٌُٝم ٝٗؼَٙ ػ٠ِ 

حُؼّٔٞ  ك٤ٚ ُٜٓٞش حُ٘طن  ٬ٓٝٓش حُظَط٤ذ ٝٛيم حُؼخ١لش  ٝٝحهؼ٤ش 

 .ح٠ُٕٔٔٞ

:ومن  ؼزله  ٌمول   

لمر منازله المـلـوب      بالسفح من لبـنـان لـً  

ل فردها عنً الجنـوب       حملت تحٌته الـشـمـا  

والحسن فً الدنٌا ؼرٌب    فرد الصفات ؼرٌبـهـا  

  ٌذوب ما رأى جسـدي      لم أنس لـٌلة لـال لـً

الطبٌب: ن ٌافتى؟ للت       باهلل لل لً مـن أعـل  

: فٌه وله أٌضا  

نومهـم  العشاق  سلب  الذي  هذا  

  الوسن من مؤلى   عٌنٌه  ترى أما                             

  :ا ٌؽنً بصوت شجً  اعجبه فمال فٌه مؽنً     ولٌل  سمع 

 وهللا لو أنصفت العشاق انفسهـم
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فدون منها بما عزوا وما صانوا                                

  انت حٌن تؽنً فً مجالسهـم

إال نسٌم الصبا والموم أؼصـان                                

 واختم  بحثً  هذا  بمصٌدة  له  فً  مدح  االمٌر 

: نور الدٌن زنكً   

 هذي العزابم ال ما تدعً المضب 

                    وذي المكارم ال ما لالت الكتب 

 وهذه الهمم الالتً متى خطبت 

                    تعثرت خلفها األشعار والخطب 

 صافحت ٌا ابن عماد الدٌن ذورتها 

                    براحة للمساعً دونها تعب 

 ما زال جدن ٌبنً كل شاهمة 

                    حتى ابتنى لبة أوتادها الشهب 

 هلل عزمن ما أمضى وهمن ما 

                    افضى اتساعا بما ضالت به الحمب 

 ٌا ساهد الطرؾ واألجفان هاجعة 

                    وثابت الملب واألحشاء تضطرب 

 أؼرت سٌوفن باإلفرنج راجفة 

                    فإاد رومٌة الكبرى لها ٌجب 

 ضربت كبشهم منها بماصمة 
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                    أودى بها الصلب وانحطت بها الصلب 

 لل للطؽاة وإن صمت مسامعها 

                    لوالً لصم المنا فً ذكره أرب 

  دابلة   واألٌام   إنب   ٌوم ما

                    من ٌوم ٌؽرا بعٌد ال وال كثب 

ظنكم   اآلمال   خدعة  أؼركم  

                    كم أسلم الجهل ظنا ؼره الكذب 

 ؼضبت للدٌن حتى لم ٌفتن رضى 

                    وكان دٌن الهدى مرضاته الؽضب 

 طهرت أرض األعادي من دمابهم 

                    طهارة كل سٌؾ عندها جنب 

 حتى استطار شرار الزند لادحة 

                    فالحرب تضرم واآلجال تحتطب 

 والخٌل من تحت لتالها تخر لها 

                    لوابم خانهن الركض والخبب 

 والنمع فوق صمال البٌض منعمد 

                    كما استمل دخان تحته لهب 

 والسٌؾ هام على هام بمعركة 

                    ال البٌض ذو ذمة فٌها وال الٌلب 

 والنبل كالوبل هطال ولٌس له 



 254 

                    سوى المسً وأٌد فولها سحب 

 وللظبى ظفر حلو مذالته كؤنما 

                    الضرب فٌما بٌنهم ضرب 

 ولؤلسنة عما فً صدورهم 

                    مصادرأللوب تلن أم للب 

 خانوا فخانت رماح الطعن أٌدٌهم 

                    فاستسلموا وهً ال نبع وال ؼرب 

 كذان من لم ٌوق هللا مهجته 

                    اللى العدى والمنا فً كفه لصب 

 كانت سٌوفهم أوحى حتوفهم 

                    ٌا رب حابنة منجاتها العطب 

 حتى الطوارق كانت من طوارلهم 

                    ثارت علٌهم بها من تحتها النوب 

 أجسادهم فً ثٌاب من دمابهم 

                    مسلوبة وكؤن الموم ما سلبوا 

  ذكرت   لو أنها  ملحمة  أنباء

                    فٌما مضى نسٌت أٌامها العرب 

 من كان ٌؽزو بالد الشرن مكتسبا 

                    من الملون فنور الدٌن محتسب 

 فً كل ٌوم لفكري من ولابعه 
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                    شؽل فكل مدٌحً فٌه ممتضب 

 من باتت األسد أسرى فً سالسله 

                    هل ٌؤسر الؽلب إال من له الؽلب 

  لاتله   اإلبرنز سلب  فملكوا 

                    وهل له ؼٌر أنطاكٌة سلب 

 من للشمً بما اللت فوارسه 

                    وإن بسابرها من تحته لتب 

 عجبت للصعدة السمراء مثمرة 

                    برأسه إن إثمار المنا عجب 

 سما علٌها سمو الماء أرهمه 

                    أنبوبه فً صعود أصلها صبب 

 ما فارلت عذبات التاج مفرلة 

                    إال وهامته تاج وال عذب 

 إذا المناة ابتؽت فً رأسه نفما 

                    بدأ لثعلبها من نحره سرب 

 عمت فتوحن بالعدى معاللها 

                    كؤن تسلٌم هذا عند ذا جرب 

 لم ٌبك منهم سوى بٌض بال رمك 

                    كما التوى بعد رأس الحٌة الذنب 

 فانهض إلى المسجد األلصى بذي لجب 
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                    ٌولٌن ألصى المنى فالمدس مرتمب 

 وابذن لموجن فً تطهٌر ساحله 

  لجب   لجة   بحر   أنت                     فإنما

 ٌا من أعاد ثؽور الشام ضاحكة 

                    من الظبى عن ثؽور زانها الشنب 

 ما زلت تلحك عاصٌها بطابعها 

                    حتى ألمت وأنطاكٌة حلب 

 حللت من عملها أٌدي معاللها 

                    فاستحلفت وإلى مٌثالن الهرب 

 أجرٌت من ثؽر األعناق أنفسها 

                    جرى الجفون امتراها بارح حصب 

 وما ركزت المنا إال ومنن على 

                    جسر الحدٌد هزبر ؼٌله أشب 

 فاسعد بما نلته من كل صالحة 

                    ٌؤوي إلى جنة المؤوى لها حسب 

 إال تكن أحد األبدال فً فلن التموى 

    فال نتمارى أنن المطب                            

 فلو تناسب أفالن السماء بها 

                    لكان بٌنكما من عفة نسب 

 هذا وهل كان اإلسالم مكرمة 
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                    إال شهدت وعباد الهوى ؼٌب

 
 

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

 
 
 
 

 
                                         

 
 

   

                   األ ر جــا نً  
 
 
 

  ناصح الدٌن أبو بكر أحمد بن دمحم بن الحسٌن  الماضً           
 . األرجانً

 
 460\ فً عام  (أ رجان  ) مدٌنة   التخوم الشرلٌة من فً  ولد      

 من شٌراز  اال ان  اصله   وان كان  مٌالدٌة  فهو1068– هجرٌة 
 المدٌنة المنورة  وطلب العلم   من االنصار  فً عربً   من  الخزرج 

شبابه  لد عٌن  مدرسا   رٌعان  أصبهان  وكرمان   وكان فً   فً 
 اكتملت شخصٌته  تولى منصب  بالمدرسة النظامٌة  فً اصفهان  ولما

وكان مبجال و   (عسكر مكرم)نابب لاضً  لضاة  خوزستان  ثم مدٌنة  
 (تستر   ) ذا مكانة مرمولة وشخصٌة مإثرة  ثم  انتمل الى مدٌنة  مكرما

  .(أرجان  )لٌتولى لضاءها  ثم تولى  المضاء  بمدٌنته  التً ولد فٌها 
: ٣وٍٞ  ك٢ ٗؼَٙ ٝحٛلخ ٗلٔٚ 
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 أٗخ أٗؼَ حُلوٜخء ؿ٤َ ٓيحكغ

 ك٢ حُؼَٜ أٝ أٗخ أكوٚ حُ٘ؼَحء                                           

 

 ٗؼ١َ اًح ٓخ هِض ىٝٗٚ حٍُٟٞ

   ح٩ُوخء     رظٌِق   ٫   رخُطزغ                                         
 

ولد عاصر األرجانً خمسة من الخلفاء  من دولة  بنً سلجوق          
  ومدح  امراءها  ووزرا ءها 

 
ٌمرب إلى الطبع   (ممطعاته و لصابده  )         األرجانً  فً  شعره 

ولرب المؤخذ  وربما  ٌظهر  عنده  التكرار  اال  أنه  ٌكون نتٌجة داللة 
عة  شعرٌة ٌناجً وٌمول فً ممط.شعورٌة تنبض بها ألفاظه المكررة

: فٌها سربا من  الحمام الحزٌن
 

ألول   ولد   ناحت    مطولة    ورلا      
ر   الشرلا     على  فنٍن  والصبُح  لد  نَوَّ

 
بكْت  وهً  لم  تُْبِعْد  بؤالفِها   النوى      

   كإلفً،   ولم   تفمد   لراءنها   الورلا 
 

كذا  كنُت  أبكً  ضلةً  فً   وصالهم     
    إلى  أن  نؤوا  عنً  فصار  البُكا  حماً 

 
مجانةً     –  لال  الفراق  –  فال تضربً  

    فتلمً  على  فمد   األحبة   ما   ألمى 
 

خذي الٌوم  فً  أنٍس  بؤلفن  وانطمً     
    بشكِر   زماٍن   ضم   شملكما   نطما 

 
وخلً  البُكا   مادام   إلفن   حاضراً      

   ٌكن    بٌن    لمٌاه     وؼٌبته     فرلا 
 

وفً  الدهر  ما  ٌبكً   فال   تتعجلًَّ     
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    وال تَحسبً شٌباً على حالٍة ٌبمى 
 
 مدح موفك الدٌن أبً ظاهر الخاتونً  فً  لصٌدة  المٌة  نجد        

 لٌنة   لصٌدة رلٌمة  الكثٌر  فهً  الشًء فٌها  من  التجانس والرلة
:- الجانب ٌمول فٌها  

 
هو ما علمِت  فالصرى  أو  فاعذلً    

     وترلبً   عن   أي    عمبى    تنجلً 
 

ال عاَر إن  عطلْت  ٌداي  من  الؽنى      
   كم  سابٍك  فً  الخٌل  ؼٌر   ُمحجل 

 
مالَه       – وصنُت وجهً – صان اللبٌم 

  دونً    فلم    ٌبذل    ولم     اتبذِل 
 

أبكً      لهٍم      ضافنً       متؤوباً   
      إن الدموع لرى  الهموم  النزِل  

 
 : وكذلن  مدح شهاب الدٌن أسعد الطؽرانً  ٌمول 

 
ألاِلّ      عن      ِطٌَّتً       المماال    

     وُحالَّ    عن     مطٌتًَّ     العماال 
 

فما   ُخِلك   الفتى   إال    ُحساماً   
      وما   خِلك   السرى   إال   ِصماال 

 
وما   راع    الدُّمى    إال    فراق      

   خطبُت   به   إلى   العلٌا   وصاال 
 

سموُت    لها    بزهِر    من     فُتُّوِ      
 ماال     اللٌل  ، وْجنح  بهم     هتفُت                                       

 
:  لال  عنه ابن خلكان 
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جان وموطن أسرته تستر وعسكر مكرم من خورستان )  منبت شجرته أرَّ

وهو وإن كان فً العجم مولده، فمن العرب محتده، سلفه المدٌم من 
 ًّ األنصار، لم تسمح بنظٌره سالؾ األعصار، أوسى االس خزرجٌّه، لس

ًّ الملم وفارس مٌدانه، وسلمان برهانه، من أبناء  النطك إٌادٌّه، فارس
فارس الذٌن نالوا العلم المتعلك بالثرٌا، جمع بٌن العذوبة والطٌب  فً 

 (.الري والرٌا
 

\ فً عهد الخلٌفة الممتفً ألمر هللا سنة  (تستر  )        توفً بمدٌنة 
.   مٌالدٌة عن عمر ٌناهز  الرابعة والثمانٌن سنة1149–  هجرٌة 544

.  (عسكر مكرم  )ولٌل فً رواٌة اخرى انه  توفً فً مدٌنة 
 

 الفخر  و        جل شعره فً المدٌح والوصؾ والشكوى والحكم واألمثال
 .وللٌل فً الؽزل والوصؾ  وبمٌة الفنون الشعرٌة 

:  وٌمول فً الحكمة 
 
 شاور سوان إذا نابتن ناببة 
 ٌوًما وإن كنت من أهل المشورات                                   
 

  فالعٌن تنظر منها ما دنا ونؤى
 ة بمرآ    إال   نفسها ترى وال                                      
 

 عبارة   بلطؾ  بطول  نفس و  الماضً االرجانً شعر       ٌتمٌز     
  المعنى  ظفر على  إذا.   األوصاؾ  كامل وكان ؼواصاً فً المعانً 

 لذا  جاءت  لصابده  فضالً  بعده  لمن   كامال و ال ٌدع  فٌه ٌستوعبه
 والمعنى  واجاد  ولد  جمعهما   فً اللفظ  ابدع   فمد. اؼلبها   طوٌلة 

ابٌات  شعرٌة  ثمانٌة   ٌوم  كل  ٌنظم   كان  انه  وتمكن  ولٌل بممدرة
. على الدوام  

 
لماضً ناصح ل ان  (الوفٌات بالوافً  )  الصفدي فً كتابه      ٌذكر 

َجانً  لصٌدة  كل اإلحسان  أحسن فٌها   ٌصؾ فٌها الشمعة الدٌن األّرِ
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 :  وهذه هً استؽرق سابر الصفات ولم ٌكد ٌخلً لمن بعده فضال   ولد
 

نّمت بؤسراِر لٌل كان ٌخفٌها  
 وأطلعت للبها للناس ِمن فٌها 

 
للب لها لم ٌرْعنا وهو مكتمن  

 إال  تَرلٌه  نارا  فً  ترالٌها 
 

سفٌهة لم ٌزل طول اللسان لها  
فً الحً ٌجنً علٌها صرؾ هادٌها 

 
ؼرٌمة فً دموع وهً تحرلها  

أنفاسها    بدوام    من   تلظٌها 
 

تنفست نفس المهجورة ادكرت 
عهد الخلٌط   فبات  الوجد  ٌبكٌها 

 
ٌخشى علٌها الردى مهما ألم بها  

نسٌم  رٌح  إذا  وافى  ٌحٌٌها . 
 

بدت كنجم هوى فً إثر عفرٌة  
 فً األرض فاشتعلت منه نواصٌها 

 
كؤنها ؼرة لد سال شادخها  

 فً وجه دهماء ٌزهاها تجلٌها 
 

أو ضرة خلمت للشمس حاسدة  
 فكلما  حجبت   لامت  تحاكٌها 

 
وحٌدة بشباة الرمح هازمة  

 عساكر اللٌل إن حلت بوادٌها 
 

ما طنبت لط فً أرض مخٌمة   
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إال  وألمر  لؤلبصار   داجٌها 
 

لها ؼرابب تبدو من محاسنها  
 إذا  تفكرت  ٌوما  فً  معانٌها 

 
فالوجنة الورد إال فً تناولها  

 والمامة  الؽصن  إال  فً  تثنٌها 
 

لد أثمرت وردة حمراء طالعة  
 تجنً على األكؾ إن أهوٌت تجنٌها 

 
ورد تشابن به األٌدي إذا لطفت  

 وما على ؼصنها شون ٌولٌها 
 

صفر ؼالبلها حمر عمابمها  
 سود  ذواببها  بٌض   لٌالٌها 

 
كصعدة فً حشا الظلماء طاعنة  

 تسمً  أسافلها  رٌا   أعالٌها 
 

كلوءة اللٌل مهما ألبلت ظلم  
 أمست لها ظلم للصحب تذكٌها 

 
وصٌفة لست منها لاضٌا وطرا  

 إن أنت لم تكسها تاجا ٌحلٌها 
 

صفراء هندٌة فً اللون إن نعتت 
والمد واللٌن إن أتمت تشبٌها 

 
فالهند تمتل بالنٌران أنفسها  

 وعندها  أن ذان  المتل  ٌحٌٌها 
 

ما إن تزال تبٌت اللٌل الهٌة 
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وما بها علة فً الصدر تظمٌها 
 

تحًٌ اللٌالً نورا وهً تمتلها  
ببس الجزاء لعمر هللا تجزٌها 

 
ورهاء لم ٌبد لؤلبصار البسها  

 ٌوما ولم ٌحجتب عنهن ؼادٌها 
 
 لمٌص  لد   تبطنها   كمّد  لّد

 ولم ٌمدر علٌها الثوب كاسٌها 
 

ؼراء فرعاء ال تنفن فالٌة  
 تمص  لمتها  طورا   وتفلٌها 

 
شٌباء شعثاء ال تكسى ؼدابرها  

لون  الشبٌبة  إال  حٌن تبلٌها . 
 

لناة   ظلماء   ما ٌنفن   ٌؤكلها  
 سنانها طول طعن أو ٌشظٌها 

 
مفتوحة العٌن تفنً لٌلها سهرا  

 نعم    وإفناإها    إٌاه    ٌفنٌها 
 

وربما  نال من أطرافها   مرض 
لم ٌشؾ منه بؽٌر المطع مشفٌها 

 
وٌلمها فً ظالم اللٌل مسعدة  

 إذا الهموم دعت للبً دواعٌها 
 

لوال  اختالؾ  طباعٌنا   بواحدة  
 وللطباع    اختالؾ   فً   مبانٌها 

 
بؤنها  فً  سواد   اللٌل مظهرة  
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 تلن التً فً سواد الملب أخفٌها 
 

وبٌننا  عبرات إن هم نظروا  
 ؼٌضتها خوؾ واش وهً تجرٌها 

 
وما بها موهنا لو أنها شكرت  

 ما بً من الحرق الالتً ألاسٌها 
 

ما عاندتها فً اللٌالً فً مطالبها  
 وال عدتها العوادي فً مباؼٌها 

 
وال  تكابد    حسادا   أكابدها 

وال   تداجً   بنً دهر أداجٌها 
 

وال تشكى المطاٌا طول رحلتها  
وال   ألرجلها   طرد    بؤٌدٌها 

 
إلى مماصد   لم تبلػ   أدانٌها 

مع كثرة السعً فضال عن ألاصٌها 
 

فلٌهنها أنها باتت وال هممً  
 وال  همومً   تعنٌها     وتعنٌها 

 
أبدت إلً ابتساما فً خالل بكا  

 وعبرتً أنا محض الحزن ٌمرٌها 
 

فملت فً جنح لٌل وهً والفة  
ونحن  فً حضرة  جلت أٌادٌها 

 
لو أنها علمت فً لرب من نصبت  

 من الورى لثنت أعطافها   تٌها 
 

 وخبرت أنها ال الحزن خامرها 
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  تناهٌها  اه النفس أبكا  بل فرحة
 

وأنها لدمت  فً  حٌث   ؼرته  
  تهدي  سناها   فزادت فً تاللٌها

 
 

 

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

 

 

اَرهً انجزء االول  ويهيه انجزء انثاَي 

 

 

 

 

 

فهرس الجزء االول 
 3 الممد مة                                  
  5المإلؾ فً سطور                        
 9الشعر فً العصر العباسً الثانً        

الشعراء 
 27الجزء االول                              
 29ابن نباتة السعدي                        
 39الشرٌؾ الرضً                         
  46ابو الماسم الوزٌرالمؽربً              
 53 ابن زرٌك البؽدادي                    
 59مهٌار الدٌلمً                           
 69 وجٌه الدولة الحمدانً                 

 75ابن الصباغ                              
 82ابو العالء المعري                      
 90 الشرٌؾ العمٌلً                       
 96ابراهٌم الحصري المٌروانً           
 100ابن رشٌك المٌروانً                  

 113    (صردر) علً بن الفضل البؽدادي
 121ابن سنان الخفاجً                     
 128علً الباخرزي                         

 139ابن حٌوس                             
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 146ابراهٌم  الحضرمً                    
 156منٌر الطرابلسً                        
 163ابو الحسن الحصري                   
 171 ابن الهبارٌة                           
 183تمٌم بن المعز الصنهاجً             
 190ابن النحوي التوزري                 

 197الطؽرابً                               
 209ابن الخٌاظ الدمشمً                  
 218ابراهٌم بن عثمان  الؽزي            
 225ابن حمدٌس الصملً                  

 246المٌسرانً                              
 255االرجانً                               
 263 فهرست الجزء االول                
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موسوعة  شعراء  العربٌة 
 

دراسة موسوعٌة لشعراء االمة العربٌة فً عشرة مجلدات 
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المجلد االخامس 

 

    شعراء العصرالعباسً  
 

 (المسم  الثانً    )                           

  
الجزء  الثانً 

 

 
 

                                  تالٌؾ 
                           الشاعر والباحث 

فالح نصٌؾ الحجٌة .                 د
                                الكٌــالنً 

 
 

                      
 
 
 
 

 
 

                    االبٌوردي  
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هو أبو المظفر دمحم بن أبً العباس أحمد  بن دمحم بن أحمد بن         

إسحاق بن دمحم بن إسحاق بن الحسن بن منصور بن معاوٌة بن دمحم بن 
عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أبً سفٌان بن حرب 

. بن أمٌة بن عبد شمس  األموي العنبسً األبٌوردي 
 

المرٌبة من  (كوفن ) مٌالدٌة  بمرٌة 1068–  هجرٌة 460\   ولد سنة 
 457\   سنة ولد انه بخراسان  ولٌل  فً رواٌة اخرى  (ابٌورد)مدٌنة 
 مٌالدٌة وكانت موطن أهله وألاربه  ولمب باالبٌوردي 1064- هجرٌة

الخراسانٌة وربما لٌل له الكوفنً نسبة الى   (ا بٌورد )نسبة الى مدٌنة 
 .التً ولد فٌها (كوفن  )لرٌة 

 
    لدم الى  بؽداد فً صباه وألام بها لرابة عشرٌن سنة او تزٌد 

:  ولد لال 
تنكر لً دهري ولم ٌدر أنـنـً   

              أعز وأحداث الزمـان تـهـون 
فبات ٌرٌنً الخطٌب كٌؾ اعتداإه  

             وبت أرٌه الصبر كـٌؾ ٌكـون
 

 ولد اتصل  خالل هذه الفترة بالخلٌفة العباسً الممتدى بؤمر هللا           
فلما توفً اتصل  بولده المستظهر باهلل  ولد مدحهما ونال حظوةً  ومكانة  

 :طٌبة عند كل منهما  وتحسنت احواله  ٌمول فً المدح 
 

ٌلمى الزمـان الـى كؾ مـعّودة  
 فً ندوة الحً تمـبٌال وإرفـا دا                                      

 
محسـد الجـد لم تطـلع ثنـٌـته 

 ن المكارم ال ٌـعد من حسـادا                                      م
 

ًّ به    ٌا خٌر من وخدت إٌدي المط
 من فرع خنـدؾ آبـاء وأجدادا                                      
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رحلـت فالمـجد ال ترلى مدامعه 
  ولم ترّق علٌـنـا الـمزن أكبادا                                     

 
وضاع شعر ٌضٌك الحاسدون به  
 ذرعاً وتوسـعه االٌـام انشـادا                                       

 
فلم أهب بالـموافـً بعد بٌنكم  

 وال حمدت ولـد جّربـُت أجوادا                                       
 

ال ٌخضعون لخطب إن ألـم بهم  
 وهل تـهزَّ الرٌـاح الهوج أطوادا                                   
  

المزٌدٌة  )وكان لد أخرج من الحلة   (الحٌرة  ) وكانت إلامته بثؽر      
 :  لرب بابل  مكرها فمال فً ذلن   (
 

أبابل ما وادٌن بالرفد مـفـعـم  
 لدٌنا وال نادٌن بالـوفـد آهـل                                    
 

لبن ضمت عنا فالبالد فـسـٌحة   
 وحسبن عارا أننً عنن راحـل                                 
 

لبن كنت بالسحر الحـرام مـدلة  
 فعندي من السحر الحالل دالبل                                   
 

لواؾ تعٌر األعٌن النجل سحرها   
. خٌمت فـٌه بـابـل مكان  فكل                                   

 لمد اتصل بكبار رجال الدولة فً عصره ومدحهم  كنظام الملن         
وابنه مإٌد الملن والسلطان   ملكشاه وابنه السلطان دمحم  وكلهم من 

السالجمة  كما مدح عدداً من األمراء العرب ولد لال فً أبً النجٌب عبد 
 :الرحمن بن عبد الجبار المراؼً  وكان من رجال زمانه وفضالبهم 

 
 شعر المراؼً وحوشٌتم   كعمله أسلمه أسممـه      
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ٌلزم مالٌس له الزمـا   لكنه ٌترن ما ٌلزمـه         
 

وكان ٌستعمل فً شعره لزوم ماال ٌلزم  كما كان ٌفعل ابو العالء        
 .المعري لبله 

 
ولٌل  فً وصفه  انه  كان حسن السٌرة جمٌل األثر له معاملة         

 الطرٌمة   جمٌل االعتماد   الدولة  حسن   أفضل رابعة  فخر الرإساء
متصرؾ فً فنون جمة من العلوم، عارؾ بؤنساب العرب ، فصٌح الكالم 
حاذق فً تصنٌؾ الكتب ، وافر العمل كامل الفضل،  فرٌد دهره ووحٌد 

. وكان فٌه  تٌه  وكبر وعزة  نفس. عصره
:  وكان إذا صلى ٌمول فً دعابه 

.  اللهم ملكنً مشارق األرض ومؽاربها 
 .
 كان  االبٌوردي من األدباء المشاهٌر فمد كان  رواٌة ونسابة          

:  ثالثة السام   وشاعرا ظرٌفا وله دٌوان كبٌر  كان لد لسمه 
االول العرالٌات وهً المسم الربٌسً من دٌوانه وهً لصابد شبابه 

 الممتدي والمستظهر : وأكثرها فً مدح الخلٌفتٌن
  

 النجدٌات فهً ممطعات ؼزلٌة لالها بعد أن جاوز األربعٌن،:الثانً 
:  ومنها هذه االبٌات 

 
نزلنا بنعمان األران ولـلـنـدى 

 سمٌط به ابتلت علٌنا المطارؾ                              
 

فبت أعانً الوجد والركب نـوم   
ولد أخذت منً السرى والتنابؾ                                 
 

وأذكر خودا إن دعانً إلى النوى  
 هوها أجابته الدموع الـذوارؾ                                     
 

لها فً مؽانً ذلن الشعب منزل   
لبن أنكرته العٌن فالملب عارؾ                                  
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ولفت به والدمـع أكـثـره دم  
كؤنً من جفنً بنعمان راعؾ                                    
 
 .   الفخر وشكوى الزمان  فً  فؤكثرها أما الوجدٌات   

: ومن الوجدٌات هذه االبٌات 
 

فلما انتهت أٌـامنا علـمت بنا 
 وكان الٌنا فً السرور ابتسامها                                        

 
وصرنا ناللً الناببات بؤوجـه  

شدابد أٌـام للٌـل رخـاإهـا                                       
 

فصارت علٌنا بـالهموم بكاإها 
رلاق الحواشً كاد ٌمطر ماإها                                        

     
.  ولد رتَّب الشاعر  االبٌوردي دٌوانه وصنفه بنفسه ولّدم له

 
 أجمع النماد على جودة شعر األبٌوردي، إذ راعى فً لصابده         

إحكام المبانً وتكافإ األلفاظ والمعانً وابتعد عن حوشً الكالم وجمع 
 البدوي    ولوة  الحضري  رلة وبٌن وجزالتها   األلفاظ  بٌن عذوبة

. وؼلظته 
 

       تُظهر أخالق األبٌوردي التً اتَّصؾ بها، مذهبه الشعري المترفع  
البعٌد عن المدٌح الرخٌص  فمد وصؾ بؤنه كان كبٌر النفس عظٌم الهّمة 
جمٌل المنظر من الرجال  لم ٌسؤل أحداً شٌباً  وكان عفٌفاً كرٌماً من أهل 

الدٌن والتموى  والصالح مع بعض تٌه وزهو  ٌطلمه على نفسه من 
 (العبشمً المعاوي)صفات، وكان ٌفتخر بؤموٌته وٌطلك على نفسه 

 وكان ترفعه واعتزازه بؤموٌته ٌبعدانه عن الخوض فً الفتن والتملبات 
والخصومات التً حدثت  فً  عصره  فلم ٌفّضل خلٌفة على آخر، ولم 

: ولال  ٌفخر بنفسه. ٌمٌّز صحابٌاً
 

ٌـا مـن ٌساجلنً ولٌـس بمـدرن  

شـؤوي وأٌـن له جاللـة منصبـً                                           
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ال تتعبـن فــدون مـا حـاولتـه  

خـرط المتـادة وامتطـاء الكوكـب  
 

والمجــد ٌعلــم أٌنـا خٌـر أبـا  
فاسؤلـه تعلـم أي ذي حسـب أبـً  

 
جـدي معاوٌـة األؼـر سمـت بـه  

جرثومـة مـن طٌنها خلـك النبـً  
 

ورثتـه شـرفـا رفعــت منــاره  
فبنـو أمٌـة ٌفخــرون بـه وبـً 

 
 

وكان من أخبر الناس بعلم األنساب  حتى لٌل انه نمل عنه الحافظ       
 طاهر   بن  دمحم  أبو الفضل   الحافظ  ولد روى عنهت األثبات الثما

:   الممدسً فً ؼٌر موضع من كتابه الذي وضعه فً األنساب  ولال فٌه
. إنه كان أوحد زمانه فً علوم عدٌدة  

  
 فً  كثٌر ولال الشعر فً المد ح  والوصؾ والؽزل  فً االؼلب        

 :من الفنون الشعرٌة  ومن شعره فً الؽزل
 

وهٌفاء ال أصؽً إلى من ٌلومنً   
  علٌها وٌؽرٌنً بها أن أعٌبـهـا

 
أمٌل بإحدى مملـتـً إذا بـدت   

  إلٌها، وباألخرى أراعً رلٌبها
 

ولد ؼفل الواشً ولم ٌدر أننـً 
    أخذت لعٌنً من سلٌمى نصٌبها

 
 : ولال فً الؽزل اٌضا 
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لـم ٌبـك منـً الحـب ؼٌـر حشاشـة  
 تشكـو الصبابـة فاذهبـً بالبالً 

 
أٌـبـل مــن جلــب السمـام طبٌبـه  

 وٌفٌك مـن سحرتـه عٌن الرالً 
 

إن كـان طرفـن ذاق رٌمــن فالــذي  
 ألمـى مـن المسمً فعل السالـً 

 
نفسـً فـداإن مـن ظـلـوم أعطٌــت  

 رق الملـوب وطاعـة األحــداق
 

 :وذكر أبو زكرٌا ابن منده فً تارٌخ أصبهان  االبٌوردي  فمال        
 
فخر الرإساء أفضل الدولة، حسن االعتماد جمٌل الطرٌمة، متصرؾ )     

فً فنون جمة من العلوم، عارؾ بؤنساب العرب، فصٌح الكالم حاذق فً 
وكان . تصنٌؾ الكتب، وافر العمل كامل الفضل، فرٌد دهره ووحٌد عصره

اللهم ملكنً مشارق : فٌه تٌه وكبر وعزة نفس، وكان إذا صلى ٌمول
 (األرض ومؽاربها

وذكره الحافظ ابن السمعانً فً كتاب األنساب فً ترجمة المعاوي         
كان ٌنسب إلى معاوٌة األصؽر الممدم ذكره فً : وفً كتاب الذٌل ولال

عمود نسبه   
:  ومن اخباره  المشهورة 

أنه  كتب رلعة إلى أمٌر المإمنٌن المستظهر باهلل وعلى رأسها  الخادم  ) 
المعاوي فكره الخلٌفة  النسبة إلى معاوٌة  فحن  المٌم  من المعاوي  

. (ورد  الرلعة  إلٌه فصار العاوي 
 :  ومن جمٌل شعره

 
ملكنا ألالٌم البـالد فـؤذعـنـت  

  لنا رؼبة أو رهبة عظمـاإهـا
 

فلما انتهت أٌامنا علمـت بـنـا   

  شدابد أٌام لـلـٌل رخـاإهـا
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وكان إلٌنا فً السرور ابتسامهـا   

  فصار علٌنا فً الهموم بكاإهـا
 

وصرنا ناللً الناببات بـؤوجـه   
  رلاق الحواشً كاد ٌمطر ماإها

 
إذا ما هممنا أن نبوح بما جنـت  

   علٌنا اللٌالً لم ٌدعنا حـٌاإهـا
 

      اما وفاته   فمد توفً ٌوم الخمٌس العشرٌن من ربٌع األول       
 مٌالدٌة  1113–  هجرٌة 557سبع وخمسٌن وخمسمابة \ سنة 

 :بؤصبهان مسموما  ولد رثاه  ابو اسماعٌل الطؽرابً  فمال فٌه 
 

إن سـاغ بعـدن لً ماء على ظمـؤ   . 
 فال تجـرعت ؼـٌر الصاب والصبر 

 
أو إن نظرت مـن الدنٌـا إلى حسـن  

 مـذ ؼبـت عنً فال متعت بالنظـر 
 

صحـبتنً والشباب الؽض ثم مضـى  
 كما مضٌت فما فً العٌش من وطر 

 
هبنـً بلؽت مـن األعمـار أطولهـا  

 أو انتهٌـت إلـى آمـالـً الكبـر 
 

فكـٌؾ لـً بشباب ال ارتجـاع لـه  
 أم أٌن أنت فما لً عنن مـن خبـر 

 
سبمتمـانً ولـو خـٌـرت بعدكمـا  

 لكــنت أول لحـاق علـى األثـر
 

:  وله تصانٌؾ كثٌرة مفٌدة



 276 

تارٌخ أبٌورد  -    1
كتاب المختلؾ والمإتلؾ -2
طبمات العلماء فً كل فن   -  3
ما اختلؾ وابتلؾ فً أنساب العرب  -4
تعلة المشتاق الى ساكنً العراق - 5

 . وكذلن له فً اللؽة مصنفات كثٌرة لم ٌسبك إلى مثلها
.  وكان حسن السٌرة جمٌل األثر له معاملة صحٌحة

 
  ولما اجتاح الصلٌبٌون فلسطٌن واستولوا على مدٌنة  المدس كتب أبو 

 : المظفر األبٌوردي   لصٌدته الحماسٌة  المشهورة ومنها هذه االبٌات 
 

مزجنا دمانا بالدموع السواجـم   
    فلم ٌبك منا عرضة للمراجـــم  

 
وشر سالح المرء دمٌع ٌرٌمـه   

  إذا الحرب شبت نارها بالصوارم  
 

فإٌهاً بنً اإلسالم إن وراءكـم   
   ولابع ٌُلحمن الذُرى بالمناســـم  

 
وكٌؾ تنام العٌن ملء جفونها   

    على هفوات أٌمظت كل نابـــم  
 

وإخوانكم بالشام ٌضحى ممٌلهم   
  ظهور المذاكً أو بطون المشاعـم  

 
تسـومهم الروُم الهـواَن، وأنتـم   

ون ذٌَل الَخْفِض فِعَل المسالِم     تجرُّ
 

وكم من دماء لد أبٌحت ومن دمى  
  تُواري حٌـاًء حسـنَها بالمعاصِم  

 

وتلن حروٌب من ٌَِؽْب عن ؼماِرها  
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   لٌسـلَم ٌمـرْع بعدها سـنَّ نادِم  
 

سللن بؤٌدي المشـركٌن لواضباً   
  ستؽمد منهم فً الكلى والجمـاجِم  

 
ٌكـاد لهـنَّ المسـتجنُّ بطـٌبٍة    

 ٌنادي بؤعلى الصوِت ٌا آَل هاشِم     
 

أرى أمتً ال ٌُشرعون إلى العدى   
 رماَحهم، والدٌن واهـً الدعابِم       

 
أترضى صنادٌُد األعارٌِب باألذى   

 وٌؽضً على ذّلٍ كمـاةُ األعـاجِم                                         
  

فلٌتهم، إذ لم ٌذودوا حمٌَّةً   
  عن الدٌن، ضنُّوا َؼٌرةً بالمحارِم  

 
وإن زهدوا فً األجر إذ حمس الوؼى   

  فهالَّ أتوه رؼبة فً الؽنابِم  
 

لبن أذعنت تلن الخٌاشم للبرى   
  فال عطسوا إال بؤجدع راؼِم  

 
دعوناكم والحرب ترنو ملحةً   

  إلٌنا بؤلحاظ النسور المشاعِم  
 

ترالـب فٌـنا ؼـارة عـربـٌةً   
 تطٌل علٌها الـروم عـضَّ األبـاهِم    

 
فإن أنتم لم تؽضبـوا بعـد هـذه   

لجـرابِم      با    رمٌـنا إلـى أعدابـنا                 
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                           *************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 حرٖ  ه٬هْ  ح١َُٛ٫ 
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 مخمػف بغ عمي بغ عبج القػي َٛ رٖ ػزي هللا رٖ      ٛٞ  حرٞ حُلظٞف  ٕ
 ٝه٤َ  حرٞ حُلظق .  ح٧ػِ ح٩ٌٓ٘ي١ٍ ح١َُٛ٧ُوخ٢ٟ أ ػزي حُو١ٞ حُِو٢ٔ

. ح٠٣خ 

 

 ٬٤ٓى٣ش 1138  ـ  ٛـ٣َش 532\ ٓ٘ش        ُٝي رٔي٣٘ش ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش رَٜٔ

ٝطظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي ػِٔخثٜخ ٝٗ٘ؤ ٝطؼِْ ك٤ٜخ  ٝىٍّ  ك٢ ٓيٍٓش حُلخكظ٤ش 

ِل٢ أكٔي رٖ دمحم ٝٗظْ حُ٘ؼَ ك٤ٜخ ٝٗزؾ ِّٔ   ك٤ٚ،ٝحطَٜ  أٓؼخٍ حُلخكع حُ

حُوخ٢ٟ حُ٘خػَ ) ٝ (حُوخ٢ٟ حُلخَٟ)ْٜٝٓ٘ ػِٔخء ػَٜٙ  رؼيى ٖٓ

   ٝ( حرٖ كخطق)ٝحُؼخُْ حُلو٤ٚ ( حُو٤ِلش  حُؼخٟي)ٝ (ح٤َُٗي رٖ حُِر٤َ

 (ػزي حُٔئٖٓ رٖ ػ٢ِ حُٔٞكي١) ٝ (حُ٘خَٛ ٬ٛف حُي٣ٖ ح٣٧ٞر٢)

. ٝؿ٤َْٛ 

 

       ػْ حٗظوَ ح٠ُ حُوخَٛس كؼخَٗ ك٤ٜخ  ح٫َٓحء  ٝحٍرخد حُيُٝش  ًٝظذ ٖٓ 

حُوخَٛس ح٠ُ كوٜخء حُٔيٍٓش حُلخكظ٤ش حُظ٢ ًخٕ ط٤ٌِٔح ك٤ٜخ  ٍٓخُش  ٣وٍٞ 

: ك٤ٜخ 

 

ًظزض أ١خٍ هللا روخء ٓٞح٢َُّ حُلوٜخء أٗـْ حُٜٔظي٣ٖ ٝٛٞحػن )       

حُٔؼظي٣ٖ، ٖٓ َٜٓ كَٜٓخ هللا، ٝهي هَؿض رظخَٛٛخ ٤ُِش حُـٔؼش ُِِ٘ٛش 

 (  ...ٓغ ح٧َٓحء أىحّ هللا ػ٢ِّ حٓظيحى ظِْٜ

 

:   ٟٜٝٔ٘خ ًٌُي   ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓطِؼٜخ 

 

 ٢َٗٓٝ رزؼي أٍٟ حُيَٛ أٗـخ٢ٗ

  ٝأٛخرخ    َٓس  كخهطؤ  روَد                                              

ّٞ كب٢٘ٗ   كبٕ أٍط٘ق ٜٗي حُيٗ

  ٛخرخ  حُٔ٘ظض  ُِز٤ٖ طـَػض                                              

 

ٓؼ٤ي رٖ ؿِحٍ  ) أرخ حُلٖٔ  ُٝو٢ ك٤ٜخ        ػْ ػخى  ح٠ُ  ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش 

  ٤ٗجخً ٖٓ ٗؼَٙ ( أر٢ حُلٖٔ )  ١ِٝذ ٖٓ ًخطذ ح٠َُؿخّ (حُٔخ١َٓ

 ُِّٚٓ ٜ٘ٔخ ٝرؼٞ طَ ّٔ ٣ٝـؼِٜٔخ   (ٓٞح١َ حُوٞح١َ ) ٓٔخٙ   حُٚ  ًظخرخً  ٠٤ُ
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١ ٗلَٙ، ك٢ ) ٍّ ًٔخ ؿخء ك٢ ٍٓخُش  (  رلَٙ ٗـ٢ٔ كٌِٚ، ك٢ كٌِٚ، ٝى

:  ٣ٝوٍٞ ًظزٜخ رؼي ًُي ا٤ُٚ

 

   ْٖ ٌُ ٌَُّد ُْ    ٣ َٜ ُٔ ِٖ حُ َٔ  ٫ُٞ أَرٞ حَُل

َِ ًِ ٜخ  ٖٓ    ًح ِِّ ًُ       ٢ُ ك٢  حُز٣َِِّش  

 

ُٙ  كَوَِي    حْؿظََيٟ    َُ ٠ًُ طٞح٠َُ  كَْو ْٞ َٓ 

َٓشَ ًخرَحً ػٖ    ًخرَِ       ١َٝ٣ حَُثخ

 

حهَُٚ    ََ ِىْىُص    كِ َٝ ِىْىُص  ٝٓخ   َٝ  ُٝوي  

ُٕ  ُي٣ي  ٣خ َِ ح     أ٠َٗ  أًَٞ  رخ     حُطَّخٛ

 

ْٚ أَهخَى أَرخ حُٔؼخ٢ُ ًِّٜخ      ُٜ  كخه

َِ ّىٍ     ٗخً ُٝ     رظل٤ٍّش   ٖٓ   َػْزِي   

 

ّْ  ك٢  ٗؼٍٔش   ٝٓؼخىٍس     ْْ  ُٝى  ٝحَِٓ

َِ ٍٍ   ك٢     آِه ّٝ      ٍُٓٞٛٞش  ٖٓ  أَ

   

 ًخٗض هي  ٛـ٣َش 563ٝ  \ ٓ٘ش ٛو٤ِش         ػْ حٗظوَ ح٠ُ  ؿ٣َِس  

ٌُٖٝ . ػخٓخ  رؼٔخ٤ٖٗ  هَؿض ٖٓ أ٣ي١ ح٤ُِٖٔٔٔ هزَ ٌٛح حُظخ٣ٍن

 ٕ  ك٤ٜخ ٢ِٔٔٓحًٍخٗٞح ٣ٌِٕٔٞ ٓغ   حُـ٣َِس   كٌٔٞح  ح٣ٌُٖ حٍُ٘ٞٓخٗي٤٣ٖ

أىص ا٠ُ حُىٛخٍ ح٧ىد ٝحُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ حُؼَر٤ش، ف  طٔخٓقح٤ٍٓخٓش 

 ٖٓ  ك٤ٜخ ًزخٍ حُ٘و٤ٜخص ح٤ٓ٬ٓ٩شًخٕ ٣ٔيف  ( حرٖ ه٬هْ )ك٘خػَٗخ 

ٖٓ حهٚ  (أرٞ حُوخْٓ رٖ حُلـَ)حُوخثي  ًٝخٕ أٓؼخٍ حرٖ حُوخْٓ رٖ حُلـَ

  .( حَُِٛ حُزخْٓ ك٢ أٝٛخف أر٢ حُوخْٓ )ًظخرٚ ٝهي ٛ٘ق ك٤ٚ حٛيهخثٚ 
 

: ٣ٝوٍٞ ك٤ٚ ٓخىكخ 

 

 ٝك٠ ر٢٘ حُيَٛ ًَ ٓؼ٠ِش 

  ٝحُٔٞحؿ٤ي  كخص  ح١ٌُ  ٖٓ                                         

 

 هي أهْٔ حُلٔي ٫ ٤ٔ٣َ ا٠ُ 

  رٖ كٔٞى حُوخْٓ ؿ٤َ أر٢                                            
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  ٓؼًَش    ُِ٘ٞحٍ  ٣يٙ ك٢

 ٛخٍّ حُـ٤ي أٍٟ رٜخ حُزوَ                                            

 

  ٗخٍ هَٟ   ٤٠ُِٞف ٝػ٘يٙ

  ٣ٞى١  ًِٔخ  حُزٍِ طؼَكٜخ                                             

 

 (  حُؼخ٢ٗ ٤ُْٝ)حٍُ٘ٞٓخٗي١   ٛو٤ِش   ا٠ُ ِٓي  رٔي٣لٚ  طٞؿٚ    ًٌُٝي  

  ح٤ُِٖٖٔٔٔٓ  ٛو٤ِش ٝك٢ ٓي٣ق ُػٔخثٜخ  ك٢ ٝٛقٙ ٝٗؼَ .ٝهٞحىٙ

ك٬٠ً ػٔخ ك٤ٚ ٖٓ ٛيم حُظ٣َٜٞ ٫ٝ ٤ٓٔخ ك٤٘ٔخ طٌِْ ػٖ - ٝح٤ُٔٔل٤٤ٖ 

 ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘خ ُٖٔ ٣يٍّ أكٞحٍ  ٣ؼي ٝػ٤وش طخ٣ٍو٤ش- ٓ٘خٛيٛخ حُطز٤ؼ٤ش 

   .حُـخ٤ُش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ؿ٣َِس ٛو٤ِش رؼي ٜٗخ٣ش طخ٣ٍوٜخ ح٢ٓ٬ٓ٩

:  ٣ٝوٍٞ ك٢ ٝٛق رًَش ك٤ٜخ 

 

 رًَش رًٍٞض ك٘لٖ ُي٣ٜخ 

 ٗٔظل٤ي حُـٔخٍ ك٢ ٟو٠خف

 

 هطَص ٖٓ هَحٍٛخ رؼ٤ٕٞ 

  ؿخىٍط٘خ رؤَٓع ح٩ُظٔخف

 

 طَٔم حُِلظش حهظ٬ٓخ ٝط٢٠ٔ

 ٗظَس حُٜذ هخف اٌٗخٍ ٫ف

 

 هي ٛلض ٝحػظ٠ِ حُلزخد ػ٤ِٜخ 

 ك٢ٜ ٤ٓخٕ ٓغ ًئّٝ حَُحف

 

 .أ١ ىٍع ٜٓٞٗش حُ٘ٔؾ طٔظي 

  حُٔٞحه٢ ك٤ٜخ رٔؼَ حُٜلخف

 

 ْٜٓ٘ حُوخثي  رؼي هَٝؿٚ ٜٓ٘خ  ٣ٌخطزْٜ ٣ٌٝخطزٞٗٚ.ُٚ ك٤ٜخ أٛيهخء  ًٝخٕ   

٤ِْٔش(ؿخٍحص رٖ ؿٖٞٓ) َ٤ِْ  ٝح٤ُ٘ن (حرٖ كخطق)ٝح٤ُ٘ن   هخٛش حٌُِٔٔش حُـُ

 . (ح٤ُٔي حُل١َٜ)
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ُْ ٣ِزغ إٔ ػخٝىٙ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حَُكِش ٖٓ ؿي٣ي، كٌٛذ ك٢ ٌٛٙ حَُٔس       

 حُظخرؼ٤ٖ ُِيُٝش حُلخ٤ٔ١ش ك٢ ( ر٢٘ ٣ٍُغ )ا٠ُ ح٤ُٖٔ ًٝخٗض طلض كٌْ 

َٜٓ .
 
ٖٓ ػـٍٞ حُزلَ ٢ٛٝ ٤ٓ٘خء ١َٜٓ   (ػ٤ٌحد )ٓي٣٘ش د ًخٕ ٣ٌؼَ حٍُِ٘ٝ     

ًظذ ا٠ُ ح٣َُُٞ   (ػ٤ٌحد) ٓي٣٘ش  ٖٝٓ( ؿيس)ٗٔخ٢ُ  طوغ  ح٧كَٔ

٣ؼي ٗلٔٚ  ًخٕ أٗٚ د  ك٢ ػيٕ (أر٢ رٌَ حُؼ٤ي١ )ح٩ٓٔخػ٢ِ٤ ح٧ى٣ذ 

 : ك٤وٍٞ ك٢ ٍٓخُظٚ  ر٣ِخٍطٚ ًٝخٗض ٗلٔٚ طوظ٤٠ٚ حُٞػي

 

ػ٠ِ أ٢ٗ ػَٟض ػ٤ِٜخ ح٤َُٔ ٝاُػخؿٚ، ٝحُولَ ٜٝٓ٘خؿٚ، ٝحُزلَ  ) 

  (...ٖٓ ػخُؾ حُ٘ٞم ُْ ٣ٔظزؼي حُيحٍ: ٝأٓٞحؿٚ، كؤرض ا٫ حُزيحٍ، ٝأٗ٘يص

 حُٔؼَٝف ٝحُٔظْٜ رِٜظٚ حُ٘خػَ (ػٔخٍس ح٢٘ٔ٤ُ)٣ًٌَٝ ك٢ حَُٓخُش       

 :رخ٩ٓٔخػ٤ِ٤ش ك٤وٍٞ

ٍُٓٞس، ٣ٝـٔغ ٓخُحٍ ٣وظَٜ ٢ُ هَإٓ ٓلخٓي حُل٠َس )     ٢ُ حُؼخُْ   ك٢ 

ٍٞس، كظ٠ ٍأٟ حُٔلَ ٝآ٫طٚ  ُٛ  إٔ حُٔلَ  ٝهي ػِٔض حُل٠َس.ٜٓ٘خ ك٢ 

ا٤ُٜخ، ك٤ٌِٖ حٌُٖٔ ٝحٌُٕٔٞ ٠ٓٔٞٗخً ُي٣ٜخ، ٓلٔ٘ش ٓـِٔش إٔ ٗخء هللا 

 .(طؼخ٠ُ

.  أ١ ٝؿي  ١ٞٓت هيّ  ُ٘لٔٚ  هزَ  ٓلَٙ  ح٠ُ ػيٕ 

 

 ٛـ٣َش  حٍطلَ ح٠ُ ػيٕ  ٓظخؿَح ًٝخٕ   ُٚ حٛي هخء 565\     ٝك٢ ػخّ 

ٝأكزش  ك٤ٜخ ك٤غ  ًخٗض ُٚ ٍٓخثَ  ًؼ٤َس  ٓغ ػيى ٖٓ حٛيهخثٚ  ك٤ٜخ  

  (565) ٝىهَ ػيٕ ٓ٘ش  (ػزي حُ٘ز٢  رٖ ٜٓي١)ْٜٝٓ٘   ٛخ كذ ُر٤ي  

   رلَحً ك٢ طـخٍس، ػْ ؿخىٍٛخٛـ٣َش 

 

  ًخٕ ٝ ( ٣خَٓ رٖ ر٬ٍ)  ا٠ُ ح٣َُُٞ  رٔي٣لٚ  ه٬هْ طٞؿٚ حرٖٝ         

 ٝأر٢ حُٔؼٞى ُٝي١ حُيحػ٢ حرٖ ػَٔحٕ رٖ ٓزؤ  دمحم)٤ٛٝخ ػ٠ِ ٌٛح  

  . (ح٣ٍُِؼ٢

 

: ٣ٝوٍٞ ك٢ حُٔيف 

 

   ٖ َٓ ٝ     ُّ َُ  ح٩ٓخ  ٣خ  أ٣ٜخ  حُلخكُع  حُلْز

ُي                                             َٔ ِٕ     ٣ُؼظ   ػ٤ِٚ  ٖٓ  رؼِي  ٍّدِ   حُؼَ
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   ُٜٚ  أٗض   ح١ٌُ   ٓخ   ٠٣خ٤ٛٚ      ٣ٝ٘ز

ِِْن ٝحُُوِن ٓخ ر٤ٖ حٍُٟٞ    أكي       ك٢ حَُو

 

ٌَ   ُٖٔ    ٝحكخَى      ٓـظي٣خً     كؤٗض   رل

ٌٍ   ٝٓخ   ر٤ٖ   حُؼيٟ     أُٓي       ٝأٗض  ري

 

ِٝ     هخ١زٍش    َُ   ح٧ٍ  ٝهللاِ  ُٞ  ٍحّ  أٛ

يٝح ـِ ٣    ُْ  َِ ٍَ  ٌٛح  حُيٛ ؼ٬ً ُٚ  ١ٞ ِٓ       

 

ٜوَؼخً      كِط٘خً     ِٓ ّْ   رٚ   أ٣ٍل٤ّخً     َِ  أً

ٍِ        ط٘ؼِوُي      ػ٤ِٚ     أ٣ُٞشُ     ح٧ك٠خ

 

ٓي٣٘ش حٓظوَ دػْ   (ُر٤ي  )ٝ  (ػيٕ)      ٝرو٢  ٣ظخؿَ ر٤ٖ  ٓي٣٘ظ٢   

 ٜٓخُلٚ   طزؼخً ٫هظ٠خء ٛخ ر٤ٖ َٜٓ ٝحُلـخُ ٝح٣ٖٔ٤ُض ٢ُٓٞ (ػ٤ٌحد)

 .     ٝرو٢ ك٤ٜخ حُظـخ٣ٍش

 

 ـ ؿ٣َش  ٛـ567\ٓ٘ش   (ػ٤ٌحد )       طٞك٢ حرٖ ه٬هْ  رٔي٣٘ش 

. ٬٣ى٣ش   1172ّ

 

       حرٖ ه٬هْ ًخٕ حى٣زخ  ٗخػَح  ِٜٓٔخ ًٝخطزخ ٓظ٬َٓ كخ٬ٟ  ًٝخٕ  ًح 

كيػخً، ٝكلع ٤ٗجخً ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ّٛخً ١ٝػوخكش ٝحٓؼش ك٢ ػِّٞ حُي٣ٖ كن

ػِّٞ حُؼَر٤ش ٝأهزخٍ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء ٣َٝٓٝخص ح٧ىرخء ػخٍكخ د

  .ظَٜ أػَٙ ؿ٤ِخً ك٢ ٗؼَٙٝهي ٝح٩هزخ٤٣ٍٖ، 

َُ     ٝحُـَُِي     : ٖٝٓ ٗؼَٙ ك٢ حُـٍِ  ز ّٜ َٕ  حُلز٤ُذ   كزخٕ   حُ   رخ

ٛخ     ًزَُي َّ     ٝأٍَٝع   حُـْٔ   ٗخٍحً   ك

 

  ُْ ٌُ ّٞ   ػٖ   ح٧كزخد   ٣ٝل  ٤ًق  حُِٔ

ُي َٔ        ػ٘ي   حَُك٤َ   ٝهِز٢   ٗلُّٚ      حٌُ

 

ٍُّ     كظخٍس     ؿخىٍس       ؿٔؼَْض    هلل    َى

ِٖ   ٤ٗجخً   ٓخ   ُُٚ     ػيُى        ٖٓ   حُٔلخٓ

 

 ٛخَىْص   رٔوِظِٜخ    ح٥ٓخَى      هخٟؼش 
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ُي ْٓ         ٝٓخ  ػـ٤ذ  ُٜخ  إٔ  طو٠غ     ح٧

 

ٛخ     ٌٗ٘ذ   َِ  ك٢  ؿ٤يٛخ  ًٌٛذ  ك٢  ػـ

ُي ُٜ ُٗ        ك٢  ١َكٜخ  ه٠ٌُُذ  ك٢  ٣ٍوٜخ     

 

   ٍٖ َٔ ِٓ ٍٖ  ٝحَُىُف  ًٝ     َٛ ٝ ًٝ َُ ْٜ  حُو

يٝح ِٜ ٍٝ  ُٜخ    ٗ ٍٖ  ٓخ ُٓ  ٖٓ ُّ       ٝحُ٘خ

 

ّٕ  حُٔلخٖٓ  ١َُحً  ك٤ي  هي     ؿٔؼض     أ

ٌٍ  ك٢   حُل٠٘     طِوُي       ٝك٢  أػخى٣ي  ٗخ

 

َٕ     ُوي     إ  ٢٘ٓ٫  ك٢  ٛٞحَى  ح٬ُثٔٞ

ُٜيٟ    ؿَليٝح       كخىٝح ػٖ حُلّن كوخً  ٝحُ

 

 

             ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رز٬ؿظٚ  ٝٓؼش ٓؼخ٤ٗٚ ٬ٓٝٓش حِٓٞرٚ  ٝهخٍ 

حُ٘ؼَ ك٢  حُـٍِ ٝحُٔيف  ٝحُٞٛق ٝحًؼَٖٓ ٝٛق حُطز٤ؼش ٝهخٛش  ك٢ 

: كظَس  ٌٓٞػٚ  ك٢  ؿ٣َِس  ٛو٤ِش  ٝطـ٠٘  رـٔخٍ ١ز٤ؼظٜخ ك٤وٍٞ ك٤ٜخ 

 

   ١ ٌِ َٛ ُٖ  هي  أُٝط٤ظَٜخ     ِٓ لخ َٔ  ١ٌٛ حُ

                         ١ ًِ ٛخ   ٛخ َٝ ؤْ َٗ ٍٚ طؼخ٠١  َُّ ٗو  كٌ

 

ََ  هخثِشٌ      َّٕ  حُ٘ل َِ  اِ ُض  رخَُّْ٘ل ْٔ َٔ  أَْه

١ ًِ ُٖ    حُٔخ ِٔ خ طُْل َّٔ ِٓ سُ  َٝ ١ حُل٬ ًِ خ َٓ     

 

   َٟ ـَ ٟ كَ َٞ ٌَْص حُوُ لَ ْٗ َ ؼَحً كَؤ ِٗ َص  ٌِ لَ ْٗ  أَ

ًِ لَخ ْٗ ًٍ      ٝاِ ٌَ   ٩ِٗلخ ٌْ ُٗ ٝ   ٟ َٞ ٌْ َٗ       

 

َض  ْٔ ِو٤ٍَِِّش     ٢ُ ٝهُ ِٛ   ك٢  ؿلخٍء  ٖٓ    

ًِ ـْيح ُف    ر َْ ََ ػ٤ِٚ  َظ ْٜ ِٓ      رُِْطِق 

 

     ِٚ ْٕ ًخٕ  ١ْزؼَُي  ٖٓ  ٓخٍء    ٍٝهَّظِ  اِ

ًِ َٖ      ك٫ٞ ٌْٗي    ر٤َْ َِ َّٕ   ًحَى   كِ     كِب
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ُْ  ٫ُٞ  أََٗض  ٓخ     ُؿِؼَِْض       هللا  ٣َْؼَِ

ًِ ِٖ      أَْك٬ ًَزٍِي   ُِز٤َْ     ٣َِي١   ػ٠ِ   

 

 ك٢ ٣شطـخٍٓلَحطٚ حٍؿَم رؼ٠ٚ أػ٘خء ٝهي ٗؼَٙ ًؼ٤َ          ٝه٤َ  

. حُزلَ

 

:    ٝحهظْ رلؼ٢  رٌٜٙ حَُحثؼش ُٚ 

 

ؽِ      ٍِ ِٙ ح٧َ ٍِ ح َّٞ ُٗ ْٖ ُٝ َػ ْٝ ََّ َْ حُ  طََ٘لَّ

ِٚ حُزَٜؾِ ْٖ ٫ْ٧َثِ ْزُق َػ ُّٜ ََ حُ لَ ْٓ أَ َٝ           

 

        ِٚ طِ ََّ ـُ ُِ ٍُُٞى  ْٞ َٓ  ِٖ َٔ َْٟ٘ رِؤ٣َْ  رُ

ْزظَٜؾ  ُٓ َّ٘خ ِػْطَق  ِٓ  َِ ْٛ ْص ٣َُي حُيَّ َِّ َٛ         

 

سً          ََ ْوزِ ُٓ  ِٖ  ٝحكَْض رٚ ٤ََُِْشَ ح٫ػ٤َْْ٘

 ٢ ـِ َ٣ َٝ خ  َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٌْ ٣ َِ ًَ ِٖ ؿخَء         رِخػ٤َْْ٘

 

   ٍٍ َٞ ْٖ َك ٤َِْخُٙ َػ ْٖ َػ ِٓ ُي  ـْ َٔ ُْ٘ظَ حُ َ٣ ْْ َُ 

ْٖ كََِؾ  آُٙ َػ َْ َٓ  ْٖ ِٓ  َْ َّٔ       َكظ٠َّ طَزَ

 

ََّ َىحِؿ٤ٍَش         ًُ  ٢ِِّ ـَ ْؼٍي ٣ُ َٓ  ٌٍ َ٬ ِٛ 

ؽ  َُ ُّٔ ٠َ٘ ك٤ِٚ رِخُ ْٔ ُ٣ َْ ٜخ ٤َُْ ُٓ   َظ٬َ

 

َكْض     ََ َِ ٓخ رَ لَْو ُْ ِْ ح ٤ ِٔ َٛ  ْٖ ِٓ  ُْٝٗطلَشٌ 

َ٘ؾِ  َٓ حٍى ا٠َُ  َُ َ٘ؾٍ  َٓ  ْٖ ِٓ  ٍُ ٞ ـُ    طَ

 

ُػ٬ً         َٝ ُْٓئُىٍى   ٢َِْ ْٛ َٖ أَ َػْض ر٤َْ ََّ  طَلَ

ؽ  ٍَ ح٧َ َٝ  ٍِ خ َٔ خ ٤١ََِّذ ح٧َػْ َٔ َٓ          طَوَخ

 

َٓظِٚ ثَخ ٍِ  ْٖ ِٓ ٌٍ أَرَخَٗخ  َهخ َٝ  أٌَد 

ؽِ  ََ لَ ُْ ْٝ أَر٢ِ ح ْٖ ُه٤ٍَِْق أَ ُح َػ ََ ٓخ أَْك
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ْٗزَؼَؼَْض خِء ٓخ ح َٔ ُْ حِى ح ََ خ١ِّ ًَ ٌذ  ِٓ َ٘خ َٓ 

ُوُِؾ  ُْ خ ًَ  ِٝ ٍْ ٍَ ح٧َ أ٣ََْض رَِلخ ٍَ ا٫َّ 

 

ٍف ََ َٗ  ٟ ٍَ ْؼٍي ًُ َٓ كَّؼَْض رِز٢َِ٘  ََ  طَ

ؽِ  ٍَ ْض رَِِ٘ي١ٍّ ؿخ٣َشَ حُيَّ َٔ َٓ ًٔخ 

 

ٛخ ِِ ُّ ِد ْْ ٣خ ُؿٌَح ظُ ْٜ ِٜ ٌَ هَْي ُه لَخِه َٓ 

ؾِ  ـَ ُل ُْ ِْؾِ ك٢ ح ٞح ٝػِوُٞح رِخُلَ ُٔ ِٛ كََوخ

 

ٍٖ َٔ َ٣ ْٖ ِٓ  ِٖ ْٔ ٍِ ح٤ُُ َ٘خ َٔ ُْ رِ ُْظُ ُِ  ٓخ 

ؽِ  َٞ ْٖ ِػ ِٓ َٝ  ٍَ ٤ْ َٓ  ٖٓ َّ َّٞ َكظ٠َّ طَوَ

 
ً ؼخ ِٔ ظَّ ُٓ ُْ هَْي ػخَى  ٌُ ٍَِي رِ ْٔ َٓ  ْْ ًَ 

ؽِ  ََ ًَح َك َٝ ٤ٍن  ِٟ َُ ًح  ْٖ هَْز ِٓ  َٕ ًٝخ

 

 

ٙ َِ ْْ ُُؾَّ ُحِه ٍد هََطْؼظُ َْ َِ َك رَْل َٝ 

ؾِ  ـَ ِٝ ك٢ حُُِّ ْٞ ْض ك٢ حَُو ـَ ّ ـِ ُُ ٍَ ُٜ ْٗ َ رؤ

 

ٟ َٞ ِٓ  ُٕ ٟ ٓ٘ٚ حُؼ٤ٞ ََ ى ٫ طَ ََ ْؼ َٔ  ر

َٛؾِ  ََّ َٖ حُ ٓ ٍَ َِ ك٢ ٤ُ ٤َّْٔ َٖ حُ ِٓ ٍذ  ْٜ ُٗ

 

ْٔظََلغُّ ػ٠ِ ُ٣ ٌٍ  ك٤ُغ حُِيّٓخُء ُػوخ

ؽِ  َِ َٛ َِ أَٝ  ٍَ َُِو٤ْ َؿ َُ جَْض ٖٓ  ِٗ ٓخ 

 
رََيسً َْ ُٞ َػ خ حُز٤ِ َٜ ؼَظْ َٓ ْٝ ُّ هي أَ  ٝحُٜخ

ؾ  َٜ ُٔ سَ حُ ََ ْٔ ْص ػ٤ِٜخ َه ٍَ خ أّىح َّٔ ُ

 
ً ْ٘ظَِظٔخ ُٓ  ٍَ ٍَ ٓخ ُح َٛ ْٞ ّ ١ً َؿ َِ ًُ  ٖٓ 

َىؽِ  َٝ ِٕ ك٢ َُزٍَّش ٓ٘ٚ ٝك٢  َْ ِو ِْ ُِ
 

ّ َِ ْ٘ؼَِطٍق ًٝ ُٓ   َِ ْٜ ىحً  ًخَُّ٘ َِ طَّ ُٓ   

ؽ  ََ ْ٘ؼَ ُٓ َٖ ح٧َرخ١ِقِ ك٢ أَػَْ٘خِء  ر٤َْ
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َص رٚ َْ َٜ ٢ٍّ ٓخ رَ ِٔ ًَ  ّ َِ ًُ ِقّ  ًَ  ك٢ 

َؽ  َٞ َٛ ٍَ ٝك٢  َْٛض ك٢ َػْو َِّ ا٫َّ طََ٘

 

ٍٖ َٔ ٤ِْخُء ٖٓ ٣َ ح٣شُ حُؼَ َّ  أَُٝجي حُ

َٛؾِ  َٞ َٖ حُ ِٓ  ْٖ َٓ ْ ّٜخ طَؤ ِِ ْٖ ا٠ُ ِظ كخًٍ

 

ُٜذَّ رٚ ْٕ طَ ٍَ ا ْىَص ٜٓ٘خ رِزَْل ٍَ َٝ 

ٍِ ػ٠ِ ِػ٬َّطِٜخ ٣َٜؾِ  ٣ُق حُٔئح ٍِ
 

ٍْ ْلظَزِ ُٓ ٍّ ؿ٤َ  ِف ١خ ٍِ ّ حُؼٞح ِْ  َؿ

ؽِ  ِِ ظَ ْٔ ُٓ  َِ ِد ٛخٍف َؿ٤ْ ٍِ خ َ٘ َٔ ٌِْد حُ َػ

 

ْ٘لَُي ػِٓظٚ ِٕ ٓخ ٣َ ؤْ ـَ ِٖ حُ  ٝٓخً

َػؾِ  َُ  ٫ٝ ٍٖ ٣ِو٢ حُُوطَٞد ر٬ ٤ْ١َ

 

ّٔخ٢ٓ رو٤َ كَظ٠ً َٖٔ حُ َْٛ٘ؤْ أَرخ حَُل  حِ

َؾ  َٜ ٍَ رَ َظ ْ٘ َٓ ٍٖ ُْ ٣ََيْع ٖٓ  َّٔ َل ُٓ
 

ؼُُٚ َٔ َُ أَْؿ َٞ حُل٠َْ ْٛ َٝ  َِ ٠َ٘ أَرخ حُل٠َْ ٌْ ُ٣ 

ؾِ  َٜ ٟ رٜخ ح٣َ٧َّخّ ك٢ َُ ََ ْ٘ َِْي رُ ٝطِ

 
ىحً َِ َُْض ك٢ حُٔـِي ٝحُؼ٤ِخِء ٓ٘لَ  ٓخ ُ

ؽِ  َٝ َى ِْ ُٓ ٤ًَُٔض رٚ أَٝٛخَف  كظ٠ 

 
ِٚ ٓلظوَحً ََ حُظ٤ِّ ٣ًَْ ِْ َلْذ ػ٠ِ حُ٘ـ ْٓ  كخ

ِْ َكؾِ  َِ حُوي٣ ِٚ ٝحُلو كَؤََٗض رخُظ٤ِّ

 

١ْ رَِو٤ظُٔخ  ََ ٍف ًٞػَ َُ كٍَش   ُػ َِ ْؼ َٓ ٝ  

ؽِ  ََ فٍ ُِ٘خّ أَٝ كَ ََ َؿَّ٘ظ٢َْ كَ َٝ
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 ابن الدهان البؽدادي
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         ابو دمحم  ناصح الدٌن  سعٌد  بن المبارن  بن علً االنصاري ابن 
. الدَّهَّان البَْؽَدادي   

  مٌالدٌة 1100 – هجرٌة 494\        ولد ببؽداد سنة 

   ابن الحصٌن على ٌدوهو كبٌر      نشؤ فً بؽداد  وتعلم فٌها  وتتلمذ 
 ثم  انتمل إلى  مدٌنة الموصل  فؤكرمه  الوزٌر وأبً ؼالب بن البناء

جمال الدٌن  االصفهانً  ولد مدحه  ومدح  االخرٌن  من اإلً النعمة 
  :والثراء  وفً ذلن ٌمول فً المدح 

 

 ٣خ ًق  ٣ل٠٤  ١ً  حُ٘يٟ    ٝحُـٞى   

  ٓل٢  اًح  ٗق   حُـٔخّ     ٝؿٞى١                                       

 

 ك٨ٗض   رلَ    ٝح٫ًق      ؿ٬ٓي    

  ٗظخٕ    ر٤ٖ    حُٔخء       ٝحُـِٔٞى                                     

 

 كِوي   هِوض   ُٔي    هِش      ٓؼيّ  

   ُٝلظق    رخد    ٓٔخكش      ٓٔيِٝى                                     

 

 رؤر٢  ٗيٟ   ٣ل٠٤   ح٣َُُٞ     كبٗٚ   

  ٍُٝ    حُٔؼَ    ٝٗـيس      حُٔ٘ـٞى                                      

 

س  ك٤ٖ   طوطذ     ٍكيٙ    ِّ  ُيٕ  حُٜٔ

   كبًح    ػـٔض     ِٛذ       حُؼِٞى                                      

 

ُِ   طوٜي   ك٢   حُؼيح       ً  أٍٓخكٚ  ١ؼ٘خ

  ٝٗيٟ    ٣ي٣ٚ    ُوخٛي       ٝه٤ِٜي                                      

 

 ٝطوخُٚ  أٓيح   اًح   ؿؼ٢     حُٞؿ٠   

ك٢  ٓظٖ   أؿَى   ػخَٓ     ًخ٤ُِٔي                           

 



 290 

وبالػ ألام فً الموصل   ٌمرئ الناس  المرآن الكرٌم  فالبلوا علٌه   .  
:ولما  شعر بالضٌك  فٌها  وتؽٌرت االحوال لال . الجواد فً إكرامه  

 

 هخُٞح حؿظَد ػٖ ر٬ى ً٘ض طؤُلٜخ

 إ ٟخم ٍُم طـي ك٢ ح٧ٍٝ ٓ٘ظِكخ                                    

 

ً: هِض  حٗظَٝح ح٣َُن ك٢ ح٧كٞحٙ ٓوظِٗخ

  ٓطَكخ  ٛخٍ  رخٕ ػٜ٘خ كبٕ   ػٌرخً                                      

 

ح٫ حٗٚ  ٛـَٛخ  رؼي  حٕ .ٛخ  ٖٓ  ٝحٓظلخى ا٠ُ أٛزٜخٕ          كٌٛذ 

:  حكْ  رخُـَرش  ٝ ٟخهض ػ٤ِٚ  حُي٤ٗخ   كؼخى  ح٠ُ حَُٔٞٛ  ك٢ ًُي ٣وٍٞ

 

  رٔ٘طوٚ  كظ٠ ػخٍف ٣خ ٓخىط٢ ٫ ػيٓظْ حٓظٔؼٞح  هٍٞ

 

  ًز٤ٌهٚ  ك٢ ؿَرظ٢ كَٜص      ً٘ض رز٤ظ٢ ًخَُم ٓلظَٓخً  

 

:  ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ 

 
ً  ح٧ُٓخٕ   ر٘ٞ   ٣ؼخ٤ٗٚ  ٓٔخ         أٟٛٞ حُؤٍٞ ٢ٌُ أظَ َٓكٜخ

 

 ط٢ُٞ ح٣ً٧ش ٗخٓن ح٧ؿٜخٕ       ػٜلٜخ اًح طٞح٠ُ  ح٣َُخف   إ 

  

       ًٝخٗض ُٚ طٜخ٤ٗق  ًؼ٤َس ًٝخٕ  هي طًَٜخ ك٢ رـيحى  ػ٘يٓخ ٓخكَ ح٠ُ 

 رؼي حٗظوخُٚ  ػْ ٗوِض   ٝهي ؿَهض ًظزٚ رزـيحى ك٢ ؿ٤زظٚ  ًظزٜخ حَُٔٞٛ 

 حً أٍَٓ ٖٓ ٣ؤط٤ٚ رٜخ ا٠ُ حَُٔٞٛ  كلِٔض ح٤ُٚ  ح٫ حٜٗخ  هي ا٠ُ حَُٔٞٛ 

  حٛخرٜخ  ٤َٓ  ٖٓ ٓطَ حٝ ٖٓ  ٓخء  ٝهي  طخػَ ك٤ٜخ  ًؼ٤َح   كؤٗخٍ ػ٤ِٚ

رخ٬ًُٕ   ك٢ طزو٤َٛخ  كَ٘عًٝٝ حُٔؼَكش  إٔ  ٣زوَٛخ  رزوٍٞ كظ٠ طـق  

 ٝٗظ٤ـش ٌٛح  حُظزو٤َ  أكظَم هْٔ  ًز٤َ ٜٓ٘خ ًٔخ حَُى١ء  ٣ٍلٜخ  ٤ُوطغ

 فً اخر اٌامه  أػَ ىهخٗٚ ك٢ ػ٤٘٤ٚ  كخ٤ٛذ   رخُؼ٠ٔ  ٝكوي  رَٜٙ رٔززٜخ
  :فمال 

 

 رخىٍ ا٠ُ حُؼ٤ٖ ٝح٣٧خّ ٍحهيس  ٫ٝ طٌٖ َُٜٝف حُيَٛ ط٘ظظَ
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            حٌُيٍ  هؼَٙ  ك٢  ٝآهَٙ ٛلٞ   كخُؼَٔ ًخٌُؤّ ٣زيٝ ك٢ أٝحثِٚ

:و ٌمول  شكو الدهر ولد عماه الزمن واؼلك عٌنٌه   

 
 أ٫    طزخ     ُي٤ٗخ       َٗطـ٤ٜخ      

  ُوي  هخرض   ٝهخد     حُٔـظي٣ٜخ                                           

 

 ٓظ٠ حٗظزٜض ٝهي  ٍهيص    هيحػخ    

  كِْ    طلَٔ    ر٤وظظٜخ    ٗز٤ٜخ                                             

 

 َٓ  ح٣٧خّ  ٓخ  كؼِض    رٌَٟٔ    

  ٝه٤َٜ   ٝحٍُٜٞ      ٝٓخ٤ًٜ٘خ                                           

 

ح      َّ  أٓخ   حٓظيػظْٜ   ُِٔٞص    ١

  كِْ  طيع  حُل٤ِْ   ٫ٝ   حُٔل٤ٜخ                                           

 

 أٓخ  ُٞ   ر٤ؼض   حُي٤ٗخ     رلِْ    

   أٗلض    ُؼخٍ    إٔ      ٣٘ظ٣َٜخ                                           

 

 ُوي   ٝأىص   ر٤ٜ٘خ     ٝحٓظزخكض  

  ك٠ٔ   حُزخ٢ٗ   ُٜخ     ٝحُٔزظ٤ٜ٘خ                                           

 

 ٣و٤٘خ   هِض   ٓخ   ك٤ٜخ      ًؤ٢ٗ    

  ك٤ٌض   ٓوخُٜخ    ػٜ٘خ    رل٤ٜخ                                              

 

 ٝٓٔخ   ٛخُ٘خ   ْٗٔ      أٛخُض   

   ػ٤ِٜخ   حُظَد   أ٣ي١     ىحك٤ٜ٘خ                                            

 

 ٫ٝ   ٝهللا   ُْ   طٌظذ     ػ٤ِٜخ    

  ٟٓٞ  حُل٠٘ٔ  أٗخَٓ     ًخطز٤ٜخ                                             

 

 أكخُض   كخُٜخ   ؿ٤َ     ح٤ُِخ٢ُ     

 ٝآ٣ظٔض    ح٧ٝح٢ٓ      ػخثي٣ٜخ                                              
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 ك٤خ أٍٝ حكو١َ ٓخ ٗجض ػـزخ    

  رٜخ   ٝطوخ٢ِ٣   ػـزخ      ٝط٤ٜخ                                            

: فً خرٌدته العماد الكاتب عنه لال      

نحاة :  وكان حٌنبذ ٌمال   لمٌته  ووحٌد دهره  هو سٌبوٌه عصره )    
(.ابن الجوالٌمً وابن الشجري وابن الخشاب وابن الدهان : بؽداد أربعة   

 

مٌالدٌة ودفن 1174- ه جرٌة  569       توفً   فً الموصل سنة  
.فٌها    

:ترن  ثروة  ثمافٌة وادبٌة  كثٌرة منها            

تفسٌر المرآن   أربع مجلدات -   1    

الدروس   فً النحو-  2  

النكت واإلشارات على ألسنة الحٌوانات  -    3  

دٌوان رسابل  - 4  

كتاب فً  العروض  -  5  

الؽرة   فً شرح اللمع البن جنً  -  6   

سرلات المتنبً   -  7   

.زهر الرٌاض   سبع مجلدات-  8   

التذكرة  فً سبع مجلدات  -  9 

 

       ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رخ٬ُٔٓش ٝحَُهش ٝ رخُز٬ؿش  ٝحُٔظخٗش  ٝىهش حُظؼز٤َ  

٫ٝ ؿَٝ ك٢ ًُي ٝٛٞ حُ٘لٞ  حُٜٔ٘ٞى  ُٚ  ٝهي هخٍ ك٢ حؿِذ حُلٕ٘ٞ 

  :حُ٘ؼ٣َش   ٝطظْ ك٢  حؿِذ  حُزلٍٞحُ٘ؼ٣َش  ٝحؿِحثٜخ   ٫كظٚ ٣وٍٞ 
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  طط٤َ  ٫ ٌُٜ٘خ                  ٣ٍٖ   كِِيؿخؿش

 

 ٓظ٤َٜ  ٫ طلٔزٖ إٔ رخُ٘غ  ٍ ٓؼِ٘خ

 

:   ٣ٝوٍٞ ك٢ حُلٌٔش 

 

 ٫ طـؼَ حٍُِٜ ىأرخً كٜٞ ٓ٘وٜش 

 ٝحُـي طـِٞ رٚ ر٤ٖ حٍُٟٞ حُو٤ْ                                 

 

  طزٔٔٚ     ِٓي  ٖٓ ٣ـَٗي  ٫ٝ 

 ٓخ طٜوذ حُٔلذ ا٫ ك٤ٖ طزظْٔ                                     

 

: ٝٓخ حٍٝىطٚ ه٤َ ٗخٛي ػ٠ِ ًُي 

 

: ٝحهظْ  رٌٜٙ ح٫ر٤خص  ٖٓ ٗؼَٙ    

 

    أ٣ٖ حُط٤ِن  ٖٓ  ح٤ٓ٧َ  حُؼخ٢ٗ ىػ٢٘  أًخري   ُٞػظ٢     ٝأػخ٢ٗ     

 

    ٖٓ رؼي ٓخ  أهٌ  حُـَحّ    ػ٘خ٢ٗ آ٤ُض  ٫  أىع   ح٬ُّٔ     ٣ـ٢َٗ     

 

 أ٢ُٝ طَٝٝ حُؼخ٫ًص ٝهي   ٍأص        ٍٟٝخص كٖٔ ك٢ هيٝى   كٔخٕ

 

 ُٝيٟ  ٣ِظْٔ  حُِٔٞ  ُْٝ    أٍُ        ك٢   حُٜزخرش   ٤ٓض     حُِٔٞحٕ

 

 ٣خ رَم إ طـق حُٜو٤َ   كطخُٔخ        أؿ٘ظٚ  ػ٘خء  ٓلخثذ     ح٧ؿلخٕ

 

