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 بطي اهلل السمحَ السحٗي
 

 وكدوٛ
 

مؼعؾؿممممممممم معومل ماإلغلون م،سؾؿ مبوظؼؾؿ مسؾؿ ماظذي مهلل ايؿد

ماألغؾقوءم مخومت مبوظضود مغطؼ معـ مأصصح مسؾك مواظلالم واظصالة

ظفموصقؾفموعـمتؾعمررؼؼفؿمآوسؾكم،مواٌردؾنيمدقدغومربؿدم

مم.بوإلحلونمإظبمؼقمماظدؼـ

موبعدم:

ممممممممم مايقوة مزروف متغرلت ماألعقيمصؼد ماظعصر مؼب ورؾقعؿفو

مؼؿقال مدؼـقي مخالصي معـ ماًالصي م مصؿققظً ماٌلؾؿنيمأػو طـر

ظبمعؾؽمإم،موأضدرػؿمسؾكماظؼقوممبؿؾعوتفومصالًحوموتؼكموطػوءة

مسضقدمؼؿقارثفمأصرادماظؾقًماألعقيم.

مبينمممممممممم موتدصؼًماألعقالمسؾكمخؾػوء واتلعًماظػؿقحوتم،

سربقيمأسرابقيموطونمخؾػوئفوممطوغًميومبومأنمدوظيمبينمأعقميأعق

غفؿمنضبلـقنمتذوقماظشعرموغؼدهم،موؼعرصقنمظفمدورهموعؽوغؿفم،مص

مواأل ماظشعراء متؼرؼى مسؾك مشلؿمسؿؾقا موأجزظقا مواظـؼود دبوء

مبلزلاظعطوء مميدغو ماألدبل مصوظؿورؼخ معـم، مضؾقؾ مشرل مسدد وء

معـؼطعني ماظذؼـمطوغق مبينمأماظشعراء مطوٌـؼطعنيمإظبمخؾػوء و

مو مأعـولمائفؿعرأأعقي ماهللمبـمعـ موسؾد ماظؿغؾيبم، ماألخطؾ م:
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ػؿومماظلؾقظل،ممواٌؿقطؾماظؾقـلم،موسؾدماهللمبـماظزبرلماألددم،

ربوحمم،موأبلماظعؾوسماألسؿكم،موغصقىمبـبلمصكرماشلذظلمأو

معقظبمسؾدماظعزؼزمبـمعروانم،موسديمبـماظرضوعم،موشرلػؿم.

مظلونموطونمظـشلةماألحزابموتعددماظػرقماظيتممممممممم طونماظشعر

دػورمايقوةماظدؼـقيمؼبمػذاماظعصرم،مصؼدمزثرمواضحمؼبماأحوشلوم

م،م ماظػؽري مظقائفو مضبؿؾقن ماظذؼـ مذعراؤػو مصرضي مظؽؾ طون

ماٌرم ماشلفوء مألسدائفو مطوظقا مرمبو م، محقوضفو مسـ وؼذودون

مواٌـوظىماظػوحشيم.

مواظـؼدؼيمممممممممممممممم ماألدبقي ماجملوظس مبرزت ماظعصر مػذا وؼب

ممتغؿشروا م:موماظشومؼب مبقـفو معـ مواذؿفر م، موايفوز اظعراق

ذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـمعروان،موذبؾسمدؽقـيمبـًمايلنيم،م

وذبؾسمسؼقؾيمبـًمسؼقؾمبـمأبلمروظىم،موذبؾسمابـمأبلم

ماألدبقيم مايقوة مؼب مواضح مأثر ماجملوظس مشلذه موطون سؿقؼ

موإدفومممبورزمؼبماظؿؼقؼؿمواظـؼدم.

مامممممممم مؼبموإظبمجوغىمػذه جملوظسمطوغًماألدقاقماألدبقي

اٌربدمبوظؾصرةمواظؽـوديمبوظؽقصيموذبمإظقفوماألدبوءمواظـؼودم،م

وسشوقماظشعرمواألدبم،موتؼقممبدورػومؼبمإثراءمايرطيماألدبقيم

موتصققحمعلورػوم.

م
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ماظػؽرؼيم مواظعؼؾقي ماالجؿؿوسقي مايقوة متطقرت ماظعصر وؼبمػذا

ماظـؼ مطػـ مأدبقي مزقاػر مظدلوز مػقل ماظعذريممو مواظغزل موئض

م.دبقيومعـماظظقاػرمواظػـقنماألؿوشرلػ

ماظؽؿوبممممممممممممممممم مؼبمػذا مراسقـو مواظؾعدموضد م، مواظقلر اظلفقظي

ضدممعودةمأدبقيمعشقضيم،متلفؿمأسـمايشقمواظؿعؼقدم،مراجًقومأنم

ماظؼراءةم معؾؽي موتربلمصقفؿ م، ماظذوقماألدبلمظطالبـو ؼبمتـؿقي

موتغرل م، ماظقاسقي مؼرىماظشعرؼي ماظذي ماظذلاث مإظب مغظرتفؿ معـ

بعضفؿمغقًسومعـماظطالدؿم،موتشعرػؿمبلنمتراثـومثروةمالمغظرلمشلوم

م،م معبوظف مودر مروسؿف مسـ متؽشػ مضراءة مضراءتف مأسدغو مأغـو ظق

موأبعودهمايضورؼيمواٌعرصقيم.

وإغلمألرجقمأنمأطقنمضدموصؼًمصقؿومضصدتم،مواهللمعـموراءم

مؾ.اظؼصدم،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطق

م

 أ.د/ حمىد خمتاز مجعٛ 
 أضتاذ األدب ٔالٍكد

 األضبل ٔعىٗد الكمٗٛ
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 األِداف العاوٛ لمىكسز

 أٔال : األِداف املعسفٗٛ :

ماألد -1 مسؾك ماظطوظى مؼؿعرف ماظدوظيمأن مضقوم معـذ ماألعقي ب

مماألعقؼي معألىم41دـي مصذلة موػل م، مدؼقرفو محؿك ػــ

مواالجؿ ماظلقودقي مشلومؿبوٌؿغرلات مطون ماظيت مواظـؼوصقي وسقي

 أثرػومؼبمعلرلةماألدبموتطقرهم.

ماظيت -2 ماظعقاعؾ مؼلؿكؾص ماظظقاػرممأن مبروز مؼب أدفؿً

 األدبقيمعـمذظؽماظعصرم.

موآثورم -3 موؼؾؿمحبقوة م، ماألدبمومنوذجف مأسالم مأػؿ أنمضبدد

 ذبؿقسيمعـمأذفرماظشعراءمواًطؾوءمؼبماظعصرماألعقيم.

 أنمؼربطمبنيماألدبموبنيماظؾقؽيمواظعصراظذيموؾبجدمصقفؿوم. -4

ماألدبقيم -5 ماظـصقص معـ ممبفؿقسي ماظطوظى مزبزون إثراء

 اٌكؿورةم.

 

ًٗا : األِداف املّازٖٛ م:مثاٌ

قػؾيماإلظؼوءمواظؼراءةماظشعرؼيموؼـؿلممباظطوظىممؼؿقؾكأنم -1

 عفورتفمصقفوم.

موسؿؾم -2 ماألدبقي ماظـصقص موذرح متؾكقص معفورة اطؿلوب

 حبقثمصقفوم.

 ادؿكالصمعصودرماألدبمواٌعرصيماًوصيمبوظعصرماألعقي. -3
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 اظؿقدثمبؾغيمدؾقؿيمتؿلؿمبوىؿولمواظقضقحم. -4

مسؾك -5 مواٌؼورغوتمماظؿدرب مواٌـوضشوت ماظؾققث إسداد

 األدبقي.

 هؾقؾمسددمعـماظـصقصماألدبقيمهؾقاًلمأدبًقوم. -6

 عـوضشيماٌػوػقؿمواظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوألدبماألعقيم. -7

 
 ثالًجا : األِداف الٕدداٌٗٛ

 أنمضبىماظطالبماألدبموؼؿذوضقامآثورهموؼؼؾؾقامسؾكمصـقغف. -1

دبلمثمأعؿفؿماألأنمؼعؿؼماظطالبمصؾؿفؿمواسؿزازػؿمبذلا -2

 عـمخاللماظقضقفمسؾكمإبداعمأدالصفؿم.

مصـقغفم -3 مؼؼدروا موأن ماألعقي مبوألدب ماغػعوشلؿ مؼظفروا أن

 اٌكؿؾػيم.

ماألدبم -4 األدؼىمبوٌمثراتماظـػلقيموأنمؼدركماظطالبمتلثر

 واالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواظدؼـقيمواظؾقؽقيمواظػطرؼيموايلقي.

مظؾعضمغصقصموذقاػ دمعـماألدبماألعقيماظؿذوقماظػينماظرصقع

مذعًرامأومغـًرام.
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 األٔه الفصن
 

 أدبْ يف األوٕٙ ٔأثسِا العصس يف الطٗاضٗٛ احلٗاٚ

مؼدورممبومؼؿلثر،ممواظعصرماظؾقؽيموظقدم–مغعؾؿمطؿوم–ماألدؼى      

ماألدبلمضوظؾفمؼبمذظؽمؼصقغمثؿمأحداثمعـمصقفؿو

مم-مؼؾؿمأنمعـمأعقيمبينمسصرمؼبماظؾوحٌمأومظؾدارسموالبدممممممم

مماظعـــصرمشلذاماظلقودقيمبوألحقالم–ماإلصبوزمبطرؼؼموظــق مصؼد،

متؽـمومل،مموسؾقعفمصـقغفمعبقـعمبورًزامؼبمدوًراماظلقودقيمظعؾً

م،م مثوئرة مطوغً مبؾ م، مػودئي محقوة مأعقي مبين مسصر مؼب ايقوة

مصقفومواخؿؾػً،مماظػرقمصقفوموتعددتم،ماألحزابمتصورسًمصقفو

مماآلراء ماًالصيمتورؼخمؼبمخطرلةمغؼؾيماألعقؼقنموأحــداث،

إظبمماغؿكوبقيمأومذقرؼيمدؼـقيمخالصيمعـمحقظقػومذإ،مماإلدالعقي

مماظؾقًمأصرادمؼؿقارثفمسضقدمعؾؽ ماألعقي ماظـوسموأخذوا،

ممتـدرس.مععوٌفومطودتماظيتماظعصؾقوتموأحققا،ممبوظشدة

،ممدؾؼؿفماظيتماألحداثمؼؿلعؾمأنماظعصرمػذامدارسموسؾك

ممضقوعفوموزروفماظدوظيمػذهمغشلةمظقؿعرف

مػذامأدبمؼبمأثرتماظيتماظلقودقيماألحداثمأػؿموػوطؿ

م:ماظعصر

م
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م

 (:عٍْ اهلل زض٘) عجىاُ عّد يف الفتٍٛ – أ

معشؿعؾيمياظعصقموغرلان(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظردقلمجوءممممممممم

ماظدؼـمبفمجوءممبومسـفومذغؾمؼبماظـوسموأصؾحم،مصلرػلػو

ممايـقػ مبؽرمأبلماظشقكنيمسفدمرقؾيمذاػمكسؾماألعرموزؾ،

ماهللمسـفؿو)موسؿر مرضل م، (مسـفماهللمرضل)مسـؿونموظلمصؾؿو(

مماضطربًمثؿمأسقاًعوماألعقرمظفمادؿؼوعً ،مماظػنتمواذؿعؾً،

موايوضدونمخصقممووجد معودةماظػنتمػذهمؼبمسؾقفماإلدالم

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمسؾكمظؾؿشـقعمدزلي م" مؼظفروا( محؿك

ماهللمردقلمغفٍممبكوظػيمطرمييمشرلمصقرةمؼبماٌلؾؿنيمخؾقػي

م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) معومزبوظػيمسؾكمواضقيمجرأةموجرأتف،

ماالغؿفوزؼيمألن،مواٌعوعالتماظعؾوداتمؼبماٌلؾؿقنمسؾقفماتػؼ

مسـؿونمصقفومسوشماظيتماظلقؽيماظظروفمادؿغؾًماألخؾورمؼب

مم(سـفماهللمرضل) مماظؾقضمصقوئػفمتلقدمأخذتمثؿ، موتعؽس،

مم.(1)"ممدلءموجفمسؾكماظصوحلمؾاظعؿ

مرضل)مؼودرمبـمسؿورمضرب(مسـفماهللمرضل)مسـؿونمإنم:مصؼوظقا

مسـفماهلل مصؿـــؼ( ممأععوءهمحؿك معلعقدمبـماهللمسؾدموضرب،

مسـفماهللمرضل) ممأضالسفمحؿكمطلر( ممسطوءهموعـع، موابؿدع،

                                                           

 ـ ث١غٚد. 171أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ ربع٠ز ص/ ئثغا١ُ٘ ضؼٛـ ظ  (1)
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مردقلمصوحىمذرمأبوموغػك،مماٌصوحػموأحرق،ماظؼرآنمجبؿعف

مماهلل مماٌدؼـيمسـمبعقدام(1)ماظربذةإظب مبـمعروانموأسطل،

ماظصؾقاتمؼبماظؼصرمدـيموأبطؾ،ممأصرؼؼقــيمشـوئؿمػبسمايؽؿ

أومهؿقؾمظألخؾورمم،ماالصذلاءاتمعـمذظؽمشرلإظبمم(2)اظلػرمؼب

معـمظؾـقؾ،مماٌؼصقدمشرلمعومهؿؿؾم،موغبؾفومسؾكمشرلموجففو

م.مصقرتفموتشقؼفماظـوظٌميقػاًؾ

مػذهمعـمسـؿونمؼدلئماٌـصػمرؼخاظؿومأنمذؽموالمممممم

ماظعربلمابـمضولمحؿكموبفؿوغومزوًرامبفمأظصؼًماظيتماالتفوعوت

م:  وعؿـًومدـًدامبورؾمطؾفمػذام،ماالتفوعوتمػذهمذطرمبعد

م.مصزور.م.م.مموسطوءهموعـعف،ممعلعقدمالبـمضربفمصلعو

ممعـؾفمإصؽمصذظؽمسؿوًرامضربفموأعوممممممم معومأععوءهمصؿـؼموظق،

موصـقعفم،ماظعظؿكمحلـؿفماظؼرآنمصؿؾؽمعبعفموأعو،ممأبًدامسوش

محبػظماهللموسدمغػقذموطون،مماًالفمعودةمحلؿمحقٌ،مماألطدل

مسؾك ممؼدؼفماظؼرآن م. م. موأعومإخل. مماالتفوعوتمبوضلم مصؿؿفوصؿف،

                                                           

خ أ١ِبي لغ٠جخ ِٓ طاد ػغق "ِؼجُ (اٌؼثضح : لغ٠خ ِٓ لغٜ اٌّض٠ٕخ ػٍٝ صالص1)
 .42ظ  3اٌجٍضاْ" ط

ـ اٌّكجؼخ  14,  11عاجغ فٟ ٘ظا اٌؼٛاغُ ِٓ اٌمٛاغُ الثٓ اٌؼغثٟ ظ ( 4)
 4ِٚب ثؼض٘ب , ٚربع٠ز ا١ٌؼمٛثٟ ط 333ظ 2٘ـ ٚاٌكجغٞ ط 1371اٌسف١ٍخ سٕخ 

 ِٚب ثؼض٘ب ـ صاع غبص ث١غٚد. 173ظ 



9 
 

م.(1)عشؼيمشرلمعـمسؾقفوماظردم–مععفوم–مهؿؾ

(مسـفماهللمرضل)مسـؿونماتؾعفوماظيتماظؾنيمدقوديموظؽـممممممم

ماهللمرضل)مسؿرمطبوصقنمطوغقامممـمطـرلؼـمجرأتمضدمطوغً

،ممغػلفماًؾقػيمحؿكمسؾكمواظشغىماظلكطمؼـرلوامأنمسؾك(مسـف

م.مدوغفماألعقرمؼؼؿطعمأنماظقالةمبعضموجرأت

مدخؾمالماظيتماألعقرمبعضماجملؿؿعمسؾكمررأتموضدمػذا

م:مم(2وعـفو)،ممصقفومظؾكؾقػي

مبظفقرماإلدالعلمؿؿعاجملمسؾكمررأماظذيماظقاضحماظؿغرلم–م1

مماٌلؾؿنيمعـمجدؼدةمرقائػ ماهللمردقلمذوػدتمتؽـممل،

مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) ممأؼوعفمسوصرتموال( مطون، معـفؿمإمنو

مظؾقؽؿفؿمطونماظذؼـمواظرومماظػرسمعـماىددماٌلؾؿقن

ممتصرصوتفؿمؼبمواضحمتلثرلموغشلتفؿ مطؿومؼػفؿقامومل، ماإلدالم

مأخذوامواظذؼـ(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلمصقوبيمصفؿف

م.(3)ماظصقوبيمػمالءمسـ

مإضؾولمبلؾىماجملؿؿعمكسؾمررأماظذيماظقاضحماظؿغرلم-2

                                                           

ٓ اٌؼٛاغُ ِٓ اٌمٛاغُ الثٓ ػ 131(أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ 1)
 ِٚب ثؼض٘ب .13اٌؼغثٟ ظ 

ِٚب ثؼض٘ب , ٚربع٠ز األُِ  171عاجغ أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ ( 4)
ِٚب ثؼض٘ب ـ اٌّىزجخ اٌزجبع٠خ سٕخ  111ظ  4اإلسال١ِخ ٌٍط١ز اٌشؿغٞ ط

 .1141-٘ـ  1322
 .177أظغ أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ( 3)
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مكسؾمألحدمدبطرمتؽـمملماظيتمواظغـوئؿماألعقالموطـرةماظدغقو

ممبول مذاتماٌػؿقحيماظشعقبمعـمبغرلػؿماظعربماخؿالطمثؿ،

مٌذلصنيامتؼؾقدمؼبماالخؿالطمػذاموتلثرل،ممماظؼدمييمايضورات

مماظؾالدمتؾؽمأػؾمعـ ماهللمرضل)مسـؿونماًؾقػيمجعؾمممو،

مسـف ممواظؾنيمبوظرصؼماظـوسمؼلخذمأنمضبوول( مضبدثمالمحؿك،

م.م(1)اإلدالمموتعوٌقفمكسؾماظعؾينماظلكط

ماهللمسؾدمرأدفؿمكاإلدالمموسؾمأسداءمغظؿفوماظيتماظدسوؼيم-3

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمضدماظقفقديمدؾلمبـ مارػسقمإلثورة(

مواضطرابماظػنتمإالمحدوثمبذظؽمأرادواموعو،ممضدهماىؿوػرل

م.م(2)اٌلؾؿنيمأعر

مسـؿونمكسؾمؼمظؾقنماظشوئعوتموعروجقماظػنتمأربوبمزالموعو

ماألعصورموصقدمضدعًمحؿكمواظشؾفوتماظشؽقكمحقظفموؼـرلون

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمكسؾمشوضؾيماٌدؼـيمإظب م، موتلزعً(

ممعـزظفمواظـقارمحوصرمحؿكماألعقر مثؿم0م0م0مسؾقفمواضؿقؿقه،

 .(3)ضؿؾقه

 : عجىاُ وكتن بعد( زض٘ اهلل عٍّي) الصخابٛ وٕقف – ب

متفدأمملمسـؿونمسفدمأواخرمؼبماذؿعؾًماظيتماظػؿـيمإنمممممممم

                                                           

 .171غجغ اٌسبثك ظ أظغ اٌّ( 1)
 .173( أظغ اٌّغجغ اٌسبثك ظ 4)
 .131أظغ اٌّغجغ اٌسبثك ظ( 3)
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مممبؼؿؾف ممواذؿعواًلماضطراًعومازدادتمبؾ، ماٌلؾؿقنموواجف،

مخالصيمعـذماٌشؽالتمعـمشلؿمسرضمعومأخطرمعـمعشؽؾؿني

مسـفماهللمرضك)مبؽرمأبل ،ممغػلفومبوًالصيمتؿصؾمإحداػؿو(

مغػًلومضؿؾمصقؿـماهللمأعرموإغػوذماظـظوممبنضرارمتؿصؾمواألخرى

م.مم(1)األرضمؼبمصلودمأومغػسمبغرل

مبوٌدؼـيمطونمعـماوف(مسـفماهللمرضل)مسـؿونمعؼؿؾمصؾعدممممممم

،ممراألعقمعؼوظقدمظقؿلؾؿمسـف(ماهللمرضل)مسؾلمسبقماظـقارمصقفؿممبو

مسـفماهللمرضل)مسؾًقوموظؽـ مماألعرمعغؾيمؼعؾؿمطون( متلؾؿفموأن،

مطونمعفؿوم–مظؾؿفؿيمؼعرضفمايرجيماظؾقظوتمتؾؽمؼبماألعقر

مموضولماألعرمأولمؼبمسؾقفؿمصلبكم–معـفومعدلأمسـفومغوئًقو م" مال:

..ممبفمرضقًمصؼدمخذلمتامعـ،ممععؽؿمأغو،ممأعرطؿمؼبمظلمحوجي

معصرؼـمإظقفمعراًراماخؿؾػقامصؾؿو"مم(2)كشرلمشبؿورمعوماهلل:ممصؼوظقا

ممعـفؿمضؾؾفمذظؽمسؾك ،ممبوًالصيمظعؾلماٌدؼـيمأػؾموبوؼع،

م.مم(3)واظزبرلمرؾقيمسؾًقومبوؼعمممـموطون

ماظعؼؾوتمواجفؿفمحؿكماًالصيمؼؿقظبمسؾلمؼؽدموملمممممممم

مموخطقرةماظشدةمؼبمواٌؿوسى معبوسيمرؾىمصؾؼد، معـمإظقف

                                                           

ـ صاع اٌّؼبعف ثّػغ سٕخ  5ظ  5( أظغ اٌفزٕخ اٌىجغٜ ٌكٗ دس١ٓ ط1)
1111. 

 .243,  247ظ 2اٌكجغٞ ط ( 4)
ِٚذبؾغاد فٟ ربع٠ز اٌؼبٌُ اإلسالِٟ ص/ ِذّض  243ظ  2أظغ اٌكجغٞ ط  3))

 َ.1131 –ٖ  1211ـ ِكبثغ ص٠بة سٕخ  45اٌك١ت إٌجبع ظ
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ماهللمرضل)مسـؿونمضؿؾقاماظذؼـمالءػممضبوطؿمأنماظرأيمأوظل

مسـف م، متفدأمحؿكمؼـؿظروامأنمعـفؿمورؾىماألعرمػذامصلرجل(

م.مم(1)األوضوعموتلؿؼرماألعقر

(مسـفماهللمرضل)مسؾلمضوظفممبوماظصقوبيمبعضمؼؼؿـعموملمممممممم

م.مسـؿونمضؿؾيمسؾلمايدمبنضوعيمبوظؿعفقؾموروظؾقه

مظعـؿونمعقاظقيموسيعبمزفرتمايرجيماظؾقظوتمتؾؽموؼبممممممممم

مماظؼؿؾيمعـمبوظـلرمتطوظىمأخذت معؼؿؾموزرمغػلفمسؾًقوموهؿؾ،

مععقطمأبلمبـمسؼؾيمبـماظقظقدماظدسقىمػذهمسـم،موسدلمسـؿون

م:م(2)مصؼول،ممألعفمسـؿونمأخوموطونم–

مموـــــــبقــمونــطموـوعموـإغمؿـػوذمبـك

مذوشؾيماظدػرمؼقعضمعوماظصػومطصدعم

مموــــبقــمشلقادةامػـــــطقمػوذؿمبين

مفــــــــونوئؾمفــــــــدرسملــسؾمدــــــوسـم

ممأخؿؽؿمابـمدالحمردوامػوذؿمبين

مفــــــــــعرازبمرىـومبؽلـًؼقعمشدرتمطؿوم

مواظغدرمسـؿونمسؾكمبوظؿكعر(مسـفماهللمرضل)مسؾقومؼؿفؿمصفقممممممممم

ممبف مسؾكماظؿقرؼضمعـمسؾًقومؼدلئماٌـصػماظؿورؼخمأنمكسؾ"

                                                           

 .45ِذبؾغح فٟ ربع٠ز اٌؼبٌُ اإلسالِٟ ص/ ِذّض اٌك١ت إٌجبع ظ 1))
رذم١ك ِذّض ِذ١ٟ اٌض٠ٓ ػجض اٌذ١ّض  351ظ 4ِغٚط اٌظ٘ت ٌٍّسؼٛصٞ ط 4))

 ـ صاع اٌفىغ.
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مماظـقرة ممسـؿونمغبوؼيمؼبماظؿؼصرلمعـموؼدلئف، معـموؼدلئف،

م.مم(1)ممبؼؿؾفماظلرور

ممسؾقفماٌعورضنيمبوعؿـوعمسؾلمؼؾولموملمممممممم معلعوهموبدأ،

مدودتماظيتماألوظبماظدؼـقيماًالصيمتؼوظقدمإسودةمؼبمجوػًدا

مم(2)واظشقكني(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظـيبمزعـ مصؾك)مصؾودر،

مؾؿودمسؾقفماهلل ممسـؿونموالةمبعزل( مبػلودمؼمعـمطونمألغف"

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمسفدمؼبماإلداريماىفوز م، مأنموؼعؿؼد(

مؼبموغؼصماظعزمييمؼبمضعػمواحدةميظيمذظؽمسؾكماظلؽقت

مم(3)اظدؼـ مألعرماٌعزوظنيماظقالةمسـؿونموالةمأنمؼرىموطون"م،

مزبططفمؼبموطون،مماظشوممبلرضماسؿصؿماظذيمععووؼيمإالمسؾل

ممايدمؼؼوممحؿكمؼؾوؼعمأال مسـؿونمضؿؾيمعـماظؼصوصموؼمخذ،

مسـفماهللمرضل) م، ماظشوممأػؾمإظبماٌضلمؼبمسؾلموصؽر(

مبلنمإظقفممنًمأخؾوًراموظؽـ،ممروسؿفمؼبماظدخقلمسؾكمظرلشؿفؿ

مسـفماهللمرضل)مواظزبرلمرؾقي (مسـفوماهللمرضل)مسوئشيموععفؿو(

مماظؾصرةمؼرؼدونمخرجقا مؼـؿفلمحؿكماظشوممسـمػؿفمصصرف،

مواغؿفك،ممسبقػومغظرهمصصقب،ممبوظؾصرةمسؾقفماًورجنيمأعرمعـ

                                                           

ـ صاع ٔٙؿخ ِػغ 11أصة اٌس١بسخ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ أدّض اٌذٛفٟ ظ( 1)
 .1151سٕخ 

غ اٌفغق اإلسال١ِخ فٟ اٌطؼغ األِٛٞ ص/ إٌؼّبْ اٌمبؾٟ ـ صاع اٌّؼغف أظ 4))
 .21ِػغ ظ 

 .41ِذبؾغاد فٟ ربع٠ز اٌؼبٌُ اإلسالِٟ ص/ ِذّض اٌك١ت إٌجبع ظ  3))
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م.مماىؿؾممبقضعيماألعر

 :  اجلىن وٕقعٛ -ج

مإغفومإظبم–مؼرجعمعومأولم–مؼرجعماٌقضعيمػذهمػقلمظعؾممممم

مأولمظعؾفومضؾمأو،ممظقجفموجًفوماٌلؾؿقنمصقفوماظؿؼكمعقضعيمأول

م.ممأغػلفؿمسؾكمصقفوماٌلؾؿقنماغؼلؿمعقضعي

مظقشقػقاماًالفمػذامصرصيماالغؿفوزؼقنماػؿؾؾموضدمممممممم

(مسـفؿماهللمرضل)ماظؽرامماظصقوبيمتورؼخمعـمروػرةمغؼقيمصػقي

م.مذلغفؿمعـموظقفقغقا

مطونماظزبرلمأنم(1)اظؿورطبقيماٌراجعمبعضمذطرتمصؼدممممممممم

والؼيماظقؿـم،مصؾؿومأردؾممؼبمورؾقي،مماظعراقموالؼيمؼبمؼطؿع

مظقال محظمؼبماظقالؼيسؾّل ممسؾقفمغؼؿومةموملمؼؽـمشلؿو موتؽؾؿو،

ممبقعؿفؿومسؾكموغدعومذلغفمؼب مإظبماًروجمؼبمسؾًقومصودؿلذغو،

مماظعؿرةمألداءمعؽي م:مصؼولمأعرػؿومسؾقفمطبػمملموظؽـف، مشلؿو

م.م(2)مترؼدانماظعؿرةمعومواهلل

ماٌطوظؾيمادبذامواظزبرلمرؾقيمأنماظؼقلمػذاموعضؿقنمممممممم

                                                           

ـ ِكجؼخ  24,  21أظغ اإلِبِخ ٚاٌس١بسخ ٚإٌّسٛة الثٓ لز١جخ ظ ( 1)
 اٌمب٘غح ثضْٚ ربع٠ز.

