
  

الشعر العربً فً 

 الفتوحات اإلسالمٌة
 من عهد السلطان سلٌم األول إلى نهاٌة الدولة العثمانٌة

 الدكتور عثمان قدري مكانسً

 



 
 

1 

 

 

 

 اٛيحء

 

ا٠ُ أه٢ حُلز٤ذ حُٔـخٛي ػيٗخٕ ٤ٗو٢ٗٞ "أر٢ هخُي" ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ ح١ٌُ حٓظٜ٘ي 

 ك٢ ط٣َٖ٘ ح٧ٍٝ ػخّ ػٔخ٤ٖٗ ٝطٔغ ٓجش ٝأُق . 

 

 

 

ْٕ أُوتتتتتتتتتت٠ ُتتتتتتتتتتٚ َِّ أَ  ًُ٘تتتتتتتتتتَض اُلتتتتتتتتتتخ  َػتتتتتتتتتت

 

لخٍص ِٝهٜخ٫  ِٛ  ِٚ ٤ِٛ  ٖٓ ٠٣خ

 
لَح   ِٓ  ًَ٘ض ريٍح  ٨ٔ٣ُ ح٧ؿٞحَء 

 

ٍَ ؿ٫٬  ًٝٔخ٫  ٣ََُٓ حُ٘ٞ

 

 ٓؼخ٫َ ٣خ أه٢  كزّشَ هِز٢  ٣خ ٛي٣و٢ 
 

 ِػَ٘ض ك٢ ُُز٢ ٝك٢ ك١ٌَِ
 

ََّ ِػَٕ٘ٝ َه٣َلخ  ُُٔض أ٠ٔٗ ٓ 

 

ؿََٜي حََُٔ٘م ٟٞءح  ٣ظ٫٬ َٝ 

 
يٗخُٙ ٤ٌٓ٘خ   ِٗ خ ك٢ هللا   ُكزُّ٘

 

 َٓٞف ٣٘ٔٞ ك٢ ٍٟخ هللاِ طؼخ٠ُ

 

ْكَض ٤ٜٗيح  ا٢٘ٗ ٍُ  ْٖ ٌُ ْٕ ط  ا
 

ِٝٛخ٫ َٝ ٍُ ح٠ُُٞٔ ُُـلٞهخ    أٓؤ
 

ْ٘ؼ٢َ٘ رُ٘خ ىٍُد حُـُٜيٟ ٫ َٗ ٍْ  َى

 

ٍم ٣ظٞح٠ُ َْ ٌٞ رِِؼ ُْ٘ٚ ٓخ َْٗز  َػ

 
 

 

 أهٞى ك٢ هللا .... ػؼٔخٕ 
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 انطثعح اٞٔنٗ

1241-4222 

 تٍى انهــــــــــّ انهؼًــــــــــٍ انهؼٛــــــــــى     

 :انًقكيــــــــــــــــح

حُزيح٣ش ًخٕ أٓخٜٓخ حُلذ ٝح٧هٞس ك٢ هللا ، ٝك٢ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٬هش حُظ٢ هخٓض ر٤ٖ حُؼَد ٝحُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٌٓ٘ 

حُؼ٣َٖ٘ ريأٗخ ٗٔٔغ ٗـٔخص ٗخًس ػ٠ِ أُٔ٘ش حُؼِٔخ٤٤ٖٗ ٝرؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓٔ ٤ُٔض ُْٜ هِل٤ش طخ٣ٍو٤ش ا٤ٓ٬ٓش 

 ٤ِٓٔش ٖٝٓ حُٜ٘خٍٟ ، ٣ٜلٕٞ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ رؤٝٛخف طـؼِْٜ ؿَرخء ٓلظ٤ِٖ ، ىهِٞح حُز٬ى رخْٓ ح٬ٓ٩ّ ٝطو٘ؼٞح

رٚ ، ٝحُي٣ٖ ْٜٓ٘ رَحء
(ٔ)

. 