 ٤ٜٛخص إ  ا٢ٔٗ  ٍرخى    ٝٝهلش        ك٤ٜخ  أؿَص  رٜخ  ػِْ    حُـ٤َحٕ

 

 ٜٝٓلٜق ٓخؿ٢  حُِلخظ    كلظظٚ        كؤٟخػ٢٘   ٝأ١ؼظٚ      كؼٜخ٢ٗ

 

 ٢ٔٔ٣  هِٞد   حُؼخٗو٤ٖ     رٔوِش        ١َف  حُٔ٘خٕ  ١َٝكٜخ    ٓز٤خٕ

 

 ه٘غ  حُي٫ٍ   ر٘ؼَٙ     ٝرؼـَٙ        ٣ّٞ  حُٞىحع   أ٢ِٟ٘     ٝٛيح٢ٗ
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 ٓخ   هخّ   ٓؼظي٫   ٣ِٜ     هٞحٓٚ        ا٫  ٝرخٗض  هزطش   ك٢     حُزخٕ

 

 ٣خ  أَٛ  ٗؼٔخٕ   ا٠ُ   ٝؿ٘خطٌْ        طؼِٟ حُ٘وخثن  ٫  ا٠ُ    حُ٘ؼٔخٕ

 

 ٓخ  ٣لؼَ  حَُٔحٕ  ك٢  ٣ي    هِذ        ك٢ حُوِذ كؼَ  َٓحٍس    حُٜـَحٕ

 

 ٣ٝق حُِجخّ  ُوي  ٍأٝح    أػَحْٟٜ        ػَٟخ     كزخػٞٛخ        رؤػٔخٕ

 

 ٣خ كخٓي١ إ ًخٕ ك٢ِ٠ ٟخثؼخ        ك٤ْٜ كوي  ػَف  حُِٓخٕ    ٌٓخ٢ٗ

 

ِٕ  أط٤ْٜ   رخُٔيف    ٝٛٞ      ٓ٘وَ        كؤػٞى  ؿ٤ٖ   أػٞى   رخُلَٓخ

 

 ٝأهٍٞ   أػٞح٢ٗ   كبٕ      أِٓظْٜ        ُ٘يٟ  ٍأ٣ض  حُلَد     ؿيػٞحٕ

 

 حُلوَ  أ٢َٟ٘ٓ   ٝإ     ه٘خػظ٢        ػٖ إٔ  أ١ذ  رـٞىْٛ    طٜ٘خ٢ٗ

 

ِٕ  ٓخُُض ك٢  رلَحٗٚ  ٝح٤ُّٞ    ٢ُ        ر٤ي٣ي  ٣خ   حرٖ   ٓلْ     رلَح

 

 إ ٍٓض ٓو٤خ حُلع ػ٘يى   ٣ٍٝخ        ظٔؤٟ ٝإ ٍٓض  حُ٘لخ    ٗل٤خ٢ٗ

 

 هلل   ٖٓ    ٣ل٢    ٣ي      ٗلخػش        ٗلخكش    ٣ل٢    رٜخ      حُؼو٬ٕ

 

ِٕ  ٓؼَٝكش   رخُؼخٍكخص      كيَٛٛخ        ك٢ ر٢ٔ  ٌَٓٓش  ٝهزٞ    ػ٘خ

 

 ِٓي   َٓىٟ   رخُلوخٍ      ٓؼيٍ        ١ٍذ  حُـَحٍ  َٓىى    ح٩كٔخٕ

 

 ٝٛخد ٓخ ٌِٓض ٣يحٙ  ٖٓ    ح٠ُِٜ        ٗزخد  ٗخٍ  حُلَد   ٝح٤٠ُلخٕ

 

 ٣ؼلٞ ػٖ حُـخ٢ٗ  ٣ٝي٢ٗ    رخُ٘يٟ        أريح   هطٞف   ٓٔخكٚ     ُِـخ٢ٗ

 

ِٕ  آٍ  حُٞك٤ي  ٖٓ  حُؼلخس   ٝؿ٤َٙ        آٍ    ٣ِٞف    ُٔخثٚ       حُظٔخ
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ِٕ  أٓي اًح ٓخ  ٓخٍ  ك٢  أؿْ    حُو٘خ        ُْ ٣ِق ٓلظَٓخ  ٟٓٞ    حُلَٓخ

 

ِٕ  ٝاًح  ػ٠ٜ  رخؽٍ  ػ٤ِٚ     ٍأ٣ظٚ        ٢ٜٔ٣   رِٔخع   حُلَٗي      ٣ٔخ

 

ِٕ  حُؼلٞ   ٤ٗٔظٚ   ٝطلض      ػوخرٚ        ه٤َ   ط٣َي   ًٞحَٓ     حُؼظزخ

 

ِٕ  ٣ٜذ   حُـ٣َِ   ُٞكيٙ      ٓظ٬ًِٜ        ٣ّٞ  حُ٘يٟ  ٣ٜٝخد  ٣ّٞ    ١ؼخ

 

ِٕ  ٓخ ٍٟٝش ٠ٗٝ حَُر٤غ    ٍرٞػٜخ        ٠ٗٝٝ رٜخ ػَف  ٖٓ    ح٣َُلخ

 

ِٕ  ٓطُِٞش ح٧ٍؿخء ٠٣لي   َُٛٛخ        ػٖ  أر٤ٞ  ٣ون  ٝأكَٔ     هخ

 

ِٕ  ٬ً   ٤ٓ٫َٝ   رٔ٘ؼَؽ   حُِٟٞ        ُؿَ  طـؼَ  رٚ  ٢ُٜ     حُو٤ؼخ

 

ِٕ  ٣ٞٓخ رؤػزن ٖٓ ػَٟ ارٖ  ٛز٤َس        ٤١زخ ٝأؿيم  ٓ٘ٚ  ٛٞد    ر٘خ

 

ِٕ  ٝأر٤ي ٣خ طخؽ  حُِٔٞى  ٝأٗض  ٖٓ        ٠٣ق ح٤ُٔٞف ٓٞحٟغ    حُظ٤ـخ

 

ِٕ  ٢٘ٛ كِٔض أر٤غ ٗؼَٟ    رؼيٛخ        ك٢ ٓٞطٚ  ٛٔؾ  ٝٓٞف    ٛٞح

 

 أٟلٞح ٝٓخ ُِ٘ؼَ ُٕٝ    ػ٘يْٛ        ا٢ٗ   ٝهي   ػَكٞٙ      رخ٧ُٝحٕ

 

 كخِٛق رـٞى ٣ي٣ي ٗؤ٢ٗ    ػ٢ِ٘        أكظ٢  ُي٣ٚ  رٔخ  ٣ـ٤ع    حُ٘خ٢ٗ

 

 ٝحٗظَ ا٢َُّ  رؼ٤ٖ  ؿٞىى  ٗظَس        ػ٢ِ أٍٟ ٗوٚ حُـ٠٘   ٣َٝح٢ٗ

 

 ٝحٓٔق كٔخ ٤َُِٔ  ٓؼَ    ٓٞحٛذ        طٔيٟ ٫ٝ  ٤ُِٔق  ٓؼَ    ُٔخ٢ٗ
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 ***********************************

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 حُلخ ٢ٓ  رٖ َكزّٞدمحم 
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  ٗخػَ ٓي٣٘ش  دمحم رٖ ك٤ٖٔ رٖ ػزي َللّا رٖ كزّٞ           حرٞ ػزي هللا  

   ؿيًٙٝخٕ .كخّ ك٢  ىُٝش  حُٔٞكي٣ٖ  ك٢  ُٖٓ   حُو٬كش  حُٜٔي٣ش 

ح٧ه٠ٜ   ر٢٘ أر٢ حُؼخك٤ش ح٣ٌُٖ ٌِٓٞح حُٔـَد   ٓٞح٢ُ  ٖٓ  ًخٕكزّٞ 

ٓ٘ليٍ  ٝه٤َ  حٗٚ . رؼيْٛ ؿخءٖٓٝ ح٧ٗيُْ  ك٢  أ٤ٓش  ر٢٘ ىُٝش  أ٣خّ 

  اكيٟ هزخثَ كخكَس (ٓوٍَٝ رٖ ًٍٔٞ )أٍٛٞ آٍ أر٢ حُؼخك٤ش ٖٓ ر٢٘ 

.  حُزَر٣َش (طخُس )

 

 1106 – ٛـ٣َش 500\ ٓ٘ش ُٝي دمحم رٖ ك٤ٖٔ ك٢ ٓي٣٘ش كخّ         

 ٝ ٗ٘ؤ ػ٠ِ ٗظْ حُ٘ؼَ كظ٠ كخم أَٛ ُٓخٗٚ ٝ ُوذ ر٘خػَ حُو٬كش ٬٤ٓى٣ش

 ٝأٛزق ٗخػَ   حرظْٔ ٫رٖ كزّٞ حُلع، ٝأهزَ حُِٓخٕ ٝحُٜٔي٣ش 

 ػزي  هيٓٚ ح٤ٓ٧َحٕ ٝهي  حُٔٞكي٣ٖ ح٧ٍٝ ًٝخٕ كظ٤خ ػ٘ي ػزي حُٖٔٞٓ

 كـٔغ ك٢   ُٚ حُؼطخء ؿ٫ِأ ٝ ٍ حُ٘ؼَحءة ٝ حر٘ٚ ٣ٞٓق ػ٠ِ ٓخ حُٔئٖٓ

 .س ١خثَ  أ٣خٜٓٔخ ػَٝس

 

ًخٕ  ػٍٞس   (طِٔٔخٕ )      حٗظوَ  ح٠ُ طِٔٔخٕ  ك٢ ٗزخرٚ  كِٔخ ػخى ح٠ُ 

كِٔظٚ ػ٠ِ حٗظوخى حَُٔحرط٤ٖ رؼي إٔ ٓخٍ ُٓخٗخ ك٢ ح٤ُ٘خد  هي ٝهؼض ف

  (طِٔٔخٕ)ٍؿٞػٚ  ٖٓ  رؼي (َٓحًٖ) ك٢   رْٜ  ًخٕ حطٜخُٚٝ  ًٍخرْٜ

  هيٍ حٓظـ٬ٍ ٗزٞؿٚ ح٧ىر٢ٝ ٙ  ١ٔٞف  ٝٝٛٞ ٣ٞٓجٌ ك٢ ػ٘لٞحٕ ٗزخرٚ

 طلو٤ن أٛيحكٚ ٝٓطخٓلٚ  طـخٛٚ ٖٓ طوي٣َ ىٕٝ   حَُٔحرطٕٞ ٝٓخ أظَٜٙ

ٝح٣جؼخٍْٛ ٖٓ كٜخٍ ػ٠ِ ر١٬ حَُٔحرط٤ٖ، ًُٝي  ٤ُٜٔ٘ش  كوٜخء  حُي٣ٖ  

 ٛيحٙ  ٝح٫ىرخء  ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ًٔخى ٓٞم ح٧ىد ٝحُ٘ؼَرخٌُٔخٗش حُؼخ٤ُش  

 ٌٛٙ حُلخُش  ٫ طؼيٝ حٕ طٌٕٞ كظَس حٗظوخٍ ٝ اكٔخٓٚ حَُٔٛق ا٠ُ إٔ 

ٓغ ًٌُٝي   حُظؼخٕٝ ٓغ حَُٔحرط٤ٖٝ حُظظخَٛ د كؼَٔ  ػ٠ِ  طَهذ 

 كخٓظويّ  حُ٘ؼَ  ٬ًٔف  ًٝ كي٣ٖ   ُٜئ٫ء كي    ك٢  إٓ ٝحكي حُٔٞكي٣ٖ

  ُج٬ ٣ـ٤عُٜٝئ٫ء ح٫هَ ٝحهٌ ٣زغ  حكٔخٓخطٚ  حٌُٔزٞطش  ك٢ ًُي  

 ؿي٣ي  ٝحٓظويّ ح٣َُِٓش ك٢ حُ٘ؼَ  ٤ُؼزَ  ك٤ٚ  ٓخ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٟٝغ 

 أٝ كِٔلظٚ   ٝهي ٟٖٔ ه٬ٛش طـَرظٚ ٌٛٙحٍحى هُٞٚ   حٝ حٍُٞٛٞ ح٤ُٚ

: ك٤ٜخ طـخٙ حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ ك٢ ه٤ٜيطٚ حُيح٤ُش حُط٣ِٞش حُظ٢ 

 

 ػخُؾ ظٔخءى ك٢ ٣َٗؼش أكٔي 

ؿ٤َ َٜٓى  - اًح ٓخ ٗجض -  طٔو٠                                   
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 ٣خ ُِ٘زٞس، كخهظزْ ٖٓ ٍٗٞٛخ

ٝحِٓي ػ٠ِ ٜٗؾ حُٜيح٣ش طٜظي                                         

  

 حُي٣ٖ ى٣ٖ هللا، ُْ ٣ؼزؤ رٔزـ 

 ـظيع، ُْٝ ٣للَ ر٠ِش ِٓلي                                 

 

 رٍ٘ٞ حُؼوَ ٣يٍى ٓخ ٍٝحء حٍ : هخُٞح 

 هي١ ٖٓ حُيػٟٞ، هي١: ــ٤ذ هِض                                  

 

 رخَُ٘ع ٣يٍى ًَ ٢ٗء ؿخثذ

 ٝحُؼوَ ٣ٌَ٘ ًَ ٓخ ُْ ٣ٜ٘ي                                         

 

 ٖٓ ُْ ٣ل٢ ػِٔخ رـخ٣ش ٗلٔٚ 

 ٖٓ ُٚ رخ٧رؼي؟– ٢ٛٝ حُو٣َزش                                 - 

  

 أٜٗخ – أرخ ك٬ٕ – هلٞ ػ٤ِي 

  ٗٞد، ططخُؼ٘خ طَٝف ٝطـ١ٌ                                        

 

 ٓخُض ػ٤ِ٘خ ٌُِ٘ٞى ؿيحٍٝ 

  ط٘لي   رٜخ، ُٝٔخ  ح٤ُو٤ٖ رؼي                                        

 

 ٝطزؼوض رخٌُلَِ ك٤٘خ أُٖٔ  

 ٖٓ ُْ طلوي  حُظ٤ِ٠َ  ٫ طلوي                                         

 

 أػيحإٗخ ك٢ ٍر٘خ أكزخر٘خ  

 ؿَٝح حُلئحى، ٝأهزِٞح ك٢ حُؼٞى                                     

 

 ً٘ق حُو٘خع، ك٬ ٛٞحى ط٣َز٘خ 

 كظ٠ ٗـخىٍْٛ ٍٝحء حُٔٔوي                                           

 

 ٓظ٘خُْٜ ٓ٘خ حُـيحس هٞحٍع 

 إ ُْ طـِْٜ ؿُٜٞخ كٌخٕ هي                                            
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 طِي ػٜخرش : حُل٬ٓلش : هخُٞح 

  ؿخءص ٖٓ حُيػٟٞ رٌَ ٓل٘ي                                         

 

 هيػض رؤُلخظ طَٝم ُطخكش  

  كبًح ١ِزض حُلو٤وش، ُْ طٞؿي                                         

 

 أٓؼ٠، ُٝٞ أ٢ٗ َٜٗص ػ٤ِْٜ 

 ُِؼٔض ك٢ حُٜٔـخص ًَ ٜٓ٘ي                                         

 

 ٣خ هخطَ هللا حُـٜخُش، أٜٗخ 

 ٍٝم ٧ؿٜخٕ حُ٘زخد ح٧ِٓي                                        

 

 حُزَر١َ، كؼ٘يٓخ ؿ٠ذ ػزي   أِٛٚحرٖ  كزّٞ ػْ٘ ػٖ آػخٍ         ًٝخٗض 

 ػْ حَٓ ٓـ٘ٚ ٬٣ٞ١  (  أر٢ ؿؼلَ رٖ ػط٤ش )٣َُٝٙ  حُٖٔٞٓ ػ٠ِ 

أَٓ حُ٘ؼَحء إٔ   ػْ  اك٘خء أَٓحٍ حُيُٝش ٜٓ٘خ  ُؼيس أٓزخد رخػيحٓٚ 

 :ٕ ١ٕ حُز٤ض١ ٌٛ كخُظٚ كزّٞ ك٢   هخُٚ حرٖ  ًخٕ ٓٔخٗٚ  ٣ٜـٞ

 

     رَرَ  أٗي٢ُٔ ٤ُْ ٖٓ        

  حُزَرَ  ٖٓ  حُِٔي  ٣وظِْ                                        

 

  ٫ طِْٔ حُزَرَ ٓخ ٤ٗيص        

  ٓلوَ   ٖٓ  حُو٢ٔ٤  ُِِٔي                                      

 

   ٝحٛزق ػزي حُٖٔٞٓ ٍٝر٢ ٤َٜٓٙ ريُٝش حُٔٞكي٣ٖح٤ٓ٫َطَٜ د      ُوي ح

  ٝط٘وَ ٓؼٚ   حٝ ط٘وِٚ ك٢ ًٍخرٚ ٣ٜلزٚ  ٗخػَ ػزي حُٖٔٞٓ  حرٖ كزّٞ

ؿ٣َش ٝٓـَ  ًُي رو٤ٜيطٚ حُوخك٤ش حُظ٢  ٛـ540\ٓ٘ش  ( رـخ٣ش )  كظقك٢ 

  :طْ٘  ػٖ ػٖ ػيّ ح٠ُ٘ٞؽ حُ٘ؼ١َ  ك٢ ٓوظزَ ٗزخرٚ  ك٤وٍٞ 

 

 ٖٓ حُوّٞ ك٢ حُـَد طٜـ٢ ا٠ُ 

 حَُٔ٘م   إًٔ   كي٣ؼْٜ                                         

 

 ا٠ُ ؿخ٣ش– ٝحُٔ٘خ٣خ – ؿَٝح 

  طٔزن  ٣ٔزوٞٛخ ُْٝ كِْ                                        
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 رؤ٣ي٣ْٜ حُ٘خٍ ٓ٘زٞرش  

 كٜٔٔخ طٜذ رخ٬١ طلَم                                       

 

 ٣وٞىْٛ ِٓي أٍٝع   

  ٓ٘ليٍح ٣َطو٢ كٔخ ُحٍ                                        

 

 آىّ     ٖٓ   هللا طو٤َٙ

  حُٔطِن  رخُٔئىى طلَى                                       

 

 ا٠ُ حُ٘خ٣َٛش َٓٗخ ٓؼخ  

  طِلن   ُْٝ  طلظ٘خ ُٝٔخ                                      

 

 ا٠ُ رَُس ك٢ ًٍٟ أٍػٖ  

 طـَ ػٖ حٍُٔٞ ٝحُو٘يم                                      

 

 ٣ؼًٕٞٝ ٓ٘خ ر٫ْٞٔٛ  

  رخٍُِٝم  ػخً  ٫ْٞٓٝٛ                                     

 

رظْٞٗ  ٓ٘ش   (حُٜٔي٣ش  )    ًٌُٝي  ًخٕ ٓؼٚ  ح٠٣خ  ك٢ كظق  ٓي٣٘ش 

.  ٛـ٣َش 554\

 

أٛخد حرٖ كزّٞ  ٤ٟن ٟٝ٘ي         حٓخ  ك٢  ُٖٓ  حَُٔحرط٤ٖ  كوي  

 ك٢ -  ٝ حكظَٟ ػ٤ِٚ  حُٞٗخس   ًؼ٤َح  كوخف ػ٠ِ ٗلٔٚ  كخٟطَ ٝاٛٔخٍ

 ا٠ُ حُلَحٍ ٝح٫ُظـخء ا٠ُ ح٧ٗيُْ كَحٍح ٖٓ ٙح حٟطَّّ–  آهَ أ٣خٓٚ 

 ٣جْ ٖٓ  ٛـ٣َش  ًٝخٕ هي 542\ ح٣ٌُٖ حٗظ٠ٜ كٌْٜٔ ٓ٘ش حَُٔحرط٤ٖ 

   ٝهزَ  َٛٝرٚ  ٣٘ظْ  ه٤ٜيطٚ ح٤ٓ٬ُش ٣ٔيف أكٞحُٚ ٝٗئٝٗٚ ٓؼْٜ ٬ٛف 

آٍحء  ؿَ ك٤ٜخ  ح٤ٓ٫َػزي حُٔئٖٓ  ح٤َٓ حُٔٞكي٣ٖ  ٝهي  ٟٜٔ٘خ  

 :٣وٍٞ ك٤ٜخ   ٣ِٔق ٫ٝ ٣لٜق ٣ٝؼ٤َ ٫ٝ ٣ز٤ٖ  حُٔٞكي٣ٖ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُي٤٘٣ش

 

  رِؾ حُِٓخٕ رٜي٣ٌْ ٓخ أ٬ٓ  

 طؼي٫  إٔ   أ٣خٓٚ  ٝطؼِٔض                                        
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 ٝرلٔزٚ إ ًخٕ ٤ٗجخ هخر٬ 

  حُٜيح٣ش ٍٛٞس كظ٬ٌ٘  ٝؿي                                     

 

 رو٤ِلش حُٜٔي١ ٤ٓيٗخ حؿظيٟ 

  ٝٓي٬ُ   ٓؼزيح  حُؼِّٞ  ٜٗؾ                                      

 

 ٝطلـَص ػ٤ٖ حُ٘زخٛش رؼيٓخ 

  هي ًخٕ هخ١َٛخ أًَ ٝأؿز٬                                       

 

 

 هي ٤َٛ حُٔؼوٍٞ هِزخ ٓخػ٬ 

  كٔظ٠ ٤ٍٓ٘خٙ أٛز٘خ حُٔوظ٬                                         

 

 ٍٝػ٠ ؿ٤ْٔ حُؼِْ ك٢ أ١ٝخٗٚ 

 ٖٓ ًخٕ ٣زي١ ح٠ُؼق إٔ ٣ظ٘و٬                                   

 

 ٝحك٤ض ك٠َطٚ حُٔويّ طَرٜخ

  ُٖ ٣ظو٬٤ كبًح ح١ٌُ أرَٜص                                      

 

 ٝٝهلض ٢ٓٝ ٓٔخ١ٚ كٞؿيطٚ 

  ٓٞهخ طوخّ ػ٠ِ حُٔؼخٍف ٝحُؼ٠ِ                                 

 

 ُْ أُن ؿ٬ ػخُٔخ، ٝاُحءٙ  

  ٓظو٬ِ   ٓظٌؼَح،   : ٓظؼِٔخ                                       

 

 ٓيحٍٓخ طٔغ ح٣َُخٟش ُٞ ٍآٟ

 ٓوَح١ ٤َٓطٜخ ٌُّ ح٬ٌ٤ُٜ                                        

 

 ٝرَٜص رخُط٢ٓٞ ٣لٜن كُٞٚ ٝأرـ 

 ٓـ٬ٔ ٝٓل٬ٜ:  ـ٢ حُٔؼخ٢ُ                                      

 

  ٓلِوخ    أٝ  ٜٓوؼخ ُْ أُن

  ٝٓـخى٫ ػٖ ى٣٘ٚ ٬َٓٓٝ                                       
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 ٝحٌَُ ك٢ ػِْ ح٩ٓخّ ٓوَٜ 

 كٔذ حُٔزَُ ك٤ْٜ إٔ ٬٤ُ                                        

 

 ٝحطَى ػٌخظخ ٝحُٞكٞى رٔٞهٚ

 كٌهخ ٝٓـزخٕ حُوط٤ذ ٝىؿل٬                                       

 

 ٣ؼ٘ٞ ُٜخ ح٧ػ٠٘ ر٘خٍ ٓلِن 

  ٠٣ْٝ ػِؤش ا٤ُٜخ ؿ٫َٝ                                           

 

 ٝحُلن رل٠َطٚ ح٤ُ٘ٔش ٝحٓظٔغ 

 إٔ طظو٫ٞ - ٣ٝي -  ُِوٍٞ، ٝحكٌٍ                                   

 

 ك٤ٔخ ًٔخٍ حُي٣ٖ ٝحُي٤ٗخ ٓؼخ 

 ٝٓؼخىس ح٧ٍٝحف ك٢ إٔ ط٬ٌٔ                                     

 

 هٜش  َٛٝرٚ  ح٠ُ ح٫ٗيُْ  ٝىهُٞٚ  ُٜخ  حرٖ كزّٞ        ١َٝ٣ٝ 

  :ر٘لٔٚ  ك٤وٍٞ 

 

ٖٓ ر٬ى ح٧ٗيُْ، ٢ُٝ ٣ّٞ ىهِظٜخ ػ٬ػش أ٣خّ - ِٗذ - ىهِض ٓي٣٘ش )      

 ػ٠ِ  ُْ أ١ؼْ ك٤ٜخ ٤ٗجخ، كٔؤُض ػٖٔ ٣وٜي ا٤ُٚ ك٤ٜخ؟ كي٢ُ٘ رؼٞ أِٜٛخ

 رؼٞ حٍُٞحه٤ٖ كٔؤُظٚ ٤ٓلخثش   كؼٔيص ا٠ُ ، رخرٖ ح٤ُِٔق ٍؿَ ٣ؼَف 

 حٓظيكٚ ك٤ٜخ، ٝهٜيص ىٍٍٙ، كبًح ٛٞ ك٢  ٝىٝحس كؤػطخ٤ٜٗٔخ، كٌظذ أر٤خطخ

ر٢ ٍٝى ػ٢ِ أكٖٔ ٍى، ٝطِوخ٢ٗ أكٖٔ  حُي٤ِِٛ، كِٔٔض ػ٤ِٚ، كَكذ 

: ُوخء، ٝهخٍ

 أكٔزي ؿ٣َزخ ؟

 ٗؼْ،:  هِض 

 ٖٓ أ١ ١زوخص حُ٘خّ أٗض ؟:  هخٍ ٢ُ 

 كؤهزَطٚ أ٢ٗ ٖٓ أَٛ ح٧ىد ٖٓ حُ٘ؼَحء، ٝأٗ٘يطٚ ح٧ر٤خص حُظ٢ هِض 

كٞهؼض ٓ٘ٚ أكٖٔ ٓٞهغ، كؤىه٢ِ٘ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ، ٝهيّ ا٢ُ حُطؼخّ، ٝؿؼَ 

٣ليػ٢٘، كٔخ ٍأ٣ض أكٖٔ ٓلخَٟس ٓ٘ٚ، كِٔخ إٓ ح٫َٜٗحف، هَؽ ػْ ػخى، 

ٝٓؼٚ ػزيحٕ ٣ل٬ٕٔ ٛ٘يٝهخ، كظ٠ ٟٝؼخٙ ر٤ٖ ٣ي١، كلظلٚ كؤهَؽ ٓ٘ٚ 

 : ٓزؼٔخثش ى٣٘خٍ َٓحرط٤ش كيكؼٜخ ا٢ُ هخث٬ 
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 : أٍرؼٕٞ ى٣٘خٍح، ٝهخٍ  ا٢ُ َٓس ك٤ٜخ  ُي ػْ ىكغ  ٌٛٙ -

ٌٝٛٙ ٖٓ ػ٘ي١، كظؼـزض ٖٓ ٬ًٓٚ، ٝأٌَٗ ػ٢ِ ؿيح كٔؤُظٚ ٖٓ أ٣ٖ 

 ا٢ٗ أٝهلض أٍٟخ ٖٓ ؿِٔش ٓخ٢ُ :.ًخٗض ٌٛٙ ٢ُ ؟ كوخٍ ٢ُ ٓؤكيػي

ُِ٘ؼَحء، ؿِظٜخ ك٢ ًَ ٓ٘ش ٓخثش ى٣٘خٍ، ٌٝٓ٘ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ُْ ٣ؤط٢٘ أكي 

ُظٞح٢ُ حُلظٖ حُظ٢ ىٛٔض حُز٬ى، كخؿظٔغ ٌٛح حُٔخٍ كظ٠ ٤ٓن ُي، ٝأٓخ 

ٌٛٙ كٖٔ كَ ٓخ٢ُ، ٣ؼ٢٘ ح٧ٍرؼ٤ٖ ى٣٘خٍح، كيهِض ػ٤ِٚ ؿخثؼخ كو٤َح 

  ؿ٤٘خحٝهَؿض ػ٘ٚ ٗزؼخٕ

 

    ػخى ٖٓ ح٫ٗيُْ ك٢ حٝحهَ ح٣خٓٚ  ٌٖٝٓ ك٢ ٓٔو٢ ٍحٓٚ  ٓي٣٘ش كخّ  

. حُٔـَر٤ش  ٝرو٢ ك٤ٜخ  كظ٠ ٝحكخٙ ح٫ؿَ 

 

  .٬٣ى٣ش  1174ّ / ؿ٣َش  ٛـ570\ٓ٘ش  رٔي٣٘ش كخّ  طٞك٢ 

 

:  هخٍ ػ٘ٚ حرٖ ح٫رخٍ  

 

أ١ رخُ٘ظَ ُوَحء ػَٜٙ هطؼخ -  ٓلووخ، ٝٗخػَح ٓلِوخ  ًخٕ ػخُٔخ )        

 .( ٖٓ ى٣ٞحٗٚ   ٗؼَٙ  ؿٞىس  ػ٠ِ أَٛ ُٓخٗٚ ، ٣ٝٞهق ٣ظويّ - 

 

 طـ١َ  ر٤ٖ ٓطٍٞٙ  حُؼـ٤زش  ح٬ُٔٓش      ٣ٝظ٤ِٔ ٗؼَ حرٖ كزّٞ  د  

 ط٘ٔخد ك٤ٜخ   حُظ٢ ُ٘ـ٤ٔش  حُؼٌرش ح  ح٤ُٓٞٔو٠ٙ ٗؼَ ٗؼَفًخُٔلَ  

ٗؼَ حُؼخ١لش كٜٞ .  ٕ ً هزَ ح٧ٙ ط٘خؿ٢هِـخص  حُ٘لْ  ٗز٠خص  حُوِذ ٍ

  ٗؼَ حُؼزخ٤٤ٖٓ ٍٝهش  ٗؼَ ٗؼَٙ ؿِحُش د  ٝحُو٤خٍ حُؼٌد  ٣ـٔغ حُل٤ش 

،  ك٤ٚ ٗـٔش َٓ٘ه٤ش حُٔظ٘ز٢  ًخٕ ٣٘٘يٙ  ػ٠ِ ؿَحٍ ك١ٚ ٓيٝ.ح٧ٗي٤٤ُٖٔ 

 ؿ٤ِٔش ، ٝ ك٤ٚ ٍٝٗن ٛ٘ؼش أ٤ٗوش طٌخى ك٬ْٓٝك٤ٚ ٝٛق ُِـ٤ٕٞ  ٝ

  حرظٌخٍحصؿ٤َٔ ٝٛخكذ ًٝم كٜٞ طوظل٢ ٍٝحء ٓظخثَ حُلٖ حُـ٤َٔ ، 

  ٓ٘خٛي حُظ٘ز٤ٜخص ٝ ح٩ٓظؼخٍحص ٝ حٌُ٘خ٣خص د  ح٫  حٕ هٜخثيٙ ٓؼوِش  ٍحثؼش 

  ٜٓ٘يح ِٓهَكخ كخك٬ رخُظؤٗن حُل١َ٠  ٜٓ٘ي ر٢٤ٔك٢  ٛخ٣٘ٔؾ

  .ٝ حُِٕٞ ح٧ٗي٢ُٔ حُٔـَر٢ 

 

         ٗظْ حُ٘ؼَ ك٢ ًَ حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ح٫ حٕ ٗؼَٙ ٣ـِذ  

ػ٤ِٚ  حُٔيف  ٝرؼٞ حُٜـخء  ٝهي  حؿخى ك٢ حُٞٛق  ٝحُـٍِ  ٝحُلٌٔش 

ٝحَُػخء  ُٝٚ ك٢  ح٫ٍٓٞحُي٤٘٣ش ٝحُ٘ل٤ٔش  هٜخثي ٍحثؼش    
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 ًحٓخ  ٖٝٓ ٗؼَ حرٖ كزّٞ ح١ٌُ هخُٚ ك٢ كظَس اهٜخثٚ ػٖ ر١٬ حَُٔحرط٤ٖ

  ح٠َُٟ رخُٞحهغ ك٢ كيٝى  ٝك٤ٚ حُ٘خّ ٝحُِٓخٕ

ٝحٌَُحٓش  ٝح٫ه٬ه٤ش ح٤ُْ٘ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓغ  ٗخكَٓخ ٣ؤَٓ رٚ حُي٣ٖ، ٫ٝ ٣ض

: ك٤وٍٞ حُ٘ل٤ٔش، 

 

 ٍى حُطَف كظ٠ طٞحك٢ ح٤َُٔ٘ح 

 ٤ٔ٣َح  ػ٤َٔ أطخف   كَد                                           

 

 ٝأٍَٓ هِٞٛي ١ٍٞح ٗٔخ٫

 ١ٍٝٞح ؿ٘ٞرخ ١ٍٝٞح ىرٍٞح                                         

 

 ٖٝٗ ػ٠ِ ؿخ٣ُخص حُز٬ى  

  ٖٓ حُ٘وغ ٝحََُٓ ؿ٤٘خ ٓـ٤َح                                    

 

 ٝكَ ٓخء ٝؿٜي كظ٠ طـْ  

 ٝأ١ق حُّٔٔٞ رٚ ٝحُٜـ٤َح                                        

 

 ١َٝكض أٗض ه١ٞ حُـ٘ـ  

 حف، ٫ ػٌٍ ػ٘يى أ٫ طط٤َح                                        

 

 ٫ٝ طوؼٖ ٝأٗض ح٤ُِْٔ ك٤ـ 

  ع ط٠خ٢ٛ ح٤ُٜٔٞ ح٤ٌَُٔح                                    

 

 كؤّ حُظَكَ طيػ٠ ُٝيح  

  ٍِٗٝح  طيػ٠ ح٩هخٓش  ٝأّ                                        

 

 ًٝٝ حُؼـِ ٣َٟغ ػي٣خ كيٍٝح

 ًٝٝ حُؼِّ ٣َٟغ ػي٣خ ىٍٍٝح                                       

 

 ٣ؼِ ػ٠ِ حُ٘زَ أ٢ٗ ؿيٝص 

  كو٤َح   ٝح٢ٔٓ   أى٣زخ  أ٠ً٘                                     

 

:  حهظْ رلؼ٢  ػٖ حُ٘خػَ  حرٖ كزّٞ  حُٔـَر٢ رٌٜٙ ح٫ر٤خص
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  حُؼخهَ    ٣ؼظزَ   ٝاٗٔخ     ػزَس    كٔخٓش    ؿَىص   هي

 

  ٛخرَ  ، ًًَٛخ ؿل٤ْ  ٖٝٓ    ؿ٘ش،  ٖٓ رخ٤ٌُٖٗٞ ٣ًٌَ 

 

 حُـخكَ  ، ٗٞٗزٚ   ًٝح  ًحء  ٖٓ  حًٗٔٞؿخ،  ٣ؼَٝ  ٝاٗٔخ

 

  حُؼخَٓ  حُؼخُْ    ٓ٘ٚ ٣٘لن  ح١ٌُ   حُ٘وخء   ك٤ٚ ٗؼ٤ٔٚ،

 

  ُحثَ   أٗٚ  ٫ُٞ    طٍِٝ  كَٙ   ٖٓ  حَُٔء   ٗلْ  طٌخى

 

  حُٜخٍُ  ٣خ ٛخكز٢ ٝحُـي ٢ُ ٤ٗٔش، ٤ُْٝ ٖٓ أٛلخر٢

 

  حُلخرَ   ٣وٜ٘٘خ  إٔ  هزَ  ٖٓ  كزخىٍ ر٘خ،   ١ِزخٕ، ٗلٖ

 

 ػَٔ حُٔخكَ ؟  ، كٔخ طَٟ إٔ   ٓ٘ٚ ك٢ ٓخكَ ِٓٔ٘خ رلَ 

 

  ط٘ـ٤ْ حُلظ٠ ك٤ِش، ٓٞحء حُلخٍّ ٝحَُحؿَ  ٫ كظٖ ك٢ 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 

              سعد بن دمحم  التمٌمً 



 306 

                          ملن الشعراء 

 
 
 

          هو ابو  الفوارس  سعد بن دمحم  بن صٌفً   التمٌمً  و لٌل انه 
من ذرٌة  اكثم بن صٌفً التمٌمً  الحكٌم العربً فً الجاهلٌة  وكنً  

ولٌل ان سبب تلمٌبه به  ان عسكرا كان  ببؽداد  ولد  (حٌص بٌص  )ب
هم ابو الفوارس  بالخروج الى السلطان السلجولً اٌام الخلٌفة العباسً   
الممتفً ألمر هللا  وكان  الناس  فً احادٌث كثٌرة مختلفة وحركة  كثٌرة  

. فلمب بذلن .  مالً  ارى الناس فً حٌص بٌص :  -  زابدة  فمال
ولد وردت هذه اللفظة فً   (امر مرٌج  )وحٌص بٌص لفظة تعنً 

. المران الكرٌم  فً عدة مواضع  بهذا المعنى 
 

ولعت معن فً :    ولٌل اٌضا  انه  لال  ألحد اصدلابه فً اصفهان 
. فلمب بها   (حٌص بٌص )
 

مٌالدٌة  و نشؤ فٌها 1093-   هجرٌة 492\      ولد ببؽداد  سنة  
وتنمل  بٌنها  وبٌن واســط  طلبا  للعلم  والمعرفة  وتتلمذ على  ادبابهما  

وشعرابهما   ولٌل طاب العلم والثمافة  وهو صبً ٌافع ابن ثالثة عشر 
سنة  ثم سافر الى الري فً طلب العلم  وتفمه  فٌها على  ٌد الفمٌه  دمحم 

.  عبد الكرٌم  الشافعً 
 

     اال انه لال الشعر وما الٌه  كثٌرا  فكان فمٌها وشاعرا  ولٌل  ان 
نسبه  جعله ٌحذو حذو الشاعر االموي الفرزدق  البصري  التمٌمً  
فكان التشبه به ظاهرا فً شعره  ومن هنا  ذهب بعض الشعراء من 

منافسٌه الذٌن عاصروه  ٌهاجونه  وربما ٌنكرون علٌه انتسابه الى  تمٌم 
العربٌة   ومن ذلن ما ذكر عن  الشاعر  ابن الفضل المطان  انه ذهب الى 

ابٌه دمحم  بن صٌفً وكان  ٌعمل فً الطابوق  لٌسؤله عن  كٌفٌة صحة 
:  انتسابه الى  تمٌم   فاجابه 

 
. وهللا ما عرفت  انً من تمٌم  حتى اخبرنً بذلن ولدي - 
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:   فمال فً ذلن شعرا  ٌهجو ابا الفوارس  به 

 
 كم تبادي  وكم تطول طرطو 

                                         رن ما  فٌن شعرة من تمٌم 
 

 فكل الضب والرظ الحنظل الٌا 
                                           بس  ما شبت بول الظلٌم 

 
 لٌس ذا وجه من ٌضٌؾ وال ٌك 

                                     ري وال ٌدفع  االذى عن حرٌم 
 

:  فلما  بلؽت اشعاره الى  ابً الفوارس  رد علٌه لابال
 

  ال تضع من عظٌم لدر وان كن 
                                             ت مشارا الٌه  بالتعظٌم 

 
 فالشرٌؾ الكرٌم ٌنمص لدرا   

                                       بالتعدي على الشرٌؾ الكرٌم 
 

  ولع الخمر بالعمول رمى الخم 
                                          ر  بتنجٌســها   بالتحرٌــم  

 
   

       كان فخورا  بعروبته  ٌلبس المباء  والعمامة  وٌتزٌا  بالزي 
وكان رجال حازما  ذا هٌبة  وشخصٌة . العربً  فٌسٌر متملدا  السٌؾ 

ملن  )ظاهرة  تظهر علٌه  المناعة وخاصة  فً الشعر حتى لمب  ب
  (الشعراء 

: ومن لوله 
 

 علمً  بسابمة الممدور أ لزمنً   
                                       صمتً وصبري فلم احرص ولم اسل 
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 لو نٌل  بالمول مطلوب  لما حرم  
                                        الرإٌا  الكلٌم  وكان  الحظ   كالجبل 

 
 وحكمة العمل ان عزت وان شرفت 

                                          جهالة  عند  حكم  الرزق  واالجل 
 

         ومن اخباره  الطرٌفة  لٌل انه خرج ٌوما  متملدا سٌفه  من دار 
الوزٌر ابً  الحسن  الزٌنبً  وزٌر الخلٌفة  الممتفً المر هللا  العباسً  
فنبح  علٌه جرو كلبة ذات جراء  فوكزه  بالسٌؾ فمتله  فشاع خبره فً 
الؽد  فعلم  هبة هللا بن المطان بذلن فكتب ابٌا تا من الشعر  ضمنها بٌتٌن 
من حماسة ابً تمام  وجًء له بكلبة ذات جراء فعلك الورلة  المكتوب 
فٌها  الشعر برلبتها  وامر  من  ٌسولها  ان  ٌوصلها الى  بٌت الوزٌر 

فلما وصلت اخذت الورلة وعرضت على الوزٌر  وكا ن فٌها هذه 
: االبٌات

 
  ٌاهل بؽداد  ان الحٌص بٌص اتى 

                                           بفعلة  اكسبته الخزي فً البلد 
 

 هو الجبان الذي ابدى تشاجعه  
                                       على جري  ضعٌؾ البطش والجلد 

 
ولٌس  فً  ٌده  مال  ٌدٌه   به 

                                       ولم  ٌكن  ببراء   منه  فً  المود 
 

فانشدت امه من بعد ما احتسبت 
                                       دم  االبٌلك  عند  الواحد   الصمد 

 
الول  للنفس  تؤساءا  وتعزٌة )

                                         احدى  ٌدّي  اصابتنً  ولم  ترد 
 

كالهما خلؾ من فمد  صاحبه 
 (                                        هذا  اخً حٌن ادعوه  وذا ولدي
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         ولٌل اهدٌت الى الوزٌر عون الدٌن ٌحٌى بن هبٌرة  دواة بلورٌة  
: مرصعة بالمرجان  فمال  ابو الفوارس فٌها شعرا 

 
  صٌؽت دواتن  من ٌومٌن فاشتبهت  

                                          على  االٌام   ببلور  ومرجان 
 فٌوم سلمن مبٌض بفٌض  ندى 

                                        وٌوم  حربن لان  بالدم  المانً  
 

          مدح ابو الفوارس  الخلفاء العباسٌٌن الذٌن عاصرهم  اال انه 
خرج  عن طوع الخلٌفة المسترشد باهلل  ومال الى السالطٌن السالجمة 

وارباب دولتهم وكذلن مال الى  ملون  بنً  مزٌد  فً الحلة  واطرافها  
ومدح الملن  دبٌس بن صدلة المزٌدي  اال ان الخلٌفة  المسترشد باهلل  
حاربه وانتصر علٌه  فندم  الشاعر على فعلته ندما كثٌرا  فمدح الخلٌفة 

: المسترشد  ظاهرا الندم ٌمول فً ذلن 
      

  ثنٌت   ركابً عن دبٌس  بن مزٌد 
                                            مناسمها  مما  تؽذ   دوامً 

 
فرارا من  اللإم المظاهر  بالخنا  

                                         وسوء ارتحال  بعد  سوء ممام 
 

 لٌخصب  ربعً بعد طول  مجوله  
                                          بؤ بٌض  وضاح الجبٌن  امام 

 
 فان  ٌشتمل  طول العمٌم  برأفة    

                                           بلفظ   امان  او  بعمد   ذمام 
 

 فان الموافً  بالبٌان  فصٌحة 
                                    تناضل   عن  احسابكم    وتحامً  

 
 فعفى عنه الخلٌفة  اال ان ذنبه  عد من  كبابرالذنوب  

 

:  ومدح  الخلٌفة الممتفً المر هللا  فٌمول  
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   ماذا الول  اذا الرواة  ترنموا  

                                      بفصٌح شعري  فً االمام العادل 
 

   واستحسن الفصحاء شؤن لصٌدة  
                                        الجل   ممدوح  وافصح   لابل 

            
   ترنحت    اعطافهم     فكؤنما 

                                         فً  كل  لافٌة  سالفة    بابل 
  

   هب   امٌر  المإمنٌن   باننً  
                                      لس الفصاحة  ما جواب السابل  

 
وكان الشاعر  .  مدح للشاعر نفسه اكثر من ممدوحه – واٌم هللا – وهذا 

لبل ذلن لد جاهر الخلٌفة الممتفً المر هللا  بالمنابذة والعداوة ومال الى  
السلطان مسعود السلجولً  فلما مات السلطان امر الخلٌفة الممتفً  

بالمبض على الشاعر حٌص بٌص  فاخذ من بٌته فً بؽداد مهانا ذلٌال  
حافٌا  وحبس فً حبس اللصوص اال انه خرج من الحبس بعد مدة  

.  بشفاعة شافع  ومدح الخلٌفة  بعد ذلن 
            

:     وكذلن  مدح الخلٌفة  المستضًء بؤمرهللا وفٌه ٌمول 
 

        الول ولد تولى  االمر حبر 
                                          امام  لم  ٌزل  برا  نمٌا 

 
        فمد كشؾ الظالم  بمستضًء 

                                          ؼدا  للناس  كلهم  حفٌا 
 

        وفاض الجود واالحسا ن حتى  
                                      حسبتهما    عبابا   او ا تٌا 

 
       بلؽنا فوق ما كنا  نرجى  

                                       هنٌبا   ٌابنً  الدنٌا   هنٌا  
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           وكذلن  مدح السالطٌن السالجمة  واخص  منهم  السلطان 
محمود  بن  ملكشاه واخاه مسعود بن ملكشاه واخاهما طؽرل ومن 

: لصٌدة طوٌلة فً مدح  السلطان محمود  ٌمول 
 

        على  الب  رحٌب الصدر ذي خصل 
                                           فٌه على  رٌح  تبرٌز وتجوٌد 

        
        نوام  مربطة  ٌمظان معركة  

                                        سهل العنان  وفً التعداء تشدٌد 
 

         مصػ الى  هاجس  فس سر فارسه 
                                         كانه  بضمٌر  الركض   مجلود 

 
          فً جحفل  كاتً الطود ذي لجب 

                                           له  بمخترق   البٌداء  تنضٌد 
 

         كانما الماع طرس  وهو اسطره 
                                        والبٌض والسمر اعراب  وتاكٌد 

 
        الحت به الطلعة الؽراء  اذ حجبت  

                                  شمس الضحى  فضٌاء الٌوم موجود 
 

        من نور ابلج ال فً عوده خور 
                                          للعاجمٌن  وال فً الراي تفنٌد     

 
         كما مدح  الكثٌر من الوزراء  واالمراء ممن عاصرهم  مثل 

شرؾ الدٌن الزٌنبً العباسً  والجواد االصفهانً وٌحٌى بن هبٌرة  
وعنتر بن ابً العسكر  الجاوانً وشرؾ الدٌن علً بن طراد العباسً  

وكمال الدٌن دمحم بن الخازن والتطؾ هذه االبٌات فً مدح الوزٌر  دمحم بن 
: علً الخازن  فٌمول 

 

 الحمد هلل الذي  نصرالعلً  
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                                       بعد التخاذل  بالوزٌر الفاضل 
 

 وامات  نفس الجور لما ان فشت 
                                       فٌنا   بعاطفة  الكرٌم  العادل 

 
واضاء لٌل الحظ بعد ظالمه 

                                      بؤؼر  فضفاض الرداء حالحل 
 

 حامً ذمار الجار لبل صرٌخه 
                                       مولى  مكارمه   بؽٌر مسابل 

 
جبا احتمال او رٌاح عزٌمة  

                                     فً  ٌوم  اند ٌة  وٌوم  جحافل 
  

حاز الثناء  مجمعا اشتاته  
                                     بالحزم  من    افعاله    والنابل 

 
        اما  فً  الفخر فمد  فخر بنفسه  و بنسبه  ولبٌلته  وضمن  

 شعره او لصابد مدحه الى الخلفاء  والسالطٌن والوزراء  كثٌرا من 
.   الفخر بنفسه  كما كان ٌفعل الشاعر الفرزدق والشاعر المتنبً

: و منه هذه االبٌات 
 

  ترى الجار فٌنا  ؼٌر شان خصاصة 
                                           اذا ضاق ذي الحً بالنزالء 

 
  كؤن  المروم  الهادرات  عشٌة                                         

                                          مراجلنا   فً  ازمة  وشتاء 
 

 سعٌت ولم اترن لدٌما وان اعش 
                                         نسخت بمفخري مفخر المدماء 

 
 الٌكم  فانً  سٌد الموم  ماجرى  

                                            لسانً  وهذا  سٌد الوزراء 
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 اذا ما بنى مجدا  وللت لصٌدة 

                                        علونا على السادات والفصحاء    
 

    ولد لال الشعر اٌضا فً الؽزل والوصؾ والهجاء  وخاض اؼلب 
: الفنون الشعرٌة  فمن شعره الؽزلً  ٌمول 

 
     من كل اهٌؾ  ممشوق بظاهره 

                                          مإلل من حدٌد الهند مجرود 
 

     من للب محنٌة ملوٌة لذؾ 
                                        سٌان فً لصدها  لرب وتبعٌد 

 
      وتثنً  حٌن تلمً ؼٌر موترة  

                                           كؤنها حاجب  بالؽٌظ معمود      
 

:         وٌمول فً وصؾ جٌش فً المعركة 
 

 وعرمرم  كالٌم  هٌج بعاصؾ 
                                         شرلت  بفضل عبابه  البٌداء 

 
نسخ الفال  والصبح ركض جٌاده 

                                         فاالرض جو والصباح عشاء 
 

تدنو له  عنك   المشاعم  مثلما  
                                        تحتؾ  بالمتصدق الفمــــــراء 

 
 والخٌل  تمتحم الؽبار كؤنها 

                                         نبل  الجفٌر  ولد  اجٌد  رماء 
 

 فبطاء  خٌل الطالبٌن  سرٌعة 
                                         وسراع  خٌل  الهاربٌن  بطاء  
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         اما فً الهجاء فمد تهاجى معه ابو منصور موهوب الجوالٌمً  
: وصاحبه المنجم المؽربً  فٌمول فً هجابهما  

 
        كل الذنوب ببلدتً مؽفورة 

                                          اال اللذٌن تعاظما ان ٌؽفرا 
 

         كون الجوالٌمً فٌها ملمٌا 
                                          ادبا وكون المؽربً  معبرا 

 
          ااسٌر  لكنته  بحل فصاحة  

                                     وجهول ٌمظته ٌمول عن الكرى              
      

ٌوم  (حٌص بٌص)        توفً ببؽداد  االمٌر الشاعر ابو الفوارس 
  مٌالدٌة  1178-  هجرٌة 574\ االربعاء السادس من شعبان سنة 

ودفن بممابر لرٌش  وانه اول من دفن بهذه الممبرة من الشافعٌة ولٌل 
. انه دفن فٌها  لوصٌته  بان ٌدفن فٌها  ودفن فٌها بعده الكثٌر 

 
          ومما تمدم  ٌتبٌن ان شعره من الطبمة االولى لرٌب جدا من 
شعرالمتنبً  وبطرٌمة  فرزدلٌة و ٌتمٌز شعره  بموة االسلوب ورلة 

المعانً وشدة حبكها وبالؼتها وكان ماخذ الشاعرٌن واضحا فً شعره  
. فً حٌنه  (ملن الشعراء )لذا لمب ب

: وٌمول فٌه ٌالوت الحموي 
 

الفمٌه االدٌب الشاعر كان من اعلم الناس باخبار العرب    )       
ولؽاتهم واشعارهم  اخذ عنه الحافظ  ابو سعد السمعانً ولرأ علٌه  
شعره ودٌوان  رسابله  واخذ الناس عنه  علما  وادبا  كثٌرا وكان ال 

     (ٌخاطب ا حدا اال بكالم معرب  
 

:  واختم بهذه االبٌات من شعره 
 
 

  خذوا من  ذمامً  عدة للعوالب  

                                         فٌا لرب  مابٌنً وبٌن المطالب 
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لو انً زمانً  بالمرام  وربما 

                                         تماضٌه   بالمرهفات  المواضب 
 

عمابل  عزم  ال تباح   لضارع 
                                        واسرار  حزم  ال  ٌذاع   لالعب 

 
وهلل  ممذوؾ    بكل    تنوفة  

                                     راى العز احلى من وصال الكواعب 
 

روٌدكم  انً  من المجد  مإسر  
                                     وان    صفرت   عما  افدتم حماببً 

 
هل المال اال خادم شهوة الفتى  

                                     وهل  شهوة  اال   لجلب  المعاطب 
 

فال تطلبن منه سوى سد خلة 
                                      فان  زاد  شٌبا  فلٌكم فً المواهب 

 
 بكل  تمٌمً   كؤن  لمٌصه 

                                        ٌالث  بؽصن   البانة    المتعالب 
 

 اذا كذب البرق  اللموع لشابم 
                                       فبرق   ظباها  صادق  ؼٌر  كاذب 

 
اسود اذا  شب الخمٌس ضرامه 

                                       اسالوا  نفوس االسد فوق الثعالب 
 

وركب  كؤن العٌس  اٌان  ثوروا 
                                      تسارق  اعناق  الصبا   والجنابب 

 
خفاؾ على  اكوارها  فكؤنهم 

                                      من  الوبر المؤنوس عند  الؽوارب 
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اذا اضمرتهم  لٌلة  اظهرتهم 

                                       صبٌحها   بٌن  المنى    والمآرب  
 

                            
 
 

 ***********************************             
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  ح٢ُِٛٞٔ  حرٖ حُيٛخٕ                   
 

 

 

  

  ػ٢ِ   رٖ   رٖ أٓؼي ػزي هللا ٛٞ ٌٜٓد حُي٣ٖ  حرٞ حُلَؽ              

 .  (حرٖ حُيٛخٕ  ) ٠ٌ٘٣ٝ  د حُل٢ٜٔح٢ُِٛٞٔ  ٝه٤َ 

 

 ٬٤ٓى٣ش  ك٢ حؿِذ ح٣َُٝخص ك٢ 1127 – ٛـ٣َش 521\       ُٝي ٓ٘ش 

ٓي٣٘ش  حَُٔٞٛ ٝرٜخ  ٗذ  ٝحًظَٔ  ٝطِو٠ طؼ٤ِٔٚ  ػ٠ِ  ٣ي   ٤ٗٞهٜخ 

 َٗف حُي٣ٖ )ٝهخ٢ٟ ىٓ٘ن ٖٓ رؼي  رلو٤ٜٜخ  َٝٛ ٗلٔٚٝ ٝػِٔخثٜخ 

حص(.ػزي هللا رٖ أر٢ ػَٜٕٝ  َّ ؿ٤َ  ػي٣يس ٝهي ٍٝى حُ٘خّ ك٢ ٛلزظٚ ٓ

َّ ك٤ٜخ ك٢ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ك٤خطٚ   ٣ؼٞى  ًَ َٓس ٝاَّٗٔخ ًـخٕ.أَّٗٚ ُْ ٣ٔظو

َّٕ ك٤خطٚ ك٢ رِي.ا٠ُ ١ٞٓ٘ٚ  كزغ  ٓٔظوَس   ُْ طٌٖ (حَُٔٞٛ  ) سص٣ٝظَٜ أ
ُٝٔخ ٟخهض  رٚ  ح٫ٍٓٞ حُٔؼخ٤ٗش ك٢ حَُٔٞٛ . ًخٕ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حُلوَ  أَّٗٚ

ٛـَٛخ  ٝٓخكَ ح٠ُ  َٜٓ ُْٝ  ٣ٔظطغ  ٖٓ حٛطلخد  ُٝؿظٚ  ٓؼٚ ح٠ُ 

٣ي)كؼِّ ػ٠ِ حَُك٤َ ا٠ُ َٜٓ ١ِزخً ُؼطخء ٣َُٝٛخ.َٜٓ ُِّ ٍُ   ( ٬١ثغ رٖ 

 ( ٤ٟخء حُي٣ٖ أر٢ ػزي هللا ٣ُي حرٖ دمحم )  ا٠ُ ح٣َُ٘قكخٟطَحٕ ٣ٌظذ 

 ٣ٔظؼطلٚ ٤ٛٞ٣ٝٚ رِٝكظٚ حُظ٢ ًخٗض طَؿذ ك٢ ٗو٤ذ حُؼ٤٣ِٖٞ رخَُٔٞٛ

ٍ ك٤ٜخ ط٘زّغ ُٝؿظٚ رٚ حُِلخم رٚ  ك٢  ّٞ  .ٝأكِحٜٗخ ػ٤ِٚ   أر٤خص ٓئػَّس ٛ

:  ٜٝٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

١ َّ ُٟ  ٝحِٓج٬ُٙ َػٔخُٙ ٣َََكْ 

ٛخ                                                     َِ ؼ١َ  طُـ٤٘خٙ   إَٔ   ٝحِك ِ٘  رِ

 

ٌٍ ََ   كؤؿ٣َخ  ُٗلٞ ١ًَ  َؿ٤ ًِ 

َٛـ١َ                                                     َن  ِٗ َل٢٘٤ َػ٘وض ػخ ِِ   كَ

 

لض ُػ١ٌٍ َٟ ََ ُكز٢ّ َُٚ ٧ٝ   ؿ٤

ز١َ َٛ  ََ لخ ٝحٕ ػ٤ ـَ َكُِٔض حُ َٝ   

 

ٖ رخَص ٣َـ١َ َٔ ُِ ؼ٢  َٓ ي َٓ  ٫ َٝ  ٠٘٠َ٣  

ظ١َ ِٓ َٛظِي  ٌٍ كَٔخًح ػ٤ِٚ ك٢  َٓٔظٞ   
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١ًَ ًِ ُِْٜ ه٢َُّ  َْ ٣َـ١َ رِزخ ٤َُ 

َٓلٌَض َُٞ ً٘ض طَي١ٍ  ْ َىٓخً هَي  ًَ   

 

٫ حُط٤ق ١ََٔ٣ َٝ ٌٍ ٣َيٗٞ  ِح َٓ  ٫ 

ؼ١َ  ِٗ ؼ١َ ُْ ٣َِل٢٘ ٤ََُض  ِٗ   ٤ََُض 

 

١ٌَُٗ  َُّ ًُ ٍي  َّٔ َل ُٓ ُُِ٘ؼ٠ٔ  َٝ 

َك٠ٔ َٝ ٍٞ   ٓؼِٜخ   َُٓٔ   ر٤ َٝ   

 

  :  ٝهي هخ١ذ ُٝؿظٚ ك٢ حر٤خص  ٜٓ٘خ 

 

ُٖ ػزَطَٜخ  ٍَ حُز٤ ٍٞ أٓخ    ًٝحص ٗـ

َُ رخُظَْل٤ِ٘ي آٔخ٢ً                                                       ّٓ  هخٓض طَُئ

 

خ ٍأط٢٘ ٫ أ٤ُُٛن ُٜخ َّٔ ْض كِ َـّ ُ 

 رٌْض كؤَْهََف هِز٢ َؿلُٜ٘خ حُزخ٢ً                                                    

 

ْلَيؿشً  ُٓ  ٍَ  هخُْض ٝهي ٍأص ح٧ؿٔخ

خ٢ً                                                 ّ٘ َّٞ ٝحُ ُٖ هي ؿٔغ حٌُٔ٘  ٝحُز٤

 

ِّ هُُِض ُٜخ  ٖٓ ٢ُ اًح ِؿزَض ك٢ ًح حُؼخ

ُٖ هللا                                                    ٫ِى    ُػز٤ي هللاِ  ٝحر ْٞ َٓ  

 

ػ٢ رخٗلزخّ حُـ٤ِغ ػِ٘ي كوي  َِ ـْ ٫ طَ

َد ٓـ٘خِى                                                ْٞ َٛ َء حُؼ٣َُّخ  ْٞ  ٓؤُُض َٗ

 

 

           ٌٖٝٓ  ك٢ َٜٓ  ٓيس  ٖٓ  حُِٖٓ  ٝ ُْ ٣زن  رٜخ  ٬٣ٞ١   ك٤غ 

 .ٓخء ص كخُظٚ حُٔخ٤ُش  كطلن ػخثيح ح٠ُ  ١ٝ٘ٚ  ٝػخثِظٚ  

 

 ًخٗض طٜ٘ي كًَش ؿٜخى٣ّش ك٤غ ؿخىٍ حُ٘خػَ َٜٓ ا٠ُ حُ٘خّ ٝ       

٢ٌٗ )  رو٤خىس ٛخػيس َُ َّٕ   ُي٣ٚ   هز٫ًٞ  ٣ـيُْ ٝ  ( ٍٗٞ حُي٣ٖ   ٫ٝ ٤ّٓٔخ أ
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ً  ًخٕ ( ٍٗٞ حُي٣ٖ) ً- ًٝخٕ حُ٘خػَ  ػ٘يْٛ -   ُِلخ٤ّ٤ٔ١ٖ   ٓؼخى٣خ    ٍٝحك٠خ

 ٝٓخػ٤خً ا٠ُ حٓوخ١ ىُٝظْٜ ٝحُو٠خء  ( ٬١ثغ ) ٣َُٝٛـْ  ٓغ   ُِظؼـخٕٝ

َّٕ حُ٘خػَ ٝؿي حُلَٛش  ح٫ ػ٤ِْٜ   حُٞحهؼش  رؼي   رٚ  ٬ُطٜخٍ  ٓخٗلش  أ

ض حُّظ٢ َّٔ   ا٤ُٚ   كوَؽؿ٣َش  ٛـ 558\ ٓ٘ش   حُزو٤ؼش  ك٢  رخ٤ُِٖٔٔٔ   أُ

ٓيكٚ  ا٠ُ   ًُي   ٖٓ  ح٣ُِٜٔش ، ٝٗلٌ ػٖ  ك٤ٜخ   حػظٌٍ ه٤ٜيسٝٓيكٚ  د

. رٚ   ٝح٩ٗخىس

 

ّٛخٕ اهخٓظٚ ك٢ ىٓ٘ن ٬ُٓظِحىس ٖٓ حُؼِْ ، كؤهٌ  َّ حرٖ حُي         ٝهي حٓظـ

حرٖ ) ٝحطَٜ رخُلخكع  (حرٖ أر٢ ػَٜٕٝ)٣ظَىَّى ػ٠ِ ىٍّٝ أٓظخًٙ حُوي٣ْ 

خ  ك٢ حُظل٤َٔ ُِٞحكي١ّ   ِْٓٔ ٝح٢٤ُٓٞ  ٛل٤ق  ٓ٘ٚ  ٝٓٔغ(ػٔخًَ ّٔ ٓ   

َّ رٚ حُٔطخف ك٢ كٔٚ  ػْ   حُظي٣ٍْ  ُِٔحُٝش  أِّٛٚ ٝحهٌ ٣ٔيف حٓظو

ح٫َٓحء ٝحٛلخد حُ٘ؤٕ ك٤ٜخ   ػْ ط٠ُٞ  ط٠ُٞ حُظي٣ٍْ  ك٢  كٔٚ كظ٠  

  .ٝكخطٚ 

 َْ .  حُؼَٜ   هخىس  رزؼٞٙ  حطٜخٍ ىٕٝػِٔٚ  رخُي٣ٍْ           ُْ ٣َُل

 ٝٓيكٚ ( ٗخَٛ حُي٣ٖ دمحم رٖ ٤ًَٗٞٙ)كَٞٛ ٗلٔٚ رخُِٔي ح٣٧ٞر٢ّ حُوخَٛ

خ َٝٛ (٬ٛف حُي٣ٖ ح٣٧ٞر٢ّ )روٜخثي ػيس ، ًٔخ حطَٜ رخُِٔي حُ٘خَٛ  ّٔ ُٝ 

 ح٤ُٚ  ٝٓيكٚ رو٤ٜيس ٜٓ٘خ ا٠ُ كٔٚ ٝه٤َّْ رظخَٛٛخ هَؽ )٬ٛف حُي٣ٖ 

 :

 

 ُْ أأٓيُف حُظََُى أرـ٢ حُل٠َ ػ٘يٛ

ِى ٓظًَٝخ                                             ؼَ ٓخ ُحٍ ػ٘ي حُظَُّ ِّ٘ ٝحُ

 

  ٝحؿٍِ ػطخءٙ  كؤػطـخٙ حُِٔطـخٕ 

 

ّٗخف ػَحه٢    حرٖ حُيٛخٕ ح٢ُِٛٞٔ ٣ٝؼي        َٝ ك٬٠ً ػٖ ًٞٗٚ .  أٍٝ 
ُٔزَ ٟٝخم رٚ حً ..ٗخػَحً َٓٓٞهخً ٛـَ ٓي٣٘ش حَُٔٞٛ رؼي حٕ ٟخهض رٚ حُ

 ػ٘يٓخ  ( كٔٚ)حً رؼي ًُي ح٠ُ ٓي٣٘شعكظٞؿٚ ح٠ُ َٜٓ ػْ هلَ ٍحؽ.. حُلخٍ

 ًٔخ حَٗص .٬ٛف حُي٣ٖ ح٣٫ٞر٢ ٝه٤ّْ رؤٍٟٜخ حُوخثي  حُلخطق ِٜٝٛخ 

 ٝهي  حُؼ٤٘٤ش  حٍُٜٔ٘ٞس ٝهي ٓيكٚ حرٖ حُيٛخٕ ح٢ُِٛٞٔ رو٤ٜيطٚ . ٓخروخ 

  ر٘ـْ  ٌٛٙ  حُو٤ٜيس  حُؼ٤٘٤ش   (ًًٞذ حَُ٘م  )ؿ٘ض  حُٔطَرش  حّ ًِؼّٞ 

 :ك٢ ه٤ٜيطٚ ٣ٝوٍٞ  ٖٓ ٓوخّ حُز٤خص 

 

هَ ُِزو٤ِش رخ٬ّٓ طٍٞػخً 
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 ٤ًق حٓظزلض ى٢ٓ ُْٝ طظٍٞػ٢

 

ُٝػٔض حٕ ط٢ِٜ رؼخّ ٓوزَ 

 ٤ٜٛخص حٕ حرو٠ ح٠ُ حٕ طَؿؼ٢

 

أري٣ؼش حُلٖٔ حُظ٢ ك٢ ٝؿٜٜخ 

 ىٕٝ حُٞؿٞٙ ػ٘خ٣ش ُِٔزيع

 

ٓخ ًخٕ َٟى ُٞ ؿِِٔص رلخؿذ  

 ٣ّٞ حُظلَم أٝ أَٗص رخٛزغِ

 

ٝط٤و٢٘ ح٢ٗ رلزي ٓـَّ 

 ػْ حٛ٘ؼ٢ ٓخ ٗجض ر٢ حٕ طٜ٘ؼ٢

 

 -   ؿ٣َش ٛـ581 \        طٞك٢  حرٖ حُيٛخٕ  ح٢ُِٛٞٔ  ك٢ كٔٚ ٓ٘ش 

٬٣ى٣ش   1185ّ

 

: هخٍ ك٤ٚ حرٖ هٌِخٕ

 

 ًخٕ كو٤ٜخً كخ٬ًٟ أى٣زخً ٗخػَحً ُط٤ق حُ٘ؼَ ٤ِٓق حُٔزي كٖٔ )         

   (.حُٔوخٛي ؿِذ ػ٤ِٚ حُ٘ؼَ ٝحٗظَٜ رٚ

 

  ٝهِٞٙ ٖٓ حُظٌِق  ا٠ُ حُُٜٔٞش ٝحُٟٞٞف٤َٓٙ د           ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ 

ٖٓ حُظـخٍد  ٝح٫ٓظلخىس . ُظ٣َ٣ّٜٞش ٝحرؼ٘خَٛٙ ح٣٩وخػ٤ّش  حُؼ٘خ٣ش  ٓغ 

   ٝهي  هخٍ  حُ٘ؼَ ك٢  حؿِذ حُلٕ٘ٞ  ٖٓ حُ٘ؼَحء  ٓزوٚ  ُٖٔ حُ٘ؼ٣َّش

ّْ حُـَرش كخَٟحً حُ٘ؼ٣َش  ٖٓ    ٓي٣ق ٝكوَ ٍٝػخء ٌٟٝٗٞ ٝؿٍِ ًٝخٕ ٛ

ًْؼََ ك٢ ؿُِٚ ك٢ ٌٛٙ ح٧ؿَحٝ   حُٞىحع   ط٣َٜٞ ٓ٘خٛي  ٖٓ ؿ٤ٔؼًخ؛ كؤ

م حُ٘لْ رٔزذ ٝ  .ٝٝٛق آ٫ّ حُٞكيس ٍَّ ٗؼَٙ ٣يٍ ػ٠ِ أَّٗٚ ٗخػَ ٓئ

ً  ك٢ ٗلٔٚ حَُُم ، ٝهي ُّٝي ًُي ً  اكٔخٓخ  ر٤٠خع حُـٜٞى ، ٧َّٗٚ ُْ   ٠ّٔٓخ

٣َ٘ ٖٓ حُل٤خس ٓخ ٣و٤ْ أٝىٙ ٝأٝى أَٓطٚ ، ٫ٝ ٤ٓٔخ أَّٗٚ ٣َٟ ٖٓ ْٛ ىٝٗٚ 

  :هُٞٚ ٬ٗٝكع  ًُي ك٢  ٝهي ؿَهٞح ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ، ٝٗخُٞح ٓخ ٣ٜزـٕٞ ا٤ُٚ 

 

ٍَ ك٬ ػـٌذ َُ ١ً ك٠  إ ٣َْؼ٢ُِ٘ ؿ٤
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َِ ٛخر٤ٜخ  ٣ٔٔٞ ػ٠ِ ٓخروخِص حُو٤

 

ٌَ َك ُُ  ٝحُٔخء طؼِٞٙ أهٌحٌء ، ٝٛخ 

أهل٠ حٌُٞحًذ ٍٗٞحً ٝٛٞ ػخ٤ُٜخ 

 

ّيٍ ٓخ طوي٢َّ٘ٓ ـِ  ُٞ ًخٕ َؿيٌّ ر

َْص ػ٢ِّ٘ ٓٔخػ٤ٜخ  َّٜ ػٜخرشٌ ه

 

ٍٍ ػ٠ِ أىر٢ِ  ْٖ ػخ ِٓ ٓخ ك٢ ه٢َُٞٔ 

ٌٍ ػ٠ِ حُي٤ٗخ ٝأ٤ِٜٛخ  رَ ًحى ػخ

 

َ  حٍَُٔٝ  ُٝٝحٍ   ح٤َُٜ٘  ػٖ كويحٕ ٙةٍػخ  ك٢  ٝطليَّع         ّٓ   ٝطٌ

ٌٝٗخ ك٢ ٝٛلٚ   .  رخ٫ه٣َٖ حُؼوش  ا٠ُ ػيّ ٝىػخ  ٖٓ حُ٘خّ ك٢ كٌٔظٚ 

  ًٔخ  ٣ٟٞق  ك٢ .ػٖ ١ٝ٘ٚ    ٝرؼيُِٙطز٤ؼش ٖٓ أ٣ّخٓٚ حُٔٞى ٝٓؼخٗخطٚ

ٓيكٚ  ٝٝٛلٚ ُِٔؼخٍى ك٢ ك٢ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش  ك٢  ٝهظٚ  ٓخ ٣ظَٜ 

 :رَحػظٚ  حُ٘ؼ٣َش  ٖٝٓ ٓي٣لٚ  ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

ُٖ ػزَطَٜخ ٍَ حُز٤ ٍٞ أٓخ  ًٝحص ٗـ

َُ رخُظَْل٤ِ٘ي آٔخ٢ً  ّٓ هخٓض طَُئ

 

خ ٍأط٢٘ ٫ أ٤ُُٛن ُٜخ َّٔ ْض كِ َـّ ُ 

رٌْض كؤَْهََف هِز٢ َؿلُٜ٘خ حُزخ٢ً 

 

ْلَيؿشً  ُٓ  ٍَ  هخُْض ٝهي ٍأص ح٧ؿٔخ

خ٢ً  ّ٘ َّٞ ٝحُ ُٖ هي ؿٔغ حٌُٔ٘ ٝحُز٤

 

ِّ هُُِض ُٜخ  ٖٓ ٢ُ اًح ِؿزَض ك٢ ًح حُؼخ

ُٖ    هللا ٫ِى   هللاِ  ُػز٤ي   ٝحر ْٞ َٓ
 

ػ٢ رخٗلزخّ حُـ٤ِغ ػِ٘ي كوي  َِ ـْ ٫ طَ

َد ٓـ٘خِى  ْٞ َٛ َء حُؼ٣َُّخ  ْٞ ٓؤُُض َٗ

  

 ًٔخ هخٍ ك٢ ًّ حُيَٛ  ٝحُظ٢ٌ٘ ٖٓ حُِٖٓ  ٝكخُض حُلوَ         
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:  ح١ٌُ طٌظ٘لٚ ك٢ حؿِذ ح٣خّ ك٤خطٚ  ك٤وٍٞ

  

ٍَ  ؿزَُص ٓيٟ حُِٓخٕ ك٤ِق كو

ه٤ٜٔخً ػخ٣ٍخً ظٔإٓ ٟخك٢                                        

 

ٌّ ١خٍ ك٤ٜخ   ٝهي ٟخػْض ػِٞ

ََّ ُٜخ ٍٝحك٢                                      ؿي١ّٝ ٝحٓظٔ

 

 أٍٟ حُٔظوّي٤ٖٓ ح٤ُّٞ ى٢ٗٝ

ك٤ئ٢ُ٘ٔ ه٢ُٞٔ ٝح١َّحك٢                                     

 

ٝأٗـ٠ ٖٓ ٤ٟخع حُؼَٔ كظ٠ 

ّٚ رزخٍى حُٔـخء حُوـــَحفِ                                 أؿ  

 

:     ٝحه٤َح حًظل٢ رٌٜٙ حُو٤ٜيس  حَُحثؼش ٖٓ ٗؼَٙ   

 

 إِذا  الَح  بَرٌق  ِمن  جنابَِن     الِمُع    
 أَضاَء  ِلواٍش  ما  تِجنُّ     األَضاِلُع                                         

 
 تَتابََع   ال   ٌَحتَثُّ   َجفنً      فِإنَّهُ 

ًَ     الُمتَتابَع                                     بَدا     فَتالهُ     َدمع
 

باُكم إِلى النَوى    فان ٌَُكِن الِخصُب اطَّ
ًَّ    الَمرابُِع        فَمَد  أَخَصبَت  ِمن  ُمملَت

 
لَت     مطالُع  بَدٍر  منذُ  عامٌن     ُعّطِ

      َوما  فَمَدت  بَدراً   ِلذاَن     المطاِلُع
 

 َوِسرُّ َهوًى  هَمَّت  باظهاره    النَوى  
       فَؤَمسى  َولَد  ناَدت  علٌِه   الَمداِمُع

 
 َولَّما    بََرزنا    ِللَوداعِ      َوأٌَمَنَت    

     نُفوٌس َدهاها البٌَُن  ما  َللَاُ    صانُِع
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 َولفنا َوُرسُل  الَشوِق  بٌَنً    َوبٌَنَها   

      َحواِجُب    أَّدت    بثَّنا    َوأَصابُِع
 

 فاَل   ُحزننا   َؼّطى   علٌه     تَجلٌُّد     
    َوال  ُحسنُها  َؼطَّت  َعلٌَِه    البَرالُِع

 
 أَتَنسٌن  ما  بٌَنً  َوبٌنن     َوالُدجى    

     ِؼطاٌء   َعلٌَنا   َوالعٌُوُن     َهواِجُع
 

 َوهبِن  أَضعِت  المَلَب  حٌن    َملكتِه     
ًَ    َودابُِع     تَمى  فً  العُهوِد  َللَاَ  فَه

 
 تَمادى  بِنا   فً   جاهلٌِّة     بُخلها     

    َولَد لاَم بِالَمعروؾ فً الناس شاِرُع
 

 َوتَحَسُب  لٌََل  الُشّحِ   ٌَمتَدُّ     بَعَدما    
     بَدا  طاِلعاً  َشمُس  الَسخاء    َطالبُِع

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الكنانً أسامة بن منمـذ 
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 بن مملّد بن نصر بن   بن علً بن مرشد هو ابو المظفر أسامة         
منمـذ بن  دمحم بن منمذ بن نصر بن هاشم بن سوار بن زٌاد بن رؼٌب بن 

بن  مالن  بن أبى  بن عامر بن مالن  بن عمرو بن الحارث  مكحول 
. عوؾ بن كنانة الكنانً الكلبً 

  
 جمادى الثانً 27المرٌبة من حماة فً (شٌزر ) ولد فً لرٌة             
مٌالدٌة  وكان بها حصن منٌع  وتمع 1095 ٌولٌو 4- هجرٌة 488سنة 

 مٌالً إلى 15البلدة علً ضفاؾ نهر العاصً بالمرب من حماه على بعد 
ونظًرا   (عرؾ الدٌن)الشمال من حماه  وتموم فوق هضبة عرفت بـ 

 وخاصة  للفاتحٌن  مطمعًا   كانت دابًما الجؽرافً ألهمٌتها ومولعها 
البٌزنطٌٌن  وكان لؤلمراء المنمذٌٌن جوالت عظٌمة فً تحرٌر هذا اإلللٌم 

. وبسط نفوذهم علٌه
    
 بتربٌته تربٌة عسكرٌة وحربٌة  رؼم زهده  بالسٌاسة    اهتم أبوه     

والمناصب  وُشؽفه بالصٌد ولد نسخ المرآن الكرٌم ولد  تنازل عن إمارة 
:  ألخٌه عز الدٌن أبً العساكر  لابالً(شٌزر )حصن 

ْنٌَا َكَما َدَخْلتَُها ) ِ  اال َوِلٌتُهُ  َوالْخُرَجنَّ ِمَن الدُّ  (َوَللاَّ
 

- فاعتنى بابن أخٌه بعد  لم ٌكن له ولد  وولما تولى عمه اإلمارة      
وخصه  بعطفه  ورعاٌته  ودربه على الفنون الحربٌة  - أَُسامة

. والسٌاسٌة والثمافٌة حتى ٌكون خلفًا له 
 

 ولد أخرجه عمه أبو العساكر سلطان  بن علً األمٌر على بلد ة       
ولٌل . وبعد وفاة والده فً ؼزواته او للدفاع عن حصون ملكه  (شٌزر)

خوفاً منه على نفسه  لما رأى من شجاعته وإلدامه  ولدم حلب مراراً 
اإلرتحال   لرر أَُسامة   حٌث فٌها وانتمل الى  دمشك  وسكن  متعددة 

واالنتمال إلى دمشك  خاصة بعد أن رزق هللا عمه ولًدا  وأحس أَُسامة بن 
أن أحاسٌس عمه لد تؽٌرت من - وهو الشاعر المرهؾ الحس - منمذ 

ناحٌته وزادت عنه وحشة ونفوًرا  ولد حذرته جدته ألبٌه من عمه عندما 
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رأته ٌوما داخالً البلدة وبٌده رأس أسد كان لد اصطاده  ونصحته أن 
:  ٌمتنع عن ممارسة هذه األعمال  اال انه  اجابها لابال 

 (إنما أخاطر بنفسً فً هذا ومثله ألتمرب إلى للب عمً )
:  فمالت

ال وهللا ما ٌمربن هذا منه وإنما ٌزٌدن منه بعًدا وٌزٌده منن وحًشا  )
 (ونفوًرا 

 (فعلمت أنها نصحتنً فً لولها وصدلتنً): فمال 
 

 عرضة للؽزوات المتتابعة  (شٌزر)وفً أثناء إمارة عمه كانت         
من بنً كالب فً حلب ومن الروم البٌزنطٌٌن  ومن الفرنجة الصلٌبٌٌن  
ولكن مناعتها الطبٌعٌة وحصنها الموي  وبسالة األمراء المنمذٌٌن حاال 

. دون سموطها
  

            نشؤ أَُسامة والصراع اإلسالمً الصلٌبً على أشد ه  فنشؤ 
محبًا للمخاطرة والمؽامرة فارًسا بطبعه  فاشترن فً المعارن التً دارت 

ضد الصلٌبٌٌن وخاض معارن دامٌة كؤحد فرسان وأبطال تلن المعارن 
العظٌمة والتً صنعت منه شخصٌة بطولٌة فذة  تمثل  الفروسٌة 

اإلسالمٌة العربٌة على ما ازدهرت فً ربوع الشام فً أواسط المرون 
الوسطى  والتً بلؽت حدها الكامل فً شخص  صالح الدٌن االٌوبً  او 

ولد زاد على ذلن فً . لل فً عهد هذا الشاعر واالمٌر المابد المؽوار 
نظم الشعر  واإلبداع فً الكتابة  وحبه لؤلدب والثمافة وإطالعه على 

. المعارؾ المختلفة   
 
 ولٌل انه فً إحدى رحالته ولع أسًٌرا فً ٌد الصلٌبٌٌن  فاستولوا       

 منمذ إال  معه من المال والمتاع  فلم  ٌؤسؾ أَُسامة بن على كل ما كان 
على ضٌاع كتبه التً كانت ٌحملها معه كعادته  فحزن علٌها حزنًا شدًٌدا 