 .32ِٟ ص/ ِذّض اٌك١ت إٌجبع ظ ِذبؾغاد فٟ ربع٠ز اٌؼبٌُ اإلسال 4))
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مؼبمأشراضفؿوموراءهمطبػقنمدؿوًرامسـؿونمضؿؾيمعـمبوظؼصوص

م.مم(1)سؾلمعـماًالصيمواغؿزاعمواظلؾطونمايؽؿ

ماًروجمإظبمسوئشيمدصعماظذيمأنماٌصودرمبعضموتذطرممممممم

ممظفماظؼدؼؿمبغضفومػقمسؾلمسؾك معقجدةمسؾقفمودمطوغًمصؼد،

م.م(2)اإلصؽمحودثيمعـذمذدؼدة

مػذهمؼدحضمقوبياظصمشلمالءماٌشرقماظؿورؼخمأنمذؽموال

م.مصقفماىدالمإظبمدؾقؾمالمدحًضوماظؿفؿ

مبالءمتورؼخمؼبمصؾفؿومواظزبرلمرؾقيمأعومممممم ،مموطػوحماإلدالم

ممبوىـيماٌؾشرؼـماظعشرةمعـموػؿو ماهللمصؾك)ماظـيبموعوت،

مودؾؿمسؾقف ماظذيماألدوسمػقمذظؽموطونمسـفؿومراٍضموػق(

معؾفؿوصبمأنمحقوتفميظوتمآخرمؼبماًطوبمبـمظعؿرمدقغ

م.م(3)بقـفؿمعـماًؾقػيمطبؿورماظذؼـماظلؿيمضؿـ

مسـفوماهللمرضل)مسوئشيمسؾكموـقاماظذيموأعو مأغفؿمصقؾدوا(

مماحملؿدؼيموتربقؿفومعؼوعفومجفؾقا متصرصوتمسـموخرجقػو،

ماظؾعقدةماظعصقرمؼبماظـوسمسوعيمإظبمايؼدمعـمضؾقبفؿماٌطفرة

                                                           

 .32اٌّغجغ اٌسبثك ظ ( 1)
 ِٚب ثؼض٘ب. 45ظ  4أظغ اٌفزٕخ اٌىجغٜ ط  4))
ٚأظغ فٟ رغجّخ  32,  33أظغ ِذبؾغاد فٟ ربع٠ز اٌؼبٌُ اإلسالِٟ ظ  3))

,  111, ظ3اٌؼث١غ ثٓ اٌؼٛاَ ٚقٍذخ ثٓ ػج١ض اهلل , اٌكجمبد اٌىجغٜ الثٓ سؼض ط
 .412ظ
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م!!اظـؾقةمسصرمسـ

مسـفوماهللمرضل)مسوئشيماٌمعـنيمأممصقرواماظذؼـمإن مبفذه(

ممأبًدامؼعرصقػومملماظصقرة مصقر.. مسصرػؿمغلوءمعـماعرأةموإمنو

م.موأحؼودػومشلقاػوموتلؿفقى،مماظؿفقرموؼؼقدػو،مماظعورػيمتدصعفو

مسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلموحؾقؾي،مماٌمعـنيمأممأغفومغلقامظؼد

مودؾؿ م.. ممسؼاًلماٌمعـنيمأعفوتموأرجح( موتظؿقجقفموأوسوػـ،

م.مم(1)م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقل

(مسـفوماهللمرضل)مسوئشيمأنمواٌـصػقنماحملؼؼقنمسؾقفمواظذي

ماظـوسمبنيماإلصالحمؼرؼدونمخرجقامواظزبرلمرؾقيموععفو

م.مماظؽؾؿيمواجؿؿوع

م(سـفماهللمرضل)مسـؿونمضؿؾيمعـمظقؿؿؽـقامخرجقامأغفؿموضبؿؿؾ

موحدةمتفؿفومأعفؿمنأمسؾؿقامعؿكماٌلؾؿنيمؼرونموطوغقام(2)

ممتػرضفؿموؼمٌفوماٌلؾؿني مإالمتؿؿمأنمميؽـمالماظقحدةموأن،

معـموعؽـقػومإظقفوماجؿؿعقامسـؿونمضؿؾيمسؾكماظؼؾضممتمإذا

ممسؾقفؿماظؼؾض معـماغؿفًمضدماٌشؽؾيمتؽقنمذظؽموسـد،

،مطبشوػومطونمداخؾقيمحربمعـمسؾقومأسػًمضدموتؽقن،ممأدودفو

ممؾقعلاظطمدرلػؿمؼبماٌلؾؿقنمصقعقد مؼلرلوغفمطوغقاماظذي،

                                                           

 ثزػغف. 131,  133جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ أثبق١ً ٠( 1)
 .151عاجغ اٌؼٛاغُ ِٓ اٌمٛاغُ ظ 4))
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مسـفؿماهللمرضلمسـؿونموسفدمسؿرموسفدمبؽرمأبلمسفدمؼب

م.م(1)أعبعني

مماظطؾقعلمذبراػومشرلمؼبمدورتماألعقرموظؽـ مسؾلمواضطر،

ممظؾؼؿولماالدؿعدادمإظب مسؾقفممعمثًرامطونموظؽـف، ظؾصؾحمحرؼًصو

مسنيمأنمظقالمؼؿؿمصلردؾمإظقفؿماظؼعؼوعمبـمسؿروم،موطودماظصؾحم

ممؼؼظيمطوغًمـوئرؼـاظ مسؾكمخػقًماظيتمعؽقدتفومصدبرت،

ماظيتماىؿؾمعقضعيموطوغً،مم(2)ماظصؾحمأصلدتمحؿكماظطرصني

مماٌلؾؿنيمذفعونمعـمآالفمسشرةمصقفومضؿؾ مطبلرممل،

مدؾقؾمؼبمخوضقػوماظيتماٌعوركمأطدلمؼبمعـؾفؿماٌلؾؿقن

مبعضفؿمؼؼػمأنمبعدمصقؿوماٌلؾؿنيمسؾكمدفؾًمواظيتم،م(3)اهلل

مطونمأنمبعدماآلخرمدممعـفؿمطؾمؼلؿقؾمعؿقوربنيمبعضمزاءبن

م.م(4)عفقًؾومسظقًؿومغظرػؿمؼبماٌقضػمذظؽ

 :صفني وٕقعٛ -د

م)رضلماهللمسـف(مأنمسؾؿـو مرضل)مسـؿونموالةمبعزلمبودرمسؾًقو

مإال(مسـفماهللمرضل)مسؾلمألعرمأذسـقاماظقالةمػمالءموأن(مسـفماهلل

                                                           

 .113عاجغ أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ ( 1)
 -٘ـ  1311ـ صاع غبصع ث١غٚد سٕخ  424ظ 3عاجغ اٌىبًِ الثٓ األص١غ ط 4))

1171.َ 
بع٠ز ِٚذبؾغاد فٟ ر 134ظ  4ربع٠ز األُِ اإلسال١ِخ اٌط١ز اٌشؿغٞ ط 3))

 .31ص/ ِذّض اٌك١ت إٌجبع ظ  –اٌؼبٌُ اإلسالِٟ 
 .133,  134ظ  4ربع٠ز األُِ اإلسال١ِخ ط 2))
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مسؾًقومؼؾوؼعمأنموأبكمبوظشومماسؿصؿماظذي(مسـفماهللمرضل)مععووؼي

مسؾًقومأنمحنيمؼب(م،مسـفماهللمرضل)مسـؿونمضؿؾيمعـمؼـلرمحؿك

ممسـؿونمدممسـماٌلؽقلماًؾقػيمأغفمؼرىمطون مايؽؿيموأن،

مماألعقرمتفدأمرؼـؿوماظؼصوصمتلجقؾمتؼؿضل مبـماٌغرلةموطون،

محؿكماظشوممسؾكمععووؼيمبنضرارمسؾًقومغصح(مسـفماهللمرضل)مذعؾي

ممظفمبدامعومذظؽمبعدمؼػعؾمثؿماألعرمفظمؼلؿؼر مأبكمسؾًقوموظؽـ،

م.م(1)"أبًدامؼقعنيمععووؼيمدؿعؿؾأمالمواهلل،ممال:م"وضولماٌداػـي

ماىدؼدماظشوممإظبموأردؾمممممممم مصؿـعفمحـقػمبـمدفؾمواظقف

مبنيمدارتمثؿمسؾلمإظبمدفؾمصرجع،ممدخقشلومعـماظشوممأػؾ

ممفًاغؿموظؽـفوموردوئؾمعؽوتؾوتموععووؼيمسؾل ،مم(2)بوظػشؾ

مايربمودارت،ممصػنيمعقضعيمؼبمظقجفموجًفوماظػرؼؼونمصوظؿؼك

مسـؿونمضؿؾفمإظبمؼدسقنمػمالء،ممماظعراقموأػؾماظشوممػؾأمبني

م.(3)"اظؼؿؾيمؼمويمعـمغؾوؼعمالموؼؼقظقن

مماًالفمػذامصرصيماالغؿفوزؼقنمواػؿؾؾممممممم مؼبموذطروا"

ممردوئؾمادؿػعولمإظبمآظًمطؾؿوتمذظؽمتػوصقؾ موادؿكرج،

،مماظلؾػمدرلةمسـمدبرجمأعـولموضرب،ممأذعورموإغشوء،ممأضقال

                                                           

 .221ظ  2أظغ اٌكجغٞ ط ( 1)
ِٚذبؾغاد فٟ ربع٠ز اٌؼبٌُ  511ٚظ  221ظ  2أظغ اٌكجغٞ ط 4))

 .23اإلسالِٟ ظ 
 .114اٌؼٛاغُ ِٓ اٌمٛاغُ ظ  3))
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م.مم(1)اًؾػموؼـؾذػوماًؾػمؼؼرػو

مطػؿفمرجقًمإذم–ماٌقضعيمػذهمؼبمظعؾلمؼؿؿموطودماألعرمممممم

ماإلرـوغيمبـمسؿرومأبقوتمتذطرموظؽـف،ممبوظػرارمععووؼيمػؿمحؿك

مذدةمؿوشلمأوحًمحقٌموععووؼيمسؿرومدػوءمظقالم–م(2)صـؾً

مؼؼقلمذظؽموؼب،مماظرعوحمرءوسمسؾكماٌصوحػمبرصعماٌعرطي

م:مم(3)ايورثمبـماظـفوذل

مماظؼـومرصعقامضدماظشوممأػؾمحـصلصؾ

مضرانمرــــخقماهللمطؿوبموــــسؾقفم

ممدـــربؿمسؿمــــبمؼو:ممسؾقوموغودوا

مالنــــاظـؼمؽــؼفؾمأنمتؿؼلمأعوم

ممخدسيمأغفومسؾكماإلعومموأدركممممممممم ماغؼلؿقامأصقوبفموظؽـ،

معو ممظؾؿقؽقؿمضوبؾمبنيمسؾقف ممظفموراصض، ماإلعوممغزلموأخرًلا،

مؼؽلًمصؾؿو،مماظؿقؽقؿموضؾؾ،ممجـدهمعـماظؽـرةمرشؾيمسؾكمسؾل

معـمأبرعفمسـؿومسؾلمرجقعمعـمظؾؿقؽقؿماظراصضيماىؿوسي

                                                           

 .113اٌّغجغ اٌسبثك ظ ( 1)
ٚ ثٓ ػبِغ ثٓ ػ٠ض ِٕبح ثٓ ػبِغ ثٓ ِبٌه اٌشؼعجٟ , ٚاإلقٕبثخ أِٗ ٘ٛ ػّغ 4))

 ٚلض رّضً ِؼب٠ٚخ ثمٌٛٗ :
 أثذ ٌٟ ػفزٟ ٚأثٝ ثالئٟ .:. ٚأسظ اٌذّض ثبٌضّٓ اٌغث١خ

 ٚلٌٟٛ وٍّب جطأد ٚجبضذ .:. ِىبٔه رذّضٞ أٚ رسزغ٠ذٟ
رذم١ك ِذّض ِذ١ٟ اٌض٠ٓ ػجض اٌذ١ّض ـ صاع  21ظ  4ِغٚط اٌظ٘ت ط  3))

 َ.1133 -٘ـ 1213خ ث١غٚد سٕخ اٌّؼغف
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موػقمجدؼدمحزبمغقاةموطوغًمسؾقفمخرجًمععووؼيمععماتػوق

م.(1)ماًقارجمحزب

،مماهللمؼرضوهمالمعومصقفمصؼوظقاماظؿقؽقؿمؼبماظـوسمتؽؾؿموضدممممممم

م.مم(2)اظدؼوغيمسـمصضاًلماٌروءةمععمؼؿـوصكموعو

ماتػؼمعقدكموأبومسؿًرامأنماظؿورطبقيماٌراجعمبعضموتذطرمممممم

ممبقـفؿمذقرىماٌلؾؿنيمأعرموتركماظرجؾنيمخؾعمسؾك مصؿؼدم،

موثؾًمعقدكمأبومصكدعمسؿرومجوءمثؿمصوحؾفمصكؾعمعقدكمأبق

م.م(3)صوحؾف

مأنمسؾكماتػؼومايؽؿنيمأنمواٌـصػقنماحملؼؼقنمسؾقفمواظذي

مأسقونمعـمايقوةمضقدمسؾكماٌقجقدؼـمإظبماًالصيمبلعرمؼعفدا

مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلمتقصكماظذؼـماظصقوبي موػق(

مم(4)سـفؿمراٍض مسزلمسؾقفماتػؼومعومإلسالنماجؿؿعومٌومأغفؿو،

م.م(5)صوحؾفمعقدكمأبقمسزلموطؿمصوحؾفمسؿرو

،ممتـودقامأومغلقامضدمسؿرومسؾكمهوعؾقاماظذؼـمأنموأرىمممممممم

مأنمغلقا،مموبالءمجفودمعـماظصقوبلمشلذامعومووػؾقامأومجفؾقا

ماخؿورهمضدم–موالتفماخؿقورمؼبماظصورمموػقم–ماًطوبمبـمسؿر

                                                           

 ِٚب ثؼض٘ب . 12ظ  5عاجغ ربع٠ز اٌكجغٞ ط ( 1)
 .  174أظغ اٌؼٛاغُ ِٓ اٌمٛاغُ ظ  4))
 ِٚب ثؼض٘ب. 111ظ  1عاجغ اإلِبِخ ٚاٌس١بسخ إٌّسٛة الثٓ لز١جخ ط  3))
 .411أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ  2))
 .173أظغ اٌؼٛاغُ ِٓ اٌمٛاغُ ظ  5))
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ممواألردنمصؾلطنيمسؾكمواظًقو مسـفومؼعزظفموملمعصرمسؾكمثؿ،

م.مم(1)خالصؿفمصذلةمرقال

معرضقيمغؿقفيمسـمؼلػرمملماظؿقؽقؿمأنماألعرمؼبمعوموطؾممممممممم

ممسؾلمأصقوبمظدى مخبالصيماظـوسمأحؼمؼروغفمطوغقامإذا،

مصعودواماظصقوبيمعـمواظعؼدمايؾمأػؾمبفومبوؼعفموضدماٌلؾؿني

مماظشوممأػؾمظؼؿولموؼؿلػؾقاماظعدةمظقعدواماظؽقصيمإظب مصؾؿو،

مسـفماهللمرضل)مسؾلمادؿعد معرةماظشوممسبقمبوٌضلموػق(

مخرجًماظيتماظطوئػيمػذهمعـمأوالمؼػرغمبلنمسؾقفمُأذرلمأخرى

مؼبمبفومصظػرماظدعوءموتلػؽماألرضمؼبمتػلدموجعؾًمسؾقف

مإظبماضطرموظؽـفماظشوممسبقمبوٌضلمػؿمثؿ،مم(2)اظـفروانمعقضعي

مسبقماظرجقعمؼبمجـدهمرؤدوءمعـماظؽـرةمرشؾيمسؾكماظـزول

مم(3)اظشوممأػؾمظؾؼوءمؼلؿعدمطلماظؽقصي مسوجؾؿفمعـقؿفموظؽـ،

م.ممػـم40مدـيمعؾفؿمبـماظرغبـمسؾدمؼدمسؾك

ماألعرمظفمؼلؿؿىمظؽلمععووؼيمأعوممتؾؼمملمسؾلمعؼؿؾموبعدممممممم

مؼؾؾٌمملماظذيمسؾكمسؾلمبـمايلـمععمؼلرلةمعـووذوتمإال

محؼـًومٌعووؼيماظؿـوزلمإظبماضطرهمممومسـفمدبوذظقامأنمأغصوره

                                                           

 .773ٔظغ عجبي دٛي اٌغسٛي سبٌض ِذّض سبٌض ظ ا( 1)
 113ظ  1عاجغ فٟ ٘ظٖ اٌّٛلؼخ اإلِبِخ ٚاٌس١بسخ إٌّسٛة الثٓ لز١جخ ط 4))

ـ  412, ِٚغآح اإلسالَ ٌكٗ دس١ٓ ظ  112ظ  4ِٚب ثؼض٘ب ٚاٌفزٕخ اٌىجغٜ ط
 صاع اٌّؼبعف ثّػغ.

 .117,  111ظ  4عاجغ اٌفزٕخ اٌىجغٜ ط 3))
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ممعوءظؾد ممـ(1)مهم41مدـيمٌعووؼيمسؾلمبـمايلـموؼؿـوزل، ممت،

م.مم(2)عـوزعمشرلماٌلؾؿنيمخؾقػيموأصؾحمٌعووؼيماألعر

مم

م

                                                           

ِٚب ثؼض٘ب ٚربع٠ز  123ظ  5هلل ػٕٗ( فٟ اٌكجغٞ طأظغ ِمزٍٗ )عؾٟ ا( 1)
 . 114ظ  4األُِ اإلسال١ِخ ط

ِكجؼخ اٌّضٟٔ  1ـ 41ارجب٘بد اٌطؼغ األِٛٞ ص/ غالح اٌض٠ٓ اٌٙبصٞ ظ 4))
 َ. 1131 – 1217سٕخ 
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 األوٕٙ العصس يف الطٗاضٗٛ األحصاب ٌػأٚ
مأدبْ يف ٔأثسِا

مبنيماًالفمبوطقرةمسـؿونمضؿؾيمعـماظؼصوصمعللظيمطوغًمممم

مماٌلؾؿني (مسـفماهللمرضل)مسؾلمبؾقعيماٌللظيموتػفرت،

متفدأمرؼـؿوماظـقارمعطووظيمؼبمسؾلمرأيمترىمصطوئػي،ممبوًالصي

مالمحؿكماألعصورمعبقعممبؾوؼعيماىدؼدماظقضعموؼلؿؼرماألعقر

ممسـفؿمؼدصعقنمأغصوًرامسـؿونمضؿؾيمصبد مذرؼعيمؼؿكذوغفؿموأ،

،مموتشوؼعفمسؾًقومتمازرماظطوئػيموػذهماىدؼدماًؾقػيمسؾكمظؾشغى

م.ماظشقعيمحبزبمذظؽمبعدماظؿورؼخمؼبمسرصقاماظذؼـموػؿ

مسـؿونمضؿؾيمعـمبوظؼصوصماظؿعفقؾموجقبمترىموروئػيمممممم

مأبلمبـمععووؼيماظطوئػيمػذهمرأسموسؾكمبذظؽمسؾًقوموتطوظى

م.ماألعقيممايزبمعمدسمدػقون

مماظػؿـيمػذهمؼبمايقودمظزعًمثوظـيموروئػي مأنمتلؿطعمومل،

مػمالءمأعرمتلأرجو،ممجوغؾفمإظبمتـقوزمحؿكمايؼموجفمتؿؾني

م.مم(1)بوٌرجؽيمصعرصًموتعوظبمدؾقوغفمهللموأوظؽؽ

مصعرصقامأصقوبفمعـمعبوسيمسؾقفمخرجماظؿقؽقؿمسؾلموبؼقل

ممبوًقارج مععووؼيمبـمؼزؼدمكسؾماظزبرلمبـمسؾداهللمخرجمثؿ،

م.مماظزبرلؼنيمجدؼدمحزبميزبمعمدلو

                                                           

 .135,  132عاجغ أثبق١ً ٠جت أْ رّذٝ ِٓ اٌزبع٠ز ظ ( 1)
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م:ممذعرائفوموأبرزماألحزابمػذهمسـمغؾذةمؼؾلموصقؿو

 : ُٕاألوٕٖ- أ

مخؾػوءمعـمبعدهمجوءموعـمدػقونمأبلمبـمععووؼيمأغصورمػؿممممممم

ممأعقيمبين ماظـوسمادؿؿوظيمسؾكمسؿؾماألعرمععووؼيمتقظلموعـذ،

،ممأخرىمتورةمواظضغطمبوظؼلقةموترػقؾفؿمتورةمواظلكوءمبويؾؿ

ماٌرجحمأنمععمدػقونمأبلمبـلىموأيؼف،ممأبقفمبـمزؼودمصؿلظػ

مم(1)اظروعلمسؾقدمأبوهمأن متورؼخمؼبمخطرلةمرػرةموأحدث،

مأومذقرؼيمدؼـقيمخالصيمعـمحقشلومحقٌماإلدالعقيماًالصي

ماألعقيمماظؾقًمأصرادمؼؿقارثفمسضقدمعؾؽمإظبماغؿكوبقي مصؼد،

مؼقاجفمأنماظؽالعمذومظفمؼؼولماألزدمعـمرجؾمإظبمععووؼيمأوسز

ممظقزؼدماظؾقعيمبطؾىمذبؾلفمؼبماألعصورموصقد مػذامطونموٌو،

مإظبمبقدهموأذورماٌمعـنيمأعرلمػذا:ممصؼولمظرجؾامضومماجملؾس

موأذورمصفذامأبكمصؿـ،ممؼزؼدمإظبموأذورمصفذامعوتمصنن،ممععووؼي

م:مم(2)ضولمثؿ،مماظلقػمسؾك

                                                           

ٚربع٠ز األُِ  415 , 412ظ  5أظغ فٟ ِسأٌخ االسزٍذبق اٌكجغٞ ط  ( 1)
 .411,  413ِٚغآح اإلسال١ِخ دس١ٓ ظ  11,  115ظ  4اإلسال١ِخ ط 

ٚارجب٘بد اٌطؼغ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ  311ظ  1عاجغ اٌؼّضح الثٓ عض١ك ط  4))
 .44ظ
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مموريــمنمالميـــــــاًؾقػميــععووؼ

مدــــــؼزؼموـــــــصلوئلـمؽــؼفؾمننــصم

ممالــجفمفـسؾقماظشؼوءمشؾىمصؿـ

مدـايدؼمفـــــــعػورضملـــصمؿــهؽم

معبفرةمذدؼدمبلكطمضقبؾماالووهمػذامأنمذؽموال

مػؿوممبـماهللمسؾدمؼشرلماًطرلةماظـؼؾيمػذهموإظب،ماٌلؾؿني

م:م(1)بؼقظفماظلؾقظل

ممدــــبفـمأوميــــــــبرعؾمقاــــتلتمننـــص

موـــــــــعمعـقـمرةــــــــــــأعقموــــتؾوؼعفم

ممرىــــطلمضوممرىـطلمعوتموعــمإذا

موـــــــــــعؿـودؼقـميــــــــــــــثالثمدــــغعم

مسؾكمعلؾقاًلمدالًحومواظضغطماظؼقةماألعقؼقنمادؿعؿؾموضدممممممم

ممخصقعفؿ مواسؿؿدواماظؼدمييماظعصؾقوتمإحقوءمسؾكموسؿؾقا،

م.ممعؾؽفؿمتـؾقًمؼبمسؾقفو

م:ممذعرائفؿموعـ

  األعىٜ العباع أبٕ -1

مماظدئؾمبينمعقظبمصروخمبـماظلوئىماظعؾوسمأبقموػق موضقؾ،

ممظقٌمبينمعقظب ممأذربقفونمعـموأصؾف، مؼبموعـشمهموعقظده،

ماهللمسؾدمغػوهمحؿكمؼػورضفومالمصؽونمعؽيمإظبماغؿؼؾمثؿ،مماٌدؼـي

                                                           

 . 37ظ  3ِغٚط اٌظ٘ت ط 1))
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م.مم(1)ماظطوئػمإظبماظزبرلمبـ

مأثـك،ممظؾقدؼٌمراوًؼومثؾًؿومربدًثومذوسرؼؿفمععماظعؾوسمأبقموطون

ممواظؿعدؼؾماىرحمأػؾمسؾقف :ممثوبًمأبلمبـمؾقىحمضول،

مصدوًضوموطونماألسؿكماظعؾوسمأبومزلعً" م، مأغبدموضول"

موضول"م،مثؾً:م"مععنيمبـمسـماظدوريموضول"م،مثؼي:م"مواظـلوئل

م"معلؾؿ مم(2)"سداًلمثؼيمطون: م"ماظؾكوريموضول، ،ممآدممحدثـو:

مأبومزلعً:ممضول،ممثوبًمأبلمبـمحؾقىمحدثـو،ممذعؾفموحدثـو

مؼبمؼؿفؿمالموطونم–مذوسًراموطونم–ماظشوسرماٌؽلماظعؾوس

م.م(3)محدؼـف

مأبلمسـمثوبًمأبلمبـمحؾقىمضقلمأنمحفرمبـموؼرىممممممممم

ممذوسًراموطونماظعؾوس متؼضقفمٌومحدؼـفمؼبمؼؿفؿمالموطون،

مموشرلهمرراءاإلمؼبماٌؾوظغيمدؾقكمعـمصـوسؿف ماظراويمصلخدل،

مؼب:م"موضقظف،ممحدؼـفمؼبمعؿفؿمشرلمطونمذوسًرامطقغفمععمأغفمسـف

مػقمصقؿوموضبؿؿؾماظـؾقيمايدؼٌمعـمعروؼيمضبؿؿؾ"م،محدؼـفم

                                                           

ظ  11ِٚب ثؼض٘ب , ِٚؼجُ األصثبء ط 57ظ  ٠15ٕظغ فٟ أسجبعٖ األغبٟٔ ط 1))
, ٚربع٠ز آصاة  451,  421ظ ٠3ت اٌزٙظ٠ت الثٓ دجغ طٚرٙظ 131,  171

ٚعدٍخ اٌطؼغ ص/ ِػكفٝ اٌطىؼخ ظ  414ظ 1اٌٍغخ اٌؼغث١خ جغجٝ ػ٠ضاْ ط
ٚاٌّٛاٌٟ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ ِذّض  413ٚربع٠ز اٌطؼغ اٌس١بسٟ ظ  315

 .14اٌك١ت إٌجبع ظ
 .451,  421ظ  3رٙظ٠ت اٌزٙظ٠ت الثٓ دجغ ط( 4)
 ـ صاع اٌفىغ. 442ظ  2فزخ اٌجبعٞ ط 3))
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)سـفمعرشقًبومطونموإالمأظقؼمواظـوغل،ممذظؽمأسؿمعـ
1

م.م(

ماىرحمأػؾمسؾقفمأثـكمصدوقمثؼيماظعؾوسمأبومأنموععمممممممم

ممدؾؾًقومعقضًػومعـفماظؾوحـنيمبعضموضػمصؼدمواظؿعدؼؾ مصرعوه،

مؼبمواالغغؿوسماالدؿؼوعيمجودةمسـمبوالسبرافمبعضفؿ

مبوًؾٌمبعضفؿمورعوهم(2)ايرعوتموادؿقاللماظشفقات

م.م(3)واظػلؼ

مأػؾمعـماحملؼؼنيمتقثقؼمأعوممتـؾًمملماآلراءمػذهموظؽـ

م.مماظؿفؿيمسـفموغػقاماظرجؾموثؼقاماظذؼـمواظؿعدؼؾماىرح

 : أوٕٖتْ

مأعقفمبينمذعراءمؼبمواحًداماألسؿكماظعؾوسمأبقمطونمممممممممممم

ماٌكؾصني محؿكمأعقفمظؾينموالئفؿموطؾموعوتقامسوذقامظذؼـا،

مسؾكم–مشلؿمعدائقفموطوغً،ممعؾؽفؿمواغدثورمدوظؿفؿمزوالمبعد

موظقسمظؾقىمفؿضبؾمطونمألغفموذظؽ،ممرائعيم–معـفوموصؾـومعومضؾي

مزوالمبعدمقػؿثوماظذؼـماظؼالئؾماظشعراءمعـمواحدموػق،ممظؾرصد

م.معؾؽفؿ

مأبقمأخذ،مموشلؿمشلوموءإرضمضؾمأو،مماًوظصيمأعقؼؿفمدؾقؾموؼب

مماألعقؼنيمخصقممعـمدؾؾًقومعقضًػوماظعؾوس ماٌرماشلفوءمصؽول،

                                                           

 .445ظ  2أظغ فزخ اٌجبعٞ ط  1))
 .53ظ  15ٚاألغبٟٔ ط  315أظغ عدٍخ اٌطؼغ ص/ ِػكفٝ اٌطىؼخ ظ  ((4

 .21ظ  4أظغ فٛاد اٌٛف١بد ط (4)
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مذظؽمبعدموصرح،مماظعؾقؼنيمسـمعوئالمحقوتفموسوش،مماظزبرلمآلل

م:م(1)مذقعًقوموطونموائؾيمبـمسوعرماظطػقؾمألبلمضقظفمؼب

م

مؾــــــــرػقموأبوملــــــــإغـمركــظعؿ

م

مدــــــــــــشفقاظمواهللمونــــــــٌكؿؾػم

ممرابــــــتملــــأبمحبىمضؾقامدــظؼ

م(2)قدــاظقفمايؼمسـمًـضؾموـطؿم

 : ٓغعس

موصؾموظقمفأضؾمإظبماظعؾوسمأبلمذعرمعـمإظقـومؼصؾممل

،ممسوىفوماظيتماٌقضقسوتمبدضيمسبددمأنمالدؿطعـومطوعاًلمإظقـو

م.ممذعرهمسؾكمشؾؾًماظيتمأو

معقضقسنيمإظبمعرهذمعـمإظقـوموصؾمعومغرجعمأنموميؽـ

م.واظلقوديماشلفوء:ممػؿومأدودقني

ممإرورؼـمؼبماغصىمصؼدمػفوئفمأعو ممحزبلمأحدػؿو: مواآلخر،

م.ممذكصل

مطونمأغفموؼؾدومعصعىمشرلماظزبرلمآللمايزبلمػفوئفمضولمصؼد

م.مماًوصيمواظصداضيمايزبقيماظعداوةمبنيمؼػرق

معروانمبنيمذقعيمؼؿؿؾعمجعؾمايفوزماظزبرلمبـمشؾىمصقني

                                                           

 .21ظ  4ٚفٛاد اٌٛف١بد ط 171ظ  11ِؼجُ األصثبء ط( (1
 أثٛ رغاة ٌإلِبَ ػٍٟ )عؾٟ اهلل ػٕٗ(( 4)
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ممأحدمعـفؿمؼؾؼمملمحؿكموعؽيماٌدؼـيمسـموؼـػقفؿ مبؾغفمثؿ،

معروانمبـمؽوتىؼموإغف،ممطالممعـمغؾذةماظشوسرماظعؾوسمأبكمسـ

،ممبفمصدسو،مموصالتفمجقائزهمصؿلتقفماٌؾؽمسؾدموميدح،ممبعقراتف

ممظفمأشؾظمثؿ ممبفموػؿ، ممصقفمطؾؿمثؿ، ممظفموضقؾ، معضرورمرجؾ:

م:مم(1)اظزبرلمآلموصبقمففقهؼمغشلصل،مماظطوئػمإظبموغػك،ممسـفمصعػو

ممإغؽؿمرــــاظػكمتذطروامالمدــــأدملــــبـ

مقاـــــوهؿؼمقاـتؽذبمتذطروهمكــعؿم

مموجقػؽؿمدقاًداماظؼقممخؾػموقـقن

م(2)اصػؼقامظألضوعقؿمشـــــضرؼموـعمإذام

ــًـــــروبعمممــــــــظؾمأنمإالمذاكموـــــــوع مموـ

مؼـــطبؾمســــظقميوزلمسؾقؽؿمؼؾقحم

مسؾكمػفوًعوماظعؾوسمأبقمطونماظشكصلماشلفوءمعقدانموؼبممممممم

مضدًرامؼعدظقغفماظذؼـمعـمؼففقػؿمعـمطبورماظصغورمدونماظؽؾور

مؼب ممذفرةمعـفمأطـرمطوغقاموإنماظشعرمعقدانم متعرضمصؼد،

ممػؿومسصرهمؼبماظشعراءمطؾورمعـمالثـنيمبوشلفوء ماظؾعقٌ:

م.م(3)مربقعيمأبلمبـموسؿر،مماجملوذعل

موطون،مماظطؿعمذدؼدمعؾًقومدموالموطونمعؽيماظؾعقٌمضدممممممممممم

                                                           

,  731ظ  ٠1ز األصة اٌؼغثٟ ػّغ فغٚر طٚربع 11ظ  15األغبٟٔ ط ( 1)
737 . 