 ٢ٔٗٝ ٛئ٫ء أٝ طـخِٛٞح أٍٓٞح  ػيس طيكٞ ٓخ حكظَٝٙ ٗـِٜٔخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

ــ إ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٤ٖ هخٓض ًخٕ ٗؼخٍٛخ َٗ٘ ح٬ٓ٩ّ ، ًٝخٕ ٌٛح هزَ ىهُْٜٞ حُز٬ى حُؼَر٤ش رٔجظ٢  ٔ

ٓ٘ش ، ٝإ آرخءْٛ ك٤ٖ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح ٛي أٓٞحؽ حُظظخٍ حٌُٔظٔلش ُز٬ىْٛ َٛرٞح ري٣ْٜ٘ ُْٝ ٣َٟٞح إٔ ٣ز٤ؼْٞٛ 

طلض ٍح٣ظْٜ اهٞحَْٜٗ ك٢ حُؼو٤يس ، رَ اْٜٗ ٓخػيٝح ى٣ْٜ٘ ًٔخ كؼَ ؿ٤َْٛ ٖٓٔ طَحٓٞح ػ٠ِ أهيحّ حُظظخٍ ٝكخٍرٞح 

حُِٔطخٕ حُِٔـٞه٢ ٟي هخثي حُظظخٍ ك٢ آ٤ٓخ حُٞٓط٠ كٌخكؤْٛ رؤٕ أهطؼْٜ أٍٟخ  ػ٠ِ كيٝى ر٤ِٗطش 
(ٕ)

 . 

ــ إ ٓئْٓ حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼؼٔخ٤ٗش ًخٕ ٛٔٚ ٝٗـِٚ حُ٘خؿَ َٗ٘ ح٬ٓ٩ّ ، ٤ٛٝٝظٚ ٫ر٘ٚ أٍٝهخٕ  ٕ

أٟٝق ٓؼخٍ ػ٠ِ ًُي
(ٖ)

 . 

  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓــ َٟٝٗ كَٙ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ حُيحثذ ػ٠ِ كظق حُؤط٘ط٤٘٤ش ٤ُلووٞح كي٣غ ٍٍٓٞ هللا  ٖ

ك٤ْٜ ك٤ٌٕٞ أَٓحإْٛ ه٤َ ح٧َٓحء ، ٝؿ٤ْٜ٘ ه٤َ حُـ٤ٕٞ. ٝهي أىٍؿ٘خ ك٢ حُظ٤ٜٔي حُظخ٣ٍو٢ ٖٓ أهٞحٍ حُِٔطخٕ 

 حٗظٔخءْٛ حُٔخ١غ ُ٪٬ّٓ ٝحُؼَٔ ُٚ .  حُلخطق )ٓلٔي حُؼخ٢ٗ( ٝحُو٤ِلش ) ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ( ٓخ ٣ؼزض

ــ إ حُؼَد ٍكزٞح رخُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، رَ ىػْٞٛ ا٠ُ طو٤ِْٜٜ ٖٓ ؿزَٝص حُيُٝش ح٤ًُِٞٔٔش ٝظِٜٔخ ٝطؼط٤ِٜخ  ٗ

ح٧كٌخّ حَُ٘ػ٤ش ، كوي ٍحَٓ ح٣َُٜٕٔٞ حُِٔطخٕ ٤ِٓٔخ  ح٧ٍٝ ٌٓ٘ ريح٣ش ط٤ُٞٚ ػَٕ ر٬ىٙ ٢ٌُ ٣ويّ ا٠ُ َٜٓ 

ػ٤ِٜخ ٣ٝطَى حَُ٘حًٔش ــ ًٔخ ًخٗٞح ٣ْٜٔٔٞٗ ــ ًٔخ ٍكذ أَٛ حُ٘خّ رٚ ٝأَٓع ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤٘ٚ ك٤ٔظ٢ُٞ 

حُؼِٔخء ا٠ُ ٬ٓهخس ؿ٤٘ٚ ،  ُٝو٘ٞح أ٫ٝىْٛ إٔ ٣٘٘يٝح } ٣َٜ٘ى هللا حُؼظ٤ْ ٣خ ِٓطخٕ ٤ِْٓ { ٝك٢ ح٤ٍٗ٧ق 

ْ ٣ويٕٓٞ ُٚ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ ٓظلق ) ١ٞد هخر٢ َٓح١ ( ك٢ حٓظخٗزٍٞ ػ٠٣َش ٍكؼٜخ ػِٔخء كِذ ا٠ُ حُِٔطخٕ ٤ِٓ

٫ٝءْٛ ٣ٝطِزٕٞ طل٤ٌْ ح٣َُ٘ؼش حُظ٢ ػطِٜخ حُٔٔخ٤ُي كظِٔٞح حُؼزخى . ًٌُٝي كؼَ أَٛ حُٔـَد حُؼَر٢ 
(ٔ)

 . 