. وٌذكر أن هذه الكتب بلؽت  أربعة آالؾ كتاب من الكتب النادرة 
 

       التحك أسامة بجٌش نور الدٌن زنكً  وعاش  فً  بالط  النورٌٌن  
بدمشك لرابة ثمانً سنوات  حٌث اشترن فً الحمالت الحربٌة على 

. الصلٌبٌٌن فً فلسطٌن 
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حٌث  جمع  (للعة حارم )ولاد عدة حمالت على الصلٌبٌٌن منها        
نور الدٌن بن محمود صاحب الشام  العساكر بحلب  وسار الٌها وهً 

 فً لتالها  وجّد وتمع ؼربً حلب  فحاصرها  تحت تصرؾ االفرنج 
فامتنعت علٌه لحصانتها وكثرة من فٌها من فرسان االفرنج ورجالهم 

فلما علم الفرنج ذلن جمعوا فارسهم وراجلهم من سابر . وشجعانهم 
البالد  وحّشدوا  الحشود  واستعدوا للمتال  وساروا نحوها لٌبعدوه عنها  

فلم ٌجٌبوه إ لى ما اراد    (المصاؾ)فلما تمارب الجٌشان  طلب منهم 
وراسلوه وتلطفوا  معه  فلما رأى أنه ال ٌمكنه أخذ الحصن وال ٌجٌبونه 

عاد إلى بالده و كان معه فً لٌادة هذه الؽزوة مإٌد  (المصاؾ )إلى 
الدولة أسامة بن منمذ وكان فً ؼاٌة الشجاعة  والموة والبسالة فلما عاد 

وكان لد دخله فً العام الماضً سابراً  (شٌزر )إلى حلب دخل إلى مسجد 
: إلى الحج  فلما دخله هذا العام كتب على حابطه

 
لن الحمد ٌا موالي كم لن منة             

علً وفضالً ال ٌحٌط به شكري                                         
 

نزلت بهذا المسجد العام لافالً           
من الؽزو موفور النصٌب من األجر                                    

 
ومنه رحلت العٌس فً عامً الذي            

مضى نحو بٌت هللا والركن والحجر                                    
 

فؤدٌت مفروضً وأسمطت ثمل ما           
تحملت من وزر الشبٌبة عن ظهري                                    

 
. على نهر دجلة فً الموصل  فؤلام فٌها  ( اكٌؾ)  ثم برحها الى حصن 

  
مع نور الدٌن  (صرخد)و (بصرى)         ولّما لمى الفرنج فً أرض 

: كتب لصٌدة الٌه  ٌمول فٌها
 

كل ٌوم فتح مبٌن ونصر   
 واعتالء على األعادي ولهر                                           
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صدق النعت فٌن أنت معٌن 
  الدٌن  إن النعوت لال وزجر                                          

 
أنت سٌؾ اإلسالم حما، فال َكل   

  ؼرارٌن أٌها الّسٌُؾ دهر                                              
 

ا   لم تَزل تُضمر الجهاد ُمِسرَّ
 ثم أعلنت حٌن أمكن جهر                                               

 
 ولد صرؾ أَُسامة بن ُمنمذ معظم شبابه فً بالط عماد الدٌن زنكً      

نور  ومع   ( مٌالدٌة 1146- 1084- هجرٌة  541 - 477 )  للفترة
 (مٌالدٌة 1174- 1118- هجرٌة  569 - 511)الدٌن محمود للفترة 

. بدمشك 
 

  (مٌالدٌة 1144- هجرٌة 539)      ثم انتمل بعدها إلى مصر فً عام 
 هجرٌة حٌث ألام لرٌبًا من البالط الفاطمً  540\وفً رواٌة اخرى سنة 

وصاحب الخلٌفة الفاطمً الحافظ لدٌن هللا  وخلفه الظافر بؤمر هللا  
وشارن خاللها فً أحداثها السٌاسٌة  وكان شاهد عٌان على كل  المكابد 

والدسابس  وثورات الجند  وأحداث الفتن  والنزاع الذى نشب بٌن 
الخلفاء والوزراء  واشتداد الفساد الذى اتخذ من مصر مرتعًا خصبًا له 
فً تلن الحمبة الزمنٌة  فعشش فً كل مكان  وحاول بمدر المستطاع أن 

ٌنؤى بنفسه عن تلكم الفتن ومإامرات المصور  ولد أفاض فً وصؾ 
هذه الفتن  و جو المكابد والمإامرات،  وفً العموم جاء ما رسمه أسامة 

بن منمذ بملمه صورة بابسة للحٌاة السٌاسٌة فً مصر  فً نهاٌات أٌام 
 : ٌمول .الدولة الفاطمٌة

  
َدنًِ  انُظر إلى َصرِؾ دهري كٌؾ عوَّ

ًَ   األَُوِل                                         بعد  المشٌِب  ِسَوى   عادات
 

 وفً  تؽاٌُِر  َصْرِؾ   الدهِر   معتبٌر
 وأي  حاٍل   على   األٌاِم   لم   تَُحِل                                        

 
  لد  كنُت  ِمسعََر  َحْرٍب  ُكلّما  َخَمَدْت
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 أذكٌتُها  بالتداحِ  البٌِض   فً   المُلَِل                                       
 

ً    منازلةُ    األلراِن    أحسبُهم  هّمِ
 فرابِِسً   فُهُم   منًِّ    على    َوَجِل                                       

 
  أمضً على الَهوِل من لٌٍل وأهجُم من

 سٌٍل  وألدُم  فً  الهٌجاِء   من   أََجِل                                     
 

 فصرُت  كالؽادِة  المْكَساِل  مْضِجعَُها
جِؾ  والِكلَِل                                        على  الحَشاٌَا  وراَء  الّسِ

 
 لد كدُت أعفُن  من  طوِل  الثَّواِء  كما

 ٌصدي  الُمَهنََّد  طوُل  الُّلْبثِفً   الَخلَِل                                     
 

 أروُح بعد  ُدروعِ  الحرِب  فً  ُحلٍَل
 من   الّدبٌمً   فبْإساً   لً    وللُحلَِل                                     

 
فاهةُ  من  راِمً  وال  أَربًِ   وما  الرَّ

 وال  التَّنعُّم  من  شانً   وال   ُشؽُِلً                                      
 

 ولسُت أرَضى بُلوَغ  المجِد  فً  َرفٍَه
 وال العُلى دوَن َحْطِم  البٌِض  واألَسِل                                      

 
 589  - 532)األٌوبً   الدٌن  وبٌن المابد صالح نشؤت بٌنه  ثم      

صدالة لوٌة  وجمٌعهم بال شن  (مٌالدٌة 1193  -   1138-  -هجرٌة 
. من فرسان ذلن العصر وامرابهم 

 

       ولما ملن السلطان صالح الدٌن االٌوبً دمشك دعى  االمٌر اسامة 
 بالد  كسفٌر إلى  فؤجابه حٌث بعثه صالح الدٌن األٌوبً  بن منمذ الٌه

. المؽرب لطلب العون من الخلٌفة أبً ٌوسؾ ٌعموب بن ٌوسؾ المنصور
  ولد لمً ابن منمذ حفاوة وترحابا وتكرٌما من الخلٌفة ٌعموب المنصور

 أن الخلٌفة  أعطى البن منمذ لما مدحه  ومن أبرز معالم تلن الحفاوة
  : ولال له بمصٌدة تشتمل على أربعٌن بٌتا ألؾ دٌنار لكل بٌت
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   -  ٌعنً ال ألجل صالح الدٌن إنما أعطٌنان لفضلن ولبٌتن

:من هذه المصٌدة  االبٌات    

 سؤشكر بحرا ذا عباب لـطعته                               

  إلى بحر جود ما ألخراه ساحل                                         

 إلى معدن التموى، إلى كعبة الندى                         

        إلى من سمت بالذكر منه األوابل                                    

 إلٌن أمـٌر المإمنـٌن ولم تـزل                             

         إلى بابن المؤمول تزجى الرواحل                                 

 لطعـت إلٌن البر والبحر مولنـا                           

  كافـل  بالنجح  الؽمر  ندان    بؤن                                    

 

ًٝخٕ هي رِؾ ٖٓ حُؼَٔ حُؼٔخ٤ٖٗ      ك٢ ٓلخٍطٚ ٌٛٙ  ٝه٤َ  حًؼَ ٖٓ ًُي    

:ُٝٔخ رِؾ حُظٔؼ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ   حٗ٘ي  

 
 لما  بلؽُت  من  الحٌاِة   إلى   َمَدى

َدى                                            ٌُْت   الرَّ  لد   كنُت   أهواه   تمنَّ
 

 لم  ٌْبِك  طوُل  العمِر   منِّى   ُمنَّةً
 ألمى بها َصْرَؾ الزماِن إذا  اْعتََدى                                          

 
 َضعُفت لواَي  وخاننً  الثِّمَتَاِن  من
 بصري وسمعً حٌن شارفُت الَمَدى                                        

 
 فإذا  نهضُت  حسبُت  أنًِّ  َحامٌل

  وأمشً   إن   مشٌُت   ُممٌَََّدا َجبالً                                        
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  وأدبُّ  فً  كفًِّ  العصا   وعهدتُها
 فً  الحرب  تحمُل  أسَمراً  وُمهنَّدا                                        

 
  وأبٌُت   فً   ِلٌِن   الِمَهاِد   ُمسّهداً
ًَ    افترْشُت    الَجلَمَدا للماً                                             كؤنَّنِ

 
 والمرُء  ٌُْنَكُس  فً  الحٌاِة  وبٌنما
 بلَػ  الكماَل  وتمَّ   َعاَد   كما   بََدا                                         

 
 إلى أن توفً لٌلة الثالثاء الثالث سنةثالث وتسعٌن  ولد عّمر       

 مٌالدٌة فً  1188/   -  هجرٌة 584\ والعشرٌن من رمضان سنة 
. دمشك  ودفن شرلً جبل لاسٌون    

 
 :لال العماد الكاتب فً الخرٌدة بعد الثناء علٌه

 
سكن دمشك ثم نبت به كما تنبو الدار بالكرٌم  فانتمل إلى مصر فبمً  ) 

ثم عاد إلى . بها مإمراً مشاراً إلٌه بالتعظٌم إلى أٌام الصالح بن رزٌن
الشام وسكن دمشك، ثم رماه الزمان إلى حصن كٌفا، فؤلام به حتى ملن 

دمشك  فاستدعاه وهو شٌخ – رحمه هللا تعالى - السلطان صالح الدٌن 
  (.لد جاوز الثمانٌن

 
 : ولال فٌه اٌضا 

 
   ونظمه ٌلوح من كالمه أمارة اإلمارة  نثره  فً لوة أسامة كإسمه ) 

وٌإسس بٌت لرٌضه عمارة العبارة، نشر له علم العلم، ورلً سلم 
السلم، ولزم طرٌك السالمة وتنكب سبل الماللة والمالمة، واشتؽل 

بنفسه، ومجاورة أبناء جنسه، حلو المجالسة حالً المساجلة، ندي الندى 
بماء الفكاهة، عالً النجم فً سماء النباهة، معتدل التصارٌؾ، مطبوع 

 (التصانٌؾ
 

 :ولال فٌه السمعانً
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أسامة بن مرشد أمٌر فاضل ؼزٌر الفضل، وافر العمل، حسن التدبٌر،  )
ملٌح التصانٌؾ، عارؾ باللؽة واألدب، مجود فً صنعة الشعر، من بٌت 

اإلمارة والفروسٌة واللؽة، سكن دمشك، لمٌته بالفوار بظاهر دمشك 
بحوران، واجتمعت معه بدمشك عدة نوب، وكان ملٌح المجالسة حسن 

 (.المحاورة
 

 : لال ابو الماسم علً بن الحسن الحافظ  
 
أسامة بن مرشد الملمب بمإٌد الدولة  له ٌد بٌضاء فً األدب والكتابة )

والشعر، ذكر لً أنه ولد سنة ثمان وثمانٌن وأربعمابة، ولدم دمشك سنة 
اثنتٌن وثالثٌن وخمسمابة، وخدم بها السلطان، ولرب منه وكان شجاعاً 

فارساً، ثم خرج إلى مصر، فؤلام بها مدة  ثم رجع إلى الشام، وسكن 
حماة، واجتمعت به بدمشك  وأنشدنً لصابد من شعره سنة ثمان 

 (.وخمسٌن وخمسمابة
 
ُعنً بالشعر والمتال منذ أول حٌاته وعرؾ بشاعرٌته الؽزٌرة  وؼلب . 

وتمٌز بسالسة فً األسلوب  . الفخر والؽزل والوصؾ: على شعره 
 .وبراعة  التصوٌر  ودلة المالحظة  وصدق  الرواٌة  وبالؼة المول 

: ٌمول فً الؽزل
 

 نَفِسى الفداُء لمن ٌُعاتُبِنً            
 فؤَُسدُّ فَاهُ العَْذَب بالمُبَل                                             

 
ه ضمَّ الشَّفٌك، كما            وأُضمُّ

  َضمَّت ُجفوُن العٌِن للُممَل                                        
 

 فٌحار من كلفً وٌشرق فً          
  خدٌه ورد الحسن والخجل                                       

 
 وٌعود بعد العتب معتذراً          

 ُعذَر الُمِسىء إلى َّ، من زلَلَى                                     
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كما تمٌز .     اما كتاباته النثرٌة فمد  تمٌزت بؤسلوب لصصً رابع 
باألمانة والصدق  والتجرد من الهوى والتزام الحٌادٌة فً تسجٌل 

األحداث والولابع ورإٌته لها ولد تمتع بحس فكاهً رابع واسلوب  
. ساخر  ٌحكً من خالله مشاهداته وانطباعاته

  
     لضى أسامة آخر حٌاته فً حصن كٌفا منفٌاً فؤلبل على التصنٌؾ 

:  كتابا 13والتالٌؾ والبحث فصنؾ كتبا عدٌدة بلؽت 
كتاب البدٌع فً البدٌع  

 كتاب نمد للشعر 
تارٌخ المالع والحصون 

أزهار األنهار 
التارٌخ البلدي 
نصٌحة الرعاة 

التجابر المربحة والمساعً المنجحة 
كتاب العصا 

أخبار النساء 
دٌوان لصابده : دٌوان أسامة

كتاب النوم واألحالم 
كتاب المنازل واألدٌار 

كتاب لباب اآلداب 
كتاب فرٌد   أماله األمٌر أَُسامة بن ُمنمذ فً أخرٌات أٌامه . كتاب االعتبار

فً دمشك  بعد أن تجاوز التسعٌن من العمر ولد ضعؾ جسده  وخارت 
 .    لم ٌستطع ذكرها لواه ولحمه النسٌان ففاتته بعض االحداث

 
 فً هذه المصٌدة الرابعة- كعادتً-  واختم  هذا البحث

 
 أبً هللا إال أن ٌدٌن لنا الدهر 

  وٌخدمنا فً ملكنا العز والنصر                                        
 

 أبً هللا إال أن ٌكون لنا األمر 
  ِلتحٌَا بنا الدُّنٌا، وٌفتخَر العصُر                                         

 
 وتخُدَمنا األٌّاُم فٌما نَُروُمهُ 
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تنا الّدهُر                                           وٌنماَد طوعاً فً أِزمَّ
 

 وتخضع أعناق الملون لعزنا 
كُر                                           وٌُرِهبَها منّا على بُعدنا الذِّ

 
 بحٌُث َحْللنا األمُن من كّلِ حادٍث 

 وفً سابر اآلفاق من بؤسنا ذعر                                       
 

 بطاعتِنا ّلّل أصبَح طوَعنا األ 
 ناُم، فما ٌُعَصى لنا فٌهُم أمُر                                           
 

 فؤٌماننا فً السلم سحب مواهب 
 وفً الَحرِب ُسحٌب وْبلُهنَّ دٌم هَمُر                                     
 

 لَضْت فً بنً الدُّنٌا لضاَء زمانِها
  فَُسرَّ بها شطٌر، وِسىء بها َشطُر                              
 

 وما فً ملوِن المسلمٌَن ُمجاهٌد 
 سوانا فما ٌثنٌه حر وال لر                                            
 

نا واشتؽالَنا   جعلَنا الجهاَد همَّ
  ولم ٌلهنا عنه السماع وال الخمر                                      

 
 دماء العدا أشهى من الراح عندنا 

  وولع المواضً فٌهم الناي والوتر                                    
 

 نُواِصلُهم وصَل الحبٌب وهم ِعداً 
 زٌارتُهم ٌنحَط عنَّا بها الوزُر                                           
 

 وثٌر حشاٌانا السروج ولمصنا الد 
  روع ومنصوب الخٌام لنا لصر                                        

 
 ترى األرض مثل األفك وهً نجومه
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  وإن حسدتها عزها األنجم الزهر                                 
 

 وهمُّ الملوِن البٌُض والسُُّمر كالدَُّمى
  وهمتنا البٌض الصوارم والسمر                                  
 

 صوارمنا حمر المضارب من دم  
 لوابُِمها من ُجودنا نَضرة ٌ ُخضُر                                        

 
 نسٌُر إلى األعداِء والّطٌُر فولَنا 

 لَها الموُت من أعدابِنَا، ولنا النَّصُر                                     
 

 فبؤس ٌذوب الصخر من حر ناره 
خُر                                          ولُطٌؾ له بالماِء ٌنبجُس الصَّ

 
 وجٌش إذا اللى العدو ظننتهم

  أسود الشرى عنت لها األدم والعفر                             
 

 تَرى كلَّ َشهٍم فً الوَؼى مثَل َسْهِمه
  نفوذاً فما ٌثنٌه خوؾ وال كثر                                   
 

 هم األسد من بٌض الصوارم والمنا
فُر                             لُهم فً الوَؼى النّاُب الحدٌدة ُ والظُّ
 

 ٌَرْون لهم فً المتِل ُخلداً، فكٌؾ باللـ
  ـماِء لموٍم لتلُهم عندهم ُعْمُر                                   
 

 إذا نُسبوا كانُوا جمٌعاً بنً أٍَب 
 فطعنهم شزر وضربهم هبر                                           
 

 ٌظنُّون أّن الكفَر عصٌاُن أمِرنَا 
  فما عندهم ٌوماً إلنعامنا كفر                                         

 
 لَنَا ِمنهُم إلداُمُهم ووالُإهْم 
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  ومنَّا لهم إكراُمم والنَّدى الؽَمُر                                       
 

 بِنا أٌُِّد اإلسالُم، وازداَد عّزة ً 
 وذل لنا من بعد عزته الكفر                                          
  

 لتلنَا البِرْنَس، ِحٌَن ساَر بجهله 
  تَحؾُّ به الفُرساُن والعَسكر المجُر                                   

 
 ولم ٌَبك إالَّ َمن أَْسرنا، وكٌَؾ بالبـ

با البُتُر                                  ـمَاِء لمن أْخنَْت علٌه الظُّ
 

 وفً سجننا ابن الفنش خٌر ملوكهم 
  وإن لم ٌكن خٌر لدٌهم وال بر                                        

 
 كؤفعاِلنَا فً أرِض من حاَن منُهُم 

 ولد لُتِلت فرسانُه فهُم ُجزر                                           
 

 وسْل عنُهم الواِدي بإلِلٌس إنَّه 
 إلى الٌوِم فٌه من دمابِهُم ُؼدُر                                       
 

 هم انتَشروا فٌه لرّد َرِعٌلنا 
 فمن تربه ٌوم المعاد لهم نشر                                        
 

 ونحُن أسرنا الجوَسِلٌن ولم ٌُكن  
 لٌْخَشى من األٌَّاِم نابِبة ً تَْعُرو                                         

 
 وكان ٌظن الؽر أنا نبٌعه

  بَماٍل، وكم َظّنٍ به ٌِهلُن الِؽرُّ                                   
 

 فلما استبحنا ملكه وبالده  
 ولم ٌبَك ماٌل ٌُستباُح وال ثَْؽُر                                         

 
 َكحلناهُ، نبؽى األجَر فً فِعِلنا بِه 
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 وفً مثِل ما لَد نَالَه ٌُحرز األجُر                                       
 

 ونحن كسرنا البؽدوٌن وما لمن 
ى وال َجْبُر                                             َكسرنَاه إبالٌل ٌُرجَّ

 
 ولد ضالت الدنٌا علٌه برحبها

  فلم ٌنجه بر ولم ٌحمه بحر                                     
 

 أفى ؼدره بالخٌل بعد ٌمٌنه 
  بٌن األَناِم له ُعْذُر  بإنجٌِله                                            

 
 دعته إلى نكث الٌمٌن وؼدره 

تِه النَّفُس الخسٌسة ُ والمْكُر                                          بذمَّ
 

 ولد كاَن لوُن الخٌل شتَّى فؤصبَحت
  تُعاُد إلٌنَا، وهً من َدمِهم ُشْمُر                                  
 

 توهَّم عجزاً ِحلَمنا وأناتَنَا  
 وما العجز إال ما أتى الجاهل الؽمر                                    

 
 فلما تمادى ؼٌه وضالله  

 ولم ٌثنه عن جهله النهً والزجر                                     
 

 برْزنَا له كاللٌِْث فَارَق ِؼٌلَه
  وعاَدتُه كسُر الفرابس والَهْصُر                                
 

 وِسرنا إلٌه حٌن هاَب لماَءنا 
  وبان له من بؤسنا البإس والشر                                     

 
 فولّى ٌُبارى عابراِت ِسَهاِمنَا 

  وفً سمعه من ولع أسٌافنا ولر                                     
 

 وخلَّى لنا فُرسانَه وُحماتَه 
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  فشطر له لتل وشطر له أسر                                          
 

 وما تنثنً عنه أعنة خٌلنا
  ولو طار فً أفك السماء به النسر                               
 

 إلى أن ٌزور الجوسلٌن مساهماً 
  له فً دٌاج ما للٌلتها فجر                                            

 
 ونرتَِجَع المدَس الُمطهَّر ِمنُهم 

 وٌتلى بإذن هللا فً الصخرة الذكر                                     
 
 إذا استَْؽلمْت شمُّ الحصوِن فعندنَا 
 بٌٌض، مضاربُها ُحمُر:  َمفاتُحها                                 
 

 وإْن بلٌد عزَّ الملوَن َمراُمه
  وُرمناهُ، ذلَّ الّصعُب واستُسِهَل الوعُر                         
 

 وأضحى علٌه للسهام وللظبا  
 وولع المذاكً الرعد والبرق والمطر                                 

 
ن العـ  بنَا استَرَجع َللْاُ البالَد وأمَّ

  ـباَد، فال َخوٌؾ علٌهم وال لَهُر                                
 

َها حٌن استباَح عداتُنا  فتَحنا الرُّ
  حماها وسنى ملكها لهم الختر                                 
 

 جعْلنَا ُطلى الفُرسان أؼماَد بٌِِضنا 
  وملَّكنَا أبكاَرها الفتكة ُ البكر                                         

 
 وتلُّ ِعَزاٍز، صبّحتهُ ُجٌوُشنَا 

 ولد عجزت عنه األكاسرة الؽر                                       
 

 أتَى ساكنُوها بِالمفاتٌحِ طاَعة ً 
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  إلٌنا ومسراهم إلى بابنا شهر                                         
 

 وما كلُّ َمْلٍن لاِدٍر ذو َمهابة ٍ 
 وال كل ساع ٌستتب له األمر                                           

  
صاِص وإنَّه   وِمْلنا إلى بُرج الرَّ

  لكاسد لكن الرصاص له لطر                                          
 

 وأضحت ألنطاكٌة حارم شجى ً 
اِكنٌَن بها َحصُر                                          وفٌها لَها والسَّ
 

 وحصن كفر التا وهاب تدانٌا 
  لؤلَنُوِق به َوكُر  وذُراها لَنَا،                                          
 

 وفً ِحصن باُسوَطا ولَوَرَص ذَلَِّت الّصـ
  ـعاُب لنا، والنّصُر ٌمدُمهُ الصبُر                                
 

 وفامٌة والبارة استنمذتهما 
ة ٌ من دونها الفَرُع والؽَفُر                                        لنا همَّ
 

 وحصن بسرفود وأنب سهلت 
  لنَا، واستحاَل العُسُر، وهو لنَا ٌُسُر                                   

 
 وفً تل عمار وفً تل خالد 

 وفً ِحْصن سلمٌٍن لمملَكة ٍ لصُر                                       
 

 وما مثل راوندان حصن وإنه 
  لَممتنٌع، لو لم ٌسهل له المَسُر                                        

 
 وكم مثِل هذا من لالعٍ ومن لًرى

  وُمزَدَرَعاٍت ال ٌحٌُط بها الحصُر                                
 

 فلما استعدناها من الكفر عنوة ً 
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  ولم ٌَبَك فً ألطاِرَها لهُم أَثُْر                                          
 

 رددنا على أهل الشآم رباعهم 
  وأمالَكُهم، فانزاَح عنهم بها الفَمُر                                      

 
 وجاءتهم من بعد ٌؤس وفالة 

رُّ                                      ولد مسَُّهم من فمدها البْإُس والضُّ
 

 ومَر علٌها الدَّهُر، والُكفُر حاِكٌم 
 علٌها، وعمٌر مرَّ من بعِده ُعْمُر                                         
 

 فنالُهم من َعْوِدها الخٌُر والؽنَى  
 كما نالنا من ردها األجر والشكر                                        

 
 ونحُن وضعنا المْكَس عن كّلِ بلدة ٍ

  فؤصبح مسروراً بمتجره السفر                                   
 

 وأصبحت اآلفاق من عدلنا حمى ً
  ال ٌُرّوعها َصمُر  فُكدر لَطاها                                     
 

 فكٌؾ تُساِمٌنَا الملوُن إلى العاُل
  وعزمهم سر وولعاتنا جهر                                      
 

 وإن َوعُدوا بالؽزِو نَظماً، فهذه 
  رإوس أعادٌهم بؤسٌافنا نثر                                           

 
 سنلمى العدا عنهم ببٌض صمالها 

 البتر والبتر ٌرهفها  هداٌاهم                                           
 

 ملكنا الذي لم تَحِوِه كؾُّ ماِلٍن 
 ولم ٌَعُرنَا تٌِهُ الملوِن وال الكبُر                                          
 

 فنحن ملون البؤس والجود سولة التـ 
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 ـواضع ال بذخ لدٌنا وال فخر                                             
 

 عَزفنا عِن الدُّنٌا، على وجِدَها بِنَا
  فمنها لنا وصٌل، ومنّا لها َهجُر                                   
 

 نا زهد لادر وأحسن شًء فً الد
 فما ٌصبٌه ملن وال وفر  علٌها                                    
 

 ولوال سإال هللا عن خلمه الذي 
 رعٌناهم حفظاً إذا ضمنا الحشر                                          
 

 اؼربً : لَمْلنَا عن الُّدنٌا، ولِلنا لها
  لن الهجر منا ما تمادى بنا العمر                                         

 
 فما خٌر ملن أنت عنه محاسب 

  ومملكة ٍ، من بعدها الموُت والمبُر                                       
 

 ما الفخر فً الذي: فمل لملون األرض
  تعدونه من فعلكم بل كذا الفخر                                    
 
 
 
 

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

 
 

 

   القخاشيدي  بشت سمسى             
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عاشت في أوائل العرخ        سمسى بشت القخاشيدي  امخاة  بغجادية 

  هللا السقتفي لجيغ ابػ  عبج هللا  دمحم العباسي الثاني زمغ الخميفة 

   555- 530ٛـ٣َش    \ 1160 - 1136 ٬٤ٓى٣ش

إن أباىا كان وراقًا يعسل في بيع الكتب السخصػشة و القخاشيذ   قيل  

 مكشيا مغ االترال بعجد كبيخ مغ ىسا م سببا ىحاكان و السعجة لمكتابة

 وشػرتيا  ممكاتيا اإلبجاعية بو أغشتما األدباء والذعخاء فاكتدبت مشيع 

تعتبخ في رأي . ورقتيا مع العفة  وغشى الشفذ   اشتيخت  بجساليا .

أغمب السؤرخيغ والشقاد األدبييغ رائجة الذعخ الشخجدي بيغ الذاعخات 

  .العخبيات في العرخ الػسيط

 وجساليا  حدشيا فأعجبيا  يػمًا أمام مخآتيا  وقفت      وقيل انيا 

    :  فقالت وقػاميا الخشيق 

  عيػن ميا الرخيع فجاء عيشي

   أجياد الطباء فجاء جيجي                              و
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  إنشي أزّيغ بالعقػد و إن نحخي

    مغ العقػد لمعقػد ألزيغ                                 

  أشكػ مغ األوصاب ثقاًل وال

   وتذكػ قامتي ثقل الشيػد                                

  ًادولػ جاورت في بمج ثسػ

  !دلسا ندل العحاب عمى ثسػ                               

ل إن الخميفة العباسي السقتفي لجيغ هللا عشجما سسع ىحه األبيات يوق 

نفخًا مغ عيػنو إلى الحي الحي تدكغ فيو  فأرسل كثيخا     بيا أعجب

: و قال ليع وعيذتيا   لالستفدار عغ وضعيا في بغجاد سمسى  

  اسألػا ىل ترجق في أوصافيا- 

: كان ردىع ولسا رجعػا اليو بعج انجاز ميستيع        

  .ما يكػن أجسل مشيا- 

: فدأليع ثانية  
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ماذا عغ عفافيا؟و -  

.ىي أعف الشاس: فاجابػه  

: فأرسل ليا مااًل وفيخًا وقال لخسمو  

عميا ول أن ترػن جساليا ورونق بيجتيا وعفتيا   إنيا تدتصيع -

  .تدتعيغ بيحا السال عمى صيانة جساليا

 ولع اعثخ عمى  معمػمات اخخى عشيا وعغ . مغ امخىا وىحا ما كان

.وال عغ والدتيا  ووفاتيا  .  شعخىا   

  

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

                           
                   

                ا بػ  السخهف

 
   
 

بن الحسن بن جوشن .أبو المرهؾ نصر بن منصور          االمٌر  
 من أسرة تعتبر من أعرق بٌوتات بنً نمٌر فً عصرها  وهم  النمٌري
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 بنَّةُ بنت سالم  وأمه  (الراعً النمٌري عبٌد بن الحصٌن)أحفاد الشاعر 
 وكانت لهم للعة فً  . صاحب الموصل بن مالن بن بدران بن مملد العمٌلً

وآخر من ملكها منصور وا لد  (للعة نجم   )مدٌنة منبج عرفت  باسم  
: الشاعر وهذه  الملعة هً الممصود ة  بمول أبً فراس الحمدانً

 
          وتحلُّ  بالجسر  الجنا      

                                   ن  وتسكن  الحصن  الُمعلّى 
 

     ولد ذكر هذه  الملعة  الماضً الفاضل عبد الرحٌم  بن  علً الشٌبانً 
:  فً بعض رسائله فمال

 
وهً نجم فً سحاب، وعماب فً عماب، هامة لها , وجئنا للعة نجم ) 

 . (الغمامة عمامة  وأنملة إذا خصها األصٌل  كان الهالل لها لالمة
 

      كانت هذه الملعة لبنً نمٌر وآخر من كان  بها منصور بن الحسن 
بن  جوشن  بن منصور النمٌري  من ولد الراعً عبٌد  بن الحصٌن 

الشاعر فمتل منصور ا مٌرهم  وأخذت الملعة منهم  وخلف ولداً  اسمه 
وعمره أربع - أي اصبح اعمى- نصر وهو الشاعر ابو  المرهف فؤضر

عشرة سنة  ولال الشعر فاجاد وافلح  فٌه  وانتمل إلى بغداد  بعد أن 
.   تغلب الترن على دٌارهم  

 
  501\سنة  جمادى اآلخرة  الثالث  عشر من ولد ٌوم الثالثاء .       

 بن مالن ابن  بنة بنت سالما وأمه .    بالرلة مٌالدٌة  1104\ -جرٌة هـ
. صاحب الموصل بدران بن مملد العمٌلً

 

  فاضطر الى الهجرة  نظامهم ختلفؤعشٌرته       ولد حدث اختالؾ  فً 
ا صٌب  بالجدري  الذي كان منتشرا   وسكنها  بؽداد فً صباه الى  فمدم 

فٌها   فاصٌب بالعمى وهو فً الرابعة عشرة من عمره وفً رواٌة 
ونشؤ فً الشام، ولال الشعر وهو  (على الفرات) ولد بالرافمة اخرى انه

وأصابه جدري، وله أربع عشرة سنة، فضعف بصره فذهب إلى . مراهك
بغداد لمداواة عٌنٌه، فآٌسته االطباء من ذلن، فاشتغل بالمرآن الكرٌم  

وأصابه ألم  ففمد  ما بمً . فحفظه، وتفمه على مذهب أحمد  ولرأ العربٌة
: فمال ٌذكر أباه . من بصره
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ال تبعدّن  حسام  دولة عامٍر  

                                      من لٌث ملحمة وغٌث عطاء 
 

أنحى على شمل العشٌرة بعده 
                                       رٌُب  الزمان  بفرلٍة  وتناء 

 
  : وٌذكر ذلن فً شعره فٌمول 

 
 ترى ٌتؤلؾ الشمل الصـدٌع 
 وأمن من زمانً مـا ٌروع                                         

 
  وحشتنا بـنـجـد   بعد وتؤنس

  والـربـوع  المدٌمة منازلنا                                          
 

 ذكرت بؤٌمن العلمٌن عصرا 
  مضى والشمل ملتبم جمـٌع                                    

 
  حنبل  بن  أحمد  وتفمه على مذهب اإلمام  الكرٌم المرآن حفظ لد و      

 بكر دمحم بن   أبً من الماضًو بن الحصٌن  هبة هللامن وسمع الحدٌث 
أبً البركات عبد الوهاب بن المبارن األنماط  من عبد البالً األنصاري و

 ولد نشؤ ورعا  زاهدا  متفمها .أبً الفضل دمحم بن ناصر وؼٌرهم ومن و
. فً الدٌن 

 
 ولال   منصور ابن الجوالٌمً على أبًوالشعر    األدب ولرأ         

:  و من شعره فً الؽزل  فً صباه حتى  برع  فٌه وأجاده الشعر
 

ولما رأى وردا بخدٌه ٌجتنً 
  وٌمطؾ أحٌانا بؽٌر اختٌاره                                            

 
 ألام علٌه حارسا من جفونه 

  وسل علٌه مرهفا من عذاره                                          
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 كثٌر  ببؽداد  وكان واالمراء واالعٌان    والوزراء ومدح الخلفاء       

 كثٌرة   فٌه مدابح  وله هبٌرة بن   الوزٌر عون الدٌن  إلى االنمطاع 
: منها هذه االبٌات   ومن شعره  فً مدح ال البٌت  ٌمول

 
    وولدها والبتول علٌنا أحب

 التمدم فضل الشٌخٌن أجحد وال                   
 

  باألذى عثمان نال ممن وأبرأ
 ملجم ابن والء من أتبرا كما                       

 
  لصدلهم الحدٌث أهل وٌعجبنً

 بمنتمً سواهم لوم إلى فلست                     
 

  لصائده  الظاهرة فً اؼلب جزالةالرلة و بالشعره            ٌمتاز   
 ولما  حسن المماصد   و لال الشعر فً  اؼلب  فنونه  واؼراضه  وكان 

: لربت منٌبته لال 
   

وكفى مإذنا بالتراب األجل  
  نزل  وشٌب  تولى شباب                                        

 
 وموت اللذات وهل بعده  

  عمل ؟   من  ٌإمله  بماء                                         
 

إذا ارتحلت لرناء الفتى 
 على حكم رٌب المنون ارتحل                                     
 

هو الموت ال تحتمً للنفوس  
  والحٌل  بالرلى خطبه من                                       

 
 إذا صال كان سواء علٌه 

  كان حً وذل   من  عز من                                     
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فٌا وٌح نفسً أما ترعوي 
 إال األلل    العمر  ذهب  ولد                                     

 
 مٌالدٌة 1184\- جرٌة  هـ588 ربٌع اآلخر 28توفً ٌوم الثالثاء      

منطمة باب الشٌخ  المجاورة لضرٌح الشٌخ  ) ودفن بباب حرب ببؽداد
 .عبد المادرالجٌالنً  رحمه هللا وانعم علٌه بالمؽفرة والرضوان

 
 : فٌه فمال (والنهاٌة البداٌة) فً كثٌر ابن وذكره         

 
 ال وكان جداً، بصره فنمص سنة عشرة أربع ابن وهو جدري أصابه) 

 لائد، إلى ٌحتاج ال كان ولكن منه، المرٌب وٌرى البعٌدة، األشٌاء ٌبصر
 بحفظ ذلن،فاشتغل من األطباء فآٌسته عٌنٌه لمداواة العراق إلى فارتحل
 ( حسن كبٌر شعر دٌوان فؤفلح،وله الصالحٌن ومصاحبة المرآن

 
  :  شعره  روائع  ومن  

أدمع  ت بأسرازي ال  أذاع

  غداة اشتقلوا وما ودعوا                                               

 

 جزعت لما أعتز مى بٌوهم  

ع                                                  وما كوت مى مؤلم أجز

 

 تولوا فما كس لٍ بعدهم 

ا   فؤاد                                                  لٍ مدمع  جف  ول

 

وأكصم لا حلت عى عهدهم  

 وفوا لٍ بالعهد أو ضٌعوا                                               

 

بابوا هل لعصر مضى   أأح

 مسجع ؟   باللوى  لوا ولكى                                                

 

كان على كبدي بعدكم  

 تصفع  هاز غضا  مى الشوق                                             
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 ولٍ مقلة مور فازكتكم  

ا   هجع إذا                                                تهجع   الواس ل

 

ًؤزكوٍ كل بسق أزاي  

  ًلمع  أوطاهكم هحو مى                                                
 ***************             

 

 حُوخ٢ٟ حُلخَٟ

                  

أرٞ ػ٢ِ ػزي حَُك٤ْ رٖ حُوخ٢ٟ         ٓـ٤َ حُي٣ٖ حٝ ٓل٢ حُي٣ٖ  

 حُلٖٔ   أر٢ حُٔـي ػ٢ِ رٖ حُوخ٢ٟ حُٔؼ٤ي أر٢ دمحم ح٧َٗف رٜخء حُي٣ٖ

    .   حُؼٔو٢ٗ٬  حُِو٢ٔ حُز٤ٔخ٢ٗ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ أكٔي رٖ حُلَؽ رٖ أكٔي

- ؿ٣َش  ٛـ 529 \ٓ٘ش  (ػٔو٬ٕ)ُٝي حُوخ٠ٟ حُلخَٟ رٔي٣٘ش         

ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ُٝي رز٤ٔخٕ  ٢ٛٝ  ٓي٣٘ش ٛـ٤َس طخرؼش    ٬٤ٓى٣ش 1135

.ح٠ُ ػٔو٬ٕ  طوغ ك٢ ٗٔخٍ  ٓي٣٘ش ؿِس ٖٓ كِٔط٤ٖ   

  ُٚ أٍحىف   ح١ٌُ ًخٕ هخ٤ٟخ ك٢ ػٔو٬ٕ  ح١ٌُ ٝحُيٙ رخٛظٔخّ  كظ٢         

طٌٕٞ ُٚ ٛٔش ػخ٤ُش ك٢ طل٤َٜ ف ًزخٍ حُؼِٔخء  ٓغ ٓـٔٞػش ٣ٖٓ٘٘ؤ   حٕ 

 ك٢   حُيٝح٣ٖٝ حُؼِّٞ حُلو٤ٜش ٝح٫ىر٤ش كخٍِٓٚ ح٠ُ َٜٓ ػ٠ِ ػخىس أٍرخد
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  حٕ حُوخ٢ٟ حُلخَٟ  ٫ٝٗي كٍِ٘  ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش  ػْ ح٠ُ حُوخَٛس  ًُي حُؼَٜ

  ك٢ ط٤ٓٞغ ٓيحٍى  حُ٘ي٣يس  َُؿزظٚ  ك٢ حُز٤جش ح٣َُٜٔش  ٟخُظٚ  ٝؿي

 ٣ل٠َ ٓـخُْ ًزخٍ ٤ٗٞم  حُُٞي كٌخٕ  ػِّٞ حُلوٚ ٝحُلي٣غ  ك٢ ُٝيٙ 

كون .ٝرؼي  حٓظٌٔخٍ طؼ٤ِٔٚ  ٝطلوٜٚ ك٢  حُؼِْ ٝح٫ىد ٝحُؼوخكش ٌٛٙ حُؼِّٞ 

 ٣ي  ػ٠ِ  كظظٌِٔ   حُلخ٢ٔ١  ك٢ ى٣ٞحٕ حٌُٔخطزخصكؼَٔ    ٓخ طٔ٘خٙ  حرٞٙ 

 رٖ حٓٔخػ٤َ حُل١َٜ  ٓلٔٞى  حر٢ حُلظق   أٓؼخٍ  حُي٣ٞحٕ  ًزخٍ ًظخد ٌٛح

 ك٢ حُ٘ؼَ ٝك٢ ٗظٔٚ   حُٔٞٛزش حُز٬ؿ٤ش ح١ٌُ ُوذ ر١ٌ حُز٬ؿظ٤ٖ ٫ٓظ٬ًٚ

ٗخٍ ف  رؤٜٗخ ٓلٌٔش ح٤ُٔ٘ؾ هٜخثيٙ ٝٛق حُوخ٢ٟ حُلخَٟ  ٝهي  ُ٘ؼٍَ

 حُٔٞكن رٖ حُو٬ٍ ًخطذ حُي٣ٞحٕ حُلخ٢ٔ١ ح١ٌُ  حػـخد حُوخ٢ٟ حُلخَٟ 

   : حٌُخطذ   حُؼٔخى ٝٛلٚ

  ( ٣٘خء ًٔخ  ٣ٌظذ  ػ٠ِ حُظََٓ هٞس ُٚ   )

 ٫ُٝٓٚ ا٠ُ  حٕ ١ؼٖ   ٖٓ ػِٔٚ  ٝأكخى  حُلخَٟ  حُوخ٢ٟ كظؤػَ رٚ           

:ٖٝٓ ٗؼَٙ .  ك٢ حُٖٔ  

 

ك٢ِ رؼي ح١ٝخ٠ٗ ٌٕٓٞ ا٠ُ حُل٬ 

 ٝرخُٞكٖ ح٢ٔٗ اً ٖٓ ح٫ْٗ ٝك٘ظ٢

 

ٝحرؼي٠ٗ ػٖ حٍرؼ٢ رؼي حٍرغ 
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 ٗزخر٠ ٝػو٢ِ ٝحٍط٤خك٢ ٝٛلظ٢

 

ُٝٛي٠ٗ َٝٛ حُـٞح٠ٗ اً ريح 

 طزِؾ ٛزق ح٤ُ٘ذ ك٢ ؿ٘ق ُٔظ٢

:٣ٝوٍٞ حُوخ٢ٟ حُلخَٟ ٓظليػخ ػٖ ٗلٔٚ    

أ٢ٍِ٘ٓ ٝحُي١ ًٝخٕ اً ًحى هخ٤ٟخً رؼـَ ػٔو٬ٕ ا٠ُ حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش ك٢ ) 

ا٠ُ ى٣ٞحٕ حٌُٔخطزخص،  أ٣خّ حُلخكع ـ ٝٛٞ أكي هِلخثٜخ ـ ٝأ٢َٗٓ رخ٤َُٔٔ

ًٝخٕ ح١ٌُ ٣َأّ رٚ ك٢ طِي ح٣٧خّ ٍؿ٬ً ٣وخٍ ُٚ حرٖ حُو٬ٍ، كِٔخ ك٠َص 

كظٚ ٖٓ أٗخ ٝٓخ ١ِز٢ ٍكذ ٜٝٓخ ػْ هخٍ َّ :حُي٣ٞحٕ ٝٓؼِض ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝػ  

 ٓخ ح١ٌُ أػيىص ُلٖ حٌُظخرش ٖٓ ح٫٥ص، 

٤ُْ ػ٘ي١ ٢ٗء ٟٓٞ أ٢ٗ أكلع حُوَإٓ ًٝظخد حُلٔخٓش،: كوِض-   

  (ك٢ ٌٛح ر٬ؽ، ػْ أ٢َٗٓ ر٬ُٔٓظٚ:  كوخٍ- 

  ٌُٜح حَُؿَ  ٤١ِش كن حُٜلزش ٝحُظؼ٤ِْ ظَ ٣َحػ٢   ح٫ حٕ حٕ حُوخ٢ٟ  

 ػْ حٛزق ٗخثزخً ػ٘ٚ ك٢ ى٣ٞحٕ   ٓخ ٣لظخؽ ًَ  كٌخٕ ٣ـ١َ ػ٤ِٚ ك٤خطٚ 

ً حٛزق حٌُٔخطزخص حُلخ٢ٔ١، ػْ . ُي٣ٞحٕ ح٫ٗ٘خء ك٢ ٓي٣٘ش ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش  ًخطزخ  
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 حُؼخىٍ رٖ ٣ٍُي كٔذ هٍٞ ٛخ ٖٓ أك٠َ حُوَحٍحص حُظ٢ أٛيٍ ًٝخٕ    

 أٗخى رٌٜح هي   هَحٍٙ رخػخس حُوخ٢ٟ حُلخَٟ ح٠ُ ح٫ٌٓ٘ي٣ش  ٝػٔخٍس ح٢٘ٔ٤ُ

:حُوَحٍ ك٢ هُٞٚ   

ٝحٓظويحٓٚ ٖٝٓ ٓلخٖٓ ح٣خٓٚ ٝٓخ ٣ئٍم ػٜ٘خ  ط٤٤َٔ حُوخ٢ٟ حُلخَٟ )

.(ك٢  ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش       

 ٝأػزض ًلخءس ك٢ ػِٔٚ  ك٢ ٜٓ٘زٚ حُـي٣ي  حُوخ٢ٟ حُلخَٟ     ٝهي رَع 

ًخطزخً ُي٣ٞحٕ حُـ٤ٖ ٝٗخٍ حٓظلٔخٕ َٓإ٤ٓٝٚ، كظ٠ُٞ ٍثخٓش ى٣ٞحٕ 

ٝطٌٖٔ ٖٓ اهخٓش  حٌُٔخطزخص حُلخ٢ٔ١ رؼي ٝكخس ٤ٗوٚ حُٔٞكن رٖ حُو٬ٍ

 . ح٣٧ٞر٤٤ٖ ٓغ   ك٢ َٜٓ ٝهخٛش   ٍؿخٍ حُيُٝش  ًزخٍ ػ٬هخص ٝػ٤وش ٓغ

 :٤َٗ ٍَٜٓ ح ط٘ٞمُّٝٔخ ٓخكَ  ح٠ُ  حُؼَحم ٝحُ٘خّ  ٣وٍٞ 

  اٗـ٢٘  ػ٢٘ ُِ٘ـ٤َ  ، هَ  رخهلل

 ُْ أِٗق ٖٓ ٓخء حُلَحص ؿ٬٤ًِ                                    

َِ   ٗـخٛي  ٢ُ  كبٗٚ  حُلئحى، ٝٓ

  إ ًخٕ ؿل٢٘ رخُيٓٞع رو٬٤ً                                         
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َّْ   هَِّلَض  ًْ ٣خهُِذ، ! رؼـ٤٘شً  ػ  

    ؿ٬٤ًٔ  ٣ٌٕٞ  إٔ ٝأػ٤ٌ ٛزَى                                    

إ ٓٔخٛٔش حُوخ٢ٟ حُلخَٟ ك٢ طـ٤٤َ ح٫ٟٝخع ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ َٜٓ         

 ُٚ   كظلض ًخٗض ٖٓ حُو٠خ٣خ حُوط٤َس ك٢ ك٤خطٚ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼ٤ِٔش ٧ٜٗخ

ً  ٝأٛزق حَُؿَ   ٌٝٓخٗظٚ ٍك٤ؼش  ػخ٤ُش  ُِٓ٘ظٚ  رَ أٛزلض  ؿي٣يس آكخهخ

طٌٖٔ   رل٤غ ح٣٫ٞر٢  ٬ٛف حُي٣ٖ ح٣٫ٞر٤ش  ك٢  ُٖٓ ىُٝش حٍحُؼخ٢ٗ ك٢

 هي حػظٔي ػ٤ِٚ  ك٢ حىحٍس ىُٝظٚ   ًٝخٕ ٬ٛف حُي٣ٖ   ٓ٘ٚ ؿخ٣ش حُظٌٖٔ

:  ٣وٍٞ   ٣ٔيكٚ ٫ ٣ٜيٍ أَٓحً ا٫ّ ػٖ ٍٓ٘ٞطٚرل٤غ  حٛزق    

ُٖ ؿخَى ػ٢ِ ح٧كزخِد كخُىحُىٝح  حُلٔ

ِٖ ٓخ ؿخىٝح َّٖ أكزخرَ٘خ ك٢ حُُلٔ ٌُ     

ِٕ أٍرؼـش ٫ِ ـِ َّٖ ٖٓ ٗزِـٚ حُ               ك٤ٜـ

ٌَ ٤١ٝـٌذ ٝأكيحٌم ٝأؿ٤ـخُى                                                        ٗلـ    

٣ي٣ـَُحَُِٔي ك٢ ػؼٔـخٕ أٍرؼشٌ       
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، ٝأؿ٤خىُ  ٌٍ ٌّ، ٝأكٌخ ٌّ، ٝػِ  كِ

 ٣ؼ٢٘ ػ٤ِـٚ ٓـٖ ح٧ٝهخِص أٍرؼشٌ

ٌّ، ٝآرخُى ، ٝأػٞح ٌَ ٜٗٝ ،ٌّ  ٣ـٞ

َِ أٍرؼشٌ ُّ حُٔل  ط٘ـي١ رـِٞىى ػخ

، ٝأًزخُى  ٌّ ، ٝأٗلخ ٌٝ     أكٌن، ٝأٍ

 إٔ طٞك٢ ٬ٛف حُي٣ٖ، كلِٕ ػ٤ِٚ حُلخَٟ ُْٝ            ٝرو٢ ٌٌٛح ح٠ُ 

٣طن حُُٞحٍس رؼيٙ، ٝظَ ُٓ٘خً ٝؿ٤ِحً ٣َُٝحً ٫ر٘ٚ ح٧ك٠َ ػْ حٓظؼل٠ ٝػخى 

   ٣َؿق  ى٤َُ  ٌٛح حُوٍٞ ٝحٕ   ٝػٌق ػ٠ِ حُؼِْ ٝح٧ىد ا٠ُ حُوخَٛس

  حُيُٝش   ه٤خىس  ك٢  ك٢ حُٔٔخٛٔش  ٝٗـخكٚ  حُوخ٢ٟ حُلخَٟ ػو٤ِش

. ح٣٫ٞر٤ش   

 حُؼوخك٤ش ك٢ ر٬ى حُ٘خّ َٜٝٓ   ك٢ اػَحء حُلًَش ىٍٝ ْٜٓٝهي ًخ ٕ  ُٚ  

ٝحُـ٣َِس حً ًخٕ ٝحٓغ ح٬١٩ع ؿ٢٘ حُٔؼَكش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٍك٤غ ٖٓ 

حُؼوخكش ٝح٧ىد ٝحُظٔٔي رؼَٝس حُي٣ٖ، ًٝخٕ ٓـِٔٚ ِٓظو٠ حُؼِٔخء 
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  ٝحُلوٜخء ٝحُوطزخء ٝح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء كخك٬ً رخُزلغ ٝحُظلو٤ن

: ٝك٤ْٜ ٣وٍٞ ٝحُٔ٘خظَحص ك٢ ٓوظِق حٗٞحع حُؼِّٞ  

ح ٍَ َِ حُ٘ؼـٞ ٞح ٖٓ ح٤ُِ ـُ ٝؿَِٞح ٓـٖ حُٜزقِ حُزُـيٍٝح        ٗٔ  

ِٕ ٝحٌُـ ح         ُٝٞٝح ٖٓ حُو٠زـخ ٍَ ـؼِذ حَُٝحِىَف ٝحُُوٜـٞ  

َّ: إ هِض  َٕ حُ٘ـٞ َّٖ ٛيهـَض            ٣لٌـٞ ح  ٣لٌٞٛـ ٍَ   ُٗـٞ

ِْ أكـٍن ح   ٣ؤُـُقٍ  ٤ُـَ            ٝٓظ٢ ٓٔؼض ر٘ــ ٍَ   إٔ ٣ـــٞ

 ًٝخٕ ٗي٣ي ح٤َُٔ ا٠ُ طِي حُ٘وذ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ًخٗض طوٜيٙ ِٓظٔٔش      

ٓ٘ٚ حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس كظ٠ ه٤َ حٕ حُٔٔخػيحص حُٔخ٤ُش رِـض ه٤ٔظٜخ ك٢ 

ػَٜ ٬ٛف حُي٣ٖ ػ٬ػٔخثش أُق ى٣٘خٍ ٣َٜٗخً هٜٜض ُِؼِٔخء ػ٠ِ ٌَٗ 

:٣ٝوٍٞ ك٢ حَُُم . ٍٝحطذ ٣َٜٗش ٝاهطخػخص  

  َأنَّ َىحا الباَب ِلمِخزِق ِقبَمٌة َوَىب

يُتُو دوَنُكع َضيخي                                      َفيا َأنا َقج َولَّ  

 َودوَنَظ ِمغ َىحي الَفخاِئِج ما َجخى
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 َعمى الَرحِػ ِمّشي َيجخي َعمى الُذكِخ 

  ُمدَباًل  في الِدتِخ َوَوَللَاِ ما ُوفِّقَت

ِإذا كاَن َلع ُيدَبل َعمى َمغ َورا الِدتِخ   

  ِإَليَظ َفِإّني َقج َغَشيُت َعِغ الِغشى

                          ِبالَفقِخ   َتغاَنيُت ِإباًء َوِإّني َقج

يُت َأوقاتي   عمى ما انقزت بوَوَقزَّ

َوصاَرت َورائي َوالَدالُم َعمى الَجىِخ                      

 َوُقمشا اأَلماني البيُس ُيجِرُك َبعُزيا

  الَعسِخ َأَليَذ الَسشايا الدػُد خاِتَسَة 

 هخّ رظ٤٤٘ي ٓيٍٓش ك٢ حُوخَٛس ٝأكظظق حُظي٣ٍْ ك٤ٜخ ٓ٘ش ٝ        

ْٟٝ ا٤ُٜخ ٌٓظزش ُحهَس، ه٤َ أٜٗخ كٞص  ٬٣ى٣ش1184ّ /ؿ٣َش ٛـ580

 . ػ٬ػ٤ٖ أُق ٓـِي ٝه٤َ ٓخثش أُق ٓـِي

 ودفن  ميالديت  بالقاهرة 1200 –جريت هـ596 \ سنت القاضي الفاضلوفيث

     .ظاهر القرافت بالقاهرة  ب  المقطم جبل بسفح
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   ٌُٖ ُْ ٣للع ٓ٘ٚ ا٫ّ حُو٤َِ حُٔظ٘خػَ ك٢  هَِّق طَحػخً ًز٤َحً ٖٓ ح٧ىد   

   ُْ ٗؼَٙ ٌُٖ  ٝحٗظَٜ ر٘ؼَٙ  ٝطَِٓٚ  ٝر٘ؼَٙ.      ًظذ ح٧ىدرطٕٞ 

   حُي٣ٖ  ٬ٛف  ٓـخُْ ك٢  ا٠ُ ٓٔظٟٞ ٗؼَٙ، ًٝخٕ ـ أ٠٣خً ـ ٗخهيحً  ٣َم

   ططَم ًٌُي ا٠ُ كٖ حُٔوخٓش ْٛ، ٝهيٝ ك٤وَ  ٣٘خهٖ حُ٘ؼَحءح٣٫ٞر٢ 

   :ٖٝٓ ٗؼَٙ  ٣وٍٞ .   ٣ٞكن ُْ ٙ  ٌُٖٝ

يا  ُممكًا  اأَلمالُك ناَلِت   ِبَحطِّ

                                               َفَقج ِنمُتُع ما ِنمُتُع ِبَسداِع   

  َوَىحا ِعياُن الَسجِج فيُكع َفسا الَّحي

                    َيديُجُكُع ُمّجاُحُكع ِبَدساِع 

  َدَفعَت اأَلذى َعّشا َوَمتَّعَت ِبالُسشى

           َوما كاَنِت الُجنيا َلشا ِبَستاع

 َوَوَللَاِ ما ُكمِّفُت في الَسجِح ُكمَفًة
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                                            َوَىل ُىَػ ِإال الِرجُق َوىَػ ِشباعي

  

 طـؼِٚ ػِٔخً   روٜخثٚ  ح٫ىر٢  حُلخَٟ  ٗظخؽ  حُوخ٣٢ٟٔظخُ          

  كزَع ك٤ٜخ  ًٔخ رَع      ح٧ُٞحٕ حُزي٣ؼ٤ش  ١خٝػظٚ  حٌُظخرش كٖ رخٍُحً ك٢

٧ُلخظ، حك٢ حٓظويحّ حُزي٣غ ٝحُٔـغ ٝحُـ٘خّ ٝحُٔوخرِش، ٝكٖٔ ط٣َٜق 

   ه٬ٍ ح٫ٓظؼخٍحص  كـٔغ ر٤ٖ حُظ٣ِٖٞ حُٜٞط٢ ٝحُظ٣ِٖٞ حُظ٘و٢ٜ٤ ٖٓ 

ً رؼ٠ٜخ  حُظ٢ ٣َٗق  ٝحُظ٘ز٤ٜخص     ك٢ حهظزخٓٚ  طلٖ٘  ًٌُي   ٝرؼ٠خ

 .  ٣َ١ن حُظ٤ٔ٠ٖ أٝ ح٩ٗخٍس أٝ حُظ٤ِٔق ػٖحُوَآ٤ٗش   ٣٦ُخص

:  هخٍ ػ٘ٚ حرٖ كـش  ٝهي ػخَٛٙ 

   ٝح٣٧خّ حُؼزخ٤ٓش  ح٣ٞٓ٧ش  ح٣٧خّ  ح١ٌُ ٛيٍ ك٢  إ ح٩ٗ٘خء ُٝؼ١َٔ )

حُلخَٟ ٝٓخ حهظَػٚ ٖٓ حٌُ٘ض ح٧ىر٤ش ٝحُٔؼخ٢ٗ  ربٗ٘خء   ٝأُـ٢  ٢ٔٗ

. (حُٔوظَػش ٝح٧ٗٞحع حُزي٣ؼش

:   حهظْ رٌٜٙ حُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَٙ 

ْٙ ََ ّ٘خِم آِ ِٚ َػ٠ِ حُؼُ ؼ٤َ٘٤َ ُِ        ْٙ ََ ُٜٗ ٍَ ْ اًِح ٓخ ؿخ ُٜ َُ َْ ٤َُ َٝ  
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َٞ اٌُِق ُ٘ٚ كَٜ ِٓ  َُ ـ َٜ خ حُ ّٓ َ ْٙ        كَؤ ٍَ َٞ َٗي ُ٘ٚ كَٜ ِٓ  َُ ٛ َٞ خ حُ ّٓ ٝأَ

ُٙ هَظ٢ِ كَؤ٬ًَٛ  ََّ َٓ ْٙ          اًِح ٓخ  ََّ َٓ  َٕ رِٔخ هَي ٓخَء٢ٗ إِ ًخ

 ٙ ََ َ٘ؼ ٖ طََِل٢ رِ ِٓ ُِِٔض  َٓ  ٍُ ؼُض َؿ١َ٤ ٣َوٞ ِٔ َٓ َٝ  ِٙ َِ ؼ َ٘ ِِلُض رِ طَ

ٌٝ َح ِٓ َْ   َُوَي َهَيَػظَي أَُلخٌظ  َّٔ طَ َٝ ٍِ َػ٤ََِي    ٙ   رِخُلُظٞ ََ ل ِٓ

 ٙ ََّ هَٞع ِؿ ُٝ أ٣َُض  ٍَ ًَٔخ  هَؼَض  َٝ ٤ًََق َكظ٠ّ  ِس  ََ ٍَ حُز٤َٜ ٌِ ك٤َخ َك

ُػٜخ رَِِلٍع  ٍَ َّٕ حَُلََد طَِ َّٕ حُُلّذ          كَِب اِ َٝ  ِٚ ٙ  َِ طَـ٤٘ ََ  رَِ٘ظ

ِٚ َّٕ هَِز٢ ك٢ ٣ََي٣ رَؼُي كَِب َٝ            ٙ ََّ ِٓ ُ٘ٚ أًَحَع  ِٓ َٞ ٟخَع  ُٛ كَِبٕ 

ٍس أ٢َّٗ رِيحث٢  ََ ُْ َكٔ أَػَظ َٝ         ٙ ََ ُ٘ٚ َكٔ ِٓ ك٢ كُئحى١  َٝ أَُٓٞص 

 ِٚ ٣ ََ ُِ٘خِظ َغ ح٩َُُِٚ  َٔ ِس        َُوَي َؿ ََ ِٙ  ر٠َِ٘ ٙ     ٓخًء   َهّيِ ََ ُه٠ َٝ

 ٠ًَ ِٖ طٌُ طُُٚ رِٔخِء حُؼ٤َ ََ ُكٔ ٓخ َؿلَّض           َٝ ؼَ َٝ ِ٘ ُِِ ٙ  رِٜخ  ََ ٛ َُ  ِِ

 ٌَ َهٔ َٝ  ٌٖ ُ َُزَ ِػ٘ي١ أََّٗٚ َٝ            ٍَ هخ ٙ  ٓخٌء  َكُٔٞىُٙ  َٝ ََ َؿٔ َٝ

 ِٚ ِّ ر٣ٍَِن ك٤ يح ُٔ اِر٣َُن حُ َٝ         ٙ ََ ٌُٓ َؿيُص  َٝ ٤ٌََق  د كَ ََ َُْ أَٗ َٝ
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٣ٍٍن  َٝ ٙ     َك٠ٌ ح٩ِر٣ََن ك٢ ُػٍُ٘ن  ََ ٍُّ ػَـ هَي َك٠ِّ حَُلزخُد حُُي َٝ

 ًٟ ٜٞ َٓ ٖ رُؼِي  ِٓ ُع ه١ََُُٚ  ِ ّٝ ََ ُ٣    ٙ ٍَ كَِبٕ ٣ََُػْي كَوَي أَرَي٣ُض ُػٌ

َٕ ُظِٔخً  ٫َُٞ ؿُٞىُٙ ٓخ ًخ َٝ                ٙ ََ مُّ َهٜ َِ ُ٣ َٝ ىكَُٚ  ٍِ ُع  ٣ُـَِِّ

َٕ َٗظ٢ٔ ٫َُٞ رُوُُِٚ ٓخ ًخ َٝ            ٙ ََ ِٕ ػَـ ِِٔخ ِٕ طَٔظَ لَظخ َٗ  َُُٚ 

 ٙ ََ ٍِى َهٔ ِٝ  ٖ ِٓ  ٍٟ َٞ َ٘ؼخ حُ َٓ هَي  َٝ ٔخ َظٔخًء  ِٜ ُِ ٖ ًُرٞ ِٓ ُذ  ـَ أَػ َٝ

ٙ ََ َِ ُه٠ ؼ َ٘ ُِِ  ِٙ ِس َهّيِ ََ َٝ      رُِلٔ َٕ حُز٤َخ هَي ُح ٞحُى َٝ َٓ    ٙ ََّ ١ُ 

َٗٔٔخً طَزَيَّص ٢ُ ِػ٘خًء  َحً           ك٤َخ  َٔ ٣خ هَ َٝ َْ ٤َُ ٙ   ٣ـ٤ُذ َٝ ََ  رٌُ

١ َّ ِٓ  ٍِ ٙ     هَي حِٓظَوَيَٓض ك٢ ح٧َكٌخ ََ َِ أُؿ ٛ َٞ ٓخ أ١ََِوَض ٢ُ رِخُ َٝ  

ز١َ َٛ َٖ حِؿظَِح٢ٓ َػَ٘ي  ِٔ َٟ هَي  َٝ    ٙ ََ ٌَٔ ٍٖ ٣ُز٠ِ رِ ِٓ ٖ ٟخ ِٓ  ْ ًَ َٝ  

ِّ ا٫ِ  ُٙ َػ٠ِ ح٣َ٧ّخ ٍَ َُْ أَ َٝ                    ٙ ََّ ُٛ َكَُِِض  َٝ َلزَّشً  َٓ َػوَيُص 

٫ ػخطَزظُُٚ ٙ                   ػَ٘خُٙ    ا٫ِ    َٝ ََ ل َٗ َٞ َػ٢َِّ  ٛ َٝ َػ٢ََِّ حُـ٤َُع 

ِٖ اِ ُٓلَذ حُؼ٤َ ٫ حِٓظََٔطَُص  َٝ     ٫ ٙ ََ ِْ ُػٜ َٔ٘ ُٓؼ٢ ك٢ حُ رَو٤ُض رِؤَى
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١َ٫ٞ َكظ٠ّ              َٓ ٤ٌَُض َػ٤ََِي ٣خ  ٙ رَ ََ َْ ك٢ َػ٢َ٘٤َّ هَط ٤َُ َٝ ػُض  َِ ُٛ

ًُّ٘خ  َٝ  ُُِٚ ِٛ ٍٖ ُٗٞح َٓ َُ  ْ ًَ َٝ               ٙ ََ ٤ًََق هََطؼَض ِػ٘ ٌُِحَى   ٍُ َٗوٞ

خ ُحَى َىٓؼ٢ ّٔ َُ ِٚ زَزُض َػ٤َِ َٛ                ُٙ ََ ٌَ ٙ   حُٔخُء  كَوُُِض   كَؤَٗ ََ  َٗؼ

 ِٚ ٍِ ك٤ َٖ ح٧َُٝح ِٓ ك٢َ٘  َّٞ َه َٝ                   ٙ ٍَ ُ ِٝ  ٍَ ِٚ َُٞ ٗخ ِلزِّ ُٔ ُِ  ٖ َٓ َٝ

ِٚ َُص ك٤ ِٜ َٛٞحُٙ كَ  ٢٘ َٔ َكَِّ َٝ            ٙ ََ ـ َٟ ٖ َُِلوَظُٚ  َٓ  ََّ ًُ ُق  ِٓ  أُٓخ

َُ رَيح رََيٍحً َؿ٬ُٙ  ٤َُ   ٍَ ؼ َٗ                   ٙ ٍَّ َِ َٔ لََن حُ َ٘ هَي أَٛيٟ َُُٚ حُ َٝ

ُؿَِٔشُ ٓخ أ٣ٍُُي رِؤَٕ ٣ََح٢ٗ َٝ                 ٙ ََ َٞ اِر ٛ َٝ  ُٚ٘ ِٓ َٕ حَُو٢ِ٤  ٌخ َٓ

هَض َؿ٢ٔٔ  ََ هُُِض َُُٚ َُوَي أَك َٝ        ٙ ََّ ِٓ ٌََ٘ض  َٓ ٤ٌََق  ِٚ كَ أََٗض ر َٝ

 ٢ّ٘ ِٓ هَزَِِض  َٝ ظ٢َ٘  ٙ                كََِٞ هَزَِّ ََ ٍَ أَهخُف رَؼَي حَُلّؾِ ُػٔ كَوخ

ٍِ َُؼ٢ٔ  ُو٤ٞ ُِ  ُٙ َٕ َهيُّ ٤َي َٔ ٙ              طَ ََ ٍُ أًُ حُوخ َٝ ُٛيَؿُٚ  ََُٞؾ  َٛ َٝ

ه٤ز٢  ٍَ رَيح  َٝ ٙ               اًِح ػخ٣َ٘ظُُٚ  ََ ل ُٜ َوض رِ ِٔ سً ُٗ ََ ك٤َخ ََُي ُكٔ

ِٖ حُظَٜخر٢ ١َ َٝ ًُُ٘ض ك٢  ٙ       أٍَح٢ٗ  ََ ل َٓ  َُ ٤ِ٘ذ َى٤ُ َٔ ٍُ حُ أَٗؼخ َٝ  
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ٍَ ح٧َهخك٢  زَض ٣خ َٗٞ َٜ ٓخ أَه إِ         َٝ ٙ ٫ا  أَؿَيرظ٢َ٘  َٝ ََ ط َٔ ُِ  

ؿَحً  َُ ٤َِ٘ذ  ٍُ حُ ٢ٗ َٜٗخ َُ َٜ َ٘٣ َٝ         ٙ ََ ُٓظ  َٕ َٗز٤زَظ٢ هَي ًخ  َُ ٤َُ َٝ

إِ ٍحرَظَي أَهٞح٢ُ كَِب٢ّٗ  َٝ                  ٙ ََ ه ِٝ ُِض  َٔ َك َٝ  ُٙ ٍَ هخ َٝ ُِض  َٔ َك

َّ ا٫ِّ حٍ ُُ ح٣َ٧ّخ ِ ّٞ ـَ ُ٣ َْ ٤َُ َٝ                  َُ َُ    طََو٤ُّ حُظَو٤ُّ َٝ    ٙ ََّ َٔ َٔ ِ ُِ  

ّىٍ  ُٝ  ١ََِ٘ َُّ رِ ٌَّ ٫ ٣ُِو ِه َٝ                  ٙ ٍَ ؿَٚ ِػٌ َٝ ٫ ٣ُزي١ َُؼ٤ََِ٘ي  َٝ

ٌَ ِْ ك٢ ح٧َٝهخِص َؿٜ ُٞ حُِلِ رَؼ َٝ           ٙ ََّ َٔ َُٞ رِ َٝ  ُْ ز٢ُ٘ حَُل٤ِ ـِ ٣ُؼ َٝ  

 ٌّ ٬ َٓ َٓٔؼ٢  ََّ ك٢  َٓ ْ هَي  ًَ َٝ         ٙ ََ ًُض هِ٘ ََ طَ َٝ أََهٌُص ُُزخرَُٚ 

ٖ أَى٣ٍذ ِٓ  َُ ِٝ أَٗؼُ ٓخ ك٢ ح٧ٍَ َٝ      ٙ ََ ُٓو ََ ك٢ حُزَُو٬ِء  ؼ ِ٘ ٍُ حُ  ٣َوٞ

ٍْ َُٞ رِلِ َٝ  ُْ ٣ٌََ ََ           ٣ََٝه٢َُ٘ حُ ٫ أَٟٛٞ حُزَو٤ َٝ     ٙ ٍَ َُٞ رِزَي َٝ  

زُض أََهقَّ ٍٝكخً  ِٔ ٍَ ٓخ َك ؼ ِٗ َٝ              ٙ ََ ٛ َُ  َّٞ أََؿ َٝ سً  ََ ٛ ُُ أَػوََذ  َٝ

ٙ              َؿ٬ُٙ َػ٢ََِّ ك٢ أَػٞحِد ٢ِ٤َُ ََ ِّْ كَـ َٜ َُ حُ ٤َُ ُٚ٘ ِٓ  ََ َٜ كَؤَر

ُ٘ٚ رَلَحً ِٓ ِص حُز٬ََؿشُ  ََ َـّ كَ َٝ        ٙ ََ ُٙ كََو٤ُ٘ض َػز ٍَ ىُص ُػزٞ ٍَ أَ
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ٍَ ُإ ك٢ ٤ِٓق رَل َُ َم حِٓ َِ ٙ    اًِح َؿ ََ لَظ٤ََي هَؼ َٗ ًَُ َػ٠ِ  ك٬َ طٌَ

 ٙ ََ َٛـ ٍٍ رَؼَي  ِٝٛخ  ٖ ِٓ أَػٌَُد  َٝ ُٓو٢ٍ  ٖ رَؼِي  ِٓ ٟخ  َِ َٖ حُ ِٓ أٌََُُّ 

ِظَٜخ َّٜ ؼخ٢ٗ اًِح َك َٔ ٖ ك٢ حُ ٌِ َُ حَُِلِع َُ ٙ     رِخَُ٘وي  ه٤َِ ََ ؼ ًَ  ِِ

 ٙ ََ َُ َؿٔ ُٖ حُـَٔ ٍَ طََحُٙ ك٤ََٔظ٤َٜ ََ رَل ؼ ِٓ  ُْ َّْ ٣ُئ٣ِ ُْ ػُ ٣ُئِٗ َٝ

ٌَٛح َٝ  ٌْ ُىٛ َٝ  ٌَّ ٍٟ ُؿ َٞ َِ حُ ؼ ِٗ ك٢  َٝ   َُّ ًُ ٙ  ر٤ٍَض   ََّ ُ٘ٚ ُؿ ِٓ  

ُِؼخٌص  ىحٌص ١خ ٍِ ٙ          هَٞحٍف ٗخ ََ ِٚ أَٓ ٍٍ َُْ طَؼ ِس هخِى ََ ٓ ِ٩ِ

 ٙ ٍَ َِ هُي َ٘ي ك٢ حُظَوي٣ ِٓ ٍٍ كَـخَءص ط٣َُ٘خ  ِؿجَض رِٜخ َػ٠ِ هَي َٝ

ؼخ٢ٗ َٔ َُ َػ٠ِ حُ ٖ ٣ُـ٤ َٔ ًَ  َْ ٤َُ َٝ  ٙ ََّ ََ حِىَّػ٠ رِخَُ٘وِي ِؿ َٜ  كَِبٕ َظ

خ ّٓ َ َٛلُُٚ كَؤ َ ُٓ ه٤ُن حَُطزغِ  ٍَ     ٙ ََ ٤َِٔق َهط َُ حُ ؼ ِٔ ُٙ كَ َُ  َهٞح١ِ

 ٙ ََ ي٣ٍن رِظَول٤ِق ح٠َٓ٧ أَػوََِض َظٜ َٛ َؿِحَى َللَاُ َه٤َحً َػٖ 

 ٙ ََ ٜ َٓ ّىِ  ُٞ لخِء حُ َٛ  ٖ ِٓ ؿُٚ َٗوي١ كَظَ٘وُُي  َٝ ُْ ٣َـظ٤َِٜخ  َػَحثِ

 ٙ ََ ػ َٝ هخُص  َُ ٍٝ ىَُٝٗٚ حُُط ٝ ََ ًَ أََٟلض  َٝ ؼُزَض  َٛ َُِٜض َُوَي  َٓ َُجِٖ 



 363 

ً ؼَح ِٗ  ِْ ََّ حَُ٘ظ ًُ ٙ        ك٬َ طَؼظَيَّ  ََ ُ٘ٚ طَٔ ِٓ َٓٞىح   ََّ ًُ ََٔذ   كَظَل

 ٍَ ل َٓ ٤َُ٘ٗي  َٝ  ٍَ ِٟ ٙ         طَِؼَِّشُ كخ ََ ُْ هَل أ٤َٗ َٝ  ٍَ ِٛ َُٗق ٗخ َ َٓ َٝ

ٍِ َػ٢ّ٘ سَ ح٧َكٌخ ََ ُٞ كَظ ْ     طَُولِّ ًَ َٝ ٙ  َىرَّض َُٜخ    ََ َِ كَظ ٌُٔ رِخُ

ٙ   كَُوٌٛخ رَِ٘ض ٤ََُِظِٜخ حٍِطِـخ٫ً ََ ُٓل َٗٔطخَء  ٖ أَٛزََلض  ٌِ َُ َٝ  

 ٙ ََ َٖ َٗظ َِ ُكٔ َِ حُوٞح١ِ ٍحهَض َػ٠ِ ََٗظ َٝ َُجِٖ ١خَُض َُوَي ١خرَض 

ِْ َٗـٔخً  َُِِ٘ـ ص أَٝ َؿَيص  ٍَ ٓخ ٛخ     َٝ ََ أَٝهََغ كََط٤َّ َٝ   َّْ ٙ   ػَ ََ َٔٗ 

٫ أٍَحُٙ  َٝ  ِٚ ك٢ُ٘ ا٤َُِ َِّ ٙ           طُؼَ ََ َٖ حُل٬٠َُِء أُٓ ِٓ طَؼِوُي ٢ُ  َٝ

َِ أ٢َّٗ  ؼ ِ٘ ََُٗع حُ  َّٖ َٓ  َُ ٙ  َػوخثِ ََ ٜ ِٛ  َّٖ ِٜ ًُُ٘ض رِ َٖٓ ٗخَء  أٌد 

ِٖ ك١ٌَِ ٌَُِض ه٤ِخَىٛخ ر٤َٔ٤ِ َٓ      ِٚ ؿ َٞ ُِ هَي ُػظِوَض  َٝ ـِي   َٔ ٙ  حُ ََّ  ُك

ُٓؼٍٞى  َى ك٢  ََ ٍَ َللَاُ ُػٔ َُّ  أ١َخ ـُ ٙ  كََٞم  ٣ًَُُٜٞخ طَ ََّ ـَ َٔ   حُ

 

 

 

 *********************************
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                  ابغ الفارض    

          

مخشج   بغ   عسخ بغ عمي ابغ الفارض ىػ أبػ حفز شخف الجيغ      

غمبيا في العذق اوكانت أشعاره  الحسػي، أحج أشيخ الذعخاء السترػفيغ

.   (سمصان العاشقيغ ) ويصمق عميو اإلليي   

. إلى مرخ ثع ىاجخ في سػريا(حساة )والجه مغ   

 ولسا شب يالديةم1181\ السػافق جخية ىـ576 \ولج بسرخ سشة      
ثع سمظ شخيق .  ابغ عداكخ  عغ  الحجيث  وأخح اشتغل بفقو الذافعية
  معطع أشعاره عدلتووقج نطع في . زىجتالرػفية ومال إلى ال
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  :  ومشيا ىحه االبيات  في الحب اإلليي

 

     كظش  ك٢ ِٝٛٚ، ػخّ ُي١ ًَ

 ًؼخّ   ػ٢ِ  ٛـَحٕ   ٝٓخػش                                            

 أ٤٘ٓش ظلَص ٍٝك٢ رٜخ ُٓ٘خ 

ٝح٤ُّٞ أكٔزٜخ أٟـخع أك٬ّ                                             

 أٓخ ػ٠ِ ٗظَس ٓ٘ٚ أَٓ رٜخ

 كبٕ أه٠ٜ َٓح٢ٓ ٍإ٣ش حَُح٢ٓ                                         

 إ أٓؼي هللا ٍٝك٢ ك٢ ٓلزظٚ

ر٤ٖ أٍٝحف ٝأؿٔخّ  ٝؿٜٔٔخ                                              

  

ك٢   ُظٜٞكٚ  ٝٝػُِظٚ  ٓيس  ٣ٞ١ِش  ٝ ُوذ رِٔطخٕ حُؼخٗو٤ٖ        

.ٝكيس حُٞؿٞى  ٗؼَٙ كِٔلش طظَٜ رٔخ  

   
ٙ ٝأهٌ ػ٘ٚ حُلخكع ح١ٌٍُ٘ٔ ٝؿ٤َ حُلي٣غ ػٖ حرٖ ػٔخًَحهٌ               

 حُظٜٞف   ٣َ١ن   ٝطـَى، ِٝٓي  ًُي  رٌَ  ٓخ ُزغ إٔ ُٛي أٗٚ  ا٫

  .ٝأ١َحف ؿزَ حُٔوطْ  حُٜٔـٍٞس  ٣ؤ١ٝ ا٠ُ حُٔٔخؿي  ٝؿؼَ

 ح٣خّ  حُلؾ         ك٢ ؿ٤َ  حٌَُٔٓش  روٜي حُؼزخىس ا٠ُ ٌٓش      ػْ ٛخؿَ  
. حٌَُٔٓش  رؼ٤ي ػٖ ٌٓش أػَ حُؼُِش ك٢ ٝحٍىٝ ٛ٘خى   

 رؼي هٔٔش ػَ٘ ػخٓخ  ٖٓ ٓلَٙ ه٠خٛخ ك٢ ٌٓش  ػخى ا٠ُ َٜٓ     

 إٔ حُِٔي حٌُخَٓ  ه٤َ  ٝهٜيٙ حُ٘خّ رخ٣ُِخٍس كظ٠حٌَُٔٓش ُِؼُِش ٝحُظؼزي 

ًٝخٕ كٖٔ حُٜلزش ٝحُؼَ٘س ٍه٤ن حُطزغ ك٤ٜق   ًخٕ ٣ٍِ٘ ٣ُِخٍطٚ

 .   ٣ؼ٘ن ٓطِن حُـٔخٍ حُؼزخٍس

 

 ػ٘خم حُـ٘خّ ٝحُطزخم ٝر٤ٖ ٓؼخ٢ٗ   ٛ٘ؼش  ر٤ٖ  ٗؼَٙ ؿٔغ ك٢        

حُوّٞ حَُهخم ٍُْٝٓٞٛ حُيهخم ٖٝٓ حُؼـذ حؿظٔخع حُلخ٤ُٖ ٝٗظخٕ ٓخ ر٤ٖ 

 .حُط٣َو٤ٖ
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 : ٗٔزض ح٤ُٚ هطـؤ   حظٜ٘خ ٝح٫ٗؼخٍ   ٝٗٔزٞح ح٤ُٚ ٌٛٙ  