 األؾب١ُِ : جّغ ئؾّبِخ , ٟٚ٘ اٌجّبػخ ِٓ إٌبؽ. 4))
 . 11,  51ظ  15, ٚاألغبٟٔ ط  317,  311أظغ عدٍخ اٌطؼغ ظ  3))
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ممصقؼقلمبوظشلءمؼلتقفمضرؼشمعـماظرجؾ مولءمحؿكمأضؾؾفمال:

،مموػفوهمفعَّذمؼػعؾمملمصننموؼزغفمؼـؼضفمحؿكماظصرافمععلمإظب

ممصؼولماألسؿكماظعؾوسمأبلمإظبمصشؽقه ،ممإظقفمصػعؾقامضقدوغل:

م:مم(1)ضولمظفممثؿمرأدفمبفومصضربمسصوهمرصعمذبؾلفمسرفمصؾؿو

ممذبوذعملـصمعؾصؼمإالمأغًمصفؾ

مندمإظبمرتــصوضطمرـجرؼموكــغػم

ممفـــــذقًؽومدلظؿمًــأسطقمإذامؾـتظ

مواظـؼدمبوظقزنمأسطوكمعـمتطوظىم

ممسطقيمؼبمذامبعدمعـمتطؿعـمصال

مردـــواظمعــواظدصماٌـعمحـبؼؾقمؼـوم

مميـــــخزؼمشـضرؼملـصممبؾؼمصؾلً

ماىفدمعدىمصقفمابعدتمقـــوظمتذمم

مصؾؿومجقاًبومضبرموملمصودؿققومبوظؾعقٌمنوايوضرمصؿضوحؽمممممم

م.مم(2)عؽيمعـمػربمسؾقفماظؾقؾمجـ

مماألعقؼنيمسؾكمصؼصرهماظلقودلمذعرهمأعومممممم محقوتفمسوشمإذا،

ماظعؾوسمبينمإظبماألعرموإصضوءمدوظؿفؿموبوغؼضوءمشلؿمعداًحو

ماظزائؾيمدوظؿفؿمسؾكمحوًرامبؽوًءمألعقؼنيظمعدضبفمشلؿمادؿقول

مإذماظزبرلمبـمٌصعىمرثوئفمعـمطونمعومإالمشرلػؿمميدحمومل

                                                           

 .51ظ  15األغبٟٔ ط ( 1)
 اٌّغجغ اٌسبثك اٌّٛؾغ اٌسبثك. 4))
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م:مم(1)صقفمضول

مموـصؾؼدعموــًـــعصعؾماهللمؼرحؿ

ــًتؽرميم مجلقًؿومراــأعمورامموـ

ممضولمذظؽمسـمعروانمبـماٌؾؽمسؾدمدلظفموٌو مرثقؿفمإمنو:

ممأعقيمػقايمأنمسؾؿًموضدمصدؼؼلمطونمألغفمبذظؽ موعـ،

مسؾكموضبرضفؿمميدحفؿمضقظفمدوظؿفؿمأؼوممأعقيمبينمؼبمذعره

م:م(2)ماظزبرلمابـ

ممؿـــــظؽمأرىمالميـــأعقملــــــأبـ

ــًذؾفم معـــاظشقمًـاظؿػمعومإذاموـــ

ممًـــــغزسمإذاموــًـوأحالعميـــدع

ماظـزعموـصضرػمقمـــايؾمؾـــأػم

مميـــــغوئؾمؾــــطملـــصميــوحػقظ

معـــــاظربمشلومكـــؼـفمالموءــــذفؾم

ممًـــــــرشؿموإنموطؿــأسطماهلل

مرصعقامرـــــــععوذمأغػمذاكمعـم

ممؿــــــــــأغؽمرــــشقميـــأعقملــأبـ

مرعؿقامأرؿعقاموــصقؿموسـواظـم

                                                           

 اٌّغجغ اٌسبثك اٌّٛؾغ اٌسبثك .  1))
 .51,  53ظ  15 ( األغبٟٔ ط4)
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ممؿــــــــسدوطمؿــــصقؽمؿـــأرعؿؿ

ماظطؿعمذاطؿمؼبمبفؿموــدصلؿم

ممؿــــــظؼقعؽمؿــــطـؿمؿــاغؽمقــصؾ

مقاـــــرجعمؿـــظؽمقاـــطوغماظذيمعـؾم

ممؿــــظردػمأومؽــــطرػؿموــــــسؿ

م(1)زعــــــــتموـــــإغفميــــاظعؼقبمذرــحم

م:مم(2)دوظؿفؿمرثوءمؼبموؼؼقل

مموــأميميــــــأعقملــبـموءـغلمًــأعل

مومــــــــــــأؼؿميـــــــــمبضقعمؿـوبـوتفم

ممنؿفؿمطـوأدؼمدودػؿجمغوعً

متـوممدودــــــــواظمطــــؼلؼمواظـفؿم

ممؿــــــــعـفمرةـــواألدماٌـوبرمخؾً

مدالمموتــــاٌؿمكــــــحؿمؿـــصعؾقم

م.م(3)مػـم140مدـيموصوتفموطوغً

 عبد وٕىل األكرب ٌصٗب – أًٖضا – األوٕٖني غعساء ٔوَ-2
 :  وسٔاُ بَ العصٖص

 : ٔأصمْ امسْ- أ

موطـقؿف،ممعروانمبـماظعزؼزمسؾدمعقظبمربوحمبـمغصقىمػقممممممممم

                                                           

 رؼع : رغصع. 1))
 .53ظ  15األغبٟٔ ط   4))
 . 13ظ  3أظغ األػالَ ط  3))
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ممايفـوءمأبق مماألطدلمغصقىمظفموؼؼول،ممربفـمأبقموضقؾ، مأو،

مماٌروغل مغصقىماألصغرمسـمظفممتققًزا، موؼؾؼؾفماٌفديمعقظبم

م.م(1)اظزنلمبوظشوسرمبعضفؿ

ممصؼقؾمأصؾفماظرواؼوتمحقلمواخؿؾػًمممممم مابـمغقبًقومطونمإغف:

ممًزاسيمدؾقنيمغقبقني مأعفمخزاسيمعـمضؿرؼيماعرأةمصوذذلت،

ممبطـفومؼبمعومصلسؿؼًمبفمحوعاًل مموضقؾ، مبـكمعـمطونمبؾ:

،ممغصقًؾومصلودػومدقدػومبفومصقضعمدقداءمأعيمأعفموطوغً،مضضوسي

مبـمسؾدمعـمصؾوسفمأبقفمبعدمسؿفمسؾقفموثىمثؿ ،ممعروانماظعزؼز

م.محؾشًقومسؾًدامطونمبؾ:موضقؾ

ممـفسماٌؿقاترموظؽـ مأغفماٌؼربنيمعـموخوصي، مغقبقومطونمإظقف

مدؾقنيمغقبقنيمابـمغقبًقومطونم"أغفم:مشرضيمابـؿفمسـمصرلوى

مم(2)ًزاسف" م"جؽؿؽم:معروانمبـماظعزؼزمظعؾدمعؼدعفموضول،

ماٌؾؽمسؾدمععمػقمهدثموضد،مم(3)اظشعر"مؼؼقلمغقبلمبقصقػ

                                                           

ظ  1ٚاٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ط  145ظ  1عاجغ أسجبع ٔػ١ت فٟ األغبٟٔ ط  1))
,  11ظ  4ٚاٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ط  177ظ  4ٚقجمبد فذٛي اٌطؼغاء ط  211

ظ  11بء طِٚؼجُ األصث 411ظ  3ٚط  32ظ  1ٚاٌذ١ٛاْ ط  71ظ  3ط
ٚػ٘غ ا٢صاة  451ٚرذغ٠غ اٌزذج١غ ظ  111ظ  4ٚاِبٌٟ اٌمبٌٟ ط 443

ٚاٌىبًِ ٌٍّجغص  34ٚرؼ١٠ٓ األسٛاق ٌضاٚص األٔكبوٟ ظ  334ظ  1ٌٍذػغٞ ط
ظ  1ٚربع٠ز األصة اٌؼغثٟ ٌؼّغ فغٚط ط 31ظ  3ٚاألػالَ ط 411ظ  1ط

ؼمبص ظ , ٚث١ٓ اٌىزت ٚإٌبؽ ٌٍ 147ٚاٌطؼغاء اٌسٛص ص/ ػجضٖ ثضٚٞ ظ  141
 .1122, ِٚب ثؼض٘ب , ِٚجٍخ اٌضمبفخ ػضص ئثغ٠ً  113

 .145ظ  1األغبٟٔ ط  4))
 . 143ظ  1األغبٟٔ ط ( 3)
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)غقبقيمظفمسؿمبـًمسـ
1

مم.م(

 :  ٔصفاتْ أخالقْ – ب

مماظؾقنمأدقدمغصقىمطونمممممممم مماظلقادمذدؼد، مخػقػ،

مم(2)مايـفرةمغوتهماظعورضني ماظزيمحلـمطونمظؽـف، مغظقػ،

مرجوحفمظػؿًموضد،مماظعؼؾمراجح،ممسػقػو،مماظـػسمطؾرل،مماظـقوب

مضرأت:"مموضول،ممخوصمعؼولمؼبمصؿـووشلوماظؽؿوبمأحدمغظرمسؼؾف

مأخؾورهمعـمعبؾي مربودـمؼبماظـظرمصشغؾينم–مغصقًؾومؼعينم-م

م.(3)مذعره"مربودـمؼبماظـظرمسـمسؼؾف

مؼطؾىمالماظذيماظػقؾلقفمغظرةمايقوةإظبممغصقىمغظرموضدمممممم

معـوصىممعـمذلءإظبممػؿؿفمبفمتـزعمصؾؿ،مماظؾولمػدوءمإالمصقفو

معـمػؿفموإمنومطون،ممذظؽمشرلمأوماًؾػوءمعـودعيمعـؾ،مماظدغقو

م.(4)ػودئموصؽر،ممغوسؿمسقشماظدغقومػذه

مسرفمواًؾػوءماألعراءمبوبمؼبمضدرهمغصقىمسرفمطؿووممممممم

مخطىمابـمظفمطونمصؼد،ممسـفمطبرجمصؾؿ،ممطؾفومأعقرهمؼبمضدره

ممأخقفمعـمظفمبـؿومأسؿؼفماظذيمدقدهموصوةمبعد ماجؿؿعمصؾؿو،

مابينمأزوجً:مماظزوجيمظقظلموضول،ممغصقىمحضرمظذظؽماظـوس

                                                           

ـ  147ٚاٌطؼغاء اٌسٛص ص/ ػجضٖ ثضٚٞ ظ  135ظ 1عاجغ األغبٟٔ ط 1))
 َ.1133ا١ٌٙئخ اٌّػغ٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة سٕخ 

 . 134ظ  1أظغ األغبٟٔ ط 4))
 .1٘ـ ظ1122ً سٕخ ِجٍخ اٌضمبفخ ػضص ئثغ٠ 3))
 .11َ ظ 1122ِجٍخ اٌضمبفخ ػضص ئثغ٠ً سٕخ  2))
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ممأخقؽمابـيمعـمػذا ممضول، مخذوامدقدمظفمظعؾقدمصؼولمغعؿم،:

موضربقه،ممصػعؾقا،ممعدلًحومضرًبومصوضربقهمصفروهمػذامابينمبرجؾ

مأليؼؿؽمأذاكمأطرهمأغلمظقال:ممدقدهمألخلموضول،ممعدلًحومضرًبو

مابـيمػذامزوج:ممصؼول،ممايلمأذرافمعـمذوبإظبممغظرمثؿ،ممبف

ممعوظلمؼبمؼصؾقفؿومعوموسؾلمأخقؽ مم(1)صػعؾ، مسرفموػؽذا،

ممحده.مؼؿفووزمصؾؿمغػلفمضدر

 : حٗاتْ يف ٔأثسِا المُٕ عكدٚ – ج

ماظؾقنموسؼدةمعـؾًموضد،مماظلقادمحوظؽمأدقدمغصقىمطونمممممم

مؼبمدوًرا مموأذعورهمحقوتفمبورًزا معؿلثًرام–مذؽمبالم–مطونمصؼد،

مبـظرة مأعـوظفماجملؿؿعم موإظب مطؿوم–مأغفمإالماظلقدمعـمإظقف

مؼؿفووزمومل،ممثقبفمشرلمؼؾؾسمصؾؿ،مماظعؼؾمراجحمطونم–مذطرت

مضولماظشرابمسؾكمؼـودعفمأنماٌؾؽمسؾدمعـفمرؾىموٌو،ممضدره

مأبؾغمومل،ممعشقػيموخؾؼيت،ممعػؾػؾموذعري،ممحوئؾمظقغل:ممظف

مأومأممأومأبمبشرفمإؼويمإطراعؽمعـمبؾغًمعو مسشرلةم موإمنو،

مموظلوغلمبعؼؾلمبؾغؿف مهقلمأالماٌمعـنيمأعرلمؼوماهللمصلغشدك،

)صلسػوهممعـؽماٌـزظيمػذهمبفمبؾغًمعوموبنيمبقين
2

مضقؾموٌو،مم(

                                                           

َ  1122ِٚجٍخ اٌضمبفخ ػضص ئثغ٠ً سٕخ  134,  131ظ 1األغبٟٔ ط( 1)
 .11ظ

ٚاٌطؼغاء اٌسٛاص  471ظ 1ٚاٌىبًِ ٌٍّجغص ط 134ظ  1األغبٟٔ ط  4))
 .131ظ
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ممضولمذعركموؼلؿعـمإظقؽمؼـظرنمأنمؼردنمغلقةمإنمظف موعو:

مظقلؿعـموظؽـ،ممأبقضموذعًرا،ممدقداءمجؾدةمؼرؼـ،ممبلمؼصـعـ

)دذلمموراءمعـمذعري
1

م.م(

ممرؼيعشاظمأشراضفمعـمطـرلموراءماظؾقنمسؼدةمطوغًموضدمممممم مأو،

ماووًػوموراءمضؾ ماووػفو ممععـًقوم مذغؾًماظؾقنمضضقيمأنموعع،

مذعرهمعـمجوغًؾو مأوماظزسقؼمحدإظبممؼصؾمالمذظؽمؼبمغراه،

مؼردمملمغصقؾومظـومؼؾدو،ممظفمؼؿعرضقنماظذؼـماضؿقوممأو،مماظصكى

مماجملؿؿعمعـمؼؿصودممأن مأراد، مماظؿلؾؾموإمنو مإظقف مغظرمصؼد،

ممصؽرهمبـوضى مػذامؼبمؼصؾفمأنمميؽـماظذيماٌدىإظب

ماالحؿفوجمؼبمغدلتفمصفوءت،مم(2)مسـدهماظقضقفموأثرماجملؿؿع

م:م(3)ضقظفممؼبمندػوماظيتمطؿؾؽمػودئيمغدلةمظلقاده

مملـــــضوظـملــــظقغموــــحوظؽماُكموأن

موسوءمطــــدؼمذيمريـــشقمؾــــظعؼم

ممإالموتــــايوجملـــبمًـــغزظموعو

موايقوءماظطؿعمعـمسرضلملـوصم

ماظـقرةمحدإظبممتصؾمملمػودئيمجوءتماظـدلةمػذهمأنموععمممممممم

ممذعرهمؼبمتؽررتمصؼدماالغػفورمأو مذغؾًمأغفومسؾكمؼدلمممو،

                                                           

 .131ٚاٌطؼغاء اٌسٛاص ظ  133ظ 1األغبٟٔ ط 1))
 .131,  141اٌطؼغ اٌسٛص ظ ( 4)
 .131ظ  1األغبٟٔ ط 3))
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مإظقفمغظرةمؼـظرماجملؿؿعمبلنمضبسمطونموأغفمصؽرهمعـمجوغًؾو

م.م(1)مظـػلفماالحؿفوجمعـمصلطـرمدوخرة

ممصـــ ماظعورضمبوظشعقرمؼؽـمملماٌكوظػماظؾقنمبفذامذعقره"

مزوػرمعـمؼؾدومطؿوماظشعرمبقًمؼبمبؽؾؿيمسـفمؼـققفماظذي

بوسـفماألولمموطون،ممطؾفمذعقرهمربقرمػقمطونمظعؾفمبؾ،ممطالعف

مإالمضطمشضىموال،ممضطمرربموعو،ممواظؽؿولماظؽراعيمرؾىإظبم

مم.(2)م"ماظؾلونمررفإظبمماألسؿوقمعـمػذامذعقرهمبرر

 :  وسٔاُ بَ العصٖص بعبد اتصالْ – د

مقلحمطذظؽماخؿؾػًمغلؾفماظرواؼوتمحقلماخؿؾػًمطؿوممممممم

مسؾقفموثىمدقدهمأخومأن:ممصؼقؾ،ممعروانمبـماظعزؼزمبعؾدماتصوظف

مبوسفمثؿ،ممصودؿعؾدهم–موصوتفمضؾؾم–مؼؿفؿأسماظذيمدقدهموصوةمبعد

ممعروانمبـماظعزؼزمسؾدمعـ مموضقؾ، معروانمبـماظعزؼزمسؾدمإن:

مطوتىمبؾ:مموضقؾ،ممذظؽمضؾؾمععؿًؼومطونموإغفمصؼطموالءهماذذلى

م.(3)معؽوتؾؿفمـفسماظعزؼزمسؾدمعقاظقفمصلدى

ماظعزؼزمبعؾدمحؿكماتصؾمايرؼيمغلقؿمؼؿـشؼمملمأغفموؼؾدوممممممم

مماظرقمربؼفمعـمخؾصفماظذيمعروانمبـ مضولمٌومأغفمصرلوى،

                                                           

ظ  11ِٚب ثؼض٘ب , ِٚؼجُ األصثبء ط 131ظ 1أظغ ضؼغٖ فٟ األغبٟٔ ط  1))
 .411ظ  2, ٚفٛاد اٌٛف١بد ط 443

 َ .1154ـ ِكجؼخ ِػغ  113ث١ٓ اٌىزت ٚإٌبؽ ٌٍؼمبص ظ ( 4)
 211ظ  1ِٚب ثؼض٘ب , ٚاٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ط 145ظ 1عاجغ األغبٟٔ ط 3))
 ِٚب ثؼض٘ب . 147, ٚاٌطؼغاء اٌسٛص ظ  117ظ  2ط اٌٛف١بد حفبٚٚ
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ماجؿؿعقاموؼـشدػؿماظؼؾقؾيمعشقكيمؼلتلموجعؾمذوبموػقماظشعر

مموضوظقامعقالهإظبم ،مماظشعرمضقلمؼبمغؾغمضدمػذامسؾدكمنإ:

ممبنيمذرمبنيمعـفموسبـ ممأسراضـومصقفؿؽمؼففقغومأنمإعو، مأو،

،ممخرلةماًؾؿنيمعـمؼبمذلءمظـوموظقس،ممبؾـوتـومصقشؾىمميدحـو

،ممظـػلؽمصوخذلمربوظيمالمبوئعؽمأغومغصقىمؼو:معقالهمظفمصؼول

مسؾدمأغو:ممضولمبوظعطوءمظفمأعرمصؾؿو،مموعدحفماظعزؼزمسؾدإظبممصلور

مبفمؽصؿأمعوموأسطوهمصؼقممبفمصلعرماىقائزمؼلخذمالموعـؾل

م.(1)غػلف

 : سٖٛػعال فٌٍْٕ - ِـ

مصؿدحماظؿؼؾقدؼيماظشعرمصـقنمعـمطـرًلامغصقىمسوجل

مماشلفوءمؼبمغػلفمؼؼقؿمملمأغفمإالم0م0م0مواسؿذرمورثكموتغزل

م،مبلقادهمعفؿقًعوم–مسؾؿـومطؿوم–مغصقىمسوشمصؼد

مدونمايقوةمؼبمررؼؼفمؼشؼمأنموأرادمأدرتفموسؾقدؼيموسؾقدؼؿف

،مماظـقالمراجًقوماظؼصقرمودمصكطى،مممـوئراظممبفؿؿعفمؼصطدممأن

مؼبمصؽرمصقني،ممحقوتفمبداؼيمعـماظرشؾيمبفذهمغصقىمصرحموضد

مضؾًمضدمإغلم"م:مألخؿفمضولمعروانمبـماظعزؼزمسؾدمسؾلماظؼدوم

مبفماهللمؽؼعؿؼمأنموأرجقمعروانمبـماظعزؼزمسؾدمأرؼدموأغوماذعًر

                                                           

 .443ظ 11ِٚؼجُ األصثبء ط 141ظ 1األغبٟٔ ط( 1)



39 
 

موػقمدؽؾموٌو،مم(1)م"مضرابيتمعـمأػؾمعرعقًضومطونموعـموأعؽ

ماظعزؼزمسؾدإظبممفررؼؼؼبم ممضولمذلغفمسـم معـمذوسرمرجؾمأغو:

م.(2)ممععروصفمراجًقومماألعرلمأتقًموضدمايفوزمأػؾ

ممضولمحوجؿفمسـمعروانمبـماظعزؼزمسؾدمدلظفموٌو مبـقوتمظل:

ممصؽلدنمدقدايمعـمسؾقفـمغػضً ،مماظلقدمسـمبفـمأرشى،

مماظؾقضمسـفـموؼرشى مم؟مترؼدمصؿوذامضول، ،ممشلـمػرضتمضول،

م.مصػعؾ

مضولمعروانمبـماظعزؼزمسـدم–ؼقًعوم–مجوئزتفمأبطلتموٌو

م:مم(3)علؿؾطؽو

ممظقؾلمابـمؼومريـزفموراءموإن

موبؾبأءؾبملـــعؿمؼـظرونموــــــأغودم

مموـــــــوٌوضققفمؿــــــعـفمفـــــأعوع

مشروبمأثريمؼبمــــاظؾقمسداهم

مموــــسـفمًــــوغوؼمبالدػومترطً

مقبـاظلؾمبفومرأؼًموـعمفــوصلذؾم

مموـــصؾلـموــــــبعضموــــبعضـمصوتؾع

مىــــاٌـقماهللمـــــظؽمؽـــغـقؾم

                                                           

 .141ظ  1األغبٟٔ ط 1))
 .113ظ  2فٛاد اٌٛف١بد ط 4))
 .31ظ  3ٚاألػالَ ط 132ظ  1األغبٟٔ ط ( 3)
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م:م(1)ؼؼقلمم–مأؼًضوم–موصقف

ممفـــــضقعملــــسؾمزــــاظعزؼمدـــــظعؾ

مرهــــــــشوعمؿــــــــغعمؿــــــــوشرلػم

م

مؿــــــــأبقابفمــــــــأظقمؽــــصؾوب

م

مرهــــــــــــسوعميــــــــعلػقظموداركم

ممـــــاظلوئؾقمريـــــتمــــحقموطػؽ

ماٌوررهماظؾقؾيمعــمدىــأغمـــــم

مموءـــاظــموعـماظعطوءمؽــــــــصؿـؾ

مرهــــــــدوئمرةــــــــربؾمؾــــــــبؽم

مبـماظعزؼزمسؾدموصوةمبعدمأضؾمنؿفمأنماظؽؿوبمبعضموؼري

مظفماظعزؼزمسؾدمصقفزلماظــوءمظفمؼؽقؾمطونماظذيمعروان

مم(2)اظعطوء مؼلصؾمصؾؿمدحًضوماظؼقلمػذامؼدحضماظقاضعموظؽـ،

مأبـوءمأصػكمصؼدمعروانمبـماظعزؼزمسؾدموصوةمبعدمغصقىمنؿ

مادؿقلـموضدمرائعيمعدائحم–مدؾقؿونمدقؿوموالم–ماٌؾؽمسؾد

م:م(3)ماٌؾؽمسؾدمبـمدؾقؿونمعدحمؼبمضقظفماظـؼودمعـمطـرل

                                                           

 .11, ٚضؼغ ٔػ١ت ظ  441, ِٚؼجُ األصثبء ظ 141ظ  1األغبٟٔ ط 1))
 .132ٌطؼغ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ غبٌخ اٌض٠ٓ اٌٙبصٞ ظ أظغ ارجب٘بد ا( 4)
ٚٔمض اٌطؼغ ٌمضاِخ ثٓ جؼفغ رذم١ك ص/  117ظ  1أظغ اٌىبًِ ٌٍّجغص ط 3))

َ , 1131٘ـ  1211صاع ػكٛح سٕخ  1ـ 117ِذّض ػجض إٌّؼُ سفبجٟ ظ 
 ٚػ٘غ ا٢صاة ٌٍذػغٞ.
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ممظؼقؿفؿمــــــضوصؾقمىــــظرطمقلـــأض

مضوربموعقالكمولـذمأوموذاتـــــضػم

مملــــأغـمدؾقؿونمسـمخدلغلمضػقا

مروظىمودانمؾـــأػمعـمفــــٌعرصم

م

مأػؾفمًــأغمذيــبوظمصلثـقامصعوجقا

م

مايؼوئىمسؾقؽمأثـًمدؽؿقامقــوظم

ممحقظفماظؽقاطىمواظـوسماظؾدرمػق

ماظؽقاطىمرـاٌـقماظؾذرمؼشؾفموػؾم

مملمعؾؿدعمعؿفووزموحلـماٌدحمؼبمبوبمػذا:"مماٌدلدملضو

ممؼلؾؼ مم(1)إظقف ماىقدماٌدؼحمعـماألبقوتمػذهمضداعفموسد،

م.م(2)عؾؽممعدحمؼبماظصققحماظقجفمبفمأصقىماظذي

مكسؾمؼدلمممومػشومموأخقفماٌؾؽمسؾدمبـمؼزؼدمؼبمعدائحموظف

ممفرياشلماظـوغلماظؼرنمأوائؾإظبممسوشمأغف مؼبمعدائحموظف،

مظبإوماٌكزوعلمػشوممبـمإبراػقؿمعـؾمعـمايفوزموالهمضبع

م.م(3)لماٌدؼـيمظاوماظـصريماظقاحدموسؾد،ممعؽي

،ممصقفموأجودماظغزلمسوجلمصقفموأجودماٌدؼحمغصقىمسوجلموطؿو

                                                           

 .331ظ  1ٚأظغ ػ٘غ ا٢صاة ٌٍذػغٞ ط 111ظ  1اٌىبًِ ٌٍّجغص ط( 1)
 .117أظغ ٔمض اٌطؼغ رذم١ك ص/ ِذّض ػجض إٌّؼُ سفبجٟ ظ  4))
 153ظ 1ٚط  122ظ 1ٚاألغبٟٔ ط 15عاجغ ضؼغٖ جّغ صاٚص سٍَٛ ظ  3))

 . 442ٚاٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ظ  113ظ 2, ٚفٛاد اٌٛف١بد ط
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م:مم(1)مزؼـىمصوحؾؿفمؼبمضقظفماظغزلمؼبمظفمؼلؿفودموممو

ممىـــاظرطمؼرحؾمأنمضؾؾمأٌؿمبزؼـى

مىـــــاظؼؾمؽـــــــؾعمصؿوممتؾقـومأنمؾـوضم

ممديــــاظعمفــؼطؾؾماظدارمضربمأنموضؾ

ــًضدميم مربــــاظؼمفــــؼطؾؾماظدارموغليموــ

ممقدةـــعمؽـــعـمبويىمأغؾمإنموضؾ

مىـــــحمحؾؽؿمعـمالضقًمعومصققمصؿوم

مموـــومإمنــــاظدغقمؽـــظموـوـؾفمؼبموضؾ

مىـــــذغمظفمصقؿومسوتؾًمـــعمؽـــــسؿوبم

مموـــػدؼؿؿم–موــــأٌمىــطعمعـمؾقؾلخ

مىــــطعمًداـــأبمموــــتػؼدطؿمالممبزؼـىم

مموـــــرطوبـمونـــــصموــــزوراػمقمــاظقمعـ

مىـــغؽمأػؾفومـــــوسموـــسـفمشدمشداةم

مملـــــخؾؿمونــــسـؿمأمموـــــؼموــشلموضقال

م؟مربـــــحمأممأغًموـحؾـمؼبمظـومؿــأدؾم

ممقيــاشلمذيــظماظعقودمؼبمعوموشلموضقال

مذعىماظـقيمدعـظصمفـــــصقموعومودـــــبعم

مموــــروظؾفمـــــعمفـــــحلؾمرجولموضول

مىــحلمدوغفومظلمظقس،طذبؿؿ:مصؼؾًم

                                                           

 .11ضؼغ ٔػ١ت جّغ صاٚص سٍَٛ ظ  1))
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م:ماألبقوتمػذهماألولممعـمماظؾقًمسـمؼؼقلمجرؼرموطون

معـمبقًؿومبؽذامظلمطونماظعؾدمػذامذعرماظؾقًمػذمأنموددت"م

مم(1)مذعري ممجقدمرثوءموظف، م مذلء موايؽؿيماالسؿذارمعـمو

مم.(2)ماظذاتلمواظشعر

معـمصقفمصبدمالمذعرهمؼؿصػحمعـموظؽـ مأوماشلفوءمذقًؽو

مماإلضذاع ممبوشلفوءمألحدمؼؿعرضمصؾؿ، ًٌومرأؼـوهمبؾ، محؿكمعلو

م:م(3)مبؼقظفمطـرلمػفوهموٌو،مإظقفممواٌلقؽنيموسؾقفماٌعؿدؼـمعع

ممحوئرامساظـومؼبمايفـوءمأبومرأؼً

ماظؾفوئؿمظقنمأبلمايفـوءمقنـوظم

ممقادهـــدمـــعمفـــالحمعومكــــسؾمتراه

مزوملمفـوجمظفمعظؾقعومونـــطموإنم

ممظفمضقؾمممممممم مموقؾفمأال: ممضول، مظقممال: مأحًداممػوجًقومطـًم،

مكسؾمصفعؾًمخرلإظبمماظشعرمبفذامأوصؾينماهللموظؽـ،ممألجؾؿف

مم.(م4)مذرمؼبمأضقلمأالمغػلل

ممربفمسؾدمبـمربؿدمظفموضولمممممم ممؼؼقظقنماظـوسمإن: مالمإغؽ:

ممصؼولماشلفوءم،هلـ ممؼؼقظقنمأصذلاػؿ: مأنمأحلـمالمإغل:

                                                           

 .111,  115ظ  1اٌىبًِ ٌٍّجغص ط( 1)
 .171ظ 4ٚقجمبد فذٛي اٌطؼغاء ط 123,  131ظ  1غبٟٔ طعاجغ األ 4))
 .131,  135ظ  1األغبٟٔ ط 3))
 .131ظ  1اٌّغجغ اٌسبثك ط 2))
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مأنمأحلـمتراغلمأصؿو:ممغصقىمصؼول،ممال:ممربؿدمضولم؟مأعدح

:ممغصقىمصؼول،ممبؾكمضولمم؟ماهللمأخزاكماهللمسوصوكمعؽونمأجعؾ

مأنمؼـؾغلمذقًؽومصالمأدلظفمملمرجؾمأعومرجؾنيماظـوسمصنغلمرأؼً

ممصلزؾؿفمفقهػأ مأحؼمطوغًمصـػللمصؿـعينمدلظؿفمرجؾموأعو،

مم.(1)مظدؼفمعومأرؾىموأنمأدلظفمأنمظلمدقظًمإذمبوشلفوء

مخؾؼمكسؾمدلموإنم–ماظؽالممػذامأنماظعؼودماألدؿوذموؼرى

مضدرةمعـمؼؾزمموال،مماشلفوءمؼبماظؼصقرمظؿعؾقؾمؼصؾحمالم–مطرؼؿ

درتفمسؾكماشلفوءم،مإذمطوغًمصـقنماظشعرماظشوسرمسؾكماٌدؼحمض

مإظب ممترجعموالموبقاسـفومدواسقفومترجع ماظـؼقضمعؼوبؾيإظب

مم(2)مبوظـؼقض مابـمذػىمعوموػذا، ماٌدؼحمأنمعـمضؿقؾيمإظقف

م.(3)مبغرلهمبوغًقومؼضربمبونمطؾموظقسمبـوءمواشلفوء،مبـوء

مطوغًماظؾقنمعشؽؾيمأنمإظبمبدويمسؾدهماظدطؿقرموؼذػى

مسـمجبلؿمتؾعدهموطوغًماحملودـيمعـمغقًسومسؾقفمهؿؿ

م.(4)اشلفوء

مسـمسزوصفمظؿدلؼرمتؽػلمالموحدػوماظؾقنمعشؽؾيمأنموأرى

ماظلقدماظشعراءمعـمثالثيمغػلفمسؾدهماظدطؿقرمذطرموضد،مماشلفوء

                                                           

 .137ظ  1اٌّغجغ اٌسبثك ط ( 1)
 .114أظغ ث١ٓ اٌىزت ٚإٌبؽ ظ  4))
 .13ظ  1أظغ اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ط  3))
 .311,  311أظغ اٌطؼغاء اٌسٛص ظ  2))
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مم(1)ماشلفوءمكسؾماضؿصرتمذفرتفؿمأنموضرر مضقةمأنمضررمطؿو،

مماظـفوذلماظشوسر ممصؼول،مماشلفوءمؼبمطوغً، مأنمغعرفموسبـ:

م.ماشلفوءمؼبمطوغًمايؼقؼيم(2)ماظـفوذلماظشوسرمضقة

ماشلفوءمايؼقؼقيمؼبمضقتفمتؽؿـمأدقدمذوسرمػذامواظـفوذلمممممم

ممضقظفمحدمسؾك ماحملودـيمعـمغقًسوماظؾقنمعشؽؾيمحؿؿًمصؾؿ،

مأبعدتفموملم؟ماظلقدماظشعراءمعـمإخقاغفمدونمغصقىمكوسؾ

مماشلفوء؟مسـموحبلؿموحده

مؼرجعمعومأولم–مؼرجعماشلفوءمسـمغصقىمسزوفمأنموأرىممممممم

تصودعوممذبؿؿعفمععمؼؿصودممأنمؼردمملمصفق،ممفؼؾسمرجوحيإظبمم–

م.مؼشؼفومؼعرضؾماظطرؼؼماظيتمأرادمأن

مممم726م-مػــم108مدـيمغصقىموصوةموطوغً

 : الػٗعٛ – ب

معـمأبـوءهموآزروامآزروهماظذؼـمروظىمأبلمبـمسؾلمأغصورمػؿ

ممبعده مخرجًموإنمأوالدهمعـمدبرجمالمعوعياإلمأنمواسؿؼدوا،

مذدؼًدامخطًرامذؽؾقاموضد،مم(3)سـدهمعـمبؿؼقيمأومشرلهمعـمصؾظؾؿ

                                                           

١س ثٓ ػّغٚ ثٓ ِبٌه ِٓ ثٕٟ اٌذبعس ثٓ وؼت , ٚسّٟ إٌجبضٟ : ٘ٛ ل 1))
إٌجبضٟ ألْ ٌٛٔٗ وبْ ٠طجٗ ٌْٛ األدجبش , ٚ٘ٛ ضبػغ ِشؿغَ , أظغ اٌطؼغاء 

 .111اٌسٛص ظ 
 .311اٌطؼغاء اٌسٛص ظ ( 4)
ـ  115ظ  1أظغ اًٌّّ ٚإٌذً ٌٍطٙغسزبٟٔ )ثٙبِص اٌفػً الثٓ دؼَ( ط 3))

 صاع اٌّؼغفخ ث١غٚد.
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م:معـفومأذطرمسدؼدةمبـقراتموجففؿمؼبموضوعقا،مماألعقؼنيمسؾل

 :  عدٙ بَ حذس خسٔج -أ

معـمبفماظـوسمأخذوامٌوماألعقؼنيمسؾكمذغىمعـمأولمطون

مسـفماهللمرضل)مسؾلمدى إظبمموأردؾفمأبقفمابـمزؼودمصلخذه(

مسؾكماظلكطمذؼقعمؼبمطؾرلمأثرمظؼؿؾفمصؽون،مصؼؿؾفمععووؼي

م.م(1)األعقؼني

 :  وعأٖٛ بَ ٖصٖد عمٜ عم٘ بَ احلطني خسٔج _ ب

مؼؽوتؾقنماظؽقصيمأػؾمأخذمٌعووؼيمايلنيمتـوزلمبعدمممممممم

موتلؾؿمععووؼيموصوةموبعد،ممبوًالصيمظقؾوؼعقهمؼلؿؼدعقغفمايلني

مخذظقهموظؽـفؿمسؾقفؿمصؼدمموردوئؾفؿمطؿؾفؿمـرتطماألعرمؼزؼد

مم.(2)بؼؿؾفماألعرمواغؿفك

مأغفمسؾكمصلعبعقامايلنيمعؼؿؾمأثرماٌمرخقنمسوجلموضدمممممم

مطون موإثورةماٌلؾؿنيموسوعيماظشقعيمإدكوطمؼبماألثرمأطدلمظفم

مغػقسمؼبمايؿوسموإذطوءمغػقدفؿمؼبمايزنماألدك

م.(3)اظػرس

 : ٘الجكف املختاز ثٕزٚ – ج

ماٌكؿورمؼدمسؾكمضؿؾؿفمعـمؼـؿؼؿمأنماهللمذوءمايلنيمعؼؿؾمبعد

                                                           

 4ِٚب ثؼض٘ب , ٚربع٠ز األُِ اإلسال١ِخ ط 4ظ 1ٍٗ األغبٟٔ طأظغ فٟ ِمز( 1)
 ِٚب ثؼض٘ب . 41ظ

 ِٚب ثؼض٘ب. 447ظ  4عاجغ ربع٠ز األُِ اإلسال١ِخ ٌٍط١ز اٌشؿغٞ ط 4))
 111اٌفغق اإلسال١ِخ فٟ اٌطؼغ األِٛٞ ظ  3))
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مدـيمايـػقيمابـمحملؿدمبوًالصيماظداسلماظـؼػلماهللمسؾدمابـ