ــ إ حُيُٝش حُٔلظِش طٔ٘غ حُٔل٤ٌٖٓٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ ُٛٞش ٝؿُٞش ك٤ٜخ ػ٠ِ ه٬ف ٓخَٟٗ ك٢ حُيُٝش  ٘

٢ٛ أػ٠ِ ُِٓ٘ش ٖٓ حُٜيٍ ح٧ػظْ ، ًٔخ ًخٕ ْٜٓ٘ حُؼؼٔخ٤ٗش ، كوي َٝٛ رؼٞ حُؼَد ا٠ُ ٤٘ٓوش ح٬ٓ٩ّ ، ٝ

٫ٝس ٨ُهخ٤ُْ ٍُٝٝحء ٝهخىس ُِـ٤ٖ ، ًٝخٕ حُوِلخء اًح ٓٔؼٞح رؼخُْ أٝ ٗـ٤ذ حٓظويٓٞٙ ٝأًَٓٞٙ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ 

ؿ٘ٔٚ .٫ٝ أُحٍ أًًَ إٔ أر٢ كيػ٘خ ػٖ كذ  ؿي١ ٝأهَحٗٚ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٝػ٘خءْٛ حُؼخ١َ ػ٤ِْٜ . ٝٓخٖٓ ٍؿَ 

َ ٓؤُظ ِّٔ  ٚ ػْٜ٘ ا٫ طٜ٘ي ٝهخٍ : أُٝجي حُوِلخء ٝح٤١٬ُٖٔ حُِٕٔٔٔٞ ْٛ كٔخس ح٬ٓ٩ّ ٝرو٤ش حُِٔق حُٜخُق .ٓؼ

٫ٝ أظٖ إٔ أؿيحىٗخ ًخٗٞح ٓـ٤َٖٓ رلذ ٖٓ أٓخء ا٤ُْٜ ٝكٌْٜٔ رخُ٘خٍ ٝحُزخٍٝى ، كخٗخ ٬ًٝ ، كخُؼؼٔخ٤ٕٗٞ 

ح حُز٬ى ٖٓ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ُٛخء أٍرؼش هَٕٝ ، ٌٝٛح ٓخ أُػؾ  ْٞ َٔ  ح٧ػيحء كخكظَٝح ػ٤ِْٜ .ك

                                                             
(ٔ)

 راجع الفصل الثانً من كتاب " صحوة الرجل المرٌض " لموفق بنً المرجة ففٌه الكثٌر من األدلة على ذلك .  
(ٕ)

 / تحت عنوان ) العثمانٌون المفترى علٌهم . ٔٗالعثمانٌون فً التارٌخ والحضارة ص /   
(ٖ)

 / . ٙٔالمصدر السابق ص / 
(ٔ)

 / . 7ٓٔالمصدر السابق ص /  
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ــ ٫ٝ ْٗ٘ إٔ ح٣ٌُٖ ًظزٞح حُظخ٣ٍن حُلي٣غ ُِز٬ى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٜٗخٍٟ ٝٓٔظَ٘هٕٞ ، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ  ٙ

هٔط٘ط٤ٖ ٣ٍُن ٝك٤ِ٤ذ كظ٠ ٝؿٍٞؿ٢ ٣ُيحٕ .. ٝؿ٤َْٛ ، ْٝٛ ٓؼَٝكٕٞ ر٤ِٜز٤ظْٜ حُلخهيس ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ 

٤ٓش ٤ٛٔ٘ض ػ٠ِ هيٍ ًز٤َ ٖٓ ر٬ىْٛ ٍىكخ  ٖٓ حُِٖٓ ، ٝأِٛٚ، ك٬ ري اًح  ٖٓ هِذ حُلوخثن ٝحُيّ ػ٠ِ ىُٝش ا٬ٓ

 ض حُٔويٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ ٤ًيْٛ .ٝهَػض أرٞحد ػٞحْٜٛٔ ٝٗـِظْٜ رؤٗلْٜٔ ٝٛخٗ

ْٜٗ هّٞ ، ٝحٌُٔخ٤ُٕٞ هّٞ ــ أٓخ إ حٓظٜ٘ي حُطخػٕ٘ٞ رٔخ كؼِٚ حٌُٔخ٤ُٕٞ كٌٜح ٣٫ؼ٤ذ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٧ 7

 .آهَٕٝ

ّ / ًخٗٞح ه٤٤ٖٓٞ ٓظطَك٤ٖ ، كل٤ٖ ٤ٓطَٝح ػ٠ِ  1ٔٓٔحُلٌْ رؼي ػخّ /  كخُطٍٞح٤ٕٗٞ ح٣ٌُٖ حٓظُٞٞح ػ٠ِ

حُلٌْ أُـٞح حُو٬كش ٝأػِ٘ٞح ط٤ًَخ ىُٝش ػِٔخ٤ٗش ٫ػ٬هش ُٜخ رخ٬ٓ٩ّ ، ًٝظزٞح حُظ٤ًَش رخ٧كَف ح٬ُط٤٘٤ش رؼي إٔ 

ػٖ حُوَإٓ ، ٝهطؼٞح ًخٗض طٌظذ رخ٧كَف حُؼَر٤ش ، ٝٓ٘ؼٞح طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش ًُٝي ٤ُزؼيٝح حُـ٤َ حُـي٣ي 

 ػ٬ثوْٜ رخُؼَد رؼي إٔ ٓخْٓٞٛ حُؤق ك٢ حُؼوي٣ٖ ح٤ُٝ٧ٖ ٖٓ ٌٛح حُوَٕ .