 

رآٍ دمحم ػَف حُٜٞحد 

 ٝك٢ حر٤خطْٜ ٍِٗ حٌُظخد                                            

 

ْٝٛ كـؾ ح٫ء ُٚ ػ٠ِ حُزَح٣خ 

 رْٜ ٝرـيْٛ ٫ ٣ٔظَحد                                             

 

٫ٝ ٤ٓٔخ حرٞكٖٔ ػ٢ِ 

 ُٚ ك٢ حُلَد َٓطزش طٜخد                                           

 

١ؼخّ ٤ٓٞكٚ ٜٓؾ ح٫ػخىٟ 

 ٝك٤ٞ ىّ حَُهخد ُٜخ َٗحد                                          

 

روْ    ًز٤ؼظٚ   َٟٝرظٚ

 ٓؼخهيٛخ ٖٓ حُوّٞ حَُهخد                                             

 

حًح ٗخىص ٛٞحٍٓٚ ٗلٞٓخ 

 ك٤ِْ ُٜخ ٟٓٞ ٗؼْ حُـٞحد                                            

 

ٝر٤ٖ ٓ٘خٗٚ ٝحُيٍع ِٛق 

 ٝر٤ٖ حُز٤ٞ ٝحُز٤ٞ حٛطلخد                                         

 

ػ٢ِ حُيٍ ٝحٌُٛذ حُٜٔل٠ 

 ٝرخه٠ حُ٘خّ ًِْٜ طَحد                                                  

 

ٛٞ حُزٌخء ك٢ حُٔلَحد ٬٤ُ 

 ٛٞ ح٠ُلخى ٓخ حٗظي ح٠َُحد                                              

 

ٛٞ حُ٘زؤ حُؼظ٤ْ ٝكِي ٗٞف 

 ٝرخد هللا ٝحٗوطغ حُوطخد                                                 
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ػ٤ِٚ   ًخٕ حًح ٠٘ٓ ك٢ حُٔي٣٘ش حُىكْ حُ٘خّ        ٝ ٖٝٓ ٛلخطٚ   حٗٚ 

 اًح ك٠َ ٓـِٔخ حٓظ٠ُٞ   ٝحُيػخء، ًٝخٕ ٝهٍٞح  حُزًَش  ٓ٘ٚ ٣ِظٕٔٔٞ

حٌُٕٔٞ ػ٤ِٚ حِٛٚ ؿخٍٝ رٌٔش ُٓ٘خ ًٝخٕ ٣ٔزق ك٢ حٝى٣ش ٌٓش ٝؿزخُٜخ 

 حُظخث٤ش   ه٤ٜيطٚ  ك٢  ٜٝٗخٍح، ٝحٗخٍ ا٠ُ ٌٛح  ٬٤ُ رخُٞكٕٞ ٝحٓظؤْٗ 

 : حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخحُٔؼَٝكش

 

ك٢ِ رؼي ح١ٝخ٠ٗ ٌٕٓٞ ا٠ُ حُل٬ 

 ٝرخُٞكٖ ح٢ٔٗ اً ٖٓ ح٫ْٗ ٝك٘ظ٢                                            

 

ٝحرؼي٠ٗ ػٖ حٍرؼ٢ رؼي حٍرغ 

 ٗزخر٠ ٝػو٢ِ ٝحٍط٤خك٢ ٝٛلظ٢                                                

 

ُٝٛي٠ٗ َٝٛ حُـٞح٠ٗ اً ريح 

 طزِؾ ٛزق ح٤ُ٘ذ ك٢ ؿ٘ق ُٔظ٢                                                 

 

: ٌمول متؽزال متصوفا   

 
هو الحب فاسلم بالحشا مالهوى سهُل 

 فما اختاره مضنـى به،ولـه عمـُل                                      
 

وعش خالٌاً ، فالحب راحتـه عنـا 
 وأولـهُ سـمـًم واخــرهُ لـتـُل                                            ًِ
 

ولكن الدي المـوت فٌـه، صبابـةً 
حٌاةٌ لمن أهوى، علً بها الفضـُل                                     

 
نصحتن علماً بالهوى ،والـذي أرى 

مخالفتً ،فاختر لنفِسَن مـا ٌخلـو                                       
 

فإن شبَت ان تحٌا سعٌداً، فمت بـه 
شهٌـداً ،وإال فالؽـراُم لـه أهـُل                                          

 
فمن لم ٌمت فً حبهُ لم ٌعـش بـه 
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ودون اجنتاِء النحِل ما جنِت النحـُل                                   
 

ولل لمتٌـل الحـَب، وفٌـَت حمـهُ 
هٌهات ما الكحُل الكحُل : وللمدعً                                  

 
تبـاً لمومـً ،إذ رأونـً متٌـمـاً 

بمن هذا الفتً مسهُ الخبـُل : ولالوا                                 
 
رى حبها مجرى دمً فً مفاصلً ا

 فاصبح لً،عن كل شؽِل،بها شؽـُل                                 

 
 

م فً مصر ودفن بجوار جبل 1235 - هـ 632  \توفً سنة            
.الممطم فً مسجده المشهور  

 

 :   ٝهي هَٟٚ ٓزطٚ رؼي ٓٞطٚ  كوخٍ ك٤ٚ
   

 حُؼخٍٝ   ٣ًَ طلض ؿِ حُوَحكش 

 ٝهَ ح٬ُّٔ ػ٤ِي ٣خ رٖ حُلخٍٝ

 

ٌِٓض ك٢ ٗظْ حُِٔٞى ػـخثزخ 

 ًٝ٘لض ػٖ َٓ ٜٕٓٔٞ كخٓٞ

 

َٝٗرض ٖٓ َٜٗ حُٔلزش ٝح٫ُٞ 
  ك٣َٝض ٖٓ رلَ ٓل٢٤ كخثٞ

:   ومن شعره  فً التصوؾ هذه االبٌات 
 

 لـلـبً ٌُـحدثُنً بؤنن ُمـتلفً  
 روحـً فِدان ، عَرفت أم لم تعرِؾ                                    

 
 لم ألِض حك هواَن إن كنَت الذي 

  لـم ألـض فٌه أسى ومثلً َمن ٌفً                             
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 مـا لً سوى روحً وباذُل نفسه

 فـً حب من ٌهواه لٌس بمسرِؾ                            
 

 فـلبن رضـٌَت بها فمد أسعفتنً 
 !لم تسعِؾ   إذا   ٌـا خٌبة المسعى                                     

 
 ٌـامانعً طـٌب المنام ومانحً 

 ثـوب الـسمام بـه وَوجدي المتلِؾ                                      
 

 عـطفا على رَممً وما أبمٌَت لً  
                                     ِِ  من جسمً المضنى ولـلبً الُمدنِؾ

 
  فـالوجد بـاٍق والوصال مماطلً 
فً                                       والـصبر فاٍن والـلماء مسِوّ

 
 لم أخُل من حسٍد علٌَن فال تُِضع  

 سَهري بتشنٌع الخٌاِل الُمرِجِؾ                                          
 

 واسؤل نجوم اللٌل هل زار الكرى 
 َجـفنً وكٌؾ ٌزور من لم ٌعرِؾ                                       

 
 ال ؼـرو إن شّحت بؽمٍض جفونها 

  عـٌنً وسـّحت بالدموع الذّرِؾ                                    
 

 وبما جرى فً مولؾ التودٌع من 
  ألـم النوى شاهدُت هول المولِؾ                                     

 
 إن لم ٌكن وصـٌل لدٌَن فِعد به 
  أملً وماطل إن وعدَت وال تفً                                    

 
 فـالمطُل منن لديَّ إن عزَّ الوفا 

 ٌـخلو كـوصٍل من حبٌٍب مسعِؾ                                         
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هو الحب فاسلم بالحشا مالهوى سهُل  

 فما اختاره مضنـى به،ولـه عمـُل                                        
 

وعش خالٌاً ، فالحب راحتـه عنـا 
  واخــرهُ لـتـُل  سـمـًم وأولـهُ                                            ًِ
 

ولكن الدي المـوت فٌـه، صبابـةً 
حٌاةٌ لمن أهوى، علً بها الفضـُل                                     

 
نصحتن علماً بالهوى ،والـذي أرى 

مخالفتً ،فاختر لنفِسَن مـا ٌخلـو                                       
 

فإن شبَت ان تحٌا سعٌداً، فمت بـه 
شهٌـداً ،وإال فالؽـراُم لـه أهـُل                                          

 
فمن لم ٌمت فً حبهُ لم ٌعـش بـه 

ودون اجنتاِء النحِل ما جنِت النحـُل                                   
 

ولل لمتٌـل الحـَب، وفٌـَت حمـهُ 
هٌهات ما الكحُل الكحُل : وللمدعً                                  

 
تبـاً لمومـً ،إذ رأونـً متٌـمـاً 

بمن هذا الفتً مسهُ الخبـُل : ولالوا                                 
 
رى حبها مجرى دمً فً مفاصلً ا

فاصبح لً،عن كل شؽِل،بها شؽـُل                                   

 

 

 

****************************         
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                               ابن مطروح

            

 إبراهٌم بن  بن عٌسى بن  ٌحٌى  ني أبو الحسجمال الدٌن           

.ح   بن مطرو  الحسٌن  بن  إبراهٌم  بن  بن حمزة  بن علً الحسٌن  

 وألام بفٌها    نشؤبصعٌد  مصر و  (اسٌوط  )         ولد  بمدٌنة 

الىوالوالٌات  م يفً الخ ت به األحوال ب وتمل من الزمن مدة (لوص )  

اتصل بخدمة السلطان الملن الصالح أبً الفتح أٌوب الملمب نجم  ان 

وكان اذ ذاك نائبًا عغ أبيو الكامل  الدٌن بن السلطان الملن الكامل 
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بالجيار السرخية، ولسا اتدعت مسمكة الكامل بالبالد الذخقية  و صار لو  

آمج  وحرغ كيفا  وحخَّان  والخُّىا  والخقة   ):  كل مغ  السجن التالية

سيَّخ إلييا ولجه الرالح السحكػر نائبًا   (ورأس العيغ وسخوج وغيخىا  

. ىجخية فكان ابغ مصخوح  معو 629\ عشو وذلظ في سشة   

       ولع  يدل  يشتقل  في البالد  إلى ان وصل السمظ الرالح إلى مرخ 

. هجرٌة   639\مالكًا  ليا في سشة  

إتصل ابن مطروح بخدمته وما زال ٌتنمل معه إلى أن فتح الملن        

 فجعله   ٌهاإلفانتمل ابو الحسن  جرٌة هـ  639\ الصالح مصر سنة 

 من  نجم الدٌن بن لرب تولم ٌزل ي العامة السلطان ناظرا فً الخزانة 

إلى أن ملن  بالمنزلة والمكرمة  وٌحظى عنده السلطان الملن الكامل  

 لها فمضى إلٌها ا  فجعل ابن مطروح  وزٌر(دمشك)الملن الصالح 

.  كثٌرا وحسنت حالته وارتفعت منزلته  

       وكان الذاعخ ابغ مصخوح  قج مجح الشاصخ داود  صاحب الكخك 

  :لسا استعاد القجس مغ االفخنج يقػل 

السدجج األقرى لو عادة         سارت  صارت  مثاًل سائخا        
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إذا غجا لمكفخ مدتػششًا             أن  يبعث  هللا  لو  ناصخا       

       فشاصخ    شيخه   أواًل             وناصخ   شيخه    آخخا

    وجهز عسكرا إلى  ( دمشك)   إلى  الملن الصالح   توجه ثم         

   (حلب  ) الستنماذها من أٌدي نواب الملن الناصر صاحب  (حمص )

فإنه كان لد انتزعها من صاحبها الملن األشرؾ وكان منتمٌا إلى الملن 

وسٌره مع العسكر   مطروح عن والٌته  عزل ابنفلما تم له ذلن الصالح 

: فصعب االمر علٌه  وفً ذلن ٌمول المتوجه إلى حمص  

 يا َمْغ لبدُت عميو أثػاب الزشى   

                                      صفخاء مػّشعة ُبحسخ األدُمع

 أدْرك بقيَّة ميجة لػ لع تُحْب 

                                      أسفًا عميظ نفيتيا عغ أضمعَى

إلى أن ٌنكشؾ له ما ٌكون من أمر  (دمشك ) وألام الملن الصالح ب    

على عزم لصد ( لبرص )لد اجتمعوا بجزٌرة  فبلؽه أن اإلفرنج  (حمص)

الدٌار المصرٌة فسٌر إلى عسكره المحاصرٌن بحمص وأمرهم أن ٌتركوا 



 374 

ذلن الممصد وٌعودوا لحفظ الدٌار المصرٌة فعاد بالمعسكر وابن مطروح 

علٌه   ألمور نممها   متؽٌر علٌه متنكر له  الصالح  والملن فً الخدمة

  هجرٌة  647 \االفرنج البالد المصرٌة فً أوابل سنة فاستحل 

 فً   بعسكره  الصالح خٌم الملنبٌنما    ( مٌاط د )واستولوا على 

 أعراضرؼم مواظب على الخدمة  معه ابن مطروح  وكان  (المنصورة)

  . عنه الملن الصالح 

 سنة   شعبان  من  النصؾ  لٌلة  الصالح  مات الملن ولما             

 ) إلى لد وصل  ابن مطروحكان   (المنصورة) بمدٌنة  ب  هجرٌة 647\

ة  انقصاعو في داره قج عاش   داره  فً  بها  ألامؾ (مصر  وكان في مجَّ

في عػز و ضيق صجر  بدبب عصمتو  وكثخت كمفتو  لحا الّع في عيشيو 

و قج ندل في شخيقو بسدجج وىػ .مخض انتيى بو إلى مقاربة العسى 

:مخيس فقال    

يارّب إن عجد الصبيب فجاونى        بمصيف ُصْشعظ واشفشى يا شافى             

أنا مغ ضيػفظ قج حِدبُت وإن ِمغ    شيع  الكخام  البخُّ   ِباألْضياِف  
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            تػفي  في داره  بسرخ  ليمة األربعاء  مدتيل شعبان مغ  

 ميالدية  ودفغ 1148  -  ىجخية649\ سشة تدع  وأربعيغ  وستسائة 

.السقصع بدفح  جبل   

  . َنطَسو في مخضو  (دو بيت )وأوصى أن يكتب عشج رأسو      

أصبحت بقعِخ ُحفخة ُمختيشا         ال أممظ  مغ ُدْنَياى إال  الَكفَشا  

 َيامْغ وسعَت عباَدُه َرْحستُو       مغ  بعس عبادك  السديئيغ أنا

:وقال ابغ خمكان فيو وكان معاصخا لو    

وكانت أدواتو جيسمة، وخاللو حسيجة، جسع بيغ الفزل والسخوءة )

ة أكيجة، ومكاتبات فى الغيبة،  واألخالق الخضية، وكانت بيشى وبيشو مػدَّ

. ومجالذ في الحزخة، تجخى فييا محاكخات لصيفة، ولو ديػان شعخ

.(أنذجني أكثخه  

   حك٠َ ه٤ٜيس  حًًَٛخ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٫رٖ ٓطَٝف  ه٤ٜيطٚ حٍُٜٔ٘ٞس   

: ٝحُظ٢ هخُٜخ  ك٢ حٓظؼخىس ر٤ض حُٔويّ ٖٓ  ح٫كَؽ   

 

 هَ   ُِل٤َْٔٗ   اًح     ؿجظٚ    

     ٓوخٍ ٛيٍم ٖٓ  هئٍٝ    ك٤ٜق
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 أؿَى  هللا  ػ٠ِ   ٓخ     ٠٠ٓ   

َِ ػزخى ٣ٔٞع  ح٤ُٔٔق       ٖٓ هظ

 

 هي ؿجض َٜٓح  طزظـ٢    أهٌٛخ  

       طلٔذ إٔ حَُِٓ ٣خ  ١زَ  ٣ٍق

 

 كٔخهي  حُل٤ٖ   ا٠ُ     أىْٛ      

   ٟخم رٚ ػٖ ٗخظ٣َي    حُل٤ٔق

 

 ٍكض    ٝأٛلخري       أٝىػظْٜ 

        روزق  أكؼخُي   رطٖ     ح٣َ٠ُق

 

 هٕٔٔٞ  أُلخ  ٫  ٣َٟ  ْٜٓ٘   

      ا٫   هظ٤َ   أٝ   أ٤َٓ     ؿ٣َق

 

 كَىى    هللا     ا٠ُ       ٓؼِٜخ      

   ُؼَ  ػ٠ٔ٤  ٌْٓ٘    ٣ٔظ٣َق

 

 إ  ًخٕ   رخرخًْ   رٌح     ٍح٤ٟخ    

     كَد ؿٖ هي أط٠  ٖٓ    ٤ٜٗق

 

 كخطوٌٝٙ        ًخٛ٘خ          اٗٚ    

     أٜٗق ٖٓ ٗن ٌُْ أٝ ٓط٤ق

 

 ٝهَ  ُْٜ  إ  أَٟٔٝح     ػٞىسً    

ٍٍ   أٝ   ُوٍٜي     ٛل٤ق      ٧هٌ  ػؤ

 

ٍٕ  ػ٠ِ    ػٜيٛخ     ىحٍ حرٖ  ُؤخ

      ٝحُو٤ي رخٍم ٝحُطٞح٢ٗ    ٛز٤ق
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 *******************************

 

 

 

 

 

    ابن سناء الملن                 
                     

 
 الملن أبً عبد   سناء المعتمد جعفر بن بن  هبة هللا         ابو الماسم  

شاعر، من : ( الماضً السعٌد)  وٌكنى دمحم بن هبة هللا السعدي هللا 
 . مصري المولد والوفاة  .النبالء

 
 وفً رواٌة   مٌالدٌة1150 –هجرٌة 545\ولد فً مصرسنة         

نعمت  مإسرة  أسرة عرٌمة من وشب1155َّ - 550\  اخرى ولد عام
رعاٌة   ٌرعاهوكان ابوه ها الفضل والمعرفة لجمع ت و بالؽنى والثروة

 ودّرسه اللؽة   فحفظه المرآن الكرٌم وتثمٌفه  بتعلٌمه  وٌهتمخاصة  
الفمه المرآن  و بٌن علوم  األولى فجمع فً نشؤته   واالدب  والنحو
.    والمعرفة  واللؽة والدٌن

 
:  فٌمول متؽزال  مبكرة  سنفً  الشعر  كتب 

 
 وملٌة بالحسن ٌسخر وجهها  

 بالمرلؾ     بالبدر ٌهزأ رٌمها                                               
 

  ال شًء أحسن من تلهب خدها  
  وتعففً  ال حسنها إ    بالماء                                               

 
 والملب ٌحلؾ أن سٌسلو ثم ال  

  لم ٌحلؾ  وٌحلؾ أنه    ٌسلو                                              
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  سنة  العشرٌن  ٌبلػ  وسنه لم  للماضً الفاضل كتب لصٌدةلٌل   و
 :مطلعها  ومنها هذه االبٌات 

 
ُِ لضى للهم والملب بالجمع   فَراُق

ُِ تولى صلح عٌنى مَع                                              وَهْجُر

 الدمعِ
 

 إِذا   نظَرْت   عٌنً   ِسواه      تلثَّمت    
  حٌاًء   بِعُنوان   الوفاِء   من      الدَّمع                                     
 

ٌْره      وإِن َعزمت نفسً  على  لَصِد    َؼ
ْدع                                        ففً  أَّيِ  درع  ٌلتمى   أَُسهم     الرَّ
 

 أٌَادٌه  تُشجً   النَّاَس   تذكٌُرها     به   
  فاعجب  لضّرٍ  َجاَء  ِمْن  ِجَهة    النَّْفع                                      

 
 فِللَّه  ُكتٌْب  منه   إِن   أَْبَصر     الِعدى    

   لها  َمْطلبا  لَْم  ٌَْدفَعُوها   عن     الدَّفع                                     
 

 وإِن  لٌل  ُعمبى  َخْلِعها   للَب     ُمْسٍد   
 يع وذَا  لَْن   لمد ِزْدت لالت ذَا اختصاِري                                     
 

     ً ا  كاللؽة   ببعض اللؽات األجنبٌة المنتشرة فً تلن الحمبة وكان ُملمَّ
 بعض  ستخدم كما ا بها  ونشر بعض إنتاجه الفارسٌة التً كان ٌتمنها

 . الخرجات الفارسٌة فً موشحاته
 

   إشاراته ألسماء  فً  شعرهكثرتولد     ملماً بعلوم الفلن كان       و
 لصص  من  وما ٌدور حولها  ومنازلها  واألفالن  الكواكب والنجوم

  فٌذكر مثال  كوكب  المجرة  فٌمول  فً  احدى  لصابده فً وأساطٌر
:  الفخر  

 
سواي ٌهاب الموت أو ٌرهب الردى  

 وؼٌري ٌهوى أن ٌعٌش مخلداً                                            
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ولكننً ال أرهب الدهر إن سطا  

  إذا عدا وال أحذر الموت الزإام                                           
 

ولو مدى نحوي حادث الدهر كفه  
   ٌدا  له  أن أمد  نفسً لحدثت                                           

 
   تولد عزمً ٌترن الماء حمرة

   وحٌلة حلمً تترن السٌؾ مبردا                                         
 

 وأظـمؤ إن أبـدى لـً الـماء ِمنّةً
   ولو كان لً نهُر المجّرة َمـوردا                                          

 
 ولـو كـان إدران الـهـدى بتذلٍل

  رأٌُت الهدى أال أمٌل الـى الُهدى                                          
 

 وإنـن عـبدي ٌـا زمـاُن وانـنً
 على الرؼم منً أن أُرى لن سٌّدا                                         

 
 وما أنـا راٍض أننً واطـا الثرى

  ولً هّمة ال ترتضً األفك َممعدا                                         
 
 

 بدٌع   جٌد الشعر  رحب النادي واسع المعرفة كان وافر الفضل       
:  ٌمول فً رثاء ابٌه .اإلنشاء

 
  دار   عدن له  جنات أٌا دار فً

وٌا جار إن هللا فٌها له جار                                               
 

 سؤبكً أبً بل ألبس الدمع بعده 
 وإن لذٌل الدمع فـٌه لجـّرار                                              

 

 وإن فنٌت من ناظري فٌه أدمع
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  لما فنٌت من ممولً فٌه أشعار                                          
 

ًّ بعد المـوت ألـماه شافعاً   لعل
 اذا أثملتنً فً المـٌامة أوزار                                            

 
 : وكذلن ٌرثً امه  فٌمول

  
 أنِت عندي أجل مـن كـل تؤبـ 

 ـٌن ولو صؽت بالثرٌا رثابى                                             
 

 فً ضمٌري ما لٌس ٌبرز شعري 
 ال ولو كنت أشعـر الشعـراء                                             

 
ً  وإذا مـا دعـوُت لبـرِن شولا

  نـدابً    تـجـٌبً  أال فبحمى                                           
 

 هل درى المبر ما حواه وما أخـ
  السنى والسناء  من ذلن ـفاه                                           
 

 فلكم شـّؾ بـاهر الـنور منه
 فً إؼضابً  اإلؼضاء  فرأٌت                                        
 

 مع علماء عصره  الملن سناء   ابن  وٌؤتً على رأس عاللات           
  فكانت.  الشٌخ  عبد الرحٌم الشٌبانً بالماضً الفاضل الوطٌدة  عاللته 
 هكتاب  وكان  من  ثمرة هذا  التواصل   بالرسابل  وتواصل مودة بٌنهما 

 الفاضل إلى   بالرسابل التً أرسلها الماضً  حافل ( فصوص الفصول )
  تدل على الصلة   الرسابل   وهذه  علٌها رد التً   و اابن سناء الملن
  مما جعل الماضً الفاضل  ٌمول ان  ابن سناء الملن كان الوثٌمة بٌنهما

كان و .  مما حمل الشعراء المعاصرٌن على حسدهاستاذه  ومنه  ٌتعلم 
الفاضل   الماضً   ألن  ابن سناء الملن لهذه الصلة أثر بارز فً حٌاة

ً  سناء الملن  جعل ابن األثٌر عند صالح الدٌن األٌوبًالذي كان  با    ممرَّ
وأوالده العزٌز االٌوبً صالح الدٌن   صالح الدٌن وحاشٌته فمدحعند 



 381 

 و فً مدح  صالح .ابن شكرووزٌره      وأخاه الملن العادل واألفضل
: الدٌن ٌمول  

  
 أَرُض   الجزٌرِة   لم   تظفَْر     مماِلُكها     

 بمالٍن    فِطٍن    أَو    َسابٍِس     َدِرِب                                        
 

ٌِن     فاْنَصلََحْت      حتَّى  أَتاها  صالُح   الّدِ
ْت  ِمَن   الَوَصِب                                         من  الفساِد  َكما  صحَّ

 
 واستعمَل   الِجدَّ   فٌها   ؼٌَر     مكترٍث   

  بالَجّدِ   حتى    كؤَنَّ    الِجدَّ      كاللَِّعب                                      
 

 ولد   َحواها   وأَْعطى   بعَضها      ِهبةً   
ْنٌَا   ولم     ٌََهب                                       فهَو   الَِّذي   ٌََهُب   الدُّ

 
 ٌُعطًِ   الذي   أُِخذت    منه      ممالُكه    

   ولد   ٌَُمنُّ   على   المسلوِب      بالسَّلب                                  
 

 وٌمنُح   المدَن   فً   الَجْدوى     لسابِله   
   كَما  ترفََّع  فً  الجْدوى   عن     الذَّهب                                   
 

 ومذ  رأَْت  صدَّه   عن   َرْبعها     حلٌب  
 ووصلَه     ببالِد      ُحْلوِة    الَحلَب                                          

 
ٌٍْن      وصاحبُه     فتُح   الفتوحِ    بال    َم

 َمْلُن   الملوِن   وَمْوالها    باِل      َكِذِب                                      
 

 تَهنَّ   بالفتحِ   ٌا   أَْولَى    األَناِم      به   
  فالفتُح   إِْرثُن   َعْن    آبابِن      النُُّجِب                                     
 

 وافَخْر   فَفَتُْحن    ذا    فخٌر    لمفتخٍر     
 ذُْخٌر     لمدَِّخٍر     كسٌب      لمكتَسِب                                        
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 فلٌت    كلَّ    صباح    ذرَّ       َشارلُه    
 فداُء   لٌِل   فَتَى   الفتٌاِن   فً     َحلَِب                                    

 
 إنًِّ    أُِحبُّ    باِلداً    أَنت     ساكنُها    

  وساكنٌِها   ولٌُسوا   ِمْن   ذَِوي   نََسبً                                   
 

 فجود  كفَِّن   ذُْخٌر   فً   ٌَِدي     وٌدي   
   بٌتِن   إِْرثًِ   عن   أَبًِ   فَؤَبًِ وُحبُّ                                     

 
 : من  معارن  صالح  الدٌن فٌمول ٌصؾ  معركةو 
 

 حملوا كالجبال عظمـا ولكـن   
 جعلتها حمالت خٌلن عهنـا                                 
 

 جمعوا كٌدهم وجاءون أركا    
 نا فمن لد فارسا هد ركنـا                                  
 

 لم تالق الجٌوش منهم ولـن    
 نن اللٌتهم جبـاال ومدنـا                                    
 

 كل من ٌجعل الحدٌد له ثـو    
 با وتاجا وطٌلسانـا وردنـا                                          

 
 خافهم ذلن السالم فال الرو    

 ح ٌؽـنً وال المهنـد طنـا                                           
 

 وتولت تلن الخٌول فكم ٌث    
 نً علٌها بؤنها لٌس تـثـنً                                 
 

 وتصـٌدتهـم بحـلمـة صٌـد    
 تجمع اللٌث والؽزال األؼنـا                                         

 

 وجـرت منهم الدمـاء بحـارا    
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 فجرت فولها الجزابر سفنـا                                         
 

 صنـعت فٌهم ولٌمـة عـرس    
 رلص المشرفً فٌـها وؼـنى                                        

 
 ظل معبـودهم لدٌن أسٌـرا     

 مستشافا فاجعل النار سجنـا                                         
 
ولد هجرٌة  606 \ سنة فً مصرواله الملن الكامل دٌوان الجٌش      

حنٌن إلى الماهرة ال ه كان شدٌداستدعاه الماضً الفاضل إلى دمشك ولكن
:  ٌمول فً شوله وحنٌنه لمصر. أعاده سرٌعاً إلى مصرؾ
 

نُّ ٌافٌِع  نظمُت مدٌحً فٌن والّسِ
أُْس أَْشٌَُب                                           وهذا َمِدٌحً فٌَن والرَّ
 

 وؼنَّى بِشْعري فٌن كلُّ مؽرد 
 وناَل الِؽنَى ِمنْه ُمؽَّنٍ َوُمْطرُب                                            

 
 أَعْدَت ألَهِل النٌِّل ِريَّ باِلَِدهم

 بؤَبُحِر نٌل عْنَدهَا النٌُِّل ِمْذنب                                            
 

 هنٌبا لمصٍر وْصلُه ووصولُه
 فمْد َكاَن ٌُْإِذي مصَر ِمنْه التََّجنُّبُّ                                       
 

 أخذَت لمصٍر من دمشَك بَحمِّها
ٌَْت تُطري وتَطرب                                          فمصُر بما أَول
 

ً  وَما بَِرح الفُْسطاُط ُمْذ َكاَن طٌِّبا
  أَْطٌَُب   الٌوم لكنَّه ؼٌِره  لى                                          َع

 
ً  فال موضٌع لد كاَن باألَمِس ُمْجدبا

 بنؤٌِْن إِالَّ وْهو فً الٌوِم ُمْخصب                                        
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  محبَّةً     فٌَن اآلفَاُق تَؽَاٌَرت 
 ومْن ذا الِذي ٌحبو وال ٌتحبَّب                                          

 
 الملن ألام بمصر إال أن شهرته   من أن ابن سناء على الرؼم        و
 زاد   بٌن شعراء مصر وشعراء الشام  فَعُرؾ  طبَّمت اآلفاق الشعرٌة

  الثمافٌة  واالدبٌة على ذلن أنه كانت له مجالس تجري فٌها المحاورات
 وكانت   وترتاح  لها النفوس  واالفبدة والمفاكهات التً ٌروق سماعها

 جمعت أسباب الترؾ واللهو  المنتدٌات التً  إحدى بحك  تعتبر داره 
جانب كبٌر من األخالق   و كان على اضافة الى االدب والشعر والثمافة 

. االعتدال والورع والتموى والشموخ واالعتداد بالنفس  فٌها  الكرٌمة
 

:  لال عنه  صاحب االؼانً  ولد عاصره 
 

 تلمى   لد أحرز فً صناعة النظم والنثر ؼاٌة  فوجدته فً الذكاء آٌة) ..
 ولد ألحفه اإللبال الفاضلً فً الفضل  عرابة العربٌة له بالٌمٌن راٌة

ترلى فً   وأنا أرجو أن  مجبوال  وجعل طٌن خاطره على الفطنة  لبوال
 من   وتصفو  فً العلم بؽٌته  أٌامه  وتؽزر عند تمادي رتبته الصناعة 

 وتإثره   وتستكثر فوابده  وتروى بماء الدربة روٌته  منمبته الصفا
 ..لالبده

 هجرٌة 658       توفً ابن سناء الملن  بالماهرة  فً رمضان من سنة 
. مٌالدٌة 1221 –
 

الحرص         ٌتمٌز  شعره  بالسالسة والوضوح  وٌمٌل الى التجدٌد و
    واالعتماد على العمل وتولٌد األفكار على الجناس والممابلة بٌن المعانً 

ومحاولة الزٌادة فٌه واإلضافة وابتكار الموشح والتشبٌهات واالستعارات 
ه واشتهر فً  المدح والفخر والؽزل والرثاء  اال ان اؼلب فً جزبٌات

مواصلة ما اصطلح علٌه لصابده وموشحاته فً الؽزل  وكان ٌهتم فً 
 ومن جعل المحبوب مثال أعلى فً الجمال  الشعراء من الشكوى والعتاب 

الصد وعذل العاذلٌن وعذاب المحب وألمه فنجد  وناحٌة ةمن كل وجه
ومن الحدٌث عن الخمر والتؽزل  وسهاده وبكابه ودالل الحبٌب وسطوته 

لد ظل لابما فً والرٌاض وإلامة التشبٌهات بٌن مظاهرها ووصؾ فٌها 
 لد شؽله  جهده فً تلمس الموافً  اكثرؾفً الشعر الموشح ولكنه توسع 
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و كان تجدٌده فً المعانً وابتكاره فٌها أوضح فً  نشاطه جل واستنفد 
 . شعره منه فً موشحاته 

 
 فً التً كان له باع طوٌل فٌها  الشاعر ٌدور بموشحاته       لذلن بمً 

 فاتسمت موشحاته  نطاق التراث الشعري الفصٌح معنى وخٌاال وأسلوبا 
:  ومن موشحاته .والخٌال   النفسما بٌن اطؾ وونزوع الع ببعدها عن

 
:   وترن  كتبا  مهمة  منها  

 

وهو أول كتاب نظر   فً عمل الموشحات: الطراز دار  -1
 حٌث لام ابن سناء  للموشحات فً تارٌخ األدب العربً كله

الملن بوضع أصول ولواعد نظم الموشح كما فعل الخلٌل مع 
 كما ٌتضمن عدداً كبٌراً من الموشحات األندلسٌة  الشعر

  وموشحات ابن سناء الملن المدٌمة
 مما كتبه  جمع فٌه طابفة  :وعمود العمول فصوص الفصول  -2

  من إنشاء كتاب عصره الماضً الفاضل  وبعضا
  اختصر به الحٌوان للجاحظ :روح الحٌوان -3
 فً  صاحبه وهو دٌوان بدٌع ٌشهد برسوخ لدم . دٌوان شعر  -4

 الشعر
 

:   ومن شعره  هذه االبٌات فً الؽزل 
 

 ٌا  لٌلةَ  الوصِل  بَْل  ٌا   لٌلَةَ     اْلعُُمر     
  أَْحسنِت إِالَّ  إِلى  المشتاق  فً    الِمَصِر                                     
 

 ٌا  لٌَت  َزٌد  بحكم  الوصِل  فٌِن    له     
  ما  أَطوَل  الهْجَر  من   أٌََّاِمه     األَُخِر                                      
 

 أَو   لٌَت   نَْجمِن   لم   تمفل     ركاببهُ  
فَِر                                         أَو  لٌَت  ُصبحِن  لم  ٌَمُدم  من    السَّ

 
 أَو  لٌَت  حطَّ  َعلى   األَفالِن     لاطبةً    

ً  علٌَن  فلم   تَْنَهض   ولم     تَِسر                                       هّمِ
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 أَو  لٌَت  فجرَن  لم  ٌنِفر  به     َرشبً   

  أَو لٌَت شمسَن ما َؼارت  على    لَمِري                                     
 

 أَو لٌَت لَْلبً وَطْرفً  تَحَت  ُملِن    ٌدي    
  فَِزْدت   فٌن   سواَد   الملِب   واْلبََصِر                                       
 

 أَو  لٌَت  أَْلمى   حبٌبً   ِسحَر     ُمملتِه   
    على   الِعشاِء   فؤَْبمَاها    باِلَ    َسَحر                                     
 

 أَو لٌَت لو  كان  ٌُفْدى  َمْن  َكِلْفُت    به     
  درُّ  النجوِم  بِما  فً  الِعْمِد  من    ُدَرر                                      
 

 أَو   لٌَت    كنِت    سؤَْلتٌِه      مساعدةً     
 فكان    ٌَْحبوِن    بالتَّكِحٌل      والشعَِر                                     
 
  

 ال   َمْرحباً   بصباحٍ   جاَءنً      لََدالً   
ة  النَّجِم  أَو  ِمْن  َطْلعَة    اْلمََمر                                        من ُؼرَّ

 
 زار  الحبٌُب  ولَْد  لالت   له   ُخدِعً   

      زْره  ولال   له   اْلواُشون   ال     تَُزِر                                 
 

 فجاَء  والَخطُو  فً  رٌث  وفً    َعجل    
   كملبِه   َحاَر   فً   أَمٍن   وفً     َحذِر                                    
 

 كؤَنَّه   كاَن   من    تَْخفٌِؾ      ُخْطَوتِه      
 ٌَْمِشً على اْلَجْمِر أَْو ٌَْسعى َعلى   اإِلبَِر                                     
 

 ولال   إِذ   للُت   ما   أَْحلَى     تََحفَُّره   
َج  الُحْسن  فً  خدٌَّه   ِمْن     َخفَِر                                        تبرَّ

 

 ٌا  أَخضَر  الَّلون  طابَت  منَن  رابحةٌ    
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 وؼبَت   عنَّا   فما   أَبمٌَت      للخضِر                                       
 

 ولام     ٌَْكِسُر     أَجفاناً      َمالحتُها     
   تُعَزى إِلى الُحوِر أَو تُعَزى إِلى    الَحوِر                                    
 

تِه    ولمُت   أَسؤَُل   للبً    عن      َمسرَّ
   بما   حواهُ   وعندي    أَكثُر      الَخبِر                                     

 
 وبتُّ  أَْحِسب  أَنَّ   الطٌََّؾ     َضاَجعنً    

  حتَّى رَجْعت أُسًُء  الظَّنَّ  فً    السَّهر                                     
 

 أوردُت  صدري   ِوْرداً   من   ُمعانمٍة   
َدِر                                        وحٌَن أَوردُت لم  أَْعِزم  َعلَى    الصَّ

 
 وكاد   ٌَْمنَعنً   ضّماً   ورشَؾ     لَمًى   

 ضعٌؾ من الَخْصِر أَو فَْرٌط من الَخصِر                                        
 

ق  ِمن     فَِمه       ورحُت  أَْؼنَى  بذان  الّرِ
  ومنطٍك  منه  َعْن  َكؤٍْس  وعن     َوتَِر                                     
 

 وبتُّ   أَسرُق   من    أَْنفاِسه      َحِذراً    
َحر                                        من  أَْن  ٌعوَد  ِعشاُء  الَّلٌِل     َكالسَّ
 

 ومرَّ   ٌسبُك   َدْمِعً    وْهَو      ٌَْلَحمُه    
  كالسٌَّل   ُشٌِّع   فً   َمسراهُ     باْلَمَطِر                                     
 

 سحبُت   ذٌَل   ُدموِعً   إِثْره     وَؼدا  
  سواَي   ٌَسحُب   أَْذٌاالً   على     األَثَر                                      

 
 أَنت   الحبٌُب   إِلى   للبً      وواحُده    

   إِنًِّ  رأٌَتَن  من  دوِن  الَورى  َوَزري                                      
 

 حبًّ  صحٌٌح   وؼٌري   حبُّه     كذٌب     
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نًِّ   جهٌنةُ   فاسبلنً   عن                                            إ ِِ
 الخبر

 
 وخاطري   إِن   ٌوفَّك   مْع      بالدتِه   

  فالماُء   ٌنبُع   أَْحٌَاناً    من      الَحَجِر                                     
 
 

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

 

 

                      ابن النــبـٌــه 

 
 

   
 ابن بن دمحمٌحً    بن  كمال الدٌن  علً ابو الحسن         هو

. الحسن بن ٌوسؾ  المصري  لمب ابن النبٌه لنباهته واٌاسه 
 

 افٌه حفظ حٌث   ُكتّابال هجرٌّة وارتاد 560  \ولد بمصر عام         
 ثم أخذ  وبعض األشعار على عادة ألرانه فً هذه األولات المرآن الكرٌم 

 وطمح إلى   وتفتحت ملكته الشعرٌة ٌتردد على حلمات العلماء واألدباء
الماضى  البلٌػ   ووزٌره الكاتب  االلتحاق بدواوٌن صالح الدٌن األٌوبً

  .الفاضل راعى األدباء فً عصره
 

 فلم نعرؾ شٌباً   ؼامضة ابن النبٌه  تكاد تكون أن حٌاة الشاعر        
ٌنتسب إلى اال انه     ذات جاهتهأسر   ولٌل انأبوٌه وأبنابه: عن أسرته

عامة الشعب، ولٌس هنان شىء عن أساتذته أو خطواته التعلٌمٌة التى 
 ٌختلؾ إلى حلمات العلماء واألدباء،  أخذ وتدلنا على مستوى ثمافته

  صالح الدٌن بدواوٌن  وتفتحت ملكته الشعرٌة، ورنا إلى االلتحاق 
والشعراء  ووزٌره الكاتب البلٌػ الماضى الفاضل راعى األدباء االٌوبً 
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له ولٌضع أمامه الدلٌل كثٌرة    مدابح الشاعر  وفى دٌوان فى عصره
:  بمول فٌه مادحاالواضح على لدرته البٌانٌة

 
 ترنمْت كالُوْرِق بٌن األْوراْق   

 هـى الؽَـزاُل ِخلمَـةً وأخالْق                                          
 

 لالْت لَطرفِى وهو داِمى اآلماْق
اْق                                         لَطعـتَنِى والمَْطـُع حدُّ السُّرَّ

 
 إْن رَممَـْت لم ٌبَك فىَّ إرماْق 

ضـاُب ُدْرٌاْق                                        والطَّرُؾ ُسمٌّ والرُّ
 

 كْم َؼرٍض فٌـِه للحـٍظ رّشاْق
  ٌجرُحـهُ وهـو جرٌـُح اآلماْق                                         

 
 حِظّى بعد بُعِدهـا واإلحـراْق

  طوٌـُل هجٍر وهجٌُر أشـواْق                                          
 

اْق  ذاُت ذُإابـاٍت وثؽـٍر بـرَّ
  أبٌُضـهُ ألْسودٌَهـا درٌــاْق                                           

 
 لو نُمَل الخاتَـُم وهو َسفّـاْق

   من ِخْنَصرى لَخصِرَها لما ضاْق                                     
 
 

كلمات من سورة ب َضّمن جمٌع أبٌات إحدى مدابحه له         ولد 
: لول فى مطلعهايالمزمل ممتبساً لها فى لوافٌه 

 
   إال للٌـالَ   الصدوِد  لٌَل لمُت   

ٌْـال ذكَركـْم  رتلـُت  ثم                                               ترت
 
هاَد ووصلُت    وصـالً   لُبِّح   السُّ

ٌْال                                           لاَد هجراً جم  وهجرُت الرُّ
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  موسى  وبٌن األشرؾ  بٌنه  وٌبدو أن صدالة انعمدت حٌنبٍذ          

ها سنة بن السلطان العادل    هجرٌة 598 \ حتى إذا واله أبوه على الرُّ
 خالط   فشملت تتسع  اصطحبه معه واتخذه كاتبه، وأخذت إمارته

ٌتنمل األشرؾ   وكان  بالد الجزٌرة،  ومعظم   ونصٌبٌن ومٌّافارلٌن
نهر على  الوالعة  فى الرلة  وكانت أكثر إلامته موسى فى بلدان إمارته

  وال ٌترن مناسبة من انتصار فى حرب  الفرات وابن النبٌه معه ٌالزمه
: . مدابحه فً هذه المناسبة أو عٌد إال وٌمدم له

 
بٌُت الخالفـِة واإلحسـاُن أوجـَدهُ   

 ربُّ العبــاِد وال العِدمنــاهُ                                              
 

أذَكى ِلَحاَظ الَمواِضى ِعزُّ َعْزمتِــِه   
 فما َؼَزْت وسبَْت إال ســراٌاهُ                                            

 
ٌا َمْن إذا ما عـِدمنا الدُّرَّ أوجدنَـا   

ُص بٌن الناِس أؼالهُ                                             لفظاً ٌُرخَّ
 

كِم اصطنَعَت وكْم أولٌتَنِى َحَسنـاً   
كِر أْدناهُ                                             فلٌَس ٌبلُػ ألَصى الشُّ

 
ننَـا    دامْت علٌنا بـه النّـُعَمى وأمَّ

  نخـاُؾ أداَم هللاُ نُعماهُ ممـا                                              
 

واِلْه تنَْم فى هنِىِء العٌِش فى رؼٍد   
ِمِىّ الحظُّ عاداهُ  وال تكْن                                                 كالشَّ

 
   
  وٌدل دٌوان ابن النبٌه على أنه كان ٌعٌش لدى األشرؾ موسى.. 

والطرب حتى   ومجالس األنس   فٌها بالرٌاض ٌتمتع  مبتهجة  معٌشة
وممن مدحه وهنؤه منهم كمال الدٌن على بن النبٌه .وفاته بنصٌبٌن 

: المصرى، فإنه مدحه بمصٌدة مطلعها
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 لما انثنَى الؽُصُن فوَق كثبانِه  
انِه                                            جبـرُت للبى بكسِر ُرمَّ

 
 ونلُت من رٌمـِه وعاِرِضـِه   
ٌْحانِه                                             أطٌـَب من راِحِه ور
 

ووضعه جٌداً  مكانته  وهذه الرواٌة تإكد على أن الشاعر لد أخذ       
 أن تارٌخ تركه لمصر لم جرٌة  وٌتبٌن هـ600 \عند الملن األشرؾ سنة

 وهى جرٌة  هـ596 \ وربما حوالى سنة لبل ذلنبل   ٌكن فى هذه السنة
السٌاسٌة  الحٌاة  الذى كان ٌتزعم  السنة التى توفى فٌها الماضى الفاضل

 بعده عدوه الصفى  تولى الوزارة ولد   والفكرٌة فى مصر فى ذلن الولت
   بن وصفى الدٌن فى مصر المكوث  ابن النبٌه  لذا  لم ٌستطع بن شكر

وٌإكد على عاللته الطٌبة   وزٌراً للعادل  بجبروته  شكر المعروؾ
 الفاضل وانمطاعه لؤلشرؾ واستبثاره به لولالماضً ب

  :  ابن فضل هللا العمرى
 
 وانمطع إلى الملن  لحك الفاضل وأرضاه ولارضه المرٌض وتمافاه)  

 وظهرت له آٌته  األشرؾ شاه أرمن موسى وطافت بشعره مشاعره
الموسوٌّة، وآمن بها ساحره، ولم ٌؤنس لسواه سنا لبس وال حضر فى 

وكانت ال تحجبه ... مجلسه فتكلم أحد وال ٌبس، وجرت به سفن سعادته
عنه خلوة وال تحجزه عن الحضور معه صبوة، وال ٌزال ٌنبسط له 

 (وٌمهمهه المهوه
 

 وعاش ابن النبٌه ما تبمى من حٌاته بعد تركة لمصر فى نصٌبٌن     
 فى شعره  اال ان  واجداً فى ظالل الملن األشرؾ الحٌاة الهادبة المطمبنة

 ولكنه كان   والشوق إلى مهد صباه وشبابه الحنٌن إلى وطنهما ٌثٌر 
:  وٌعبر عن ذلن بموله ٌتصبر بما أنعم علٌه األشرؾ من جاه وثراء

 
  

 لً عذر فً النوى عن أرضكم
  فسمتها أدمعً إن رضٌت                                  
 

 إنما خدمة موسى جنة 
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 عندها أوطاننا لد نسٌت                                             
 

 ملن مذ جردت هٌبته 
 أؼمد األسٌاؾ حتى صدٌت                                          
 

 هو فً الهٌجاء نار تلتظً
  وهو فً السلم جنان جنٌت                                
 

 ال ٌبالً أن خلت أكٌاسه 
 وله األرض بشكر ملبت                                             
 

 خذ أحادٌث عاله إنها 
  بؤسانٌد مدٌحً روٌت                                              

 
 لام بالدنٌا وباألخرى معا 

 فهً ضرات به لد رضٌت                                            
 

 حسن الظاهر للناس وهلل 
  خفٌت  حسنات   منه                                               
 

 ٌخضع الجبار من هٌبته 
  والرعاٌا فً حمى لد رعٌت                                        

 
 ٌا ملٌن الدٌن والدنٌا وٌا 

 صفوة المجد التً لد بمٌت                                          
 

 
 كان ٌصحبه فى كثٌر من رحالته   الملن االشرؾ وٌبدو أن       

  : ما ٌروٌه ابن النبٌه نفسه فى لولهو م  وحروبه وأولات سمره
 

 شدٌد  أٌوب فى ٌوم  بن  بن العادل  مررت مع الملن األشرؾ  )    
 ولها أهداب طوال على حجارة كؤنها  الحر بظاهر حّران على ممابرها

 :الرجال المٌام، ولال لى األشرؾ
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:  فملت ارتجاالً  بؤى شىء تشبه هذا-
 

انكم ؼلٌظ              هواء حرَّ
 ُمكّدٌر ُمفـرط الحـَراَرةْ                                       

 
 كؤنَّ أجداثَها جحٌـْم           

  ولوُدها الناُس والحجارْة                                     
 

 ومما ٌإكد انمطاعه لؤلشرؾ أنه لم ٌشؽل نفسه باالتصال بؤٍى          
 فلم ٌتضمن دٌوانه مدحاً ألحد ملون بنى أٌوب  من ملون البٌت األٌوبى

  (العادلٌات )وأمرابهم سوى لصٌدتٌن فى مدح الملن العادل سماهما 
رب البٌت  كانتا مجاملة للملن األشرؾ فى شخص الملن العظٌم وربما 

ظهر كما ي-   ولم ٌتحرن لسانه  وهوالملن العادل األٌوبى فى ذلن الولت
 ٌعاصر   لم  ربما ألنه .لصالح الدٌن أو أحد أبنابه بمدح - ه  دٌوانفً

 ولم ٌكن لد بلػ درجة  شبابهلصٌرة فً صالح الدٌن إال وهو فى فترة 
وربما كان ذلن بسبب الصراع الذى كان لد  فً الشعر االنضوج الفنى

 بسبب اؼتصاب  احتدم بٌن أبناء صالح الدٌن وعمهم العادل وأبنابه
 ا ظا حؾ  وأبنابه  الدٌن  صالح  فؤمسن الشاعر عن مدح العادل لملكهم

 .منه على مكانته عند األشرؾ 
 

 ولٌل  عٌنه الملن  االٌوبً والحساب تولى بمصر دٌوان الخراج      
 تلن   ووزراء  ومدح الملون من بنى أٌوب.كاتبا  فً دٌوان االنشاء 

 ثم اتصل آخراً بخدمة الملن األشرؾ مظفر الدٌن أبى  وأكابرها الدولة 
   شعراء  سلن  فً  فانتظم الفتح موسى بن دمحم بن أٌوب بن شادى

.  دولته 
     

 ابن خلكان عن الشاعر فى معرض حدٌثه عن الشعراء       ٌمول 
 :الذٌن مدحوا الملن األشرؾ

 
 وكانت وفاته سنة تسع عشرة وست مبة بمدٌنة   والكمال بن النبٌه)

نصٌبٌن الشرق، وعمره تمدٌراً ممدار ستٌن سنة، كذا أخبرنى صهره 
. (بالماهرة 
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  : أما ابن الشعار الموصلى فٌمول عنه       
  
بابن النبٌه أبو الحسن المصرى الربعى، كان   ابن ٌحٌى المعروؾ )   

بزَّ بموله .. من مفاخر المصرٌٌن ومحاسن الشعراء العصرٌٌن شاعراً
 بلطٌؾ ذهنه   ٌذهب شدٌدة على نظرابه وأضرابه، ذا عارفٌة فى النظم 

 المعانى أنٌمها، حلو األلفاظ رشٌمها شعره  إلى األؼراض البعٌدة، حسن
والطراوة، وكان ٌتولى  فى نهاٌة الحالوة، ٌلوح علٌه رونك المالحة 

بمصر دٌوان الخراج والحساب، ومدح الملون من بنى أٌوب، ووزراء 
تلن الدولة وأكابرها، ثم اتصل آخراً بخدمة الملن األشرؾ مظفر الدٌن 
أبى الفتح موسى بن دمحم بن أٌوب بن شادى، فانتظم فى سلن شعراء 

 فمال  دولته وسكن نصٌبٌن وبها مات فى سنة تسعة عشرة وستمابة،
وما ٌؤتى به   شعره  بمحاسن وكان معجبا – الملن األشرؾ عند موته 

 (..مات رب المرٌض– بدٌع الكلمات  من 
  

 :  عنه ٌمول اما  الصفدي ؾ
 

على بن دمحم بن الحسن بن ٌوسؾ بن ٌحٌى، األدٌب البارع كمال  )      
الدٌن أبو الحسن ابن النبٌه المصرى صاحب الدٌوان المشهور، مدح بنى 

العباس، واتصل بالملن األشرؾ موسى وكتب له اإلنشاء، وسكن 
نصٌبٌن، وتوفى فى حادى عشرٌن جمادى األولى سنة تسع عشرة، 

 وهذا دٌوانه المشهور أظن أنه هو الذى جمعه من  وست مابة بنصٌبٌن
شعره وانتماه، ألنه كله منمى منمح الدرة وأختها، وإال فما هذا شعر من 

 .(ال نظم له إال هذا الدٌوان الصؽٌر
 

 هجرٌة  ولٌل  فً سنة 615\        توفً الشاعر  ابن النبٌه  فً سنة 
 . هجرٌة 621\  ولٌل فً سنة 619\
 

ولال الشعر  الؽزلً   ولال الهجاء  فٌه       اشتهر  بالدح  وبالػ
 طاؼٌة  ومن لوله فً ذكر   اللفظٌة  فً شعره الصناعة والخمري

– الموت ورثاء عزٌز علٌه 
 

للموت  كخٌل الطراد         الناس 

  فالسابك السابك  منها الجواد                                 
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 نماد  على   كفه           والموت

 جواهر ٌختار  منها  الجٌا  د                                   
 

   والمرء كالظل  والبد  ان        
 ٌزول  ذان  الظل بعد امتداد                                    
 

   دفنت فً الترب ولز انصفوا   
  ما كنت اال فً  صمٌم الفإاد                                   
 
 

ٌنتمى إلى مدرسة عرفت بمدرسة          وذكر ان شعر ابن النبٌه   
 وهذه المدرسة ظهرت   التً عرفت بالطرٌمة الؽرامٌة  وطرٌمتها(الرلة)

 وتتسم   واألٌوبٌٌن وازدهرت فً عصر الفاطمٌٌن فً العصر العباسى 
 وال  وبحور الشعر المجزوءة أو المصٌرة  اللٌنة  باأللفاظ  الرلة  مدرسة

ٌجد ألوان الزٌنة  أن   التكلؾ، ولّل   ألوان  من لون  أى  ٌظهر فً فنها
من الؽزلٌٌن   هذه المدرسة   شعراء للتظرؾ، وأكثر اللفظٌة إال ما جاء 

 . مذهبهم فً العصر األٌوبى بالطرٌمة الؽرامٌة  عرؾ ولذا
 

   واختم بهذه المصٌدة الؽزلٌة  اللطٌفة  ولد ؼنتها  المطربة المصرٌة 
: كوكب الشرق ام كلثوم 

 
 أفدٌه  إن  حفظ  الهوى  أو    ضٌعا     

 ملن الفإاد  فما  عسى  أن    أصنعا                                      
 

 من  لم  ٌذق  ظلم  الحبٌب    كظلمه   
 حلوا  فمد  جهل   المحبة     وادعى                                      

 
 ٌا أٌها الوجه الجمٌل تدارن  الصب    

 النحٌل    فمد    عفا      وتضعضعا                                      
 

 هل   فً   فإادن   رحمة      لمتٌم   

  ضمت   جوانحه   فإادا      موجعا                                      
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 فتش  حشاي  فؤنت   فٌه     حاضر   

  تجد  الحسود  بضد  ما  فٌه    سعى                                     
 

 هل  من  سبٌل  أن  أبث    صبابتً  
  أو  أشتكً   بلواي   أو     أتضرعا                                      

 
 إنً    ألستحًٌ    كما      عودتنً    

  بسوى  رضان  إلٌن   أن     أتشفعا                                     
 

 ٌا عٌن عذرن  فً  حبٌبن    واضح    
  سحً  لوحشٌته   دما   أو     ادمعا                                     
 

 هللا   أبدى   البدر   من      أزراره     
  والشمس من لسمات  موسى    أطلعا                                    
 

 األشرؾ الملن  الذي  ساد    الورى    
  كهال  ومكتمل   الشباب     ومرضعا                                      
 

 ردت به شمس السماح على   الورى  
  فاستبشروا  ورأوا  بموسى    ٌوشعا                                      

 
 سهل إذا  لمس  الصفا  سال  الندى    

 صعب  إذا  لمس   األشم   تصدعا                                          
 

 دان   ولكن   من   سإال      عفاته   
   سام  على   سمن   السماء   ترفعا                                       
 

 ٌا  برق  هذا  منن  أصدق     شٌمة     
  ٌا  ؼٌث  هذا  منن  أحسن    مولعا                                        
 

 ٌا روض  هذا  منن  أبهج    منظرا     

   ٌا بحر  هذا  منن  أعذب    مشرعا                                       
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 ٌا سهم  هذا  منن  أصوب    ممصدا    

  ٌا  سٌؾ  هذا  منن  أسرع  ممطعا                                         
 

 ٌا  صبح  هذا  منن   أسفر     ؼرة     
   ٌا  نجم  هذا  منن   أهدى   مطلعا                                        
 

 حملت  أنامله  السٌوؾ  فلم     تزل   
    شكرا   لذلن   سجدا   أو      ركعا                                       
 

 حلت  فال  برحت  مكانا  لم   ٌزل      
  من  در   أفواه   الملون     مرصعا                                        
 

 أمظفر  الدٌن  استمع   لولً   ولل    
   لعثار   عبد   أنت    مالكه      لعا                                        
 

 أٌضٌك بً حرم  اصطناعن    بعدما   
ا  لد   كان   منفرجا   علً     موسع                                       

 
 
 
 

 *********************************************   
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  البهاء  زهٌر                   
 
 
 
 

   بن  بن الحسن بن ٌحٌى هو أبو الفضل زهٌر بن دمحم بن علً       
   منصور بن عاصم المهلبً العتكً الملمب بهاء الدٌن الكاتب جعفر بن

 .ٌنتهً نسبه إلى المهلب بن أبً صفرة  . زهٌر المعروؾ ببهاء الدٌنو
 
 بوادي نخلة  بالمرب من مكة فً   ولٌل  ولد  البهاء زهٌر  بمكة      

 مٌالدٌة ونشؤ فً 1185-   هجرٌة  581\الخامس من ذي الحجة سنة 
 ولضى طفولته   .مكة  فً  بٌت  اشتهر بالعز والجاه  والترؾ والؽنى 

 وتلمى فٌها األدب والحدٌث عن مشاهٌر  وشطراً من أٌام صباه فً مكة
من شعره فً وصؾ  . وظهرت منذ ذلن الحٌن براعته الشعرٌة علمابها

 :وٌمولحالة  شاب بهذه الفترة 
 

 وتبدلت منه السعود له نحوسا التحى  لما 
 

  ـلك خده معنى نفٌسا  أبدٌت لما راح ٌحـ
 

  الخسٌسا  المصد ٌمصد  بؤنه لم  وأذعت عنه
 

 موسى  إلٌه  فساق   وعذاره خضر  لكن ؼدا
 
 إلى فً عمر الصبا من الحجاز وهو  نزحت أسرته   شب ولما        

بعض ل وكانت هذه المدٌنة  مجتمعا  (  لوص)   بمدٌنة وسكنت مصر
 الماهرة ها وبٌن تلمى تعلٌمه فٌها وتنمل بٌنؾاألمراء والعلماء والفمهاء 

ه  ٌمول  فً لال الشعر فً طفولته  وبرع فً.  مصرمن مدنوؼٌرها 

: احدى لصابده المؽناة 
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 حما مت  الذي   أنا       و تبمى أنت تعٌش 

 
  تلمى الذي أنا ألمى      ٌا نور عٌنً حاشان

 
 هجرن فرلا   و بٌن      بٌن موتً  أجد ولم

 
 فؤسبؽوا (لوص)ولما ظهر نبوؼه وشاعرٌته التفت إلٌه الحكام ب       

طار ذكره فً ؾ. ه  لصابد  من علٌهمافاض و واحتضنوه علٌه النعماء
بكثٌر من   وخصهم   بعٌناٌتهم فخصوه  بنً أٌوب  إلى ووصل  البالد 

وله من لصٌدة ٌمدح بها الملن المسعود صالح الدٌن ٌوسؾ ابن   مدابحه
: الملن الكامل رحمه هللا

  
 وتهتز أعــــواد المـنـابـر بـاســـــــمـة  

   فهل ذكرت أٌامها وهً لـضـبـان                                           
 

 فدع كـــل مـاء حـٌن ٌــــــذكـر زمـزم 
 ودع كل واد حٌن ٌذكـر نـعـمـان                                              
 

 وما كل أرض مثل أرضً هً الحمى  
  وما كل بٌت مثل بٌتً هـو الـبـان                                           

 
  
   الدٌن  األمٌر شجاع  األمٌر عالء الدٌن وا ٌمدح به  دائوله  لص   

:  المدحفً ل  من لال ذلن  وهً أو مصر جلدن التموي بثؽر دمٌاط 
  

 فٌا ظبً هال كـــــــــان فٌن التفـاتة  
   وٌا ؼصن هال كان فٌن تعطؾ                                               
 

 وٌا حرم الحســـــــن الذي هو آمـن  
  وألبابنا من حــــوله تتـخـطـؾ                                                
 

 عسى عطفة بالوصل ٌا واو صدؼه  
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  وحمن إنً أعرؾ الواو تعطـؾ                                              
 

وبٌن الملن    بٌنه  صلةال  توثمت        واتصل  بالملن  الصالح و 
.  وأعجب به الصالح أٌوب فوالّه دٌوان اإلنشاء  بمكانة فحظً عنده

  وأرمٌنٌة وبالد العرب  استصحبه معه فً رحالته إلى الشام وٌذكر أنه
 :حٌث الام بها  اال انه كان ٌحن الى مصر فٌمول فً  ابناء مصر  

 

 أَأَرَحُل   ِمن   ِمصٍر   َوطٌِب      نَعٌِمها     
ًَ    شابُِك                                           فَؤَيُّ   َمكاٍن    بَعَدها    ِل
 

 َوأَتُرُن     أَوطاناً     ثَراها        ِلناِشٍك    
نَتهُ     الَمفاِرُق                                        ُهَو  الطٌُب   الما   ُضمَّ
 

 َوَكٌَؾ َولَد أَضَحت  ِمَن  الُحسِن  َجنَّةً    
  َزرابٌُِّها         َمبثوثَةٌ           َوالنَماِرُق                                   
 

 باِلٌد   تَروُق   العٌََن   َوالمَلَب     بَهَجةً    
ًٌّ      َوفاِسُك                                         َوتَجَمُع    ماٌَهوى    تَِم

 
 َوإِخواَن ِصدٍق ٌَجَمُع الفَضُل    َشملَُهم      

   َمجاِلُسُهم    ِمّما    َحَووهُ       َحدابُِك                                     
 

 أَُسّكاَن  ِمصٍر  إِن  لَضى  َللَاُ    بِالنَوى   
   فَثَمَّ      ُعهوٌد       بٌَنَنا         َوَمواثُِك                                   
 

       ولما  حدثت الفتنة على الملن الصالح  وخرجت علٌه  د مشك 
 ولبض علٌه ابن   عنه  الجند  وتفرق  وهو على نابلس  وخانه عسكره 

أبى البهاء ؾ   وأعتمله بملعة الكرن  صاحب الكرن  عمه الملن ناصر 
وبمً   وفاءا  له  واخالصا بعد الملن الصالح  دمة أحد خزهٌر أن ٌتصل ب

  وملن الملن الجدٌد حتى خرج الملن الصالح من معتمله  بعٌدآ عن بالط 
البهاء  زهٌر وسكن الماهرة  ودخل    إلٌها فمدم ثانٌة  الدٌار المصرٌة 

  ووساطةعند الملن الصالح   منزلة رفٌعة   له  وكانتفً خدمته ثانٌة   
 كثٌرآ خلمآ   نفع  لدلٌل   و  إال بالخٌر  ٌتوسط  لم ٌكن فعًالة على أنه

: ٌمول فً  مدحه : فً وساطته هذه 
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ولد سعٌت إلى العالِء بهمة 

 تمضً لسعً أنه ال ٌُلحك                                               
 

وسرٌت فً لٌل كؤن نجومه 
ُق                                              ًّ تَُحّدِ  من فرط ؼٌرتها إل

 
حتى وصلت سرادق الملن الذي 

 تمؾ الملون ببابه تسترزق                                             
 

فإلٌن ٌا نجم السماء فإننً 
 لد الح نجم الدٌن لً ٌتؤلك                                              

 
الصالح الملن الذي لزمانه 

 حسن ٌتٌه به الزمان ورونك                                            
 

مؤل الملوب مخافة ومحبة 
 فالبؤس ٌرهب والمكارم تعشك                                          

 
فعدلت حتى ما بها متظلم 

 وأنلـت حـتى ما بهـا مسـترزق                                         
 

ٌا مـن رفضت النـاس حٌن لمٌتـه 
 حتى ظننت بؤنهم لم ٌخلموا                                             

 
لٌدت فً مصر إلٌن ركاببً 

 ؼٌري ٌؽرب تارة وٌشرق                                              
 

وحللت عنـدن إذ حللت بمعمـل 
  ما رد واألبلك ٌلمى إلٌه                                                

 
وتٌمن األلوام أنً بعدها 

 أبدا إلى رتب العال ال أسبك                                             
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فرزلـت ما لم ٌرزلـوا ونطمت مـا 
 لم ٌنطمـوا ولحمـت ما لم ٌلحك                                        

 
فً اواخر اٌامه   وبٌن الملن االٌوبً   بٌنه سٌاسٌة  ظهرت خصومة   

به  فاشتد    داره  لزوم اضطر الىؾ وشاٌات حساده    من بعضا اخالها
  حتى  لٌل انه باع كتبه ومكتبته فً سبٌل  الفمر  والعوز وشظؾ العٌش

: الحصول على لممة العٌش  ٌمول 
 

 مضى الشباب وولى ما انتفعت به 
  تالفٌه  ٌرجى  فارط  ولٌته                                              

 
  به   أسر  فٌه  عمال  لً أولٌت

  فٌه  جرى  ما أولٌته ما جرى لً                                      
 

 فالٌوم أبكً على ما فاتنً أسفا 
  أبكٌه  حٌن بكابً   ٌفٌد   وهل                                         

 
     أكثره  لعمر ضاع واحسرتاه

 كماضٌه   بالٌه     كان والوٌل إن                                      
 

:  وٌمول فً الحاجة للناس  ولد عضه الدهر بنابه 
 

 ما أصعب الحاجة للناس        
 فالؽنم منهم راحة الٌاس                                          

 
 لم ٌبك فً الناس مواس لمن       

 آس  وال    شكواه ٌظهر                                 
 

  ؼنى  عنهم مالن   ذا  وبعد       
  الناس  من  للناس ال بد                                         

 

:   وٌمول اٌضا 
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    أحد   إلى  تركن  فال لل الثمات

  فؤسعد الناس من ال ٌعرؾ الناس                                        
 

 لم ألك لً صاحبا فً هللا أصحبه 
 أجناسا   جربت   ولد  رأٌت ولد                                       

 
        وافاه االجل فً مرض انتشر بمصر والماهرة  مات فٌه خلك كثٌر 

 ٌوم   فً  لبٌل المؽرب توفًولٌل   فمات فٌه    وأصٌب البهاء به.  
 مٌالدٌة  1258 – هجرٌة 656 \  سنة  االحد  الرابع من ذي المعدة

   بالمربته  فً ترب  بالمرافة الصؽرى الٌوم التالً ودفن بعد صالة ظهر
 . اإلمام الشافعً فً جهتها المبلٌة ضرٌح من

 
 وعزة  الحمٌدة خصالوال بالخلك  النبٌل  زهٌر  الدٌن بهاء عرؾ   
 .  وأصدلابه  لممدوحٌهء وفاالنفس وال
 
 : ولد عاصره  ٌمول ابن خلكان فً ترجمته  
 

من فضالء عصره وأحسنهم نظما ونثرا وخطا ومن أكبرهم مروءة )     
كان لد اتصل بخدمة السلطان الملن الصالح نجم الدٌن أبً الفتح أٌوب 
بن الملن الكامل بالدٌار المصرٌة وتوجه فً خدمته إلى البالد الشرلٌة 

وألام بها إلى أن ملن الملن الصالح مدٌنة دمشك فانتمل إلٌها فً خدمته 
حٌث  الصالح   المشهورة على الملنالنكبة    جرت وألام كذلن إلى أن

 وتفرق ( نابلس)   وهو على  وخانه عسكره(ق دمش)خرجت عنه فً 
  واعتمله ( الكرن)عنه ولبض علٌه ابن عمه الملن الناصر داود صاحب

 صاحبه ولم ٌتصل لرٌبا من بملعة الكرن فؤلام بهاء الدٌن زهٌر بنابلس 
بؽٌره ولم ٌزل على ذلن حتى خرج الملن الصالح وملن الدٌار المصرٌة 

 سبع   سنة فً خدمته وذلن فً أواخر ذي المعدة ودخل  إلٌها فانتمل
   لما  لو اجتمعت به  وأود  ممٌما بالماهرة وكنت ٌومبذ. وثالثٌن وستمابة

أسمع عنه فلما وصل اجتمعت به ورأٌته فوق ما سمعت عنه من  كنت 
السجاٌا وكان متمكنا من   ودماثة   وكثرة الرٌاضة مكارم األخالق

 كبٌر المدر عنده ال ٌطلع على سره الخفً ؼٌره ومع هذا كله  صاحبه
 خلما كثٌرا بحسن وساطته  عنده إال بالخٌر ونفع  كان ال ٌتوسط  فإنه
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 لطٌؾ وهو كما ٌمال  وشعره كله وأنشدنً شٌبا كثٌرا . وجمٌل سفارته
 بؤٌدي الناس  السهل الممتنع وأجازنً رواٌة دٌوانه وهو كثٌر الوجود

 حصل بمصر والماهرة مرض  ثم.  ذكر مماطٌعه فال حاجة إلى اإلكثار من
   بهاء الدٌن المذكور ممن مسه ألم عظٌم لم ٌكد ٌسلم منه أحد وكان

 لبل المؽرب ٌوم األحد رابع ذي المعدة من السنة   توفً  أٌام ثم  به فؤلام
 ( .المذكورة

  
 : فٌمول  بإجادة الشعر ابن خلكان ولد شهد له

 
ً ونثراُ نظماً   من فضالء عصره وأحسنهم )  ( وخّطا
 

  لسهولته وحالوة جرسهو  لجزالته  بشعره  وأعجب المستعربون    
وهو احد  االدباء  كلٌمان هوار   الفرنسً  فٌه األدٌب لال     ؾ 

: المستعربٌن  
 

   كاتب سر الدولة المصرٌة  شعر بهاء الدٌن زهٌر المهلّبً إن  )    
 للتعبٌر عن   واالستعداد  المرونة بلؽه لسان العرب من ندرن ما ٌجعلنا 
صالح الدٌن   خلفاء   حضارة  صملتها  العواطؾ التً  دلابك  من ألوؾ

. (الزاهٌة
 

  ورلة الحواشً  ودلة واختٌار والسالسة السهولة ب  ٌتمٌز شعره       
  الرشٌمة والعبارات المعانً  اللطٌفة  وااللفاظ العذبةاالسالٌب الجمٌلة  و

   بسرعة  الذي  تحفظه ( السهل الممتنع ) من الشعر  شعره و الرلٌمة 
 اذ  ٌحس المارئ  انه  او بمثله   فٌه  وٌصعب المول  بسرعة وتنساه

ٌستطٌع ان ٌؤتً  بمثله او ٌشعر بمثله  اال  انه اذا اراد  ذلن امتنع علٌه  
 شعراء عصره فً أسالٌبهم وألفاظهم  زهٌر خالؾ البهاء   ولد .ونكص 

 وعدم التكلؾ و اختٌار األلفاظ  والسهولة  فآثر البساطة وأوزان أشعارهم
الى النفس الكثٌرة الحركة لذا واألوزان الشعرٌة الخفٌفة  المرنة  السهلة 

: كثر التؽنً فً شعره  ٌمول فً احدى لصابده المؽناة  
 

 ٌعاهدنً ال خاننً ثم ٌنكث
  أحنث ثم كلمته  ال  وأحلؾ                                             
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  وذلن دأبً ال ٌزال ودأبه 
  فٌا معشر العشاق عنا تحدثوا                                          

 
 ألول له صلنً ٌمول نعم ؼدا 

 وٌعبث وٌكسر جفنا هازبا بً                                            
 

 وما ضر بعض الناس لو كان زارنً 
  نتحدث ساعة  خلونا   وكنا                                             
 

 أموالي إنً فً هوان معذب 
 وحتام أبمى فً الؽرام وأمكث                                            

 
 فخذ مرة روحً ترحنى وال أرى 

 مرارا فً النهار وأبعث  أموت                                           
 

 فإنً لهذا الضٌم منن لحامل
 من هللا ٌحدث ومنتظر لطفا                                               

 
 أعٌذن من هذا الجفاء الذي بدا 

  خالبمن الحسنى أرق وأدمث                                             
 

 تردد ظن الناس فً فؤكثروا 
 أحادٌث فٌها ما ٌطٌب وٌخبث                                             

 
 ولد كرمت فً الحب منً شمابل

  أراد وٌبحث  عنً من وٌسؤل                                           
 
فً   ولم ٌترفع  عناٌة خاصة بموسٌمى األلفاظمعرفة ووكانت له      

 او السولٌة بعض شعره عن استخدام األلفاظ الشابعة على ألسن العامة
ولد لمٌت طرٌمته إعجاب كثٌر من أبناء وفما  لمولعها فً شعره  

  : ٌمول .عصره
 

  بٌننا أحد  إٌان ٌدري حدٌثا      
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 آذان   للحٌطان  ٌمولون فهم                                     
 

 والؽزل  المدٌحوخاصة     أؼراض الشعرؼلب أ  فً  البهاء نظم       
 والذي دٌوان شعره   ولد تكاد  لصابد الؽزل اكثر ما نظمه فً والحكمة

: لول متؽزال ي .ولته متداوالً فً أٌدي الناس فً كان 
 
عندما       وحبٌبً   ترانً  لو       
 ٌدي   بٌن  من فر  مثل الضبً                                        
 

        لال ما ترجع عنً للت ال 
 لال ما تطلب منً للت   شًء                                        
 

         فانثنى   ٌحمر مننً  خجال     
 وثناه    التٌه   عنً   ال   الً                                        
 

        كدت بٌن الناس ان   الثمه    
  اه  لو    افعل    ماكان   علً                                          

 
:  وٌمول  فً الحكمة والعتب على الدهر 

 
    ال تعتب الدهر فً حال رمان به

  وهبا   طالما  فمدما إن استرد                                
 

   حاسب زمانن فً حالً تصرفه
  أعطان أضعاؾ الذي سلبا تجده                               
 

            دابرة   األٌام   جعل لد وهللا 
 تعبا وال   تبمى   ترى راحة فال                                        

 
 ورأس مالن وهً الروح لد سلمت

  ذهبا  بعدها  لشًء   تؤسفن ال                                
 

   ما كنت أول ممدوح بحادثة 
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 كذا مضى الدهر ال بدعا وال كذبا                                        
 

   ورب مال نما من بعد مرزبة 
  ملتهبارأما ترى الشمع بعد المط                                        

 
:    ولما فمد ولده  رثاه بمصٌدة رابعة  نمتطؾ منها هذه االبٌات 

 
 بروحً من تذوُب علٌِه روحً  

 ق ٌا للُب ما صنعت ٌدان  و ذُ                                         
 

 فدع ٌا للُب ما لد كنَت فٌه 
  ألسَت ترى َحبٌبَن لد َجفان                                           
 

 لمد بَلؽت به روحً الترالً   
  ولد نََظَرت به عٌنً الهالن                                           
 

 فٌا من ؼاَب عنً وهو روحً  
  وكٌَؾ أطٌُك من روحً انِفكان                                       
 

 حبٌبً كٌَؾ حتى ِؼبَت عنً  
  سوان  أحداً  لً أَن  أتعلُم                                            
 

 أراَن هجرتنً هجراً طوٌالً  
  وما عودتنً من لبُل ذان                                             
 

 َعِهدتُن ال تُطٌُك الصبَر عنً  
  وتَعصً فً ودادي من نهان                                          
 

 فال وهللا ما َحاولَت ُعذراً  
 ما خالن  ٌُعذُر   الناِس فكُل                                           
 

 وما فارلتنً طوعاً ولكن   

 ما دهان من المنٌة    َدهاَن                                            
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 لمد َحكَمت بِفُرلتنا اللٌالً    

  ولم ٌُن عن رضاي وال رضان                                       
 

  لو بمٌَت ِلضعِؾ حالً   فلٌتَن
  فِدان    ُكلهُم   الناُس   وكاَن                                       
 

  المناٌا      ٌُد  َعِجلت علٌَن لمد
  وما استوفٌَت حظَن من ِصبان                                      

 
 فوا أسفً لِجسمَن كٌَؾ ٌبلى  

  وٌذهُب بعَد بهجتِه َسنان                                            
 

ًٌ     أنً   أّدعً وما لً  َوف
   ولسُت مشاركاً لَن فً بالن                                        

 
 تَموُت وما أموُت علٌَن حزناً 

   وحِك هواَن ُخنتَن فً هوان                                        
 

  محٌب     لالوا  إذا وٌا خجلً
 ولم أنفعَن فً َخطب ٍ أتان                                            
 

 أرى الباكٌَن فٌَن معً كثٌراً  
   ولٌَس كمن بكى من لد تبان                                       
 

:  وٌمول فً الؽزل واصفا  حالة معٌنة
  

 أال إن عندي عاشك السمر ؼالط 
 وأن المالح البٌض أبهى وأبهج                                           

 
     وإنً ألهوى كل بٌضاء ؼادة 

 ٌضًء بها وجه وثؽر مفلج                                               
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    وحسبً أنً أتبع الحك فً الهوى
 وال شن أن الحك أبٌض أبلج                                              

 
 :وٌمول

 
 فكم لد تؤذى باألراذل سٌد      توق األذى من رذل وسالط    

 
 وٌؤخذ من حد المهند مبرد    بمة تإذٌه   تر أن اللٌث  ألم    

 
 :وٌمول

 
  ولم ٌزد  ٌنمص  لم  الحال     ٌا سابلً عما تجدد حالً     

 
  أحد إلى  أشكو  وال أفنى        وكما علمت فإننً رجل      

 
 :وٌمول

 
     أحد  إلى  تركن  فال  لل الثمات 

 فؤسعد الناس من ال ٌعرؾ الناس                                      
 

 لم ألك لً صاحبا فً هللا أصحبه 
 أجناسا جربت   ولد  ولد رأٌت                                      

 
 بمدرته الفنٌة فً إخراج   لٌطالعنا و ٌؤتً بهذه األوزان الخفٌفة        

أوزان تنساب فٌها النؽمات العذبـة فً جوها الموسٌمً الحافل باأللحان 
ً  فصارت بهذه  الشجٌة  ٌتردد على  جمٌالً األوزان لصابده شعراً ؼنابٌا

 اختٌار البحور اللطٌفة فً   الموسٌمٌةفنون الوحفلت   ألسنة  الناس 
  فً شعر  المإثرة  والشجٌة من الموسٌمى واألوزان الموفورة الحظ 

. خاصة فً الؽزل والوصؾ   البهاء زهٌر
 

:  واختم بحثً بهذه المصٌدة المؽناة من شعر  بهاء الدٌن زهٌر 
 

 إِلَرأ  َسالمً  َعلى  َمن  ال  أَُسّمٌِه  
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 َوَمن  بِروحً   ِمَن   األَسواِء     أَفدٌِه                                     
 

ُض    َعنهُ    حٌَن      أَذُكُرهُ      َوَمن   أَُعّرِ
  فَِإن   ذََكرُت   ِسواهُ    ُكنُت      أَعنٌِه                                     
 

 أَِشر بِِذكِرَي فً  ِضمِن  الَحدٌِث    لَهُ      
  إِنَّ   اإِلشاَرةَ   فً   َمعناَي      تَكفٌِه                                      
 

 َواِسؤَلهُ إِن كاَن ٌُرضٌِه َضنى َجَسدي    
 فََحبَّذا   ُكلَّ   َشًٍء    كاَن      ٌُرضٌِه                                       

 
 فَلٌََت َعٌَن  َحبٌبً  فً  البُعاِد  تَرى     

ًَ   ِمن   ُضّرٍ     أُلاسٌِه                                         حالً  َوما  بِ
 

 َهل ُكنُت ِمن لَوِم موسى فً َمَحبَّتِِه   
   َحتّى   أَطاَل   َعذابً   ِمنهُ      بِالتٌِه                                     
 

ٍ  فً  األَناِم     لَهُ       ًّ  أَحبَبُت  ُكلَّ  َسِم
   َوُكلَّ  َمن  فٌِه  َمعنًى   ِمن     َمعانٌِه                                     