مايلنيمضؿؾيمعـمبوظؽقصيمطونممبـماٌكؿورموثىمصؼدمػــم66

معـموػربمعـفؿمسؾقفؿمضدرمعـمصؼؿؾمضؿؾفمسؾكمواٌشوؼعني

مخصؿومذظؽمبعدمواجفموظؽـفم،م(1)سؾقفمؼؼدرمصؾؿمبعضفؿماظؽقصي

مأخوهمصرلماظذيماظزبرلمبـماهللمسؾدمػقمسـقدا معصعىمإظقف

م.م(2)ػـم67مدـيمحرطؿفمسؾكمصؼضل

 : حيٜٗ ابٍْ ثيبَ احلطني  عمٜ بَ شٖد اإلواً خسٔج -د

مػـم125م–م105)ماٌؾؽمسؾدمبـمػشوممزعـموؼبمممممممممم مخرج(

ماًالصيمؼدؼرمسؾلمبـمايلنيمبـماظعوبدؼـمزؼـمسؾكمبـمزؼد

مم(3)جـؿفموأحرضًموصؾىمصؼؿؾ ماإلعوممزفرماظقظقدمأؼومموؼب،

م:م(4)مأبقهمظؼكمعوموظؼكبـمسؾلمبـمايلنيممزؼدمبـمضبقك

 :  األغعح بَ السمحَ عبد ثٕزٚ - ِـ

ممزعوغومايفوجماألذعٌمابـمدوخمظؼدمممممم مإظقفمأػؾمواجؿؿع،

مبدؼرمواٌلوظقٍماظـغقرموأػؾمواظؼراءماظؾصرةموأػؾماظؽقصي

ماظـفوؼيموؼب،مم(5)مظؾغضفمايفوجمضؿولمسؾكمصوجؿؿعقاماىؿوجؿ

                                                           

 .33ظ  1أظغ ربع٠ز اٌكجغٞ ط( 1)
ظ  4اإلسال١ِخ ط ِٚب ثؼض٘ب , ٚربع٠ز األُِ 13ظ  1عاجغ اٌكجغٞ ط 4))

451  ,451. 
 3, ٚعاجغ ِغٚط اٌظ٘ت ط 431ربع٠ز اٌطؼغ اٌس١بسٟ أدّض اٌطب٠ت ظ  3))

 .417ظ 
 .131ظ 3أظغ ِغٚط اٌظ٘ت ط 2))
 .131,  133ظ 3ٚأظغ ِغٚط اٌظ٘ت ط 211ظ 3اٌىبًِ الثٓ اٌض١غ ط 5))
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معؾقكإظبمماغؿفكمحؿكمصفربماألذعٌمابـماظدائرةمسؾكمطوغً

م.م(1)حؿكمضؿؾفمضؿؾفمؼبمضبؿولمايفوجمؼزلموملماشلـد

ماألعقؼنيمضدموعـووآتفؿماظشقعيمثقراتمتقاظًموػؽذامممممممم

مأمثرتممثرةممضدميظؾشقعماٌؿعوضؾيماظـقراتمأنمؼبمذؽموظقس"

معـماظرشؿمذقًؽومسؾكمعـفوماظعؾقؼقنمؼـؾموملماظعؾوسممجـوػومبـق

مم.(2)بدعوئفؿمرووػومأغفؿ

م:مؼؼقلماظذيمسزةمطـرلمشلؿماٌكؾصنيمذعرائفؿمأبرزموعـ

ممشــضرؼمــــعميــــــاألئؿمإنمأال

مقداءـــدميـــأربعمؼـــــايموالةم

ممفــــبـقمـــــعميـــواظـالثملــــسؾ

مخػوءمبفؿماألدؾوطمظقسمؿـــػم

ممرــــــــوبمونـــــإميمطــدؾمصلؾط

مالءــــــطربمفـــــــــشقؾؿمطــــودؾم

ممكــــــحؿمـــاظعقمتراهمالمودؾط

ماظؾقاءموـؼؼدعفمؾـــاًقمقدـــؼؼم

مموــــزعوغمؿـــسـفمرىــؼمالمىـتغق

موعوءمسلؾمدهــــسـمقىـــــبرضم

ماٌلؾؿنيمسؾكماظشرسقيماظقالؼيمأصقوبميؼقؼققنامصوألئؿيممممممم

                                                           

 .131ظ  3أظغ ِغٚط اٌظ٘ت ط 1))
 .124اٌفغق اإلسال١ِخ فٟ اٌطؼغ األِٛٞ ظ( 4)
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معؿلووونموػق،ممايـػقيموابـموايلنيموايلـمسؾلمػؿمسـده

مطربالءمؼبمايلنيمضؿؾمؼلؿلمأنمإالموؼلبك،مماظقالؼيمػذهمؼب

ممشقؾي ماظعلؾمؼطعؿمرضقىمجبؾؾمشوئىمصفقمايـػقيمابـمأعو،

مداألعقيموؼرمايؽؿمؼؼقضمطـقػمجقشمؼبمودقعقد،ممواٌوء

مم.(1)غصوبفإظبمماألعر

معدحمؼبمؼؼقلماظذيماألدديمزؼدمبـماظؽؿقٌمذعرائفؿموعـ

م:مػوذؿمبين

ممأرربماظؾقضإظبمموعوذقضومرربً

مؼؾعىماظشقىموذومعينموــظعؾموالم

ممعـزلمؿـــــردموالمدارمتؾفـكمؿـــــوظ

مزبضىمموتـــبـملـــؼؿطربـموملم

ممواظـفكمؾـاظػضوئمأػؾإظبممؿـــوظؽ

مؼطؾىمواًرلمحقاءمبينمرـوخقم

مملــصنغـماظـيبمرػطمػوذؿمبـك

مأشضىمأومعرارامأرضموشلؿمبفؿم

مماًالصيمؼبمصورؿيمأبـوءمأحؼقيمسؾكموؼمطد ماألعقؼنيموأن،

                                                           

 أظغ اٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف.( 1)
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مصقؼقلم:م،ماغؿزاًسومعـفوماغؿزسقػو

مموــــــوأعـموــــأبوغموــــورثـوػمقاـــوضوظ

مأبموالمأممذاكمؿـــــــورثؿفموـــــوعم

ممذيـــاظميـآعـمابـمعقارؼٌمـوظؽ

مربـــوعغمؿـظؽملــــذرضمدانمفــــبم

ممفــــتراثمقالــــوظمقرثـؼمملمؼؼقظقن

موأرحىمؾـــجبقمصقفمذرطًمدــظؼم

ممرـــوغبقمقنــــواظلؽمؿـــًموسؽ

مىـــوتغؾمرـــــبؽمونــــوحقمدةــوطـم

ممؿــدقاػميلمتصؾحمملمػلمصنن

مربـواضمؼــأحماظؼربكمذويمننـصم

 
 :  اخلٕازج – ج

مسـفماهللمرضل)مسؾلمسؾكمخرجقاماظذؼـمػؿ مضؾقظفمأثر(

ممصػنيمعقضعيمؼبماظؿقؽقؿ مايؼمسؾكمبلغفؿمثؼفموازدادوا،

م.ماظقدؼـمصػرمعـفوموسودماظؿقؽقؿمغؿقفيمأسؾـًمسـدعو

محقٌمعـماألػؿقيمؼبماظشقعيمزبحمععمايزبمػذاموؼؿؾؼكمممممم

ماإلدالممتورؼخمؼبماظلقودقيوماظدؼـقيماظػرقمأضدممأغفؿو موعـ،

ماظعصرمؼبمخوصيماظؿورؼخمػذامأحداثمؼبماظؾورزمتلثرلػومحقٌ
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م.(1)األعقيم

موحدػومظؼرؼشمعؽؿلًؾومحؼومظقلًماًالصيمأنماًقارجموؼرى

موتؼقىمورسوماٌلؾؿنيمألطـرمحؼمػلمبؾ،مموحدػؿمظؾعربموال

م.(2)محؾشقِّومسؾًدامطونموظق

،مماظـفروانممبقضعيماظشفرلةماظقاضعيمؼبمسؾكمحوربفؿموضد

م،مصؽرتفؿمؼؾدموملمؼؾدػؿمملمطـرًلاموظؽـفؿمعـفؿموضؿؾموػزعفؿ

محؿكمسؾلمطرهمؼبماًقارجمأععونمؼبماشلزمييممػذهموزادت

ممضؿؾفمعؽقدةمدبروا مذبؾؿمبـماظرغبـمسؾدمصؼؿؾف،

م.(3)"اًورجل

ماآلنمجوءمضد:ممضوظقاماألعرمٌعووؼيموايلـمودؾؿمسؾلمضؿؾموٌو

م.(4)"مممصفوػدوهمععووؼيإظبممصلرلوامصقفمذؽمالمعو

مؼفددوغفوماألعقؼيماظدوظيمجـىمؼبمضقؼيمذقطيماًقارجموزؾ

مذدةمؼبمعؿقاصؾيمتؽقنمتؽودمحربوموضبوربقغفو موذفوسيم

م.(5)غودرة

موأبق،ممحطونمبـموسؿران،ممماظػفوءةمبـمضطري)مذعرائفؿموعـم

                                                           

 اٌّػضع اٌسبثك ٔفس اٌػفذخ .( 1)
 .37أظغ اٌزكٛع ٚاٌزجض٠ض فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ظ( 4)
ظ  1112إٌٙؿخ اٌّػغ٠خ سٕخ  1فجغ اإلسالَ ٌألسزبط / أدّض أ١ِٓ ـ 3))

457. 
 .211ظ  3اٌىبًِ الثٓ األص١غ ط 2))
 .457فجغ اإلسالَ ظ  5))
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مؼبملؼؼقماظذيماظعـدليمايصنيمبـموسؿرو،ممعرداسمبـمبالل

م:ماظؽـديمضبقكمبـماهللمسؾدموماًورجلمغبزةمأبلمرثوء

ممرــــاظػفمٍـــــتؾؾمؾـــضؾقمًـــػؾ

مريــجبموــــودععفمقلــــتؼمدــػـم

مموـــعداععفملــــسقـمرتــــأبصمأن

م(1)رـــــاظـقمكــــسؾموـوأطػمؼـفؾم

ممالمسفديموطـًمراكـــأسؿملـأغ

مرـصؾمذاموطـًماظدعقعمربــــدم

مموـــــؼػورضفموــــــعمؽـــبعقـمأضذي

م(2)ذريــتموـــــعوشلمأممرـــــسوئمأمم

ممؿــــبفمًــــصفعمأخقانمذطرمأم

مرــــــخؾمكــسؾمؿــــدؾقؾفمدؾؽقام

ممؿــــعصرسفمرـــذطمؾـــبممصوجؾؿفو

م(3)ريــــميموـــــسدلاتفمرهــــشقمالم

ممؿــــــــدؾقؾفملـــــــــأدؾؽـمؼورب

مأزريملـؼوظؿؼمواذدهماظعرشمذام

مإخقاغفمحولمايصنيمبـمروؿسمؼصقرماظؼصقدةمػذهموؼب

م:مصقؼقلماظشراة

                                                           

 ٚاوفٙب : صِؼٙب اٌسبئً , ٚوفذ اٌؼ١ٓ اٌضِغ أٞ أسبٌزٗ.( 1)
 اٌؼبئغ : اٌظٞ فٟ ػ١ٕٗ ٚجغ.  4))
 ٠ّغٞ ػجغارٙب: ٠س١ً صِٛػٙب. 3))
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مميـــــصويمؾــــــظؽمقنــــــعؿلػؾ

ماظـؽرمسـمضقامالمـــعمقنـــــغوػم

ممؿــذبوظلفماحؿضروامذاإمصؿً

مؼزريمؿـــبفملـــعوسمرــــشقمـــعم

مموـــشضمرــــعبملنـــطمقنـــعؿلوػ

مؼلريمؿـــضؾقسفمبنيمقتـــظؾؿم

ممؿـــــصقؾؾلفمؾــــظقمؿــــــــظقؾفمال

م(1)رــبوظلؽمقمـاظـملـــشقاذمصقفم

مميــــــــوآوغموـــــــخؾلمذاـــــإالمط

م(2)دسرمكسؾمصفؿماظعؼوبمذرــحم

م:موؼؼقل

ممؿـــــاجقاصفملـــصمطونمـــعؿلوػق

م(3)حقارىمػـــــأطموـتلعرػمغوًرام

ممعـــــــراطمـــــعمصذلاػؿمؿـــتؾؼوػ

مىــــغوحمأومرعــــعؿضمدـــدوجمأوم

ممفــــسدلاتمريـــــمتؿمقارعـــضمقـؼؿؾ

م(4)ىــايوظمريـاٌمعرىمصقفقدػوم

                                                           

 غٛاضٟ : جّغ غبض١خ , ِٚظوغح اٌغبضٟ ٚ٘ٛ اٌغكبء.( 1)
 اٌشٍس : األسظ فٟ ٔٙؼح ِٚشبرٍخ , ٚاٌظػغ : اٌشٛف ٚاٌفؼع.( 4)
 اٌظٞ ٠مكغ اٌذكت .دٛاقت : جّغ دبقت , ٚ٘ٛ ( 3)
اٌمٛاعع : ا٠٢بد اٌزٟ ف١ٙب طوغ اٌم١بِخ , رّغٞ : رسزضع , اٌّغٞ : إٌبلخ  2))

 اٌزٟ رضع وض١ًغا.
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م:ممصقؼقلمعـفؿماظقاحدمحولموؼصقر

م

مبفمًـصفعمضدمظؽمأخمعـمطؿ

م

مرــــاظػفكمــــإظمفـــــــظقؾؿممقامـضم

ممـــــعمقارعـــضمقـــــؼؿؾملوهــــعؿ

مدرـــاظصمزعـــعػموبــــاظؽؿمآيم

مميـــــــدقؽمؾــــــطمـــــعمرأــــوعؾ

م(1)زرــذمرةـعمذيماشلقىمسػم

معؼقعوتمأن"موؼالحظ ماىؿوسيمؼبمتؼرؼًؾومتؿطوبؼماظصقرتنيم

،ماظؼرآنمؼبمآؼوتماظعذابمضرأوامإذامخقًصومؼؿلوػقنمصفؿ،مواظػرد

ممغوًرامضؾقبفؿمؼبمطلن آؼوتممضرأمإذامأؼضومعؿلوهمعـفؿمواظقاحد،

،مواظعؾودةماظطوسيمسؾكمودوػرون،مماظؾقؾمضقاعقنموػؿ،مماظؼقارع

ممدبؿؾسمضؾقؾيمصذلاتمإالمسققغفؿماظـقممؼزورمال مماخؿالًدو موطؾ،

مماظػفرإظبممظقؾؿفمضقاممعـفؿمصرد معؿلػؾقنماىؿؾيمؼبموػؿ،

م.(2)دقؽيمطؾمعـمعدلأموواحدػؿمصوييمظؽؾ

 الصبريُٖٕ : -دمممممممممم

م،م م)رضلماهللمسـفؿو( مبـماظعقام ماهللمبـماظزبرل مسؾد مأغصور ػؿ

صؾعدمعؼؿؾمايلنيمبـمسؾلم)رضلماهللمسـفؿو(مخالماىقممبؽيم

                                                           

 طٚ ِغح ضؼع : غبدت لٛح ضض٠ضح.( 1)
 .177ارجب٘بد اٌطؼغ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ غالح اٌض٠ٓ اٌٙبصٞ ظ 4))
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موذوركمؼبمصؿقحم متؼًقو مضقيماظشكصقي البـماظزبرلم"وطونمرجاًل

ماظشومم مؼب مضقس مظقائف مهً ماغضؿً معو مودرسون م، إصرؼؼقي

موطذظؽمتؾعؿفمخرادونمبؼقودةمواىزؼرةموتؾعؿفم م، اظعراقموعصر

ماظؼقلس" ماظلُّؾؿؽبك مخوزم مبـ ماهلل مابـم(1)سؾد مادؿطوع موضد ،

ماظزبرلمأنمؼشؽؾمخطًرامحؼقؼًقومسؾكمدوظيماألعقؼني.

مػذامدسوئؿمتـؾقًمؼبمطؾرلمدورماظزبرلمبـمٌصعىموطونمممممممم

ممايزب مأبلمبـماٌكؿورمضؿولمؼبمطؾرلةمجفقًدامبذلمصؼد،

ماىقموػقل،مسؾقفماظؼضوءمادؿطوعمحؿكمبوظعراقماظـؼػلماهللمسؾقد

مطونماظزبرلمبـماهللمسؾدمأنموظقال"م،م(2)اهللمسؾدمألخقفمػـوك

مرطـونموػؿوم–ماظؼرارمادبوذمؼبمواظشفوسيماظلكوءمؼـؼصف

معـماألعقؼنيمدوظيمالضؿؾعم–ماظزسوعيمعؼقعوتمؼبمأدودقون

ممسؼؾيمدؾقؾفمؼبموضػًموٌومأدودفو متقاتقفمغًطوموظؽـف،

معـمميـعفمبؾم،مادؿغالشلومضبلـمصالمإظقفماظػرصموتلعكماظظروف

ممظؾظروفماظؽوعؾمتؼدؼرهموسدممبوٌولمذقفمذظؽ مػـوموعـ،

مزعـمبعدمنؿفموأصؾ،ممايرجمأوضوتمأذدمؼبمأغصورهمسـفمتػرق

م(3)!!مضصرل

م:مموصقفمؼؼقل

                                                           

 .411( وزبة اٌؼػغ اإلسالِٟ ظ 1)
 .113اٌؼبٌُ اإلسالِٟ ظ ِذبؾغاد فٟ ربع٠ز  4))
 .311اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ظ  3))
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ممـــــاظؾمــعموبــذفمىـــومعصعـــإمن

موءـاظظؾؿمفــــوجفمسـمًــوؾمـــفم

ممــــصقمســـــظقممزةـــسمؽـــعؾمفـــعؾؽ

موءــــطدلؼموالمفـــــعـمروتـــجؾمفـــــم

ممدـــوضمقرــــاألعملــــصماهللملــــؼؿؼ

ماالتؼوءمفــػؿمونــــطمـــــعمحـــأصؾم

ممطقػمغقعلمسؾكماظػـــراشموٌــو

مراءــــــــذعمشورةمومـــاظشمؾـــــتشؿم

وبينمماٌؾؽمسؾدميربمسـقػيمدسقةماظرضقوتمضقسمبـاموؼدسق

مايلنيموضؿؾقا،ممايراممواظؾقًماٌدؼـيمادؿؾوحقاماظذؼـمأعقي

م:مصقؼقلمطربالءمؼب

مموٌوماظػراشمسؾكملــغقعمػـــطق

مقاءــذعمورةـــشمومــــاظشمؾــــــتشؿم

ممديـــوتؾمبـقفمسـمخــاظشقمتذػؾ

م(1)راءذــاظعميـــاظعؼقؾمبراػومـــــسم

ممزورــــعميـــــأعقملــــبـمؿـــــسـؽمأغو

مداءـــــاألسملــــغػلمؼبمؿـــــــوأغؿم

مملــــأوجعؿـمضدمػـبوظطمكـضؿؾمإن

م(1)وءــذػمؿـــضؿؾؿمظؽـمؿــعـؽمطونم

                                                           

 اٌجغٞ : اٌشالس١ً , ٚلض وٕٝ ثظٌه ػّب ٠ػ١جٙٓ ِٓ فؼع ضض٠ض. 1))
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 :  املسدئٛ - ِـ

مدعوءمؼرقموالماظػنتمؼبمؼدهمؼغؿسمأنمؼردمالمدقودلمحزب"

م.(2)"مأخرموتصقؼىمصرؼؼمبؿكطؽيمضبؽؿموالمبؾمحزب

مآثرواماظصقوبيمعـمعبوسيإظبممايزبمػذامغشلةموترجعمممممممم

مأعرمصوسؿزظقامصقفماظـوسمدخؾمصقؿومؼدخؾقامأنموطرػقاماظعزظي

مواسؿزظقامسـؿون ممسؾلمبقعيم، مذلنمؼبماًقضمسـمواعؿـعقا،

موجؾ)مهللمذلغفؿمؼبمايؽؿموأرجلواماٌؿـوزسني مسز م، مظذظؽ(

ممبوٌرجؽيمزلقا مموضوصمأبلمبـمدعدمفؿوعـ، مبـماهللموسؾد،

م.م(3)بؽرةموأبقمايصنيمبـموسؿران،مسؿر

موـىمتؿعدمملمألغفو،ممغشلتفومأصؾمؼبمدؾقؿيماظػؽرةموػذهممممممم

مماٌؿـوزسنيماظصقوبيمسؾكمايؽؿ مذظؽمبعدمتطقرػومظؽـ،

ممؼقصػمبفمٌـمرعـًومبوإلرجوءمايؽؿمصورمحؿكمأصلدػو مبؾ،

م.م(4)اظدؼـمسـموخروجمتطقرػومغفوؼيمطوغً

مسؼقدةمأصقلمذرحمؼبمؼؼقلماظذيمضطـيمثوبًمذعرائفؿموعـ

                                                                                                                             

 اٌكف : ِٓ ؾٛادٟ اٌىٛفخ د١ش وغثالء اٌزٟ لزً ف١ٙب اٌذس١ٓ.( 1)
 .431فجغ اإلسالَ ظ( 4)
, ِٚظوغح اٌفغق / دس١ٓ اٌس١ض  15,  12ظ  4عاجغ اٌفزٕخ اٌىجغٜ ط 3))
 .13زٌٟٛ ظِ
ٚعاجغ اًٌٍّ ٚإٌذً  11,  13ِظوغح اٌفغق دس١ٓ اٌس١ض ِزٌٟٛ ظ 2))

 .131ظ 1ٌٍطٙغسزبٟٔ ط
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م:م(1)اٌرجؽي

مموــدرلتـمإنمظلمصودؿؿعلمدــػـمؼو

مداــــأحمفــبمغشركمؿــظماهللمدـــغعؾمأنم

مميــعشؾفمًــطوغمإذاماألعقرمغرجل

مداــــسـمأومحورمصقؿـماظؼقلموغصدقم

ممالممطؾفؿــاإلدمكـسؾمقنــاٌلؾؿ

مضددامدؼـفؿمؼبمادؿقوامقنواٌشرطم

ممداـأحمغــــــبوظموــــذغؾمأنمأريموال

ماظصؿداموحدوامعومإذامذرطوماظـوسمعـم

مموـــبـمؼرادمأنمإالمدمـــاظمغلػؽمال

مجدداموحداموـررؼؼموءــــــاظدعمؽـــــدػم

ممفــظمننـــصماظدغقومؼبماهللمؼؿؼمعـ

مداــــوشمايلوبموصكمإذاماظؿؼلمرـــأجم

ممفـظمســـصؾقمأعرمعـماهللمضضكموعو

مرذدامذلءمؼؽـمـــعمضــــؼؼموـــوعمردم

ممفـــعؼوظؿملــصمزبطماًقارجمطؾ

مداـــــواجؿفمولــــــضموــــصقؿمدــــتعؾموظقم

مموــــــصنغفؿمونـــــوسـؿملـــسؾموأعو

                                                           

ِٚب ثؼض٘ب ,  27ظ  13, ٚف١ٗ رغجّخ ٌٍطبػغ ط 51ظ 13األغبٟٔ ط 1))
 .131ظ  4اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ط –أ٠ؿب  –ٚأظغ فٟ رغجّزٗ 
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مداــسؾمدــعمبوهللموــــرطـؼشمملمدانـــــــسؾم

ممداــــــذفمدـوضمىذغمبقـفؿوموطون

مداــــــذفمعوماهللمــــــوبعقموـــاظعصمؼـــذم

مموـــــبلعقفؿموسـؿونمسؾلمزىـــصب

مورداميــــــآؼمؼـــــحبمأدريمًـــــــوظقلم

ممبفمرانـــــــضبضموذاـــعمؿــؼعؾماهلل

مرداــــــعـػماهللمكــــــدقؾؼمدــــــسؾموطؾم
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 بْ ٔتأثسِا لػعسا يف الطٗاضٗٛ األحداخ أثس
ماألوٕٙ العصس يف

مصقفومطـرتموئرةثماألعقيمحقوةماظعصرمؼبماظلقودقيمايقوةمطوغً

موتؾؽماألحزابمػذهمبنيموطونماألحزابمصقفوموتعددتماظػرق

مدوًراماظعصؾقوتمظعؾًمحودةموصراسوتمذدؼدةمخالصوتماظػرق

م.مإذطوئفومؼبمطؾرًلا

ماظصوخؾيمايقوةمػذهمسـمبـفقةماظشعرمؼظؾمأنمميؽـمصفؾ

م؟ماٌؿضوربيماألحقالماٌؿقوربيمواألحزابماظغوظؾيمواظعصؾقي

موتؼقؼف،مايزبقيم،متؾعـفمواىدلماًصقعيمربقىماظعربلمواظشعر

م(1)؟ماظػرضيمذقورنيموتقحقفمايروب

ماظـوئرةمايقوةمػذهمسـممبعزلماظشعرمؼؽـمملماظقاضعمؼبممممممم

ماظشعرمطونمصؼدم،مآخرمجوغىمعـمبفومجوغىموتلثرمعـمصقفومأثرمبؾ

،ممتصورسًماظيتماألحزابموظلونماذؿعؾًماظيتماظػنتموضقد

مؼـؿصرونماظذؼـموخطؾوؤػومذعراؤػومروئػيمأومصرضيمظؽؾموطون

مواألحزابماظطقائػمعـمألسدائفوموؼؽقؾقن،ممسـفوموؼداصعقنمشلو

.ماظػوحشيماٌـوظىماٌرماشلفوءماألخرى
م

م(2)

ماظيتماألدؾقيمأضقىمعـمدالًحومطونم–ماظعصرمػذامؼبم–مصوظشعر

                                                           

اٌىزبة اٌؼغثٟ  صاع 21ط 111ربع٠ز األصة اٌؼغثٟ ص/ أدّض دسٓ اٌؼ٠بد ظ( 1)
 َ.1172٘ـ ,  1312ث١غٚد ٌجٕبْ سٕخ 

أظغ اٌّمب١٠س اٌجالغ١خ ػٕض اٌجبدظ فٟ اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ص/ فٛػٞ اٌس١ض ػجض  4))
 ـ صاع اٌّؼبعف. 34عثٗ ظ 
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ممخصقعفمصرؼؼمطؾمبفومؼقاجف ماظؼقلمصـمأنمؼدرطقنمصفؿ،

معومعـماظؼؾقبمسؾكمواظؿلثرل معؾودئفؿمسـمبفمؼعؾـقنمأػؿ

م.(1)ماظعصرمػذامؼبموطـرتمتعددتماظيتموأػداصفؿ

ممبفومتلثرماظـوئرةمايقوةمػذهمؼبماظشعرمأثرموطؿو مطونمصؼد،

تلثرلمموصراعمحروبمـعمبقـفوماذؿفرموٌو،مماإلدالعقيمظألحزاب

ماظشعراء متؼرؼى مسؾك ماألعقؼقن مسؿؾ مصؼد م، مؼبمغفضؿف مضقي

معـماألعقيموحدهمايزبمذعراءمبؾغمحؿكماظعطوءموأجزظقا

ممبشعرػؿماإلٌوممععفمؼعصىمحًداماظؽـرة مربووظي، مأحصوءمأو

مم.(2)سددػؿ

ماظؿػماألعقؼنيمحقلماظشعراءمعـمطؾرلمسددماظؿػموطؿومممممم

مواظشقعيماًقارجمعـمخصقعفؿملحقمبوظؼؾقؾمظقسمسدد

موذكصقيمتورةمحزبقيماظشعراءمبنيماظصراسوتموطوغًمواظزبرلؼني

ممازدػورهمسؾكمودوسدماظشعرمجذوةمأذطكمممومأخرىمتورة

ممغؼقلمأنماٌؾوظغيمضؾقؾمعـموظقس ماظذيماظلقودلماظشعرمإن:

مسصرمؼبماظشعريماظـؿوجمأطـرمطونماألحزابمػذهمصؾؽمؼبمدار

م.(3)مأعقيمبين

 
                                                           

 .31اٌّمب١٠س اٌجالغخ ػضص اٌجبدظ فٟ اٌج١بْ : اٌزج١١ٓ ظ ( 1)
 أظغ ارجب٘بد اٌطؼغ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ. 4))
 اٌطؼغ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ  ارجب٘بد 3))
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 ضئمٛ الفصن األٔهأ
م:ماطؿىمعذطراتمزبؿصرةمصقؿومؼلتلم:م1س

 سـؿونمبـمسػونم)رضلماهللمسـف(.دقدغوماظػؿـيمؼبمسفدم .أم

م .بم معؼؿؾ مبعد ماظصقوبي ماهللمعقضػ م)رضل مسـؿون دقدغو

 .سـف(

 حربماألعقؼنيم. .جم

محربماظشقعيم. .دم

م:مهدثمبوخؿصورمسـمغشلةمحزبلماًقارجمواٌرجؽي.م2س

األطدلمم،معؾقـًومصػوتفموأخالضفم،ممغصقىاذطرمعومتعرصفمسـم:مم3س

موأثرمسؼدةماظؾقنمؼبمحقوتفم،موأػؿمعومسوىفمعـمصـقنمذعرؼيم.

مؼبمم4س مؼبماألدبمواظشعر مطقػمأثرتماألحداثماظلقودقي :

ماظعصرماألعقيم.