ٝٗظَس ٓظؤِٓش كخكٜش ك٢ ًظخد ) أطخطٍٞى ًُي حُْٜ٘ ( ًٝظخد )ٛلٞس حَُؿَ ح٣َُٔٞ أٝ حُِٔطخٕ ػزي 

٠ِ ٣ي )ؿٔؼ٤ش ح٫طلخى حُل٤ٔي( طظَٜ رـ٬ء طِي حُٔئحَٓس حُوز٤ؼش ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٝحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش حُؼظ٤ٔش ػ

 ٝحُظَه٢ حُٔخ٤ٗٞٓش( .

٩ٝظٜخٍ ٌٛٙ حُلوخثن ٝر٘خء ؿَٔ ٓظ٤ٖ ر٤ٖ حُؼَد ٝح٩هٞس ح٣ٌُٖ ٣ظٌِٕٔٞ حُظ٤ًَش ، ٝاُحُش حُـزخٍ ٝحُوظخّ 

ٛٞح ٍٛٞطٚ ًخٕ حهظ٤خ١ٍ ٌُٜح حُزلغ . َّٞ ىٙ أػيحء ح٬ٓ٩ّ ٝٗ َّٞ  ػٖ طخ٣ٍن ٓ

ظ٢ هخٟظٜخ ؿ٤ٕٞ ٌٛٙ حُيُٝش ػ٠ِ حُـزٜظ٤ٖ ح٧ٍٝٝر٤ش ُٝٔخ ًخٕ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ٣ٔظخُ رٌؼَس حُلَٝد حُ

 ٝحَُ٘ه٤ش ، كوي طلخػَ حُ٘ؼَحء ٓغ ٌٛٙ حُلَٝد ِٓزخ  ٝا٣ـخرخ  ، ًٝخٕ ٗؼَْٛ ٣َحػخ  ٣ئٍم ٌٛٙ ح٧كيحع .

ٍٝأ٣ض إٔ أىٍّ ٗؼَ ٌٛٙ حُلظٞكخص ٝحُلَٝد ٧ٗخٍى ك٢ ٤َٔٓس ح٧ىد حُؼَر٢ ريٍحٓش ٓظزَٜس ــ إ 

ثخ  ريهٍٞ حُِٔطخٕ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ حُز٬ى حُؼَر٤ش ، ٝٓوظظٔخ  رِٝحٍ حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ػخّ / ٗخء هللا طؼخ٠ُ ــ ٓزظي

/ ُِٜـَس  ظ٘خ  ٢٘ٓ إٔ أكيح  ــ كظ٠ ح٥ٕ ــ ُْ ٣ظطَم ا٠ُ ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢  ٕٖٗٔ/ ٬٤ُِٔى ، حُٔٞحكن /  1ٕٖٔ

 حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ .

 حُـخ٢ِٛ .ٌٛح حُيًظٍٞ ػ٢ِ حُـ٘ي١ أْٜٓ ك٢ ٗؼَ حُلَد ك٢ حُؼَٜ 

 ٌٝٛح ِكٌٝٙ حُيًظٍٞ ٗؼٔخٕ حُوخ٢ٟ هي ًظذ ك٢ ٗؼَ حُلظٞكخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش .

 ًٔخ ًظذ ؿ٤َٛٔخ ك٢ ٗؼَ حُلَٝد ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ .

ُٝؼَ ػ٢ِٔ ٌٛح كِوش َٝٛ ك٢ ر٤خٕ ؿٜٞى ح٤ُِٖٔٔٔ حُلخطل٤ٖ ٝطٜي٣ْٜ ٧ػيحثْٜ ح٣ٌُٖ أٍحىٝح حُو٠خء ػ٠ِ 

خٗض ًٗٞش ك٢ كِٞم أػيحء ح٬ٓ٩ّ ٝٗزَحٓخ  ٢٠٣ء حُيٍد أٓخّ حُيػخس ا٠ُ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٌٓ٘ ظٍٜٞٛخ، ٧ٜٗخ ً

 هللا طؼخ٠ُ .