 
 ٌَؽٌُب     َعنًّ     َوأَفكاري       تَُمثِّلُهُ   

    َحتّى   ٌَُخٌََّل    لً    أَنًّ      أُناجٌِه                                     
 

 ال َضٌَم  ٌَخشاهُ  لَلبً  َوالَحبٌُب    بِِه    
  فَِإنَّ   ساِكَن   ذاَن   البٌَِت      ٌَحمٌِه                                      
 

 َمن ِمثُل لَلبً  أَو  َمن  ِمثُل    ساِكنِِه   
   َللَاُ   ٌَحفَُظ    لَلبً    َوالَّذي      فٌِه                                     
 

 ٌا أَحَسَن الناِس ٌا  َمن  ال  أَبوُح    بِِه     
  ٌا  َمن   تََجنّى   َوما   أَحلى   تََجنٌِّه                                       
 

 لَد أَتعََس  َللَاُ  َعٌناً  ِصرَت    توِحُشها   
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  َوأَسعََد    َللَاُ    لَلباً    ِصرَت    تَؤوٌِه                                    
 

 َموالَي  أَصبََح  َوجدي  فٌَن    ُمشتَِهراً     
  فََكٌَؾ   أَستُُرهُ   أَم    َكٌَؾ      أُخفٌِه                                      
 

 َوصاَر   ِذكِرَي   ِللواشً    بِِه      َولٌَع    
 لَمَد    تََكلََّؾ    أَمراً    لٌََس     ٌَعنٌِه                                        

 
 فََمن   أَذاَع   َحدٌثاً    ُكنُت      أَكتُُمهُ     

  َحتّى  َوَجدُت  نَسٌَم  الَروِض     ٌَروٌِه                                     
 

ع  فً  الُسإاِل    لَهُ       فٌَاَرسولً  تََضرَّ
    َعساَن    تَعِطفُهُ     نَحوي     َوتَثنٌِه                                     

 
 إِذا  َسؤَلَت  فََسل  َمن  فٌِه     َمكُرَمةٌ     

    ِمن     َمجارٌِهال  ال  تَطِلِب   الماَء   إِ                                    
 
 
 
 
 
 

 ****************************************      
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 حُظٜخ٢ٓؿؼلَ رٖ دمحم 
 

  

 

 

رٖ ٗخَٛ رٖ   رٖ أكٔي  آٔخػ٤َ   رٖ  دمحم  ؿؼلَ رٖ  أرٞ دمحم        ٛٞ

 ارَح٤ْٛ رٖ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُلٖٔ رٖ   رٖ  رٖ حُوخْٓ حُل٤ٖٔ

٢ٌّ(٢ٍٟ هللا ػْٜ٘  )حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ    حُظّٜخ٢ٓ حُٔ

 

 . ٖٓ ًزخٍ ٗؼَحء حُؼَد، ٗؼظٚ حٌُٛز٢ ر٘خػَ ٝهظٚ

 

ٕ  ٗؼظِوي ؿؼِ٘خ   ك٢ ح٤ُٖٔ  ٝٗ٘ؤ  ك٤ٜخ  ٝ ُٝي        َْ ُي ك٢ أٝحِهَ حُو ُٝ  أَّٗٚ 

ٛخكذ حُو٣َيس  حٗٚ ٍحٙ   (حُؼٔخى )   ٝهي  ًًَ حُٔئٍم  حُٜـ١َ حُوخْٓ

خ هُٞٓظخٕ  ٝر٬ى  ًٓ .   ٝهٔٔٔخثش  ٝػ٬ػ٤ٖ   ٤ِّٗق  ٓ٘ش كخٍّ ػخُ

 

   ٝه٤َ  حٗٚ  ٌٓش أَٛ       ٝه٤َ حٕ  حَٛ  ػخثِظٚ   ٖٓ حُلـخُ طلي٣يح  ٖٓ 

ٝحٗظلَ .  ٝأهَٟ ُز٢٘ أ٤ٓش٤٣ٖ   ُِؼ١ِٞ  ك٤٘ظٔذ َٓس ًخٕ ٣ٌظْ ٗٔزٚ

     ًزخٍ ٗؼَحء حُؼَد ٖٓ  ٝٛٞ  ٌٓٛذ ح٫ػظِحٍ

 

   ( كٔخٕ حُطخث٢)  إٔ  ٖٓ حُِٖٓ  ٝ ٓيس حُ٘خّ  ٌٖٝٓ       ؿخىٍ ح٤ُٖٔ 

 .      ٓيكٚ  ك٢  هخُٜخ  ه٤ٜيسرٔزذ   ( كٔخس) هطؼٚ  أ

 

  ٖٝٓ ػْ هٜي حُؼَحم ، ٝأهخّ رزـيحى، ٍٟٝٝ رٜخ ٗؼَٙ       

  : ٗؼَٙ ك٢ حُـٍِ  ٣وٍٞ 

    َُ ٖ َؿ٠ً٘ هِزَ ِٓ ك٢ِ  َْ ١َ ََّ خ َؿ َٔ ٢ُِ رِ خ  َٓ 

                                    َُ سٌ   هُزُ ََ ِْز٢ِ   َْٗظ وَ ُِ خ   ًٓ ح ََ ًَخَْٗض  َؿ    

 

ٍُّ   َؿخ٤ٍَِٗش     ه٢ِ  َى ْٞ َٗ َي   ِٗ ٍَّ  َٗخ خ  َى َٓ 

                                     َُ ـُ ُٖ  حُُّ٘ ٫ أَكَخَىْص كَُئحِى١  ح٧َْػ٤ُ َٝ   
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    ٠ ًٔ َُ  ُْ ٤َخَء  َُؼْ ْٔ ٫  َىَػخ٢ِٗ  ا٠َُِ  َُ َٝ 

                                        َُ ٤ًخ   ١ََِ ًِ هُٞك٢ِ   رَخ ُٝ    ٍَ ٫  أ١ََخ َٝ  

   

َْٟض     ََ ٌٝ اًَِح َػ ح ََ خ حُُلذُّ أَْػ َٔ اَِّٗ َٝ 

                                       َُ ِٚ    َهزَ ْٖ    ُُزِّ ٍَ   َػخهَُٚ   َػ ؼَخهِ ُِ  

 

 

   ٝػخى ٝحُظو٠ حُٜخكذ حرٖ ػزخى   ػْ هٜي ر٬ى هَحٓخٕ ٝهٞٓٔظخٕ  

  رـخٓغ  ى حُوطخرشـطوَٝ  ح٠ُ حُ٘خّ  ٝط٘وَ  ر٤ٖ  ٓيٜٗخ  ٌٖٝٓ حَُِٓش

  ُٝٔخ ٓخص ُٝـيٙ  ح٠ُـ٤َ  ٍػخٙ  رو٤ٜيس  ٣ٞ١ِش ٢ٛٝ  حؿَٔ  ٓخ   حَُِٓش

هخ ُٚ  ك٢ حُ٘ؼَ ٝ ٜٓ٘خ 

:  ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

ُْ حُٔ٘ـ٤َّـِش كـــ٢ حُـزـ٣ََّـِش ؿـــخٍ  كـٌـ

                                     ٍِ ٗـ٤ــخ رــــيحٍ هــــَح   ٓـــخ ٛـــٌٙ حُـيُّ

 
وـزـَحً ُٓ ُٕ ك٤ـٜـخ   ر٤ـ٘ـخ ٣ُــَٟ ح٩ٗـٔـخ

                                      ٍِ ٠ ٣ُــَٟ هـزـَحً ٓــٖ ح٧َهـزــخ   كـظَـّ

 

ٍٍ ٝأٗــض ط٣َـيٛـخ  ــَي ًَ  ١ُزِؼَـْض ػِـ٠ 

                                      ٍِ  ٛـلــٞحً ٓـــٖ ح٧هـــٌحِء ٝح٧ًـــيح

 

ِّ ٟــــيَّ ١ـزـخػـٜـخ  ّـُق ح٣٧َّـــخ ِِ  ٝٓـٌـ

                                      ٍِ ّـٌذ كــ٢ حُـٔــخِء َؿـــٌٝسَ ٗـــخ ِِ  ٓظطـ

 

ََ كـبَّٗـٔــخ  ٝاًح ٍؿـــَٞص حُٔٔـظـلـ٤ـ

                                      ٍِ ٍَ ٛـــخ   طزـ٘ـ٢ حُـَؿـخَء ػـِـ٠ ٗلـ٤ـ

 

ٌّ ٝحُـٔـ٘ـ٤َّـشُ ٣ـوـظــشٌ  ُٖ ٗــــٞ  كخُـؼـ٤ـ

                                     ٍِ ٌٍ ٓــــخ  ٝحُــٔــَُء ر٤ـ٘ـٜـٔـخ هــ٤ــخ

 

 كـخْهـ٠ـٞح ٓـآٍرـٌـْ ِػــــخ٫ً اَّٗــٔــخ 

                                       ٍِ ٌَ ٓـــٖ ح٧ٓــلــخ ـلَــ َٓ ًـْ  ٍُ  أػـٔـخ
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ََ حُ٘زـخِد ٝرـخىٍٝح   ٝطَح٠ًـٞح ه٤ـ

                                        ٍِ َّٖ َػـــــــٞح ىَّ كــبَّٗــٜــ ََ ــظَــ ْٔ  إٔ طُــ

 

َّٚ إ ـ ـِ  كخُيٛـَ ٣وـيع رخُٔـ٘ـ٠ ٣ُٝـ

                                      ٍِ َٛـَّ٘ــخ ٣ٝـٜــيّ ٓــــخ رــ٘ــ٠ رــزَــٞح   

 

ُٕ ٝإ كَٛـَض ٓٔخُٔـخً   ٤ُْ حُِٓـخ

                                      ٍِ سُ ح٧كـــَح َٝ ِٕ ػـــيح  ُهـُِـُن حُـِٓــخ

 

َٗـــٍن  ْٝ ٍَ  ١ً ٍّ ُص رـٜـخٍ َْ طِــ ُٝ  اِّٗــ٢ 

                                        ٍِ  أػـــيىطُـــٚ ُــطــ٬رــِش ح٧ٝطـــــــخ

 
ِٙ ُٝــــٞ أَّٗــــُٚ َِ  أُػـ٘ــ٢ ػـِـ٤ـٚ رـؤػــ

                                        ٍِ ـْـظَـزَــ٢ أػـ٘ــ٤ــُض رــخ٥ػـــخ  ُــــٞ ٣ُـ

 

ُٙ ََ ََ ػـٔـ َٕ أهـٜـ  ٣ـخ ًًٞزـخً ٓــخ ًــخ

                                         ٍِ ًٝــٌح طـٌــٕٞ ًـٞحًــُذ ح٧ٓـلــخ

 

 

ػ٠ِ حُلخًْ  ػٍٞطٚ   ك٢   أػٞحٗٚ  ٖٓ كٌخٕ  رخ٣َُُٞ حُٔـَر٢  حطَٜ       

َٜٓ ٝحٓظ٠ُٞ ػ٠ِ أٓٞحُٜخ،  هٜي   ٝكخٍٝ  ح٤َُٔٔ ح٤ُٚ  ح٫ حٗٚ حُلخ٢ٔ١

ً  كٜخٍ ًُي  أٛلخرٚ  رؼٞ ، ػْ ؿيٍ رٚ  أػٔخُٜخ  أُٓش ِٝٓي    ٓززخ

 ( ح٢ُٔ٘ٔ)  د  ٣ؼَف أٝىع حُٔـٖ ك٢ ٟٓٞغكوزٞ ػ٤ِٚ ُِٝظلَ رٚ، 

. (كظ٠ ٠٠ٓ ُٔز٤ِٚ

 

ٗظخرٚ ١ً ١ٍٛٞ كخُش ح٧َُْ حٍص  ُٝؼِٚ  ٌٛٙ ح٫ر٤خص  هخُٜخ  ك٢ ٓـ٘ٚ  ك٢ٜ 

 :٬٤ًُ، ك٤وٍٞ

 

زَخفِ   َٛ    ْٖ ِٓ    ٢ِِ ٤َُْ   ِّ َظ٬ ُِ خ    َٓ  أَ

حفِ                                          ََ ْٖ    رَ ِٓ     ِٚ ِْ   ك٤ِ ـْ َُِِّ٘ خ    َٓ  أَ

 

َؿ٠     َْ ُ٣  َْ ُٓيَّ  ك٤ََِْ َّٕ  ح٧ُْكَن   َ ؤ ًَ 
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حِك٢                                        َٞ َِّ    حَُّ٘ ًُ ٌؾ   ا٠َُِ    ْٜ َٗ   َُُٚ  

 

خ     ًٓ ٞ ـُ ْض ُٗ ـَ َٔ َْ هَْي َٗ ْٔ َّ٘ َّٕ حُ َ ؤ ًَ 

حٍى     ٬١ِفِ                                       ّٝ ََ     أ ٤ ِٔ َٓ     َُ ٤ ِٔ   طَ

 

٣ٌي    َِ ِْ٘ل٢ٌّ    ١َ َٓ ْزَق     ُّٜ َّٕ    حُ َ ؤ ًَ 

حفِ                                       ٍَ ٣َغ    َِ َٛ ََ  رَخَص    َّٕ  ح٤َُِّْ َ ؤ ًَ    

 

ًٗخ     ِْ َٖ   ُك ظْ ِٓ    ٍٖ َّٕ  رََ٘خِص   َْٗؼ َ ؤ ًَ 

َ٘خفِ                                        ـَ ٍُ   حُ ُٞٔ ٌْ َٓ    ََ ْٔ َّٕ   حَُّ٘ َ ؤ ًَ   

 

     ٌُٞ ْٗ ِٚ   أَ ُص  رِزَّغِ  رَؼ٢ِّ   ك٤ِ ْٞ  َهَِ

حِك٢                                       ََ ْٖ   ٫   ٣ُزَِِّـ٢ُِ٘   حْهظِ َٓ   ا٠َُِ  

 

     ١ َِ ْٛ حِص َى َٝ َِ َٗ ْٖ ًُقُّ َػ ٤ًََْق أَ َٝ 

ط٤َِخفِ                                           ٍْ ٣َخُف    ح٩ ٍِ َٛزَّْض     هَْي    َٝ   

 

٣ٌذ    َِ ُؿٞ   هَ ٍْ خ   أَ َٓ َّٕ   رَِؼ٤َي    اِ َٝ 

حِك٢                                          َٝ ٍَ   ْٝ ١ِ  أَ ّٝ ٤ََٓؤْط٢ِ  ك٢ِ  ُؿُي  

    

 

  َٜٓ هزَ   ٤ٓٞ٣خص  ك٢  ٓـٍٜٞ  هٌِخٕ ػٖ ًظخد ٝٗوَ حرٖ        

 .  هظِٚ  ٣َحى  ٖٓ  ك٤ٜخ  ٣ٔـٖ ك٢ ىحٍ حُز٘ٞى رَٜٔ، ًٝخٕ ٓوظِٚ

 

  أكي حُ٘خّ   ٍآٙ  حُلٖٔ ح حد           ٝه٤َ ُٔخ  طٞك٢ 

: ك٢ حُٔ٘خّ كوخٍ ُٚ 

 ٣خأٓخّ ٓخًح كؼَ ري هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ- 

: ؿلَ ٢ُ رو٢ُٞ ك٢ ه٤ٜيط٢:  حُلٖٔ ٝ هخٍ حد - 

 

     ٍرٚ   ٝؿخٍٝ   أػيآث٢  ؿخٍٝص

 ٝؿٞح١ٍ     ؿٞحٍٙ   ر٤ٖ   ٗظإٓ                                         
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     حًيص حُٜٔخىٍ  ح٫ىر٤ش ٝحُظخ٣ٍو٤ش حٗٚ  ًخٕ ٗخػَ ًؼ٤َحُٔيف  ح٫ ح٢ٗ 

ُْ حػؼَ  ك٢ ًَ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ػ٠ِ ه٤ٜيس  ُٚ ك٢ حُٔيف   حٝ هَ ُْ طَٜ 

. ح٤ُ٘خ  هٜخثي ٓيكٚ 

 

     ٌُح  حًظل٢  رٌٜٙ ح٫ر٤خص  حَُحثؼش  ٖٓ ه٤ٜيطٚ  حػ٬ٙ  ٢ٛٝ حك٠َ 

: هٜخثيٙ  ٝحٓٔخٛخ  

 

ٍْ ٍّ ٓـ٠ـ٠ ُـــْ ٣ـٔـظـي ٍَ أ٣َّــخ  ٝٛــ٬

ٍِ ـــَح ِٓ َْ ُـٞهــِض  ـ َٜ ـ ْٔ   رــيٍحً ُٝــْ ٣ُ

 

ِٚ ــ ََ حُُؤـُٞف ػ٤ِـٚ هـزـَ أٝحِٗ ـ ـِ  َػ

ٍِ ـِظـَّ٘ــِش ح٩رـــــيح َٓ ــخُٙ هــزــَ    كـــطَّ

 

ِٚ ِٚ ُٝــيحطِــ ََّ ٓــــٖ ٧هــَحِٗــ  ٝحٓـظُــ

ٍِ ـوـَِـِش حٓـظُـَِّـْض ٓـــٖ ح٧ٗــلــخ ُٔ   ًخُ

 

ُٙ ًٝــؤَّٗـــُٚ َُ َّٕ هـِــزــ٢ هــزـــ  كــٌـــؤ

ٍِ ٌَ ٓـــٖ ح٧ٓـــَح ـــ ِٓ  ِٚ   كـــ٢ ١ـ٤ِّــ

 

ٍْ ـ ـلـوَّ ُٓ َْ ٛـــَحً كـــَدَّ  ْٕ طَْلظَـِوـ  ا

ٍِ ـخ ََ حُـ٘ـوـٚ ُِـُّ٘ـظَّ   ٣ـزـيٝ ٟـجـ٤ـ

 

ّـٜـخ ِِ ِّٞ ٓلـ َّٕ حُـٌـٞحًـَذ كـــ٢ ػـِــ  ا

ٍِ َُ ٛـــخ ــخٍحً ٝٛـ٢ ؿ٤ـ ِٛ   َُظُـَٟ 

 

ٟ رؼـ٠ُـُٚ كــبًح ٓـ٠ـ٠ َِّ َُـُي حُٔؼـ َٝ 

ٍِ َُّ كــ٢ ح٥ػــخ ُٞ حُلـظـ٠ كخُـٌـ   رـؼـ

 

ٍُ ٓـؼـظــٌٍحً ُــــُٚ  َّْ أهـــٞ ِٚ ػـــ  أرـٌـ٤ـ

ٍِ َٖ طــًَـــَض أ٧ّ ىح كِّــْوــَض كــ٤ــ ُٝ 

 
ٍَ ٍرَّـــُٚ  ؿــخٍُٝص أػـيحثـ٢ ٝؿـــخٝ

ِٙ ٝؿــــٞح١ٍ َٕ رـ٤ــٖ ؿـــٞحٍ ـخ   ٗـظَـّ
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 أٌٗـٞ رؼـخىى ُـ٢ ٝأٗــض رٔـٟٞـغٍ 

ـَح١ٍ ِٓ ىٟ ُٔٔؼـَض ك٤ـٚ  ََّ  ُـ٫ٞ حُـ

 
ُٗوَّـشً  ٓخ حُ٘ـَُم ٗلـٞ حُــَد أرؼـَي 

ٍِ   ٓــٖ رُـؼـي طـِـي حُؤـٔـِش ح٧ٗـزـخ

 

ىٟ ََّ ِِوظـَي أٓـزـخُد حُــ  ٤ٜٛـخَص هـي ػ

ٍِ ُْ ح٧ػـٔــخ ى هـخٛــ ََ   ٝأرـــخَى ػـٔــ

 

 ُٝوـي ؿـ٣َـَض ًـٔـخ ؿـ٣َـُض ُــخ٣ـٍش

ٍِ ـ٠ـٔـخ ِٔ   كزِـظَـٜـخ ٝأرـــَٞى كـــ٢ حُ

 

٘ـطـوـ٢  َٓ  ٍُ َّٝ  كــبًح ٗطـوـُض كـؤٗــَض أ

 ٝاًح ٓـٌـضُّ كـؤٗـض كــ٢ اٟـٔـخ١ٍ

 

ََ ٓــخ كـخِء ٗـخٍحً ٓـؼـ ََ  أُهلـ٢ ٓـٖ حُزُ

ٍِ حُـِٗـخُى حُــٞح١ٍ   ٣ُولـ٢ ٓــٖ حُـ٘ـخ

 

كَـَحِص ٝٛـ٢ ٛٞحػـٌي َِّ ُٞ حُ ـ  ٝأُهِلّ

ٍِ   ٝأًُلـٌـُق حُؼَـزَـَحِص ٝٛــ٢ َؿــٞح

 

َٕ ح٧ٓـــَ ُٝـَرَّـٔـخ ـــقُّ ٗـ٤ــَح ًُ  ٝأ

ٍِ َ٘ــَح َُ كخٍطـٔـْض رـ ِِـَذ حُظٜـزُّـ   ُؿـ

 
ٗـي حُـلـِٕ إ ١خٝػـظـُٚ َُ  ٜٝٗـخد 

ٍِ ٍٍ ٝإ ػــخٛــ٤ــظــُٚ ٓــــظــــٞح   ٝح

 
ــخ طـلـظـُٚ َّٔ ـقُّ ػـ ِ٘  ػــُٞد حُـَثـخِء ٣ـ

ٍِ ِٚ كـبَّٗــَي ػـــخ   كـــبًح حُظـلـلـَض رـــ

 

ْص ؿلـٞٗـ٢ أّ طزـخػـي ر٤ـ٘ـٜـخ ََ ـ ُٜ  هـ

ٍِ ْص ػـ٤ـ٘ـ٢ رـــ٬ أٗـلــخ ٍَ ِّٞ ـــ ُٛ  ّْ   أ
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َّٕ ِؿــَحٍُٙ  ٠ ًــؤ  َؿلَـِض حٌُـَٟ كـظَـّ

ٍِ ِٝ حُطـَف كـيُّ ِؿـَح  ػ٘ـي حؿظٔـخ

 

ِٞ حٓظـؼـخٍْص ٍهــيسً ُـيكـخ رـٜـخ   ُٝــ

ٍِ  ٓـــخ رـ٤ــٖ أؿـلـخٗـ٢ ٓـــٖ حُـظـ٤َّــخ

 

ّ ٝٛــ٢ ط٤ُٔظُـ٘ـ٢ ِْ  أُكـ٤ـ٢ ٤ُـخُـ٢ حُـظِّـ

ٍِ َّٖ طــزــُِّــُؾ ح٧ٓـــلــــخ   ٣ُٝـٔـ٤ـظـٜــ

 

َّ ًـؤَّٗـُٚ  ََ حُ٘ـــٞ  ٝحُٜـزـُق هــي ؿـٔـ

ٍِ ح َّٞ ٌَ ًـٔــخ كـطـلـخ ػـِــ٠ حُـُ٘ــ  ٓـ٤ـ

 
 ُـٞ ً٘ـَض طُٔ٘ـُغ هـخٝ ىٝٗـي كظـ٤ـشٌ

ٍِ ــلـــخ ِٗ ٝ ٍَ ََ ػــٞحٓـــ   ٓــَّ٘ــخ رُــُلــ

 

ٍّ ِٝ أٍٟـخً ٓـٖ ى ح ك٣َُٞن ح٧ٍ ْٞ  كَيَك

ٍِ َّْ حٗـؼـَ٘ـٞح كـزـَ٘ـٞح ٓـٔــخء ُؿـزــخ   ػـــ

 

ٌّ اًِح ُزـٔـٞح حُــيٍٝع كٔزظَـٜـخ  هــٞ

ٍِ ٍسً ػــِــ٠ أهــٔــخ ٍَّ َِ ــــ ُٓ ُٓـُلـزـخً    

 

َٖ ًـؤَّٗـٜـخ  ٝطــَٟ ٓـ٤ـَٞف حُـيحٍػـ٤ـ

ٍِ ــيُّ رـٜــخ أًــــقُّ رــلــخ َٔ   ُهـُِــٌؾ طُـ

 

 ُـٞ أٗـَػـٞح أ٣ٔخٗـٜـْ ٓــٖ ١ُٞـٜـخ

ٍِ ـخ َٝ حُوـ٘ـخ حُوـطَّ َٞ   ١ؼ٘ـٞح رٜـخ ِػـ

 

ٌّ اًِح ػِيٓٞح حُٞؿ٠ حٗظـؼٞح ُٜخ ُٞٗ 

ٍِ ٍٕ ُٗـــؼَــشَ ح٧ٓــطــخ ّ آ َِ   كـــ٢ ًــــ

 

 ؿ٘زٞح حُـ٤خَى اُـ٠ حُٔطـ٢ِّ كَحٝكـٞح

ٍِ   رـ٤ـٖ حُـٔــَٝؽ ٛـ٘ــخى ٝح٧ًـــٞح



 419 

 

ْْ  ًٝؤَّٗـٜـْ ٓــ٨ٝح ِػـ٤ــخَد ىٍٝػـٜــ

ٍِ ِِـٜـْ ٓـــَحَد هـلــخ ـ ُٜ   ُٝؿـٔـَٞى أٗ

 

ُٙ ََّ ـَ٘ــُغ حُـٔـٞحرــؾِ َؿــــ َٛ  ًٝـؤَّٗـٔـخ 

ٍِ   ٓــخُء حُلـي٣ـِي كـٜـخَؽ ٓــخَء هَـــَح

 

َِ كِـوـٍش  ـ ِٛ ْٞ ـ َٓ  ََّ ىحً ٝأكـٌـْ ًــ ٍَ َُ 

ٍِ  رَلـزـخرـٍش كـــ٢ ٓـٟٞــغ حُٔـٔـٔـخ

 

ػـٞح رـٔـظــٕٞ ٓــــخٍء ٍحًــــٍي ٍَّ  كـظـي

ٍِ   ٝطـوـَّ٘ـؼـٞح رـَلـزــخد ٓــــخٍء ؿــــخ

 

ْْ ـــٌي ُٝـٌــٖ ٣ــئػــَٕٝ رــِحىٛــ ْٓ  أُ

ٍِ   ٝح٧ُٓـــُي ُــ٤ــْ طــي٣ــٖ رـخ٣٩ـؼــخ

 

ُْ ٍِ كـ٤ـٜـ ـــخٝ ُٔ َٕ ػـِــ٠ حُـ  ٣ظؼطَّـلـٞ

ٍِ ْ٘ـِلـٔـخص طـؼــطُّــَق ح٥ظـــــخ ـ ُٔ   رخُـ

 

ْْ ُٖ حُـ٘ـخى١ رـُلـٔـٖ ٝؿـٞٛـٜـ  ٣ظـ٣َِّـ

ٍِ ِٖ حُـــٜـــخ٫ص رــخ٧هــٔــخ   ًـظــ٣ُِّــ

 

ُٙ ٍَ ـٖ ؿؼـَ حُظُّزـ٠ أٜٗـخ َٓ  ّ َِ  ٓـٖ ًـ

ٍِ ِٖ ح٧ٗـٜـخ َٖ كخٓظــ٘ـ٠ ػــ ـ ْٓ َُ ـ ًَ ٝ  

 

ــَ  ٌِ طَــُٚ ُـــْ ٣َـظِّـ ٍْ  ٝحُـِـ٤ـُغ إ ٓـخٝ

ٍِ  ا٫َّ ػــِــ٠ ح٧ٗــ٤ـــخِد ٝح٧ظــلـــخ

 

 ٝاًح ٛــٞ حػـظـوـَ حُـوـ٘ـخسَ كٔزـظَـٜـخ

ٍِ ٌَ ٟـــــخ ْرــ َِ ــ ِٛ ــــ٬ًّ طـؤرَّـَطــُٚ  ِٛ   

 

ِٚ ؼـخٕ رَٓلـ ِٙ ٓـٖ حُِطّ ُى حُـِي٫ّ ٍَ َُ 

ٍِ   ٓـؼـَ ح٧ٓــخٍٝ كــ٢ ٣ــي ح٩ٓــٞح
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ِٚ َُّ ٛـؼــَيسَ ٍٓـِلــ َّْ ٣ـــ َُّ ػــ  ٣ٝـــ

ٍِ ح ََّ َِ حُٔظ٠ـخ٣ـِن حُـــ   كــ٢ حُـلـلـ

 

ـنٍ  َّٔ ـ٠َـ ُٓ  ٓــخ رـ٤ـٖ ػــٍٞد رـخُـيٓـخء 

ٍِ ــؼـــخ ُٓ  َهــَِــٍن ٝٗــوــغٍ رـخُـِطّــَحى 

 
ٌٖ ٣ْـ٘ـخ ًـخٓـ َٞ ُٜ ّ حُ َِ ُٕ كــ٢ ِظــ ـٞ ُٜ  ٝحُـ

ٍِ ٍِ كــ٢ ح٩هـطـخ   ٝؿـ٬ُـشُ ح٧هـطـخ

 
ِٚ ٣ٝـٔـ٤ـ٘ـُٚ سُ ٝؿــٜــ ََّ ــــ ِٓ  طــ٘ــيٟ أ

ٍِ ٍِ ٝح٣٩ـٔــخ   كــ٢ كـخُــِش ح٩ػـٔــخ

 
ً ُِـزـخً أٝ ؿـخُـزـخ  ٣ـلـ١ٞ حُٔؼـخُـ٢َ هـخ

  أَرـــيحً ٣ُــــيحٍٟ ىٝٗــٜــخ ٣ُٝــــيح١ٍ

 
ٓـخِص أٗـخٓــ٬ً َُ  ٣ٝـٔــيُّ ٗـلــٞ حُٔـٌـ

ٍِ َّٖ ٓـــــخ   ُــِــَُِم كــــ٢ أػـ٘ـخثـٜـ

 

 هـي ٫َف كـ٢ ٤ُـَ حُ٘ـزـخد ًـٞحًـٌذ 

ٍِ  إ أُٓـٜـِـْض آُـــْض اُـــ٠ ح٩ٓـلــخ

 

ـْلـَهـ٢ َٓ ـُذ ح٧كـ٘ـخِء ٗـ٤َّـَذ  ُّٜ  ٝطَِـ

ٍِ ُٗــٞحُظ طـِـي حُـ٘ــخ   ٛــٌح ح٠ُـ٤ـخُء 

 

ٌَ ٍٖ ٛـخثـ َُّ ؿـٜـ ٍُ ًٝـ  ٗـخَد حُوَـٌح

ٍِ   ك٤َـ٘ـخٗـُٚ ح٧كـــٟٞ اُـــ٠ ح٧ُٛـــخ

 

ُٞ حُـيُّٓـ٠  ْْ ر٤ـ ـ ِِ  ٝحُ٘زـٚ ٓ٘ــٌٌد ك

ٍِ ِٚ ًٝحُص ٗـلــخ ِٞ ٓـلـَهـ  ػــٖ رـ٤ــ

 

ىُّ ُــٞ ؿؼـِـْض ٓــٞحَى هِـٞرـٜـخ َٞ  ٝطــ

  ٝٓــٞحَى أػ٤٘ـٜـخ ِهـ٠ـخَد ِػــٌح١ٍ
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زـ٤ـخص ٓـ٘ـُٚ كـوــي ٍأص  ٫ ط٘ـلـَ حُظَّ

ٍِ   ٤ًـق حهظـ٬ُف حُ٘زـض كـ٢ ح١٧ـٞح

 

ٍَ ٝٛــِـــٍش  َّٝ  ٗـ٤ــجــخٕ ٣ـ٘ـوـ٘ـؼـخٕ أ

ٍِ لـزـشُ ح٧ٗــَح ُٛ َُّ حُ٘ـزـخد ٝ  ظــ

 

 ٫ كـزَّـٌح حُـ٘ـ٤ـُذ حُـٞكــ٢ُّ ٝكـزَّــٌح

ٍِ ح ِٖ حُــــيَّ   ٗــَُم حُـ٘ـزـخِد حُـوـخثـ

 
ٝهـُٚ ٍَ ٤ٗـخ حُ٘زـخد ٝ ١َـ١َ ٓـٖ حُيُّ َٝ 

  كبًح حٗو٠ـ٠ كوـي حٗو٠ـْض أ١ٝـخ١ٍ

 

ْص ٓٔـخكـظُـُٚ ٝٓـــخ كٔـ٘ـخطُـُٚ  ََ ـ ُٜ  هَـ

ٍِ  ػــــ٘ــــي١ ٫ٝ آ٫ُإُٙ رـــوـــٜـــخ

 

ـخ ًَِّـٔـخ حُىىٗـــخ ؿـً٘ــ٠ ًّٔ  ٗــِىحى ٛـ

                                       ٍِ َِ كـــ٢ ح٩ًـؼــخ َُّ حُلـوـ   كخُلـوـَ ًــ

 

ّـَق ٟخثـؼـخً  ِِ  ٓـخ ُحى كـٞم حُـِحِى ُهـ

                                        ٍِ  كـــ٢ كــــخىٍع أٝ ٝحٍٍع أٝ ػــــخ

 

ّ ٓـــخ َِ  اِّٗــ٢ ٧ٍكــْ كـخٓـِي١َّ ُـلــ

                                       ٍِ ُْ ٓــٖ ح٧ٝؿـــخ ـض ٛـيٍٝٛـ َّٔ   ٟـ

 

 ْْ  ٗـظـَٝح ٛ٘ـ٤ـغ هللا رـــ٢ كؼ٤ـُٞٗـٜـ

ٍِ كـــ٢ ؿـَّ٘ــٍش                                         ٝهِـٞرـٜـْ كـــ٢ ٗــــخ

 

َْ ك٠خثِـ٢   ٫ ًَٗذ ُـ٢ هـي ٍٓـُض ًظـ

                                        ٍِ هَـْؼــُض ٝؿــــَٚ ٗــٜــخ َْ  كٌـؤَّٗـ٘ـ٢ رَـ

 

 ٝٓظـَطـٜـخ رـظـٞحٟـؼـ٢ كظـطـَِّـؼَـض

                                      ٍِ   أػ٘ـخهـٜـخ طـؼـِـٞ ػــِــ٠ ح٧ٓــظــخ
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ٌْ ٌَ ٝٓـؼـخُـ  ٝٓــٖ حُـَؿــخٍ ٓـــخٛـ

ٌٞ ٝىٍح١ٍ                                      ٝٓــٖ حُ٘ـــّٞ ؿـٞحٓــ

 

ْْ ُّ ٓ٘ظزـٜـٕٞ كــ٢ ا٣ـَحىٛــ  ٝحُـ٘ـخ

                                      ٍِ ُٖ ح٧هـــٞحّ كـــ٢ ح٩ٛـــيح   ٝطـزـخ٣ـ

 

َم حُؼُـِـ٠  َُ ـ١َ ُوـي أ١ٝؤطُٜـْ ١ُـ ْٔ  َػ

ـٞح ُٝــْ ٣ـطـؤٝح ػـِـ٠ آػــخ١ٍ                                         ُٔ  كؼـ

 

 ُـٞ أرٜـَٝح رؼ٤ٜٞٗـْ ٫ٓظزـٜـَٝح

ٍِ ػـٔـ٤ــْض ػــــٖ   ٌُـَّ٘ـٜـخ                                         ح٩رــٜــخ

 

 أ٫َ ٓؼَـٞح ٓـؼـ٢َ حُـٌـَحّ كـؤىًٍـٞح

ٍِ  ُـٔــٞحهــغ   أٝ ٓـِّــٔــٞح                                        ح٧هــــــيح

 

ٟ ٍَ َٞ ُّ ٝحُٞكـخُء ٓـٖ حُــ َُّ  ًٛـَذ حُظٌـ

ٓــخ                                          ََّ ٍِ ٝطـٜــ   ا٫َّ ٓـــــٖ ح٧ٗــؼـــخ

 

ْْ  ٝك٘ـْض ؿ٘ـخ٣ـخص حُؼـوـخص ٝؿ٤ـَٛـ

ـٔـ٘ـخ                                         ـ٠ حطَّٜ ٍِ  كـظَـّ   ٍإ٣ـــشَ ح٧رــٜــخ

 

ٍَ ُْ رـــخٛـ  َُٝرَّـٔـخ حػظـ٠ـي حُلـِـ٤ـ

ٍِ  ٫ هـ٤ـَ كــ٢ ٣ُٔـ٘ـ٠                                           رــ٤ـَ ٣ـٔــخ

 

 

 

 

 

 ******************************
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 الشٌخ عبد المادر الكٌالنً
 

 

 

ٛٞ حرٞ دمحم ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُوخىٍ  رٖ حر٠ ٛخُق ٠ٓٞٓ رٖ ػزي هللا       

حُـ٢ِ٤  رٖ ٣ل٠٤ حُِحٛي رٖ دمحم  رٖ ىحٝى  ح٤ٓ٫َ  رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػزي هللا 

رٖ ٠ٓٞٓ حُـٕٞ رٖ ػزي هللا حُٔلٞ  رٖ حُلٖٔ حُٔؼ٠٘ رٖ حُلٖٔ حُٔز٢  

. ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ  ؿ٤ٔؼخ .رٖ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ 

 

حٓخ حٓٚ  ك٢ٜ حٓش حُو٤َ  كخ١ٔش ر٘ض  ػزيهللا حُٜٞٓؼ٢ حُِحٛي حُؼخري         

حُٔؼَٝف  رٖ دمحم رٖ ٓلٔٞى رٖ  ػزي هللا رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ  دمحم حُـٞحى رٖ 

ػ٢ِ حَُٟخ رٖ ح٫ٓخّ ٠ٓٞٓ حٌُخظْ رٖ ح٫ٓخّ ؿؼلَ حُٜخىم رٖ ح٫ٓخّ دمحم 

 رٖ  ح٤َٓ  حُٔز٢ حُل٤ٖٔ  رٖ ح٫ٓخّ   ػ٢ِ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ  رٖ ح٫ٓخّ حُزخهَ 

. حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ  حر٢    ١خُذ  ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ حؿٔؼ٤ٖ

 

 ٬٤ٓى٣ش  ك٢ 1077- ٛـ٣َش 470 \ ُٝي ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍحُـ٢ٗ٬٤  ٓ٘ش 

ٖٓ حػٔخٍ  ر٬ى   ٝؿ٬٤ٕ  ػيس ٓ٘خ١ن  ٜٓ٘خ ؿ٬٤ٕ  ؿَد  ٓ٘طوش ؿ٬٤ٕ 

 ٟٞحف ٓظـخٍٝس طوغ ؿَد ر٬ى  ح٣َحٕ حُلخ٤ُش  ٝؿ٬٤ٕ  ٟخك٤ش  حٝ ػيس

  حُؼَحم  -  رـيحى  ك٢  ٟٞحك٢  ه٣َش  حٜٗخ ٝه٤َ ح٣َحٕ ٖٓ ؿٜش حُؼَحم  

  ىٓٚ  كٜٞ ػَر٢.  ح٤ِٛش   ػ٣ِٞش ػَر٤ش ٖٓ حَٓ س رخُوَد ٖٓ  حُٔيحثٖ  

  حُٔطَٜس     حُٔلٔي٣ش ٝكش  رخُي   ٗٔزٚ ٗٔزظٚ  ٣٘ظ٢ٜٝ 

.   حُٔزخ ًٍش ح٣َُ٘لش حرخ ٝحٓخ  

      

 1095 -ٛـ٣َش488  \ رـيحى ٓ٘ش  ىهَ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ    

٬٤ٓى٣ش ٝػَٔٙ ػٔخ٢ٗ ػَ٘س ٓ٘ش  ٝحُظو٠  رٔـٔٞػش  ٖٓ ٓ٘خ٤َٛ  

  حُؼِٔخء  ح٣ٌُٖ َٜٗ  ٖٓ ٓ٘خِْٜٛ حُؼ٤ِٔش   ٝحٓظو٠  ٖٓ رلٍٞ ٓؼخٍكْٜ  

 ٤ٗٞهخ  ٝحٓخط٤ٌ  ُٚ  ًٝخ ٕ هي ىٍّ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  هزَ ىهُٞٚ كٌخٗٞح ٝ

. رـيحى  ك٢ ؿ٬٤ٕ  كظ٠ حطو٘ٚ  
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 ٓؼ٤ي  حر٢  رـيحىد   حُل٘خرِش  ٤ٗن  ىٍّ حُلوٚ ٝحُظل٤َٔ  ػ٠ِ ٣ي     

٬٤ٓى٣ش  ٝحر٢ حُٞكخء 1119\ ٛـ٣َش513حُٔزخٍى حُٔو٢َٓ  حُٔظٞك٢ ٓ٘ش 

حُوطخد  ٓللٞظ رٖ حكٔي رٖ  ػ٢ِ  رٖ ػو٤َ  رٖ ػزي هللا حُزـيحى١ ٝحر٢

ٝىٍّ .  ٬٤ٓىرش1116 ٛـ٣َش  510حُلٖٔ رٖ حكٔي حٌُِٞح١ً  حٌُظٞك٢ 

 525  \رٖ ِْٓٔ حُيرخّ  حُٔظٞك٢  كٔخى   ٖٓ ح٤ُ٘ن  ٝطِوخٙ ح حُظٜٞف

ػ٠ِ ٣ي حُٔليع ح٫ٓخّ    ف ح١َُ٘  ٬٤ٓى٣ش  ٝىٍّ حُلي٣غ1130ٛـ٣َش 

 ٛـ٣َش  500\ؿؼلَ رٖ حكٔي حَُٔحؽ  حُزـيحى١  حُٔظٞك٢  ٓ٘ش  حر٢  دمحم 

 رٖ ر٤خٕ  حُزـيحى١   حكٔي رٖ دمحم  رٖ  ٬٤ٓى٣ش ٝحر٢ حُوخْٓ  ػ1106٢ِ

 ٬٤ٓى٣ش  ٝحر٢  ػزي هللا  ٣ل٠٤  رٖ 1116 ٛـ٣َش 510\ حُٔظٞك٢ ٓ٘ش  

  1136 ٛـ٣َش 531ح٫ٓخّ حُلٖٔ رٖ حكٔي  حر٘خء حُزـيحى١  حُٔظٞك٢ ٓ٘ش  

  ٬٤ٓى٣ش

 

ٗض ُِظٜٞف ح حُؼخ٤ُش  ٝحُُِٔ٘ش حَُك٤ؼش حُظ٢ ى  ٝح٤ٟق حٕ ٌُِٔخٗش      

 حُـِح٢ُ  ح١ٌُ حٗظَٜ  حَٓٙ  ح٫ٓخّ رٌُٜخ   حُظ٢   حػَ حُـٜٞى ك٢ ُٓخٗٚ

ٗ٘ؤ س ح٤ُ٘ن  حُـ٢ٗ٬٤  ٫ٝ حٓظزؼي حٕ ٣ٌٕٞ  هي   ريح٣ش   ٤ٛظٚ ك٢ ًٝحع

 ر٤٘ٔخ  ٛـ٣َش505  \ حُـِح٢ُ  طٞك٢ طظٌِٔ ػ٤ِٚ  كٖٔ حُٔؼَٝف  حٕ ح٫ٓخّ

 ٛـ٣َش  488 \ ٓ٘ش   حِٓل٘خ ًخٕ  ٍٝٛٞ  ح٤ُ٘ن حُـ٢ٗ٬٤  ح٠ُ رـيحى  ًٔخ

 ػَ٘ ػخٓخ   كٖٔ حُٔٔظل٤َ  ح٫   ٓزؼش رـيحى  ك٢   ٓؼٚ  ػخٕ رٔؼ٠٘ حٗٚ

 ًخٕ   حُظ٢ طِي حُُِٔ٘ش  حُؼخ٤ُش ٍحٟ  ُٔٚ  ػْ   حٝ ؿخ  رٚ  ٓٔغ  هي ٣ٌٕٞ

ُظ٘خرٚ حٌُز٤َ  ح ػ٤ِٜخ  حُـِح٢ُ  ك٢ رـيحى  ٣ِ٣ٝي ٌٛح ح٫كظٔخٍ  طَؿ٤لخ 

 حك٤خء )حِٓٞد  ح٤ُ٘ن حُـِح٢ُ  ٝح٤ُ٘ن  حُـ٢ٗ٬٤  ك٢ ًظخر٤ٜٔخ  ر٤ٖ 

. ( ح٠ُ ٣َ١ن حُلن حُـ٤٘ش) ٝ( ػِّٞ حُي٣ٖ

 

ُوي ريء ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش  رؼي حٓظٌٔخٍ ىٍحٓظٚ             

حُي٢٘٣   ٓيٍٓظٚ  ٝحُظِّ  ؿخٗذ حُٞػع  ٝح٫ٍٗخى  ٝٓيٍٓخ  ك٢ ٝحػظخ

ٝحَُٝك٢  ُٝؼَ حرَُ  ٓظخَٛ  ٌٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش  ٓئُلخطٚ  ٝٓـخُْ ٝػظٚ  

ؿ٤َ   ه٤ٔش  ٣ظيحُٜٝخ حُ٘خّ  ؿ٬٤  رؼي  حُظ٢ ؿٔؼض  رؼيٙ  كٌخٗض  ًظزخ

٣َ١ٝوظٚ  حُٜٞك٤ش  ٝحٛيحكٜخ  حُي٤٘٣ش  ٝحُظ٢ حٗظَ٘ص  ك٢ ػّٔٞ  حُؼخُْ 

ُْ ٖٝٓ  ح٢ٓ٬ٓ٫  ًٝخٗض ٓززخ  َُ٘٘ ح٬ٓ٫ّ  ك٢ ٓ٘خ١ن ػي٣يس ٖٓ حُؼخ

ه٬ٍ  ؿِّٞ ح٤ُ٘ن  حُـ٢ٗ٬٤  هيّ َٓٙ  ُِظي٣ٍْ ٝحُٞػع  ًؼَ ٬١د 

حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ٖٓٔ ٣ل٠َٕٝ ٓـخُٔٚ  كٌخٗٞح  حٛلخرخ  ُٚ  حٝ ط٤ٓ٬ٌ  
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حٍٝى حُٔئٍهٕٞ  ٖٓٔ  ًظذ ػٖ ٤َٓس ٤ٓيٗخ ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ  ٝهي

. حُـ٢ٗ٬٤

ُوي حٗظٜؾ ح٤ُ٘ن هيّ َٓٙ  ك٢ ح٠٣خف  حُلو٤وش  حُٔلٔي٣ش  ٝحُؼو٤يس      

 ك٢ ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ   ػزض ٣َ١ن حُِٔق حُٜخُق  ٓٔخ ح٤ٓ٬ٓ٫ش 

هخُق حٌُظخد ٝحُٔ٘ش   ِْٝٓ ٍٝكٞ ًَ ٓخ  ٠ِٛ هللا ػِٚ ح٣ٌَُْ  دمحم

ظخَٛح ٝرخ١٘خ  رؼ٤يح ػٖ حُظؼو٤ي ٝحُـٔٞٝ َٝٗع ٖٓ ه٬ٍ ًُي ُط٬رٚ  

ػوخكظٚ  ٌٝٓخٗظٚ ف.  (حُط٣َوش  حُوخى٣ٍش )  ٣َٓٝي٣ٚ  ٣َ١وظٚ  ح٤َُٜ٘س 

حُؼ٤ِٔش ط٘لَٜ  ك٤ٔخ حًظٔزٚ  ٖٓ حٓخط٤ٌٙ  ٤ٗٝٞهٚ ح٫ٝ  ٝٓـخ ُْ 

 ٣َ١ٝوظٚ حُٜٞك٤ش ػخُؼخ  ٝٓخ حهٌٙ  ٝػظٚ ٝطي٣ٍٔٚ ًٝظزٚ  ٓئُلخطٚ  ػخ٤ٗخ

ػ٘ٚ ط٤ٓ٬ٌٙ ٣َٓٝيٝٙ ٝحٛلخرٚ ٝٛٞ حٌُؼ٤َ ٍحرؼخ  ًٝخٕ ك٤ِٜش  ًَ  ًُي  

  .حَُك٤ؼش حُظ٢  َٝٛ ح٤ُٜخ ٌٛٙ حٌُٔخطش حُؼ٤ِٔش حُؼخ٤ُٚ

 

           طٞك٢ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ حُـ٢ٗ٬٤  ك٢ رـيحى ك٢ ػٜي حُو٤ِلش 

حُؼزخ٢ٓ حُٔٔظ٘ـي رخهلل ًُٝي ٣ّٞ حُٔزض حُظخٓغ ٖٓ َٜٗ ٍر٤غ ح٫هَس  

 ٬٤ٓى٣ش  ٝىكٖ ك٢ ٓيٍٓظٚ رزخد ح٫ُؽ 1066  – ٛـ٣َش 561\ ٓ٘ش 

. رزـيحى  ٫ٝ ٣ِحٍ  ٣َٟلٚ  ظخَٛ ح ِٝٓحٍح ُـ٤ٔغ ح٤ُِٖٔٔٔ  

 

           ٣ؼي  حُ٘ؼَ حُٜٞك٢ حٓظيحى ُ٘ؼَ حُِٛي كوي حٗليٍح  ٖٓ ٜٓذ 

ٝحكي ٝحكظَهخ ه٣َزخ  ٖٓ رؼ٠ٜٔخ  ػْ ٣ِظو٤خٕ  ك٢ ٜٓذ ٝحكي ح٠٣خ ًٝخٗض   

ح٫ٝحَٛ  ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُ٘ؼَ  طظًَِٔ ك٢ حػظٔخى ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ حَُٝف  

. ٝح٫ُٜخّ  ٝحُليّ  ٝحُظِو٢

 

  كٜٞ ٣ِٓؾ  ٖٓ ٌٛٙ حَُٝك٤ش  ٝٗؼَ ح٤ُ٘ن حُـ٢ٗ٬٤ هيّ َٓٙ ٗزغ    

ٖٓ ٛٞحؿْ حُ٘ٞم ٝحُلذ ٝحُُٞٚ ٝحُؼ٘ن ٌُح ظَٜ ك٤ٚ  حهظ٤خٍ  ٙ  

٬ُُلخظ حُـ٤ُِش  ًِٝٔخص حُلذ حُٜخىم  طؼز٤َح  ػٖ ٌٕٓ٘ٞ  هِزٚ ٝحكٌخٍٙ  

ٝٓخ ريح هِٜٔخ ٖٓ كذ ٝٗٞم ٌُِحص ح٤ُٜ٬ُش ٝٗظخٕ ر٤ٖ حَُٛزش ٝحُوٞف  

 .ٝر٤ٖ حُلذ ٝحُ٘ٞم

 

ٝح٫ِٓٞد حُ٘ؼ١َ ُِو٤ٜيس  حُـ٤ٗ٬٤ش حٓظخُ  رخهظ٤خٍ  حُِلظش حُٔ٘خٓزش 

                       ٝحُظؼز٤َ حُوخُٚ  رل٤غ حػظٔي  ك٢ رؼٞ ح٫ك٤خٕ  ح ِٓٞد حَُ ٣ِٓش ك٢ 

ح١ٌُ  ٢ٓٞ٣ء حٝ ٤٘٣َ ح٠ُ ٓخ – حُ٘ؼَ حٝ حُظ٣ِٞق ًٔخ ك٢ هٜخثيٙ حُو٣َٔش 
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٣وخُـٚ  ٣ٝـٍٞ  روخ١َٙ  ٖٓ حُؼزخٍحص ىٕٝ  ح٫ًظَحع رٔخ كُٞٚ  ًٌُٝي 

ظَٜص حُؼ٘خ٣ش رـٞىس ح٤ُٜخؿش  ٝكٖٔ ح٫هظ٤خٍ ٌُٜٙ حُِلظش حٝطِي  حُظ٢ 

ؿخءص ِٜٓش ػٌرش  ًخُٔخء حُـخ١ٍ ٝطِٞٗض  رخُٞحٕ ٝٛؾ حُو٤ٜيس حٝ 

طَٜ٘ٔ حُؼٞح١ق  ؿِحٍح  كظظلٍٞ ح٠ُ ٗزغ  ٓظيكن  ؿخٍف ٝرلَ ُحهَ 

ٓظ١٬ْ  ٣ـِذ  ػ٘لٞحٜٗخ ػ٠ِ حُوِذ  ٝحُ٘لْ ٝحَُٝف  كظٜؼي  ٓٔظِٜٔش 

حُ٘ٞم ح٠ُ كي حُل٘خء ك٢ حُٔلزٞد  ٝهي ٍٝىص حُو٤ٜيس حُـ٤ٗ٬٤ش  ٣ٞ١ِش  

 ر٤ض  ٝهَٜص ك٢ رؼ٠ٜخ  ح٠ُ حُز٤ض 400\٣ٞ١ِش  ٗخكض ك٢ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ

. حُٞحكي

حٕ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٌُٜٙ حُوٜخثي ٢ٛٝ حُِٔلش حٝ حُلخُش حُظ٢      

٣ٔـِٜخ حُ٘خػَ ٝٓخ ٣ظٔؼَ  رٚ ٖٓ حكٔخّ حٝ حىٍحى  ٝٓخ طٔٔٞ ح٤ُٚ 

 حُ٘خػ٣َش حُلٌس  ٣َّٝٝ  طٔـ٤ِٚ  ٖٓ ه٬ٍ  حٍُٜٞس  حُ٘ؼ٣َش حُظ٢ 

 ٢ٛ هٞس ه٤خٍ حُ٘خػَ كوي ؿخءص  ٝحٟلش ؿ٤ِش  ك٢ هٜخثيٙ ٝٓوطٞػخطٚ  

ط٘ٔن ٖٓ ه٬ٍ  ىٍحٓش ٌٛٙ حُوٜخثي ٝطل٤ِِٜخ  ُٝٞ طظزؼ٘خ  حُلٕ٘ٞ 

حُ٘ؼ٣َش ُ٘ؼَ حُـ٢ٗ٬٤ هيّ َٓٙ  ُٞؿيٗخ ك٤ٜخ  حُلوَ حُزؼ٤ي ػٖ حُٔزخٛخس 

ٝحُظلخهَ ٝحُظؼظ٤ْ حُز١َ٘  حٗٔخ  ٣٘زغ ٖٓ ػو٤يطٚ ُِٝٓ٘ظٚ حُي٤٘٣ش 

حُٜٞك٤ش ٓؼزَس ػٖ حُلذ ح٢ُٜ٫  ٓ٘زؼؼش ٖٓ حُُٞٚ حُٜٞك٢ حُٜخىم ح١ٌُ 

حُظِٓٚ  حُٜٞك٤ٕٞ ح٣ٔخٗخ   روي٤ٓش   هللا طؼخ٠ُ  ٝطؼِن  حَُٝف  حُٜٞك٤ش  

رخُل٠َس  ح٤ُٜ٫ش ٝػ٘وٜخ  ُِوَد ٝ حُٞٛخٍ  ٝح٫ْٗ ٝحُٔ٘خٛيس ٝهي 

ك٤ٌؼَ حُ٘خػَ  ٖٓ ًًَ حُؤَس ٝحٌُخ ّ . طَٜ  ح٠ُ كي ح ُل٘خء حٝ حٌَُٔ 

ٝحَُ٘حد  ٤ُٝٔض  حٌَُٔ حُٜٞك٢ َٗحرخ  حٝ هَٔح  ٣ي٣َ حَُحّ   حٝ ٣ؼوَ 

حُلٞحّ  ك٠٤َد ؿ٘خٝس  ػ٠ِ حُوِذ   ٝحُؼوَ   رَ ٛٞ حكٔخّ  ٗل٢ٔ   

٣ٞهع   ػٞح١ق حُ٘لْ ٣ٝ٘ؼٖ حُٞؿيحٕ ٣ٝلظق ػ٤ٖ حُز٤َٜس كظ٘لظق حٓخّ 

حُوِذ حكخهخ َُِٝف  ك٢ ٌٛٙ حُؼٞحُْ حُـٌحرش حُ٘خثوش  رل٤غ طٔظ٢ُٞ  طـ٤ِخص 

حُلز٤ذ ػ٠ِ هِذ حُٜٞك٢  ك٬ ٣٘خٛي ٟٓٞ هللا  طؼخ٠ُ  ٣ٝلَ  حُٞؿي 

حُٜ٘ٞى١ ٓلَ حُٞؿي حُٞؿٞى١  ٗظ٤ـش  حُظلخػَ حُ٘ؼٍٟٞ حُٔ٘زؼغ  ٖٓ 

حُوِذ  ُـ٬ٍ ٝؿٔخٍ  ٖٓ ٣لذ  ِٓ٘ٛخ  ػٖ  حُـٔخٍ حُٔخى١  كظظَٜ كخ٫ص  

حُ٘٘ٞس  ٢ٛٝ  ىحُش حٌَُٔ  حُٔ٘خرٚ  ح٠ُ كي  رؼ٤ي  كخ٫ص حٌَُٔحُو١َٔ  

   ك٤غ حٕ حُلذ  ك٢ ٗظَحُٜٞك٢   َٗكٚ حٕ طِلوٚ ٌَٓحص حُٔلزش 

 ٝح٣ش ك٤٘ش   كخًم  طؼز٤َ  ٓزيع   حُـ٤ٗ٬٤ش  ًحص  حُو٤ٜيس ٌُح ؿخءص      

هخُٜش  هخُيس  طٔؼَ كخُش حٌَُٔ ح٢ُٜ٫ ٝ ٍرٔخ طَٜ ح٠ُ كي حُ٘طق ك٢ 

 كخٝ ُوٞطٚ  ٝٛخؽ ُ٘يس   ٝؿي ك٤ٞ  كخُش  ٝحُ٘طق– رؼٞ ح٫ك٤خ ٕ 

ٌُح  كخٟض حٗؼخٍٙ  رخُٔلزش حُوخُٜش ٝحُؼخ١لش حُٜخىهش - ؿ٤ِخٗٚ  ٝؿِزظٚ
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حُٔظلخرٕٞ  )ك٢  ٓٔٞ ٖٓ ح٫ه٬م  ٓ٘زؼؼش  ٝٓظٔؼِش ك٢ حُلي٣غ حُوي٢ٓ 

 . (ك٢ ؿ٢ُ٬  ُْٜ ٓ٘خرَ ٖٓ ٍٗٞ  ٣ـزطْٜ حُ٘ز٤ٕٞ ٝحُٜ٘يحء

 

َٗف  ى٣ٞحٕ  ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ حُـ٢ٗ٬٤  ٢ٗٝء  ك٢   ) ٫كع  ًظخر٢ 

 ( ٝٓخ رؼيٛخ  83 ٛللش   1طٜٞكٚ ؽ

 
اللؽة الشعرٌة التً استعملها الشعراء الصوفٌون لد اشتملت على        

الؽزل العذرى وما فٌه من الفاظ فً الحب والشوق والوجد والفناء فً 
داخل المحبوب ولد اضافوا الٌهااحدى طرق التعبٌر الصوفً ماثلة فً 

التلوٌح او الرمز الشعرى الذى ٌومىء او ٌستشٌر به لها ومن خالل هذا 
الطرٌك استطاع الشاعر الصوفً التعبٌر عما ٌخالجه وٌجول بخاطره من 
عبارات دون االكتراث بما حوله ولد اكد الشٌخ الكٌالنً هذه الحمٌمة فً 

\ شعره متخذا من الرمز او االشارة مسلكا كموله 
 

اسراري لراءة مبهمات 
 مسترة بارواح المعانً

 
فمن فهم االشارة فلٌصنها 

 واال سوؾ ٌمتل بالسنان
 

كحالج المحبة اذ تبوت له 
 شمس الحمٌمة بالتدا نً                             

 
ولال انا هو الحك الذى 

 ال ٌؽٌر ذاته مر الزما ن
 

ومن العناٌة الشعرٌة جودة الصٌاؼة وحسن اختٌار االلفاظ حٌث       
 \كان دلٌما فً اختٌار الفاظ شعره فً ظل الرمز ٌمول من الوافر

 
  فملت لخمرتً نحوي تعالً         سمانً الحب كاسات الوصال

 
: اوفً لصٌدته التً مطلعها من الطوٌل
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مافً الصبابة منهل مستعذب 

اال ولً فٌه االلذ االطٌب                                      
 

 فمد استعمل االلفاظ السهلة وانتماء الكلمات الحلوة التً تبٌن            
ما ٌتمتع به الشاعر من لوة والهام فً االختٌار والتعبٌر والشاعرٌة الفذة 

 وهج   ٌتلون بالوان  لشٌبا جدٌدا  ثوبا  البسها لوفة ــؤ سهلة م بالفاظ
 الكلمات  بٌن الرلة والعذوبة والخطابٌة ولعها أ و  واحاسٌسها  المصٌدة
وانتماء   السهلة   االلفاظ  فمد استعمل به ما ٌتمتع   تبٌن  التً الحلوة 

الخطابٌة لذا جاء شعره رلٌك الحواشى جمٌلها رمزٌا فً بعض منها 
:-  ٌمول

 
الخمرة اال خمورى فً الهوى 

وال ؼرام اال من تصاعد زفرتً                                          
 

من خالل دراسة هذه المصابد ونستطٌع ان نلمس ذلن فً الفنون      و
فٌها فكانت فنونا شعرٌة واؼراضا ممصودة  الشعرٌة التً طرلها وانشد

: كان منها ما ٌلً 
 الفخر الصوفً -1

 
اتجه شعر الجٌالنً لدس سره وجهة متمٌزة لد اختلفت عن             

مسالن الفخر المعروؾ فلم نجد فٌه مدٌحا للملون واالمراء واالشخاص 
ولم ٌمصد فٌه الى التباهً والتفاخر والتعظٌم بما ٌملن او بما كان له من 

ماثر االجــــــــداد واالمجاد انما نجده ٌنبع من عمٌدته ومنزلته الدٌنٌة 
وما ٌفرضه علٌه الحدود الدٌنٌة التً وصل الٌها فً العبادة وفً حب 

 :هللا تعالى فٌمول من الطوٌل 
 

مافً الصبابة منهل مستعـــــــــــذب 
 اال ولً فٌه االلذ االطٌــــــــب                                    

 
اوفً الوصال مكانة مخصوصــــــة 

 اال اومنزلتً اعز والـــــــرب                                   
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وهبت لً االٌام ر ونك صفوهـــــــا 

 فؽال مناهلها وطاب المشرب                                    
 

اضحت جٌوش الحب تحت مشٌبتً 
 طوعا ومهما رمته الٌؽـــــرب                                  

 
 التشبٌه   شعره اعتماده اسلوب  الجمٌلة فً ومن الصور الفنٌة        

بحٌث ٌشبه المحسوسات ببعضها بحٌث ٌشبه محسوسا باخر محسوس 
:- مثله او معنوي ٌنبثك من محسوس مثله لال

 
اضحى الزمان كحلة مرلومة 

تزهو ونحن لها الطراز المذهب                              
 

    وله فً هذا الباب اشعارا ٌفتخر بنسبه الشرٌؾ كونه سلٌل الدوحة 
الدمحمٌة  ٌمول 

 
دمحم الرسول للخلك رحمة 
 وجاهد  فً  كفارهم  بالمواضب                             

 
اتانً مرارا لبل عهدي ولال لً 

 انا جدن افخر  بً  كفخرالمخاطب                           
 

امامً رسول هللا جدي ولدوتً 
 وعهدي من  بحمه وهً مطالبً                            

 

 الخمرة االلهٌة- 2
 

اختلؾ  السكر والصحو من اظهر االحوال الصوفٌة واخصها ولد      
المشاٌخ اٌها افضل والٌـــــك بالصوفً لذا فاضت االلوال المؤ ثورة 

بالتعبٌر عن الفناء والؽٌبة والسكرو ما الى ذلن مما ٌشٌر الى ان 
الصوفً كان فــــــــً اؼلب احواله ماخوذا مشؽوال عن نفسه وعن كل 
ماسوى هللا باهلل وحده السكر الصوفً هو تلن النشوة العارمة التـــــً 
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تفٌض بها نفس الصوفً ولد امتالءت بحب هللا تعالى حتى ؼدت لرٌبة 
كل المرب فالسكر الصوفً لٌس شرابا او خمرا ٌدٌر الراس او ٌثمل 

الحواس فٌضرب ؼشا وة علً الملب بل هواحساس ٌولظ النفس وٌنعش 
فتفتح امام الملب افالا - الوجدان وٌجلوعٌن البصٌرة فً نظرالصوفٌة

للروح فً هــــــــــذه العوالم الجذابة الشابمة بحٌث تستولً تجلٌات 
الحبٌب على للب الصوفً فال ٌشهد وال ٌشاهد سوى الحك سبحاه 

وتعالــــى الن حضور الحبٌب فً الملب هو محور لشعوره بذاته وبما 
حوله ولد ٌصل الى درجة صفو الوجد وبهذا ٌحل والوجود الشهــودي 
وحل الوجود الوجودي ونتٌجة لذلن وهذه الدرجة من الحب االلهً وما 

ٌشعر به ا لصوفً العارؾ تجاه خالمه وماٌحـــس به من شعور ازاء 
جمال من ٌحب المنزه عن الجمال الدنٌوى ظهرت حاالت النشوة والتً 

هً حاالت السكر المشابه فـــــً اثاره الى حد بعٌد حاالت السكر الخمري 
وهذه الحالة عالمة الصدق فً الحب فً ذلن ٌمول الشٌخ عمر 

المحــــــب شرفه ان تلحمه سكرات المحبة فاءن لم ٌكن   )السهروردي 
ومن هنا نجد شعر الجٌالنً لدس سره لد - (ذلن لم ٌكن حبه حمٌمة

ملــــــــــــــــــــــىء بالخمرٌات االلهٌة حٌث انها مزجت بدم الشٌخ 
 :فتنبعث من روحه وللبه وعواطفه الحظ الٌه ٌمول 

 
حد ٌثها من لدٌم العهد فً اذنـً 

 فخلنً من حدٌث الحادث الفانــــً                                 
 

لدٌمة مزجت روحً بها ودمـــً 
 وهً االتً لم تزل روحً ورٌحانـــً                              

 
انا الندٌم الذي تم السرور بـــــــه 

 من كان ٌعشك رب الجا ن ٌهوانً                                 
 

وتعشك الراح منً حٌن اشربهـــا 
وٌسكر السكر منً حٌن ٌؽشانــــً                                  

 
 وحبٌبه الذى  لدس سره الى الذا ت العلٌة   ٌتشوق الشٌخ وفٌها      
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:-   ٌراه فً كإوس الخمر اال لهٌة ٌمول
 

سمانً حبٌبً من شراب ذوي المجد 
فاسكرنً حما فؽبت علىوجدي                                      

 
تٌة من  وحالة السكر هذه التكون اال الصحاب المواجٌد فهً حالة متا    

لحك وفٌه بعٌن الملب مستؤنسا بالمشاهـــــدة والحب والجمال  االنظرالى
 تسمى هذه الحالة   ولد  ٌشعر بها  التً االلهً فً ظل النشوة العظٌمة

الشطح وهً حالة فٌض وجد فـــاض بموته وهاج لشدته وؼلٌانه وؼلبته 
انظر الٌه –والشطح عند الصوفٌه من الحركة انها حركة اسرار الواجدٌن 

-  من البسٌط–\ٌمول 
 

لً همة بعضها ٌعلو على الهمــــــم 
 ولً هوى لبل خلك اللوح والملم                                          

 
ولً حبٌب بال كٌؾ وال مثـــــــــــل 

 ولً ربع ولً حرم ممام  ولً                                             
 

المادرٌة فرسان معربـــــــــــــــــدة 
بٌن االنام وسري شاع فً المدم                                             

 
عصؾ البحار ولد اظهرت جوهرها 

فلم ار لدما تعلو على لدمـــــــً                                             
 

فهً جراء هٌمانه ووجده ٌتصور ان همته تعلو على جمٌع الهمم       
االخرى ووجده لبل خلك اللوح والملم وان هللا تعالى منزه عن الكٌفٌة 

 سورة الشورى -(لٌس كمثله شىء وهوالسمٌع البصٌر ))– والمثلٌة 
 وٌشٌر الى ان ممامه محفوظ ومحارمه مصانة وٌشبه من تبعه 11\االٌة 

من السالكٌن طرٌمته وسلوكه كالفرسان الذٌن لهم من الباءس والموة 
فاذاع شهرته وعلت منزلته بٌن العالمٌن ومع كل هذا وذان وفً حالتً 
الصحو اوالسكر نجد نكران الذات لدى الصوفً تنبع من هجره ملذات 

الحٌاه واالنشؽال بذكرهللا مما ٌشــــع من روحه الصفاء من الكدر 
واالنانٌة وٌجعلها تفٌض بالمحبة الخالصة الصافٌة فً سمو من االخالق 
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المتحابون فً جاللً لهم منابر من نور  )امتثاال للحدٌث المدســـــــً
 ( ٌؽبطهم النبٌون والشهداء 

     الحب االلهً-3
 وٌعتبر الحب االلهً حجر الزاوٌة فً الروءٌة الصوفٌة وهو الذى        

اخرج الكون من العدم واالرادة فمحبة الحك تعالى للعبد ارادته النعام 
مخصوص علٌه وهً حالة تالحظ فً للبه بلطؾ من العبارة ولد تحمله 

هذه الحالة على التعظٌم له واٌثار رضاه تعالى وللة الصبر عنه 
ولالهتٌاج الٌه وعدم المرار من دونه مع وجود اال ستٌناس بدوام ذكره 

له بملبه لمد وردت كلمة الحب فً المران الكرٌم فً عدة مواضع مما ٌدل 
على انه عاطفة صافٌة من هللا تعالى نحو عبده ؼرسها فٌه واخرى 

صاعدة من العبد نحو ربه حالة متبادلة بٌن العبد وربه فالمحبة منه الٌه 
اودع بذورها للوب محبٌه وان الروح فٌض منه تعالى وهبة منه الٌهم 
فالحب تعبٌر عن وفاء الروح لخالمها ولٌس جمٌع االرواح لادرة على 

الوفاء بالحب عن منة هللا الٌها لذا اصبح اهل المحبة مخصوصٌن بهذه 
النعمة اصطفاهم ربهم عن سابر خلمه ولد تصل درجة المحبة فٌهم الى 

حد الوجد فتكون مكاشفات من الحك تعالى تثٌر الزفٌر والشهٌك والبكاء 
 ظهر تاثر الشعراء الصوفٌٌن  وزواالنٌن والصعمة والصٌحة والصراخ 

بشعرا ء الحب العذري وتمثلوا بالفاظهم ومواجٌدهم وتؽنوا بالذات 
: الحظ لوله االلهٌة ولد تبٌن بجالء تام فً شعر الشٌخ الجٌالنً 

 
د به شمس المحبه طالع إا ؾ

ولٌس لنجم العذل فٌه موالع                                   
 

ومن عالبم الحب االلهً االنس وهو الرار المشاهدة لجمال الحضرة       
االلهٌة فً الملب وهذا جما ل الجالل وفٌه ٌنجلً الشٌخ لدس سره وكانه 

فً حضرة التمرٌب مستاءنسا بوجوده مع الحك تعالى ولد تحممت 
عبودٌته له ووصل الى الممام االعلى وهنا لٌس للصبر مع العبد اختٌار 
وال ارادة بل ٌصل الى درجة الفناء فٌه ولد اتخذ الفناء فً شعر الجٌال 

نً لدس سره ماٌفصح عن كٌفٌة هذا وتمكٌنه فً هذا الحب منه من 
افناء ذاته واتحادهما فً موضوعاتهما بتشوٌك ازلً فً توكٌد الذات 

 :واثباتها ٌمول من الطوٌل 
 

تمكن منً الحب فامتحك الحشـــــــــــا 
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 واتلفنً الوجد الشدٌد المنـــازع                                    
 

ولد فتكت روحً تمارعه الهـــــــــوى 
 وافنٌت فً نجو ى بما انا فازع                                    

 
تلذ لً االٌام اذ انت مسممــــــــــــــــً 

وان تمتحنً فهً عندي صناٌع                                     
 
 وتوكٌد  ٌمظ فً ثناٌا هذا الحب الع ذكر هللا تعالى والدوام علٌه  ؾ   

 لٌشٌر الى المنزلة  من ٌحب  ٌشعر به اتجاه  االتصال االلهً الذي
العظٌمة التً تحاول التمرب منها دابما ومن هنا ٌتبٌن ان الحب االلهً 

سر ان افصح عنه عولب صاحبه بالموت واتهم بالكفر والعصٌان وعلى 
 لد اخذ منحى من لبله من شعر اء  هذا فان الحب االلهً عند الجٌالنً 

الصوفٌة فً التكتم والسر وعدم البوح وتحمل ماٌجده من صبابة ولوعة 
: وشوق ووجد ٌمول

 
  فمري الٌكم عن االكوان اؼنانً

 وذكركم عن جمٌع الناس انسانً                                  
 

ولد عرفت هواكم واعترفت بــــــه 
 وانكرت من كان فً عرفً وعرفانً                             

 
ان جاء جدب فانتم ؼٌث مخمصتً 

 او عز خطب فاءنتم عز سلطانً                                 
 

 وان ٌكن احد فً الناس منصرفا 
الى سواكم فمالً ؼٌركم ثانً                                     

 

:  شعر الشكوى والمحنة- 4
                                                                                                   

سره الشكوى  ومن االؼراض التً وجدناها فً شعر الشٌخ الجٌالنً لس
هلل تعالـــــــــــى واالستؽاثة به والتعلك بر حمته فهو ٌبث شكواه عند 
 :الضٌك لخالمه تعالى فهو مٌسر لكل صعب ٌمول فً لصٌدته الرابٌة 
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اذا ضاق حالً اشتكٌت لخالمً 

 لدٌر على تٌسٌر كل عسٌر                                      
 

 فما بٌن اطباق الجفون وحلهــا
                                                                                                                                                

نجبار كسٌر وانفكان اسٌر ا                                     ا
 

 لمد ابدع الشعر فً تصوٌر المدرة االلهٌة بانطباق الجفون وحلها       
هذا من لبٌل – (انما امره اذا اراد شٌبا ان ٌمول له كن فٌكون - )

التصوٌر الفنً الذى ٌدفع بموضوعات الشٌخ نحو الجدة واالبتكار فهو 
 :نً وصوره الفنٌة ٌمول من البسٌط آٌعتمد الجرس المرا

 
ٌامن عال لرائ مافً الملوب وما 

تحت الثرى وظالم اللٌل منسدل                                           
 

انت الؽٌاث لمن ضالت مذاهبــه 
 انت الدلٌل لمن حارت به الحٌل                                          

 
انا لصدنان واالمال واثمـــــــــة 

 والكل ٌدعون ملهو ؾ و مبتهل                                         
 

فان عفوت فذو فضل وذوكــــرم 
  سطوت فؤنت الحكم العدل وان                                          

 
فً  سره واشعاره   تجري لصابد الشٌخ الجٌالنً لدس  وهكذا         

 من   وكرمه وجوده  برحمته   والتعلك  هلل تعالى  االستؽاثة والشكوى
 \ذلن لوله 

 
 عسى افوز بوصلً    ولفت بالباب دهــــرا               

 
 عبد ببابن من لــً     من بان ترفضنـــــــً               
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 وانت ؼاٌة شؽلً                    مالً بؽٌرن شؽـــــــل

 
ٌموج بالكلمات وٌجعل منها نشٌدا – المجتث - الوزن الشعري ؾ        

ومن شعره فً   جمٌال الٌختلؾ فً مكانته الفنٌة عن ترنٌمات المحبٌن
-  فٌها ٌمول  واالستعطاؾ  هذا المجال لصٌدته المخمسة فً الرجاء

 
الهً لد انبت بباب عطفن سابال 

مع  ذلة   والدمع   منً سابال                                         
وعلمت انً كم سؤلت مسابــال 

 حاشا لجودن ان تجنب سابال                                          
 

 ن  عفون   ٌطمع امازال فً احسا                  
 

********                               
ادعون ٌارحمن ؼٌر مشبــــــه 
مستشفعا بالمصطفى وبولـده                                      
فعفو لعبدن ماجنى من ذنبـــــه 

 ٌارب ان فرج فعجل لً بــــه                                      
 

 لم ٌبك فً لوس التجلد مدفع                  
 

 : (ؿخٍس هللا ) ٝحهظْ رلؼ٢  رٌٜٙ ح٫ر٤خص  حَُحثؼش ٖٓ ه٤ٜيطٚ 
 

ان ابطؤ ت  ؼارة االرحام وابتعد ت 

عنا  فاسرع شًء ؼارة   هللا                                         

ٌاؼارة هللا حثً السٌر  مسرعة 

هللا   عمدتنا  ٌاؼارة  حل فً                                          

ضٌك احاط بنا فً كل ناحٌة 

 هلل   والحمد  جلال   واظلم                                            
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لم ٌرتجى كشؾ ضر  ثم حادثة 

هللا   من  ناببة  اال  كل  فً                                           

فثك به  فً ملمات االمور وال 

تجعل ٌمٌنن  ٌوما  ؼٌر ما هللا                                         

ابد  مهما ضالت  انفرجت دان الش

تمنطن  اذا  من رحمة   هللا  ال                                        

كم من لطابؾ اوالها االله  وكم 

 اشٌاء  التنحصً  من نعمة هللا                                      

له علٌنا جزٌل الفضل  منتشرا 

 جارحة  فضل من هللا  كل  فً                                       

فافزع سرٌعا  بملب محرق وجل 

مستعطفا  خابفا  من سطوة هللا                                      

ولل اذا ضالت االحوال  مبتهال 

ؼارة  هللا  برفع صوت  اال   ٌا                                     

فكً خناق ا لذي لد ضاق فً عجل 

ؼارة  هللا   ٌا  كربتً  ونفّسً                                       

مالً  مالذ وال ذخر  الوذ به 

عماد  وال حرز  سوى هللا  وال                                          

ارجوه سبحانه  ان الٌخٌب لً 

ظنا  فحسبً  ما ارجوه فً هللا                                       

ٌانفس لولً اذا ضاق الخناق  اال 
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هللا  حتى ٌاؼارة هللا  ؼارة  ٌا                                        

كم وحتى  وكم  هذا التوانً وكم 

كم  اٌها النفس  اعراضا عن هللا                                       

اه على  عمر  منً مضى  فرطا 

سبهال  لم ٌكن  فً طاعة هللا                                           

لوم نفسً وللبً ربما رجعا أ

عن المعاصً  بتوفٌك من هللا                                           

فربما بكٌا خوؾ الذنوب وما 

 لد اسلفا  من خطٌات  الى هللا                                          

فلم تزل  طول  ماعمرت  متّكال 

على  هللا -  ٌنوبن  من امر فما                                          

الصبر درع  حصٌن من  تدّرعه 

 ٌكؾ  المكاره واالسواء من هللا                                          

ما استعمل الصبر انسان تفضل به 

 من هللا   بإس رأٌا  وال جاءه                                           

الصبر  فً جملة  االشٌاء  مؽتنم 

 وصاحب الصبر  محمود من هللا                                         

ال تٌاسى  نفحة   تاتً  فربما 

 رحمة هللا  اٌاس  بعد  تاتٌن                                            

الحمد هلل  حمدا  دابما  ابدا 

 هلل    الحمد   ثم  هلل والحمد                                            
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الحمد هلل رب العالمٌن على 

 هلل  كان   ٌلهمنً   الحمد ما                                           

ثم الصالة  بمحمود  السالم  على 

 دمحم المصطفى  من خٌر هللا                                           

واالل والصحب ثم التابعٌن فهم 

 فً سنة المجتبى  ذي سنة هللا                                          

حثحث الموكب  صوتا  لكاظمة  ما

تبؽً  جوارالنبً الهادي الى هللا                                         

 

 

 ***********************************                  
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حٌُٜٔد ح٧ٓٞح٢ٗ 
  

  
 

ارَح٤ْٛ رٖ حُِر٤َ ح٧ٓي١   رٖ   رٖ ػ٢ِ حُلٖٔ     ٛٞ حٌُٜٔد  حرٞ دمحم  

 . حُو٢َٗ ح٧ٓٞح٢ٗ ٝٛٞ أهٞ حُ٘خػَ ح٤َُٗي ح٧ٓٞح٢ٗ

 

     ُٝي  رٔي٣٘ش  حٓٞحٕ  ك٢  ٛؼ٤ي  َٜٓ  ٝه٤َ  حٗٚ  حٗؼَ ٖٓ حه٤ٚ  

حُ٘خػَ ح٤َُٗي  حكٔي  رٖ ػ٢ِ  ح٫ٓٞح٢ٗ  ُْٝ  طؼَف  ٓ٘ش ٫ٝىط٤ٜٔخ  

. ٝهي ك٠ِٚ ػ٤ِٚ  رؼٞ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى

 

:   ٖٝٓ ٗؼَٙ 

 

  ْٛ ٜٗذ ػ٢٘٤ أٗـيٝح أٝ ؿخٍٝح

  ٠٘ٓٝ كئحى١ أٜٗلٞح أٝ ؿخٍٝح                                       

 