مثوغًقوم:ماظصقابمواًطلم:

مبنيماظصقابمواًطلمصقؿومؼلتلمععمتصقؼىماًطل

 اٌلؾؿنيم)مممممممم(مملمتؽـمعقضعيماىؿؾمأولمعقضعيمبني -1

ممغػك -2 مدقدغو أبوممدقدغوسـؿونمبـمسػونم)رضلماهللمسـف(

 )مممم(سـماٌدؼـيماٌـقرةمذرم)رضلماهللمسـف(م

 طونمأبقماظعؾوسماألسؿكمأػؿمذعراءمحزبماظزبرلؼنيم)مم( -3

متـؼصفم -4 موال ماظلكوء مؼـؼصف مال ماظزبرل مبـ ماهلل مسؾد طون
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 (مممممممممم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظشفوسيمؼبمادبوذماظؼرار

مضوئؾمػذاماظؾقًمم: -5

موريمععووؼيماًؾقػيمالممنمممممممممممممممممممم

مؼزؼدمصننمؼفؾؽمصلوئـوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م)ممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقمغصقىماألطدل

ماالممم م: مثوظـًو معـ ماظصقققي ماإلجوبي ماخذل م: معؿعدد معـ بنيمخؿقور

م.ضقاساأل

م -1 مصػنيمبنيم)سؾلموععووؼي مم–طوغًمعقضعي م–سؾلمورؾقي

 رؾقيمواظزبرلم(

 ػـم(42م-ػـم41م-ػـمم40ضؿؾمسؾلم)رضلماهللمسـف(مدـيم) -2

م -3 م)األعقي مايزب مذوسر ماألطدل مغصقى مم–طون م–اظزبرلي

 اظشقعلم(

مسؾك -4 مًروجفؿ مبذظؽماالدؿ ممزلكماًقارج مععووؼي م–)

 سؾدماهللمبـماظزبرل(م–سؾلم

 ضوئؾمػذاماظؾقًم -5

مْظؿؿمضؾؾمأنمؼرحؾماظرطىمبزؼـىمأمممممممممممممممم

موضؾمإنممتؾقـومصؿوممتؾَِّؽماظؼؾىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ذبـقنمظقؾك(م–اظؽؿقًمبـمزؼدمم–ػقم:م)طـرلمسزةمممممممممممم
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 الفصن الجاٌ٘
 
 
 
 
 

 األوٕٙ العصس يف االدتىاعٗٛ احلٗاٚ
 

مأدبْ يف ٔأثسِا 
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 الفصن الجاٌ٘ :
 أدبْ يف األوٕٙ ٔأثسِا العصس يف االدتىاعٗٛ احلٗاٚ

 بازًشا يف دًٔزا أوٗٛ  بين عصس يف االدتىاعٗٛ احلٗاٚ لعبت
 :  وظاِسِا أِي ِٔاكي,  اآلدب٘ ٌتادْ تٕدْٗ

م.ماظعصؾقوتمإحقوءم–مأ

م.ماظزػدموذققعمظعؾودواماظزػودمطـرةم–مب

م.ماظذلفمعظوػرمبعضمعـمادؿؿؾعفماظـراءموعوم–مج

 : العصبٗات إحٗاء – أ

مبنيمأوجفمسؾلمواظصراعممودؾؿ(مسؾقفماهللم)صؾلمجوءماظردقل

ممبقـفوماٌشؿعؾيمياظعصؾقمصؿقؾمصودؿؾماظعربقيماظؼؾوئؾ موأصؾح،

مأعقيمبينإظبممآلمحنيماألعرموظؽـمإخقاًغوماهللمبـعؿيماظـوس

،ممعـفومأدوسمسؾكمعؾؽفؿموبـقا،ممعؽؿـفومعـماظعصؾقيمػذهمقابعـ

ماظقؿـقيماظؼؾوئؾمادؿؿوظيمسؾكمدػقونمأبلمبـمععووؼيمسؿؾمصؼد

ممسؾقفومظقعؿؿد ،ممعؾؽفمتـؾقًمؼبماظشوممغزارؼيمبعضموسؾك،

مبفومادؿظفرماظيتماظقؿـقيماظؼؾوئؾمأوظبمطؾىمضؾقؾيموطوغً

ممععووؼي معقلقنمعـفوموجصؿزمبفومصؾؿفمتقثقؼمسؾكمسؿؾموضد،

مصؼد،ممبعدهمعـمؼدزؼموآزروا،ممصـوصروهمؼزؼدمابـفمأممجبدلمبـً

ماظـؼقضمسؾكماظعراقمأػؾموطون،ممظألعقؼنيماظشوممأػؾمتصعى
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ممًصقعفؿمعؿعصؾني مأوماٌضرؼنيماظعراقمأػؾموضػمصؼد،

مسؾلماإلعوممععمصقوربقام،مأعقيمبينمخصقممغصرةمؼبماظؼقلني

مسـفماهللمرضل) مم(1)بعدهمعـمبرلاظزمابـمععمثؿ( مسؾدمثورمصؾؿو،

مضؾوئؾمزوػرتفمععووؼيمبـمؼزؼدمسفدمؼبممبؽيماظزبرلمبـماهلل

معروانمجوءمثؿ،ممأخقاظفمألغفؿمطؾىمضؾوئؾمؼزؼدموزوػرتمضقس

مابـمععمصراسفمؼبماظؼقلقيمسؾلمبوظؽؾؾقيمصودؿعونمايؽؿمبـ

م.م(2)راػطمعرجمؼبمسؾقفمحؿكماغؿصرماظزبرل

مخطرًلامدوًراماإلضؾقؿمسصؾقيمظعؾًماظؼؾؾقيماظعصؾقيموجبوغىمممممممممم

مماظصراسوتمتؾؽمؼب مماألعقؼنيمؼـوصرونماظشوممصلػؾ، موأػؾ،

ممخصقعفؿمؼـوصرونماظعراق موأػؾ، مابـمؼـوصرونمايفوزم

مماظزبرل مماظعداءماظؽقصيمأػؾمؼـوصؾقنماظؾصرةموأػؾ، محؿك،

موذاك،ممضؾؾلمصراعمصفذا،ممضؾؾقِّومدبطقطومخططًمغػلفوماظؽقصي

مم(3)إضؾقؿلمعصرا ماظؼقطوغقنيمسؾكمظؾعدغوغقنيماظؿعصىموؼب،

                                                           

ِٚب ثؼض٘ب , ٚاٌزكٛع  251أظغ أصة اٌس١بسخ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ظ( 1)
 .13,  14ظ  4ِٚب ثؼض٘ب , ٚاٌٙجبء ٚاٌٙجبؤْ ط 111ٚاٌزجض٠ض ظ 

 . 251أصة اٌس١بسخ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ظ  4))
ِٚب ثؼض٘ب , ٚاٌزكٛع  311أظغ ربع٠ز اٌطؼغ اٌس١بسٟ ص/ أدّض اٌطب٠ت ظ  3))

 .111ٌزجض٠ض ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ظ ٚا
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م.(1)حؾونمبـمضبقكمميدحمخزمييمبـمأددمبينمعـمرجؾمؼؼقل

ممطؾفؿمــــاظقؿوغقماهللمؾـــجعمأال

مونـحقمبـمضبقك،مماظػؿقونمظػؿكمصدىم

مميـــقسصؾمــــعمؼبمؼـــسرؼموظقال

مونـــسدغمبـمدـععمــــعموـــوأظػمًـــظؼؾم

مملــبعشرتمىـتطمململغػلموظؽـ

مضقطونموءــــــبلبـمغػللمفـــظمًـــوروبم

مطونمصقؿومأثرمأعقيمبـقمأحقوػوماظيتماظعصؾقيمشلذهمطونموظؼدمممممم

مضؾم(2)رواجمعـمظألدب مسـ مؼذب مذوسر مطؾ مطون مصؼد ؿفمؾق،

مسـفو ماظدصوع مؼب مموؼلؿؿقً ،ممأذبودمعـمظدؼفوممبوموؼػؿكر،

مماظؼؾوئؾمبنيمذلغفومعـموؼعؾل متؿعصىمذظؽمدؾقؾمؼبمػلو،

م.محقظفموتؾؿػ،مموتـصره،مظف

 :  الصِد ٔغٕٗع ٔالعباد ٔالٍطاك الصِاد كجسٚ – ب

مزخرماظعصرمأنمذؽمالممممم ماظصقوبيمعـمطؾرلمبعددماألعقي

،مواظقرعمواظؿؼكماظزػدمؼبماٌـؾمأسظؿمضربقاماظذؼـمواظؿوبعني

مظعصرامواضعمسؾقفومؼـعؽسماظيتماٌرآةمػقم–مغعؾؿمطؿوم–مواألدب

ممواظؾقؽي مؼبماظدؼـقيماظـؼوصيمأثرمؼؿفوػؾمأنمظؾوحٌمميؽـموال،

                                                           

 .41ظ  1ؾٟ اإلسالَ ط 1))
ـ ا١ٌٙئخ اٌّػغ٠خ  43أظغ األصة األِٛٞ ص/ ئثغا١ُ٘ ػٍٟ أثٛ اٌشطت ظ ( 4)

 اٌؼبِخ ٌٍىزبة.
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ماألعقي.مماظعصرمأدب

مماظعراقمإضؾقؿماظزػودمبفمالءمصقفمغؾؿؼلمإضؾقؿموأطدلمممممم مصؼد،

معـذماظـوزحنيمبيوقظؾصمطون مأثرمظػؿقفماألوظبماظؾقظوتمإظقف

م.م(1)اظـلؽمعـماظؾقنمػذامإذوسيمؼبمطؾرل

م

ماظصقوبيمعـمواصرمبعددمرؾؼوتفمؼبمدعدمابـموؼطوظعـومممممم

معدنمعـموشرلػؿومواظؽقصيمبوظؾصرةمغزظقامواظذؼـمواظؿوبعني

مماظعراق مٌعًماظذؼـماٌشوػرلماظزػودمعـمبعددموؼذطرغو،

مم(2)اظؾصريماألعقيمطويلـماظعصرمؼبمأزلوؤػؿ مبـموسؾؼؿي،

مم(3)ضقس مم(4)درلؼـموابـ، ماظؽقصيمزاػدمخـقؿمبـمواظربقع،

م.(6)موشرلػؿ،مم(5)األطدل

مورمبو مذققعمؼبمأثرماظعراقمإضؾقؿمؼبمايروبمظؽـرةمطونم

معـمأغػلفؿمسؾكمخشقيماظػنتمسـماغصرصقامضقًعوموطلنماظزػد

مذظؽإظبمماغصرفمطؿو،ممواظعؾودةماظـلؽإظبمماإلثؿمؼبماظؿقرط

مماألعقؼنيمسؾكماالغؿصورمؼلؿطقعقامملمممـمطـرلون مصذلطقػؿ،

                                                           

 . 371اٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ظ  1))
 ِٚب ثؼض٘ب. 151ظ  7اٌكجمبد اٌىجغٜ الثٓ سؼض ط( 4)
 .31ظ  1اٌّغجغ اٌسبثك ط 3))
 ِٚب ثؼض٘ب. 113ظ  7جغ اٌسبثك طاٌّغ 2))
 ِٚب ثؼض٘ب. 134ظ  1اٌّغجغ اٌسبثك ط 5))
ِٚب ثؼض٘ب ئٌٝ ظ  5ظ 7ِٚب ثؼض٘ب ٚط 5ظ 1أظغ قجمبد اثٓ سؼض ط 1))

275. 
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م.(1)"ممؼؿعؾدونموعضقامودؼـوػؿ

ماظزػودمعـمخؾًماألخرىماألعصورمأنمذظؽمععـكموظقسمممممم

ممبؽوتمبؾموبعشراتمرؾؼوتفمؼبمؼطوظعـومدعدمابـمصننمواظـلوك

مطوٌدؼـيماألخرىمبوألعصورمغزظقاماظذؼـمواظؿوبعنيماظصقوبي

مأودعمطوغًماظزػدمحرطيموظؽـ،مم(2)مإخلم0م0م0موعصر،مموعؽي

م.ماظعراقمإضؾقؿمؼبموأذفر

مؼبمشرةؿوعـمضقؼيمطوغًمواظزػدماظؿؼكمروحمصننمراألعمطونموأؼو

مواظعؾودماظزػودمػمالءمعقاسظمتذلكمأنمورؾقعل،ماألعقيمماظعصر

إظبممطبؿؾػقنمطوغقاماظذؼـماظشعراءمغػقسمؼبمسؿقؼومأثًرا

مإالمذوسًرامودمتؽودمالموأغً"ممأحقاشلؿموؼشوػدون،ممذبوظلفؿ

معًػووضمضقةمطبؿؾػمحبظمايقوةمػذهمعـمذعرهمؼبمأخذموضد

مأنمغعرفمأنماظطرؼػمعـموظعؾ،مبوإلدالمموصؾؿفمغػلقؿفمحلى

مبويؿدمأراجقزمعـمؼـشهمعومبعضمؼلؿفؾمأنمرأىماظرُّجوزمبعض

مواظؾؽوءماألراللمسؾكماظؼدؼؿماظقضقفمعـمبدالماهللمسؾكمواظــوء

مماظدؼورمسؾك متلثرماظشعرمأنمسؾكمواضقيمدالظيمؼدلممموم(3)"

م.مظعصرامػذامؼبمذوسًماظيتماظزػدمبروح

                                                           

 .371اٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ظ 1))
 543ِٚب ثؼض٘ب ٚظ 223ِٚب ثؼض٘ب ٚظ  5ظ 5أظغ قجمبد اثٓ سؼض ط( 4)

ِٚب  332ِٚب ثؼض٘ب ٚظ  315ظ  7ثؼض٘ب ٚطِٚب  521ِٚب ثؼض٘ب , ظ 
 ثؼض٘ب.

 . 71,  11أظغ اٌزكٛع ٚاٌزجض٠ض ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ظ 3))
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معـ،ممذعرائفؿمعـمطـرلمذعرمؼبماظزػدمػذامروحمبدتموضد

م:مأذؼؾيمبـمسروةمذظؽ

ممخؾؼلمعـماإلدرافموعومسؿؾًمظؼد

مؼلتقينمدقفمرزضلمػقماظذيمأنم

ممفـــــتطؾؾملــــــفمصقعـقـــــإظقمكــــأدع

مؼعـقينمالملـأتوغمدتـــــضعمقــــــوظم

م:مماظدؤظلماألدقدمأبلموضقل

ممحوجيمايقائٍمعـمًــرؾؾموإذا

موالـاألسؿمــــوأحلمفـــاإلظمودعـــصم

ممدرةــــــبؼمأرادموــــعمؽـــــصؾقعطقـ

مصعوالمأرادموــٌمػـــــاظؾطقمقــــــصفم

ممؿــبطالبفمـــــتؽموالمودـاظعؾمودع

مماالــــدمودـــــظؾعؾمعـــتضعضمشلًفوم

ممؿــوأعقرػمؿـــوذلغفمودـــــاظعؾمإن

مقاالــــاألحمىــــؼؼؾمفــــاإلظمدـــــبقم

م:ماظدلبريمدوبؼموضقل

مموـــنؿعفمراثــــاٌقمظذويموــــأعقاظـ

مغؾـقفومرـاظدػمًرابموــــودورغم

ممًــسؿؾموضعدمبوظدغقومتؽؾػمواظـػس

موـــركمعومصقفــأنماظلالعيمعـفومتم
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م:موضقظف

ممؾــبورممبـزلمتؾفقمكــعؿمكــصقؿ

مضورـماألصؾمثوبًممفـــصقمؽـطلغم

مموــًدائؾمرــاظدػمتلطؾمالمعومووؿع

مخوزنمظغرلكموـاظدغقملـــصمؽـــطلغم

 :  الرتف وظاِس وَ اضتتبعْ ٔوا الجساء – ج

ماإلدالعقيماظػؿقحمأؼوممعـذماٌلؾؿنيمسؾكماألعقالمتدصؼًممممممم

مماًطوبمبـمسؿرماظراذدماًؾقػيمسفدمؼب ماًؾقػيمسفدمثؿ،

ماألعقؼنيمأؼومماظؿدصؼمؼبموادؿؿرتمسػونمبـمسـؿونماظراذد

،مماٌػؿقحيماظؾالدمعـماظطوئؾيماألعقالمتلتقفؿمطوغًماظذؼـ

ماظروعقوتمعـماىقاريمأؼًضومتدصؼًماألعقالمػذهموعع

مموشرلػـمواظػوردقوت مماظؼصقرمبفـموسفً، ماطؿظًمطؿو،

م.م(1)اظعفؿمعـمبوظرضقؼ

ماجملؿؿعمؼبمؿعؽوغفمؼلخذوامأنماألسوجؿمػمالءموحوولممممممم

مبعضفؿموادبذ،ممعؿعددةمررًضومذظؽمدؾقؾمؼبمودؾؽقا،مماىدؼد

مبفرتفؿماظذؼـماظعربمبعضمضؾقبمسؾكمظالدؿقالءمودقؾيماظغـوء

مالمعقدقؼقيمآالتمعـمؼصوحؾفوموعوماٌؿؼـيماىدؼدةماأليون

                                                           

 .415ظ  4أظغ اٌٙجبء ٚاٌٙجبءْٚ فٟ اٌجب١ٍ٘خ ٚغضع اإلسالَ ط( 1)
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م.م(1)مبـؾفومشلؿمسفد

عقيماألماظعصرمؼبماظغـوءممعللظيماظؽؿوبمبعضمتـوولموضدممممممممممم

ممواظؿفقؼؾماٌؾوظغيمعـمبشلء مايفوزمذؾوبمسؾكمووـقا،

ممصقفمواإلدرافماظؾفقمسؾكمبوظعؽقفمورعقه مظلؿوعمواالغؼطوع،

مم.(2)اٌقدقؼكمأوماظغـوء

،مطؿؾفمعـمطـرلمؼبماٌقضقعمػذامضقػمذقضلماظدطؿقرموتـوول

مظعصرموعؽيماٌدؼـيمؼبمواظغـوءماظشعر"مموػقمخوًصومطؿوًبومظفموأصرد

ماٌدؼـؿنيمسؾكمسوعيمأحؽوًعوماظؽؾرلمطوتؾـوموؼصدرمقيأعمبين

مإن:ممضؾـومإذامغغؾقمالموظعؾـو:م"ممصقؼقل(ممواٌدؼـيمعؽي)ماظؽؾرلتني

مذعرمظلؿوعماظعصرمػذامؼبمسوذقامعبقًعومواٌدؼـيمعؽيمأػؾ

مواظطربماٌقدقؼكمظلؿوعمأخرىمبعؾورةمأومصقفمواظغـوءماظغزل

مػـوكمطؾفوماظـوسمحقوةمظًطلمنومادؿقوماإلغلونإظبمم...موطبقؾ

م.(3)"موشـوءمررًبو

إظبمموطبقؾ:م"ممصقؼقلمآخرمعقضعمؼبماٌعـكمػذاموؼؽررممممممم

مصرشًماإلغلون ماظؽؾرلتونمطلمنو مظؾغـوءمايفوزمؼبماٌدؼـؿون

                                                           

ِٚب  51أظغ ارجب٘بد اٌطؼغ فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ غالح اٌض٠ٓ اٌٙبصٞ ظ  1))
 ثؼض٘ب.

صاع اٌّؼبعف , ٚاٌطؼغ ٚقٛاثؼٗ  11ـ  131أظغ اٌؼػغ اإلسالِٟ ظ  4))
 3ـ 53صاع اٌّؼبعف, ٚاٌفٓ ِٚظا٘جٗ ظ  4ـ 52اٌطؼج١خ ػٍٝ ِغ اٌؼػٛع ظ 

 صاع اٌّؼبعف.
 .52اٌطؼغ ٚقٛاثؼٗ اٌطؼج١خ ػٍٝ ِغ اٌؼػٛع ظ  3))
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ممواٌغـقوتماٌغـنيإظبممصقفؿومطبؿؾػقنمصوظـوس ماظـلوكمحؿك،

ممواظػؼفوء ممبوظغـوءمؼـعؿمالمعـمػـوكمصؾقس، مطـماظـلوءمحؿك،

مم.(1)"مذبؾلفـمؼبمظلؿوسفماألدؾوبمؼؿكذن

مؼبمبلخرىمأومبصقرةماٌعـكمػذاماظؽؾرلماظؽوتىموؼؽررمممممم

مم(2)طؿؾفمعـمطـرلةمعقاضع ماألذػونمؼبمتردقكفمؼرؼدموطلغف،

م.ماٌؼررةموايؼوئؼماظـوبؿيماألعقرمصػيموإسطوءه

مكسؾموايرصمبوظدضيمععروفمطوتؾـومأنمعـماظرشؿموسؾكممممممم

موأدرف،ماٌقضقعمػذامؼبماظؼصدموووزمصؼد،مماظعؾؿلماٌـفٍ

مإذماظؽؾرلتنيماٌدؼـؿنيمسؾكمايؽؿمؼبم–مشرلهمأدرفمطؿوم–

ممواٌقدقؼكماظغـوءمظلؿوعمؼػرشقنمصقفؿوماظـوسمجعؾ

م.(3)مواٌغـقوتماٌغـنيمذبوظسإظبممواالخؿالف

،مسؾقفمواظردمظدصعفمطؾرلمجفدإظبممضبؿوجمالمػـوماظؽوتىموإدراف

معـمذبؿؿعمػدفمؼؽقنمأنماٌلؿؾعدمعـماغفمذظؽ

مماٌغـنيموسؾكمواظذلددماظغـوءمادؿؿوعماجملؿؿعوت مالمطؿو،

مطونموإذا،مماشلدفمشلذامعومذبؿؿعمؼبماظـوسمؼعقشمأنمؼؿلتك

مؼبمعلؿققاًلمؼؽقنمؼؽودمصنغفمعومذبؿؿعمؼبمعلؿؾعًدامػذا

                                                           

 .327اٌؼػغ اإلسالِٟ ظ  1))
 .27ٚاٌطؼغ ٚاٌغٕبء فٟ اٌّض٠ٕخ ِٚىخ ظ  53عاجغ اٌفٓ ِٚظا٘جٗ ظ( 4)
جغ ِجبٌس األصة ٚاٌغٕبء فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ ِذّض ػغفخ اٌّغغثٟ ظ عا 3))

 ِٚب ثؼض٘ب. 74
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موغؾقفمبردوظيمضرؼىمواظعفدمواٌدؼـيمعؽيمذبؿؿع ماإلدالم

م.(1)"ممواظغزواتماظػؿقحمأػؾموصقوبؿفمظؽرؼؿا

مأوماظؾوحٌمغػسمؼبمضبدثماظذيماالغطؾوعمأنمذؽموال

مم(2)ماظذلاجؿمطؿىمؼطوظعموػقماظؼورئ ماظؿورؼخموطؿى،

مػذامسؾكماظؽؿوبمبعضمأرؾؼفمعومععممتوعومؼؿـوصك،م(3)اٌـصػي

مالمسوعيمأحؽوممعـم–ماٌدؼـؿونمػوتونموخبوصيم–ماظعصر

ماظدؼـقي.موعؽوغؿفومتؿـودى

موظؽـفو،مماظعصرمػذامؼبمظألدبوءمذبوظسمػـوكمطوغًمظؼد،ممغعؿ

موصـمأدبمذبوظسمطوغًمبؾ"مورضصمشلقمذبوظسمتؽـممل

مرصقع مماظعدؼدةمبلشراضفمظؾشعرمتعرض، ماظعربموألؼومموظألخؾور،

م)سؾقفمردقلموألخؾور ممواظلالم(ماظصالةماإلدالم موظؿورؼخ،

مدضيمؼبمـقغفوصماألدبمذبوالتمعـمذظؽموشرلماٌوضني

م.(4)"ممرصقعموذوق،موإععون

                                                           

 .41ِجبٌس األصة ٚاٌغٕبء فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ص/ ِذّض ػغفخ اٌّغغثٟ ظ 1))
 ِٚب ثؼض٘ب. 223ِٚب ثؼض٘ب ٚظ  5ظ 5عاجغ قجمبد اثٓ سؼض ط( 4)
ٚاٌجضا٠خ ٚإٌٙب٠خ  عاجغ ربع٠ز ٘ظٖ اٌفزغح فٟ ربع٠ز اٌكجغٞ , ٚاثٓ األص١غ , 3))

 الثٓ وض١غ.
ٚأظغ اٌّمب١٠س اٌجالغ١خ  33ِجبٌس األصة ٚاٌغٕبء فٟ اٌؼػغ األِٛٞ ظ ( 2)

 .33ػٕض اٌجبدظ فٟ اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ظ 
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موطون،ممربدودةمرؾؼيمؼبمربصقرؼـمصؽوغومواظغـوءماظؾفقمأعومممممم

مؼلخذوامأنمحووظقاماظذؼـماٌقاظلمعـمواٌغـقوتماٌغـنيمأطـر

موشرل،مماأليونمػذهمررؼؼمسـماىدؼدماجملؿؿعمؼبمعؽوغفؿ

ممىلمضدماٌقاظلمػمالءمبعضمؼؽقنمأنمعلؿؾعد ماظغـوءإظب

م.مبفومؼؿعقشمطقدقؾي

مصوحىمذطرػؿماظذؼـمواٌغـقوتماٌغـنيمطـرةموسؾكممممممم

ممل،مم(1)"مأعقيمبينمظعصرمموعؽيماٌدؼـيمؼبمواظغـوءماظشعرمطؿوب

مبـمعوظؽمػقماألصؾمسربلمواحدمعغـمدقىمبقـفؿمعـمند

ممموماظلؿحمأبل ،مماظعربمصـعيمؼؽـمملماظغـوءمأنمسؾكمؼدلم

مماألسوجؿ.مصـعيموإمنومطون

مماظغـوءمصـعيمسـمأسرضقامضدماظعربمطونموإذاممممم مأطودمصلغو،

مضدم–مواظزػودمواظعؾودماظػؼفوءمدقؿوموالم–معـفؿمطـرًلامبلنمأجزم

مبوظصقرةمؼؽـمملماألعرموأن،ممبفماالذؿغولمأومزلوسفمسـمأسرضقا

م.ماظؽؿوبمبعضمػقشلوماظيت

م

م

                                                           

ِٚب ثؼض٘ب  57عاجغ اٌطؼغ ٚاٌغٕبء فٟ اٌّض٠ٕخ ِٚىخ ٌؼػغ ثٕٟ أ١ِخ ظ ( 1)
 ِٚب ثؼض٘ب. 151ٚظ 
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 اضئمٛ الفصن الجاٌ٘
 أٔال : األضئمٛ املكالٗٛ :

ونمإلحقوءماظعصؾقوتمدورمطؾرلمؼبمتقجقفماألدبمواظشعرمؼبماظعصرم:مطم1س

ماألعقيم،مهدثمسـمذظؽمتػصقاًلم.

معمثًرامؼبماظشعرمؼبمم2س طقػمطونمذققعماظزػدمووجقدماظزػودمواظعؾودم

ماظعصرماألعقيم.

أذوعمبعضماظؾوحـنيمواظـؼودماتفوعوتمألػؾمعؽيمواٌدؼـيمؼبماظعصرمم3س

موظسماظؾفقمواظغـوء،مطقػمتردمسؾكمذظؽم؟جملمبلنمذؾوبفؿمتػرغاألعقيم

ًٗا : الصٕاب ٔاخلطأ  :  متصقؼىمثاٌ معع مؼلتل مصقؿو بنيماظصقابمواًطل

 م:ماًطل

ماظشعرم -1 مؼب مدور مأعقي مبـق مأحقوػو ماظيت مظؾعصؾقوت مؼؽـ مل

 )مممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواألدبم

 إضؾقؿماظعراقمأطـرماألضوظقؿمذققًسومبوظزػودمواظـلوكم)مممممم(مطونم -2

 ضوئؾمػذاماظؾقًم -3

ممأعقاظـومظذويماٌرلاثمنؿعفو

مودورغومًرابماظدػـــرمغؾـقفـــوممم

م)ممممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقمأبقماألدقدماظدؤظلم

مبنيممددثالًجا : االختٗاز وَ وتع معـ ماظصقققي ماإلجوبي ماخذل :

م:ماألضقاس

ماظعؾقؼنيم(م–اظزبرلؼنيمم–طونمأػؾماظشوممؼـوصرونم)األعقؼنيم-1

م
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مضوئؾمػذاماظؾقًم:-2

ممظؼدمسؾؿًموعوماإلدرافمعـمخؾؼلم

مأنماظذيمػقمرزضلمدــقفمؼلتقــــلم

مأبقماألدقدماظدؤظل(م–دوبؼماظدلبريمم–ػقم)سروةمبـمأذؼـيم

 ضقلماظشوسرم:-3

مموإذامرؾؾًمعـمايقائٍمحوجي

مصودعماإلظفموأحلـــــماألسؿـــولم

اظػكرم(مصـم–اٌدحممصـم–اظزػدممؼصـػمؼبم)صـ
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 الغصه ٔفٌٍْٕ
  يف العصس األوٕٙ 
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 الفصن الجالح
  الغصه ٔفٌٍْٕ يف العصس األوٕٙ

 إىل ثالثٛ أقطاً : -بصفٛ عاوٛ  -ٖكطي الغصه      
 زٙ : الغصه العر - أ

مشمممممممممم مزوػق مايىمؼبملمسػقػمؼدور ؼبماظغوظىمحقلمأثر

مؼعوغقفماظشوسرماظـػس مؼؽوبدهمأو موعو مودالئؾماظصؾوبيمواظشققم، ،

ماظؾقنمعـماظغزلم ماظؾعدموايرعونموػذا مأو م، عـماظصدمواشلفر

مسـممىؼـل مؼذلصع مطؿو م، ماظغرائز موؼـرل مطبدشمايقوء مسؿو شوظًؾو

ماىلدؼ ماٌرأة معػوتـ ماظؿطؾعوتمولقد مسـ ماإلصصوح مأو م، ي

مم.اىـلقيمسبقػو

 :الغصه الصسٖح  -ب      

موؼعؿؿدممممممممممممم م، ماٌؽشقف مأو ماٌوجـ مبعضماظؽؿوب وؼلؿقف

م معػوتـ متصقؼر مسؾك ماظغوظى مؼب ماظؾقن مواظؾفػيمػذا م، اٌرأة

مػوئؿيممبعشقضفومم مأومحؿكمتصقؼرػو م، ماظـقؾمعـفو م،مورمبو سبقػو

ـّبعضمعـمّذميسؾكمسبقمعومصقرمسؿرمبـمأبلمربقع مؾىمبف

 الغصه التكمٗدٙ : -ج     

ماظصـوسلممممم مبعضماظؽؿوبماظغزل ماظغزلمؼبمم(1)ؼلؿقف موػذا ،

وبدموطماظغوظىمالمؼصدرمسـموربيمذعقرؼيمصودضيمسوذفوماظشوسر

ماظؼدرةمآ مإزفور مأورشؾي مسـمحسمتؼؾقديم، مؼصدر مإمنو م، العفو

                                                           

)سٍسٍخ فْٕٛ األصة  37غـ  1ض٘بْ جــأظغ اٌغؼي ٌٍضوزٛع ِذّض سبِٟ اٌ( 1)
 َ( .1131اٌؼغثٟ ـ صاع اٌّؼبعف سٕخ 
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مغوذاسؾكمذبور مؼؽقن مأو م، ماظػـ مأػؾ مبـؿطممًؽوة ماالظؿزام سـ

اظؼصقدةماظؼدمييماظيتمطونماظشوسرمضبرصمسؾكمبدئفومبوظغزلم،م

مطونم مورمبو مواظدعـم، ماظدؼور مبؽوء مأو ماظقضقفمسؾكماظطؾؾم، أو

ػـماظشعريمواإلجودةمصقفمطؾػمذعراءمػذاماظؾقنمعـماظغزلمبوظ

م.مم(1)غفومسػيظذةم،مأومبوظعػيمألمطؾػفؿمبوظؾذةمألغفومأذدمعـ

مصـقنمممم مادؿقسى ماظؼدؼؿ ماألدب مسصقر معـ مسصًرا مند ومل

ماظغزلمعـؾؿومادؿقسؾفوماظعصرماألعقيم.

 ٔقفٛ وع الغصه العرزٙ :    

مسؾق متـطقي موعو ماظعذري ماظغزل مععوغل مأن معشوسرموعع معـ ف

عـمرؾقعيماظـػسماظؾشرؼيمصننمػذامماًءتؽقنمجزوسقارػمتؽودم

مظفمزلوتفموخصوئصفمؼبم مذعرًؼو مصـًو موترسرعموصور اظغزلمضدممنو

ماظلقودقيم ماظظروف مدوسدت مصؼد م، ماألعقي ماظعصر رحوب

مدػورمػذاماظؾقنمعـماظغزلم.زجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمسؾكماواال

مرشؾيم صؼدمأشدقمخؾػوءمبينمأعقيماألعقالمسؾكمذؾوبمايفوز

متطقرتمايقوةمؼبمإ مطؿو شلوئفؿمسـمذؽقنماظلقوديموايؽؿم،

ماظـراءم مػذا مغؿقفي مواضًقو متطقًرا ماظعصر مؼبمػذا االجؿؿوسقي

ماظـوسم مصؿققلمأطـر م، وتدصؼماألعقالمسؾكمخزائـمبينمأعقي

مودؽـكم مايضر مإظبمحقوة ماًقوم مودؽـك ماظؾداوة محقوة عـ

                                                           

 ـ صاع اٌّؼبعف . 17غــ 4أظغ دض٠ش األعثؼبء ٌكٗ دس١ٓ جـ ( 1)
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ماألع مأبـوء معـ مبوألجـوسماألخرى ماظعرب مواخؿؾط م، ؿماٌدن

م مصوعؿزجًماظـؼوصوتم، م، بعضمسوداتموتؼوظقدممبدأتاٌػؿقحي

مػذهماألعؿمتدبمؼبماجملؿؿعماظعربلم.