 ٝٛٔٞ ٌٓخٕ حَُٔ ٖٓ هِز٢ ٝإ

 رؼيص ٟٗٞ رٜٔٞ ٢ٗٝ ِٓحٍ                                           

 

 كخٍهظْٜ ًٝؤٜٗـْ ك٢ ٗخظ١َ

 ح٧كٌـخٍ  ٢ُ  طٔؼِْٜ   ٓـٔخ                                             

 

 طًَٞح حُٔ٘خٍُ ٝحُي٣خٍ كٔخ ُْٜ

  ٝى٣خٍ  ٓ٘خٍُ   حُوِٞد  ا٫                                              

 

      ػخٕ  ك٢ ُٖٓ حُٜخُق  رٖ  ٣ٍُي  ٝٓيكٚ  ًؼ٤َح  ٝٓٔخ  

:  هخٍ ك٤ٚ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 



 440 

 

 ٣خ أ٣ُّٜخ حُُِٔي ح١ٌُ أٝٛخكُُٚ 

ٓخٕ ح٧ٓلَغِ                                              ِّ ٌٍ طـَِّض ُِ ََ  ُؿ

 

غِ حُ٘ؼَحَء ك٠َّ كب٠ّ٘ٗ ِٔ  ٫ طُط

َّ٘غِ                                    جُض ُْ أؿزُٖ ُْٝ أطو ِٗ  ُٞ 

 

ِٕ كب٠ّ٘ٗ ََء حُؼ٤ٞ ِٓ  إ ُْ أًٖ 

غ َٔ ٔ َٔ ٤ِي َُٓء حُ ّٜ َٖ حُ   ك٠ حُوٍٞ ٣خ حر

 

ٌٞح ػ٢ِّ٘ ك٫ِٞ أ٢ّ٘ٗ  ِٔ  ك٤ُِٔ

عِ َِ  أرو٠ ػ٠ِ ِػ٢َٟ اًحً ُْ أؿ

 

ُّْ ٖٓ ٛـٟٞ ُْٜ ٓيُف حٌُٟ   ٝأٛ

َِّ ح٧ٍكَغِ َٞ ا٠ُِ حُٔل  ٍكَغ حُو٣َ

 

١ ك٢ حٌَُٟ ََ  ُٝٞ أٗٚ ٗخَؿ٠ ٤ٟٔ

غِ ـَ ٍِ ر٣َِزٍَش ُْ أٛ   ٤١ُق حُو٤خ

 

 ُٚ َٜ ٍَ ٗو َُ ُْ أ ـ ُٜ ٢ُِ حُ  ٝاًِح ريح 

غِ َٔ ٢َُِ حَُو٘خ ُْ أٓ  ٝاًح ٣ُوخٍ 

 

ُّ هي ػِٔٞح رؤ٠ّٗ ٤ُْ ٠ُ   ٝحُّ٘خ

٢ َٓ ٓغ ٌُٓ ك٠ أػَحْٟٜ ٖٓ 

 

         ٝ ه٤َ حٕ ٗؼَحُٜخُق  حرٖ  ٣ٍُي  ك٢ ى٣ٞحٗٚ  حؿِزٚ  ٖٓ ٗؼَ 

. حٌُٜٔد  ح٫ٓٞح٢ٗ 

                                             : العماد االصبهانً عنهلال

                      (. لم ٌكن بمصر فً زمن المهذب أشعر منه)

 : حٌُظز٢ ػ٘ٚ ٝهخٍ حرٖ ٗخًَ
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 حهظٚ رخُٜخُق رٖ ٣ٍُي، ٣ٝوخٍ إ أًؼَ حُ٘ؼَ ح١ٌُ ك٢ ى٣ٞحٕ حُٜخُق )

  (اٗٔخ ٛٞ ٖٓ ٗؼَ حٌُٜٔد

 
  مٌالدٌة1166 – هجرٌة 561\   توفً فً  مصر سنة 

 

           ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رٔظخٗظٚ  ٤ٔ٣َٝ ح٠ُ حُٜ٘خػش حُ٘ؼ٣َش  ك٢ حُٔزي 

ٝحُٔؼ٠٘  ٝهخٍ حُ٘ؼَ  ك٢  حُٔيف  ٝحُـٍِ  ٝحُٞٛق ٝحُطز٤ؼش ٝحُلٌٔش  

. ٝؿ٤َٛخ 

:    ٖٝٓ  ٗؼَٙ ٌٛٙ ح٫ ر٤خص 

 

ٌُٓ٘خٛخ  ًح حكَهض ك٢ حُوِِذ َٟٓٞغ 

ُّ ٓؼٞحٛخ َِ ٖ ًح ح١ٌُ ٖٓ رَؼُي ٣ٌُ َٔ   كَ

 

ٛخ َِ ِٕ رٜـ  ٝإ ِٗكَض ٓخَء حُؼ٤ٞ

ُٓو٤خٛخ  ُْ َُ حُؼ٤ ُٓ ٍٖ طؤ ِّٟ ػ٤ ٖ أ ِٔ   ك

 

ِٖ ا٫ ٢ٌُ٥   ٝٓخ حُيَُّٓغ ٣ّٞ حُز٤َ

ٍِ َٗؼََٗخٛخ ِْ ك٢ ٍْٓ حُّي٣خ ٓ ََّ  ػ٠ِ حُ

 

ََ حَُر٤ُغ ٝاِّٗٔخ ٍأٟ  ٝٓخ أ١َِغ حُِٛ

ِٕ كَل٬ٛخ   حُيُٓغ أؿ٤خَى حُـُٜٞ

 

ٗخ  ٍِ ُٛيٝ  ََّ ِٓ  ُٖ َٕ حُز٤َ خ أرخ ّٔ ُٝ 

َٓخٛخ َٓ  َُ ُٖ حُُّ٘ـ َٖ ك٤ٜخ ح٧ػ٤  ٝأٌٓ

 

خ طليٍَّص  َّٔ  ػَيىٗخ ُىَٓٞع حُؼ٤ٖ ُ

ػ٘خٛخ َِ َِ حُـ٤َٔ ٗ ز َّٜ  ُىٍٝػخً ٖٓ حُ

 

ض َٔ ىحعِ ٝطَََؿ َٞ خ ٝهل٘خ ُِ ّٔ ُٝ 

خ ك٢ ح٠ُّٔخثَ ػ٤٘خٛخ َّٔ   ُؼ٠َ٘٤َّ ػ

 

َٞ أَّٗ٘خ ٍَ كََِ ٌ٤َٛ ٍٞسً ك٢  ُٛ  رَيص 

ِٕ حُّٜ٘خٍٟ َػزَيٗخٛخ ُٖ رؤى٣خ   َٗي٣
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َٞ ٝاّٗٔخ ـ٘خ حُو٣َ ُٛ رخً  ََ  ٝٓخ ١

َآٛخ َٓ َآسَ حُوَحثق  ِٓ  َّ   َؿ٬ ح٤ُٞ

 

َٗز٤زظ٠  ٤ُِٝشَ رِظَ٘خ ك٢ ظ٬ّ 

ََٓٔحٛخ َٟ ٝك٢ ٤َُ حٌُّٝحثِذ  ح ََ ُٓ 

 

ًُِّٔخ َٟٓ  زخ  َّٜ ُؽ أٍٝحُف حُ ٍَّ  طؤ

٣َّخٛخ ٍَ  َِ ََ ح٤ُِ رَّخ آِه ٍَ  ِّ  رخٗلخ

 

 ٜٝٓٔخ أَىٍٗخ حٌُؤّ رخطض ؿلُٜٞٗخ 

و٤َ٘خٛخ َٓ حفِ طٔو٤٘خ حٌُٟ هي  َّ  ٖٓ حُ

 

ِٚ ي ٣ّٞ حٌُّٟ٘ ك٢ ٤َٔ٣٘ ـِ َ٣ ُْ ُٞٝ 

َّ٘ز٤ِزَِش أػطخٛخ ََ حُ ِٚ ؿ٤ ِِ   ُٔخثِ

 

ٜخ ِِ َْ أٛ َِِي حُي٤ٗخ ٝٓخثِ َٓ  ك٤خ 

ٍَ ٝهخٓخٛخ َّ ح٧ٓٞ َٖٓ هخ   ٤ٓخٓشَ 

 

يَّ ١زخِػٜخ ِٟ  َّ ٖ ًََِّق ح٣٧خ َٓ ٝ 

ٍَ حُوطِٞد كؼخٗخٛخ َٖ أٛٞح   كَؼخ٣َ

 

 ػ٠ٔ َٗظَسٌ طـُِٞ روِز٢ ٝٗخظ١َ

َٛخ ح يَّ َٜ   ٛيحُٙ كب٢ّٗ ىحثٔخ أط

 

 

 

 

 

 ***********************
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 حُوخ٢ٟ حكٔي رٖ حُِر٤َح٫ٓٞح٢ٗ
 

 

 

  رٖ حُِر٤َ  رٖ ػ٠ِ  ارَح٤ْٛ  رٖ ػ٠ِ رٖ  أكٔي حرٞ حُلٖٔ ٛٞ      

.  ح ٝحُوخ٢ٟ ح٫ٓـي ح٤َُٗيرخُوخ٢ٟ حُو٠َٗ ح٧ٓٞح٠ٗ حُِٔوذ   

 

 

 ٛؼ٤ي َٜٓ، ٖٓ ر٤ض ًز٤َ رخُٜؼ٤ي  ك٢ رؤٓٞحٕ، ٢ٛٝ رِيس  ُي           ٝ

 ٛـ٣َش  ك٢  ه٤ٜيس 526\  ٝحٍٝ ٗؼَ هُٞٚ  ًخٕ ٓ٘ش ٖٓ ح٤ُُٖٞٔٔ

:ٓطِؼٜخ   

  

                                      ٝٓخ٠ُ ا٠ُ ٓخء ٟٓٞ ح٤َُ٘ ؿِش  

ُِّٓ ـ  هللا   حٓظـلَ  أٗٚ  ُٝٞ                                               

 

ىهَ ح٠ُ ٝه٤َ  ُٔخ .ٌٖٝٓ حُوخَٛس   ح٠ُ َٜٓ  حٓٞحٕ  ٝٛخؿَ ٖٓ        

ٝػ٤ِٚ ح١ٔخٍ ٍػش ٤١ِٝٔخٕ ٛٞف  َٜٓ رؼي ٓوظَ حُظخَٛ ٝؿِّٞ حُلخثِ،

:  كوخٍ ك٢ ًُي   

ح                                    ٝه٤ٔظٚ  رؤ١ٔخ١ٍ ٫ طـٍَٕ  

كبٗٔخ ٢ٛ أٛيحف ػ٠ِ ىٍٍ         

 

                                     ٫ٝ طظٖ هلخء حُ٘ـْ ػٖ ٛـَ

 كخٌُٗذ ك٢ ًحى ٓلٍٔٞ ػ٠ِ حُزَٜ

  

 ٝهي ك٠َ ٗؼَحء حُيُٝش كؤٗ٘يٝح َٓحػ٤ْٜ ػ٠ِ َٓحطزْٜ كوخّ حكل٠َ ٓؤطْ 

: حُظ٢ ٓطِؼٜخ ك٢ آهَْٛ، ٝأٗ٘ي ه٤ٜيطٚ   

  

 ٓخ ٣َُِخٝ ط٤َٔ ٌَٓح     َٛ ٓو٤ض رخُِٕٔ هَٔح
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كٌٍكض حُؼ٤ٕٞ ٝػؾ حُوَٜ رخُزٌخ ٝحُؼ٣َٞ ٝحٗؼخُض ػ٤ِٚ حُؼطخ٣خ ٖٓ ًَ 

ؿخٗذ ٝػخى ح٠ُ ُِٓ٘ٚ رٔخٍ ٝحكَ كَٜ ُٚ ٖٓ ح٫َٓحء ٝحُويّ ٝكظخ٣خ 

.حُوَٜ ٝكَٔ ا٤ُٚ ٖٓ هزَ ح٣َُُٞ ؿِٔش ٖٓ حُٔخٍ  

 

:٣وٍٞ ٜٓ٘خ ك٢ حُٔيف    

  

                                 ؿـخٍٟ  حُِٔٞى ا٠ُ حُؼ٠ِ  

  ُـٌـْٜ٘ ٗـخٓٞح ٝأٓـَٟ                               

 

                                    ٓـخثَ رـٜخ ػـٜذ حُ٘لخ   

    م ؿيحس ًخٕ ح٧َٓ آَحً                                      

   

                                        أ٣ـخّ أٟـل٠ حٌَُ٘ ٓؼَٝ 

كـخً  ٝأٓـ٠ٔ حُؼَف ٌَٗح                                

 

   ٍُٝحءٛخ، ٝطويّ ػ٘يْٛ  ٝحطَٜ رًِٜٔٞخ ٝٓيفحُوخَٛس  كؤهخّ د           

   ٝحُيٝح٣ٖٝ حُِٔطخ٤ٗش ٛـ٣َش 559\٢ُٝٝ حُ٘ظَ رؼـَ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش  ٓ٘ش

 . .رـ٤َ حهظ٤خٍٙ

 

 ًٝخٗض  ىحػ٤خً ُِو٤ِلش حُلخ٢ٔ١ حُلخكع ُي٣ٖ هللا   ح٠ُ ح٤ُٖٔ   ػْ حٍَٓ 

      ح٤ُٖٔ  طلض كٌْ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش رَٜٔ

،  ٝحَٓحثٜخ ٫ًٍٞٓ، ٝٓيف ؿٔخػش ٖٓ ًِٜٓٞخ ح٤ُٜخ  ًٝخٕ ح٤َُٗي ٓخكَ

:ٖٝٓٔ ٓيكٚ ْٜٓ٘، ػ٢ِ رٖ كخطْ حٌُٜٔح٢ٗ هخٍ ك٤ٚ   

 

                                     ُوي  أؿيرض أٍٝ حُٜؼ٤ي ٝأهلطٞح   

كِٔض أٗخٍ حُول٢ ك٢ أٍٝ هلطخٕ                                            

 

                                              ٝهـي  ًـلِض ُـ٢ ٓؤٍد رٔآٍر٢  

                                        ً   رؤٓٞحٕ   كـِٔض ػـ٠ِ أٓٞحٕ ٣ٞٓخ

 

                                          ٝإ ؿـِٜض كـو٢ ُػخٗق ه٘يف  

  كوي  ػَكض ك٢ِ٠ ؿطخٍف ٛٔيحٕ                                       
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هخ٢ٟ ه٠خس ح٤ُٖٔ، ٝىحػ٢ ىػخس ) ٝأكٌخٜٓخ، ُٝوذ  ح٤ُٖٔهِي ه٠خءصػْ 

   ا٠ُ  ٗلٔٚ  رٚ  ٓٔض ٝػِض ُِٓ٘ظٚ  ىحٍٙ  حٓظوَص رٜخ  ُٝٔخ(حُِٖٓ

 حُٔٞحُٕٞ ُٚ  ك٢ ح٤ُٖٔ   ٝأؿخرٚ ح٤ُٜخ  ٝحىػخٛخ  كٔؼ٠   حُو٬كش ٍطزش

 َٟٝرض ،رخُو٬كش  رخ٤ُٖٔ  ِْٝٓ ػ٤ِٚ ٝحُٔوَرٕٞ ٓ٘ٚ  كخػِٖ ه٬كظٚ  

هَ ٛٞ هللا  ) ٍٝ ًٝخٕ ٗوٖ حٌُٔش ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٫ (حُ٘وٞى  ) حٌُٔشرخٓٔٚ 

(ح٫ٓخّ ح٫ٓـي أرٞ حُل٤ٖٔ حكٔي) ٝػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥هَ (أكي، هللا حُٜٔي  

                                               كلٔيٙ حُيحػ٢ ك٢ ػيٕ ػ٠ِ ًُي

  كٌظذ رخ٫ر٤خص ح٠ُ ٛخكذ َٜٓ كٌخٗض ٓزذ حُـ٠ذ ػ٤ِٚ

 

ًخٕ ك٠ٌ ٖٓ ٝهي   ( هٞٙ )  ٓي٣٘ش    ٌٓز٬ ح٤ٓ٠ُنهزٞ ػ٤ِٚ ٝ  ػْ 

   : ٣ي٣ٚ  ٣٘خى١ ر٤ٖ  حٗٚ ٍأٟ ٍؿ٬ً (هٞٙ  ) ح٠ُ ىهُٞٚكخَٟح  ػ٘ي 

 ٝٛٞ ٓـط٠ حُٞؿٚ كظ٠ َٝٛ ح٠ُ - ػيٝ حُِٔطخٕ  (حكٔي رٖ حُِر٤َ )ٌٛح- 

  (ؿلٞس  )كٍٞ   ً  ر٤ٜ٘ٔخ  ًٝخٕ( ١َهخٕ)ىحٍ ح٫ٓخٍس ٝح٤ٓ٧َ رٜخ ٣ٞٓجٌ 

:هي٣ٔش كوخٍ  

  أكزٔٞٙ ك٢ حُٔطزن ح١ٌُ ًخٕ ٣ظ٫ٞٙ هي٣ٔخً-

ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ  ٓخروخ   حرٖ حُِر٤َ هي ط٠ُٞ حُٔطزن  حكٔي  ًٝخٕ       

:(حُٜخُق رٖ ٣ٍُي)ح٣َُ٘ق ح٧هلٖ ٖٓ أر٤خص ٣وخ١ذ   

  

                                           ٣ُٞـ٠ ػ٠ِ ح٢ُ٘ء حٌٗخُٚ

ح  أهـ  ُـٌٜح ٛـٌح    ك٤ٜزق                                                    

 

                                            أهخّ ػ٠ِ حُٔطزن حرٖ حُِر٤َ 

     ح  ك٠ُٞ ػ٠ِ حُٔطزن حُٔطزن   

 

:                                            ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ حكٔي  رٖ حُِر٤َ   

 

                                             طٞح٠ٛ ػ٠ِ ظ٢ِٔ ح٧ٗخّ رؤَْٓٛ  

    ٝأظِْ ٖٓ ٫هـ٤ض أِٛـ٢ ٝؿ٤َح٢ٗ

 

                                                      ٌَُ حَٟٓء ٤ٗطـخٕ ؿـٖ ٤ٌ٣يٙ

     رٔٞء ٢ُٝ ىٕٝ حٍُٟٞ حُق ٤ٗطخٕ
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:(١َهخٕ )٤ٓ٬َُ كوخٍ رؼٞ حُلخ٣َٟٖ   

 

كٖٔ رٖ حٍ ) ـ ٣ؼ٢٘  حٌُٜٔد  كبٕ أهخٙ  ح٠ُ حَُؿَ  طلٖٔ  ٣٘زـ٢ حٕ- 

   ٣ٔظؼطلٚ  حٕ  ٫ٝ أٓظزؼي(  حرٖ ٣ٍُي  حُٜخُق) ٖٓ هِذ  ه٣َذ- (حُِر٤َ

.  كظوغ ك٢ هـَ ػ٤ِٚ   

 

كِْ ٣ٔٞ ػ٠ِ ًُي ؿ٤َ ٤ُِش أٝ ٤ُِظ٤ٖ، كظ٠ ٍٝى ٓخع ٖٓ حُٜخُق : هخٍ

 ٝح٩كٔخٕ  َٓحكٚ رٌظخد ٣ؤَٓٙ ك٤ٚ رخ٬١م (١َهخٕ ) ا٠ُ (حرٖ ٣ٍُي)

ً (١َهخٕ)ا٤ُٚ كؤك٠َٙ  ٖٓ ٓـ٘ٚ ٌَٓٓخ . 

:ٝ  ك٢ ًُي  ٣وٍٞ    

 

                                                 ٓٔل٘ـخ ُي٤ٗخٗخ رٔخ روِض رٚ   

  ػ٤ِ٘خ ُْٝ ٗللَ رـَ حَٓٝٛخ                              

 

                                               ك٤خ ٤ُظ٘خ ُٔخ كَٓ٘خ ٍَٓٝٛخ   

   ٝه٤٘ـخ أًٟ آكخطٜخ ٍَٝٗٝٛخ                                  

 

ٝحُ٘ٔذ هز٤ق حُٔ٘ظَ   ُِٝٓ٘ظٚ ٖٓ حُؼِْ   ٝك٠ِٚ  ًخٕ ػ٠ِ ؿ٬ُظٚ       ٝ

أٓٞى حُـِيس ؿْٜ حُٞؿٚ ٓٔؾ حُوِوش ًح ٗلش ؿ٤ِظش ٝحٗق ٓز١ٞٔ، ًوِوش 
 .حُِٗٞؽ، ه٤َٜحً

 

 ً٘ض أٗخ ٝح٤َُٗي رٖ حُِر٤َ ٝحُلو٤ٚ : رؼٞ حٛلخرٚ هخٍ ٖٝٓ حهزخٍٙ  

٤ِٓٔخٕ حُي٢ِٔ٣، ٗـظٔغ رخُوخَٛس ك٢ ٍِٓ٘ ٝحكي كـخد ػ٘خ ح٤َُٗي ١ٝخٍ 

حٗظظخٍٗخ ُٚ ًٝخٕ ًُي ك٢ ػ٘لٞحٕ ٗزخرٚ ٝارخٕ ٛزخٙ كـخءٗخ، ٝهي ٠٠ٓ 

ٓخ أرطؤ ري ػ٘خ؟ كظزْٔ ٝهخٍ ٫ طٔؤُٞح ػٔخ ؿَٟ : ٓؼظْ حُٜ٘خٍ، كوِ٘خ ُٚ 

ٍَٓص ح٤ُّٞ : ٫ ري ٖٓ ًُي، كظٔ٘غ، ٝأُلل٘خ ػ٤ِٚ، كوخٍ: ػ٠ِ ح٤ُّٞ كوِ٘خ

رخُٟٔٞغ حُل٢ٗ٬، ٝحًح حَٓأس ٗخرش ٛز٤لش حُٞؿٚ ٤ٟٝجش حُٔ٘ظَ كٔخٗش 

حُوِن ظ٣َلش حُ٘ٔخثَ كِٔخ ٍأط٢٘ ٗظَص ا٢ُ ٗظَ ٓطٔغ ٢ُ ك٢ ٗلٔٚ 

كظٞٛٔض أ٢٘ٗ ٝهؼض ٜٓ٘خ رٔٞهغ ٤ٔٗٝض ٗل٢ٔ ٝأٗخٍص ا٢ُ رطَكٜخ، 

 كظزؼظٜخ

٢ٛٝ طيهَ ك٢ ٌٓش ٝطوَؽ ٖٓ حهَٟ كظ٠ ىهِض ىحٍحً ٝأٗخٍص ا٢ُ 

كيهِض، ٍٝكؼض حُ٘وخد ػٖ ٝؿٚ ًخُؤَ ك٢ ٤ُِش طٔخٓٚ ػْ ٛلوض ر٤ي٣ٜخ 
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إ ٍؿؼض : ٣خ ٓض حُيحٍ كُِ٘ض ا٤ُٜخ ١لِش، ًؤٜٗخ كِوش هَٔ ٝهخُض: ٓ٘خى٣ش

   : طز٤ُٖٞ ك٢ حُلَحٕ طًَض ٤ٓيٗخ حُوخ٢ٟ ٣ؤًِي، ػْ حُظلظض ٝهخُض

  ٫ أػي٢٘ٓ هللا اكٔخٗٚ رل٠َ ٤ٓيٗخ حُوخ٢ٟ أىحّ هللا ػِٙ 

 .  كوَؿض ٝحٗخ ه٣ِخٕ هـ٬ً، ٫ أٛظي١ ا٠ُ حُط٣َن

 

    (حُٜخُق رٖ ٣ٍُي) ٤ُِش ػ٘ي صاؿظٔغ  ):     ٝهخٍ  ٣ظليع ػٖ ٗلٔٚ 

 ػ٤ِْٜ ٓٔؤُش ك٢ حُِـش كِْ ٣ـذ ػٜ٘خ ٣ض ٝؿٔخػش ٖٓ حُل٬٠ء كؤُن

                                                        (كخؿزظٜخ  حكيح رخُٜٞحد

                                                :كخػـذ رٚ حُٜخُق كوخٍ ح٤َُٗي  
ً  ٓخ ٓجِض ه٢ ػٖ ٓٔؤُش ا٫ ٝؿيط٢٘ أطٞهي كٜٔخ

ً :                                            كوخٍ حرٖ هخىّٝ، ًٝخٕ كخَٟح  

 

ٖٓ ٗخٍ هِوـ     ـض ٝكوض ًَ حُ٘خّ كٜٔخ: إ هِض  

 

ٛيهض، كٔخ ح١ٌُ     أ١ـلخى كظ٠ َٛص كلٔخ: هِ٘خ  

 

                                           :ٝهخٍ ٣خهٞص ك٢ ٓؼـْ ح٫ىرخء

   أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُِر٤َ حُـٔخ٢ٗ ح٫ٓٞح٢ٗ ح١َُٜٔ، ٣ِوذ رخ٤َُٗي )

٤ً٘ٝظٚ حرٞ حُل٤ٖٔ، ٓخص ٓ٘ش حػ٘ظ٤ٖ ٝٓظ٤ٖ ٝهٔٔٔخثش، ػ٠ِ ٓخ ًٌَٗٙ، 

ًٝخٕ ًخطزخً ٗخػَحً كو٤ٜخ ٗل٣ٞخً ُـ٣ٞخً، ٗخٗجخً، ػ٤َٟٝخً، ٓئٍهخً ٓ٘طو٤خً، 
                     .( ٜٓ٘يٓخً ػخٍكخً رخُطذ ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُ٘ـّٞ، ٓظل٘٘خً

 

1167-   ٛـ٣َش 562\ هظَ ظِٔخً ٝػيٝحٗخً ك٢ ٓلَّ ٓ٘ش  ٝه٤َ   

.                                                                     ٬٤ٓى٣ش   

 ػ٘ي ىهُٞٚ ح٠ُ حُز٬ى  ( ٤َٗ ًٞ)ك٤ِِٔٚ ح٠ُ أٓي حُي٣ٖ: ٝحٓخ ٓزذ ٓوظِٚ

 ٣َُٝ حُؼخٟي، كطِزٚ، كخهظل٠  ( ر٘خٍٝ)ٌٝٓخٗزظٚ ُٚ ، ٝحطَٜ ًُي

 ح٠ُ  ( ٬ٛف حُي٣ٖ ٣ٞٓق رٖ ح٣ٞد)رخ٫ٌٓ٘ي٣ٍش ٝحطلن حُظـخء حُِٔي

ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش ٝٓلخَٛطٚ رٜخ كوَؽ حرٖ حُِر٤َ ٍحًزخً ٓظوِيحً ٤ٓلخً ٝهخطَ ر٤ٖ 

كوي ٣ي٣ٚ ُْٝ ٣ٍِ ٓؼٚ ٓيس ٓوخٓٚ رخ٫ٌٓ٘ي٣ٍش ا٠ُ حٕ هَؽ ٜٓ٘خ كظِح٣ي 

 ػ٤ِٚ ٝحٗظي ١ِزٚ ُٚ، ٝحطلن حٕ ظلَ رٚ ػ٠ِ ٛلش ُْ طظلون ُ٘خ،  (ٗخٍٝ)

 . ٝػ٠ِ ٍأٓٚ ١َ١ٍٞ ٍٝٝحءٙ ؿِٞحُ ٣٘خٍ ٓ٘ٚ  رؼ٤َكؤَٓ رخٜٗخٍٙ ػ٠ِ

 

:  حُل٠َ رٖ أر٢ حُل٠َ حٗٚ ٍآٙ ػ٠ِ طِي حُلخٍ ح٤ُ٘٘ؼش ٝٛٞ ٣٘٘يٝهخٍ   
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 إ ًخٕ ػ٘يى ٣خ ُٓخٕ رو٤ش     ٓٔخ ط٤ٜٖ رٚ حٌَُحّ كٜخطٜخ

 

 ٝأَٓ رٚ رؼي اٜٗخٍٙ رَٜٔ  ػْ ؿؼَ ٣ْٜٜٔ ٗلظ٤ٚ رخُوَإٓ           

    ٝحُوخَٛس حٕ ٣ِٜذ ٗ٘وخً، كِٔخ َٝٛ رٚ ح٠ُ حُ٘٘خهش ؿؼَ ٣وٍٞ ُِٔظ٢ُٞ

.  ػْ ِٛذ (ػـَ ػـَ ك٬ ٍؿزش ٣ٌَُِْ ك٢ حُل٤خس رؼي ٌٛٙ حُلخٍ )  

 

:كـخؽ رٖ ح٤ُٔٔق ح٧ٓٞح٢ٗ     ٝهخٍ      

 إٔ حرٖ حُِر٤َ ىكٖ ك٢ ٟٓٞغ ِٛزٚ، كٔخ ٠ٓض ح٣٫خّ ٝح٤ُِخ٢ُ كظ٠ هظَ )

ٗخٍٝ ٝٓلذ، كخطلن إٔ كلَ ُٚ ٤ُيكٖ كٞؿي ح٤َُٗي رٖ حُِر٤َ ك٢ حُللَس 

ٓيكٞٗخً كيك٘خ ٓؼخً ك٢ ٟٓٞغ ٝحكي، ػْ ٗوَ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ رؼي ًُي ح٠ُ 

   (.طَرش ُٚ روَحكش َٜٓ حُوخَٛس

 

ُِٓ٘ش ػخ٤ُش ٖٓ حُؼِْ ٝحُّ٘ٔذ ُٝٚ ح  ًًٝخٕ   حُوخ٢ٟ ح٤َُٗي ح٫ٓٞح٢ٗ 

أٝكي ػَٜٙ ك٢ ػِْ حُٜ٘يٓش  ًٝخٕ  ًؼ٤َ ٖٓ حُٔئُلخص ح٧ىر٤ش ٝحُؼ٤ِٔش

:       ُٚ هُٞٚ ًًَ  حُ٘ؼَ ٝٓٔخ ٝ ٝح٫ىحد س ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝحُؼِّٞ حَُ٘ػ٢

   

 

                                       ؿـِض ُي١ حَُُح٣خ رَ ؿِض ٢ٔٔٛ   

    ٝٛـَ ٣ـ٠َ ؿ٬ء حُٜخٍّ حًٌَُ

 

                                          ؿـ١َ٤  ٣ــ٤َٙ ػٖ كٖٔ ٤ٗٔظٚ 

  ٛـَف حُِٓخٕ ٝٓخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُـ٤َ

 

                                        ُـٞ ًـخٗض حُـ٘خٍ ٤ُِخهٞص ٓلَهش

    ُـٌخٕ ٣ـ٘ظزٚ حُـ٤خهٞص رـخُلـَ

 

                                        ٫ طـــ٣َٖ رـؤ١ٔخ١ٍ ٝهـ٤ٔظٜخ   

   كـؤٗٔخ  ٛـ٢ أٛـيحف ػ٠ِ ىٍٍ

 

                                      ٫ٝ  طـظٖ هـلخء حُ٘ـْ ٖٓ ٛلَ    

   كخٌُٗذ ك٢ ًحى ٓلٍٔٞ ػ٠ِ حُزَٜ
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                                                         : ُٝٚ ح٠٣خ 

                                             

                                         كبٕ حُظيح٢ٗ ٍرٔخ أكيع حُو٬

          ٝإ حُظ٘خث٢ ٍرٔخ ُحى ك٢ حُٞى

 

                                        كب٢ٗ ٍأ٣ض حُْٜٔ ٓخ ُحى رؼيٙ

  ػٖ حُوّٞ ا٫ ٣ُي ك٢ حٌَُ٘ ٝحُلٔي

 

                                        ُٖٝ ٣ٔظل٤ي حُزيٍ أًَٔ ٍٗٞٙ

  ٖٓ حُْ٘ٔ ا٫ ٝٛٞ ك٢ ؿخ٣ش حُزؼي

   

 

:ٝهي طَى ٓئُلخص ٝحػخٍح  ًؼ٤َٙ  ٜٓ٘خ         

 1  ـ حَُٓخُش حُل٤ٜز٤ش                                                 

  ـ ؿ٘خٕ حُـ٘خٕ ٣ٍٝخٝ ح٫ًٛخ2ٕ                                   

ـ ٤٘ٓش ح٧ُٔؼ٢ ٝرِـش حُٔيػ٠ ك٢ ػِّٞ ًؼ٤َس3                       

   ـ حُٔوخٓخص4                                                               

 5 ـ حُٜيح٣خ ٝحُطَف                                                     

 6 ـ ٗلخء حُـِش ك٢ ٓٔض حُوزِش                                        

                                                            ى٣ٞحٕ ٗؼَ - 7

             

:                                                                 ٖٝٓ ُط٤ق ٗؼَٙ      

   

                                         ٝطَٟ حُٜـَس ٝحُ٘ــّٞ ًؤٗٔخ  

    طٔو٢ ح٣َُخٝ رـيٍٝ ٦ٕٓ

 

                                             ُٞ ُْ طٌٖ َٜٗحً ُٔخ ػخٓض رٜخ  

   أريحً ٗـّٞ حُلٞص ٝح١َُٔخٕ

 

:                                   ٝحهظْ رلؼ٢ رٌٜٙ حُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَٙ     

 

                                                  ٝٓـَٝح ٝهي ًظٔٞح حُـيحس ٤َْٔٓٛ 

  ٟٝـ٤خء ٗـٍٞ حُْ٘ٔ ٓخ ٫ ٣ٌظْ                                             
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                                       ٝطـزيُٞح حٍٝ حُؼو٤ن ػٖ حُل٠ٔ 

     ٍٝص ؿـل٢ٗٞ أ١ حٍٝ ٣ـٔٔٞح

 

                                     ٗـُِٞح  حُؼ٣ٌذ، ٝاٗٔخ ك٢ ٜٓـظ٢ 

      ٗـُِٞح ٝكـ٢ هـِذ حُٔظ٤ْ ه٤ٔٞح

 

                                   ٓـخ َْٟٛ ُٞ ٝىػٞح ٖٓ حٝىػٞح   

    ٗـخٍ  حُــَحّ ِٝٓٔٞح ٖٓ أِٓٔٞح

 

                                   ْٛ ك٢ حُل٘خ إ أػَهٞح أٝ أٗؤٓٞح 

      أٝ  أ٣ـٔ٘ٞح أٝ أٗــيٝح أٝ أطٜٔٞح

 

                                      ٝٛـْ ٓــخٍ حُلٌَ ٖٓ هِز٢ ٝإ    

   رـؼي حُـِٔحٍ كٜلٞ ػ٢٘٤ ٓؼْٜ

 

                                             أكـزخر٘خ ٓـخ ًـخٕ حػظْ ٛـًَْ 

    ػـ٘ي١ ُٝـٌٖ حُـظلَم حػـظْ

 

                                           ؿـزظْ ، ك٬ ٝهللا ٓخ ١َم حٌَُٟ 

    ؿـل٢٘  ُٝـٌٖ ٓـق رؼيًْ حُيّ

 

                                               ُٝػـٔظْ اٗـ٢ ٛـزٍٞ رـؼيًْ 

هـِظْ  ٓـخ  ُـوـ٤ظْ  ٫      ٛـ٤ـٜخص  

 

                                               ٝاًح ٓـجِض رـٖٔ أٛـ٤ْ ٛزخرش  

     هـِض  حُـ٣ٌٖ ٛـْ ح٣ٌُٖ ْٛ ْٛ

 

                                               حُـ٘ـخ٤ُُٖ  رـٜٔـظ٢ ٝرـٔوِظ٢ 

   ٝٓـ٢  حُـ٣ٞٔيح ٝحُٔٞحى ح٫ًَّ

 

                                          ٫  ًٗذ ٢ُ ك٢ حُزؼي أػَكٚ ٟٓٞ

     أٗـ٢ كـلظض حُـؼٜي ُـٔخ ه٘ظْ
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                                             كـؤهٔض  كـ٤ٖ ظـ٘ظْ ٝػيُض ُْ  

     ح  ؿـَطْ، ٝٓـٜيص ُـٔخ ٗـٔظْ

 

                                           ٣ـخ  ٓـلَهخً هِز٢ ر٘خٍ ٛيٝىْٛ  

    ٍكـوخً كـل٤ٚ ٗـخٍ ٗـٞم ط٠َّ

 

                                              ٛـزخرش    حٓـؼَطْ  كـ٤ٚ ُـ٤ٜذ

  ٓـٌْ٘  ا٫ رـوَد  ٫  طـ٘ـطل٢                                                   

 

                                         ٣ـخ ٓـخ٢ً٘ أٍٝ حُؼ٣ٌذ ٓو٤ظْ   

    ىٓـؼ٢ اًح ٟـٖ حُــٔخّ حَُُّٔ

 

                                              رـؼيص ٓـ٘خٌُُْ ٝٗـ٢ ِٓحًٍْ   

    ٝػـٜٞىًْ  ٓـللٞظش ٓـٌ ؿزظْ

 

                                                ٫ ُـّٞ ُـ٨كزخد كـ٤ٔخ هي ؿ٘ٞح 

    كـٌٔظْٜ كـ٢ ٓـٜـظ٢ كظلٌٔٞح

 

                                                  أكـزخد هـِز٢ أػـَٔٝٙ رًًٌَْ 

      كـِطخُٔخ كـلع حُـٞىحى حُـِْٔٔ

 

                                                أكـزخد هـِز٢ أػـَٔٝٙ رًًٌَْ   

   ػـٖ رؼٞ ٓخ ٣ِو٠ حُلئحى حُٔـَّ

 

                                                   ًـْ  طـظِٔٞٗخ هـخى٣ٍٖ ٝٓـخُ٘خ  

    ٝٗـؤ٣ـظْ  ٝهـطـؼظْ ٝٛــَطْ

 

                                                       ٍٝكـِـظْ  ٝرـؼـيطْ ٝظـِٔظْ  

     ٝٗـؤ٣ـظْ  ٝهـطـؼظْ ٝٛــَطْ

 

                                                ٛـ٤ٜخص  ٫ أٓـًِْٞ أرـيحً َٝٛ    

   ٣ـِٔٞح  ػٖ حُز٤ض حُلَحّ حُٔلَّ
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                                                    ٝحٗـخ حُـ١ٌ ٝحِٛض ك٤ٖ هطؼظْ 

   ٝكـلظض  أٓزخد حُٜٟٞ حً ه٘ظْ

 

                                              ؿـخٍ حُـِٓخٕ ػـ٢ِ، ُٔخ ؿَطْ  

     ظـِٔخً  ٝٓـخٍ حُـيَٛ ُـٔخ ِٓظْ

 

                                           ٝؿـيٝص  رـؼي كـخٍهٌْ ًٝؤ٢٘ٗ   

    ٛـيف  ٣ـَٔ رــخٗز٤ٚ ح٧ٓـْٜ

 

                                              ٝٗـُِض ٓـوٍٜٞ حُـلئحى رـزِيس  

   هـَ حُـٜي٣ن رـٜخ ٝهَ حُيٍْٛ

 

                                         كـ٢  ٓؼَ٘ هِوٞح ٗوٞٙ رٜخثْ 

      ٣ـٜيح  رـٜخ كـٌَ حُِز٤ذ ٣ٝزْٜ

 

                                           إ  ًـٍٞٓٞح ُْ ٣ٌَٓٞح أٝ ػِٔٞح  

     ُـْ  ٣ؼِٔٞح أٝ ه١ٞزٞح ُْ ٣لٜٔٞح

 

٫ٝ ػـ٘ـيْٛ   ح٥ىحد  ٫ طـ٘ـلن  

   ح٫كـٔخٕ ٣ـؼَف ك٢ ًؼ٤َ ْٜٓ٘

 

                                         ٛـْ ػٖ حُٔؼَٝف كظ٠ ٣ٔٔؼٞح   

    ٛــَ حُـ٬ٌّ كـ٤ويٓٞح ٣ٝويٓٞح

 

                                            كخهلل ٣ــ٢٘ ػـْٜ٘ ٣ٝـ٣ِي كـ٢  

     ُٛـي١ ُـْٜ ٣ٝـلي أ١َٓ ْٜٓ٘

 

 

********************* 
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    حرٖ حُو٘خد
 

 

 

 رٖ   ػزي هللا   رٖ  أكٔي  رٖ  أكٔي  رٖ  رٖ أكٔي  ػزي هللا أرٞ دمحم      ٛٞ 

.   ( حرٖ حُو٘خد )  ٠ٌ٘٣ٝ حُزـيحى١ َٜٗ

 

 1099 –ٛـ٣َش 492\  ٓ٘ش حػ٘ظ٤ٖ ٝطٔؼ٤ٖ ٝأٍرؼٔخثش  رزـيحى ُٝي  

أر٢  . ٬٤ٓى٣ش  ٗ٘ؤ ك٤ٜخ  ٝىٍّ  ػ٠ِ  ح٣ي١ ؿِٔخثٜخ ٝحىرخثٜخ  ْٜٓ٘ 

٣ٝل٠٤ رٖ ػزي حُٞٛخد  حُوخْٓ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ حَُرؼ٢ ، ٝأر٢ ح٢َُٓ٘ ، 

رٖ  هللا  حُز٘خء ، ٝٛزش   ؿخُذ  حُزخٍع ، ٝأر٢  ػزي هللا  ٓ٘يٙ ، ٝأر٢ رٖ 

 ٝأر٢   حُِـش   ٤ٗن  حُٔلٍٞ رٖ  أر٢ ػ٢ِ  ح٧ىد ػٖ ٝأهٌ   حُل٤ٜٖ

 رٖ أر٢ ٣ُي حُل٤ٜل٢ ، ٝأر٢ ٍٜٓ٘ٞ   حُ٘ـ١َ ، ٝػ٢ِ  رٖ حُٔؼخىحص

  كخم كظ٠  .  حُ٘ل١ٞ   ؿٞحَٓى   رٖ حُـٞح٤ُو٢ ، ٝأر٢ رٌَ رٖ ٓٞٛٞد

 ًٝخٕ  ًح ه٢  ؿ٤َٔ  ٤ِٓٝق  ٝه٤َ  حٗٚ     حُِٔخٕ  ػِْ  ك٢   ُٓخٗٚ أَٛ

٤ٗجخ ًؼ٤َح ، ٝرخُؾ ك٢ حُٔٔخع كظ٠ هَأ ػ٠ِ  ًظذ روطٚ ح٤ُِٔق ح٠ُٔز١ٞ 

   ػَٜٙ  أَٛ ًخٕ  آخّٝ . ٣ٞٛق ٫   ٤ٗجخ   حٌُظذ  ٖٓ أهَحٗٚ ، ٝكَٜ

. ك٢ ػِْ حُؼَر٤ش 

 

 أ٣ٔي حُولخ أٝ ٣وَٜ ؟ : اٗٚ ٓجَ :  ٝه٤َ       

.  ًٝخٕ ِٓحكخ . ٣ٔي ، ػْ ٣وَٜ : كوخٍ 

 

 ػَٝ حػ٘خٕ ػ٤ِٚ ٗؼَح ُٜٔخ ، كٔٔغ ٨ٍُٝ : ٝه٤َ 

 . أٗض أٍىأ ٗؼَح ٓ٘ٚ :  ػْ هخٍ 

 ٤ًق طوٍٞ ٌٛح ُْٝ طٔٔغ هٍٞ ح٥هَ ؟: هخٍ 

.  ٧ٕ ٌٛح ٫ ٣ٌٕٞ أٍىأ ٓ٘ٚ :  هخٍ 

 

 :  ٝه٤َ  ؿخء  ح٤ُٚ  ٍؿَ  ٓلئٝى  كوخٍ ُٚ 



 454 

  ٓخ ري ؟ -

 .حى١ إف: هخٍ  - 

 . ٣ٞؿؼي   ُْ ُٞ ُْ طِٜٔٙ :  ُٚ هخٍف 

 

ٓظز٫ٌ ، ٣ِؼذ رخُ٘طَٗؾ  رو٬٤  ًخٕ  ٝك٢ ٛلخطٚ حُ٘و٤ٜش  ه٤َ  حٗٚ  

 ًٝخٕ ٫ ٣ٌظَع  رِٔزٔٚ   ػ٠ِ حُط٣َن ، ٣ٝوق ػ٠ِ حُٔ٘ؼًٞ ، ٣ِٝٔف

  ٖٓ   ٝطظوطغ كظ٠ طٔٞى  ٓيس طزو٠ف   رخُؼٔخٓش  ٣ظؼًْٔخٕ ٫ٝ رٜ٘يحٓٚ  ف

   .ٍم حُؼٜخك٤َ  ً حُٞٓن ٝػ٤ِٜخ

   ًٝخٕ هٌٍح ٣ٔظو٢ طَٟٔ ١ ّ ٍٝ طِٝؽ ١  ٖٝٓ حهزخٍٙ  حُ٘و٤ٜش  حٗٚ ُْ 

  رؤٓٞء كخٍ كِٔخ َٓٝ  ٝػخىٙ  حٛلخرٚ  كٞؿيٝٙ   ٌٍٓٔٞس ،  رـَس

  ٗظ٤لخ   ػٞرخ  رٖ حُلَحء ا٠ُ ىحٍٙ ، ٝأُزٔٚ ك٘وِٚ حُوخ٢ٟ أرٞ حُوخْٓ 

 ٝهق ح  حٛلخرٚ ح٣ٌُٖ ُحٍٝٙ   حٗٚ  ح٧َٗرش ٝحُٔخٍٝى كؤٜٗيُٚ ٝأك٠َ

.   هلل طؼخ٠ُ  ًظزٚ 

 

ٝرخع أًؼَٛخ أ٫ٝى حُؼطخٍ كظ٠ رو٢ ػَ٘ٛخ  كو٤َ  حٜٗخ  طلَهض رؼي حُٞهق  

.  حُٔؤ٤ٗٞٓش  ، كظَى رَرخ١ 

فً األدب والنحو والتفسٌر والحدٌث والنسب والفرابض كان عالما  
والحساب وحفظ الكتاب العزٌز بالمراءات الكثٌرة، وكان متضلعاً من 

   والجمالاٌة الحسنغالعلوم وله فٌها الٌد الطولى، وكان خطه فً 

: ومن شعره  ٌصؾ شمعة فٌمول   

  صفراء من ؼٌر سمام بها 

  الشافٌه  أمها  وكانت   كٌؾ                                    

   مكتٍس    باطنها  عارٌةٌ

  كاسٌه  عارٌةً  بها  فاعجب                                     

:  ولال فً لؽز   

 وذي أوجٍه لكنه ؼٌر بابح 

بسٍر وذو الوجهٌن للسر مظهر                                      
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  تناجٌن باألسرار أسرار وجهه 

  تنظر    دمت  ما    فتسمعها                                    

 

  حُزـيحى١ ح٫ٓخّ حُ٘ل١ٞ حُٔلَٔ حُٔليع أٗظَٟ حرٖ حُو٘خد   ٝه٤َ  

ً ح٫ى٣ذ   ٣ٌٖ ػ٘يٙ ٢ٗء   ى٣٘خٍ ُْٝ ثشحّّ روْ  ًظزخ

. حٌُظذٝىكغ حػٔخٕ ىحٍٙ   ٝرخع  ك٠٠ٔ

 

 ٓ٘ش ٓزغ  حُٔزخٍى ػخُغ َٜٗ ٠ٍٓخٕحٍػ٤٘ش حُـٔؼش        طٞك٢ رزـيحى 

 ريحٍ أر٢   رزخد ح٧ُؽ ٬٤ٓى٣ش 1172  - ٛل٣َش 567 ٝٓظ٤ٖ ٝهٔٔٔخثش

  ك٢ ؿخٗذ حَُٛخكش  رزخد كٍَد  أكٔي   رٔوزَس  ٝىكٖ رٖ حُلَحء حُوخْٓ 

. ٖٓ رـيحى 

 

: هخٍ حرٖ حُٔزخٍى  ػ٘ٚ 

 

 ًخٕ حرٖ حُو٘خد اًح ٗٞى١ ػ٠ِ ًظخد ، أهٌٙ ١ٝخُؼٚ ، ٝؿَ ٍٝهٚ ،  )    

.   ك٤٘ظ٣َٚ رَهٚ  ٛٞ ٓوطٞع: ػْ ٣وٍٞ 

 

ُؼِٚ طخد ، كوي هخٍ ػزي هللا رٖ أر٢ حُلَؽ حُـزخث٢ ٍأ٣ض حرٖ حُو٘خد : هِض 

ؿلَ : ٓخ كؼَ هللا ري ؟ هخٍ : ٝػ٤ِٚ ػ٤خد ر٤ٞ ، ٝػ٠ِ ٝؿٜٚ ٍٗٞ ، كوِض 

ٖٓٔ   حُؼِٔخء  ٢ُ ، ٝىهِض حُـ٘ش ، ا٫ إٔ هللا أػَٝ ػ٢٘ ٝػٖ ًؼ٤َ ٖٓ

.  (٣ؼَٔ  ٫ 

 

 

 

 

 

**************************             
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ػٔخٍس رٖ ػ٢ِ  ح٢٘ٔ٤ُ             

 
  

 

 حُل٢ٌٔ   ٣ُيحٕ  رٖ  رٖ ػ٢ِ ػٔخٍسحرٞ دمحم  ٗلْ حُي٣ٖ  ٛٞ         

 . حٌُٔكـ٢ ح٢٘ٔ٤ُ

 

 رخُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ  (  حٍُِحثذ)  ك٢ ه٣َش (  طٜخٓش) ك٢ ُٝي             

 طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ح٢ُٝ٧ ك٢ ه٣َظٚ ٝػَف  ٬٤ٓى٣ش1116 –ؿ٣َش 515ٙ  \ٓ٘ش

كخَٟس  ( ُر٤ي )   ٓي٣٘ش  ا٠ُ  حُؼِْ  ػْ حٍطلَ ُطِذ (حُليه٢ ػٔخٍس ) د

حُؼِْ ٝح٤ُٔخٓش ٝأ١خٍ حُزوخء رٜخ ُٝلض ٗظَ ٓؼ٤ِٔٚ ر٬ٔٓش ُـظٚ ًُٝي إٔ 

   ُٝـظْٜ أَٛ ه٣َظٚ ُْ ٣وظِطٞح رـ٤َْٛ كلخكظٞح ػ٠ِ ٛلش ػزخٍحطْٜ

.  رِيطٚ   ٝرؤَٛ   رٚ ٓؼخٍ ح٩ػـخد كٌخٕ ًُي  أُٔ٘ظْٜ  ٬ٓٝٓش 

ُظ٤ِٔٙ  (حُل٢َٟ ػٔخٍس ٝحػٔخٍس حُلو٤ٚ ) دػَف  (  ُر٤ي) ٓي٣٘ش  ك٢ ٝ

 ( ٛ٘ؼخء) ُحٍ   ٝهي ك٤ٚ  كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ٝؿِذ ك٢  ٝأؿخى حُؼِْ حُلوٚ ٝك٢ 

 ػٞحْٛ ٓٔخُي ٤٘ٔ٣ش ك٢ ًُي ًٙ حُٔيٕ ًخٗض ٝٙ –  (ػيٕ) ٝ (ؿزِش )ٝ

 ك٢   ًٔخ ػَٔ (حُ٘خػَ ػٔخٍس )ٝٓيف ًِٜٓٞخ ٝػَف ك٤ٜخ د- -حُٞهض

   ك٤ٜخ ٓؼظٔيح ػ٠ِ ػ٬هخطٚ حُٞحٓؼش ٝٗـق  حُؼٞحْٛ  ر٤ٖ ٌٛٙ حُظـخٍس 

  ح٫ؿظٔخػ٤ش  ٖٓ ٌٓخٗظٚ  ػَٝس ٓخ٤ُش ُحىص  ٌٓٞٗخ٣٫ُٞخص ح  ٌٛٙ حٍرَؽ

ٓيف ػٔخٍس ِٓطخٕ ح٤ُِٜل٤٤ٖ   ٝهي  .  ٖٓ ػ٬هخطٚ  ٝٝٓؼضٝحُؼوخك٤ش  

 : كوخٍ ػٔخٍس . ح٠٣خ  ٗخػَحٌٛح ًخٕ ٝ كؤؿخُٙ رِٜش ٝه٤ٜيس  ( ؿزِش)ك٢

 

 كؼٞٝ ػٖ ٗؼ١َ ر٘ؼَ ُٝحى٢ٗ 

 ػطخء كٌٜح ٍأّ ٓخ٢ُ ًٝح ٍرل٢                                      

 

 ٗووض ا٤ُٚ حُ٘خّ كظ٠ ُو٤ظٚ 

  كٌ٘ض ًٖٔ ٗن حُظ٬ّ ا٠ُ حُٜزق                                     
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 حُليه٢ حُل٢ٌٔ ح٢٘ٔ٤ُ حُلو٤ٚ حُل٢َٟ  ػٔخٍس             ًٝخٕ  ٣وخٍ  ػ٘ٚ 

ح٧ى٣ذ   حُٔل٤َ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔئٍم حُوط٤ذ  حُٔ٘خظَ حُظخؿَ حُ٘خػَ حَُكخُش

 ٗي٣ْ حُِٔٞى ٤َٔٓٝ حٍُُٞحء ٓظؼيى حُٔٞحٛذ ٣لذ ٓؼخ٢ُ ح٧ٍٓٞ ًٝ ٍٝف 

   ٝكخم ِٝٓذ  ُٓخٗٚ   رَٜ أَٛ  ػـ٤زش  ٝهيٍس  ٝٗلْ ػ٣ِِس ٝػخرش

 . ْٛأهَحٗٚ ٝؿِذ

 

          ُٝٔخ  ؿخء  ح٠ُ  ٌٓش  حٌَُٔٓش  ٫ىحء  ك٠٣َش  حُلؾ  

   ٝػَف ٝأَٓحثٜخ ٬٤ٓى٣ش  ٝهخ٢ُ  ػِٔخثٜخ  1154- ٛـ٣َش 549\ ٓ٘ش  

     ٛخْٗ  رٖ هخْٓ  أ٤َٓٛخ   رٚ  أػـذ ٝهي  (حُل٢ٌٔ ػٔخٍس )  د    ك٤ٜخ

  ح٠ُ   ا٠ُ َٜٓ ح٤ٓ٫َ  هخْٓ  أٝكيٙ ف  كخػـذ  رٚ ،( رٖ ك٤ِظش هخْٓ   )

\   ٓ٘ش  ٖٓ  ٍر٤غ ح٧ٍٝ  َٜٗ  ك٢  كِٜٞٛخ (حُلخثِ)   حُلخ٤٤ٔ١ٖ ه٤ِلش

  (حُلخثِ رٖ حُظخَٛ   )حٓظوزِٚ  حُلخًْ  ٬٤ٓى٣ش  1155- ؿ٣َش ٛـ550

  اًَحٓٚ  ك٢  حُلخ٤ٔ١ٕٞ ٝرخُؾحُلخ٢ٔ١   ٝحكٖٔ ح٤ُٚ  ٝحًَّ  ٝكخىطٚ  

 ٝػ٘ي  ٓؼٍٞ . ، ٝٓيكْٜٗي  حُلخ٤٤ٔ١ٖ كؤهخّ عكآػَ حُزوخء ك٢ حُوخَٛس 

٣ي  رٖ ٬١ثغ  )  حُٜخُق   ٣َُٝٝٙ حُلخثِ  أٓخّ  ػٔخٍس ُّ   ه٤ٜي أٗ٘ي ( ٍ

  :طٚ  حُظ٢     هخٍ ك٤ٜخ 

 

 حُلٔي ُِؼ٤ْ رؼي حُؼِّ ٝحُْٜٔ        

ُض ٖٓ حُ٘ؼْ                                            ْٝ   كٔيح ٣وّٞ رٔخ أ

 : ٝٓٔخ ؿخء ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس

 

 كَٜ ىٍٟ حُز٤ض أ٢ٗ رؼي كَهظٚ        

   ٓخ َٓص ٖٓ كَّ ا٫ّ ا٠ُ كَّ                                           

 

 ك٤غ حُو٬كش ٠َٓٝد َٓحىهٜخ        

   ر٤ٖ حُ٘و٤٠٤ٖ ٖٓ ػلٞ ٖٝٓ ٗوْ                                       

 

 ُٝ٪ٓخٓش أٗٞحٍ ٓويٓش                  

  طـِٞ حُزـ٤٠٤ٖ ٖٓ ظِْ ٖٝٓ ظِْ                                       

 

 أهٔٔض رخُلخثِ حُٔؼّٜٞ ٓؼظويح       

   كُٞ حُ٘ـخس ٝأؿَ حُزَ ك٢ حُؤْ                                        
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 ُوي ك٠ٔ حُي٣ٖ ٝحُي٤ٗخ ٝأِٜٛٔخ        

   ٣َُٝٙ حُٜخُق حُلَحؽ ُِـْٔ                                            

 

 ح٬ُرْ حُلوَ ُْ ط٘ٔؾ ؿ٬ثِٚ         

 ا٫ ٣يح ٤ُٜ٘غ ح٤ُٔق ٝحُوِْ                                              

 

ح٠ُ هِٞد حُلخ٤٤ٔ١ٖ    (ػٔخٍس )     ًٝخٗض  ٌٛٙ حُو٤ٜيس  رٔؼخرش ٓلظخف  ٍ 

   ٝأكيػض.   ك٢ اًَحٓٚ  حُلخ٤ٔ١ٕٞ ٝرخُؾحكٖٔ ح٤ُٚ  حُلخثِ حُلخ٢ٔ١  ف

    ك٤خطٚ  ك٢  ًز٤َح  أػَحٌٛٙ  حُو٤ٜيس 

 :  ػٖ ه٤ٜيطٚ (ػٔخٍس  )هخٍ  ٝهي 

 َٓحٍح، ٝح٧ٓظخًٕٝ   ك٢ كخٍ ح٤ُ٘٘ي ٝٛٞ ٣ٔظؼ٤يٛخ ٝػٜي١ رخُٜخُق   )

٣ٌٛزٕٞ ك٢ ح٫ٓظلٔخٕ ًَ ٌٓٛذ، ػْ أك٠٤ض   ٝحٌُزَحء   ح٧َٓحء ٝأػ٤خٕ

حٌُٔٛزش، ٝىكغ ٢ُ حُٜخُق هٔٔٔخثش ى٣٘خٍ،  ػ٢ِ هِغ ٖٓ ػ٤خد حُو٬كش 

ٝاًح رؼٞ ح٧ٓظخ٣ًٖ هي أهَؽ ٢ُ ٖٓ ػ٘ي ح٤ُٔيس ح٣َُ٘لش ر٘ض ح٩ٓخّ 

حُلخكع هٔٔٔخثش ى٣٘خٍ أهَٟ، ٝكَٔ حُٔخٍ ٓؼ٢ ا٠ُ ٢ُِ٘ٓ، ٝأ١ِوض ٢ُ 

   هز٢ِ، ٝطٜخىط٢٘ أَٓحء حُيُٝش  ٖٓ  ططِن ٧كي ٖٓ ىحٍ ح٤٠ُخكش ٍّٓٞ ُْ

 ُِٔـخُٔش، ٝٗظ٢٘ٔ ك٢ ِٓي   ٓ٘خُُْٜ ٫ُِٞثْ، ٝحٓظل٢َٗ٠ حُٜخُق ا٠ُ

 ( ..  رَٙ ٝؿ٢َٗٔ  ٬ٛطٚ  ػ٢ِ أَٛ حُٔئحٗٔش، ٝحٗؼخُض 

 

ح٫   ك٢ ح٤ُٖٔ   ٍأٓٚ ػخى ػٔخٍس رؼي ًُي ا٠ُ ٌٓش، ٜٝٓ٘خ ا٠ُ ٓٔو٢       

  حُٔؼ٤يس حُظ٢ ه٠خٛخ ك٢ َٜٓ، ٝٓخ ٙ  ٣ًًَخص أ٣خّص رَف ه٤خ٫صُْٝ حٗٚ 

 ًَّٝ، ٝأهٌ ٣ظل٤ٖ حُلَٛش ُِؼٞىس ا٤ُٜخ َٓس أهَٟ   رٚ ٖٓ كلخٝس هٞرَ

.  ٤ُظوٌ ٜٓ٘خ ١ٞٓ٘خ ٝٓوخٓخ

  

 ا٠ُ َٜٓ، ٝػخى ا٠ُ ٝػخى  ( ػٔخٍس)      ُٝٔخ كخٗض حُلَٛش حٗظِٜٛخ 

  (حُؼخٟي )     ط٠ُٞ  ًٝخٕ  هي حُلخ٤ٔ١ش  حُيُٝش   حَٓحء  ٓيف ك٢ ٤َٓطٚ 

 ٬٣ى٣ش  1160ّ - ؿ٣َش ٛـ555  \ ٓ٘ش  ك٢( حُلخثِ) ٓٞص  رؼي  كٌٜٔخ

حُلخ٤٤ٔ١ٖ، كٌْ   ك٢ َٜٓ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ٖٓ   ح٧ٟٝخع ٝطوِزض

 ٖٓ  ٖٓ ٣ظٌٖٔ ًخٕ ٓؤُٞكخً إٔ ٣ظ٠ُٞ حُُٞحٍس   كوي  (ػٔخٍس ) ٓؼٜخ  ٝطوِذ

  ٝهخٍ  حُٔظـِز٤ٖ حٍُُٞحء   أٝ هٜٞٓٚ، ٝٓيف ػٔخٍس  هٜٔٚ حُظـِذ ػ٠ِ 

 :ح٣َُُٞ حُلخ٢ٔ١  (ٗخٍٝ  )ك٢ ٓيف 

 

 ٟـَ حُلي٣ي ٖٓ حُلي٣ي ٝٗخٍٝ
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 ٖٓ َٜٗ ى٣ٖ دمحم ُْ ٠٣ـَ                                            

 كِق حُِٓخٕ ٤ُؤط٤ٖ رٔؼِٚ

  كٌلَ   ٣خ ُٓخٕ  ٤ٔ٣٘ي   ك٘ؼض                                          

 

 ٖٓ   ؿ٤َٙ  ُٔيكٚ  ُر٤ي  ك٢ ح٫ػظٌحٍ ُِٔطخٕ (ػٔخٍس )  ٝهخٍ      

 : ح٧َٓحء

 ٝٓخ هٜيص رظؼظ٢ٔ٤ ِػيحى ٟٓٞ

 طِْ  ٫ٝ   كخػ٢ٌٍٗ  هيٍى طؼظ٤ْ                                        

 

 أٝ   هظِْٜ  رؼي  ٍُٝحء حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش حُٔـِٞر٤ٖ   ٛـخ    ح٫ حٗٚ   

 . ح٫ٗو٬د ػ٤ِْٜ

 

 إٔ ؿخءص   ا٠ُس حُلخٍ  ٙ ٌٛ ػ٠ِ (ح٢٘ٔ٤ُ   ػٔخٍس)حُ٘خػَ ٝرو٢         

طٌٖٔ ٬ٛف حُي٣ٖ ح٣٧ٞر٢  ٖٓ ٬٣ى٣ش  ك٤غ 1171ّ  -ؿ٣َش ٛـ567\ ٓ٘ش 

  حك٠خٕ ىُٝش  حُو٠خء ػ٠ِ حُيُٝش حُؼز٤ي٣ش حُلخ٤ٔ١ش، ٝاػخىس َٜٓ ا٠ُ

ّٖ ا٠ُ  ( ػٔخٍس)حُو٬كش حُؼزخ٤ٓش، كخٗلخُ   ا٠ُ حُلخ٤٤ٔ١ٖ ٝػطخ٣خْٛ، ٝك

  ٝأٓق ػ٠ِ ُٝحٍ ىُٝظْٜ،  ظِْٜ، طَف حُؼ٤ٖ ك٢  ٖٓ  رٚ   ٣٘ؼْ  ٓخ ًخٕ

 : ٣وٍٞ ٝ ك٢ ًُي

 

 أٓل٢ ػ٠ِ ُٖٓ ح٩ٓخّ حُؼخٟي         

   أٓق حُؼو٤ْ ػ٠ِ كَحم حُٞحكي                                       

 

 ؿخُٔض ٖٓ ٍُٝحثٚ ٝٛلزض ٖٓ     

  حُٔخؿي     حُؼ٘خء  أَٛ   أَٓحثٚ                                        

 

 ُٜل٢ ػ٠ِ كـَحص هَٜى اً هِض      

 ٣خ حرٖ حُ٘ز٢ ٖٓ حُىكخّ حُٞحكي                                       

 

 

  ىُٝظْٜ ٝهظِٞح  ػ٠ِ ٣ي  ٬ٛف حُي٣ٖ  ُْٝ ٣ٍِ ٓٞح٤ُخ ُْٜ كظ٠ ىحُض

. ح٣٫ٞر٢   كَػخْٛ  ػٔخٍس ح٢٘ٔ٤ُ  
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 ا٠ُ َٓ٘ٝع طآ١َٓ هخّ رٚ روخ٣خ حُلخ٤٤ٔ١ٖ   ػٔخٍس ح٢٘ٔ٤ُ ح٠ْٗ       ٝ 

حٓظويحّ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ا٠ُ َٜٓ ُِو٠خء حُٜيف ٓ٘ٚ كغ ٝ   ُْٜ ٝحُٔٞح٤ُٖ

طخؽ حُي٣ٖ حٌُ٘ي١  حُ٘خػَ ٝهي أٗ٘ي . حُي٣ٖ ٝىُٝظٚ حُـي٣يس  ػ٠ِ ٬ٛف

 : ك٤ٚ ك٢ ًُي هخث٬

 

                             ػٔخٍس ك٢ ح٬ٓ٩ّ أريٟ ه٤خٗش                                               

  ٤ِٛٝزخ    ر٤ؼش    ك٤ٜخ   رخ٣غ                                     ٝ ٝ

 

                                                        ٝأ٠ٔٓ ٣َٗي حَُ٘ى ك٢ رـٞ أكٔي                             

  ٤ِٛزخ  ح٤ُِٜذ  ك٢ كذ أٛزقف                                    ف

 

 ًٝخٕ هز٤غ حُِٔظو٠ إ ػـٔظٚ                  

  ػٞىح ك٢ حُ٘لخم ٤ِٛزخ     طـي ٓ٘ٚ                                      

 

 ٤ِٓو٠ ؿيح ٓخ ًخٕ ٣ٔؼ٠ ٧ؿِٚ     

   ٣ٝٔو٠ ٛي٣يح ك٢ ُظ٠ ٤ِٛٝزخ                                       

 

       ٝ حطلن  ٓغ  ٓزؼش ٖٓ  حػ٤خٕ ح٤٣َُٜٖٔ  ػ٠ِ هظَ  ٬ٛف حُي٣ٖ 

ح٣٫ٞر٢  حٝ حُلظي رٚ   ٣ٝظْ ىهٍٞ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ح٠ُ َٜٓ  ح٫ حٗٚ  ػِْ  

روطظْٜ  هزَ  ط٘ل٤ٌٛخ   كوزٞ  ػ٤ِْٜ   ٝحٛيٍ كٌٔٚ رخػيحْٜٓ   كِٜزْٜ  

.  ٛـ٣َش 569\ رخُوخَٛس  ٓ٘ش 

 

 ٬٤ٓى٣ش  1174 –  ٛـ٣َش 569\ طٞك٢ حًٕ رخُوخَٛس  ِٜٓٞرخ ك٢ ٓ٘ش  

.  ٝىكٖ ك٤ٜخ 

 

:    ٜٓ٘خ  ػي٣يس طٜخ٤ٗق  طَى  

    أهزخٍ ح٤ُٖٔ  

   أهزخٍ حٍُُٞحء ح٤٣َُٜٖٔ  

  ُٔل٤ي ك٢ أهزخٍ ُر٤ي ح  

  ك٢ أهزخٍ حٍُُٞحء ح٣َُٜٔش  حٌُ٘ض حُؼ٣َٜش

 . ًز٤َ ى٣ٞحٕ ٗؼَ  ٝ  
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      ػٔخٍس ح٢٘ٔ٤ُ  ٗخػَ ٝحى٣ذ  ٝكو٤ٚ ٗخكؼ٢  ٝٓظٌِْ  هخٍ حُ٘ؼَ  ك٢ 

حؿِذ  ك٘ٞٗٚ  ٝهخٛش  حُٔيف  ٝحُٜـخء  ٝحَُػخء  ٝحُلٌٔش  ٝحُـٍِ 

٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رُٜٔٞظٚ   .  ٝحُٞٛق  

 :ح٧ر٤خص   ٌٛٙ  ُٝٚ. ٝؿِحُظٚ  ٝر٬ؿظٚ 

 

 اًح ُْ ٣ٔخُٔي حُِٓخٕ كلخٍد

 رخ٧هخٍد  ط٘ظلغ  ُْ  اًح  ٝرخػي                                        

 

  ٫ٝ طلظوَ ٤ًيح ٟؼ٤لخ كَرٔخ

 طٔٞص ح٧كخػ٢ ٖٓ ّٓٔٞ حُؼوخٍد                                    

 

 كوي ٛي هيٓخ ػَٕ رِو٤ْ ٛيٛي

 ٓؤٍد ٓي   ًح  هزَ  كؤٍ  ٝهَد                                      

 

 :ٝهخٍ ك٢ حُؼظخد 

 

  ٍأ٣ض ٍؿخ٫ أٛزلض ك٢ ٓآىد 

  ك٢ ٗٞحىد  ٝكخ٢ُ ٝكيٛخ  ُي٣ٌْ                                    

 

        ػ٬ى  هيٓظْٜ  ُٔخ طؤهَص

 ٓزن حُؼؼخُذ  ٝطؤر٠ ح٧ٓي   ػ٢ِ                                    

 

  ٤ُخ٢ُ أطِٞ ًًًَْ ك٢ ٓـخُْ

 كي٣غ حٍُٟٞ ك٤ٜخ رـِٔ حُلٞحؿذ                                   

 

:  ٝحهظْ رلؼ٢ رٌٜٙ حُو٤ٜيس   ٣وٍٞ ك٤ٜخ 

 

 

 

 ٤ٍٓض  ٣خ  ىَٛ  ًق   حُٔـي     رخَُِ٘  

       ٝؿ٤يٙ   رؼي   كٖٔ   حُل٢ِ      رخُؼطَ

 

 ٓؼ٤ض  ك٢  ٜٓ٘ؾ  حَُأ١  حُؼؼٍٞ    كبٕ  
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       هيٍص   ٖٓ   ػؼَحص   حُيَٛ   كخٓظوَ

 

 ؿيػض   ٓخٍٗي   ح٧ه٠٘    كؤٗلي      ٫    

     ٣٘لي  ٓخ  ر٤ٖ   أَٓ   ح٤ُٖ٘     ٝحُوـَ

 

 ٛيٓض  هخػيس  حُٔؼَٝف   ػٖ     ػـَ     

    ٓو٤ض  ٬ًٜٓ  أٓخ   ط٢٘ٔ   ػ٠ِ     َٜٓ

 

 ُٜل٢   ُٜٝق   ر٢٘    ح٥ٓخٍ      هخ١زش    

     ػ٠ِ   كـ٤ؼظٜخ    ك٢    أًَّ      حُيٍٝ

 

 هيٓض    َٜٓ     كؤُٝظ٢٘       ه٬ثلٜخ     

    ٖٓ  حٌُٔخٍّ  ٓخ   أٍر٠   ػ٠ِ     ح٧َٓ

 

 هّٞ  ػَكض  رْٜ  ًٔذ  ح٧ُٞف    ٖٝٓ    

     ًٔخُٜخ    أٜٗخ    ؿخءص    ُْٝ       أَٓ

 

 ًٝ٘ض ٖٓ  ٍُٝحء  حُيٓض  ك٤غ    ٓٔخ    

     ٍأّ  حُلٜخٕ   رٜخى٣ٚ   ػ٠ِ     حٌُلَ

 

 ِٝٗض   ٖٓ   ػظٔخء   حُـ٤ٖ     طٌَٓش    

     ٝهِش  كَٓض   ٖٓ   ػخٍٝ     حُوَِ

 

 ٣خ  ػخ٢ًُ   ك٢   ٟٛٞ   أر٘خء     كخ١ٔش      

   ُي  ح٬ُٔٓش  إ  هَٜص   ك٢     ػ٢ٌُ

 

 رخهلل ٍُ  ٓخكش  حُو٣َٜٖ  ٝحري    ٓؼ٢     

    ػ٤ِٜٔخ   ٫   ػ٠ِ    ٛل٤ٖ      ٝحُـَٔ

 

 ٝهَ   ٤ِٛ٧ٜٔخ    ٝهللا    ٓخ    حُظلٔض 

        ك٤ٌْ  ؿَٝك٢   ٫ٝ   هَك٢     رٔ٘يَٓ

 

 ٓخًح   طَٟ   ًخٗض    ح٩كَٗؾ      كخػِش   
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      ك٢  َٗٔ  آٍ   أ٤َٓ   حُٔئ٤ٖ٘ٓ     ػ٢ِ

 

 َٛ ًخٕ ك٢ ح٧َٓ ٢ٗء ؿ٤َ هٔٔش    ٓخ   

      ٌِٓظٔٞ   ر٤ٖ   كٌْ    حُٔز٢      ٝحُ٘لَ

 

 ٝهي   كِٜظْ   ػ٤ِٜخ    ٝحْٓ      ؿيًْ   

      دمحم      ٝأرًْٞ      ه٤َ        ٓ٘ظؼَ

 

 ٍَٓص   رخُوَٜ    ٝح٧ًٍخٕ      هخ٤ُش     

    ٖٓ    حُٞكٞى    ًٝخٗض    هزِش      حُوزَ

 

 كِٔض   ػ٘ٚ   رٞؿ٢ٜ    هٞف    ٓ٘ظوي    

     ٖٓ  ح٧ػخى١   ٝٝؿٚ   حُٞى   ُْ     ٣َٔ

 

 أٓزِض  ٖٓ  أٓل٢  ىٓؼ٢  ؿيحس     هِض  

       ٍكخرٌْ    ٝػيص    ٜٓـٍٞس      حُٔزَ

 

 أر٢ٌ  ػ٠ِ  ٓخ  طَحءص  ٖٓ   ٌٓخٌٍْٓ     

    كخٍ  حُِٓخٕ  ػ٤ِٜخ   ٢ٛٝ   ُْ     طلَ

 

 ىحٍ   ح٤٠ُخكش   ًخٗض   أْٗ      ٝحكيًْ    

     ٝح٤ُّٞ  أٝكٖ  ٖٓ  ٍْٓ  ٖٝٓ     ١َِ

 

 ٝكطَس  حُّٜٞ  إ  أٛـض     ٌٓخٌٍْٓ   

      طٌ٘ٞ  ٖٓ  حُيَٛ  ك٤لخً  ؿ٤َ     ٓلظَٔ

 

 ًٝٔٞس حُ٘خّ ك٢  حُل٤ِٜٖ  هي    ىٍٓض   

      ٍٝع   ٜٓ٘خ    ؿي٣ي    ػ٘يْٛ      ٝر٢ِ

 

 ْٝٓٞٓ  ًخٕ   ك٢   ٣ّٞ   حُو٤ِؾ     ٌُْ     

    ٣ؤط٢    طـٌِْٔ    ك٤ٚ    ػ٠ِ      حُـَٔ

 

 ٝأٍٝ    حُؼخّ    ٝحُؼ٤ي٣ٖ    ًْ       ٌُْ     
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    ك٤ٜٖ  ٖٓ  ٝرَ   ؿٞى   ٤ُْ     رخَُٞٗ

 

 ٝح٧ٍٝ  طٜظِ  ك٢  ٣ّٞ   حُـي٣َ   ُٔخ  

       ٣ٜظِ  ٓخ  ر٤ٖ   ه٣ٌَْٜ   ٖٓ     ح٧َٓ

 

 ٝحُو٤َ  طؼَٝ  ك٢  ٢ٗٝ  ٝك٢    ٤ٗش   

      ٓؼَ  حُؼَحثْ  ك٢   ك٢ِ   ٝك٢   كَِ

 

 ٫ٝ كِٔظْ هَٟ ح٤ٟ٧خف ٖٓ  ٓؼش  حٍ     

    أ١زخم   ا٫   ػ٠ِ   ح٧ًظخف     ٝحُؼـَ

 

 ٫ٝ    هٜٜظْ    رزَ    أَٛ      ِٓظٌْ    

     كظ٠  ػٔٔظْ  رٜخ  ح٧ه٠ٜ  ٖٓ   حَُِٔ

 

 ًخٗض   ٍٝحطزٌْ    ٌُِٓظ٤ٖ      ٤٠ُِٝق   

      حُٔو٤ْ     ُِٝطخ١ٍ     ٖٓ        حََُٓ

 

 ػْ   حُطَحُ   رظ٤ْ٘    حُظ٢    ػظٔض    

     ٓ٘ٚ  ح٬ُٜص  ٧َٛ  ح٧ٍٝ     ٝحُيٍٝ

 

 ُِٝـٞحٓغ     ٖٓ      أكزخٌْٓ      ٗؼْ   

      ُٖٔ   طٜيٍ   ك٢   ػِْ   ٝك٢     ػَٔ

 

 ٍٝرٔخ     ػخىص      حُي٤ٗخ      رٔؼوِٜخ   

      ٌْٓ٘   ٝػخىص   رٌْ   ٓلُِٞش      حُؼوَ

 

 ٝهللا  ٫  كخُ   ٣ّٞ   حُلَ٘     ٓزـ٠ٌْ  

       ٫ٝ  ٗـخ  ٖٓ  ػٌحد  هللا   ؿ٤َ     ٢ُٝ

 

 ٫ٝ حٓظو٠  حُٔخء  ٖٓ  كَ  ٖٝٓ    ظٔؤ   

      ٖٓ  ًق  ه٤َ   حُزَح٣خ   ٤ٓي     حََُٓ

 

 ٫ٝ   ٍأٟ   ؿ٘ش   هللا   حُظ٢      هِلض     
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    ٖٓ هخٕ ػٜي ح٩ٓخّ  حُؼخٟي  رٖ  ػ٢ِ

 

 أثٔظ٢     ٝٛيحط٢     ٝحٌُه٤َس        ٢ُ    

     اًح  حٍطٜ٘ض  رٔخ   هيٓض   ٖٓ     ػ٢ِٔ

 

 طخهلل   ُْ   أٝكْٜ    ك٢    حُٔي      كوْٜ    

     ٧ٕ     ك٠ِْٜ      ًخُٞحرَ        حُٜطَ

 

 ُٝٞ    ط٠خػلض    ح٧هٞحٍ      ٝحٓظزوض    

     ٓخ   ً٘ض   ك٤ْٜ   رلٔي   هللا   رخُوـَ

 

 رخد    حُ٘ـخس    ْٛ     ى٤ٗخ       ٝآهَس    

     ٝكزْٜ   كٜٞ   أَٛ   حُي٣ٖ      ٝحُؼَٔ

 

 ٍٗٞ     حُٜيٟ     ٜٝٓخر٤ق       حُيؿ٠     

    ٝٓلَ حُـ٤غ إ ٝٗض ح٧ٗٞحء ك٢ حُٔلَ

 

 أثٔش      هِوٞح      ٍٗٞحً         كٍْ٘ٞٛ     

    ٖٓ  ٓلٞ  هخُٚ  ٍٗٞ  هللا  ُْ    ٣لَ

 

 ٝهللا  ٫  ُُض   ك٢   كز٢   ُْٜ     أريحً    

     ٓخ  أهَ   هللا   ٢ُ   ك٢   ٓيس     ح٧ؿَ

 

 ػٔخٍس   هخُٜخ   ح٤ٌُٖٔٔ   ٝٛٞ     ػ٠ِ   

      هٞف ٖٓ  حُوظَ  ٫  هٞف  ٖٓ    حَُُِ

 

 

 

*********************************** 
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ٗ٘ٞحٕ  رٖ ٓؼ٤ي حُل١َ٤ٔ 
 
 

 

     ٛٞ ٗ٘ٞحٕ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓؼي رٖ أر٢ ك٤َٔ رٖ ُػز٤َْي رٖ حُوخْٓ         

 رٖ أر٢ ك٤َٔ   حرٖ ٬ٓٓش  اِرَح٤ْٛ  رٖ  ٓل٠َ  رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 

حُل١َ٤ٔ   ٣٘ظ٢ٜ ٗٔزٚ ا٠ُِ حُو٤َ حُل١َ٤ٔ كٔخٕ ١ً َٓحػي ٝهي ؿخء 

: رو٤ٜيطٚ حُل٣َ٤ٔش حٍُٜٔ٘ٞس رخُو٤ٜيس حُ٘٘ٞح٤ٗش هُٞٚ 

 

َُ رٖ ١ً   ٗخ حُو٤ حػَِي ؿيُّ ََ َٓ أٝ ًٝ 

، أرٞ ح٧ًٝحِء ٍكُذ حُٔخفِ                                          ٍَ َل َٓ  

 

  ًٝٝ ٍَ وَ َٗ  ًٝٝ ٍٖ ٝرُ٘ٞٙ ًٝه٤َ

ٍّ ٝٓٔخفِ                                             َُ ٌٓخٍ  ػَٔحٕ، أٛ

 

 

ٝ ٫ ٣ُؼَف طٔخٓخ طخ٣ٍن   (ػَٔحٕ )ٖٓ ٓي٣٘ش  (كٞع)        ُٝي ك٢ رِيس 

٫ٝىطٚ  ا٫  أٗٚ  ك٢  ح٧ؿِذ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُوخْٓ  ٝه٤َ ُٝي ك٢ ريح٣ش 

. حُوَٕ حُٔخىّ حُٜـ١َ 

 

ٝػ٠ِ ٣ي ػِٔخثٜخ ىٍّ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝحُِـش  (كٞع) ريأ ىٍحٓظٚ ك٢ 

.  ٝحُظخ٣ٍن ٝح٧ٗٔخد ٝحُلِي ٝحُ٘زخص 

 

      ٗ٘ؤ ٗ٘ٞحٕ ٝطَػَع ك٤ٜخ  كظ٠ رِؾ ك٢ حُؼِْ ٌٓخٗخ ٍك٤ؼخ ر٤ٖ أَٛ 

ػَٜٙ ٝػِٔخء ُٓخٗٚ، ٝأٛزق ػخُٔخً ٓـظٜيحً كخثِحً ػ٠ِ ٓئ٬ٛص ح٫ؿظٜخى 

ٚ١َٝٗٝ .