مواحؿػوز م، ماظـؾقة مسصر معـ ماظعصر ماظـوسمؼبمػذا مضرب ممظؽـ

ماألأ ماظعربقي موذقؿفؿ موتؼوظقدػؿ مبعوداتفؿ ماظـوس مضدمطـر صقؾي

م،ممإظبذؽؾم مواًالسي موبنيماجملقن مبقـفؿ محوجًرا مطؾرل حد

،مؾؾمػذاماجملؿؿعمظؾغزلماٌؽشقفمعقضقعمأخذمورٍدوجعؾمتؼ

مشلذام مميؽـ ماظذي ماظػـ مذظؽ مػق ماظعذري ماظغزل صؽون

مواجملؿؿعمأنمؼؿؾؼوهمبوظؼؾقلمواالدؿقلونمبدونمأنمصبدمحرًج

ماظضقابطمواظؼقؿمؼبماإل موسقارػفمؼبمضقء صصوحمسـمعشوسره

ماظؾقنمعـم ماظيتمتشؽؾمػذا م محؿكم م، رأؼـومماظغزلمؼبمرحوبفو

زػودمواظـلوكمؼدرجقنمؼبمسددمذعراءمػذاماظغزلمعـمبعضماظ

مبـمأذؼـيمأ ماىشؿلموسروة ماظرغبـمبـمأبلمسؿور عـولمسؾد

م.مم(1)وسؾقدماهللمبـمسؾدماهللمبـمسؿؾي

مععؿرمممم مبـ ماهلل مسؾد مبـ معبقؾ ماظؾقن مػذا مذعراء مأبرز وعـ

اظعذريماٌعروفمجبؿقؾمبـقـيم،موسؾكماظرشؿمعـمطـرماألخؾورم

تؿعؾؼمحبقوتفموضصيمحؾفمظؾـقـيمواخؿالفمػذهممواظرواؼوتماظيت

                                                           

ـ صاع اٌّؼبعف سٕخ  314( أظغ اٌؼػغ اإلسالِٟ صع ضٛلٟ ؾ١ف غـ 1)
1131 َ 
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اظرواؼوتموتضوربفومأحقوًغومصننمضصؿفمتؿؾكصمؼبمأغفمأحىمصؿوةم

م مبـً مبـقـي موػل مسؿقعؿف مأبـوء معـ مبـ مربقعيمحؾل مبـ حـ

م، متزالمماظعذري معو موػل م، مصغرًلا مشالًعو مؼزال معو موػق أحؾفو

م:م(1)جقؼرةمملمتدركمبعدم،موؼبمذظؽمؼؼقلم

م

ممزلــفوموظقدامصؾؿمؼسؾؼًماشلقىمعـ

مكمحؾفوموؼزؼدـقممؼـؿــكماظقـــإظم

مموــورموسدػــريمبوغؿظــًمسؿـوأصـق

مجدؼدمقًمصقفوماظدػرموػـوأبؾقم

م

وتغزلمعبقؾمبـقـيمصلورمذعرهمؼبماظؼؾقؾيمواظـوسم،مصؾؿوممممممممممممم

مألنمسودتفؿم م، موضـمسؾقفمبفو مردهمخوئؾو معـمأبقفو جوءمظقطؾؾفو

ؼزوجقامبـوتفؿمعـمتغزلمبفـمحؿكمالمؼؾقؼفؿممطوغًمتؼضلمبلال

ؼوهمدذلاميوشلوم،مصرصضمواظدػومإغفؿمزوجقػومإسورػوم،موؼؼولم:م

مرجالم مم-خرمعـمبينمسذرةمآأنمؼزوجفومعبقالموزوجفو م-أؼًضو

ممممممغؾقفمبينماألدقدم،موؼبمذظؽمؼؼقلممؼؼولمظف

م:مم(2)ؾقعبمممممم

ممكـــظؼدمصرحماظقاذقنمأنمصرعًمحؾؾ

مؾـىماظؾكــومجوغـــدتمظــــيمأومأبـــــبـقـم

                                                           

 .1111صاع ث١غٚد سٕخ  13,  11غـ ( 1)
 ِٚب ثؼض٘ب. 5ِمضِخ ص٠ٛأٗ غــ , ٚأظغ  31ص٠ٛأٗ غـ (  4)
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م

ملــــــؾموإغـــــومعبقـــالمؼـــؼؼقظقنمعف

م

مؾـــمعفـــيمعــــمبـقـــــؿمعوظلمســـــألضلم

ممفـــــونمأواغـــقممطــؾماظقــــأحؾؿوم،مصؼؾ

مكم؟مصؼؾؾماظققممأوسدتمبوظؼؿؾـأممأخشم

مميــــومزعقـــــالمغؾقفـــجفماقـــدمأغؽقـظؼ

م(1)متمذقيمخدلايمرّلماظؽشحمذـظطقػم

مميـــــومبـؿقؿـــــومدوسقــــدمرأؼــــؿمضــوط

مؾــػموالمرجــدمبؽــــؿمؼعؿـــــرمظـــــآلخم

مموـــــونمبقــــــذيمطــــإذامعومتراجعـوماظ

مؾـيمبوظؽقـــجرىماظدععمعـمسقينمبـقـم

مموــــومرؾؾؿفـــلمعـــلمععــوظقمترطًمسؼؾ

ملـوتمعـمسؼؾــــومصـــومٌــــمرالبقفـوظؽم

مموـذيمبفـصقووؼحمغػللمحلىمغػللماظ

ملـــفمأػؾـــىمبــــحمأػؾلمعومأصقــوؼووؼم

وضدمحوزمذعرمعبقؾمثـوءماظـؼودموأدرمضؾقبماظعشوقم،مومموممممم

مادؿفودهماظـؼودمضقظفم:

ممذيــيمبوظـــــمبـقــــوإغلمألرضكمع

م(2)بؾفظقمأبصرهماظقاذلمظؼرتمبالم

                                                           

 اٌطٜٛ : اٌّغاص ثٗ ٕ٘ب األقغاف , اٌشضي : اٌّّزٍئ.( 1)
 لغد ثالثٍٗ : ٘ضأد ٚسبٚسٗ ٚسىٕذ .( 4)
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م

مكــعم،موبوٌــــــــدؿطقأبالم،موبلنمالم

م

مؾماٌرجقمضدمخوبمأعؾفــوبوألعم

مملـضؼقلمتــوبوظـظرةماظعفؾكموبوي

مفـــلموأوائؾــــــرهمالمغؾؿؼـــــأواخم

مةاظذيمؼؼـعمبوظؼؾقؾم،موظقمطونمغظروضوظقامػذامػقماحملىم

أعالمعؾدًدامالمػذام،مأوموسًدامممطقالم،مأوممئاًلازموخورػيم،مأومرقًػ

ماظذيمؼؼقلمم:

ممؾـــؾمبـوئــوظلًمبراضمعـمخؾق

مؾــــــكمظفمبؼؾقـــــــؾموالمأرضـــضؾقم

م.(1)وظقسمبعوذؼممكءألنمػذامطالممعؽوصممممم

وبعـًمسوئشيمبـًمرؾقيمبـمسؾقدماهللمإظبمطـرلم،مممممممممممممممممممم

متؼ ماظذيمؼدسقكمإظبمعو قلمؼبمصؼوظًمظفم:ؼوبـمأبلمعبعيمعو

مذؽًم موظق متصػمعـمايلـمواىؿولم؟ موظقلًمسؾكمعو سزة

صرصًمذظؽمإظبمعـمػقمأوظبمبفمعـفومأغومأومعـؾلم،مصلغومأذرفم

عـمسزةموأوصؾم،موطوغًمسوئشيمضدمأرادتمأنمدبؿدلمعدىمحؾفم

م:مم(2)ظعزةمومتلؽفمبفومدونمدقاػوم،مصؼولمطـرل

                                                           

, ٚارجب٘بد إٌمض األصثٟ اٌؼغثٟ  414,  411أظغ اٌّٛضخ ٌٍّغػثبٟٔ غـ ( 1)
 ػؼح., ٚاٌج١ذ ٌىض١غ 117ألسزبطٔب اٌضوزٛع اٌّغدَٛ / ِذّض اٌسؼضٞ فغ٘ٛص غـ 

 قـ صاع ئد١بء اٌؼٍَٛ ث١غٚد . 322اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء غـ ( 4)
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م

موـــيمأنمتزؼؾــــرادتمخؾأومـــإذامع

م

م(1)ومايوجؾقيمأولـــــوضؾـومـــأبقـم

ممؽمسرصومإنمأردتموصوظـوــــدـقظق

ميمأوصؾــؽمايوجؾقــوسبـمظؿؾم

ممفـــوعمدراطــــؾمالمؼلؿطـــومعفـــشل

ملمايىمعومتؿققلـيمصــــودوبؼم

صؼوظًمسوئشيم:مواهللمظؼدمزلقؿينمظؽمخؾيموعومأغومظؽمخبؾيم،مممممم

دتم،مأالمضؾًمطؿومرأرؼدمذظؽموإنمأوسرضًمسؾكموصؾؽموعوم

م:م(2)ضولمعبقؾ

ممؾــًمبؾورــدمرضقـؽمضـوؼؼؾـمإغ

مؾـــزالماظؾورــــعـفومصفؾمؼبماسؿم

ممفـــىمحدؼـــــــمأحـــوظؾورؾممم

موذلـضماظؾــعـماظؾغقإظبمَّمأذفكمم

مموــــوموصؾفـــيمسؾقـــــربمسورضـــوظ

موزلـــــقلماشلـــــدمدبؾطفمبؼـبوىم

ممرــــدمتلؿـــىمبعــصلجؾؿفومؼبماي

ميمسـموصوظؽمذوشؾلـلمبـقــــحؾم

                                                           

 رؼ٠ٍٕب : رفغلٕب .( 1)
 قـ صاع ئد١بء اٌؼٍَٛ ث١غٚد . 325,  322اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء غـ ( 4)
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م

مدرمضالعيـــــلمطؼــونمؼبمضؾؾـظقمط

م

مؽمأومأتؿؽمردوئؾلـىموصؾؿـــحم

غـقؼيمأنمعبقالمأصدقمؼبمصؼدمأدرطًمسوئشيمحبودؿفوماألممممممم

فمعـمطـرلم،مصؼدمذغؾفمحىمصوحؾؿفم،موعؾؽمسؾقفمضؾؾفمصؾؿمؾح

مظغرلػ مضالعي معؼدار مصقف مؼؾؼ مضعػمأعوم مصؼد مطـرل مأعو م، ولمأو

مو موملمؼزدمأاخؿؾور درعمبعضموصوظفمسؾكمأولمعـمأوعلتمظفم،

مشل مٌو مشرلػو معـ مأوظب مصوحؾؿف مجعؾ مؼبمسؾك مدوبؼي معـ و

ممثيمايى موعـ م، ماظصودق ماحملى مبصـقع مػذا موظقس ،

مرلم.ادؿقلـًمسوئشيمأبقوتمعبقؾموضدعؿفومسؾكمأبقوتمطؾب

ممممم مؼبمػذا مىؿقؾ مؼلؿفود مؼبموممو مضقظف ماظغزل معـ اظؾقن

م:م(1)بـقـي

ممىمعقعيــىمبويــشلومؼبمدقادماظؼؾ

مرفــــقتمتشـــػلماٌقتمأومطودتمسؾكماٌم

ممرةــــمعــــسمؼوبــــوعومذطرتؽماظـػ

مػــــــــــسمتؿؾـــرمإالمطودتماظـػـــــماظدػـــــعم

مميــــرةموادؿؽوغــــــلمزصـــوإالماسذلتـ

م(2)ذرفـــعمؼـــــــماظدعــــــعموجودمشلومدفؾم

                                                           

 . 25, ٚأظغ اٌؼطبق اٌضالصخ ٌؼوٟ ِجبعن غــ 34ص٠ٛأٗ غـ ( 1)
 ح .اٌسجً )ثفزخ اٌس١ٓ ٚسىْٛ اٌج١ُ( : اٌضٌٛ اٌؼظ١ّخ ٍِّٛء( 4)
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مميـــوعومادؿطرصًمغػللمحدؼـومًؾ

مرفـــــــــــــؽمأرــــــــفمإالمحدؼــــــــرمبـــــــــأدم

ممؿــــمذطرتؽـــوبنيماظصػومواٌروتق

م(1)ػـــوعموعقجـــــوسمدـــــػم،مواظـــــمبكؿؾم

ممرةـــؽمعـــدمذطرتــــوسـدمرقاؼبمض

متم،مبؾمطودتمسؾكماٌقتمتضعػقلماٌػم

مم

م:(2)ِا عٍْ ٔقٕلْ حني حذبٕم
م

مموـــؾمدونموصؾفــننمضبفؾقػومأومضبــص

مرــــــــدمأعقــــيمواٍشمأوموسقـــــعؼوظم

مموــؿمإظقؽـــــمدائــصؾؿمضبفؾقامسقينممس

مضؿرليم(3)وظـمميؾؽقامعومضدمصبـم

ممقىـقمعومأالضلمعـماشلــكماهللمأذؽـــإظ

مرـــــلموزصقـــرقمتعؿودغـــمحــــوعم

مموـــمايشــلمبورــىمصـوعـمطربمظؾق

مرـؾمايزنمشرلمضصقـــؾمرقؼــــوظقم

ممرةـــــلمبعنيمشزؼــكمغػلــــــدلبؽلمسؾ

مرـــقــمؼبماظقثوقمأدــوءمحزؼــــبؽم

                                                           

 ِٛجف : ِسغع .( 1)
 .11ص٠ٛأٗ غــ ( 4)
 ٠جٓ : ٠سزغ .( 3)
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ممقىــــرماظــــؾمأنمؼظفـــومضؾــًوطـومعبقع

مرورـــــــلمشؾطيمودـــؿمحوظـــــبلغعم

مموــدتمظـــــكمبــــقنمحؿـصؿومبرحماظقاذ

مقرــــيمبظفــقىمعؼؾقبـقنماشلـــبطم

ممظؼدمطـًمحلىماظـػسمظقمدامموصؾـو

مرورـــــوعمشــــومعؿــــوماظدغقـــوظؽـؿم

ممرهـوظقمأنماعرأمأخػكماشلقىمسـمضؿق

مؿمبذظؽمضؿرليـؿمؼعؾـــًموظــٌم

ماظؾقمممممم متؿشوبفمووربفؿمسؾكمأنمذعراءمػذا نماظغزظلمطـرلامعو

موتؿالضكم م، مخقاررػؿ مصؿؿقارد م، م،مأاظعورػقي موععوغقفؿ صؽورػؿ

موم.ذعورمإظقفؿمواالغؿقولمأحقوًغصقؼعماًؾطمؼبمغلؾيماأل

م،ممممممممممم ماٌعوغل موضرب م، مواظقضقح مبوظلفقظي مأذعورػؿ وتؿؿقز

موالمندمؼبم ماظؾقنمعـماظغزلم، مػذا مؼؿـودىمورؾقعي معو وػق

مرػؿمتؽؾًػوموالمعقاًلمإظبمادؿكدامماحمللـوتماظؾػظقيمأوموعأذ

اظؾدؼعقيمإالمعومأتكمسػقماًوررمشرلمعؿؽؾػم،موالمغؾؿسمصقفوممممم

مشقًص موال م، ماظؿصقؼرمشؿقًضو موراء مجرًؼو مأو م، ماٌعوغل موراء و

واًقولمإالمؼبمعقاضعمربددةمتـؾـؼمعـمواضعماظؿفربيم،موالم

متػؿعؾمإلثرائفوم.

موضربفوموؾىمسؾكمأذعوتغمممممممم ماظعؾورةم، مودفقظي رػؿماٌؾوذرةم،
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موغؾؿسمؼبمأذعورمطـرلعـفؿمخقًطومماظؾففيعـم م، اظشعؾقيمأحقوًغو

مضصقًصوم.

مظعىماًقولمدوًرمممم مطؾرًلورمبو موضصصما مؼبمغلٍمعغوعراتفؿ ا

مرػؿم،وحقوتفؿم،مورمبومصـعمبعضماظرواةمضصًصومظؿػلرلمبعضمأذع

ماظؼصصمواضًع مػذه متؿشوبف مضصيمصؼد مذوطؾي مصعؾك م، مخقواًل مأو و

عبقؾمععمبـقـيمتؼعمأومتـلٍمضصيمضقسمبـماٌؾقحمععمصوحؾؿفم

عـمأبـوءمسؿقعؿفم،موضدمتعؾؼمبفومضقسموػؿومم-أؼضوم-ظقؾكمصفلم

صغرلانمؼرسقونمإظقفؿمطؿومتعؾؼمعبقؾمصوحؾؿفمبـقـيمعـذمغعقعيم

م:م(1)أزوصرػؿوم،موؼبمػذامؼؼقلمضقسم

ممرةــصغقمّرــلمشـتعؾؼًمظقؾكموػ

مؿـؿمؼؾدمظألترابمعـمثدؼفومحفــوظم

مموـكماظؾفؿمؼوظقًمأغـــصؾقونمغرس

مؿـرماظؾفـإظبماظققممملمغؽدلموملمتؽؾم

ممم مصشو محؿك م، مبفو موتغزظف م موػقوعف م، مشلو محؾف م،مأواذؿد عرػؿو

مظؾعوداتمأصقفؾفوم بقػومسـفم،مصؾؿومتؼدممًطؾؿفومرصضفمواظدػو

مأغفؿمالمواظؿؼوظقدماظيتمحوظًمدونمزواجمعبق موػق م، ؾمبؾـقـي

ؼزوجقنمبـوتفؿمعـمؼشؾىمبفـمحؿكمالمؼؼولمإغفؿمزوجقهمدرءام

ظؾعورمأومدذلامظؾػضققيم،مثؿمرصعمواظدػومأعرمضقسمإظبماظلؾطونم
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م،موػقم مأومتعرضمشلو اظذيمأػدرمدعفمإنمػقمترددمسؾكمدارػو

م.ععمعبقؾمحنيمذؽوهمأػؾمبـقـيمإظقفسنيمعومصعؾفماظقاظلم

مطممممممممم مغلىموأميو موعو م، ماظعشوق مضصصمػمالء مؼب ماألعر ون

مضدم مصنغفؿ م، ماظعورػقي معغوعراتفؿ ماًقولمحقل مغلفف مأو إظقفؿ

ضقؼيماٌعدلةمسـمذعورماظرأثرواماٌؽؿؾيماألدبقيمبؽؿمػوئؾمعـماأل

،موايىماظعذريماًوظصم،مععمصدقماظؿفربيماٌشوسرماىقوذي

مورضيماظعؾورةم.

ماظعذريمممممممم ماظشوسر مادؿطوع مربؾقبؿفممصؼد مسؾك مؼضػل أن

مسـ م مصوٌرأة مجـلفو مبـوت مدوئر مسـ ممتقزػو اظشوسرممدسلوئؾ

اظعذريمعـولمرائعم،مالمهددهماألوػومموالماظظـقنم،مػلمجـقيم

مظؾلًمثقوبماٌرأةمظؿكؾؾفموتلؿؾقفمبالمترصؼموالمادؿؾؼوءم.

وايىماظعذريمػقمععرطيمسـقػيمتؼعمؼبمعقداغنيم:ماألولممممممممم

بنيماظشوسرموػقاهم،مواظـوغلمعقدانماظؼؿولمبنيممعقدانماظصراع

مإالم متـول مال مسصؿوء مزؾقي مؼطورد موإمنو م، مؼفقاه موعـ اظشوسر

مبوضؿقومماألػقالمصققمضؿؿماىؾولم...

وػقمؼبمم-وػؾمطونمميؽـمأنمؼػؿكرماظعذرؼقنمبوظعػوفممممممممم

ظقملمؼؽـمذظؽماظعػوفمسالعيمضقةمم-سرفماظػققلمعـماًقؾيم

ملقطرةمسؾكمأػقاءماظـػسم...سورعيممتـؾماظ

موأوظؽؽمػؿماحملؾقنماظعذرؼقنم،م مايىماظعذريم، ذظؽمػق
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صقوبمتؾؽماظعقارػمطوغقامسؾكمدرجيمواحدةمأضقلمبلنمأوعوم

مأغفؿم موظؽـمعـماٌمطد مواظعػوفم، مواظلؿق مؼبمأاظطفر دفؿقا

إعدادماظعربلمبصػيمسوعيموصـماظغزلمبصػيمخوصيمبشؿوئؾمرصقعيم

دمؼذلٍمبفوماظعوذؼقنم،موؼؿـوضؾفوماظـوسمجعؾًمعـمذعرػؿمأشورؼ

موػذامررفمعـمترغقؿوتمػمالءماظعوذؼنيم.م(1)جقالمبعدمجقؾ

م:م(2)ؼؼقلمضقسمبـماٌؾقحمممم

مموحــؾماظصؾــوةماظؾقؾمعومصعــرس

مالحــــفماٌــــئؾاًمأوـــوعومصعؾم

ممماديــقامصـوعومبولماظذؼـمدؾ

مؿمرواحـــدمبفــــجأممأقامـــضوعأم

مموتــــقممععؾؼـــولماظـفــومبــوع

مراحـــومبــسمشلـبؼؾىماظصىمظقم

ممديــــؾمؼغـنماظؼؾىمظقؾيمضقلط

مراحـــيمأومؼــــــكماظعوعرؼــــبؾقؾم

ممًـــركمصؾوتــومذـــوةمشرػــــضط

موحــــؼماىــــدمسؾــووذمبفموضم

ممرــركمبؼػـــونمضدمتـــومصرخــــشل

موحـــــــــفماظرؼـــومتصػؼــــوسشفؿم
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مموـــوحمػؾــذامزلعمػؾقبماظرؼإ

موحــــلماظرؼـــتلومتـــــــوالمأعـــوضم

ممكـــومترجـــًمعــصالمبوظؾقؾمغوظ

مراحـــلماظصؾحمطونمظفمبــوالمصم

ممراسوةماظؾقؾمطقغقامطقػمذؽؿؿ

مدمأودىمبلمايىماٌؿوحــصؼم

قيماظؼؾؼيماٌؿقترةمصؼؾؾفمؼبمخػؼوغفمواضطرابفمموحرطؿفماظدائمممم

ذؾفمعومؼؽقنمبؼطوةموضعًمؼبمذركم،موسؾؼمجـوحفومخبققرفم،مأ

م،مزو موراءػو مخؾػؿف معو محرطؿف موسـػ مواضطرابفو مضؾؼفو معـ اد

مؼبم مؼبمعفىماظرؼوحموػؿو مبؼػر مترطؿفؿو مضد مصرخونمشلو وػؿو

المبوظؾقؾمماغؿظورمسقدتفوم،موععمذظؽمعومطونمشلوماالماظلالعيمدؾقال

موالمبوظـفورم.

م

م:م(1)وعـمجقدمذعرهمأؼضومضقظفمممم

م

ممســــظؿؿألمــلمإنمالمتؾؽقوغــــــــخؾقؾ

موــــــكمظقــلمبؽـخؾقالمإذامأغزصًمدععم

مميــــــوعمإالمصؾوبـــــرفماألبؼـــومأذــصؿ

موــــورمإالمتداوؼــــــــدماألذعـــــــوالمأغشم
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مموـــاظشؿقؿنيمبعدعاهللمعممــدمصبؿــــــوض

موــــــمأالمتالضقــــــؾماظظـــــــــونمطؼظم

ــًوماهللمأضقاعـــح مموــــــقنمإغـــــــومؼؼقظــــ

مىمذوصًقوــومرقالماظدػرمظؾقــــوجدغم

ممدــــــلمذاتمعمصــوسفديمبؾقؾكموػ

موـــكماٌقاذقــــــومبوظعشـــــــردمسؾقــــتم

مموــــــابـفمىمبـقــــكموذـــصشىمبـقمظقؾ

مومػقوـمادمطؿـــكمؼبماظػـــظقؾمقالــوأسم

ممذيــــؽماظـــلمالمواهللمالمأعؾــــــخؾقؾ

موـــؼبمظقؾكموالمعومضضكمظقمكماهللـــضضم

مموــــؾفحبلمــــــريموابؿالغـــــضضوػومظغق

موـكمابؿالغقــــرمظقؾــــــشقمهـــــصفالمبشم

ممزلـــــوءمعــــــلمأنمتقؿــــــوخدلممتوغ

موـكمإذامعوماظصقػمأظؼكماٌرادقـــظؾقؾم

ممًــصفذىمذفقرماظصقػمسـومضدماغؼض

موـــكماٌراعقــــلمبؾقؾـومظؾـقىمترعـــصؿم

مميمدارهـــــــــــقمأنمواشمبوظقؿوعــــــــصؾ

موـظقمدىوداريمبلسؾكمحضرعقتماػؿم

مموـــــقامبالدػـــــصننممتـعقامظقؾكموهؿ

موــــّلماظؼقاصقــــسؾقامــّكمصؾـمهؿــــسؾم
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مموــــلمأحؾفـــــدماهللمأغـــــدمســــــفصلذ

موــــديمصؿومسـدػومظقــــسـموــــذامشلـــصفم

مموــــومظغرلغـــروفمعـفـــكماهللمبوٌعـضض

موــراممضضكمظقــلمواظغــــققمعـــــوبوظشم

ممؽـــــومأممعوظــــًمؼــــذيمأعؾــوإنماظ

موــــــونمصمادؼـــوادؿفديمـــأذوبمصقؼم

مميـــدمظقؾــــــيمبعـــــلمظقؾــــاظؾقوظمدُّــــِسُأ

موـــدماظؾقوظقــــرامالمأســــــوضدمسشًمدػم

مملـــقتمظعؾـــــــماظؾقـــــوأخرجمعـمبق

موــــدثمسـؽماظـػسمبوظؾقؾمخوظقــــأحم

مموــــًمسبقػـــؿًمميــأراغلمإذامصؾق

موـكمورائقــونماٌصؾــلموإنمطـــبقجفم

مموــــمحؾفـــــــلمإذراكموظؽــــــومبــــوع

موـوسظؿماىقىمأسقوماظطؾقىماٌداوؼم

مموــؼمازلفـــومواصــأحىمعـماألزلوءمع

مداغقوـــفمعـــونمعــــــفمأومطـــــــأوماذؾفم

ممومبلمغعليــوعمكــــلمألدؿغشــــــوإغ

موـــكمخقوظقـؼؾؼؽمــــوالمعـــــــؾمخقــــــظعم

مميــــرمرضقــــرمإالمأنمظؾلقــػلماظلق

موـــــرمراضقــــــوماظدػـــــلمالمأظؼكمشلـــــوإغم
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ممؽـــــماألحؾوبمؼومأممعوظـــــظؽـمزع

موــــلمصمادؼــــــىماظذيمصـصؿومزعـمايم

ممكــصقوربمإذمصرلتمظقؾكمػلماٌـ

موــــومظقــــــفومزغؿــــــومطؿـــــلمبعقـقفـــــصزغم

مموــــكّمموأػؾفـــــومإظـــــــــــوإالمصؾغضف

موــــــًماظدواػقـــــدمظؼقـــــكمضـصنغلمبؾقؾم

ممفــكمؼؼؿؾماٌرءمغػلـــسؾكمعـؾمظقؾ

موإنمطوغًمعـمظقؾكمسؾكماظقلسمرووؼوم

مموـبكمصؼرــــقامبؾقؾـــــــخؾقؾلمإنمضـ

موــرامظقـــونموادؿغػـــــشمواألطػـــظلماظـعم

م

ومأنمدوععمتدصؼماٌعوغلموسؿؼماظؿفربيموصدقماظشعقرمصقؾممممم

مؼـػسمأملماى مجعؾف مممو ماظشققمطونمصققمروضؿف قىمعؽوبدة

مطونم موإن م" موأػؾفو مإظل مصؾغضفو م"وإال مبؼقظف ماظؾقسي مػذه سـ

مأنمؼؾحمؼبم مبؾمطونمسؾقف م، مإظقف مأالمؼطؾىمتؾغقضفو األوظبمبف

ممرؾىماظرضومواظـقالم،موظؽـف

خرلمحنيمضررمأنمغلقوغفومأومتـودقفومادؿدركماألعرمؼبمبقؿفماألممممم

مأعرمشرلمواردموالمدواءممظفممإالمغعشفموأطػوغفم.

ممممممممم مضدموضعمطـرًلامؼبماإلؼطوء مالمأوععمم-وإنمطونماظشوسر غـو
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معراسوةمأصقلماظصـعيمئًؿاظقفمدإغؾؿؿسماألسذارمظؾشوسرموغطؾم و

ماظؾغقؼي مبضقابطفو ممواالظؿزام مرضيمم-واإلؼؼوسقي مأن مأوطد صنغل

ماٌعـ موتدصؼ م، موحالوتفو مؼبممكاظعؾورة ماظشوسر موادؿغراق ،

موربؿفم،مؼؽودمؼـللماٌؿؾؼلمػذهماشلـوتماإلؼؼوسقيم.

 الغصه الصسٖح :  

منومػقمسؿرمبـمإوصورسمػذاماٌقدانمؼبماظعصرماألعقيممممممممم

وطـرةممبلمربقعيماٌكزوعلم،موضدمسؾبرفمسؿرمبغزظفماٌؽشقفمأ

تعرضفمظؾـلوءمحؿكمؼبماظطقافموايٍم،موضدمظؼقفمسؾدماٌؾؽم

التعؾؿمأغؽمموبـمعروانمبوٌدؼـيمصؼولمظفم:مؼوصودؼمأعومأنمضرؼًش

م:م(1)ػومتقبيم،مأظلًماظؼوئؾملأرقشلومصؾقةموأبط

ممشـلمضرؼـقالمأنمتعـػــــوظ

مؼــعؼولماظـوصحماألدغكماظشػقم

مملـومضؾؾقـــًمإذاماظؿؼقــــظؼؾ

مؼـرماظطرؼـــكمزفـــومسؾــوظقمطـم

وؼصقرمسؿرمغػلفمععشقًضومتؿفوصًمسؾكمحؾفموتؿعرضمظفم،ممممم

موتلعكمؼبمأثرهموػقماظذيمؼلبكموؼذلصعم،مسؾكمذوطؾيمضقظف:

ممكـتعرصـماظػؿأضوظًماظؽدلىم

مضوظًماظقدطكمغعؿمػذامغعؿم

                                                           

 . 373اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء غـ ( 1)
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مموــدمتقؿؿفـرىموضـًماظصغـضوظ

مرــضدمسرصـوهموػؾمطبػكماظؼؿم

مقظفم:وض

مموـــومهدثفـــــشلمٍبرلًمظؿــضوظ

مرــقافمؼبمسؿــــدنماظطــظـػلم

مموــــفمظقعرصـــــديمظـضقعلمتص

مرـــلمخػـثؿماشؿزؼفمؼومأخًمصم

ممكــــفمصلبــــضوظًمشلومضدمشؿزت

مرتمتلعكمسؾكمأثرهــثؿمادؾطم

وضدمذوركمسؿرمبـمأبلمربقعيمؼبمػذاماظػـمذعراءمآخرونمممممممم

مؼطؾؾقنمألوط مصفؿمعبقًعو مووضوحماظقؿـم، مواظعرجلم، حقصم،

اٌرأةم،موؼؾققنمؼبمرؾؾفوم،موؼؾؼقنمعـمحقشلومذؾوكماإلشراءم،م

وضدمؼصقرونمعػوتـفومأومعومؼـوظقنمعـفوم،موالمبلسمأحقوًغومعـمأنم

مصؼدم مسؿر مأعو م، مؼـرلونمؼبمغػقدفؿمعـمرؼؾي ممبو مأػؾفو ؼلؿػزوا

سؾقفمتؿضرعمإظقفموتلؿعطػفم،ممعؿفوظؽيمةمتقزمبؿقففموتصقؼرماٌرأ

م.(1)طؿومرؾعمذعرهمبطوبعمضصصمأومحقاري

ماظقؿـمممممممممممممم مأبم(2)وؼذػىموضوح مبـ مربقعيمعذػىمسؿر ل

                                                           

 ِٚب ثؼض٘ب. 321ِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف غـ أظغ اٌؼػغ اإلسال( 1)
٘ٛ ػجض اٌغدّٓ ثٓ ئسّبػ١ً ٌمت ثٛؾبح ا١ٌّٓ ٌجّبٌٗ ٚثٙبئٗ , ٠ٚظ٘ت اوضغ ( 4)

 ضؼغٖ فٟ اٌغؼي ٠ّٚزبػ ضؼغٖ ثبٌغلٗ ٚاٌسٌٙٛخ .
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مم.ؼبمروبعفمايقاريماظؼصصم

وخقصفـمسؾقفمم،وؼبمإزفورمطؾػماظـلوءمبفم،موادؿفوبؿفـمظفمممم

مؼصقرهمظأ موصـعمايقؾيمظالظؿؼوءمبفم،مسؾكمسبقمعو م، ـومؼبمحقوغو

م:م(1)ػذامايقارماظذيمدارمبقـفموبنيمصوحؾؿفمروضيمؼؼقل

مموــمدارغـًم:مأالمالمتؾفــــضوظ

مرــــــــؾمشوئــــومرجـــــإنمأبوغم

ممرةــىمشـــًم:مصنغلمروظـــضؾ

مرـــورممبوتـــفمودقؼلمصــــــعـم

مموــضوظً:مصننماظؼصرمعـمدوغـ

ملمصقضفمزوػرـــــًم:مصنغـــــضؾم

مموـظًم:مصننماظؾقرمعـمدوغـضو

مرــــلمدوبحمعوػـــًمصنغـــــضؾم

مميــضوظًم:مصققظلمإخقةمدؾع

مرـلمشوظىمضوػــــصنغمًم:ــــضؾم

مموــضمبقــــٌمرابــضوظًم:مصؾق

مرــــدمسوضــــــلمأدـــًمصنغـــضؾم

مموـــمصقضـــننماهللمعـــضوظً:مص

مرـــؿمشوصـــلمراحــــضؾًم:مصربم

مم

                                                           

 . 32,  33غـ  1األغبٟٔ جـ ( 1)



99 
 

مومحفيــدمأسققؿــــً:مظؼـــضوظ

م(1)عماظلوعرـــصلتمإذامعومػفم

ممدؼطمسؾقـومطلقضطماظـدىلص

مرــــــــوهموالمزاجــــــيمالمغــــظقؾم

ممممممممم موضوحمتؼػمعـف موتـفوهمعقضػمصصوحؾي اظـوصحماظشػقؼم،

سـماظزؼورةمخقًصومسؾقفمعـماظصعوبماظيتمتعذلضفم،مصفـوكمواظدػوم

اظلؾعيم،مواظؼصرمواظؾقرم،مواظؾقٌماظرابضم،مواهللماظغوئرموإخقتفوم

مصفقم مايفٍم، مطؾمػذه مؼؼطعمسؾقفو موظؽـف م، مغوزر عـمصقضفؿو

ذفوعمؼلؿطقعمأنمضبوربمؼبمطؾماىؾفوتم،مصققماىدرانم،م

مموؼب مراحؿ مصغوصر مربف مأعو م، ماظلقد موأعوم م، موأعوممم(2)اظؾقور ،

ماال معـلوضيمسبق مأو معضطرة موإصرارهمودمغػلفو دؿفوبيمسزميؿف

م،مصؿلؿلؾؿمظفموتضربمظفمعقسًدامإذامعومػفعماظلوعر.ظف

بؾمإغفمظقؾدومأطـرمصراحيمحنيمؼصقرمغػلفمعطؾقبومسؾكمشرارممم

م:مم(3)عومطونمؼصـعمسؿرمبـمأبلمربقعيمصقؼقلم

م

ممؿــًمصرزغومضؾًمطقػمأزورطــضؾ

ملــركمخوذـوماعرؤمًروجمدــوأغم

                                                           

 ٘جغ : ٔبْ , اٌسبِغ : اٌظٞ ٠سٙغ ٌٍّسبِغح , ٟٚ٘ دض٠ش ا١ًٌٍ .( 1)
اٌظٞ رؿّٓ ٘ظا اٌّؼٕٝ ِفبوٙخ ضؼغ٠خ , عثّب ادزٍّٙب اٌطؼغ , ٌىٓ فٟ اٌج١ذ ( 4)

 اٌض٠ٓ ٚاٌشٍك اٌم٠ُٛ ال ٠ذزّالْ ِضً ٘ظا ٚال٠ج١ؼأٗ.
 .31غـ  1األغبٟٔ جـ ( 3)
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مموــــومععـــضؾًمصؽـمظعؿقعيتمدؾؿ

موشـػمإلخقتلماظذؼـممتـــاظطوم

ممـــــعآورةمــــــؿمزؼـــومععفـــــصؿزورغ

ملــــسمبػوذــــوموضوحمظقؼرمـــواظلم

م

موؼؿعؾؾمبلغفمطبشكممممممممممم م، مصقؿقفمسؾقفو تطؾىمصوحؾؿفمزؼورتفم،

م،مصؿغرؼفمبلنمؼؿؾطػمألسؿوعفوم أنمؼظفرمأعرػوموؼـؽشػمدرػؿو

مبقـف ماظصداضي متؽقن محؿك مععفؿمموإخقاتفو مصقزورػو م، وبقـفؿ

مزؼورةمأعـمدونمأنمؼذاعمشلؿومدرمأومؼـؽشػمشلؿومأعرم.

:(م1)وؼؽشػموضوحمسـمصقرةمأخرىمعـمشزظفماٌوجـمصقؼقلم
م

م

مموــؾمبعدعــدؾأوحموـــؾموضــــترج

مؿـتؽفؾمحقـومؼبماظؽفقلموعوماحؿؾم

مميـــــقارضمرػؾـــوءماظعـوسؾؼمبقض

مؿــــظـليماـــــرافمرقؾــزبضؾيماألرم

ممًــومغقظقينمتؾلؿًمؼقًعــــإذامضؾ

موذماهللمعـمصعؾمعومحرمـــًمععـوضوظم

مموــصؿومغقظًمحؿكمتضرسًمسـدػ

م(1)وأسؾؿؿفومعومرخصماهللمؼبماظؾؿؿم

                                                           

 . 31, 33ظ ـ 1األغبٟٔ جـ ( 1)
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صؿومزلعمربؿدمبـماٌـؽدرماظؾقًماألخرلمضقؽم،موضولم:مممممم

مإنمطونموضوحمإالمعػؿقومظـػلف.

م:الغصه التكمٗدٙ

وػذاماظغزلمملمطبؾمعـفمسصرمعـماظعصقرم،مبؾمإنمابـممممممممممممممم

ماظدؼورم مبذطر مصقفو مابؿدأ مإمنو ماظؼصقد معؼصد مأن مظقمطد ضؿقؾي

موادؿقضػم م، ماظربع موخورى م، موذؽو مصؾؽك م، مواآلثور واظدعـ

مإذمطونم م، ماظطوسـنيمسـفو مظذطرمأػؾفو اظرصقؼمظقفعؾمذظؽمدؾؾو

مايؾقل مؼب ماظعؿد مسؾمغوزظي معو مخالف مسؾك مغوزظيمواظظعـ قف

اٌدرم،مالغؿؼوشلؿمسـمعوءماظبمعوءم،مواغؿفوسفؿماظؽالم،موتؿؾعفؿم

مذدة معلوضطماظغقٌمحقٌمطونمثؿموصؾمذظؽمبوظـلقىمصشؽو

مظقؿقؾمسبقهم مواظشققم، موصرطماظصؾوبي مواملماظػراقم، م، اظقجد

اظؼؾقبم،موؼصرفمإظقفماظقجقهم،مثؿمؼـؿؼؾمإظبموصػمرحؾؿفمأوم

م.(2)غوضؿفم،مثؿماظبمشرضفم

مصؾؿمممممممممممم ماظلؾقؾ مػذا مدؾؽ معـ ماجملقد ماظشوسر مأن وؼرى

                                                                                                                             

ٚ٘ظٖ أ٠ًؿب ِفبوٙخ , ٌىٓ ثٙب ِغبٌكخ ضغػ١خ , فأوضغ أً٘ اٌؼٍُ ثبٌٍغخ ػٍٝ أْ ( 1)
 ال اٌٍُّ" ثّؼٕٝ اٌٛاٚ , ٚػ١ٍٗ لٛي ػّغٚ ثٓ ِؼض ٠ىغة اٌج١ضٞ.ئال فٟ لٌٛٗ "ئ

 ٚوً أر ِفبعلٗ أسٖٛ ٌؼّغ أث١ه ئال اٌفغلضاْ
أٞ ٚاٌفغلضاْ , ٚػ١ٍٗ ٠ىْٛ اٌّؼٕٝ : ٠جزٕجْٛ وجبئغ األصُ ٚاٌفٛادص ٚاٌٍُّ , 
ٚػٍٝ فغؼ أْ اٌٍُّ ِؼفٛ ػٕٗ ففؼً ٚؾبح ١ٌس ِٓ اٌٍُّ , ئّٔب ٟ٘ ِفبوٙخ 

 خ ضبػغ .اٌطؼغاء أٚ سالػ
 . 31اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء الثٓ لز١جخ ظ ( 4)
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طقدغومسؾكمأنماظشوسرمالمؼـؾغلمأنمؼقضعمل،موععمتم(1)ؼعدلمسـفم

م مثوبؿأؼبمضقاظىمأو مواخؿقورمميرر م، مضصقدة مؼبمبـوء محر موإغف ،

ضوظؾفوموإرورػوم،معومداممؼعدلمسـموربيمذعقرؼيمصودضيم،مبؾمسؾقفم

إنمملمؼؽـمظفمإظقفمدؾقؾم،مصنغـوممأالمؼػؿعؾماظغزلمأومبؽوءماظطؾؾ

بـمضؿقؾيماغمطدمأؼضومأنممنطماظؼصقدةماىوػؾقيماظذيمدسوماظقفم

معـم مطـرل مسؼؾقي مسؾك معلقطًرا مزؾ مضد ماظـؼود معـ متوبعف وعـ

مطونمذظؽمعـم محؿكمظق م، ماألدبماٌكؿؾػي مسدلمسصقر اظشعراء

مضؾقؾمإزفورماظؼدرةمسؾكماظؿصرفمؼبمذؿكمصـقنماظشعرم.

م مأنمدوظي متؿعصىمظؿورطبفومومبو مأسرابقي مطوغًمسربقي بينمأعقي

وتراثفومصننممنطماظؼصقدةماىوػؾقيمزؾمعلقطًرامسؾكمذعرمػذام

اظعصرم،مصودؿفؾمأطـرماظشعراءمضصوئدػؿمبوظغزلمأومبؽوءماظطؾؾم،م

ماألخطؾم مبفو مؼففق مضصقدة مؼبمعطؾع مجرؼر مضقل مذظؽ وعـ

م:مم(2)بينمتغؾىموضقعف

م

مماللـــريماألـــداةمبراعـــكماظغــح

موالـدهمصلحـــــودممسفــــــومتؼــــرزلم

ممودرتــإنماظغقاديمواظلقاريمش

موالــــفموذبـــــومبـــــحمزبذلضــظؾرؼم

                                                           

 . 31اٌّغجغ اٌسبثك ظ ( 1)
 ـ صاع غبصع ث١غٚد . 344جّٙغح أضؼبع اٌؼغة ظ ( 4)
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ممأصؾقًمبعدمعبقعمأػؾؽمدعـي

مالالـــــربيمـــــربؾًمــــــضػًراموطـم

ممزالـملمؼؾبؾػمعـؾؽمبعدماػؾؽمعـ

موالـــوءمدفـصلؼقًمعـمغقءماظلؿم

مموـػؾفأورموـــماظدؼـسفؾًمعوظؼدم

مبداالدلماألـــػمؼؾــــــواظدػرمطقم

ممرتـضصأدمـؼًمراحؾيماظصؾومضأور

م(1)والـًماظذلحـــؾموعؾـبعدماٌذؼم

ممؾـــيمسوضــــقممبرضـــنماظظغوئـمؼإ

موالــــضدمػفـمذامخؾؾمصزدنمخؾم

ممًـػومماظػمادمبذطرػـموضدمعض

موالـــقممصؿــــــجـقيماظـفأبوظؾقؾمم

مموـــميوغفإؾمــــيمسوضــــمبرضــصفعؾ

موالــــــــمسلــــــععزمراعؿقأوجعؾـمم

ممؾـؼوظقًمذعريمؼقممدارتمصؾص

مردنمدالالـــلمأممؼــــــؼردنمضؿؾأم

ممؾــــمصقذبــؿمسؿوؼؿقــصؾقمأنمسص

موالــــــأغزالماألوسملـــــومحـقــزلعم

مم

                                                           

 اٌظ١ًِ : ؾغة ِٓ اٌس١غ سغ٠غ .( 1)
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مرتمبؿغؾىـــمإذاماصؿكــــالمؼؿصؾ

ميموعبوالـــرفمزؼــــــمزخــــوظؾلم

موػلماظيتمؼؼقلمصقفوم:ممم

مموـقهمتغؾىمإغفـــــــحماإلظفموجــــضؾ

موالــــكمععورلومودؾــــــًمسؾـــػوغم

ممدــقاممبقؿـسؾدواماظصؾقىموطذب

موالـــــقامعقؽـــــؾموطذبــــــوجبدلئقم

ممىـــــيمؼبمتغؾـــــــالمتطؾنبمخموظ

مؿمأخقاالــــــرممعـفــــــٍمأطـــصوظزغم

م

م
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 أضئمٛ الفصن الجالح

 أٔال : األضئمٛ املكالٗٛ 

مم1س ماذطر مم–: ماظغزلمععماظؿؿـقؾمبؾقًمم–إعبواًل مبقؿنيمأضلوم أو

مظؽؾمضلؿم؟

م:معـمأضلومماظغزلم:ماظغزلماظعذريم،مصؿوماٌؼصقدمبفم؟م2س

مصم3س ماظغزلماظصرؼحم، ماألعقيم، معـمصـقنماظغزلمؼبماظعصر ؿوم:

موعـمرائدم معـؾممػذاتعرؼػف ماألعقيم؟ اظـقعمعـماظغزلمؼبماظعصر

مظذظؽممبـولمممومهػظم؟

ًٗا :  ممالصٕاب ٔاخلطأثاٌ مبنيماظصقابمعـ مععم: مؼلتل مصقؿو اًطل

متصقؼىماًطلم:

مؼفؿؿم -1 موإمنو ماظغزلماظعذريمأثرمايىمؼبماظـػسم، المؼصقر

 )ممممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبػوتـماٌرأة

 ضوئؾمػذاماظؾقًم:م -2

 وؼؼؾـمإغؽمضدمرضقًمبؾورؾ

معـفومصفؾمظؽمؼبماسؿزالماظؾورؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 )مممممممممم(مممممممم)ػقمذبـقنمظقؾك(

 ضقلماظشوسرم:م -3

 صؿومغقظًمحؿكمتضرسًمسـدػوم

مومعومرخصماهللمؼبماظؾؿؿوأسؾؿؿفمممممممممممممممممممممممممممممممم

 صـماظغزلماظؿؼؾقديممممممم)ممممممم(

معـمبنيم ماظصقققي ماإلجوبي ماخذل م: معـمعؿعدد ماالخؿقور م: ثوظـًو

م:األضقاسم

م-اظؿؼؾقديمم–عومؼلؿكمبوظغزلماظصـوسلمػقم)اظغزلماظصرؼحم -1

 اظعذري(م

 ضوئؾمػذاماظؾقًم:م -2

ممظقطونمؼبمضؾيبمطؼدرمضالعي

 
 حىموصؾؿؽمأومأتؿؽمودوئؾل

رائدماظغزلمعيمسؿرمبـمأبلمربقم–ذبـقنمظقؾكمم–ػقمم)معبقؾمبـقـيم

م ماظقؿـ م)وضوح ماألعقيمػق مم–اظصرؼحمؼبماظعصر م-غصقىماألطدل

مسؿربـمأبلمربقعي(
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مالفصن السابع

 
 اشدِاز فَ الٍكائض

 يف العصس األوٕٙ
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 الفصن السابع
 

 اشدِاز فَ الٍكائض
 يف العصس األوٕٙ

م:موفًّٕ الٍكٗضٛ 

م:ملغٛم-ام

مغؼضماظشهمأيمممممممممم مؼؼولم: صلدهمأاظـؼضمؼبماظؾغيم:اشلدمم،

حؽوعفم،موغؼضماظؾـوءم:مػدعفم،موغؼضمايؾؾمأوماظغزلم:مإبعدم

م موغؼضمعو مأحؾمروضوتفم، مغوضضينمأبرعفمصالنم: موؼؼولم: بطؾفم،

مأيمسؿؾمسؾكم م: موسؿؾًمسؾكمإوغوضضؿف بطولمإبطولمضقظلم،

موظذظؽ مغؼوئضم، معبعفو مواظـؼقضي م، مغؼوئضمجرؼرممضقظف م: ضوظقا

مواظػرزدقم.

م:ماصطالًحام-بم

ػلماظؼصقدةماظيتمؼعؿدمصقفوماظشوسرمإظبمععورضيمضصقدةمذوسرمم

م.(1)خرموغؼضفومآ

مسؾكمممممممممممم متؼقم مإنماٌعورضي م، موبنيماٌعورضي واظػرقمبقـفو

خرمأومذبوراتفمععماتػوقماظؼصقدتنيمؼبماظقزنمربوطوةمذوسرمآل

مواظغرضماظشعر مؼبماظقزنمواظؼوصقي ماتػؼؿو مواظـؼقضؿنيموإن يم،

                                                           

أظغ : اٌّؼجُ اٌٛس١ف : ِبصح ٔمؽ , ٚاٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف ( 1)
421 ,424. 
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م مصنن موػدممإواظؼوصقي مغؼضماألخرى مسؾك متؼقم مإمنو حداػؿو

مبـوئفوم.

مؼبماظعصرم مواالجؿؿوسقي مواظػؽرؼي ماظعؼؾقي مايقوة متطقرت وضد

مال مػقـل مطؾرًلا مظؿشفقعماألعقيمتطقًرا موطون ماظػـم، مػذا زدػور

مـم.ػورمػذاماظػدزاخؾػوءمبينمأعقيمووالتفؿمأثرمواضحمؼبم

اجؿؿعمجرؼرمواظػرزدقمواألخطؾمؼبمذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـم

حضرمسؾدماٌؾؽمطقسمصقفمػبلؿوئيمدؼـورم،موضولم:ملعروانم،مص

مػذام مصؾف مشؾى مصلؼؽؿ م، مغػلف مؼبمعدح مبقًؿو معـؽؿ مطؾ ظقؼؾ

ماظؽقسم،مصؼولماظػرزدقم:

مملـــراءمجربـــوماظؼطرانمواظشعـــأغ

ملمذػوءــرانمظؾفربــــلماظؼطــــوصم

مؼولماألخطؾ:ص

مملــــيمصنغـــــؽمزقمزاعؾــننمتــــــص

م(1)دواءمفـــــسمظـقنمظقــأغوماظطوسم

مصؼولمجرؼرم:

ممؿـــــــكمسؾقؽــتأأغوماٌقتماظذيم

موءـــــلمنـــــسمشلوربمعــــــــصؾقم

صؼولمسؾدماٌؾؽمىرؼرم:مخذماظؽقسم،مصؾعؿريمإنماٌقتممم

                                                           

ٓ اٌجٍض , اٌؼاٍِخ )ِإٔش اٌؼاًِ( : ِب ٠ذًّ ػ١ٍٗ اٌؼق : اٌسمبء أٚ اٌٛػبء ِ( 1)
 ِٓ اإلثً ٚغ١غ٘ب , ٚاٌّغاص ٕ٘ب : إٌبلخ .
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مظقلتلمسؾكمطؾمذه.

ماغؿموؼبمممممممم مظـػلف ماظـلر موػربووظي مؼقعو ماظػرزدق خذتفمأض

ماظـقارم مصؼولم: م(1)ايؿقيمؼبمذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،

ظبمجرؼرمإذورمأوم-المؼلؿطقعمػذامماضؾمذعًرأنمملمإروظؼمثالثوم

مم.منمؼـؼضفأم-

أبدام،موالمصبدمؼبماظزؼودةمسؾقفمعذػؾوم،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:موعوممم

مػقم؟م

مصؼولماظػرزدقم:م

م

ممقمواضعــغوماٌقتماظذيمػأصنغلم

مغًمعزاوظف؟أرمطقػمـــؽمصوغظـــــبـػلم

ممؾـــــونمبقائــــــبـماألتومحدمؼأوعوم

م(2)نماٌقتمالمذؽمغوئؾفإعـماٌقتمم

طـمأنمملمإميممحرزةمروظؼمثالثأمثؿمضولم:مجرؼرمضؾقاًلمقررلصمممم

دمرؾؼمغؼضؿفموزدتمسؾقفم،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:مػوتم،مصقاهللمظؼ

مغشدمجرؼرم:لحدطؿومالمربوظيم،مصأ

ممســؽمصوظؿؿــغوماظؾدرمؼغشكمغقرمسقـقأ

مغًمغوئؾفم؟أؽمؼوبـماظؼنيمػؾمـبؽػقم

                                                           

 إٌٛاع : ػٚط اٌفغصػق .( 1)
 ثٛائً : ثٕبح .( 4)
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م

مغوماظدػرمؼػينماٌقتمواظدػرمخوظدأ

م

مؾماظدػرمذهمؼطووظف؟ـلممبــــــصفؽـم

صراسمورؾؼممأبومؼوم–واهللمم-صؼولمسؾدماٌؾؽم:مصضؾؽممممممممممم

مصؾوغًمعـفسؾقؽ مم، مغدًعومذدؼًدا ،مم(1)اظـقار،موغدممسؾكمرالضفو

موؼبمذظؽمؼؼقلم:م

مملمٌوـــــيماظؽلعـــــًمغداعــغدع

م(2)قارـــــلمعطؾؼيمغـــدتمعـــــشم

مموــــًمعـفـــوطوغًمجـيتمصكرج

مرارـــــفماظضـــخرجأـمــدممحقكطم

رادماظػرزدقماظؿغؾىمسؾكمجرؼرمعـمحقٌماغؿصرمجرؼرمأصؼدممممممم

قفموسؾكماألخطؾم،مصشؾفمغػلفمبوٌقتماظذيمؼـولمطؾمذهمسؾ

مصققمذظؽم،م مضػز مظؽـمجرؼر معـماًؾؼم، مألحد معـف والمنوة

م.(3)صشؾفمغػلفمبوظدػرماظذيمؼػينماٌقتم

م،ممممممممم مؼقًعو ماٌؾؽ مسؾد مبـ مدؾقؿون مذبؾس ماظػرزدق وحضر

                                                           

 . 34غــ  11أظغ : األغبٟٔ جــ ( 1)
اٌىسؼٟ أػغاثٟ عِٝ ثبٌمٛؽ ١ٌال فظٕٙب ٌُ رػت , فبغزبـ ٚوسغ٘ب , فٍّب ( 4)

 ة , فؼؽ ٠ض٠ٗ ٔضِب , ٚلبي.أغجخ ٚجض٘ب لض أغب
 ٔضِذ ٔضاِخ ٌٛ أْ ٔفس        ركبٚػٕٟ ئطْ ٌمكؼذ سّسٟ

 رج١ٓ ٌٟ سفبٖ اٌغأٞ ِٕٟ       ٌؼّغ أث١ه د١ٓ وسغد لٛسٟ
أظغ : ارجب٘بد إٌمض األصثٟ اٌؼغثٟ ألسزبطٔب اٌّغدَٛ أ.ص/ ِذّض اٌسؼضٞ ( 3)

 . 71,  11فغ٘ٛص غـ 
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مضؿمصوضربملتكمظلؾقؿونمبلص مصؼولمظؾػرزدقم: درىمعـماظرومم،

ظقفمإالءمصودؿعػوهماظػرزدقمعـمذظؽمصؾؿمؼعػفم،مودصعمسـوقمػمأ

مازلفم معـفؿ مرجؾ مسـؼ مبف مصضرب ماظػرزدق موضوم م، مطؾقال دقػو

مصؼولم مصضقؽمدؾقؿونموعـمحقظفم، ماظلقػمبقدهم، مصـؾو عربعم،

ماظػرزدقم:م

ممؿــضقؽًمخرلػأعومؼعفىماظـوسمأنم

مرــــفماٌطـــلمبــيماهللمؼلؿؼـــــخؾقػم

ممشــــــرسىموالمدػمىمدقػلمعـــملمؼـ

مدرــــــرماظؼخَّأـمــــــرموظؽـدقسـماألم

مموـــــــــؾمعقؿؿفـــــفمضؾــــــدممغػلــــــوملمؼؼ

معبعماظقدؼـموالماظصؿصوعيماظذطرم

مصعرلهمجرؼرمبذظؽمحقٌمؼؼقلم:

مموذعــبلمرشقانمضنيمذبأبلقػم

مؿـابـمزوظبلقػمضربًموملمتضربمم

ممًـــسشمرلوممصـعضربًمبفمسـدماإل

مورمـــرمصـدثمشقـــداكموضوظقامربــؼم

مجوبفماظػرزدقمبؼقظفم:ملصمم

ممدرىموظؽـمغػؽفؿؾماألــوالمغؼؿ

مسـوقمغبؾماٌغورمؾماألــثؼأذامإم

مم
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مًماظروممجوسؾيمظؽؿـــؾمضربــوػ

مخومعـؾمدارمأومأىمــمطؾقـــسموبأم

مواظػمممممممممم مجرؼر مبني مواٌـوضضي ماشلفوء ماحؿدم رزدقموضد

موميايؾؾمكردلص ماظػـم، مطونماألخطؾمإؼبمػذا ظبمجقارػؿو

ماظػـمذعراءم موضدمذورطفؿمؼبمػذا خرونمطوظراسلمآاظؿغؾيبم،

ماجملوذ مواظؾعقٌ م، ماظؿؿقؿلماظـؿرلي مىل مبـ موسؿر م، عل

مظؽـموشرلػؿ ومأاعوممصققظيموسـػقانمجرؼرمؼـؾًمطـرػؿمملمأ،

م مأاظػرزدق موحده مجرؼًرا مإن م: موؼؼول م، ماألخطؾ مؼبمأو دؼط

،موعرمم(1)ربعنيمذوسًرا،موضقؾم:مبؾمغقػومومثوغنيمأاشلفوءمثالثيمو

مب مؼبمدػر ماظـؿرلي مبؼقلماظراسل مظف مضعقد مسؾك مؼؿغـك رجؾ

م:جرؼر

ممفـــهمرعقؿــرمذــعـمشقمىؽبقسؽبموٍووسؽب

موــرماظدعـــومتؼطــــوذػػغأيمـــــبؼوصقم

مموـــرواةمطوغفــــقاهماظـــروجمبوصـــخ

موـــكمإذامػزمصؿؿـاغمضرىمػـدماوم

مظعـًماهللمممممم مصؼولم: م، مىرؼر مضقؾم: م؟ ماظشعر مٌـمػذا صؼولم:

م.(2)سؾكمعـمؼؾقعينمأنمؼغؾيبمعـؾمػذام

دبقيمثرمواضحمؼبمازدػورمايقوةماألأوطونمشلذهماظـؼوئضممممممممم

                                                           

 . 322ؾ١ف غـ أظغ : اٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ( 1)
 .  311,  311اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ألثٓ لز١جخ غـ ( 4)
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مضقؾم معو متؼقممسؾكمعراجعي مصنغفو ماألعقيم، واظـؼدؼيمؼبماظعصر

ماٌ معـ مؼبمععـك ماظشعر م،عـ ممعوغل مبشعر مغؼضف مآثؿ بؾغمأخر

مضؾؾمم(1)درلأو موؼـؼحمطـرًلا مؼػؽر مصبعؾماظشوسر مممو نمطبرجمأ،

مظبماظـوسم،مظؽالمؼؿعرضمظؾؼدحمأوماظـؼض.إذعرهم

ماظـؼوئضماظيتمممممممممم معـمايدؼٌمحقلمػذه ماظـؼود مأطـر وضد

مأػؿم مأحد موطوغً ماألعقي ماظعصر مؼب ماألدبقي مايقوة ذغؾً

مأ موطون ماظصؾؾي مسؿدتفو مؼشورطقأاظشعراء مػذامغػلفؿ مؼب ن

ؼعينماألخطؾماظؿغؾيبمم-:ماظـصراغلماظـؼض،مصؽونمجرؼرمؼؼقل

م.م(2)غومعدؼـيماظشعرأعدحـومظؾؿؾقكموأؿرموغعؿـومظؾكؿرمواُيأم-

عدحفؿمظؾؿؾقكمأغومأذعرم؟مصؼولم:مأؼؽؿمأودؽؾماألخطؾم:ممممممممممم

مأو موايؿر مظؾكؿر مم-غعؿفؿ ماظـلوء مصأوم-ؼعين مجرؼر مؾـوغللعو

م.م(3)صكرغولعوماظػرزدقمصأذؾفـوم،موأو

مممممممممم م: ماٌؾؽ مسؾد مبـ معلؾؿي مأودؽؾ ماظشوسرؼـ م؟مأي صضؾ

مإنماظػرزدقمؼؾينموجرأ مصؼولم: ماظػرزدقم؟ مأو م،مجرؼر مؼفدم ؼر

م.(4)مءوظقسمؼؼقممععماشلدممذل

                                                           

أظغ : ِذبؾغاد فٟ إٌمض األصثٟ ألسزبطٔب اٌضوزٛع / ِذّض ػغفخ اٌّغغثٟ غـ ( 1)
24 . 

 .311اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء الثٓ لز١جخ ظ ( 4)
 . 311اٌّغجغ اٌسبثك غـ ( 3)
 . 111اٌّٛضخ ٌٍّغػثبٟٔ غـ ( 2)
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م:م(1)بلمحػصيمسـمجرؼرمواظػرزدقمصؼولأودؽؾمعروانمبـم

مموــمنإذػىماظػرزدقمبوظػكورمو

مرـرهمىرؼـــضموعــــقماظؼرؼــحؾم

م:م(2)فؿومصؼولـورؾىمعـماظصؾؿونماظعؾديممأنمضبؽؿمبق

ممؿــــــــدمسؾؿؿـــلماظذيمضــغوماظصؾؿوغأ

مقمبويؼمصودعــؿمصفـــكمعومضبؽــــعؿم

مموـــــــًمضضوتفـــتؿينممتقؿمحنيمػوبأ

معـــمضورــــؾماٌؾقـــــلمالمبوظػصـــغإوم

ممرــــــــرمجوئــــؿمشقــبقـفمضضلمضضوءلد

معـؿماٌؾنيمدوعـــًمظؾقؽــــغأؾمـــصفم

ممؿــــــــؿمعـفــضضوءماعريمالمؼؿؼلماظشؿ

مدحمعـفؿمعـوصعـلماٌـــفمصـــسمظـــوظقم

مموــــــــغصؿللمصـــومحؽؿؿؿوغــصننمطـؿؿ

مؼمضوغعــــــرضمبويــــوموظقـــوالموزسم

مموـــــــضؾؽؿأومالمــــوموزسأومــنمترضقنص

مـماظـوسمراضموجوزعـــؼمبقــــوظؾقم

ممؿـــــــؼمبقـفـــمايـــــسمظقآصوضلؿمالم

مغًمضوظعأؾمـدلمصؼـــسأغومملمأننمــــصم

                                                           

 . 311اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء غـ ( 1)
, ٚاٌػٍزبْ اٌؼجضٞ ضبػغ أِٛٞ ِٓ  311اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء الثٓ لز١جخ ظ ( 4)

 ػجض اٌم١س اسّٗ لضُ ثٓ سج١ٕخ.
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ممداــــــــصننمؼؽمحبرمايـظؾقنيمواح

مودعـــــفمواظضػــــقيمحقؿوغـــــصؿومتلؿم

مموـــــوةموزوجفػؿقيمصدرماظـــومؼلؿـــوع

مورعــــطذرامواألـــومؼلؿقيمذؿماظــــوعم

مميــــــــكمورؼشـوظقسماظذغوبلمطوظؼداع

مؽماألصوبعــوعومتلؿقيمؼبماظؽػمعـم

مموــــــىمبشعرػــــكمطؾقــأالمإمنومهظ

مورعــكمدارممواألضــــدمهظـــوبوجملم

ممرهـــذماظػرزدقمذعـلمبـــأرىماًطػ

مىمذبوذعـــقًرامعـمطؾـــــمخقـــوظؽم

ممفــــــقممعـؾـــرماظقـــالمذوسمًراـــصقومذوس

معـىمتقاضــلمطؾقـــصـمـــرموظؽــــجرؼم

مميــــــــمذؽقؿـــدماظشوسرؼــذأرمـــجرؼ

مقارعـــوتماظػـــذخؾوفماظــــمسؾؿــوظؽم

ممفـــــــــأغمرزدقــاظػرمــــمذعـــوؼرصعمع

ميمراصعـــذويماًلقلـــوذخمظـــفمبـــظم

ممفـجبػـ(1)وضدمصبؿدماظلقػماظددانم

معــــضورمقــــــدهموػــــوهمؼرثومشؿـــوتؾؼم

مم

                                                           

 اٌس١ف اٌضصاْ : اٌىً اٌظٞ ال ٠مكغ .( 1)
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موـــــــرزدقمبعدعـلماظـصرماظػـــؼـوذدغ

مؼـقاســرمصــــمجرؼــفمعـــًمسؾقــأيم

مملموغصركمطوظذيــفمإغـــــًمظــــصؼؾ

مقادعـــــفماىــــومطشؿؿــــػًمأغـــؼـؾم

ممؿـــــومسؾقؽــــىمضدمذرضـوضوظًمطؾق

مؽماٌطوظعـــددمسؾقـــفمدـــًمظـــــصؼؾم

مؼبماظشعرممممممم مسوعؾماظؿدلؼز مسوعالنم: صوظصؾؿونماظعؾديمتـوزسف

موسوعؾماىوهم مسـماظػرزدقم، موؼصده مسؾكمجرؼر اظذيمؼعطػف

ماالجؿؿوسلماظذيمؼرصعمعـمذعرماظػرزدقموؼؼصلمجرؼًرام.