  



 467 

      ػْ ىٍّ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ ٝ طؼَف ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٤ُِٖٔ ك٢ طخ٣ٍن  

ػظ٤ْ ك٢ حُؼخُْ حُوي٣ْ ٖٓ حُل٠خٍحص حَُحه٤ش   ٝ ًخٕ ُٚ ُِٝٔ٘ظٔز٤ٖ ا٤ُِٚ  

ىٍٝ ك٢ َٜٗس ح٬ٓ٩ِّ  ٍٝكغ ٍح٣ظٚ َٝٗ٘ ٍٓخُظٚ  ٝهي ٍكٞ ًَ ح٥ٍحء  

رظل٤٠َ ٗٔذ ػ٠ِ ٗٔذ ٝحكظوَ رخ٤ُٖٔ ٝأٗٔخرٜخ ُْٝ ٣َ  ؿ٤َٛخ أك٠َ 

. ٜٓ٘خ 

:   كوخٍ ك٢ طلخهَٙ رخ٤ُٖٔ

 

ّ٘خ حُظزَّخ٣ِؼشُ ح٤ُٔخٕٗٞ ح٠ُُ٧  ِٓ
                                                   َِ َْ رٌُي طُْوز َٓ ٌِٓٞح حُز٤ٔطش 

 

ٍَّٜذ    ؼ ُٓ ِٛٞد حُِوخء  َْ َٓ  ّ َِ ً ٖ ِٓ
                                                   َِ َظلَّ ُٓ ٍُ رخُـ٤ٕٞ   رخُظخؽ ؿخ

 

  ِٚ ٓل َُ ُٝ ِٚ طؼ٘ٞ حُٞؿُٞٙ ٤ُٔل

                                                   َِ لَ ـْ ِٔ ُّٔـٞى ُظخِؿٚ ٝحُ   رؼَي حُ

 

َٓؼ٤ُ٘خ   ٫ُٞٝ ٍَ دَّ ٓلظو ٍُ ٣خ 

٘خ ٓغ َؿّيٙ ُْ ٣َْلَوَ                                                        ُٓ  ٝه٤خ

 

ُٖ ِػٔخُىٛخ   ٝه٬كشُ حُُوِلخء ٗل

ٍِ     كٔظ٠                                                     ٍٍ َْٗوِي ٍ ٝح ِْ ّْ رِؼَ ُٜ َٗ

 

خُ٘خ  ّٜ ِْٛ٘خ ٓخ ًخٕ ٖٓ ُؿ ََ ٌُ ٝر

                                                    ٍِ َٜعِ َك٤َْي َٓ ٝ ٍٕ َِ ُػؼٔخ  ك٢ هظ

 

ٝاًِح َؿ٠ِز٘خ َؿ٠زشً ٤َّ٘ٔ٣شً  

                                                  َِ ٍص أَكٔ ْٞ ٘خ رٔ ُٓ    هََطَص ٛٞحٍ

 

ظََػشً ىٓخً   ُٓ  ِٝ كَـيْص ٝٛخُى ح٧ٍَ

                                                 َُٔ ْٗ زخػخً ؿخثؼخُص ح٧َ ِٗ   َٝؿيْص 

 

َُّ هز٤ٍِش   ًُ ٝؿيح ُ٘خ رخُوَٜ 

                                                     ٌََ ٘ ُٓ ٝ ُٖ ٫ً رٔؼَٝف ٣َِ٣ َٞ   َه
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ٌٝ ػ٘يٗخ   ٝاِٗخَهشُ ح٤٠ُِلخٕ كَ

زََ٘                                                       ُٓ  ََّ ً ُٕ ُِْيح   ٣ِو٠ رٚ حُٞ

 

 ُ٘٘ٞحٕ ٍح١ هخٙ  ك٢ ح٫ٍٓٞحُي٤٘٣ش ٝحُُل٤ٌٔش  ٝح٫ٓخٓش    ًخٕ         

٠ٕٓٝٔٞ ٍأ٣ٚ أٗٚ ٫ ٣ـُٞ كَٜ ح٩ِٓخٓش ك٢ ه٣َٖ  ٖٝٓ ػْ  ٝرخ٠ُٝ٧ ٫ 

٣ـُٞ  كَٜٛخ  ك٢  ر٢٘ ٛخْٗ  ٫ ك٢ حُلَع حُؼزخ٢ٓ ْٜٓ٘  ٫ٝ ك٢ حُلَع 

حُؼ١ِٞ  ًٝخٗض طـَرش ٗ٘ٞحٕ حٌُحط٤ش  ٌٛٙ  ك٢ ٓل٢٤ ح٤ُٖٔ ٝأػَٛخ ك٢ 

ط٣ٌٖٞ ٍأ٣ٚ حُوخثَ رؤٕ ح٩ِٓخٓش طٌٕٞ ك٢ أك٠َ  هِن هللا ًخث٘خً ٖٓ 

ًخٕ،ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ػخٍٝ ٗ٘ٞحٕ ٓزيأ حُلَٜ ح٢ُ٬ُٔ ك٢  حر٘خء 

حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ  رَ ٝٓزيأ كَٜٛخ ك٢  ه٣َٖ ػخٓش  ٝٛٞ رٌٜح حَُح١  

٣وخُق حٌُٔٛذ ح٣ُِي١ ٣ٝوخُق أ٠٣خً ٌٓحٛذ ا٤ٓ٬ِٓش أٓخ٤ٓش طلَٜ ٌٛح 

حُلن ك٢ ه٣َٖ رٌَ رطٜٞٗخ أٝ كَٝػٜخ، ٣ٝظلن ٗ٘ٞحٕ ك٢ ٌٛح حُٔزيأ  ٓغ  

ك٣َن ًز٤َ ٖٓ حُٔؼظُِش ٝرؼٞ حَُٔؿجش ٝٓغ حُوٞحٍؽ رٜلش ػخٓش،ٝهي 

ح١ٌُ حٓظؼَٝ ك٤ٚ آٍحء  (حُلٍٞ حُؼ٤ٖ  )ر٤ٖ ٍح٣ٚ  َٛحكش   ك٢ ًظخرٚ  

ٓوظِق حٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٩ِش ٝآٍحءٛخ  ك٤ٖٔ  ٣ظ٠ُٞ ٜٓ٘ذ ح٩ِٓخٓش  

اِرَح٤ْٛ رٖ ٤ّٓخٍ )٣ٝظوِي ِٓطش كٌْ حُ٘خّ ى٤٘٣خً ٝى٣ٞ٤ٗخً  ٝهي حهظخٍ ٍأ١ 

كـخء (  حُ٘ظخ٤ٓش)حُّ٘ظخّ أكي أًزَ حُؼِٔخء ٖٓ حُٔؼظُِش، ٝٓئْٓ حُلَهش (

:  ك٢ ًظخرٚ ٌٛح هُٞٚ

هخٍ رؼٞ حُٔؼظُِش، ٝرؼٞ حَُٔؿجش، ٝؿ٤ٔغ حُوٞحٍؽ، ٝهّٞ ٖٓ ٓخثَ  )

:  حُلَم

إِ ح٩ِٓخٓش ؿخثِس ك٢ ؿ٤ٔغ حُ٘خّ، ٫ ٣وظٚ رٜخ هّٞ ىٕٝ هّٞ، ٝاِٗٔخ 

ْٔظََلنُّ رخُل٠َ ٝحُطِذ، ٝاِؿٔخع ًِٔش أَٛ حٍُٟ٘ٞ ٝهخٍ اِرَح٤ْٛ رٖ . طُ

: ٝٛٞ أكي حُلَٓخٕ حُٔظ٤ٌِٖٔ  ٖٝٓ هخٍ روُٞٚ ٖٓ حُٔؼظُِش.. ٤ّٓخٍ حُّ٘ظخّ 

 

٣خ  ):ح٩ِٓخٓش ٧ًَّ حُوِن ٝحه٤َْٛ ػ٘ي هللا، ٝحكظـٞح روُٞٚ طؼخ٠ُ ))   

 َّٕ كُٞح اِ ٍَ ُِظَؼخ  ََ هَزخثِ َٝ ُٗؼُٞرخً   ْْ ًُ ٘خ ِْ َؿؼَ َٝ ْٗؼ٠،  أُ َٝ  ٍَ ًَ ًَ ْٖ ِٓ  ْْ ًُ ُّ اِّٗخ َهَِْو٘خ خ حُّ٘خ َٜ أ٣َُّ

 ْْ ًُ َْ٘ي َللّاِ أَطْوخ ْْ ِػ ٌُ َٓ ََ ًْ ك٘خىٟ ؿ٤ٔغ هِوٚ  -: حُّ٘ظخّ- هخٍ. (حُلـَ حص ]أَ

ح٧كَٔ ْٜٓ٘ ٝح٧ٓٞى  ٝحُؼَر٢ ٝحُؼـ٢ٔ  ُْٝ ٣وٚ أكيحً ْٜٓ٘ ىٕٝ أكي  

ْْ  ): كوخٍ طؼخ٠ُ  ًُ َْ٘ي َللّاِ أَطْوخ ْْ ِػ ٌُ َٓ ََ ًْ َّٕ أَ كٖٔ ًخٕ أطو٠ حُ٘خّ لُّّل   (اِ

ٝأًَْٜٓ ػ٘ي َللّا  ٝأػِْٜٔ رخلُّّل  ٝأػِْٜٔ رطخػظٚ  ًخٕ أ٫ْٝٛ رخ٩ِٓخٓش  

.  (ٝحُو٤خّ ك٢ هِوٚ  ًخث٘خً ٖٓ ًخٕ ْٜٓ٘  ػَر٤خً ًخٕ أٝ ػـ٤ٔخً 
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ٌٝٛح حٌُٔٛذ ح١ٌُ ًٛذ ):       ٝحًي ٗ٘ٞحٕ  ٍح٣ٚ ػ٠ِ ٬ًّ حُّ٘ظخّ هخث٬ 

  ( ا٤ُِٚ حُّ٘ظخّ  ٛٞ أهَد حُٞؿٞٙ ا٠ُِ حُؼيٍ ٝأرؼيٛخ ػٖ حُٔلخرخس

: ٝهي حًي ٍأ٣ٚ ٗؼَح ك٤غ هخٍ 

 

َُ َػ٢ِّ٘ ا٢ِّ٘ٗ    خثِ َّٔ أ٣ُّٜخ حُ

                                            ُٖ ٌَْٛز٢ ٓخ أُرِط ٓ ْٖ ٓ ٌَ ِٜ ظ ُٓ    

 

ٍُ ح١ٌُ    ِك٤ُي ٝحُؼَْي ْٞ َٛز٢ِ حُظَّ ٌْ َٓ
                                            ُٖ ِٝ حُّط٣َُن حُز٤َِّ َٞ ك٢ ح٧ٍَ ُٛ  

 

َِ ح١ٌُ  ْٓ ِّ رخ٧َ ّٕ أ٠َُٝ حُّ٘خ اِ

                                              ُٖ ُْٔئطٔ ِّ ٝح َٞ أَطْو٠َ حُّ٘خ ُٛ    

 

َُ ٓخ   ًَخٕ ٫ ٣ـٜ  ْٖ َٓ ًخثِ٘خً 

                                                   َُّٖ٘ٔ ُٝ رٚ ٝحُ َْ َى حُلَ ٍَ َٝ    

 

 

       ُٝٔخ حػِٖ ٍأ٣ٚ  ُِ٘خّ  ٖٗ ػ٤ِٚ حُٔظؼٜزٕٞ ٓؼخٍٟش ٗي٣يس  

ٗؼٞحء  ٝٛـٞٙ ٗؼَحً ٝٗؼَحً أهٌع ٛـخء  ٌٝٗٞٙ  كلٌٔٞح رٌلَٙ  ٝأٛي حٍ  

ىٓٚ، ٝأكظ٠ ػِٔخإْٛ  روظِٚ  ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼزٚ  رخٍحثْٜ ُٝحى طٌٔٔخً رَأ٣ٚ  

:  ٝػزَ ػٖ ا٣ِٔخٗٚ ٝطٌٔٔٚ رَح٣ٚ  هخث٬ 

 

  ٌَ َ٘ ْؼ َٓ  ٍٖ ََ ح٩ِٓخٓشَ ك٢ ه٣َُ َٜ َك

ُْلخِم                                                        ِٞى أَكنُّ رخ٩ِ ُٜ ْْ رخ٤َُ ُٛ

 

٬َُٟشً  ََ ح٤َُُٜٞى  َٜ ًَٔخ َك  ٬ً ْٜ َؿ

لخِم                                                     ْٓ س ك٢ ر٢َِ٘ اِ َّٞ َ حُُّ٘زُ َٓ  أ

 

:   ُٝٔخ حطٜٔٚ أكي ح٧ثٔش رخُلٔخى كَى ػ٤ِٚ  

 

 ٖٓ أ٣ٖ ٣ؤَط٢٘٤ حُلٔخُى ٤ُْٝ ٢ُ 

ؿُي                                                    َٞ ٌَٗٔذ هز٤غ ك٢ ح٧ػخؿْ ٣
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ٌٍ أٌٍُم  ّٝ هخ َُّ ٫ ك٢ ُػِٞؽ حُ

أَريحً ٫ٝ ك٢ حُٔٞى َؿيٌّ أَُٓٞى                                                  

 

٣َق اًح حٌَٓإ   َّٜ ا٢ِٗ ٖٓ حَُِّ٘ٔذ حُ

َُُّٞي                                                   ُٓ ؿِزض ػ٤ِٚ حُؼـْ كٜٞ 

 

ٓخ ػخر٢٘ َُٗٔذ ح٩ِٓخء، ٫ٝ ؿيح  

ّٖ ٢ُ  رخُِْئّ                                                      ُٜ هُ َِ ْؼ رظَّىُى  ُٓ

 

 

حُلٖٔ حُٜزَ )     ٝهي ر٤ٖ ٍح٣ٚ ك٢  آٍ ر٤ض حُٜٔطل٠ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٣َٝى ػ٠ِ 

: حكي حُؼِٔخء حُٔؼخ٤ٍٟٖ ُٚ  ك٤وٍٞ  (

  

آٍ حُ٘ز٢ ْٛ أطزخع ِٓظٚ 

 ٖٓ ح٧ػخؿْ ٝحُٔٞىحٕ ٝحُؼَد                                                

 

ُٞ  ُْ  ٣ٌٖ  آُٚ  ا٫  هَحرظٚ  

٠ِٛ ح٢ُِٜٔ ػ٠ِ حُطخؿ٢ أر٢ ُٜذ                                        

 

:  ٣ٝوٍٞ  ٍىح ػ٠ِ رؼ٠ْٜ 

 

اًح ؿخىُض رخُوَإٓ ه٢ٜٔ  

  أؿخد ٓـخى٫ ر٬ٌّ ٣ل٠٤                                                    

 

٬ًّ ٍري ػ٘ٚ ٝك٢  :كوِض 

 ِ !! أطـؼَ هٍٞ ٣ل٠٤ ػ٘ٚ ٝك٤خ؟                                             

 

    ُٝٔخ  ٗخع أَٓ ٗ٘ٞحٕ حُل١َ٤ٔ  ٝحٗظَ٘  كخُظق كُٞٚ ؿٔٞع ٖٓ 

حُ٘خّ ٍٝأٝح ك٤ٚ حٗٚ  حَُؿَ ح٧ِٛق ُظ٢ُٞ ٓوخ٤ُي حُلٌْ  ٝكلِٛٞٙ  

ٝح٣يٝٙ  ػ٠ِ حُيػٞس ُ٘لٔٚ  ك٘خٍ ٌٛح حُظ٘ـ٤غ ٟٓٞؼخ ك٢ طلٔٚ  كؤػِٖ 

زََ )ىػٞطٚ  ُ٘لٔٚ  ٖٓ   ك٢ ٝحى١  ُٝؼِٚ  ًخٕ . ك٢ أً٘خف ٛؼيس  (َٛ

٣٘ؼَ  أٗٚ ىػخ ا٠ُِ ٗلٔٚ ك٢ ٢ٓٝ  حؿظٔخػ٢ ؿ٤َ ٓ٘خٓذ ٌُٜٙ حُيػٞس  

ٝأٗٚ كخٍٝ  حػ٬ ٕ ٓزخىثٚ ك٢ ر٤جش ؿ٤َ ٛخُلش ٫ٝ ٓ٘خٓزش  ُٚ  ٌُٜٝح طَى 



 471 

ٝهطذ ك٤ٜخ   (ٓؤ ٍد  )ٝحٗظوَ ا٠ُِ   (حُـٞف)ٝػزَ   (ٝحى١ ٛزَ  )

 (ٗزٞس )٢ٛٝ  ٓي٣٘ش   (ر٤لخٕ)حُـٔؼش ىحػ٤خً ا٠ُِ ٗلٔٚ  ػْ طٞؿٚ ا٠ُِ 

.   حُلخ٤ُش  كِو٠ ك٤ٜخ طؤ٤٣يحً أًزَ  ٝه٤َ  حٕ  حَٛ ر٤لخٕ ٌِٓٞٙ  ػ٤ِْٜ  

 (كٞع)ػْ ػخى ح٠ُ رِيطٚ ٝٓٔو٢ ٍحٓٚ ك٢ رِيس  (ط٣َْ )ػْ حٗظوَ رؼيٛخ ا٠ُ 

. ُْٝ ٣يع َٓس أهَٟ ُ٪ٓخٓش حٝ ُـ٤َٛخ    (ػَٔحٕ  )حُظخرؼش ُٔي٣٘ش 

 

   حَٜٗف  ٗ٘ٞحٕ  حُل١َ٤ٔ  رؼي ػٞىطٚ ح٠ُ  ٓٔو٢ ٍحٓٚ  ُِؼِْ ٝحُزلغ 

ٝحُظؤ٤ُق كظ٠ أٛزق ٖٓ أَٜٗ ػِٔخء ح٤ُٖٔ ك٢ ػِّٞ  حُِـش ٝحُي٣ٖ  

. ح٧ٗٔخد ٝحُظخ٣ٍن  ٝؿٞحٗذ حهَٟ ػي٣يس  

 

    ٝهي أٗخٍ ا٤ُٚ ح٩ٓخّ ػزي هللا رٖ كِٔس ح١ٌُ ؿخء رؼيٙ ر٘لٞ ػوي٣ٖ ٖٓ 

: حُِٖٓ ك٢ اكيٟ هٜخثيٙ ك٤وٍٞ  

 

  ِّ ح ّٞ ٛ ٍٖ ٓخ هٌُْٞ ك٢ ٓئٓ

ٍي،                                                ِٞكّ ُٓ ِّ      ٓـظٍٜي،     ح َّٞ  ه

 

  ِّ ٍٞ ػ٬ّ َّ ؿخٓ ٍَ رٌ َكْز

                                                   ِّ ُٙ هي ٗخع ك٢ ح٧ٗخ َُ ً ًِ ٝ

 

  ْٖ رَ ٛٞ ٖٓ أٍكغِ ر٤ٍض ك٢ ح٤ُٔ

                                               ْٖ ِٚ ٝحُؼِ َُّ ُي٣ هي حٓظٟٞ حُٔ

 

  ْٖ ٌَ ا٠ُِ آٍ حُلٔ ٝٓخ ُٚ أٛ

                                            ْٖ ِٖ حُٔئطٔ ٍِ حُل٤ٔ  ٫ٝ ا٠ُِ آ

 

  ْٚ ّْ حٗزَٟ ٣يػٞ ا٠ُِ ح٩ِٓخٓ ػ

ْٚ؟                                                  حٓ ّٞ ِٚ حُٔئٓ٘ش حُو ِٔ  ُ٘ل

 

  ِٚ أٓخ ح١ٌُ ػَ٘ي ؿيٝى١ ك٤

                                                   ِٚ  ك٤وطؼٕٞ ُٔ٘ٚ ٖٓ ك٤

 

 ِٚ ٤٣ٝظٕٔٞ ؿَٜسً ر٤٘

                                                 ِٚ اًِ ٛخٍ كنَّ حُـ٤َ ٣ّيػ٤
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           ٝ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ٜٗخىس  رزِٞؿٚ أػ٠ِ َٓحطذ حُؼِْ ٝحٌُٔخٍ  ٝ ح٫ 

ٛخ  ٓٔش ِٓز٤ش ك٢ ًُي حُؼَٜ حُلخكَ  ِّٞ ِس حُؼٜز٤ش ٝؿِ حٕ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ِكيَّ

رخ٫طـخٛخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظٜخٍػش ٝٓخ ىحٍ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ؿيٍ ػ٤٘ق أىٟ ا٠ُِ 

ّٞ  ر٤ٖ ٓوظِق ح١٧َحف ٫ٝ أََىٍ ػ٠ِ ًُي ٖٓ حُوٜخّ ٝحَُٜحع  حُـِ

حُـي٢ُ ٝحُل١ٌَ ٗؼَحً ٝٗؼَحً ح١ٌُ  ىحٍ ر٤ٖ  ٗ٘ٞحٕ حُل١َ٤ٔ  ٝرؼٞ 

أكٔي رٖ )ط٤ٓ٬ٌٙ ٖٓ ٗخك٤ش ٝر٤ٖ ح٩ِٓخّ حُوخثْ ك٢ ػٜيٙ حُٔظًَٞ ػ٠ِ هللا 

. ٝرؼٞ أٜٗخٍٙ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ    (٤ِٓٔخٕ

 

:   هخٍ ك٤ٚ  حُلخكع ح٢١ٞ٤ُٔ

حُلو٤ٚ حُؼ٬ٓش حُٔؼظ٢ُِ حُ٘ل١ٞ  حُِـ١ٞ ًخٕ أٝكي أَٛ ػَٜٙ ٝأػِْ )  

أَٛ ىَٛٙ كو٤ٜخ ٗز٬٤ ػخُٔخ ٓظل٘٘خ ػخٍكخ رخُ٘لٞ ٝحُِـش ٝح٧ٍٛٞ ٝحُلَٝع 

 (.ٝح٧ٗٔخد ٝحُظٞح٣ٍن ٝٓخثَ كٕ٘ٞ ح٧ىد ٗخػَح ك٤ٜلخ ر٤ِـخ ٓظلٞٛخ

 

ٛـ  573\  ١ً حُلـش ٓ٘ش 24\         طٞك٢ رؼي  ظَٜ ٣ّٞ  حُـٔؼش 

ٝهزَٙ  ػ٠ِ ؿزَ  (ك٤يحٕ)ٝىكٖ ك٢ .  ٬٤ٓى٣ش 1178\ 13ٚ٤ٗٞ٣حُٔٞحكن 

. ٓلخكظش ٛؼيس (أر٢ ٣ُي )٣ؼَف ح٤ُّٞ رـزَ 

 

:    طَى ٓئُلخص  ػي٣يس  ٜٓ٘خ 

 

. ٍٓخُش حُلٍٞ حُؼ٤ٖ َٝٗكٜخ- 1

. حُو٤ٜيس حُل٣َ٤ٔش َٝٗكٜخ حٝ ِٓٞى ك٤َٔ ٝأه٤خٍ ح٤ُٖٔ -  2 

. ْٗٔ حُؼِّٞ - 3

حُظزَٜس ك٢ حُي٣ٖ ُِٔز٣َٜٖ، ك٢ حَُى ػ٠ِ حَُظَِٔش ح٣ٌَُٖ٘ٔ - 4

حُظز٤خٕ ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ - 5

حُظًٌَس ك٢ أكٌخّ حُـٞحَٛ ٝح٧ػَحٝ - 6

. ٛل٤ق ح٫ػظوخى، ٣َٛٝق ح٫ٗظوخى -7

حُلَحثي ٝحُو٬ثي  - 8

. ٓٔي حُؼيٍ ٝح٤ُِٔحٕ ك٢ ٓٞحكوش حُوَإٓ -9

٤ِٓحٕ حُ٘ؼَحء  ٝطؼز٤ض حُ٘ظخّ - 10

 

 ٗ٘ٞحٕ حُل١َ٤ٔ  ًخٕ ك٣َي ػَٜٙ ػِٔخً  ٖٓ حػ٬ّ ح٤ُٖٔ ٝحُؼَد         

ٓلٌَحً  ٝٓئٍهخً  ُٝـ٣ٞخً ٝٓلَٔحً رخ٩ٟخكش ُ٘زٞؿٚ  ك٢ حُ٘لٞ ٝحَُٜف 
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ٝح٧ٍٛٞ ٝح٧ٗٔخد ٝح٥ىحد ٝٓخثَ حُلٕ٘ٞ ح٫هَٟ  ٗخػَحً ٍحثؼخ ٝ 

ك٤ٜلخً  ًٝخطزخً  ر٤ِـخً  ٝرخكؼخً  ٓلووخً  ٝحٗظـَ رخُؼِْ ٝحُؼَٔ ٝحُلْٜ 

ٝحُٔؼَكش  ٝ ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رخُز٬ؿش  ٝحُلٜخكش  َٝٓػش حُوخ١َس   ه٣َذ 

حُٔخهٌ  ٝحٟق حُٔؼخ٢ٗ  ك٢ حِٓٞر٤ش  ٍحثؼش   ح٫ حٗٚ ٓوَ  ٫ٗ٘ـخُٚ  رخٍٓٞ  

ِٓي ٣َ١ن حُؼِٔخء  حُٔـظٜي٣ٖ  ٝحُٔل٣ٌَٖ  ًٝخٕ ٣ـخىٍ أٛلخد .  حهَٟ 

: حُظو٤ِي ٣َٝى ػ٤ِْٜ ك٤وٍٞ

 

٫ كَم ر٤ٖ ٓوِي ك٢ ى٣٘ٚ  

ٍحٝ  روخثيٙ  حُـٍٜٞ حُلخثَ                                                 

 

 ٝر٤ٜٔش  ػـٔخء  هخى  ُٓخٜٓخ 

  أػ٠ٔ ػ٠ِ ػٞؽ حُط٣َن حُلخثَ ِ                                            

 

: حَُحثؼش  روٍٞ    (حُل٣َ٤ٔش)    حهظْ  حُزلغ رٌٜٙ حُو٤ٜيس 

 

ـــِحفِ   ُٓ  َُ َُ ِؿيُّ ٝٛـٞ ؿ٤ـ ح٧َٓ

َي ٛخُلخً ٣خٛــخفِ                                                 ِٔ َْ ُ٘ل َٔ   كخػ

 

٤ًَق حُزوـخُء َٓغ حهظ٬ِف ١زــخثغٍ  

ٍْ   ٝٛزَخفِ                                               ٍَ   ىحثـــــ ٤ُ  ٍِ ًَُٝ ٝ 

 

َُ أُٜٗق ٝحػٍع ٣ِؼُع حُلظ٠   حُيٛـــ

ــــخفِ                                                 ّٜ   ٣ِ٣ُٝي كَٞم ٤ٜٗلِشحُُّ٘

 

  َْ َٖ ٫ٝ طَٔـ َْ رؼ٤٘٤َي ح٤ُو٤ـ حُٗظـ

ُٕ ٝٛٞ حُٜــخك٢                                                ٌََّٔح   ٣خ أ٣ُّٜخ حُ

 

ٍَ ًٔـخ   طـ١َ ر٘خ حُي٤ُّٗخ ػ٠ِ َهطـ

ِٚ ٓل٤٘شُ ح٬ُّٔفِ                                                       طـ١َ ػ٤ِـ

 

ٍَ ٓـخُُٚ   طـ١َ ر٘ــــخ ك٢ ُُؾِّ رل

ْل٠َــخفِ                                                 َٟ ٍَ أريحً ٫ٝ   ٖٓ ٓخك

 



 474 

ََ حُزـ٣َّشَ ػـٖ ِػزـخىِس ٍرِّٜـْ  ـَ َٗ

                                                   ٌٖ ُْ   ٝط٬َك٢  ػ٠ِ كِظ   ى٤ٗخٛ

 

ٝٓلزَّشُ حُي٤ٗـخ حُظ٢ ٌِٓـْض رِٜـْ  

  أريحً ٓغ ح٧ٍٝحفِ  ٝح٧ٗزـخفِ                                                 

 

ىٟ   َّ َُّ حُز٣َِّش ٗخٌٍد ًـؤّ حُ ًـ

لَّخفِ                                                   َٓ   ٍّ ْٖ َكظِْق أٍٗق أٝ ى ِٓ   

 

  ْٖ ٌُ ْْ ُِلـــخىػخِص ٫ٝ ط ٫ طزظج

ْلَحفِ                                                      ِٔ َِ رخُ ٍس ك٢ حُيٛ ََّ  رِٔٔ

 

  ُ ُّٚ٤ ِٛ أكـؤ٣ٖ ٛـــٌٞى ًُٝ حُظُّو٠ ٝٝ

ٍس   ٝٛـ٬فِ                                                     َّٞ ُع ُٗز ٍْ َُ  ُٕ  هلطخ

 

ؼٍَد   ُٓ  ٍ َّٝ ُد ٝٛــٞ أ َُ أّ أ٣ٖ ٣َْؼ

ِّ أريٟ حُ٘طـَن رخ٩كٜخف                                                 ك٢ حُ٘خ

 

  ِٙ ُذ هخُٗٚ ٓـٖ  ىٛـَ ـُ ْ٘ أّ أ٣ٖ ٣َ

ٍٍ  ٝحك٢                                                    ٌذ َٝكخٙ ُُٚ روـــْي ـَ َٗ 

 

َٓزخ   ٖٓ ٍُ ّٝ َذ ٝٛٞ أ ـُ ْ٘ َ٣ ُٖ زخ ر َٓ ٝ

ََّ ًحِص  ٝٗخفِ                                                ِٝ هِْيٓخً  ًــ  ك٢ حُـِ

 

ُٕ حُـ١ٌ    ـ٬ ْٜ ٌَ ٝأهـُٞٙ  ً ٤ ْٔ أٝ ِك

ٙ   حُٔـظخفِ                                                 َِ  أٝىٟ رلــــخىِع ىٛ

 

ٍِي أٛزلـٞح  َٓ ََ أُُق  ِٝٓـُٞى ك٤ٔ

لخفِ                                              ِٛ ــَحثقٍ  ٝ َٟ  َٖ ِد ٍٛ َْ  ك٢ حُظُّ

 

ِٝ طُوزَٗخ رٜــْ   ْٛ ك٢ ح٧ٍ ٍُ آػـخ

َلـخفِ                                                  ِٛ   ُّٚ ٍَ طُوَ ٤ ِٓ  ٝحٌُظُْذ ٖٓ 
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ٛـــْ   َُ ً ًِ ٝ  َُ أٗٔـخرُْٜ ك٤ٜخ ط٤ُِ٘

َِ حُ٘لَّخفِ  ك٢                                                 ْ٘ز َُ حُؼ   حُِط٤ِّذ ٓؼـــ

 

ٌِٓـٞح حُٔ٘خٍَم ٝحُٔـخٍَد ٝحكظَٞٝح  

 ٓخ ر٤ٖ أٗوٍَس  َٝٗـِي  حُـــــخفِ                                                   

 

ٌِٓض ػٔـَٞى ٝػخىحً ح٧هَٟ ٓؼـخ  

لـــخفِ                                                    ِٗ ٌّ ُْ طٌ٘ذ   َح ًِ  ْٜ٘ٓ 

 

َٖ رؼيُٙ  َُٔغ ػْ  أ٣ٔ ٤ْ َٔ َٜ أ٣ــــٖ حُ

                                                       َُ ٤ٛ ُُ خفِ ٝ َّٟ ٝ  ٍَ  ٍِٓي ُحٛ

 

ِٙ ٌِْٛض ػُٔٞى ر٘خهٍش   ك٢ ػٜـــَ

كخً ٖٓ   ح٧طَحفِ                                                    ََ   ُو٤ْض رٜخ طَ

 

ٌٕ ٓؼخً   ٌٖ َٝؿ٤ْــيح َٝػ٣َُذ أٝ هََط

خفِ                                                     ّٟ ٝ  ٟ َٞ َٗ  ُْ  أٟلٞح ًؤٜٗ

  

  ٍّ ٍِ أٝ ًٝ ٣َْوـُي ح َّٞ َّٜ َُ حُ ٤ٛــ ُُ ٝ

٤ِ٘خ                                                       ُٓ   ٍَ حفِ  ٓخٍُذ  رَيٛ َّ ١َ  

 

ٌٝ  ٝحرُ٘ٚ   ٍْ ٝػَٔ أّ أ٣ٖ ًٝ أٗ

ِطخ١ُ                                                     ِٔ ِلٍض  َؿ٬َّفِ ٢ُُّ حُ ْٔ   رُٔ

 

  ِٚ َٗيٍى ر ُْ ا٠ُ  ُِْي رؼـــيٛ ُٔ ٝحُ

ُٕ ًؼخِٛق  ح٣ٍ٧خفِ                                              َػَٜق حُِٓخ

 

٠ ٍحث٘خً   َّٔ ٝحُلــخٍُع حُُِٔي حُٔٔ

ََّ  َؿ٘خفِ                                               ً َٕ َٕ ٖٓ هلطخ   اً ٍح

 

ِّ حُظ٢   َْ ِْ حُلُـ ُْ رـ٘خثـ َٝكزـخٛ

 كخْٟض ػ٠ِ حُـ٘ي١  ٝحُل٬َّفِ                                               
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  ْْ َْ كخٓظزخَف ر٬َىٛ ٝؿـِح ح٧ػخؿ

زخفِ                                                  ُٓ    ََ ٌِِي ِكٔخُٙ ًخٕ ؿ٤ َٓ   

 

َٖ ا٠ُ رـ٬ِى حُِٜ٘ي ك٢   ًٍَذ حُٔل٤

َُ رٜخ ػ٠ِ   ح٧ُٞحفِ                                                ؾٍ ٤ٔ٣ ـَ ُُ 

 

ِْ ٓي٣٘شَ ٍح٣ش   ِٜ ٝر٠٘ رــــؤٍٟ

حفِ                                                  َّ ٍَ  ؿ زخسُ  ُؼخٓ ـُ   ك٤ٜخ حُ

 

ٝحُظــَُى ًخٗض هي أًَُّْض كخٍٓخً  

ْْ  رِٞؿخفِ                                               ٛ ّ َِ  ُْ ٣ُٔظَٝح ٖٓ ٗ

 

ْْ رٔوخٍِٗذ   ُٛ ٌَــٞح ا٤ُٚ ، كِحٍ َ٘ ك

َُٜحفِ                                                 حٌف ٣٘ظ٢ٔ  ُ ََ ُٛ   ك٤ٜخ 

 

َٓزخ٣خ حُظَِى ك٤ٔـخ ر٤ْٜ٘  طًَـٞح 

ُٝ ك٢ ٣ِي  ح٤ُّٜخفِ                                                 ُِز٤غ طُْؼَ

 

ُٔضُّ رطخػٍش   َ٣ ٌَ ُ٘ـٜٞٗ َٓ َٝؿـيح 

َّ٘خفِ   ٖٓ  ٣٫ٍٝٝش                                                  َٓ    ٍْ ِؼ ْ٘ ُٓ   

 

ٍَ اًح ؿِح   ٍِ ر٘ـ٠ حُٔ٘خ أٝ ًٝ حَُٔ٘ـخ

                                                   ُ ْؿؼٍش    ٤ُيَُّٚ ٍَ َحفِ ك٢  َٓ ٝ 

 

  ًَُٚ َْ ــــخٍس رَ ِٔ ٘وَطغِ حُؼ ُٔ أُو٠ ر

ٍحفِ                                              َِ َٖ  َد  ك٢ حُـَِد ٣يػٞ ٫َص ِك٤

 

ٝحُؼزُي ًٝ ح٧ًػـخٍ اً ًََػَ حٍُٟٞ  

ّزخء هزخفِ                                                 ِٔ ٍّ ك٢ حُ ِٙ هٞ   رٞؿٞ

 

ِّ ًٌٍٕٓٞٝ ك٢   ٘خ ْٔ ٌّ ٓـٖ حُ٘ هـٞ

ّ  ٣ٍخفِ                                               َِ ٔخٍ ً ِٗ  ٍِ  أه٠ٜ حُ٘ٔخ
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  ِٚ ٌِـــ ُٓ ُْ ٝحٍُع  ٝأهُٞٙ اك٣َو٤

ِّٝ  ٝؿخرَ  حُٔٔظخفِ                                                 َكظُْق حُؼي

 

ٌِٓي ر٘ـــ٠ ك٢ حُـَِد اك٣َو٤شً  

  ُٗٔزض ا٤ُٚ رؤٟٝق  ح٠٣٩خفِ                                              

 

ٚ كظٌِّٔٞح   َٓ ِّ ك٤ٜــخ هٞ َِ ًَ ٝأكـــ

 ٓخ كُٜٞخ ٖٓ رِيٍس   َٝٗٞحفِ                                                   

 

ْيٛخُى أ٠٣خ ػخَٓ   َٜ ًٝــــٌُي حُ

ِٚ  حُٜٔ٘خفِ                                                    ُٛيَّص هٞحػُي ٌِٓ

 

ُٜٗخ   ُْ ػَ ُْ حُٔؼظَّ ِو٤ ِْ أّ أ٣ـــٖ رِ

  أٝ َُٛكٜخ حُؼخ٢ُ ػ٠ِ  ح٧َٛحفِ                                           

 

  ٍَ ُٓ َٕ حُ٘ز٢َّ رظَْي ُحٍْص ٤ِٓٔــــخ

 ٖٓ ٓخٍٍد  ِى٣٘خً ر٬   حٓظٌِ٘خفِ                                                 

 

ٜــخ    ِٓ ؾٍ ٖٓ هٞ َيؿَّ ُٓ ك٢ أُِق أُِق 

ٍَ ا٤ُٚ  ٬١ِفِ  ُْ طؤِص ك٢                                                     ار

 

َْ ك٤ٖ ؿخء ًظخرُُٚ   ِ ْٔ ؿــخءْص ُظُ

حفِ                                                  ٍُٛي  ٛيَّ  ريػخثِٜخ ٓغ     ُٛي

 

ٓــيْص ُوخُوٜخ حُؼظ٤ْ ٝأَِْٓٔض  

ُِزََحفِ                                            ػخً ًٝخٕ    ٓـُٞىٙ     ح ْٞ ١َ 

 

َُ حُُِٔي حُٔؼ٤ُي ُٔخ ٠٠ٓ   أٝ ٣ـــخٓ

ِي َك٢ٍّ  ٫  طَحُٙ    َُوخفِ                                                  ُٓ  ٖٓ 

 

َِ أه٠ٜ ٟٓٞغٍ   ٓ ََّ أروــ٠ رٞحى١ حُ

َُٓٔ٘ي   ٓخِؿٍي   َؿْلـخفِ                                                رخُـَِد 
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ِٙ ٗزظخً ٫ٝ   ُْ ٣َِن رؼـــــَي ُػزٍُٞ

ٝحفِ                                              ٍْ ِٕ ١ً  ح٧   ٤ٗجخً ٖٓ حُل٤ٞح

 

ُٖ حُُِٔي حُــ١ٌ  ِػ َْ ُ٣ َُ َّٔ َٗ  أّ أ٣ٖ 

ـخفِ                                             ْٓ َِي حٍُٟٞ رخُؼُِ٘ق    ٝح٩ َٓ 

 

٤َٛزشً   ُٖ ٖٓ ٍآٙ  ِػ َْ هـــي ًخٕ ٣ُ

خفِ  ٍٝٗخ                                                 َّٔ ِٚ   حُِ كِ َْ ِٚ   رط   ا٤ُ

 

٤ْض   ّٔ ُٓ ُْ٘ي حُٔ٘خٍِم  هَ َْ َٔ َٓ ٝرـــٚ 

ٍُ ٖٓ هللِ                                                      كَظَّخفِ   ٖٝٓ    ؿخ

 

  ٍّ ٍّ ٤ًوخٝ ٍِ ٝأطــــ٠ رٔخُِي كخ

َُ ٓؼو٘خً  رـَحفِ                                                   ك٢ حُو٤ِي ٣َْؼؼ

 

ٛشً   َْ ٍَ رٔخٍد رُ َّ ك٢ رج كؤهـــــخ

٤خفِ                                               َٜ ٍُ ٓؼِ٘خً ر  ك٢ حُٔـٖ ٣ـؤ

 

ُٓؼيٟ أرـــخٛخ ًَٗزُٚ   كخٓظٞٛزْض 

ََٓحفِ                                                ُٙ  رلٖٔ     كؼل٠  ٤ََّٓٝ

 

ُؽ طُزّـٌَغ   َّٞ ُٕ حُُِٔي حُٔظـ ََ ٝح٧هـــ

َى                                                   ََ حفِ  َػ ٍَ  كيَّ ٌِْ ٌَ   حُز٬َى    ر

 

ِّ ٣زـ٢ ٝحى١َ   ٝؿـِح ر٬َى حَُٝ

ٍس  ١ِٝٔخفِ                                                  ِّ  ح٤ُخهِٞص ٛخكَذ ػ

 

كو٠٠ ٛ٘ــــخُي ْٗلزُٚ ٝأط٠  

ظخفِ                                                     ُٓ   ِّ ؼٍَيّ ُِِلٔخ ُٓ  ٍَ  ا٠ُ أؿ

 

ُؽ  طُزٌَّغ   ٝحَُحثــــــُي حُُِٔي  حُٔظَّٞ

ّٔخفِ                                                 َٝ   ًخُٔ   ٌِٓي ٣َُٝى ح٧ٍ
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َٖ ك٢ حُٔ٘خٍِم ٝحٗظل٠   كظـــَق حُٔيحث

ِٖ   ك٢   ر٣ٍَّش    ٝرَحفِ                                                 ٤ُِٜ  

 

  ِٚ ََ كظلُٚ كيك٠ ر كـــــؤًحم ٣ؼز

َِ ُلٍي                                                      ٤َُِِّ٘ٔش  ىحك٢  ك٢ هؼ

 

ٍٖ رظُزََّض ٓؼَ٘حً   َٔ َ٣ ٖ ِٓ  ََّ ٝأكــــ

حفِ                                                ِّ   أٟلٞح رٜخ  ػّ٘خ ٖٓ    حُُّ٘

 

ِٖ ًـــخٕ ُْٜ   ََ ح٤ُٜ ُى هز ٝحُظَُّ

ِٚ  ٝح٬ً٧فِ                                               ُْ  حُٞؿ َٗظ٤ِ  ٌّ ٞ٣ ِٚ   ر

 

ُؽ أٓؼٌي   َّٞ َُ حُُِٔي حُٔظ ٝحٌُــــخٓ

يكشُ   حُّٔيحفِ  ك٤ٚ                                                   ِٓ   َ ّ ِٜ   طو

 

  ٍَ َّٖ ُزخر ٍٖ أؿ ًـْ هـخَى ٓـٖ ؿ٤

ىحفِ                                                     ٍَ   ًٝظ٤زٍش طـ٠٘ حُز٬َى  

 

َّ رخُوَ٘خ   كظ٠ حٓظزخَف ر٬َى كـــخٍ

٤خِى  ٝهخفِ                                                   ـِ ّ أؿََى ك٢ حُ َِ  ٝرٌ

 

  ْْ ٍُ حٓظزـــخَف ر٬ىٛ ُى ٝحُوِ ٝحُظَُّ

حفِ                                                    َّ ُّ  ُٓ٘ٚ  طظَّو٢  رخُ  ٝحَُٝ

 

خُُُٚ   ّٔ ُٖ طـز٢ هََؿٜــــخ ُػ ٝح٤ُٜ

ٝحفِ                                                ٍَ ٝ   ْٛ َِ  ك٢ رٌٍَُس ٖٓ  ىٛ

 

  ْْ َْ ك٢ ؿ٤ٔغِ ر٬ىٛ ٗطـــَق ح٧ػخؿ

ٍٕ ك٢ حُٞؿ٠   َٗطَّخفِ                                                 َْ   رؤكِيّ ه

 

َْ حُِلٔـــخّ ُٝؿئًٍَحً   ٝأًحَم ٤ُٞٓ

 هُزخًُ  ًؼؼٍِذ  ٤ّٛخفِ  ٝٗـ٠                                                  
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  ِٚ ٘ـخفِ رَأٓـ ـَ كظ٠ أطـــخُٙ ًٝ حُ

َٔخفِ                                              ْ٘ ُٔ ٛخ حُ َِ َِْن ٜٝٗ  ٖٓ أٍٝ رَ

 

  ِٚ َٖ ك٢ أؿــــ٬ُ ْٔط٘ط٤ ٝأط٠ روُ

                                               ٍِ ُٓ َْ ِٙ   حُِٔلخفِ  ك٢    ٝرِٜ  ه٤ِي

 

ٍِ كوخٝ ك٢   ِٝ حُ٘ٔخ ٝؿـِح ا٠ُ أٍ

 ُظِٔخطِٜخ رٔ٘خٍِس    حُٜٔزخفِ                                                   

 

َٛــــْي٣َُٚ   د  ََّ ٠ًٔٝ حُز٤َِّ٘شَ ػْ ه

َٖ أُلخً ٖٓ ر٘خِص   ُوخفِ                                                     ٓزؼ٤

 

ُٕ رـٖ أٓؼَي هـخُٗٚ   أّ أ٣ـٖ كٔـخ

َٕ   رخ٧هزخفِ                                                   ٌَ ط٬ ح٩كٔخ   ىٛ

 

ْٔٔـ٢ُّ ُٔـخ ؿـخءُٙ   ٣ٍٝـــخٌف حُطَّ

٣خفِ                                                   ٍِ    ََ  ٓٔظؼي٣خً ك٘ل٠ ؿ٤ِ

 

أك٠٘ َؿِي٣ٔخً رخ٤ُٔخِٓش اً َػِــــٞح  

لخفِ                                                ِٛ ٝ    ٍَ ٔخً رلِيّ   ًَٝحر ْٔ ١َ  

 

َِى١ ُُٚ   ُٔ ٙ حُ ُٞ ٘ ِٛ أّ أ٣ـــٖ ػَٔٝ ٝ

حفِ                                                  ًَيَّ     ٍَ ْلوشَ هخٓ َٛ  كؤٛخد 

 

  ٌَُُْٚ ٍٖ َػـــ َػ٤ ٍُ ُْ ٣ٔظْٔغ ٖٓ ١ً 

ِٚ َُل٢ُ  ح٬ُّك٢                                                  َٖ ٫ ٣ؼ٤٘  ٝحَُل٤ْ

 

ٌََح  كزــيص ٗيحٓظُـٚ ٝؿخٗزـُٚ حُ

حفِ                                               َّ َُِٗد   حُ  َِ َّٞ  رـ٤  كَأٟ حُِٔ

 

أك٠٘ ٍؿـــخ٫ً ٗخًٍٞٙ كؤٛزلٞح  

ِٕ  ػ٤ٍي  ك٢  ٣ي١ْ  ً َرَّخفِ                                                زخ ٌِ ً 
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َٕ ح١ٌُ   ـــخ َّٔ ُٖ ك أٝ طُزَُّغ ػَٔٝ ر

َّٔلخفِ                                                  ِٚ   حُ   ٓلَق حُيَّٓخَء ر٤ٔل

 

  ُْ ََ ح٤َُٜٞى  ر٤ؼٍَد ٝأٍحٛ هظـــــ

ٍَ ٤َُِِّ٘ٔش    ٗخفِ                                                        أ٤ٗخَد ػـ

 

ٍٍ حُٔخ٢ٟ ػ٠ِ   ٬ًَ أّ أ٣ـــٖ ػزُي 

َّٔخفِ                                                َِ   حُٔ ِٖ ح٤ُٔٔقِ حُطخٛ   ى٣

 

ّوْض حرـــــٞحرُُٚ   ِِ ََ ُؿ ِٛ ؼخ َٓ أٝ ًٝ 

ُٕ    كؤط٠ ُٜخ                                                   رخُٔلظخفِ  حَُلَيػخ

ى 

َُ ح٧ُهـــيِٝى ك٢  ٍّ كخك أٝ ًٝ ُٗٞح

٘خفِ                                                 ـُ َٖ حكظٔخ  َُ َٕ ُْ ٣َْو  ٗـَح

 

ْض   ـَ ٍٍ أُِؿّ أُو٠ حَُّٜ٘ـــخٍٟ ك٢ ٤ِٗخ

هُِٞى                                                  َٞ ٍّ    َُلَّخفِ  ر ََ ٠ُٓ  ٍَ   ؿٔ

 

َٕ أكخرِ٘خً   كيػـــــخ ُٚ ًٝ ػَؼِزَخ

ٞحفِ                                               َٟ   َُ ِٝ ؿ٤  ْٜٓ٘ روخُع ح٧ٍ

 

  ِٚ ََ حُؼ٤َٔن ر٘لٔــــ َْ حُزل كظولَّ

َّٔزّخفِ  ٬ٓٝف                                                 ِٙ      حُ   ٝؿٞحى

 

ّ رخًفٍ   ٍِ كــــــيح ١ؼخٓخً رؼي ػ

ٔخفِ                                            ْٔ ٍٕ ٖٝٓ  طِ   ُِلِٞص ٖٓ ُٗٞ

 

  ٍّ ٍِ ٍٕ رؤر٘ـــخ كخ َِ َ١ً ٣ ُٖ ٝأط٠ حر

َد   ٝحٗؼ٠٘     ر٘ـخفِ                                             ََّ   ُٔخ طـ

 

ُٖ ٨ُػخٍِد أػزُيحً   كــــيح ح٧كخر

                                           ْْ َْٜٗٝ٘ رخفِ ٣َ ٍَ   رؤخٍٍس       ٝ
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  ْْ ٌُٜ ِ ُٓ ٘شُ حُُِٔٞى ٝ ِٓ أ٣ـــــٖ حُٔؼخ

َِ رؼَي   ِؿٔخفِ                                             َِف حُيٛ َٜ  ًَُّٞح ُ

 

ٍَ ػْ ًٝ   ًٝ ػَْؼَِزخٕ ًٝٝ ه٤ِــــ

ٝحفِ                                            َْ ِٛ    ًٝٝ ٍٕ ٍَ ًٝٝ َؿَي َل َٓ 

 

  ٍَ كَ ِْ َُ أٝ ًٝ َك ٍٍ هز وــــخ َٓ أٝ ًٝ 

ٍٕ  ٓخفِ                                                    ُٝوي ٓلخًح ُػؼ٬ٌْ

 

  ٍَ ٤ ْٔ ٟ ٓــــٖ ِك ٘شُ حٌٍُُّ ِٓ طِي حُٔؼخ

  ًخٗٞح ١ًٝ ح٩كٔخى   ٝح٬ٛ٩فِ                                           

 

َُ حرٖ ١ً  ٗخ حُو٤َْ َحػَِي َؿـــيُّ َٓ أٝ ًٝ 

ّٔخفِ                                             ٍَ أرٞ ح٧ًٝحِء ٍْكُذ حُ َل َٓ 

 

  ًٝٝ ٍَ وَ َٗ  ًٝٝ ٍٖ ٝر٘ــــٞٙ ًٝ ه٤َْ

َٓٔخفِ                                              ٝ   ٍّ ٌخٍ َٓ  َُ َٕ أٛ   ِػَٔح

 

  ِٚ َُ ًٝ ُى٤ٗخٕ ٖٓ حر٘خث ٝحُو٤ـــــ

ٝحفِ                                              َُّ ِٚ ك٢   حُ ُّ ا٤ُ   ٍحَف حُِلٔخ

 

َص ِوّ ُٓ ُّٖ حُٜٞحِء ٝ ُْ ؿ                                                                                                                                                                                                                                                 هيٓظٜــــ

زخفِ                                            ٍٍ ِٛ     ِٙ ِٞ حُٞؿٞ ٍٍ ر٤  ٓوخٝ

 

  ٍْ ُه َْ ٓل٤ٖ أٝ ًٝ طُ َُّ أّ أ٣ـــٖ ًٝ حُ

ِٕ  ً َرخفِ                                                  ُِٞ٘ٔ  ٍّ ِو٤ـخ رٌخ ُٓ 

 

 ًٝٝ ٍٕ َِ ٍَ ًٝٝ ٣َــــ َٜ أّ أ٣ٖ ًٝ ٣َ

ٍّ ًٝٝ ر٤َقٍ ًٝٝ   ح٧ٗٞحفِ                                                 ْٞ  رَ

 

زَقٍ   ْٛ أّ أ٣ــــٖ ًٝ ه٤َْلخٕ أٝ ًٝ أ

 ُْ ٣ُ٘ؾ  رخ٩ٓٔخِء   ٝح٩ٛزخفِ                                                 
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يُػـــُٚ   َٛ َّ٘ؼز٤ٖ أٛزق  َٖ ًٝ حُ أّ أ٣

َّ٘ؼِذ  ح٧هيحفِ ُْ                                                     ًٔ ْْ   ٣ِظج

 

  ِٚ ِٓ َح َٓ ٍٍ ِك٤َ ىٕٝ  أٝ ًٝ ِكــــٞح

٘خفٍ ُْ ٣ُِ٘وُذ  َٓحفِ                                                 َٓ  أٝ ًٝ 

 

  ٍٖ َٕ أٝ ًٝ كخث أّ أ٣ــــٖ ًٝ ُؿٔيح

ٍٖ ُْ   ٣لِ   رل٬فِ                                                َػ٤ ٍُ   أٝ ًٝ 

 

ٍُٜذ   ٬ٌَعِ ٣ٝل ِّ ًٝٝ حُ ٌُزـخ أٝ ًٝ حُ

 أٟلٞح ْٝٛ ُِ٘خثزخِص    أٟخك٢                                              

 

زَّخفٍ ه٠٠  َٛ َُ أرَٛـشُ رٖ  ٝحُو٤َـْــ

 ٗلزخً ٝأرَٛشٌ    أرٞ   حُٜزَّخفِ                                                

 

ِٖ أىًٍُٚ حَُىٟ   ٝحُٜؼُذ ًٝ حُوــ٤َٗ

  هٜيحً ُْٝ ٠ُ٣َد ُُٚ   رويحفِ                                               

 

  ِٚ ٝٓطـــخ ػ٠ِ ح٤ُٜل٢ِّ ٛخطُِي ػَٗ

خفِ                                               ّٟ ٣ٔشَ    حُٞ ٌِ ِٚ َؿ  ٝػ٠ِ أه٤

 

َُ ؿ٣ٌٔـش   َٝؿ٣ٌٔشُ حُٟٞخفِ ؿ٤

ٍْ ٝػٖ   اٛلخفِ                                                حُِرخِء ػٖ ػِ

 

ىٟ  ََّ ٤َن ُٜــــخ حُ ِٓ رّخُء  َِّ سُ حُ ََّ  ٝحُُل

َِ  ٫ ح٧ٍرخفِ                                              َِ حُُؤ   ر٤ي١ْ ه٤ٜ

 

هظِْض ؿــ٣ٌٔش ٝٛٞ هـخ١زُٜخ ُْٝ  

َٓـخفِ                                                 َِ ٤٠ٍَِٗس  ٝ َْ ًلؼ   طلؼ

 

أّ أ٣ـٖ ًٝ أْه٤خٕ أٝ ًٝ أكَعٍ  

ّ  َؿ٘خفِ                                                 َِ ً َُ ْر َِ ِٛ ٘خفِ  ـَ  أٝ ًٝ حُ
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َِ ًٝٝ ًٍَحَٗق هــــخَُٗٚ   أٝ ًٝ حُؼَز٤

                                                 ٌَ حفِ   َىٛ ٍّ ََ   ًخٌُُّ   ٣ُؼ٤ُي حَُّ٘ٔ

 

ـَ   َٓ َٕ  أٝ ً أّ أ٣ـٖ ًٝ  ر٤َْ٘ـٞ

ََ٘حفِ                                                ٍَ ٝآُُ ََٗحِك٤  ػِـ٢ ٝر٘ٞ 

 

  ٍٍ َٕ أّ ًٝ ٓـخٝ ـَح ْٜ َٗ أّ أ٣ـٖ ًٝ 

ٗخُىٛٔخ  أٟلْض                                                   ُِ  ر٬   هَّيحفِ  

 

ٌٍ ٝحر٘ــُٚ   أّ أ٣ـٖ كٜـٌي أٝ ٛٔـخ

ْْ  رٔٔخفِ   ٣ٌُي ػلخْٛ                                                  ٛ َُ  ىٛ

 

  ًٝٝ ٍَ ـ ٌِ َٛ أّ أ٣ـٖ ًٝ ػـخٍص ًٝٝ 

َ٘حفِ                                                ِٔ ٍَ ًٝٝ   حُ ٍَ ًٝٝ ٛزِ ِٔ َٗ  

 

ًِد  ْٞ َٗ َٕ أٝ ًٝ  أّ أ٣ٖ ًٝ َؿ٤ٔخ

ٍٞ ك٢ حُ٘ٔخِء                                               ٢ِٛ رز٤ ٬فِ ح٬ُ ِٓ 

 

ُْٓو٢ٍ ٓؼخً   أّ أ٣ـــٖ ًٝ ْٗزغٍ ًٝٝ 

٬ُٓفِ                                               أٝ ًٝ ح٬ُٔك٢ ٫َص ِك٤ٖ   

 

 ٍٕ ؤً َٓ َٕ أٝ ًٝ  أّ أ٣ـــٖ ًٝ أٝٓخ

ِٕ   ٝح٩رَحفِ                                                أّ أ٣ٖ ًٝ  حُظ٤ـخ

 

ٍٞص  ٖٓ   ُٓ ََ ٌَ ٖٓ َك٠ْ ِٛ َٝػزـخ

زخفِ                                                 َٜ  ر٘ــ٢ أكٔخى ٝح٧ٗزخ ٝآُ

ٍس  ََّ ُٓ ٍٕ ٝأر٘خ   َُّ ٓــٖ َؿـــَي  ٝحُـ

 

َٗز٤ٍذ  ٝح٠ُُ٧  ٓ٘٘خفِ                                                   ٝر٢٘ 

 

  ُْ ٍُ كٜـــٍي ٜٓ٘ــ َِ ٝآ ٣ِ َٜ ٝر٘ٞ حُ

َطخفِ                                                 ُٓ ّ   ُِ٘يٟ   ٍٖ َٛ  ّ َِ ً ٖٓ  
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ًُٜخ   ِٞ ُٓ ْص ٝ َٞ ََ هـي ػَ ًْٝحُء ك٤ٔــ أ

لخفِ                                            ِٛ َحثقٍ  ٝ َٟ ُِي  ِٓ ِد    ك٢ حُظَُّ

 

  َِ أٟلــٞح طَُحرخً ١َُٞ٣جٕٞ   ًٔؼْ

ُي طَرٍش ٝرِطخفِ                                               ِٓ َٛٞح   ٓـخ ١ِٝجَْض 

 

ُْ ػْ حٗؼَْ٘ض   ًَُّْض ُٜــْ ُى٤ٗــخٛـ

خفِ                                                ّٓ ََّ َِ     حُ ُْ   رخُلخك   ط٤َٜٓ

 

ُٓؼِٞىْٛ   ُٓلِذ  طَْص ػ٤ِْٜ رؼـي  َٓ
خفِ                                               َٓلَّ   ٍَ ِّ رٞحر ُٓلُذ حُُّ٘لٞ   

 

  ٫ٝ  ِٕ ٣ُذ حُٔ٘ٞ ٍَ ٓخ ٛخرَْٜ 

 حكظٔـٞح ػُ٘ٚ رؤ٤ٓخٍف ٫ٝأٍٓخفِ                                             

 

  ٍَ ٍَ ٝىٓـخً ًــ٬ّ ٫ٝ رؼٔـخً

٬فِ                                                   ِٓ ٝ   ٍَ ؼخه َٓ ٝ ٍَ   ٝؿلخك

ى 

  ْٛ ِٞ ُٜٝ ٍِ ٟ رؼي حُوُٜـٞ ٌٓ٘ٞح حُؼََّ

ٍْ  ٝٓ٘خٍٍد  ٌِٝٗخفِ                                                    رٔطخػ

 

ُْ حُظ٢   ُٛ ـَيْػؼَسً هٜــٍٞ ُٓ حٟلْض 

لّخفِ                                              ُّٛ   ر٤ُْ٘ض   رؤػٔيٍس   ٓ٘خٍ   

 

  ِٚ َُٓٚ ر٘ؼ٤ٔــ ُؽ رـئ ِِ َُ ٣ٔـ ٝحُيٛـ

َّْ  ك٢  ح٧كَحفِ                                               ِٚ  حُـ ١ ر٤٘ َِ ُ٣ٝ  

 

 

 

                     *********************
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د حُؼ٢ٗٞ٤ َّ                   ػ٢ِ رٖ حُٔو

 
 

 

ػزي هللا  ؿٔخٍ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ حُٔوَد  رٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ حُٔوَد     حرٞ      

 حُلٖٔ رٖ ػ٣ِِ ٟزخٍ رٖ  دمحم رٖ حرَح٤ْٛ  حَُرؼ٢ حُؼ٢ٗٞ٤  ٝه٤َ رٖ 

 .حُزلَح٢ٗ ح٫كٔخث٢ 

 

       ٣َؿغ  ٗٔزٚ  ا٠ُ حُؼ٤٤ٗٞ٤ٖ  ٖٓ  ر٢٘ ػزي حُو٤ْ  ح٣ٌُٖ  كٌٔٞح 

ًٝخٕ ٖٓ أىرخثٜخ حُزِـخء ٝأَٓحثٜخ حُ٘ز٬ء ٣٘ظ٢ٜ ٗٔزٚ ا٠ُ ػزي . ح٧كٔخء 

هللا رٖ ػ٢ِ رٖ ارَح٤ْٛ حُؼ٢ٗٞ٤ ح١ٌُ أُحٍ ىُٝش حُوَحٓطش ٖٓ ٍر٤ؼش ،     

ٝ ُْ طٍِ حُوَحٓطش ك٢ ىُٝظْٜ كظ٠ أرخى هللا  ىُٝظْٜ  ٝأهٔي  ُٛٞظْٜ  

رظٍٜٞ ح٤ٓ٧َ ػزي هللا  رٖ ػ٢ِ حُؼ٢ٗٞ٤ ح٧كٔخث٢ آٍ ارَح٤ْٛ ٖٓ ٍر٤ؼش 

كزو٢        - (حُٔظَؿْ  ُٚ  )ؿي ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ  رٖ ٓوَد  حُ٘خػَ ح٧ى٣ذ 

٣ـخى ٣ْٜ ٣َٝحٝكْٜ رخُلَد ٓيس ٓزغ ٓ٘ٞحص ٝٛٞ ك٢ أٍرؼٔخثش ٍؿَ 

ٍٝرٔخ ط٣ِي ٬٤ٓ كظ٠ ًٛزض أ٣خْٜٓ ٝػلض ٍْٜٓٞٓ ٝأػٞحْٜٓ ٝا٠ُ ًُي 

 :٤٘٣َ حُ٘خػَ ػ٢ِ رْ حُٔوَد  ك٢ رؼٞ هٜخثيٙ

 

َٓ حُوَح٢ٓ ٖٓ ٗظ٠ ؿٔخؿْٜٔ   

                                       ١َح ٝؿخىٍْٛ رؼي حُؼ٬ هيٓخ

 

ٖٓ رؼي إٔ ؿَ رخُزل٣َٖ ٗؤْٜٗ   

                                   ٝأٍؿلٞح حُ٘خّ رخُـخٍحص ٝحُلَٓخ

 

ٝٓخ  ر٘ٞح  ٓٔـيح  هلل  ٗؼِٔٚ  

                                      رَ  ًِٔخ  ٝؿيٝٙ  هخثٔخ  ٛيٓخ

 

ٝكَهٞح ػزي ه٤ْ ك٢ ٓ٘خُُٜخ   

                                   ٝؿخىٍٝح حُـَ ٖٓ ٓخىحطٜخ كٔٔخ
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ٝٛٞ ٗخػَ حُيُٝش حُؼ٤ٗٞ٤ش  ٣ٝؼظزَ ى٣ٞحٗٚ  ٝحَُ٘ٝكخص ػ٤ِٚ  أْٛ 

. ٜٓخىٍ طخ٣ٍن حُيُٝش  حُؼ٤ٗٞ٤ش 

 

َُِي ػ٢ِ حرٖ حُٔوَد كٞح٢ُ ٓ٘ش  ُٝ  ٬٤ٓى٣ش  1176–  ٛــ٣َش 572\           

.  رخ٧كٔخء ٝرٜخ  طَػَع ٝٗذ  ٝحًظَٔ  (حُؼ٤ٕٞ )ك٢  ٓي٣٘ش 

ٝ ػ٤ِٚ، كوي  ُٝي  حُ٘خػَ حرٖ  حُٔوَد ك٢ ح٩ٓخٍس  حُؼ٤ٗٞ٤ش  ٝ ٖٓ 

حُٔؼَٝف،  حٕ كيٝى اه٤ِْ ح٩ٓخٍس حُؼ٤ٗٞ٤ش حُلو٤و٤ش ٝ حُطز٤ؼ٤ش، ٢ٛ 

ٗٔخٍ َٗه٢ حُـ٣َِس   (ًخظٔش )ٓ٘طوش حُزل٣َٖ حُظ٢ طٔظي ح٬ًٛ ٖٓ ٓي٣٘ش 

ً)حُؼَر٤ش  ، ا٠ُ ر٬ى حُؼَٝٝ حُظ٢ ط٘ظَٔ ػ٠ِ ح١٧َحف (ح٣ٌُٞض كخ٤ُخ

ٛـَ : ٝ إ ًخٗض َٓحًِٛخ حَُث٤ٔ٤ش ٢ٛ. (هطَ )حُٜلَح٣ٝش حُٔلخ٣ًش ٍ

، ٧ٕ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٓ٘خ١ن ٗزٚ  (حُوط٤ق )ٝ  (أٝحٍ )ٝ ؿ٣َِس (ح٧كٔخء)

ر٤ٖ ر٢٘ .   حٓظوَحٍ، ٫ػظٔخىٛخ ػ٠ِ حٍُِحػش ٝ ُظٞحكَ ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ٚ ك٤ٜخ

: ػ٤َ٘طٚ ح٧َٓحء حُؼ٤٤ٗٞ٤ٖ حُؼَد ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ 

 

خ  َٜ ٍِ  اٍهَخ٫ً حَُو٢َّ  َٝ َهطَّ َٝ أَٝ ه٠ًِ     

  َِ ـَ َٛ َ هَُٟ  ـُ ٍَ ٫َ َٗخِىٓخً ٝ أٛ ح َٝ                           أ

 

:  ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ 

 

  ٠ً٘ َٟ ٣ُي  ِِ وَخ٫ٍَص طَ َٓ  ٖ ِٓ  ١ َِ ٫َ طٌُؼِ

خِء أَر٢ِ                  َٔ ٫َ ٝحِى١ حَُل َٝ  ٢ َّٓ َّ حَُو٢ُ ح       

 

       ٝٗظْ حُ٘ؼَ ك٢ ٖٓ ٓزٌَس ٝٛٞ ٫ ٣ظـخُٝ حُؼخَٗس ٖٓ ػَٔٙ ٝه٠٠ 

أ٣خّ ٗزخرٚ رخ٧كٔخء ًٝخٕ ١ٔٞكخ ُِِٔي، ٝهي ٗخٛي رخّ ػ٤٘ٚ ٓيٟ حُظ٘خكَ 

ٝح٫ٗ٘وخم ك٢ ح٧َٓس حُؼ٤ٗٞ٤ش، ١ٝٔغ ًَ أ٤َٓ ك٢ ح٫ٓظجؼخٍ رخُِٔي كظ٠ 

طـِأص ر٬ى حُزل٣َٖ ا٠ُ آخٍحص ر٤ٖ أَٓطٚ، ٝظَ ًَ أ٤َٓ ٣ؼذ ػ٠ِ حه٤ٚ 

. ٝهي أٛخد حُ٘خػَ ٢ٗء ٖٓ ٌٛٙ حُٔل٘ش . حٝ حرٖ ػٔٚ  ك٤وخطِٚ أٝ ٣وظِٚ 

أرٞ حٍُٜٔ٘ٞ ػ٢ِ  رٖ ػزي هللا رٖ   )      حٟطٜيٙ أ٤َٓ حُيُٝش حُؼ٤ٗٞ٤ش 

. ًٝخٕ  حكي  أهخٍرٚ،  كؤهٌ  أٓٞحُٚ  ٝحىهِٚ حُٔـٖ كظَس ٖٓ حُِٖٓ  (ػ٢ِ 

ػْ  أكَؽ ػ٘ٚ   كَكَ ح٠ُ حُؼَحم   كٌٔغ  ك٢  رـيحى  ٍٜٗٞح  ػي٣يس كل٢ 

 ٛـل٣َش  هخٍ حرٖ حُٔوَد رخث٤ظٚ حٍُٜٔ٘ٞس  ٝ ٛٞ ك٢ رـيحى  605\ٓ٘ش 

 :ًحًَح ٓـ٘ٚ ٝ ٌٗزظٚ
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َٝ َه٘زَشٌ       ٌَ ْ  ه٤ٌَي   ػَِو٤ ِٜ َٝ َُْ  ٣ٌَِل
خثِزَخ َٜ َٔ ٢ حُ ِٔ خَء طُ٘ َٔ ٢َِِ ك٢ َىٛ ؿ َِ .                                       رِ  

 

ٝ ك٤ٖ ط٠ُٞ دمحم رٖ ٓخؿي  (ٛـَ )       ػْ ػخى  ح٠ُ ح٫كٔخء  كٍِ٘ ك٢ 

ػخى ا٠ُ  ٓٔو٢  ٍأٓٚ  كٔيكٚ  أ٬ٓ  ٓ٘ٚ ك٢ حٓظَؿخع  أ٬ًٓٚ،  كٔخ١ِٚ 

ك٢ ٝػيٙ  ٠ٗٝٝ  رٚ  رؼٞ كٔخى ٙ ٖٓ ؿِٔخء ح٤ٓ٧َ  كوخف حُ٘خػَ 

ُٝزغ  ك٤ٜخ  كظَس  (حُوط٤ق  )ػ٠ِ ٗلٔٚ  كخٟطَ ُٔـخىٍطٜخ  ٝ ٍِٗ  ك٢ 

  )    ٓيف أ٤َٓٛخ حُل٠َ رٖ دمحم  ٌُٖ ىٕٝ ؿيٟٝ، كَكَ ػٜ٘خ  ح٠ُ  رِيٙ  

كخٓظوَ  ػخ٤ٗش  ك٢  رِيٙ  ٓلخ٫ٝ  ٓ٘ٚ ك٢ ا٬ٛف حُٟٞغ ٝهي   (ح٫كٔخء  

. أٛخرظٚ ٖٓ ر٢٘ ػٔٚ ٌٗزخص أٝؿزض ػ٤ِٚ  طـْ٘ حُـَرش  

 :  ٝهي حٗ٘ي ك٢ ؿَرظٚ 

 

ك٢ ًَ أٍٝ اًح  ٣ٔٔظٜخ  ١ٖٝ   

                                   ٓخ ر٤ٖ كَ ٝر٤ٖ حُيحٍ ٖٓ ٗٔذ 

اًح حُي٣خٍ طـ٘خى حُٜٞحٕ رٜخ   

                                       كوِٜخ ٠ُؼ٤ق حُؼِّ ٝحؿظَد

 

 :ٝهخٍ ح٠٣خ 

 

كخٕ  ٓخءطي   أه٬م   أِٛٚ  

                             كيػٚ كٔخ ٣ـ٢٠ ػ٠ِ ح٤٠ُْ  ٓخؿي 

كٔخ ٛـَ أّ ؿٌطي  ُزخٜٗخ   

                               ٫ٝ حُو٢  إٔ  كخٍهظٜخ  ُي   ٝحُي 

: ٝهخٍ ح٠٣خ 

ه٤ِخ٢ٗ  ٖٓ  ١ٝخء   ٝٝٓخى  

                                  ٫ أٍٟ حُّ٘ٞ ػ٠ِ ٗٞى حُوظخى 

ٝحطًَخ٢ٗ  ٖٓ  أرخ٤١َ  ح٠ُ٘ٔ  

                               ك٢ٜ رلَ ٤ُْ ٣َٟٝ ٓ٘ٚ ٛخى١ 

حٗٔخ    طيٍى   ؿخ٣خص   ح٠ُ٘ٔ   

                                  ر٤َٔٔ   أٝ   ١ؼخٕ  أٝ  ؿ٬ى
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       كِٔخ  ٣جْ  ٖٓ ح٬ٛ٫ف  ؿخىٍ ح٫كٔخء  ا٠ُ حَُٔٞٛ  ك٤غ  ٓيف  

أ٤َٓٛخ  ريٍ حُي٣ٖ  ح٫ حٗٚ  ٛـخٙ  أه٤َح  ك٤ٖ  ُْ  ٣َٜ ٓ٘ٚ ا٠ُ ؿخ٣خطٚ  

: ًٝخٕ  ٌٛح  ح٤ٓ٧َ  ًِٓٔٞخ  ٖٓ حٍٛٞ  أ٤ٍ٘ٓش  كٔٔخ  هخُٚ  ك٢ ٛـخثٚ 

 

ط٢ِٔ    رخُليرخء  ػزي   ُِئٓٚ   

                                       ر٤َٜ ر٠ِ ػٖ ًَ ٌَٓٓش 

ػ٢ٔ اًح أ٣وظظٚ ُلظش ػَر٤ش  

                                      ا٠ُ  حُٔـي  هخُض  أ٤ٍ٘ٓظٚ

 

 ٛـ٣َش   ُحٍ  حَُٔٞٛ  ػ٠ِ حَٓ  ُوخء حُِٔي 617\          ٝك٢  ٓ٘ش 

ح٫َٗف رٖ حُِٔي حُؼخىٍ   كِٔخ  َٝٛ  ا٤ُٜخ  ًخٕ  ًخٕ حُِٔي ح٧َٗف هي  

. ٖٓ حػٔخٍ َٜٓ    (ى٤ٓخ١  )طَى  حَُٔٞٛ  ُٔلخٍرش  ح٩كَٗؾ  ك٢ ٓي٣٘ش 

 كخؿظٔغ  ك٢ حَُٔٞٛ  رخٍُٔٞم  ٣خهٞص حُل١ٞٔ

    

ٝؿ٤َٙ ٖٓ  - (ُئُئ - ريٍ حُي٣ٖ )      ًًَٝ ٣خهٞص  أٗٚ  ٓيف  رخَُٔٞٛ 

 .ح٧ػ٤خٕ، ٝٗلن، كؤٍكيٝٙ  ٝأًَٓٞٙ 

 

ك٢  (١ٝ ١١ )           ػخى رؼي ًُي ا٠ُ حُزل٣َٖ، كظٞك٢  رٜخ  حٝ  رزِيس 

 ٬٤ٓى٣ش   ٝه٤َ  ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ حٗٚ 1232–  ٛـ٣َش 629 \ػٔخٕ  ٓ٘ش

 . ٬٤ٓى٣ش1233–  ٛـ٣َش 630\طٞك٢  ٓ٘ش 

 

ّٕ   أكي  ًزخٍ حُٖٔ ٖٓ ح٧كٔخء، ٖٓ  رٚ كّيعص        ٝ ٖٓ ٣َ١ق ٓخ   أ

حرٖ ٓوَد، ًخٕ  ًح  ِٛش رخُل٬ه٤ٖ ٝ ػ٤ِٚ  ػؤٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ٓخ، هَد 

 إٔ ْٜٝٓ٘، ٝ أ٠ٛٝ إٔ ٣َيكِٖ ٓؼٚ ًَ ك٬ّم ك٢ حُزِيس أٓٞحٓخً ٝ ٌٓخ٤ًٖ، 

٣ُـط٠ رٜخ هزَٙ، ٝ ُٔخ ٓخص  ؿخء  أُٝجي  ح٣ٌُٖ  ٣طِزٞٗٚ  ريّ، ٝ ٍحكٞح 

٣٘زٕ٘ٞ حُوزَ ٤ُوَؿٞح ؿؼظٚ  ك٤ٔؼِٞح  رٜخ، ٌُْٜ٘  ًِٔخ  كخُٝٞح حُللَ 

.  ؿَكظْٜ  ٠ٓٞٓ أٝ ٤ٌٖٓ، كظًَٞٙ  ٝ ٍؿؼٞح  ىٕٝ  إٔ  ٣ظلَٝح رٚ   

 :         ٝه٤َ  ٛ٘خى هٜش أه٤َس  ٣َٝ٣ٜخ  حُ٘خ٢ٍٗٝ، ٝ ٓـِٜٔخ

 

 إٔ حرٖ حُٔوَد ر٠٘ هَٜحً ٝ ؿؼَ أٓخٓٚ ِٓلخً، ٝ ىػخ  )           

 ػ٤َ٘طٚ ا٠ُ ٤ُٝٔش ؿيحء، كِٔخ  طـٔؼٞح، ٝ أهزِٞح ػ٠ِ ط٘خٍٝ حُطؼخّ،

 أَٓ حرٖ حُٔوَد  ريكغ  حُٔخء ك٢ حُٔخه٤ش، رل٤غ ٣َٔ حُٔخٍ رـٞحٍ هخػيس 

حُوَٜ، كٌحد حُِٔق، ٝ حٜٗخٍص ؿيٍحٕ حُوَٜ ػ٠ِ ٖٓ ك٤ٚ، كٔخص ْٜٓ٘ 
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ٖٓ ٓخص، ٝ رو٢ ْٜٓ٘ ٖٓ رو٢، ؿ٤َ حٕ ٖٓ ٗـخ  ْٜٓ٘  رخػـٞرش، ُْ ٣٘ـٞ 

ٖٓ ػخٛش  ىحثٔش ٝحػظوي  إٔ ٌٛٙ  حُوٜٚ ك٤ٜخ  حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔزخُـش،  ٝ ٫ 

طؼظٔي ػ٠ِ ؿَٞٛ ٍٝرٔخ  طٌٕٞ  ػٖ  هٞكٚ ٖٓ حُٔ٘ظو٤ٖٔ ٓ٘ٚ  كظ٠ ػ٠ِ 

 .ٗزٖ هزَٙ ٝ حُظٔؼ٤َ رـؼظٚ

 

 ٝهي حهظِق  حُٔئٍهٕٞ  ك٢ ٌٓخٕ  ٝكخطٚ، كزؼ٠ْٜ ٣َٟ أٗٚ طٞك٢ 

ٝه٤َ  ٓخ  ُحٍ كٜٖ ..   (١ٞ٤١ )ح٧كٔخء، ٝ رؼ٠ْٜ ٣َٟ أٗٚ طٞك٢  ك٢ 

 (ؿ٣َق )حرٖ ٓوَد ٝ ًٜلٚ رخه٤٤ٖ كظ٠ ح٤ُّٞ ك٢ ؿز٤ِٖ  ٓظوخر٤ِٖ  رو٣َش 

 (١ٞ٤١)رؤػ٠ِ ٝحى١ 

 

ٗ٘ؤ حرٖ حُٔوَد ك٢ ر٤جش ػ٤ِٔش، ٝ ىٍؽ ٝ حٓظٌَٔ ٗٔٞٙ ك٢ ر٤جخص          

ٝ ١زوخص ح٫ٗل٬ٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ُز٬ىٙ، كخٗلؼَ رٜخ ٝ حٓظٞكخٛخ، 

كؤٝكض ا٤ُٚ، ًٔخ أٓؼلظٚ ٓٞٛزظٚ إٔ ٣لظ٠ رَإ٣ش أىر٤ش ك٣َيٙ، ٫ ٓؼ٤َ ُٜخ 

ٝ ػ٤ِٚ ًخٗض ٌٛٙ حُز٤جش حُظ٢ ٗ٘ؤ .. ػ٘ي أكي ٖٓ أكَحى ػ٤َ٘طٚ ٣ٌٞٓحى

ك٤ٜخ حرٖ حُٔوَد، ٝ ّٗذ ٝ طَػَع ُٜخ أػَٛخ ٝ طؤػ٤َٛخ حُؼظ٤ْ ك٢ طلظق  

 .ػزو٣َظٚ حُ٘ؼ٣َش ٝ حُىٛخٍٛخ 

 

         ك٢ ُٓ٘ٚ طـِزض  ِٗػش حُز٤خٕ ٝ حُزي٣غ ٝ حُٔلٔ٘خص حُِلظ٤ش ك٢ 

٣وِيٕٝ حُ٘ؼَحء ح٧هي٤ٖٓ  طو٤ِيحً  كَك٤خً ٝ )ٓـخٍ ح٧ىد، ٝ أهٌ  حُ٘ؼَحء 

ٌُ٘ٚ  ح٫ -  (٣ٜظٕٔٞ ر٤ٌِ٘خص حُل٤خس ٝ طٞحكٜٜخ ىٕٝ ؿَٞٛٛخ ٝ ٓلظٞحٛخ

حٗٚ طَٔى  ػ٠ِ ٌٛٙ حُلخُش ٝ ًٍِ ػ٠ِ حُـَٞٛ طخًٍخ ٓلخٓق ح٫ٍٓٞ   ٝ 

كٌخٗض ٌٛٙ ٢ٛ حُٔٔش حُزخٍُس ٖٓ ٗخػ٣َظٚ، ٝ ٢ٛ حُظ٢ حٓظٜٞص أكجيس 

حُ٘خّ ٖٓ أىرٚ، ٝ هَرظٚ رخُلؼَ ً٘خػَ ٖٓ هِٞرْٜ ك٤ٖ حٓظطخع إٔ ٣َكغ   

 .. كٔٚ  ح٢٘١ُٞ  ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُلْ ح٩ٗٔخ٢ٗ ك٢ طؼز٤َحطٚ حُ٘ؼ٣َش

 

      ٝ هي طؼَٝ ٓـظٔؼٚ ُِلٔخى كظيٍٛٞص ح٧ه٬م ٝ حٗظَ٘ ح٣َُخء     ٝ 

ّٔض حَُٗٞس ٝ ٓخى حُظِْ ٝ ح٫ػظيحء ٝ ُْ ٣زن ٖٓ  حُ٘لخم ر٤ٖ حُ٘خّ ٝ ػ

ظٞحَٛ ح٧ٛخُش ٝ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ؿ٤َ ٗلّٞ أر٤ش كَس ٝ كجخص ك٣ٌَش 

ٝحػ٤ش طؼٍٞ ر٤ٖ ٝهض ٝ آهَ  ٛ٘خ أٝ ٛ٘خى ك٢  أؿِحء  ح١ُٖٞ حُؼَر٢ 

حٌُز٤َ  ٓلخُٝش   ٓوخٝٓش حُظِْ ٝ ح٫ٗلطخ١ ٝ حُؼٞىس ا٠ُ ك٤خس حُوِن ٝ 

ح٩ريحع  ٝ ًخٗض ٌٛٙ حُظٞحَٛ حُلَى٣ش حُٔ٘ؼُِش رٔؼخرش ٓ٘خػَ ط٢٠ء 

٣َ١ن حُل٤خس حُؼَر٤ش ًٝخٕ حُ٘ؼَ ٛٞ ح٧ىحس حُلؼخُش ٝ ح٬ُٔف حُزظخٍ،ٝ 

 : ح٤ُٔيحٕ ح١ٌُ ٝؿي ك٤ٚ  حرٖ حُٔوَد ٌٓخٗٚ، ك٤وٍٞ
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رخً   َُ ٟ ِِٗحٍحً ٤ًَق ٗخَء ٝ ٣ؼ ََ أؿ

َٜخ  َحِىٛخ، ٝ ُػظخطِ ُٓ  ٖٓ ِٙ َُ ٌُ                              رخُ

 

رَظُٚ هز٤ِشٌ ا٫ ؿيص   ٍَ ٓخ كخ

                              أك٤خإٛخ ٝكيحً ػ٠ِ أٓٞحطِٜخ

 

 ُٝٔخ طلٔ٘ض حكٞحٍ  حُزل٣َٖ رل٠َ ح٧ٟٝخع ح٫هظٜخى٣ش 

:  ٝحُىَٛص  هخٍ

 

ُٖ ؿ٘شَ ٓؤٍٍد   ًخَٗض رٚ حُزل٣َ

َٜخ                                                       خ ٝ ٤١ِذ ك٤خطِ َٜ ظِ ـَ    أ٣خّ رٜ

 

 : ٖٝٓ ٗؼَٙ ك٢ حُـٍِ  ٣وٍٞ 

 

ك٤خ رخ٤ًخً هزَ حُٟ٘ٞ ه٤٘شَ حُٟ٘ٞ  

ٍٖ ؿلُٜ٘خ ٓٞف ٣وَُف                                   ٣ٍٝيحً رؼ٤

 

ٝ ٫ طؼـِٖ ٝ حٓظزن ىٓؼي ا٢٘ٗ  

ُف ََ                               ٍأ٣ُض حُٔلخد حُـٕٞ رخُوطَ ٣ظ

 

ى   َِ اًح ًَ٘ض طز٢ٌ ٝ ح٧كزشُ ُْ ط

ُف َّٞ ط ُٓ ُْ    ا٫   كي٣ٌغ   ُٜ                                       رز٤ظ

 

ُٖ ٓخٍُي   ك٤ٌق اًح ٓخ أٛزلض ػ٤

٤َُّٔق ُٔ ْ ٝ حُ ِٜ َُ حُـ٠خ ٖٓ ُىِٝٗ                               ٝ كز

 

 

:  ٝحهظْ  حُزلغ ك٢  حر٤خص ٖٓ ٗؼَٙ ك٤وٍٞ

   

حِص   ك٢   أَك٘خث٢      ََ ك َِ ْ  أٍُِؿُغ  حُ ًَ

ِٕ      ػٞحث٢  ٞح َٜ ٍِ   حُ َّ   ك٢   ىح     ٝا٫
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ِس     ح٧ًَٟ       ٍَ َٝ ُٓٔخ   ٖ ِٓ   ٢ّ٘ ِٓ  ُْ  ٣َزَن  

ًٓخِء  َٝ ٍَٗش       َُ    ُك٘خ ِْ   َؿ٤ ٤ ح٠َُّ َٝ   

 

ٌُِي      ُْٛ     ٓخ ٍّ   َُٞ   ٍآ ٍِ   هَٞ ك٢   ىح

ٝحِء  ٍُ َٝ        ٍَ َ٘ظ َٓ     ِٖ َٔ ُْ    رِؤَك ُٛ َٝ     

 

     ُْ ُٛ ٤ًََق   ٣ََح    ٍِ َِ   حُ٘خ ػ٠   ٧َِٛ ََ َُ

ٗخِء  ََ َٖ      حُوُ ِٓ ْ    ك٤ٜخ     ُٜ َُ   ُْ ُٛ َٝ     

 

   ُْٜ َّٕ       َك٤خطَ ُْ    ح٧َػيحُء     اِ ُٜ ِظ ٌِ ػَ

كَََكشُ      ح٧َػيحِء  َٝ ي٣ِن     َّٜ ُّْ   حُ       َؿ

 

ِس       ُٜٗزَشٌ      َٝ ١ٌَُِٝ    حُؼَيح     ْ ُٜ أَٓٞحُُ

ُٞحِء  ـَ ِّ   ك٢   ٣َِي     حُ ٍِ ٌخ َٔ ِٖ  حُ َػ َٝ     

 

ؼَُٝف  ك٢    ٓخكخطِْٜ    َٔ ُف  حُ ََ ٫  ٣ُؼ

ِٖ      حُؼَ٘وخِء  ًَٔخ    ٣ُل٠ٌ    َػ       ا٫ِّ   

 

  ُْ ك٤ٜ َٝ      ِٕ ٞح َٜ ٍِ  َػ٠ِ   حُ ٔخ ـَ َؿَُِي  حُ

ٕ      حُِلَرخِء  ُّٞ طََِ َٝ ؼُق    حَُيرخ     َٟ        

 

    ْ ُٜ ؤََّٗ ٌَ اًِح   حِرظََيٝح   رَلؼُٞح   حُزٌَح   كَ َٝ
سً       رِل٠َخِء  ٍَ      ُىَؿٌؾ    طَزخَكُغ    ػٌ

 

    ْ ُٜ ِٕ   ا٫ِّ      أََّٗ ِٖ   ح٩ِكٔخ ُػ٢ٌٔ   َػ

ٍهخِء  َِّ َٖ      حُ ِٓ     ٍّ      أَٛيٟ   ا٠ُ   ُُئ

 

ٖ     ١خَُٔخ    ٌِ َُ َٝ ِٖ   حُُل٠٘ٔ    ٌّْ  َػ ُٛ 

َِ   ك٢   حُؼٍَٞحِء  َّ  حُُلٌ ٬ًَ ؼٞح   ِٔ َٓ      

 

ٍِ    ًٍَحثِؼخً     لخ ُٔ ٍَ  ا٠ُِ  حُ لخ ِٔ  َؿؼَِٞح  حُ

لَحِء  َّٜ حُ َٝ ِٖ   حُز٠٤َخِء           طُـ٢٘   َػ
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ًَٝٝ ح٠ُُّٜ٘  ٓخ  إِ    طََٟ   َٝ  ْ ُٜ َػـزخً َُ

حث٢  ََ ٍَ  هََِذ    حُ ٟٞ  ٓخ  ٛخ ِٓ زخً   ـَ        َػ

 

ِظَِّشٌ      ُٓ َّٔٔخِء      ِٕ     حُ أٌٗق    رِؤَػ٘خ

ٍِ      حُٔخِء  رُِّغ   ك٢   هََح َٞ حٌِٓض   طُ َٝ     

 

     َُْ َٝ ؿٞح       ٍَ ٍَ   َى َ٘ ؼ َٔ َٕ   رِ ٣ُلخِهَٝ َٝ
َِ      رِخُز٠٤َخِء  ٓ ََ ٍُ    حُ ؽ   ِؿزخ ٍُ     طَي

 

ٍى     ٍِ ي ُٔ ٍَ    رِ ٢ُّ    حُلَوخ ِٓ َْ   حُِؼظخ ٤َُ

ٜزخِء  ًَ ٍش         َّٓ ٍِ كَخً     رِزخه٢      ََ َٗ      

 

   ُُٚٔ لَظُٚ       َٗل ًَ      ٌّ٢ ِٓ ٖ     ِػٜخ ٌِ َُ

ََ      ح٥رخِء  لَو َٓ َٝ يِٝى     ـُ َف   حُ ََ َٗ       

 

     ْ ُٜ ُِّ ًُ َٝ        ٍِ ُِِلَوخ َٝ      ِّ ُِِؼظخ ٓخ    

٤ٍَّش        َػ٤ٔخِء  ِِ ًَزَ       ِٚ َرِ ِٓ     ك٢     

 

    ُْ ًُ ٍَ      أَُٝٞ َ٘ ؼ َٔ ُِ     ٍَ َهِّٞح    حُلَوخ

َؿلخِء  َٝ َِظٍش        ـِ ِٕ     رِ ٞح َٜ ٍَّ     حُ ًُ     

 

زغِ   َكظ٠ّ   أُٝػِوَض   ًَخ٠َُّ    ُْ ًُ َٔلٞ َٓ
ِِٜخ      حُؼََؿخِء  ؿ َِ ٍِ    رِ زخ ـِ        ُؿيُى   حُ

 

ُْ   َُٜخ    َِٓٔلٜ ٝٛخ    رَؼَي     ٍُ طَزخَى َٝ
حَُلٜزخِء َٝ َٓلزخً   َػ٠ِ   حُزَٞؿخِء             

 

   ِٚ ٌِ ِ ُٓ ٍّ   ٓخ   ُُٚ   ك٢    َُ  كَي ٓخ  كَو

٫     اِػطخِء  َٝ    ٌٍ ٖ   أَه ِٓ       َُٞ  ٗخَء   

 

ٍس     ٍَ ؤرٞ َٓ ٌٍَّش       ِٓ     ٖ ِٓ ؼٞح    َّٔ ٓخ   َؿ

حِء  َّ ٍس        َؿ ٍَ ؤٓٞ َٓ ٍس      ََ ٜ ُٓ      أَٝ     
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شٌ      َٔ ُِ       هِٔ ََّ ل ُٔ ٍِ    حُ رَِو٤َّشُ    حُٔخ َٝ
آِخِء  َٝ ػظَُٚ      ك٢      أَػزٍُي         ٍَّ     أَ

 

ٍِ   أ٫َ   كَظ٠ً   ًُٝ     َٗـَيٍس    ؿخ َّ ٣خ  َُِ

ِٚ    َػ٠ِ      حُؼ٤َِخِء  ِِ ٜ٘ ُٔ       ٣َل٢ٔ    رِ

 

ُْ   َُٞ   َىَػُٞص     رُِ٘يرَظ٢    ِٔ ِ   أُه طخَللاَّ

ِٗيحث٢  َٝ ط٢        َٞ       َك٤ّخً     َُِز٠ّ     َىػ

 

       ٍَ َِ ٞط٠    َُْ    طَ َٓ ٢   ٗخَى٣ُض    َّ٘٘ ٌِ َُ 

َغ      ح٧َك٤خِء  َٓ ْ    ط٢َ٘ٔ     ُٜ  أَٗزخُك

 

     ُْ ُٜ َٕ   كَِٞ   طَ٘خءٟ     َػ٘ ٞح َٜ ُِلٞح   حُ أَ

٘ؼخِء  َٛ ِٚ     ا٠ُِ        ُِزُـ٤َظِ َٔؼٞح     َُ    

 

    ٍَ ٖ    ًُإحرَِش      َؿؼلَ ِٓ     ٌّ ِ    هَٞ لُِّلّ

٠ٞح   َؿل٘خً   َػ٠ِ     ح٧َهٌحِء  ِٔ      َُْ  ٣ُـ

 

ٞح    ُٔ َّٔ َٛ       ٢َ ِٛ خ   ٍأَٝٛخ   أََّٜٗخ    ّٔ َُ

َِ     حُـَِزخِء َِِذ     ٝحثِ َْ    طَـ        ط٤َٜٔ

 

   ْ ِٜ ٤ُٓٞكِ      ٍَ ُٛيٝ َٓوٞح  َػ٬ًَِ   َكظ٠ّ  

َ٘ل٘خِء  ُى     ُؿَِّشَ        حُ َِّ       َػَِوخً     ٣ُزَ

 

حِٓظَزَيَُض      َٝ       ٌَ ُٜ٘خَى   ١خرَض   َه٤زَ كَ

حِء  َّ حَء      رِخ٠َُ َّ َّٔ ٖ    رَؼِيٛخ    حُ ِٓ     

 

    ْ ُٜ َٞ     حَِّٗ َُ   ٍِ ؿخ َِّ َٙ  حُ ََّ  أَٗزخ َٟ ٓخ  

زخِء  ـَ َِ     أَُُٝجَِي       حُُ٘ ِلؼ ًَ      كَؼَِٞح    

 

ُْ     حَُّظ٢    ِٜ ٖ   َك٤خطِ ِٓ    ٌَ ُٞص  َه٤ َٔ كَخُ

ٍٕ   رخَص    ك٢      رَٜٔخِء  َل٤خِس   ٗٞ ًَ       
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ِٝ ك٢ََٜ َػ٠َ٣َشٌ     أَٝ ٛخَؿَٝح ك٢ ح٧ٍَ

ٖ   ِك٠ٔ     ح٧َكٔخِء  ِٓ    ٌَ      كَخُظ٤ُّٚ  َه٤

 

ٌِ   اًِ   طََٟ   حٍ     َُ  حُوَ٘خكِ ؼ ِٓ   ْ ُٜ َّ٘ ٌِ َُ

ِٕ    طَٔظَِو٢    َػ٠ِ    ح٧َهلخِء       ُػوزخ

 

َُ    حُؼَحِم      كَِبَّٜٗخ      ٣خ   َكزٌَّح    رَوَ

كخِء  َٝ        َُ َه٤ َٝ ل٤َٔشً      َٓ َٗيُّ      َ٧َ   

 

شٌ      َّٔ َُ       َؿ ِٛ ٘خ َٔ حُ َٝ َُٓغ     َُّ    أَٝ كَخُزَ

وظٌََد    َػ٠ِ      ح٠َٗ٧خِء  ُٓ حُزُؼُي    َٝ     

 

      ٌٖ ُٓٔظ١ََٞ ٍٝحِء   ٢ُ      َِ رِـخِِٗذ   حُ َٝ
َِ     حَُليرخِء  ِٛ ٞ َٔ جُض  أَٝ   رِخُ ِٗ    إِ  

 

ك٢ َك٤ُغ ٫ أَُو٠ حَُلَٔٞى  أَهخ    

َحِؿُُِٚ  َػ٠ِ حُُوِطخِء  َٓ  ٗـخً طَـ٢ِ    

 

ٜخ     ُّٔ لخِء     ٠َُ٣ َّٜ ُٕ   حُ رَِل٤ُغ   اِهٞح َٝ
شُ      ح٧َُىرخِء  َٔ ٤ ِٗ َٝ ُٖ    حُٞكخِء          ُكٔ

 

 

 

 

 

 ***********************
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 أرٞ حُؼزخّ حُـَح١ٝ
 

 

 

  حُـَح١ٝ   رٖ ػزي ح٬ُّٔ أكٔي        ٛٞ   حرٞ حُؼزخّ 

 

 – 528\ ٓ٘ش (كخّ  ) ٝ ( طِٔٔخٕ) هَد  ( طخىُش)       ُٝي  ٖٓ ٓي٣٘ش 

 حُظ٢ طٌٖٔ   ( ؿَحٝس)  هز٤ِش ا٠ُح٫ حٗٚ  ٗٔذ   ٬٤ٓى٣ش  ٝٗ٘ؤ ك٤ٜخ 1134

ر٢٘  ) ح٠ُ  ٝ ٗٔذ (حُـَح١ٝ ) كو٤َ   (هٔ٘ط٤٘ش ٝ هِؼش ر٢٘ كٔخى)ر٤ٖ 

حُزَر٣َش    (ُٗخطش  )ٖٓ  هزخثَ    ْٝٛ  كوٌ ٖٓ  هز٤ِش  ؿَحٝس ( ؿلـّٞ

. حُظ٢ ٌٓ٘ض  ٗٔخٍ حك٣َو٤خ ك٢  طْٞٗ ٝحُـِحثَ ٝحُٔـَد

 

 ح٧ٗيُْ  ر٬ىىهَهي  ٌٖٝٝٓ ك٤ٜخ  ( َٓحًٖ)        ػْ حٗظوَ ح٠ُ ٓي٣٘ش 

 .ك٢ ح٫ٗيُْ   (اٗز٤ِ٤ش  )ٓي٣٘ش  ٝطٞك٢ د ػي٣يس َٓحص

 

ًٝخٕ ؿ٤ٍٞحً .  ٗخػَ حٍُٜٔ٘ٞ ٣ؼوٞد رٖ ػزي حُٔئٖٓ   حرٞ حُؼزخّ ًخٕ   

 . ْٛ ، ؿ٤َ ِْٓٔ ٧كي ْٜٓ٘ٗؼَػ٠ِ حُ٘ؼَ ، كٔٞىحً ُِ٘ؼَحء ، ٗخهيحً ٍ

حُلٔخٓش ) ٝػَف د ( -ٛلٞس ح٫ىد ٝ ٗوزش ٬ًّ حُؼَد ) ًٝظخرٚ 

  ُلٔخٓش ٧ر٢ طٔخّ ٓ٘خرٚ ، ٝٛٞ  (حُٔـَر٤ش

 

   ِٝٓقٍُٔوٜٞى ٖٓ ًًَ أرخ حُؼزخّ حُـَح١ٝ، أٗٚ ًخٗض ُٚ ٗٞحى       ح 

 أٗٚ ك٠َ ٣ٞٓخ ا٠ُ رخد ىحٍ   ه٤َ ح٧ىد، كٖٔ ًُي ٓٔظظَكش ػ٘ي أَٛ 

 ٣ٞٓق   ح٤ٓ٧َ كوخٍ.  ٓؼ٤ي حُـٔخ١ٍ  ٝٛ٘خُي حُطز٤ذ( ٣ٞٓق) ح٤ٓ٧َ

 :ُزؼٞ هيٓٚ 

 .حٗظَ ٖٓ رخُزخد ٖٓ ح٧ٛلخد -

 : ح٤ُٚ  كوَؽ حُوخىّ ا٠ُ حُزخد، ػْ ػخى  ا٤ُٚ كوخٍ 
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 ؿَحٝس، ١ٝز٤ذ ٖٓ ؿٔخٍس، كزِؾ ًُي   ٗخػَ ٖٓ ٖٓ ػـخثذ حُي٤ٗخ -

 :حُـَح١ٝ كوخٍ 

       ه٤ِلش ٖٓ  أػـذ ٜٓ٘ٔخ، ٝهللا  ( َٟٝد ُ٘خ ٓؼ٬ ٢ٔٗٝ هِوٚ) -

 .( ٤ًٓٞش)

 :ٍ إ ح٤ٓ٧َ ٣ٞٓق ُٔخ رِـٚ ًُي هخٍ ١ كن

 . أػخهزٚ رخُلِْ ٝحُؼلٞ، كل٤ٚ ط٣ٌٌزٚ -

:         ٖٝٓ ٗؼَٙ  ٣وٍٞ 

  

ُٖ ك٢ حَُ٘م ٝحُـَِد ر٤ٔلَي        ٍَ حُي٣   ٛخ

سُ   ػ٠ِ ح٧ػيحِء  ٝىحٍص ََ   حُلَِد   ىحث

 

        ٝ َٖ َّـــٝحّ  حٍء ـ ٕ  أًػ غ     طوخ ُٓ  حٌِٗي ـ 

َُّ   ه٤خىحً  ٫ٕ ٝ         ًُ ُٓٔظَِ٘غٍ      ؼِذ     َٛ   

 

 حُلخٍع ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓ٘وي ٍٍٓٞ ٬ٛف حُي٣ٖ ٝأد      ُٝٔخ َٝٛ 

  حُٔ٘خٓذ  ًخٕ حُـَح١ٝ ٛٞ حُ٘وٚ حُٔٞكي١ ح٣٧ٞر٢ ا٠ُ حٍُٜٔ٘ٞ

   ُٔوخرِظٚ ٝح٤َُٔ ٓؼٚ  ه٬ٍ  كظَ س  ٝكخىطٚ ك٢ ىُٝش حُٔٞكي٣ٖ

 

 ػخى حُـَح١ٝ ا٠ُ أٓخ٤ُذ حُٔزخُـش ٝحُظ٣َٜٞ هٜٞٛخ         ٝهي 

ٝإٔ حُؼَٜ ػَف أكيحػخ ؿٔخٓخ حٓظيػض ًُي، أٜٛٔخ ٓؼخٍى ح٤ٍُٔٞه٤٤ٖ 

 . ٝٓؼًَش ح٧ٍى ح٤َُٜ٘س (ر٘ٞ ؿخ٤ٗش)

 

 ك٢ آهَ كٌْ حٍُٜٔ٘ٞ ٝرؼي اػ٬ٕ   حرٞ حُؼزخّ حُـَح١ٝ أَٛٔ          

رؼ٤يس   ٝأٓخ٤ُذ  رلٍٞ هل٤لش  ا٠ُ حٓظؼٔخٍ  ػٖ ػِٓٚ  ٝىػٞطٚ حُ٘ؼَحء

 ىٕٝ   كخٍ ُٝؼَ ػخَٓ حُٖٔ. ٣َىىٜٝٗخ ػٖ حُٔزخُـخص حُظ٢ ًخٕ حُ٘ؼَحء 

 ط٢ُٞ  رؼي  كظ٠  ط٤ٌق حُـَح١ٝ ٓغ حُظٞؿ٤ٜخص حُـي٣يس، كخٓظَٔ ط٤ٜٔ٘ٚ

 ٣طِذ ك٤ٜخ ٖٓ حُو٤ِلش   طؼزض ًُي،  ٗؼ٣َش  ٝؿيص ٝػ٤وش  ٝهي حُ٘خَٛ،

:  ا٠ُ ٌٓخٗظٚ حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ ٓغ ٝحُيٙ ٝؿيٙ  ٣ؼ٤يٙ  إٔ حُـي٣ي

 

 كـــــخٍهض ٓـــخ هي ً٘ض ك٤ٚ ًؤٗـٚ

٤١ق ٍأطـــٚ حُؼ٤ٖ كــ٢ ح٧ك٬ّ                                                 

 

 كؼٔـ٠ أٍٟ ٝؿٚ حَُٟخ كِطخُٔـخ 
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 أِٓــــض ٍإ٣ظــــٚ ٓــغ ح٧ػـــٞحّ                                              

 

 حُؼطخء   ك٢  ٗوٚ  ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ طلَٟٚ  رٔخ   ح٤ُ٘وٞهش إ      

 ك٢ حُؼطخء، ٝٓؼخرَطٚ ػ٠ِ ٓيف حُ٘خَٛ ٙ ٗلْ  اؿٜخىٙ  ٍؿْٝٝحُلًَش، 

حُٜل٤ش    ظَٝكٚ طٔؼلٚ  ُْٝ  حُ٘خػَ ٌٓخٗظٚ،  ٣يٍى  ك٢ حُٔ٘خٓزخص، ُْ

\        َٓحكوش حُ٘خَٛ ا٠ُ ح٧ٗيُْ ٓ٘ش   كَٔ ٗلٔٚ  ُوي.. كظ٠ ُٞ أىًٍٜخ

ٖٝٓ ٣ي١ٍ كوي طٌٕٞ .  ُظو٤ِي ٓؼًَظٚ حُٔوزِش ٓغ ح٧ٓزخٕؿ٣َش ٛـ608

آهَ ٍٝحثؼٚ حُ٘ؼ٣َش؟ ا٫ إٔ حَُٔٝ ُْ ٣ِٜٔٚ ا٠ُ ك٤ٖ حٗظٜخء حُٔؼًَش 

 رخه٢ حُوِلخء،  ُٝؼَ ًُي ٖٓ كٖٔ كظٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٜٗي ح٫ٗظٜخٍحص ٓغ

. (حُِؼوخد)٣ٜ٘ي أػوَ ٣ِٛٔش ك٢ طخ٣ٍن حُٔٞكي٣ٖ ٢ٛٝ ٓؼًَش  كِْ 

 

        طٞك٢  حرٞ حُؼزخّ   حكٔي حُـَح١ٝ ك٢ ٓي٣٘ش ح ٗز٤ِ٤ش  ٖٓ ر٬ى 

 609\ ح٫ٗيحّ  ك٢ ح ػ٘خء َٓحكوظٚ ُِِٔي حُ٘خَٛ  ُوظخٍ ح٫ٓزخٕ   ٓ٘ش 

 ٬٤ٓى٣ش  1212 –ٛـ٣َش 

 

:   ٌٛٙ ح٫ر٤خص ٣ؼوٞد حٍُٜٔ٘ٞ حُٔٞكي١ٍ ٙ ٓيف  ٖٝٓ 

 

ٌٍ ٝٓؼــــيى ؿـــــخُــــــــٌذ  ُـــــٞحُإى ٜٓ٘ـــــٞ

لـــــــــخٍُد   ُٓ  ٝكــِرـــي ٨ُػـــــيحء ػ٘ــــي 

 

َّّ حُٔ٘ـــــــــخ١ٝ   ُــوـــي ػٌِـــــــــض أ

ــــــــٚ ٝػــٞحهــــــُذ   ُِ ص ٓزـــــــــخىُة ٖٓ أكٞح ٍَ ََّ ٝؿــ

 

ْٛيحطِــــــٚ  ٓٔــــــخ ٫ٓظــــَحِم حُٔٔغِ ٖٓ ٝ

ِْــِي ٌٜٗذ ػٞحهـــــُذ   ُٔ  ٝىٕٝ ٓٔــــــــخِء حُ

 

َُّ ٝحُزلــــَ طَطٔـ٢  ط٬هـــــ٠ ػ٤ِـــــــٚ حُزَــــ

ٌٖ اُــــ٠ حٓظجٜخُـــــٚ ًٝظـــــخثُذ   َٓل٤ـــــ  

 

ٌّٔي ـــــــٚ ٓظـــٔ ِِ ؼ ِٓ  ؿ٣َــــٌن رــــَهــــــــ٠ 

ــــْ ٓظَحًــــــُذ   ُٜ ٘ـخ٣ــــــــخ ٓؼُِْ َٔ  ٝٓـــــُٞؽ حُ

 

ىٟ َّ ِس حُ ّٞ ُٛ  ٛـــــٞص رْٜ ح١٧ٔــــــخع كـــــ٢ 
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 ٝؿَطٜــــْ ؿٜـــــ٬ رُــــــٌَٝم هٞحُــــــــــُذ  

 
 أ١ــــــــــخػـــــٞح َؿ٣ّٞخ ُْ طو٤ـــيٙ َٗػــــــشٌ

ِٙ ٝؿـــــــَٚ حُٜٞحد حُظـــــــخٍُد   َِ  ُٝـــــــــْ طُ

 

ٌَ ـ٤ــُذ ٝؿــــٚ حُـــَأ١ ٝحُٞؿـــــــٚ كــــــخث ُٓ 

ِٙ ٝٛٞ ؿـــــخثُذ    ٣ُـــــَٟ كـــخَٟح كـــ٢ أٓـــَ

 

 ىػــــــخْٛ اُـــــ٠ آؿخُٜـــــْ كظٜخكظــــــــٞح 

غ ح٧ػـــــٞحَى ُِ٘ــــــخٍ كــــخ١ـُذ   َٔ ًٔــــــخ َؿ

 

ٓـــخٕ روِزـــــٚ ِّ ـــــْ ػـــــٖ ٝػــــِي حُ َٓ خ َٜ  ط

ِٚ حُٜـيٟ ٝٛــٞ ٫ِكُذ    ٝأػــَٝ ػـــٖ ٝؿـــــ

 

ٙ ٍُ  طو٤ـــــــــَ إٔ حُ٘ــــــــخ٣َٛـــــــــــــــــشَ ىح

 ٣ُطـــــــخػٖ ػٖ ٓخكخطٜـــــخ ٠٣ٝـــــــــخٍد  

 

ــــــيٟ ُٜ  ٝكــــــ٢ حُــ٤ِذ ٖٓ اٗـخِى ١خثلِش حُ

َِ حُٔئ٤٘ٓــــــــٖ ؿــــَحثُذ    ٜٝٗــــــَ أ٤ٓـــــــ

 
َُ َللَاِ ُـ٤ْ ٣َـلٞطُــــُٚ  ٛـــــــٞ ح٧ٓــــــَ أٓــــ

ٍٝ ٫ٝ ٣ـ٘ـــــؤٟ ػ٤ِــــٚ ٓـ٘ـــــخٛـذ   ٘ـــــــــخ ُٓ  

 

ٜــــــــخ ُّٔ ٌد ٓـُ٘ٚ ُٝٞ رَََِؾ حُـ ٍِ  ٝٓــــــــــــخ ٛـخ

 رِـ٘ـــــــــــخؽٍ ٝٛـَ ٣٘ـٞ ٓـٖ َللَا ٛــــــخٍد  

 
ٍِ طــخٛض ِهـ٬كَـــشٌ ٛــــــــخ حُٜٔ٘ـــــــٞ َِ  ر٘خٛ

ـُذ   ِٓ ِٚ ٣ٝـ٘ـــــــــخ زُُٚ كـ٢ ُكـِٔ٘ــــــــ ِٓ  طُـ٘خ

 

ٌَ ـــ ِٛ ٌَ ػـ٠ِ حُوِـِن رخ ٌّ َُــــــــُٚ ك٠َ  آــــــخ

َطَزَشٌ ط٘لــــــ٢ُّ ػـٜ٘ـــــــــــخ حُـــٔــــــَحص   َٓ ٝ 

 

ــــــِذ ًـؼـــــَسً  ًِ َُ حُـٌٞح  ٓـ٘ـخهِــزُــــــــــُٚ ٓـؼ
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ِٚ طِــَي حُـٔ٘ـــــــخهِـُذ   ُٝٗــــــٍٞح أ٫ حُـَِــــــــــ

 
ِٝ  حُ٘ٔخُء ٛـ٢ حُيٝكشُ   أُِٜٛخ  ك٢ ح٧ٍ

ـٜ٘ـــــخ حُـٔٔــــــــخَء حٌُٝحثـُذ   ِٓ ـــــض  َٔ  ٝهي ُحَك

 
 ُــــــــــــــــٚ ٗٔـزشٌ هـ٤ٔ٤ـــــــشٌ هي٤ٓــــشٌ

ــُذ   ِٛ ــٞح ُٓ َُّ ُٜــــــــخ رخُٔؼـــــِـــــــــٞحِص   طُـِو

 

ًُــْ َٖ ٝٓؼُي ََ حُٔئٓ٘ـ٤ـــــــ  روـ٤ــظــــــْ أ٤ٓـ

ُِّ ه٘خً ٓ٘ـــــــــــــــُٚ ٝط٠٘ـــــــ٠ هـٞحُٟذ   َٜ  طُـ

 

 

 

 

 

 ************************          
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حكٔي رٖ ٣ٞٓق  حُظ٤لخ٢ٗ  
 

 

 

 حكٔي رٖ ٣ٞٓق رٖ حكٔي رٖ أر٢ رٌَ      ٛٞ حرٞ حُؼزخّ  َٗف حُي٣ٖ 

  رٖ كٔيٕٝ رٖ كـخؽ رٖ ٤ٕٓٔٞ رٖ ٤ِٓٔخٕ حرٖ ٓؼي حُو٢ٔ٤، 

 

  ٢ٛٝ ه٣َش ٬٤ٓى٣ش 1184-  ٛـ٣َش580\ ٓ٘ش  ( ط٤لخٕ) ك٢ ُٝي       

 رؤه٠ٜ حَُ٘م حُـِحث١َ ػ٠ِ  (ٓٞم أَٛحّ)طخرؼش ٣٫ُٞش  ٛـ٤َس 

  (  ط٤لخٕ ) ًخٗضُٖٓ  حكٔي  رٖ  ٣ٞٓق    كخ٤ُخ ٝك٢  حُليٝى حُظ٤ٔٗٞش

 ) ٤ً٘ظٚ  أٓخ ( حُول٢ٜ ) ٌُح ه٤َ ُٚ حُظ٤ٔٗٞش  ( هلٜش )  ُٔي٣٘ش طظزغ

 رٖ   ه١ْ٤ رٖ ا٠ُ هز٤ِش كٌِٕٞ  حٍٛٞ  حَٓطٚ   طَؿغ ر٘ٔزٜخ    (حُو٢ٔ٤ 

.    حُؼَر٤ش ػؼِزش

 

 

 ك٢   ٝحُيٙ  ٣٘ـَ حُو٠خءكٌخٕ   كٔذٗٔذ  ٝ   ًحص  ك٢ أَٓس ٗ٘ؤ        

 ٖٓ ح  ٓوَدح  ٝ ٗخػَحأى٣ذ    ًخٕ رٖ أكٔي  ٝػٔٚ ٣ل٢ ( هلٜش) ٓي٣٘ش

 ) ك٢ كلع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝ طؼِْ ٓزخىة حُِـش حُؼَر٤ش  حُلٌخّ ٝح٤١٬ُٖٔ 

  ىٍّ ػ٠ِ ٝحُيٙ ٝك٤ٜخ   (هلٜش) ٗظوَ  ٓغ أَٓطٚ ا٠ُ ٓي٣٘ش ػْ ح  (ط٤لخٕ 

  ٓؼظٔيح  رؼِّٞ ح٧ٝحثَ   ٝ ٗـق ٍ ًؼ٤َحً ٖٓ هطٞحطٚد ٝطنٝطؤػَ  رٚ ًؼ٤َح 

حٗظوَ ا٠ُ طْٞٗ كٔٔغ ػْ ك٢ طِي حُؼِّٞ ، ٝحُيٙ ػ٠ِ حٌُظذ حُظ٢ ؿٔؼٜخ 

أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ رٖ  ك٢ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش  ٓؼَ ك٤ٜخ ػ٠ِ أٓخطٌس 

ك٢ ٖٓ  ا٠ُ َٜٓ ٝٛٞ  طْٞٗ ٤ُٞحَٛ ىٍحٓظٚ ؿؼلَ حُٔوي٢ٓ، ػْ ؿخىٍ

هِش ًٝخٕ    ك٤غ حٛظْ رؼِْ حُٔؼخىٕ  ٝػِْ حُطذ حَُحرؼش ػَ٘ ٖٓ حُؼَٔ

حُؼِٔخء ٝ حَُٔحؿغ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼِوش رؼِْ حُٔؼخىٕ ٝ حُطذ ك٢ هلٜش 

 ٝحُٔؼَكش  ٝ ك٢ َٜٓ حظَٜ ٍؿزش ًز٤َس ك٢ ١ِذ حُؼِْ . ه٬٤ِ ٝطْٞٗ 

ٝحٗظـَ ك٢ ٓـخُْٜٔ كٌخٕ ٣٘ظوَ ر٤ٖ ٓـخُْ حُؼِٔخء ٝ ٓوخرِش ح٤ُ٘ٞم 

حٗظوَ   ػْ رخُي٣خٍ ح٣َُٜٔش ػ٠ِ  أر٢ دمحم ػزي حُِط٤ق رٖ ٣ٞٓق حُزـيحى١

ح٠ُ    ػْ حٗظوَ ٝهَأ رٜخ ػ٠ِ  أر٢ ح٤ُٖٔ ٣ُي رٖ حُلٖٔ حٌُ٘ي١ ا٠ُ ىٓ٘ن

 ، . رٜخ ػ٠ِ ػِٔخثٜخ ٝ أىرخثٜخ ٝرؼي ٌٛٙ حَُكِش حُؼ٤ِٔش  ٝحٗظـَ رـيحى 
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 ػْ     (هلٜش )ٝأكذ حُٔوخّ رٜخ ػْ إ ٗلٔٚ حٗظخهض ا٠ُ ح١ُٖٞ، كؼخى ا٠ُ 

حَُٔ٘م ١ٝخُزظٚ ٗلٔٚ رخُٔوخّ  حُٔلَ ح٠ُ  ا٠ُ  َٓس حهَٟ اٗٚ كٖ

ريٓ٘ن، كزخع أ٬ًٓٚ ٝٓخ ٣ؼوَ ػ٤ِٚ كِٔٚ، ٝأهٌ ٓؼٚ أ٫ٝىٙ ُٝٝؿٚ 

ٝٓخُٚ، ًٍٝذ حُزلَ ك٢ ًَٓذ حطوٌٙ ُ٘لٔٚ، كـَم أِٛٚ ٝأ٫ٝىٙ، ٝهِٚ 

رل٘خٗش ٗلٔٚ، ٝهِٚ ػَد رَهش رؼٞ ٓظخػٚ، كوَؽ ٓؼْٜ ٓظلٌَحً 

هٞكخً ْٜٓ٘ إٔ ٣ٌِٜٞٙ رٔزذ أهٌ ٓظخػٚ، ٝٓزوْٜ ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ٝطَٞٛ 

رؼَٔ ٓوخٓش ٣ًٌَ ك٤ٜخ ٓخ ؿَٟ ُٚ ك٢ ٣َ١وٚ، ٝػَف حُِٔي حٌُخَٓ أرٞ 

حُٔؼخ٢ُ دمحم رٖ حُِٔي حُؼخىٍ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد ِٓي حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش رٌُي 

كٌظذ ُٚ ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش رظو٤ِٚ ٓخُٚ، كوِٚ ُٚ ٓ٘ٚ ؿِٔش، ػْ اٗٚ ُٔخ 

ٍكَ حُِٔي حٌُخَٓ ا٠ُ آٓي ٝحكظظلٜخ، طٞؿٚ ا٠ُ ىٓ٘ن، ٜٝٓ٘خ ا٠ُ كِذ، 

ٜٝٓ٘خ ا٠ُ آٓي، كٞؿي حُِٔي حٌُخَٓ ٍحؿؼخً ا٠ُ حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش، كؼخى ٓؼٚ 

 . ا٤ُٜخ، ٌٖٝٓ رٜخ

 

  ( هلٜش)ا٠ُ ٓي٣٘ش      ػخى  حُ٘خػَحُظ٤لخ٢ٗ  رؼي ٍكِش  حُظؼِْ ٝحُيٍحٓش 

ُْ ٣ٔظَٔ ك٤ٜخ ٬٣ٞ١   ح٫  حٗٚ   حُو٠خء ٝظ٤لش  ك٢  ٝ ػ٤ٖ ٝ حٓظوَ رٜخ 

  ٝ حُلـخٍس  حُٔؼخىٕػِْ   ك٢ ىٍحٓش ٍك٬طٚ حُؼ٤ِٔش ح ٓظؤٗقّ كظًَٜخ  

   حُزلغ ػٜ٘خ  ٝ ٝ ؿ٫ٞطٚ ح٤ُٔيح٤ٗش ٫ٓظوَحؿٜخ  هَؿخطٚ ػ٘ٚ ك٤غ ػَف 

 ٝ اؿَحء حُظـخٍد حُظطز٤و٤ش ػ٤ِٜخ  ٝ حُزلغ ػٖ حُٔظو٤ٜٜٖ ٝ حُٜٔظ٤ٖٔ 

كٌخٕ ٣يٍّ ٓؼْٜ ٝ ٣٘خهْٜ٘ ٝ ٣وّٞ رخَُك٬ص ح٤ُٔيح٤ٗش ٓؼْٜ ٖٓ ٓؼخىٕ 

 أ٤٘٤ٍٓش ٝ كخٍّ ٝ كٔخكَ  ح٠ُ   ٝك٢ ؿ٤َٛخ ٝكـخٍس ك٢ ٌٛٙ حُزِيحٕ

ًخٕ ٣يٕٝ ًَ ٓخ   ٌٛٙ   ؿ٫ٞطٚ  ٝك٢ طًَٔظخٕ ٝ ر٬ى ٓخ ٍٝحء حَُٜ٘

 ٖٓ أٝٛخف  حٝ ٬٣كظٚ  ٖٓ ه٬ٍ  حرلخػٚ حٝ طـٞحُٚ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ حُؼِٔخء

٨ُكـخٍ ٝأٓخًٖ طٞحؿيٛخ، ًٔخ ًخٕ ٣وق ػ٠ِ حٓظلخٕ حُـٞحَٛ ٝ حُلـخٍس 

  ُـ٤ش ح  حُظـخٍٓ٘خه٘ش ًخٕ ٣٘ظوَ ٍٝ ر٘لٔٚ ٓٔخ ػَكٚ ٖٓ حُٔظو٤ٜٜٖ،

  اكخىحصٍٝرٔخ  ًخٗض     حُلو٤و٤ش  ٜٓخحه٢حُظؼَف ػ٠ِ أػٔخٕ ٌٛٙ حُٔؼخىٕ ٝ

طؼَف حُظ٢    (َٓٗي٣ذ ) ٝ(  حُٜ٘ي)ٖٓ أػ٤خٕ طـخٍ ؿٔؼٜخ ًخٕ ١ٗل٣ٞش 

 ٝح٤ُٖٔ ٝ حُ٘خّ َٜٝٓ، ٝحُٔـَد ٝح٧ٗيُْ  ٝر٬ى  ٫َ٤ٌٓٗخ)ح٤ُّٞ رخْٓ 

 .  حٌُظذ   ٝحهظ٘خء  ًؼَس حُٔطخُؼش ػَف ػ٘ٚٝ    . ك٤ٔـِٜخ  ٣ٝلظلع رٜخ 

   : ٣وًٍٞخٕ ٌُٜٝح 

 

ك٢ ا٢ٗ حَٓإ حٓظ٘زطض حُؼِّٞ ٝكٌهض حُ٘ـّٞ ١ٝخُؼض ؿ٤ٔغ حٌُظذ ٖٓ )

 (حُؼِّٞ رؤَٓٛخ ػ٠ِ حهظ٬ف أؿ٘خٜٓخ ٝأٛ٘خكٜخ 
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 أْٛ ٜٓ٘خ ص ٝٓغ ًُي كِْ طٌٖ حُٔطخُؼش ٜٓيٍٙ ح٧ْٛ ك٢ حُٔؼَكش، رَ ًخٕ 

  حُؼ٢ِٔٝحُظؼِْ ٛخ ػٖ ٣َ١ن حُٔٔخع ٝحُٔ٘خٛيس   ػ٢ِحُٔؼَكش حُظ٢ كَٜ

 ٓخ ٬٣كظٚ أٝ ٣ٔٔؼٚ  حٝ طٔـ٤َ ٓٔخٍػش ا٠ُ طو٤٤يحٍ ح٬ُٔكظش، ٝ ىهشٝ 

  .حطٚ  ػ٠ِ  ًَ  ح٫ٍٓٞ  ر٤ٔطٜخ ٝٓؼويٛخ  حهظزخٍ  ك٤ٚ أٝ ٣ـ١َ

 

ًٔخ حُِٔي حٌُخَٓ د  ه٣ٞش ػ٬هش حُظ٤لخ٢ٗ رخُِٔٞى ٝ ح٧َٓحء         ًٝخٗض 

 حرٖ ) ك٢٤ حُي٣ٖ حٌُز٤َ كخًْ ؿ٣َِسّٖٓ حُٔوَر٤ٖ ك٢ ر١٬ حُٜخكذ ًخٕ 

   ٝٝكَ ُٚ رخُوَد ٖٓ حَُٔٞٛ ، ح١ٌُ هٜٚ ٣يحٍ ًز٤َس ٣و٤ْ ك٤ٜخ (ػَٔ 

   طَٜكٚ  طلض  رخُٜخكز٤ش  ًظزٚ حُٔٔٔخس  هِحثٖ ًَ ُٞحُّ حَُحكش ٝ ؿؼَ

 كَٜ حُوطخد )  ٌُٜح حُـ٤َٔ أُق ُٚ حُظ٤لخ٢ٗ ٓٞٓٞػظٚ ٬٤ُ  ٜٝٗخٍح ٝ

 . ٝأٛيحٛخ ُوِحٗظٚ( ك٢ ٓيحٍى حُلٞحّ حُؤْ ٢ُٝ٧ ح٫ُزخد

 

 ٝ ح٧ىرخء    ٖٓ حُؼِٔخءحُظ٤لخ٢ٗ  رؼيى   ٌٛح ح٤ٓ٧َ حُظو٠ ٝك٢ ر١٬         

  ٝسٓؼَف حٍٓـخٍك٢  كظزخىُٞح ح٣ُِخٍص   ٝأهٞس  ٛيحهخص ٝ ٗ٘ؤص ر٤ْٜ٘

  .ٝٓئُلخطْٜ  رٌظزْٜ   حُزؼٞ  أؿخُ رؼ٠ْٜ حُؼوخكش ٝح٫ىد ٝ
 

 ٓ٘ق حُ٘خػَ حُظ٤لخ٢ٗ أُق ى٣٘خٍ ػ٠ِ ر٤ض كوي حُو٤ِلش ػزيحُٖٔٞٓ   حٓخ  

:   ٝهي هخٍ ك٤ٚ  ٝحكي ٖٓ حُ٘ؼَ أٗ٘يٙ ا٣خٙ

 

ٓخ ِٛ ػطل٤ٚ ر٤ٖ حُز٤ٞ ٝح٧َٓ   

 ٓؼَ حُو٤ِلش ػزيحُٖٔٞٓ رٖ ػ٢ِ                                             

 

٫ٝٙ حٌُخَٓ ٍثخٓش فػخى ا٠ُ َٜٓ رؼي اهخٓظٚ ٓيس رـ٣َِس ػَٔ ،       

ح٠ُ ىحثَس حُظؼي٣ٖ رٜخ، ًٔخ ٟٔٚ حَُث٤ْ ؿٔخٍ حُي٣ٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٣ـٍٔٞ 

ٓظؼخ١لخ  ٓغ  ًٝخٕ   ٗـَ ٓ٘خٛذ ٓظؼيىس ك٢ حُيُٝشٝٗـَ حٓـِٔٚ 

 ٝؿؼِٚ ٖٓ  ( ًٜق حُٔـخٍرش )٠ٔٓ كظ٠  ًخٕ ١حُوخى٤ٖٓ ٖٓ حُٔـَد 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ  ٌٛٙ ح٫ر٤خص .  ؿِٔخثٚ حُٔوَر٤ٖ 

 

  طًٌَ   ٓظش  ػ٤ٞد  ٗظ٠     ك٢ هِوش حُْ٘ٔ ٝأه٬هٜخ      

 

  ٫ طزَٜ  ػ٘ي ح٤َُِ ػ٤ٔخء    ٍٓيحء ػٔ٘خء اًح أٛزلض       

 

 أًزَ  ؿَٓٚ  ٖٓ ٝؿَٜٓخ       ًخٓلخً   حُزيٍ ُٜخ ٣ٝـظي١      
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حُظ٤لخ٢ٗ ك٢ ٓـخُْ ٌٛح ح٤ٓ٧َ أٛيهخثٚ حُٔـخٍرش حُطز٤ذ حَٗى  ٝ هي      

أرٞ حُلـخؽ ٣ٞٓق رٖ ػظزش، ٝأرٞ حُٔلخٓي حُو١َز٢، ٍٝٗٞ حُي٣ٖ حرٖ 

 : ٓؼ٤ي ح٧ٗي٢ُٔ ٓئُق حٌُظخر٤ٖ ح٣َ٤ُٜٖ٘

ـَد ) ح٫ٍٝ   َٔ ـَد ك٢ أهزخٍ أَٛ حُ ُٔ ٝهي حؿخُٙ ُِظ٤لخ٢ٗ  ٝٓـَ   (حُ

: حُظ٤لخ٢ٗ  حٛيحءٙ  ٗؼَح كوخٍ 

 

 ٓؼي حُـَد ٝحُى٠ٛ حَُ٘م ػـزخً 

  ٝحرظٜخؿخً رٔـَد حرٖ ٓؼ٤ي                                         

 

 ١ِؼض ٗٔٔٚ ٖٓ حُـَد طـ٠ِ 

  حُظو٤٤ي      ه٤خٓش     كؤهخٓض                                         

 

  ٓوخ٫ً  ُِٔئٍه٤ٖ  ٣يع ُْ

  ٤٘ٗي  ر٤ض  َُِٝحس  ٫ٝ ٫ٝ                                        

 

  طـّ٘ض  إ ط٬ٙ ػ٠ِ حُلٔخّ

  ٓخ ػ٠ِ ًح ك٢ كٔ٘ٚ ٖٓ ٣ِٓي                                    

 

َ٘م ) ٝحُؼخ٢ٗ  َٔ َُٔ٘م ك٢ أهزخٍ أَٛ حُ  ( حُ

:  ٝحؿخُٙ  ح٤ُٚ  ٝٓـَ  حُظ٤لخ٢ٗ  ح٫ٛيحء  ٝح٫ؿخُس  ٗؼَح  ح٠٣خ  كوخٍ  

 

 ٣خ ٤١ذ ح٧َٛ ٝحُلَع ح٢ًُِ ًٔخ 

٣زيٝ ؿ٠٘ ػَٔ ٖٓ أ٤١ذ حُ٘ـَ                                       

 ٖٝٓ ه٬ثوٚ ٓؼَ ح٤ُْٔ٘ اًح 

 ٣زيٝ ا٠ُ ر١َٜ أر٠ٜ ٖٓ حُؤَ                                       

 

 أػوِض ظ١َٜ رزَ ٫ أهّٞ رٚ 

ً  أطِٞٙ  ً٘ض ُٞ                                         ٓغ حٍُٔٞ  هَآٗخ

 

 أٛي٣ض ٢ُ حُـَد ٓـٔٞػخً رؼخُٔٚ 

 ك٢ هخد ه٤ٖٓٞ ر٤ٖ حُٔٔغ ٝحُزَٜ                                  
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رَٜٔ ٣ٜطلذ أٛيهخثٚ ك٢ ؿ٫ٞص ُِوخء   ه٠٠ رو٤ش ك٤خطٚ         ُوي 

حُؼِٔخء ٝ ح٧ىرخء، ٣ظزخىٍ ٓؼْٜ حُٔ٘خه٘خص حُؼ٤ِٔش ٝ حُل٣ٌَش ٝ ٣ظ٘خٗيٕٝ 

 .  ح٫ حُٔٞص ٝ حُظؤ٤ُق ػٖ حٌُظخرش ٙ   ٣ٞهق ُْٝ ح٧ٗؼخٍ، ٣ٝيٕٝٗٞ ح٧هزخٍ

 

 ٝ أ٤ٛذ رٍِ٘ٝ ٓخء  رخُْٜٔ   ح٧ه٤َس ٖٓ ػَٔٙٙأ٤ٛذ  ك٢ ٓ٘ٞحص    

   ك٢طؼخك٢ ػ٤٘٤ٚ كظ٠ ػ٢ٔ، كويكٜٔخ ٝأرَٜ ٝحٓظؤٗق حٌُظخرش ٝحُؼ٠ٔ  

.  كظٔزذ  رٔٞطٚ  د آهَح  ٝأػوزٚ رَ٘  َٗد ٬ًٜٔٓ حػوزٚ  حٗٚػْ

 

 1253-ؿ٣َش  ٛـ651 ٓلَّ ٓ٘ش 13 ك٢  رخُوخَٛس ًخٗض ٝكخطٚ       

 . ٝ ىكٖ رٔوزَس رخد ح٬٤َُٜٓ٘ى٣ش 

 

حُٛخٍ ح٫كٌخٍ ك٢ ؿٞحَٛ ح٫كـخٍ - 

كَٜ حُوطخد ك٢ ٓيحٍى حُلٞحّ حُؤْ ٢ُٝ٫ ح٫ُزخد - 

ٓظؼش ح٫ٓٔخع ك٢ ػِْ حُٔٔخع، ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠ - 

ٍؿٞع ح٤ُ٘ن ا٠ُ ٛزخٙ ك٢ حُوٞس ػ٠ِ حُزخٙ - 

.نزهة االلباب فٌما ال ٌوجد فً كتاب   -   

:      ومن شعره  هذه االبٌات 
 

ٌا طٌب األصل والفرع الزكً كما  
 ٌبدو جنى ثمر من أطٌب الشجر

 
ومن خالبمه مثل النسٌم إذا  

ٌبدو إلى بصري أبهى من الممر 
 

أثملت ظهري ببر ال ألوم به  
لو كنت أتلوه لرآناً مع السور 

 
 
 

 ****************************
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ُزَػ٢                    ػزي حَُك٤ْ  ح
  
 

 

  

ٖٓ حُؼَٜ ٝ رٖ ػ٢ِ حُزَػ٢ ح٤ُٔخ٢ٗ  أكٔي  رٖ ػزي حَُك٤ْ           ٛٞ 

   ؿزخٍ  ٖٓ ٝٛٞ ؿزَ (رَع  ) ٗٔزش ح٠ُ  ؿزَ   (حُزَػ٢  ) ٢ً٘ٝ ح٢َُُٞٓ

.  ٢ِ٣ ح٤ُٖٔ  طٜخٓش ٖٓ ٓخ

 

ك٢ ًُي حُـزَ   (ح٤ُ٘خرظ٤ٖ  )ط٠ٔٔ  ه٣َش  ػخٕ ك٢ ٗ٘ؤ  ُٝٝي ٝ          

ٓ٘طوش   ًخٕ ٣وطٖ ٝ.٢ٛٝ  طخرؼش  ُٔلخكظش  حُلي٣يس  ح٤ُّٞ ٖٓ ر٬ى ح٤ُٖٔ  

 ٖٓ أَٛ   حؿِزْٜ  ٍؿخٍ ٣٘ٔذ ا٤ُٚ ٝ ك٤َٔ رطٕٞ    رطٖ ٖٓ (رَع  )

ٖٓ ك٢ ُٖٓ ١ػ٢ِ رٖ أر٢ ٤ٗن حُوَحء رخٍْٜٓ٘ حُو٤َٖٗ حُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ 

  حُ٘خػَ  ػزي حَُك٤ْ ُٓٞي ُْٝ  حػؼَ  ػ٠ِ  طخ٣ٍن  ٓليى  ٍحُـ١ٍِ 

ٝحٗٔخ ًًَ . ٕ ك٤خطٚ ع ٤ُْٝ ُي٣٘خ أ١ هزَ   ٝٓ٘٘ؤٙ حُزَػ٢ ٫ٝ ١لُٞظٚ

ّ  ٣ٝظ٠ق  هي  أٗٚحٗٚ  ُٝي ٝػخٕ  ك٢  طِي  حُٔ٘طوش  ٝ ٍّ  ٖٓ  أكظ٠ ٝى

 ٝح٫ىد ٝحُؼوخكش  ك٢ حُِـش  هيٍ ٍك٤غ  ًخٕ ػ٠ِ  حٗٚ  ٗؼٍَٙ ه٬ٍ ىٍحٓظ٢  

  حُظٜٞف  ٜٓ٘ؾ  ا٤ٓ٠ُخ٫    ًخٕ  ٝأٗٚ  حُ٘ز٣ٞش ح٤َُٔسٝطخ٣ٍن  

ٝٓيكٚ  (َٛٔ رٖ دمحم حُؼَُحر٢  ) ح٤ُ٘ن  ٣يطظٌِٔ ػ٠ِك٢ ح٬ٓ٫ّ  ٝهي  

  ٣ؼظوي  ٖٓ أٛلخد حُوَهش ٖٝٓ حُٔخثل٤٤ٖ ح٣ٌُٖحُؼَحر٢ ٛٞ ٝح٤ُ٘ن 

  ٣ٌٖ ُْ  ًٖ ٖٓ أَٛ ح٤ُٔخكش رَ ُْ  ١إٔ حُزَػ٢ ح٫ . حٌَُحٓخص ك٤ْٜ 

  ُْ   ُٝؼِٚ  حُؼطق ػ٤ِْٜ  ًخٕ ٗي٣ي  ح٣ٌُٖ ٣لظَٔ حُ٘ؤ١ ػٖ ١ٝ٘ٚ ٝر٤٘ٚ

ٖٝٓ حرظٜخ٫طٚ ك٢ هللا طؼخ٠ُ .  ّ حٝ ٓلخٍهخ ُْٜ ٤١ِش ك٤خطٚ  ٓوظَح ػ٤ِٚ ٣ٌٖ

:                    ٝ ٓيحثلٚ  ك٢ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ ملسو هيلع هللا ىلص  ٣وٍٞ

 

ْٖ ٓزٍذ  ٓ ِٖ ٓخ٢ُ َٓغ هللاِ ك٢ِ حُيح٣ٍ

ٝأري٣ٜخ   َ أهل٤ٜخ   حُٜ٘خىس ا٫َّ                                    
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 هخُٜش    هللاِ  ػَ٘ي  ٢ُ ٤ِٓٝش ٌ

َِّ ػٖ                                  ٌِ   أإى٣ٜخ   ٣ئى٣ٜخ  ٓخ٫َ ِْ ً

 

ََ  ٌِ أٗظ٣َٜخ طـخٍس  رخثَس ٍ   ؿ٤

ط٠خػُق حَُرَق أٟؼخكخً ُ٘خ٣ٍٜخ                                  

 

رخثؼٜخ   َ ٝهللاُ   حُٜٔطل٠ ى٫ُٜخ

                                  ْٖ ٌَ    ٣لذُّ ٓٔ ٓ٘خى٣ٜخ   ٝؿز٣َ

 

  رطٖ  ْٝٛ ٕ ر٘ٞ ٌٓي  ٖٓ أَٛ حُل٠َ ٝح٣َُخٓش ْٛ ٕ  ٓيفّّٝ       

ًٌُٝي    ( دمحم ر٘ٚ ) ح٩ٓخّ  حُلو٤ٚ  ْٜٓ٘  رخ٤ُٖٔ( حُٔٔخُؼش )  رطٕٞ ٖٓ

  .  ٝحُؼظٔخء  ىٕٝ ح٧ؿ٤٘خء  حُؼِٔخء أكخَٟ

 

 ًٝخٕ ٣ؤٗق  ٖٓ ؿِٔخثٚ ٝحٛيهخثٚ ٖٓ ١ًٝ حُل٠َ       ًٝخٕ حؿِذ 

 أكخَٟ ٌُح ًخٕ حؿِذ ٓٔيٝك٤ٚ  ٖٓ . ح ٗٚع  طؼلق  ١ٝ ح٧َٓحءسٓـخُْ

آٔخػ٤َ )ٓؼَ ػَحثْٜ  ك٢  ح٧ؿ٤٘خء ٕٝ ٠٣خٙٝحٖٓ ًخٕحُؼِٔخء  ٝح٫ىرخء ّ

 ٛخكذ حُؼِْ ٝحُـخٙ  (ػَٔ) ُٝٝيٙ  ٛـ٣َش778\حُٔظٞك٠ ٓ٘ش  (حٌُٔيّ

  حُؼِْ ر٤ض رخْٜٗ حُِر٤ي١  ٛـ٣َش ٝهي  هخٍ ك٤ْٜ 840\ ٝ حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

 ر٢٘   ٝٛٞ أكي ٍؿخٍ  ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ ح٧ٛيٍ  ٝٓيف. ح٣َُخٓش ك٢ ر٬ىْٛ

 ٖٓ   َٗكخء ٝ. ٓوخٓخ ػظ٤ٔخ رزِيطٚ ٣ًٍٝش ٛخُلش  ُٚ  إٔ  ٝ ح٧ٛيٍ ػ٢ِ

: ٖٓ ه٤ٜيٙ ك٢ حُٔيف حُ٘ز١ٞ .  ٓيكْٜ حُزَػ٢    ُٝر٤ي أَٛ حَُٔحٝػش

 

 رو٤خى١  ٠٘ٓ  ح٠ُ  ٣خ ٍحك٤ِٖ

 حَُك٤َ كئحى١    ٣ّٞح ٤ٛـظٔٞ                                           

 

َٓطْ ٝٓخٍ ى٤ٌُِْ ٣خ ٝك٘ظ٢  

حُ٘ٞم حهِو٢٘ ٝٛٞص حُلخى١                                            

 

 كزِـٞح    ٓخ٤ُٖٔ كخًح ِٝٛظْ

 ح٬ُّٔ ح٠ُ حُ٘ز٢ حُٜخى١   ٢ّ٘ٓ                                            

 

٣خ ٍد حٗض ِٝٛظْٜ ٝهطؼظ٢٘  

 ه٤خى١    كي   ٣خ ٍد  كزلوْٜ                                           



 508 

 

دمحم  هزَ  ٍ  ٣خ ُٝح رخهلل 

 ٍحثلخ حٝ ؿخى١   ٖٓ ًخٕ ٌْٓ٘                                         

 

 طل٤ش     حُق  حُٔوظخٍ كؤرِؾ

 ح٫ًزخى   ٓظلظض ػخٗن ٖٓ                                             

 

هُٞٞح ُٚ كذ حٍَُٓٞ ٓظ٤ْ 

 ٝح٫ٝ٫ى    ح٫كزخد ٝٓلخٍم                                             

 

٠ِٛ ػ٤ِي هللا ٣خ ػِْ حُٜيٟ 

 ٓخ ٓخٍ ًٍذ حٝ طَْٗ كخى١                                            

 

 ُْٝ   ٣ًٝٝٚ ر٤٘ٚ ر٤ٖ   (رَع  ) د  ح٤ُ٘ن  ػزي حَُك٤ْ طٞك٢           

 حُٔٞحكن  –  ٛـ٣َش 803\  طؼَف  ٓ٘ش  ٝكخطٚ  رخ٠ُز٢   كو٤َ ك٢  ػخّ 

ه٤َ حُي٣ٖ  ) ٬٤ٓى٣ش  ًٔخ  ًًَٛخ  ٛخكذ ح٫ػ٬ّ    1400\   ُٔ٘ش 

ًًَٝ حٕ  ُِزَػ٢  ٓوخٓخ ٣ًَٔخ  ر٤ٖ  ر٤٘ٚ ٣ًٝٝٚ  ًٝخٕ ُٚ  ْٜٓ٘   (ح٢ًٍُِِ

. ٣ًٍش ٛخُلش  ٌٝٓ٘ش  ٓ٘طوظٚ

  :  ٣ٝوٍٞ ك٢ حُٔي٣ق ح٠٣خ 
 

ِٖ طخرؼش ٌ  َِ ك٢ حُيح٣ٍ  ؿٞ حُٓغ حُو٤

                                           ٍِ ّْ ١خػش َ هللاِ  ُطخػش ِ هللاِ كخُِ

 
َُّ أؿٔؼُٚ ِٚ    طَِى  ك٢ ٝحُ٘   ١خػظ

ِِّ ح٥َٓ حُ٘خ٢ٛ                                          كخه٠ْغ ٬٤ًًُ ُؼ

 

ِٖ َٗٛٔخ ُٖ ك٢ حُيح٣ٍ  ٤ًَٝق ٣ؤٓ

َِ حُ٘خ٢ٛ                                    ْٖ ١خثؼخً ٦ُٓ ٌ٣ ْْ ُ ْٖ ٓ 

 

ْْ ً ْٖ ٓ  ١ً ٍَ ٍَ كو٤   َٓحهزش ٍ  كو٤

                           ِٙ ٍِ ٝحُـخ ْٖ ١ً حُٔخ ٓ َِ  أكعُّ ك٢ حُل٘

 

َْ ك٢ ًظخٍد ٠٠ٓ أٝ ٓ٘ش ٍ ِٓلْض  ٛ 
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                                        ٌِّ ِٚ  ُؼزٍي  ػ   ٢ٛ٫ ػ٠ِ ػ٤ٜخٗ

 

ََ ًظخِد هللاِ ٓٔظؼ٬ً   كخِْٓي ٓز٤

 ٢ٛ  ٗؼٔخ ٝٓ٘ش َ حُِٔش ِ حَُِٛح                                        

 

         ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ  رخٕ  حؿِزٚ  ك٢  ح٫رظٜخ٫ص ٝحُٔيحثق  حُ٘ز٣ٞش  ٣ٝٔؼَ 

ىٍؿش ػخ٤ُش  ٖٓ ح٫ريحع  ٝحُلٖ حُ٘ؼ١َ  كظ٠ حٗظَ٘ ٗؼَٙ ك٢  ًؼ٤َ ٖٓ 

حُٔ٘خ١ن  حُو٣َزش  ٝحُزؼ٤يس  كظ٠  ه٤َ  حٗٚ  حٗظَ٘ ك٢ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ  ٫ٝ  ٣ِحٍ 

حُٔيحكٕٞ  ٝحُٔطَرٕٞ  ٣ظـٕ٘ٞ  ك٢  هٜخثيٙ  

ح٫ حٕ  رؼٞ ح٫ه٣َٖ  ٖٓ حُ٘خّ  ٖٓ  ٣ظٍٜٞ حٕ  ُٚ  ؿِٞح  ك٢ ٗؼَٙ 

ٝٓوخُلخص  ػوخثي٣ش  ٖٝٓ حك٠َ  هٜخثيٙ ٝحَٜٗٛخ   ه٤ٜيطٚ حُظ٢  

: ٓطِؼٜخ 

 

ٍَ َٓٔحٛخ َْ ُِٔط٢ِّ حُِٞحط٢ ١خ  ه

َِ ٣ٔ٘خٛخ ٣َٝٔحٛخ                                         ْٖ رؼِي طوز٤ ٓ  

 

       كٜٞ حًٕ ٖٓ  حُ٘ؼَحء حُٔظٜٞكش  حُُٔٞؼ٤ٖ ك٢  ٗؼَ حُٔيحثق 

. ٝح٫رظٜخ٫ص  ٝٛٞ كظ٠ ك٢ كخُش ٓيكٚ  ُِ٘خّ  ًخٕ  ِٓظِٓخ  

: ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ  ح٫ر٤خص 

 

  ٝ أٍؿٞٙ ٍؿخًء ٫ ٣و٤ذ         أؿ٤ذ ًٝٝ حُِطخثق ٫ ٣ـ٤ذ

 

  ط٤ُ٘ذ  ٗٞحثزٚ  رٚ ر٤ِض           ٝ أٓؤُٚ ح٬ُٔٓش ٖٓ ُٓخٕ 

 

 ا٠ُ ٖٓ ططٔجٖ رٚ حُوِٞد          ٝ أٍِٗ كخؿظ٢ ك٢ ًَ كخٍ

 

 ١ٞطٚ ػٖ حُٔ٘خٛيس حُـ٤ٞد         أَٓ      طير٤َ ٖٓ  هلل   كٌْ

 

  ط٘ٞد  ٗخثزش  ٖٝٓ طل٣َؾ     ًْٝ ك٢ حُـ٤ذ ٖٓ ط٤ٔ٤َ ػَٔ

 

 ٖٝٓ كَؽ طٍِٝ رٚ حٌَُٝد          ٖٝٓ ًَّ ٖٝٓ ُطق هل٢ّ

 

  ٫ٝ ٠ُٞٓ ٓٞحٙ ٫ٝ كز٤ذ          ٖٝٓ ٢ُ ؿ٤َ رخد هللا رخد
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ٌْ ٣ًَ    ٌْ ٌَ    ٓ٘ؼ ـ٤ذ           ُط٤ٌق   ر ُٓ َُ حُٔظَ ُِيحػ٢   ؿ٤ٔ

 

ٌْ ؿ٤ُغ ٍكٔظٚ ٣ٜٞد             رخُوطخ٣خ   ٣ؼخؿَ  ك٤ِْ ٫  ٍك٤

 

  أٗؤط٢٘ حٌُٗٞد  كب٢ٗ ػ٘ي          ك٤خ ِٓي حُِٔٞى أهَ ػؼخ١ٍ

 

  ٌُٖٝ ٤ُْ ؿ٤َى ٢ُ ١ز٤ذ    ٝأ٢َٟ٘ٓ حُٜٟٞ ُٜٞحٕ كظ٢

 

  ُٜخ ٤ٗٞد حُ٘خثزخص  كبٕ            كآٖٓ ٍٝػظ٢ ٝأًزض كٔٞىح

 

  كوي ٣ٔظٞكٖ حَُؿَ حُـ٣َذ         ٝءح٠٘ٔٗ رؤ٫ٝى١ ٝأ٢ِٛ

 

 أًٝد  ًًَطْٜ   اًح  أًخى                ٢ُٝ ٗـٖ رؤ١لخٍ ٛـخٍ

 

  ك٤٘خ ػـ٤ذ طير٤َٙ  ُٖٔ                 ٢ٌُ٘ٝ ٗزٌص ُٓخّ أ١َٓ

 

 ٓزظ٬ٜ أط٤ذ   ٝ ا٤ُٚ  رٚ          ٛٞ حَُكٖٔ ك٢ُٞ ٝاػظٜخ٢ٓ

 

  كَٜ ٣خ ٤ٓي١ كَؽ ه٣َذ              ا٢ُٜ أٗض طؼِْ ٤ًق كخ٢ُ

 

ؽ َِّ   ٛٔٞٓخ ك٠ حُلئحى ُٜخ ىر٤ذ              ك٤خ ى٣خٕ ٣ّٞ حُي٣ٖ ك

 

َْ كز٢ِ رلزَ ٍٟخى ٝأٗع ِٛ  ا٢ُ ٝطُذ ػ٢ِ ػ٠ٔ أطٞدٍ      ٝ

 

١َٜٗ ٍَّ ُّٗي ػَح١ إ ػَص حُوطٞد     ٍٝحع كٔخ٣ظ٢ ٝطٞ ٝ  

 

  طط٤ذ  حُي٤ٗخ   رًٌَى  كبٕ         ٝأ٢ُٜ٘ٔ ًٌَُى ١ٍٞ ػ١َٔ

 

َْ ػزي حَُك٤ْ ٖٝٓ ٤ِ٣ٚ  ٤ٜٗذ  ك٢ ٣ٍق ٍأكظ٘خ   ُْٜ         ٝهُ

 

  ًٝى آٓخ٢ُ ه٤ٜذ  َٝٓػ٠           كظ٢٘ ك٤ي ٣خ ٓ٘ي١ ؿ٤َٔ
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ّ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٝآُٚ  َِ   ٓخ طَّْٗ ك٢ ح٧ٍحى حُؼ٘ي٤ُذ               ٝٛ

 

  ٫ ٣و٤ذ  ٍؿخًء   ٝ أٍؿٞٙ          أؿ٤ذ ًٝٝ حُِطخثق ٫ ٣ـ٤ذ

 

  ط٤ُ٘ذ  ٗٞحثزٚ    رٚ ر٤ِض               ٝ أٓؤُٚ ح٬ُٔٓش ٖٓ ُٓخٕ 

 

  ططٔجٖ رٚ حُوِٞد  ا٠ُ ٖٓ               ٝ أٍِٗ كخؿظ٢ ك٢ ًَ كخٍ

 

 حُـ٤ٞد ١ٞطٚ ػٖ حُٔ٘خٛيس                 أَٓ  طير٤َ  ٖٓ   هلل  كٌْ

 

  ط٘ٞد  ٗخثزش طل٣َؾ  ٖٝٓ            ًْٝ ك٢ حُـ٤ذ ٖٓ ط٤ٔ٤َ ػَٔ

 

  ٖٝٓ كَؽ طٍِٝ رٚ حٌَُٝد              ٖٝٓ ًَّ ٖٝٓ ُطق هل٢ّ 

 

  ٫ٝ ٠ُٞٓ ٓٞحٙ ٫ٝ كز٤ذ                ٖٝٓ ٢ُ ؿ٤َ رخد هللا رخد

 

 ٌْ ٣ًَ     ٌْ ٌَ  ٓ٘ؼ ـ٤ذ                 ُط٤ٌق  ر ُٓ َُ حُٔظَ ُِيحػ٢   ؿ٤ٔ

 

ٌْ ؿ٤ُغ ٍكٔظٚ ٣ٜٞد                  رخُوطخ٣خ    ٫ ٣ؼخؿَ ك٤ِْ   ٍك٤

 

  كب٢ٗ ػ٘ي أٗؤط٢٘ حٌُٗٞد                  ك٤خ ِٓي حُِٔٞى أهَ ػؼخ١ٍ

 

  ٌُٖٝ ٤ُْ ؿ٤َى ٢ُ ١ز٤ذ          ٝأ٢َٟ٘ٓ حُٜٟٞ ُٜٞحٕ كظ٢

 

  ٤ٗٞد   ُٜخ   حُ٘خثزخص  كبٕ              كآٖٓ ٍٝػظ٢ ٝأًزض كٔٞىح

 

  كوي ٣ٔظٞكٖ حَُؿَ حُـ٣َذ               ٝءح٠٘ٔٗ رؤ٫ٝى١ ٝأ٢ِٛ

 

 أًٝد   ًًَطْٜ   اًح    أًخى                  ٢ُٝ ٗـٖ رؤ١لخٍ ٛـخٍ

 

  ػـ٤ذ ك٤٘خ  طير٤َٙ   ُٖٔ                أ١َٓ  ُٓخّ   ٗزٌص  ٢ٌُ٘ٝ

 

  أط٤ذ  ٓزظ٬ٜ  ٝ ا٤ُٚ  رٚ              ٛٞ حَُكٖٔ ك٢ُٞ ٝاػظٜخ٢ٓ
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  كَٜ ٣خ ٤ٓي١ كَؽ ه٣َذ               كخ٢ُ   ٤ًق   طؼِْ ا٢ُٜ أٗض

 

ؽ  حُي٣ٖ   ٣ّٞ   ك٤خ ى٣خٕ َِّ   ٛٔٞٓخ ك٠ حُلئحى ُٜخ ىر٤ذ               ك

 

َْ كز٢ِ رلزَ ٍٟخى ٝأٗع ِٛ   ا٢ُ ٝطُذ ػ٢ِ ػ٠ٔ أطٞدٍ           ٝ

 

١َٜٗ ٍَّ ُّٗي ػَح١ إ ػَص حُوطٞد           ٍٝحع كٔخ٣ظ٢ ٝطٞ ٝ  

 

  طط٤ذ   حُي٤ٗخ   رًٌَى  كبٕ             ٝأ٢ُٜ٘ٔ ًٌَُى ١ٍٞ ػ١َٔ

 

َْ ػزي حَُك٤ْ ٖٝٓ ٤ِ٣ٚ   ٤ٜٗذ  ُْٜ ك٢ ٣ٍق ٍأكظ٘خ                ٝهُ

 

  َٝٓػ٠ ًٝى آٓخ٢ُ ه٤ٜذ                 كظ٢٘ ك٤ي ٣خ ٓ٘ي١ ؿ٤َٔ

 

 ّ َِ ٓخ طَّْٗ ك٢ ح٧ٍحى حُؼ٘ي٤ُذ                   ٝآُٚ  حُ٘ز٢ ػ٠ِ  ٝٛ

 

 

 

**************************                
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فهرس الجزء االول 
 

 3 الممد مة                                  
  5المإلؾ فً سطور                        
 9الشعر فً العصر العباسً الثانً        

الشعراء 
 27الجزء االول                              
 29ابن نباتة السعدي                        
 39الشرٌؾ الرضً                         
  46ابو الماسم الوزٌرالمؽربً              
 53 ابن زرٌك البؽدادي                    
 59مهٌار الدٌلمً                           
 69 وجٌه الدولة الحمدانً                 

 75ابن الصباغ                              
 82ابو العالء المعري                      
 90 الشرٌؾ العمٌلً                       
 96ابراهٌم الحصري المٌروانً           
 100ابن رشٌك المٌروانً                  

 113    (صردر) علً بن الفضل البؽدادي
 121ابن سنان الخفاجً                     
 128علً الباخرزي                         
 139ابن حٌوس                             
 146ابراهٌم  الحضرمً                    
 156منٌر الطرابلسً                        
 163ابو الحسن الحصري                   
 171 ابن الهبارٌة                           
 183تمٌم بن المعز الصنهاجً             
 190ابن النحوي التوزري                 

 197الطؽرابً                               
 209ابن الخٌاط الدمشمً                  
 218ابراهٌم بن عثمان  الؽزي            
 225ابن حمدٌس الصملً                  
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 246المٌسرانً                             
 255االرجانً                               
 263 فهرست الجزء االول                

 
 265 الجزء الثانً                         

 
 266االبٌوردي                             
 276 ابن لاللس  االزهري                
 286ابن الدهان البؽداد ي                 

 293دمحم بن حبوس الكنانً             
 303 سعد بن دمحم التمٌمً              

 313ابن الدهان الموصلً                 
      321 اسامة بن منمذ الكنانً              
 338سلمى بنت المراطٌسً               

 341 ابو المرهؾ                          
 346الماضً الفاضل                       
  362ابن الفارض                           
 369 ابن مطروح                          
 375ابن سناء الملن                       
 386ابن النبٌه                              
 396بهاء الدٌن زهٌر                      

 310جعفر بن دمحم التهامً              
 421 عبد المادرالكٌالنً                   
 437المهذب  االسوانً                    
 441 الرشٌد  االسوانً                    
  451ابن الخشاب                           
 4 54عمارة بن علً الٌمنً               
 463نشوان بن سعٌد الحمٌري            

 483 علً بن الممرب العٌونً             
  499ابو العباس الجراوي                  
 500 احمد ٌوسؾ التٌفاشً                
 505عبد الرحٌم البرعً                    
 511 الفهرس                               

 
 

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

 



 515 

 
 
 
 

 

 ٖٝٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٢ٗ٬٤ٌُ

 

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ ح٣٫ٔخٕ          

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝح٣٫ٔخٕ            

 2014            ٓ٘خءحص َٓ٘هش           

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ ح٫ىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف ُِو٤ٜيس حُظ٢ – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

طلَٔ ٗلْ حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ 

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

ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش حٝ حُلي٣غ ػْ حُٔؼخَٛ حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ 

حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ىد - هزَ حؿِذ حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض 

ُِـش  ك٢ ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد       حٍرؼش حؿِحء  ٝح

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي حُٔ٘ٔٞرش  

 ح٤ُٚ             حٍرؼش حؿِحء

 (هٜش ٣ٞ١ِش  )ًَحٓش كظخس     -   5

حٍٛٞ ك٢ ح٬ٓ٫ّ -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )ح٫ٗو٤خء  -  8

 رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن -  9

ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ -  10

حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ - 11

ُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس -  -14

ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس - 15
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: ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي حٗـِ ٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ

حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -1

حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -2

ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ - 3

ّ حُو٤خٓش -4 ح٫ٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  - 5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                    ؿِءحٕ  -6

 

 :ٝهي حٗـِ ٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش     (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ - 1

 ٗؼَحء ٛيٍ ح٬ٓ٫ّ -2

ٗؼَحء  حُؼَٜ ح١ٞٓ٫                            ؿِآ ٕ - 3

ٍ                    ؿِءحٕ- 4  ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ ح٫ٝ

ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ                  ؿِءحٕ - 5

ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ٗيُْ - 6

ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش   - 7

ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش - 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                        ؿِءحٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش                  ؿِءحٕ -  10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