مممممم م: مضؾ مغولإأو مجرؼًرا مؼبمحنيممن مبشعره ماجؿؿوسقي عؽوغي

م.م(1)ارتػعمذلنماظػرزدقمؼبماظشعرممبؽوغؿفماالجؿؿوسقي

م:م(2)شرلمأنمػذامايؽؿمملمؼرقمىرؼرم،مصؼولمظؾصؾؿونمم

م

مرةــؼمسؾــــؽمدقابـعؾأضقلموملمأ

م

معؿكمطونمحؽؿماهللمؼبمطربماظـكؾم

روعمأذعوًرامعـمأبقوتوموأمثرماظؿػــمؼبمػذهماظـؼوئضمأوضدمممممممم

مو م، مضقؾمؼبماظػكر مصرلىمبعضمأعو م، مضقؾمؼبماشلفوء معو ضذع

                                                           

أظغ ارجب٘بد إٌمض األصثٟ اٌؼغثٟ ألسزبطٔب اٌّغدَٛ أ.ص/ ِذّض اٌسؼضٞ ( 1)
 .13فغ٘ٛص غـ 

 .331اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ألثٓ لز١جخ ( 4)
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م:م(1)صكرمبقًمضوظؿفماظعربمضقلمجرؼرأنمأاظـؼودم

ممؽمبـقممتقؿــًمسؾقــــــــذمشضؾإ

موـــــؿمشضوبــــوسمطؾفـًماظـــــحلؾم

م:م(2)وضولمبعضفؿم:مضقلماظػرزدق

ممعومدرغومؼلرلونمخؾػـواظـوسمترىم

ماظـوسموضػقامظبإوإنمسبـمأوعلغومم

موعـمجقدماظػكرمضقلماظػرزدقمؼبمإحدىمغؼوئضفم:

مموـذيمزلؽماظلؿوءمبـكمظـــإنماظ

مقلــــــرأزموـــسأفمــــومدسوئؿـــــبقؿم

ممػؾـوأؾماٌؾقكمظؾودـومؼبمـــــــحؾ

مظبماظقشكمغؿلربؾإوتمــــواظصوبغم

مميــــولمرزاغــــــزنماىؾــحالعـومتأ

مؾـــــذامعومنفإومــــــومجــــــودبوظـم

مموــردتمبـوئـأؽمإنمــعمبؽػـــصودص

مثفالنمذاماشلضؾوتمػؾمؼؿقؾقؾم

مأممممممم مصؼد ماشلفوء مصؼدمأغؿفًماظـؼوئضمأعو م، مصقف مجوء ضذعمعو

مػؾمتعؾؿقنمأػؾمبقًم دؽؾمسؾدماٌؾؽمبـمعروانمجؾلوءه:

عقاشلؿم؟مصؼولمػوغلءملغفؿماصؿدوامعـفمبأضقؾمصقفؿمذعرمودوامظقم

                                                           

 .71ص٠ٛاْ اٌّؼبٟٔ ألثٟ ٘الي اٌؼسىغٞ ظ ( 1)
 .73اٌّغجغ اٌسبثك غـ ( 4)
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عرلماٌمعـنيم،مضولم:مصؿومضقؾمصقؽؿم؟مأوظؽؽمسبـمؼومأـمضؾقصيمب

م:مم(1)ضولم:مضقلمجرؼر

ممرـــممنقــؽمعــغإرفمـــضماظطـــصغ

موــــًًموالمطالبــــومبؾغـــــالمطعؾـــصم

مامٌومضولم:موذطرمأنمجرؼًر

م

ممرىـــحمظؾؼـــــذامتـقـإلمــــــواظؿغؾؾ

مولعـفمومتـؾماألـــــؽمادؿقــــحم

م(2)حدػؿمؼبمادؿفمملمضبؽفومأضدمضؾًمصقفؿمبقًؿومظقمرعـممضولم:

م:م(3)ػفلمعومضوظؿفماظعربمضقلماظػرزدقأنمإوضقؾم

ممىـــلمطؾقــــلمبؾمممبـــقمترعـــوظ

مؾمعوموضقًمظلوريـقمماظؾقــنم

ممىــــــقمظؾسماظـفورمبـقمطؾقـــــــوظ

محماظـفورـــــؿموضـــــسمظمعفــــظدغم

ممىـــــلمطؾقـــبـماومؼغدومسزؼزــــوع

مورــــــــجبيماإلــــــىمحوجـــــظقطؾم

موضقؾمإنمأػفكمبقًمضوظؿفماظعربمضقلماألخطؾمىرؼرم:ممم

                                                           

 .171ص٠ٛاْ اٌّؼبٟٔ ألثٟ ٘الي اٌؼسىغٞ غـ ( 1)
 .171اٌّغجغ اٌسبثك ألثٟ ٘الي اٌؼسىغٞ غـ ( 4)
 .334ٚأظغ اٌطؼغ ٚاٌطؼغاء ألثٓ لز١جخ ظ  171اٌّغجغ اٌسبثك غـ ( 3)
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ممؾمععؾؿيـوطماًقــــعومزالمصقـومرب

مىمربوطماظؾمممواظعورـــلمطؾقـــوصم

ممقممإذامادؿـٍماألضقوفمطؾؾفؿـــض

مسؾكماظـورلمــــؿمبقظـــألعفماقـــضوظم

م.بشلءمػقمأذدمسؾقـومعـمػذاماظؾقًمضولمبـقممتقؿم:معومػفقـوممم

وعـمجقدمػذهماظـؼوئضمضصقدةماظػرزدقماظيتماصؿؿحمبفوم

صوحىمعبفرةمأذعورماظعربمعؾقؿوتفماظلؾعم،موصقفومؼؼقلم

م:م(1)اظػرزدق

مموــدركمدامرعـــــكمظؿــــؽمإنمتلعــــصنغ

مػـــرماٌؽؾومجرؼـــكمؼــــــًماٌعــــألغم

مموـــــقمموصقضفـــــــأتطؾىمعـمسـدماظـف

م(2)مرفــــــرهمؼؿؼــــــرمزفـــــؼموسقـــــــبرؼم

مملــؽمايربمإغلمإذاموغــسطػًمسؾق

م(3)أخقمايربمطرارمسؾكماظؼرنمععطػم

مميــــــقءمأذظـــــــطمدـــــرمرػـأبكمىرؼ

مقضػــوزيمعــــــؿمظؾؿكـــــرضمظؽقــــــوسم

ممرىـوجدتماظـرىمصقـومإذاماظؿؿسماظـ

موزيمعقضػــــــؿمظؾؿكـــــــرضمظؽقــــوسم

                                                           

 .313غضٟ غـ جّٙغح أضؼبع اٌؼغة ألثٟ ػ٠ض اٌم( 1)
 ٠زمغف : ٠زمغح . –اٌغ٠ك : دجً ٠طض ثٗ . اٌؼ١غ : اٌذّبع ( 4)
 ٟٚٔ : رأسغ .( 3)
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مموــــونمغوئقـــــوموإنمطــــــعمعقالغــوميـ

مػــــوفموؼلغــــــومطبـــــومدارهمممـــــــبـم

ممكـــرموإنمجــــــومصبقــــترىمجورغومصقـ

م(1)ػماىورمؼـطػـــومؼـطــقمممــــوالمػم

ممرىـــــــماظؼــــوطـومإذامغوعًمضرؼشمس

مػممنشلمعلرسنيموغؾقػــــكماظضقــإظم

ممكــــؿمحصــــوجدغومأسزماظـوسمأطـرػ

مرفـــــــورممؼعـــــماٌؽـــؿمعــــــوأطرعفم

مملــــــمتؾؿؼـــــومحقــــومظـــوطؾؿوػؿومصقـ

مرفـــــماٌعـــــكمبقـفـــــىمالضــــسصوئم

مموـــرمضؾقؾـــــــرماظؽـقـــــــمزفـزؼؾمسعـو

م(2)دفــــقرةماٌرتـومذوماظــــــومدســإذامعم

ممرهــــضؾػـومايصكمسـفماظذيمصققمزف

م(3)قاــــــولمإذامعومتغضػـــــالممجفـــــبلحم

ممفــومجـقغـــدمدصعــــــــؿمضـــوجفؾمحبؾ

م(4)ؾػـومؼؿزحـــــقالمسزغــودمظــــــومطــــــوعم

مموـــــدلمدامرعــــصؿومأحدمؼبماظـوسمؼع

م(5)ـمطبـػـــفمحقـــزمظـــــــزم،موالمســــــبعم

                                                           

 ٠ٕظف : ٠ٍٙه .( 1)
 اٌضإعح : اٌؼضاٚح , اٌّغرضف : اٌّزغاصف اٌىض١غ .( 4)
ء ٠جٍْٙٛ ئطا جًٙ ػ١ٍُٙ , لٍمٕب : أٌم١ٕب , ثأدالَ جٙبي : ثؼمٛي ػمال( 3)

 : ِبٌٛا ػ١ٍٗ ثبٌٕظغ.رغؿفٛا
 ٠زؼدٍف : ٠زجبػض. (2)
 ٠شٕف : ٠طّز ثأٔفٗ وجًغا .( 5)
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 أضئمٛ الفصن السابع

مأوالم:ماألدؽؾيماٌؼوظقيم:

ومغيمواصطالًحوم،مواذطرماظػرقمبقـفاظـؼوئضمظ:مسرفمم1س

وبنيماٌعورضيم،موعومأدؾوبمازدػورمػذاماظػـمؼبماظعصرم

ماألعقيم؟

معبعمم2س ماظـؼوئض مظػـ ممنقذجو مبوظؿػصقؾ ماذطر :

م؟مؼبماظعصرماألعقياظشعراءماظـالثيماٌشوػرلم

مرائعيمؼبماظػكرمم3س موأذعوًرا مأمثرمصـماظـؼوئضمأبقوًتو :

م.ضنيواشلفوءماذطرمبعًضومعـمػذهماظـؿوذجمؼبمطالماظغر

مصقؿوم مبنيماظصقابمعـماًطل م: ماظصقابمواًطل م: ثوغًقو

م.ؼلتلمععمتصقؼىماًطلم

ماظعصرم -1 مؼب ماألول ماظـؼوئض مصـ م مأدؿوذ مػق جرؼر

 األعقيم)ممممممممم(

 ضوئؾمػذاماظؾقًم:م -2

مموالمغؼؿؾماألدرىموظؽـمغػؽفؿممم

 
 إذامأثؼؾماألسـوقمغبؾماٌغورمم

 

م)مممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقماألخطؾ

 ظًصوم)مممممممممم(طونمصـماظـؼوئضمصـًومأعقًؼومجدؼدامخو -3

م ماخذل م: معؿعدد معـ ماالخؿقور م: مبنيمثوظـًو معـ ماظصقققي اإلجوبي

ماألضقاسم:
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م -1 ماًؾػوء م)تشفقع مبلؾى ماظـؼوئض مصـ تضققؼمم–ازدػر

 بنحقوءماظعصؾقوت(م–اًؾػوءم

 ضوئؾمػذاماظؾقًم: -2

ممضقممإذامادؿـؾحماألضقوفمطؾفـؿ

مضوظقامألعفؿمبقظلمسؾـــــكماظـــــورم

ممماظػرزدق(م-خطؾماألم–ػقم)جرؼرم

 ضقلماألخطؾم:م -3

م يــؾمععؾؿــــوطماًقـــــعومزالمصقـومرب

 
 ىمربوطماظؾمممواظعورــــلمطؾقـــــوص

 

اٌدؼح(م.مصـم–اشلفوءممصـم–اظػكرممؼصـػمؼبم)صـ
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 الفصن اخلاوظ
 
 

 الٍجس يف العصس األوٕٙ
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 الفصن اخلاوظ
 الٍجس يف العصس األوٕٙ

 فَ اخلطابٛ اشدِاز  - أ

ماألعقيمازدػ مؼبماظعصر ماًطوبي موخبوصي ماألدبل ماظــر ر

مأدتمإظبمػذام موذظؽمظعقاعؾمسدؼدة م، مطؾرًلا ازدػوًرا

ماالزدػورم،مغذطرمعـفو:م

م -1 مدوظي موطونمأن م، مأسرابقي مسربقي مدوظي مطوغً بينمأعقي

ماظعربقيم مبـؼوصؿفؿ مععؿزؼـ موضقادػو موأعراؤػو خؾػوؤػو

نمعـماًطلماإلدالعقيم،مؼعرصقنمظؾعربقيمعؽوغفوم،موؼـػرو

أوماظؾقـمصقفومغػورػؿمعـماظضنيم،موضدمسرفمسددمطؾرلم

معقدانم مؼب مومتقزه مبؼقتف ماظعصر مػذا مدقودل عـ

م،م ماظـؼػل مؼقدػ مبـ مايفوج مرأدفؿ موسؾك اًطوبي

 ،موخوظدمبـمسؾدماهللماظؼلريم،موشرلػؿم.موزؼودمابـمأبقفم

معـم -2 ماظلقودقي ماألحزاب مبني ماحملؿدم مظؾصراع طون

ماألعقؼنيم،واظشق م، مبوظغمعي مأثر مواظزبرلؼنيم، واًقارجم،

ؼبمإذطوءمجذوةماًطوبيمواظؿػـنيمؼبماظؼقلمؼبمػذام

ماألعقؼنيمطونمظؽؾمحزبم مصنظبمجوغىمخطؾوء م، اظعصر

م موؼػـدون م، مسـف مؼدصعقن ماظذؼـ موآراءمخطؾوؤه حفٍ

 خصقعف.م
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وطونمحزبماًقارجمأطـرماألحزابماظلقوديماٌـووئيمظؾينمأعقيم

ماٌػ مأشينمبوًطؾوء مأعـول معـ م، م،مبقػني ماظشوري مغبزة ل

،محطونم،موغوصعمبـماألزرقمفوءةم،موسؿرانمبـػابـماظمىوضطر

م،موحقونمبـم م،مواٌلؿقردمبـمزؾقونماظلؾؿلم زؾقونماظلؾؿلم

مػالل مبـ موسؾقدة م، مجـدبممسؾؼؿي مبـ موزؼد م، اظقشؽري

م،موشرلػؿم.اإلؼودي

مذدؼديمايؿومممممممم مطوغقا ماًقارج مذظؽمإظبمأن ديمموؼرجع

ظعؼقدتفؿم،موملمؼدسقامشلومدًرامطؿومدسوماظشقعيمؼبمشوظىمأعرػؿم،م

مبينمأعقيم مؼبموجقه مدققصفؿ مذوػرؼـ م، مجفوًرا مشلو مدسقا إمنو

م.(1)ووالتفؿم

موطـرةمم-3 م، مواتلوعماألعصور أدتمطـرةماظػؿقحوتماإلدالعقيم،

مإظبمصؿحمذبولمأودعموأرحىم ماظعصر مواظؼقادمؼبمػذا اظقالة

مطؾوءم.أعومماًطوبيمواً

ماإلطراممم-4 معـ محؼفؿ ماًطؾوء موإسطوء ماظؼقل مذبول اتلوع

واظؿؼدؼرم،مصنظبمجوغىمخطؾوءماظلقوديمطوغًمخطوبيماحملوصؾم

واظقصقدمهظكمبوػؿؿوممبوظغم،مصؼدمصؿحمععووؼيمبـمأبلمدػقونم

                                                           

 211( أظغ اٌؼػغ اإلسالِٟ ص/ ضٛلٟ ؾ١ف غـ (1
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موأجزلم م، موخطؾوئفو مبشعرائفو ماظقصقد مأعوم معصراسقف مسؾك بوبف

ماظعطوءمشلمالءموأوظؽؽم.

مواظقصقدموإممممممم ماحملوصؾ موخطؾوء ماظلقودي مخطؾوء مجوغى ظب

موؼلتلمسؾكمرأسم طونمًطؾوءماظقسظمواظؼصصمعؽوغيمرصقعيم،

وسوزمػذاماظعصرمايلـماظؾصريم،موصقفمؼؼقلماىوحظمم:موأعوم

ماظؾ مايلـ مؼؿؼدم مأحدا مغعرف مال مصنغو ماظدؼـقي صريماًطى

م.(1)صقفو

مامممممممممم ماٌعدودؼـمؼبمػذا ماظقسظ مخطؾوء مواصؾموعـ ظعصر

مواظػضؾمبـم م، ماهللمبـمذداد موسؾد م، مرأسماٌعؿزظي بـمسطوء

سقلكماظرضوشم،موشقالنماظدعشؼلم،موخوظدمبـمصػقانم،موذؾقىم

مبـمذقؾيماظؿؿقؿل.

م*ممممممممممممممممم*ممممممممممممممممممم*

 تٍٕع ألٕاُ الٍجس يف العصس األوٕٙ : –ب 

اظعصرمعـماًطوبيموضدمتـقسًمأظقانماظــرماظػينمؼبمػذاممممممممم

موعؼوعوتم م، مواظقصوؼو ماظردوئؾم، موطؿوبي م، ماظدؼقاغقي إظبماظؽؿوبي

م"م م: مضقػ مذقضل مد/ مؼؼقل ماظدؼقاغقي ماظؽؿوبي مصعـ م، اظزػود

                                                           

 352ظ  1( اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ط (1
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م) ماٌؾؽ مسؾد مبـ م مػشوم مدؼقان مإظب مغصؾ مال م-105وسبـ

ػــ(محؿكمسبسمأغفمطونمعدرديمطؾرلةم،موػلمعدرديمرضلم124

ماظعصرم ماظــرماظػينمشلذا مإذإظبمأبعدمشوؼيمطوغًمصقفو م، متـؿظرهم

طونمؼؿقظبمدؼقانماظردوئؾمدوملمعقظيمػشومم،موأخذمطبّرجمشرلم

طوتىمم،موضدماذؿفرمظفمتؾؿقذانمأحدػؿومعـمبـقفمػقمابـفمسؾدم

م.(1)اهللم،مواظـوغلمعـمشرلمبـقفم،مػقمصفرهموخؿـفمسؾدمايؿقد"م

سؾلموسـمعؼوعوتماظزػودمؼبماظعصرماألعقيمؼؼقلمد/مسؾلممممممم

مؼبماظــرم ماىدؼدة ماألغقاع معـ ماظزػود معؼوعوت م"وتعد صؾح:

م،م ماألعقي ماظعصر مؼب ماظزػود ماألدبوء مابؿؽرػو ماظيت األدبل

موادؿؿدتمأصقشلوم م، مسؾكمأؼدؼفؿ موسـوصرػو صوطؿؿؾًمأرطوغفو

موعـم م، ماظصقوبي موأدب مواظلـي ماظؽؿوب معـ موضقؿفو ورواصدػو

م مسدلة مأو معقسظي مإظب متفدف ماظيت ماظلوبؼني وتزؼـًمضصص

ماظصقوبيم موأضقال م، ماظشرؼػي مواألحودؼٌ م، ماظؽرميوت بوآلؼوت

موضصصم م، ماظؼرآغل مواظؼصص م، موايؽؿوء مسـفؿ( ماهلل )رضل

عـماإلضؾولمسؾكماظدغقومواإلدرافمؼبمعؿوسفومماٌؾقكم،مواظؿـػرل

                                                           

, ٚػجض اٌذ١ّض ٘ظا ٘ٛ ػجض اٌذ١ّض  27( اٌؼػغ اإلسالِٟ ص / ضٛلٟ ؾ١ف ظ (1
ثخ ثؼجض , اٌّؼغٚف ثؼجض اٌذ١ّض اٌىبرت , ٠ٚمٌْٛٛ "فزذذ اٌىزب ضثٓ ٠ذ١ٝ ثٓ سؼ١

 اٌذ١ّض ٚسزّذ ثبثٓ اٌؼ١ّض"
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م"م.(1)اظذاػىم،مبؾماظؿزودمعـفومظمخرةم

م*مممممممممممممم*ممممممممممممممم*

 يف العصس األوٕٙ :مناذج الٍجس  –ج 

 خطؾيمظعؿرمبـمسؾدماظعزؼزموػلمآخرمخطؾيمخطؾفوم: -1

مغبدماهللموأثـكمسؾقفمثؿمضولم:

موإنمممممممم موملمدبؾؼقامددىم، مإغؽؿمملمدبؾؼقمسؾـًو ماظـوسم: أؼفو

مصكوبموخلرمعـمخرجمعـم م، ظؽؿمععوًدامضبؽؿماهللمبقـؽؿمصقف

اتمرغبيماهللماظيتمودعًمطؾمذلءم،موحؾبرممجـيمسرضفوماظلؿق

واألرضم،مواسؾؿقامأنماألعونمشًدامٌـمخوفماظققمم،موبوعمضؾقاًلم

حؿكمؼردمسؾكمخرلماظقارثنيم،مثؿمإغؽؿمؼبمم–بؽـرلموصوغًقومبؾوقم

موبؾغم مضضكمسبؾف مإظبماهللمضد مورائًقو مشودًؼو متشقعقن مؼقم طؾ

مثؿمتغقؾقغفمؼبمصدعم م، مثؿمتدسقغفمشرلمم(2)أجؾف عـماألرضم،

دؾوبم،موصورقماألحؾوبم،موواجفم،مضدمخؾعماألمعقددموالمممفد

ماهللمإغلم مواؼؿ م، مضدم مإظبمعو مصؼرًلا م، مترك مسؿو مشـًقو ايلوبم،

ممموم مأطـر معـؽؿ مأحد مسـد مأسؾؿ موعو ماٌؼوظي مػذه مظؽؿ ألضقل

                                                           

ـ  131ظ  4( األصة اإلسالِٟ ث١ٓ إٌظغ٠خ ٚاٌزكج١ك أ.ص/ ػٍٟ ػٍٟ غجخ ط (1
 َ .1113 -٘ــ  1213اٌمب٘غح 

 ( اٌػضع ثفزخ فسىْٛ : اٌطك.(4
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معوم مؼؿلعمشلو محوجي متؾؾغـو موعو ماهللمظلموظؽؿم، مصودؿغػر سـديم،

سـدغومإالمدددغوػوم،موالمأحدمعـؽؿمإالموددتمأنمؼدهمععمؼديم

ويؿيتماظذؼـمؼؾقغينمحؿكمؼلؿقيمسقشـوموسقشؽؿم،موأؼؿماهللم

ظؽونماظؾلونمبفمم(1)إغلمظقمأردتممشرلمػذامعـمسقشمأومشضورةم

معضكمعـماهللمطؿوبمغورؼم موظؽـف م، مبلدؾوبف مسوٌو مذظقاًل غورًؼو

ودـيمسودظيم،مدلمصقفومسؾكمروسؿفم،موغفكمسـمععصقؿفم،مثؿمبؽكم

موغزلم، مبردائف مسقـقف مسؾكمتؾؽممصؿؾؼكمدعقع مبعدػو مؼعد صؾؿ

م.م(2)اظعقادمحؿكمضؾضفماهللمتعوظب"

 عـمخطؾيمجوععيمظؾقلـماظؾصريم: -2

مضولمبعدمغبدماهللمواظــوءمسؾقفم:

"ؼوبـمآدممبعمدغقوكمبكخرتؽمترحبفؿومعبقًعوم،موالمتؾعمآخرتؽم

بدغقوكمصؿكلرػؿومعبقًعوم،مؼوبـمآدممإذامرأؼًماظـوسمؼبماًرلم

م(3)ؿمؼبماظشرمصالمتغؾطفؿمسؾقفم،ماظـقاءمصـوصلفؿمصقفم،موإذامرأؼؿف

مأعؿؽؿمآخرماألعؿموأغؿؿمآخرم مواظؾؼوءمػـوكمرقؼؾم، مضؾقؾم، ػـو

                                                           

 ( اٌٍذّخ ثؿُ فسىْٛ : اٌمغاثخ.(1
 ( اٌغؿبعح ثفزخ اٌؼ١ٓ : إٌؼّخ ٚاٌسؼخ .(4
 ن اإللبِخ .( اٌضٛاء ثبٌفزخ ٚاٌّض (3
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أعؿؽؿم،موضدمأدرعمخبقورطؿم،مصؿوذامتـؿظرونم؟مػقفوتمػقفوتم،م

موبؼقًماألسؿولمضالئدمؼبمأسـوقمبينم م، محبوظقفو ذػؾًماظدغقو

ومإغفمواهللمآدمم،مصقوشلومعـمعقسظيمظقمواصؼًمعـماظؼؾقبمحقوةمأع

المأعيمبعدمأعؿؽؿم،موالمغيبمبعدمغؾقؽؿم،موالمطؿوبمبعدمطؿوبؽؿم،م

مؼـؿظرمبلوظؽؿمأنم أغؿؿمتلقضقنماظـوسمواظلوسيمتلقضؽؿم،موإمنو

م".م(1)ؼؾقؼفمآخرطؿ

مإظبم -3 موػلماظيتمبعٌمبفو ماظؽوتىم، مظعؾدايؿقد ردوظي

أػؾفموػقمعـفزممععمعروانمبـمربؿدمآخرمخؾػوءمبينم

 قلم:أعقيم،موصقفومؼؼ

"أعومبعدم،مصننماهللمتعوظبم،مجعؾماظدغقومربػقصيمبوظؽرهمواظلرورم

مصؿـمدرتمظفمحبالوتفومم م، مأضلوًعومزبؿؾػيمبنيمأػؾفو وجعؾمصقفو

م،م موأضوممسؾقفو م، مورضلمبفو م، مدؽـمإظقفو م، م ودوسدهمايظمصقفو

وعـمضرصؿفمبلزػورػوم،موسضؿفمبلغقوبفوم،مضالػومغوصًرامسـفوم،موذعفوم

مسؾقف مأذاضؿـومدوخًطو مطوغً موضد م; م مشلو معلؿزؼًدا موذؽوػو م، و

ادؿقؾقـوػوم،مثؿمعبقًمبـومغوصرةم،مورربؿـومعقظقيم،مم(2)أصووؼؼ

                                                           

 . 457ظ  2( اٌض٠ٓ اٌشبٌع ط(1
 ( اٌف١مخ ثبٌىسغ : اسُ اٌٍجٓ ٠جزّغ فٟ اٌؿغع ث١ٓ اٌذٍجز١ٓ .(4
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صؿؾحمسذبفوم،موخشـمظقـفوم،مصلبعدتـومسـماألورونم،موصرضؿـومسـم

مغوزحي مصوظدار م، مبورحيم(1)اإلخقان مواظطرل مطؿؾًمم(2)، موضد ،

ًيمووجًدا،مصننمتؿؿماظؾؾقيممواألؼوممتزؼدغومعـؽؿمبعًدام،موإظقؽؿمصؾوب

مزػرم موإنمؼؾقؼـو م، ماظعفدمبؽؿموبـو مؼؽـمآخر إظبمأضصكمعدتفو

،مواظذلمم(3)جورحمعـمأزػورمعـمؼؾقؽؿمغرجعمإظقؽؿمبذلماإلدور

غلللماهللماظذيمؼعزمعـمؼشوءم،موؼذلمعـمؼشوءم،مأنممذرمجورم،

ؼفىمظـوموظؽؿمأظػيمجوععيمؼبمدارمآعـيم،موؿعمدالعيماألدؼونم

 "م.(4)دانم،مصنغفمربماظعوٌنيموأرحؿماظراغبنيواألب

                                                           

 ( ٔبػدخ : ثؼ١ضح .(1
( اٌجبعح ِٓ اٌك١غ ٚاٌٛدص : ِب ٘ٛ ِٓ ١ّ٠ٕه ئٌٝ ٠سبعن ٚاٌؼغة رزك١غ ثٗ (4

 ألٔٗ ال ٠ّىٓ أْ رغ١ِٗ دزٝ رٕذغف ٚاٌسبئخ : ِب ٘ٛ ِٓ ٠سبعن ئٌٝ ١ّ٠ٕه
 ٚاٌؼغة رز١ّٓ ثٗ ألٔٗ أِىٓ ٌٍغِٟ ٚاٌػ١ض .

 ( اإلسبع : اٌم١ض اٌظٞ ٠طض ثٗ .(3
, ٚعٚائغ ِٓ األصة اٌؼغثٟ ص/  237,  231ظ  4( جّٙغح عسبئً اٌؼغة ط(2

 . 411٘بضُ ِٕبع ظ 



133 
 

 اضئمٛ الفصن اخلاوظ

م:ماألدؽؾيماٌؼوظقيمأٔال

مسقاعؾمازدػو1س مهدثمبوظؿػصقؾمسـمأػؿ مؼبم: ماًطوبي ر

ماظعصرماألعقيم.

مقانماظــرماظػينمؼبماظعصرماألعقي.:ماذطرمأظم2س

ماظعصرماألعقيمععم:متـوولممنقذًجومعـممنوذجماًطوبيمؼبم3س

مؾقؼمسؾقفم.اظؿع

اًطلمصقؿومؼلتلمععممثوغًقوم:ماظصقابمواًطلم:مبنيماظصقابمعـ

متصقؼىماًطلم:

م)ممممممممممم(ممممممممممممممطوغًماًطوبيمضعقػيمؼبماظعصرماألعقيم-1

أدتمطـرةماظػؿقحوتمؼبماظعصرماألعقيمإظبمضعػماًطوبيمم-2

م)ممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصقف

ملمصبدماًطؾوءمؼبماظعصرماألعقيماظؿؽرؼؿماظالئؼمواظؿؼدؼرم-3

م)مممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعـماًؾػوءمواألعراء

م
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مثوظـًوم:ماالخؿقورمعـمعؿعدد

مؼلتلم:اخذلمماإلجوبيماظصقققيمعـمبنيماألضقاسمصقؿوم

عـمخطؾوءماًقارجماٌػقػنيم)زؼودمبـمأعقيم،مضطرىمبـم -1

 اظػفوءةم،مخوظدماظؼلري(

مايؿقدم -2 م)سؾد ماألعقيمػق ماظردوئؾمؼبماظعصر مطؿوب أذفر

 اظؽوتىم،ماىوحظم،مابـماٌؼػع(

م مسؾـًو ماظـوسمإغؽؿمملمدبؾؼقا م)أؼفو ماظعؾورة مضوئؾمػذه وملمدبؾؼقام،

موإنمظؽؿمععوًدامضبؽؿماهللمبقـ مبـمسؾدمددىم، م)سؿر م: مػق ؽؿمصقف(

م.اظعزؼزم،مايلـماظؾصريم،مواصؾمبـمسطوء(
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 أِي املصادز ٔاملسادع

أبورقؾمصبىمأنممتقكمعـماظؿورؼخمد/مابراػقؿمذعقطم -1

مطمبرلوتم.

اووػوتماظشعرماألعقيمد/مصالحماظدؼـماشلوديمعطؾعيم -2

ممم.1986اٌدغلم

ماظلعديم -3 مربؿد مد/ ماظعربل ماألدبل ماظـؼد اووػوت

مدارمصرػقدمطم

ممم.1980اظطؾوسيماحملؿدؼيم -4

مس -5 مواظؿطؾقؼمد/ ؾلمسؾلماألدبماإلدالعلمبنيماظـظرؼي

ممم.1998صؾحمرؾعيماظؼوػرةم

مابراػقؿمسؾلمأبقماًشىمط -6 اشلقؽيمماألدبماألعقيمد/

ماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبم.

أدبماظلقوديمؼبماظعصرماألعقيمد/مأغبدمايقؼبمطم -7

ممم.1959دارمغفضيمعصرم

مالبـمضؿقؾيمعطؾعيماظؼوػرةمدم.متم.اإلعوعيمواظلقوديم -8

مإبراػقؿم -9 مهؼقؼ ماألصػفوغل ماظػرج مألبل األشوغل

معمدليماظشعى.بقوريمطماإل

مدارم -10 مط ماظزؼوت محلـ مأغبد ماظعربل ماألدب تورؼخ

ممم.1974اظؽؿوبماظعربلمبرلوتم

مظؾشقخماًضريمطماٌؽؿؾيم -11 تورؼخماألعؿماإلدالعقي
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ممم.1926اظؿفورؼيم

ماظلقودلمإظبمع -12 ـؿصػماظؼرنماظـوغلمأ/متورؼخماظشعر

مأغبدماظشوؼىمطماظـفضيماٌصرؼيم.

اظؿطقرمواظؿفدؼدمؼبماظشعرماألعقيمد/مذقضلمضقػم -13

مطمدارماٌعورفم.

ماظؼرذلم -14 مربؿد مزؼد مألبل ماظعربل مأذعور عبفرة

ممم.1967هؼقؼمربؿدمسؾلماظؾفوويمطمغفضيمعصرم

مطمدارم -15 م مجقرجلمزؼدان ماظعربقي تورؼخمأدبماظؾغي

ماٌعورفم.

مبعوءمد/مرفمحلنيمطمدارماٌعورفم.حدؼٌماألر -16

ممم.1960دؼقانمجرؼرمطمبرلوتم -17

ممم.1966دؼقانمعبقؾمبـقـيممدارمبرلوتم -18

مرزدقمطماٌؽؿؾيماألػؾقيمبؾرلوتم.دؼقانماظػ -19

ممم.1966دؼقانمطـرلمسزةمطمدارمصودرمبرلوتم -20

دؼقانماٌعوغلمألبلمػاللماظعلؽريمهؼقؼمأغبدم -21

محلـمبلقٍمطمدارماظؽؿىماظعؾؿقيمبرلوت

ماظ -22 مواظشعراء مطمالشعر مذوطر مأغبد مهؼقؼ مضؿقؾي بـ

مدارماظذلاثماظعربلم.

ماظشعؾقي -23 مورقابعف مذقضلمماظشعر مد/ ماظعصقر معر سؾك

مضقػمطمدارماٌعورفم.
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مواٌدؼـيمؼبم -24 مواظغـوءمؼبمعؽي مبينمأعقيماظشعر سصر

مد/مذقضلمضقػمطمدارماٌعورفم.

ماٌصرؼ -25 مبوشلقؽي مبدوي مسؾده مد/ ماظلقد يماظشعراء

ممم.1988ماظعوعيمظؾؽؿوب

ماظعصرماإلدالعلمدم/ممذقضلمضقػمطمدارماٌعورفم. -26

ماظعشوقماظـالثيمدم/مذطلمعؾوركم. -27

ماألدبم -28 مصـقن م)دؾلؾي ماظدػون مدوعل مد/ اظغزل

ممم.1981اظعربل(مطمدارماٌعورفم

مهؼقؼم -29 ماىؿقل مدالم مالبـ ماظشعر مصققل رؾؼوت

مربؿقدمذوطرمعطؾعيماٌدغلم.

مح -30 مالبـ ماظؾكوري مصققح م مبشرح ماظؾوري فرمصؿح

ماظعلؼالغلمطمدارمماظػؽرم.

ماٌعورفم -31 مدار مط محلني مرف مد/ ماظؽدلى اظػؿـي

ممم.1966

ماٌصرؼيم -32 ماظـفضي مط مأعني مأغبد مأ/ ماإلدالم صفر

ممم.1964

مغعؿونم -33 مد/ ماألعقي ماظشعر مؼب ماإلدالعقي اظػرق

ماظؼوضلمطمدارماٌعورفم.

مم.1371اظعقاصؿمعـماظؼقاصؿممالبـماظعربلمطم -34

ممم.1979ودرمبرلوتماظؽوعؾمالبـماألثرلمطمدارمص -35
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مربؿدم -36 مد/ ماإلدالعل ماظعومل متورؼخ مؼب ربوضرات

ممم.1980اظطقىماظـفورمعطؾعيمدؼوبم

مسرصيم -37 مربؿد مد/ ماألدبل ماظـؼد مؼب ربوضرات

ماٌغربلم.

ذبوظسماألدبمواظغـوءمؼبماظعصرماألعقيمد/مربؿدم -38

مسرصيماٌغربلمطمدارماظطؾوسيماحملؿدؼيم.

مربل -39 مربؿد مهؼقؼ مظؾؿلعقدي ماظذػى معروج

مظدؼـمسؾدمايؿقدمطمدارماظػؽرم.ا

ماظلقدم -40 مصقزي مد/ ماىوحظ مسـد ماظؾالشقي اٌؼوؼقس

ممم.1983سؾدمربفمطمدارماظـؼوصيمواظـشرم

ماٌؾؾمواظـقؾمظؾشفردؿوغلمطمدارماٌعرصيممبرلوتم. -41

مسؾدم -42 مربؿد مد/ مهؼقؼ مجعػر مبـ مضداعي ماظشعر غؼد

ممم.1980اٌـعؿمخػوجلمطمدارمسطقةم

موم -43 ماظشعر مربودـ مؼب م مالاظعؿدة مرذقؼمغؼده بـ

اظدؼـمسؾدمايؿقدمطمماظؼرلواغلمهؼقؼمربؿدمربقل

مدارماىقؾمبرلوتم.

مسؾلمم -44 مد/ مواظؿطؾقؼ مبنيماظـظرؼي ماإلدالعل األدب

ممم.1998سؾلمصؾحمرؾعيماظؼوػرةم

م

 