ٙ ا٠ُ إٔ حُلَٝد حُيحه٤ِش ُٖ طيهَ ك٢ حُزلغ ٧ٜٗخ ه٬هَ ٝػٍٞحص ىحه٤ِش ، ٤ُٝٔض كَٝرخ   ّٞ ٝأكذ إٔ أٗ

حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، أٝ ؿخ٣ظٜخ حُلظق أٝ ٍى حُؼيٝحٕ ، ا٫ اًح ًخٗض طَٔىح  ٖٓ كجخص ؿ٤َ ا٤ٓ٬ٓش طؼ٤ٖ ك٢ هِذ 

أٍحىص إٔ ط٘٘ت ىُٝش ػ٠ِ كٔخد حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، كب٢ٗ أكَىص ُٜخ ك٬ٜ  أر٤ٖ ك٤ٚ ىٍٝ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ حُللخظ 

 ػ٠ِ ح٣ُٜٞش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝٝكيس حُز٬ى .

ّ  711ًٔٝؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٣ـؼِٕٞ ٜٗخ٣ش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٤ٖ ىهَ ) ٗخر٤ِٕٞ رٞٗخرَص ( ا٠ُ َٜٓ ػخّ /  

إ ًخٕ ٣ـُٞ ك٢  -ك٢ ٍأ٢٣ -ٛـ / ٝٓخ رؼي ًُي أ١ِوٞح ػ٤ِٚ حْٓ ح٧ىد حُلي٣غ ، ٌٝٛح  ٖٕٔٔ/  حُٔٞحكن / 

ح٫٥ص ٝحُٔوظَػخص ٝحُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش حُلي٣ؼش ، كبٗٚ ٣٫ـُٞ ك٢ حُؼوخكش ٝحُلٖ ٝح٧ىد ، اً إ ٓـ٢ء ٗخر٤ِٕٞ 

ٟ حُِلٔش ح٤٘١ُٞش َّٞ ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش طلض ٍح٣ش حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش، رَ إ  ىػخ حُ٘ؼَحء ا٠ُ ٓ٘خ٠ٛش ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ٝه

ٍٝحى حُ٘ؼَحء حُؼَد ك٢ ٓطِغ ٌٛح حُوَٕ أٓؼخٍ حُزخٍٝى١ ٝكخكع ارَح٤ْٛ ٝأكٔي ٗٞه٢ ٝؿ٤َْٛ .. ًخٕ ٫ٝإْٛ 

حُل١ٌَ ٝحُي٢٘٣ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٝػٞىس ا٠ُ ىٝح٣ْٜٝ٘ طئَٛ ٌٛح حُٔ٘ل٠ ك٢ ٗؼَْٛ ، َٟٝٓ٘ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ 

 ُش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝح٫ُٞء ُٜخ .ح٫ٗظٔخء ا٠ُ حُيٝ

 ٝهي حػظٔيص ك٢ رلؼ٢ ٌٛح ػ٠ِ َٓحؿغ ٜٝٓخىٍ ٓظؼيىس ًخٕ أٜٛٔخ كٔذ حُظخ٣ٍن حُٜـ١َ 
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 حٌُٞحًذ حُٔخثَس ك٢ أػ٤خٕ حُٔجش حُؼخَٗس / ُ٘ـْ حُي٣ٖ حُـ١ِ  -ٔ

 ه٬ٛش ح٧ػَ ك٢ أػ٤خٕ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ / ُِٔلز٢ . -ٕ

 /ُٔلٔي ه٤َِ حَُٔحى١ ِٓي حُيٍٍ ك٢ أػ٤خٕ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ -ٖ

 ك٤ِش حُزَ٘ ك٢ طخ٣ٍن أػ٤خٕ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘  ُِز٤طخٍ . -ٗ

 ًٔخ ًخٕ ٢ُ ػٞىس ا٠ُ ىٝح٣ٖٝ ًؼ٤َ ٖٓ ٗؼَحء ٌٛٙ حُوَٕٝ ًٔخ ٤ٓظ٠ق ُوخٍة ٌٛح حُزلغ إ ٗخء هللا .

ٝك٢ ىٍحٓظ٢ حُل٤٘ش ًخٕ ٢ُ ػٞى ا٠ُ ًظذ حُز٬ؿش ) ك٢ ػِّٞ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُز٤خٕ ٝحُزي٣غ( ُٔـٔٞػش ٖٓ 

 حُٔظو٤ٜٜٖ ك٢ ٌٛح حُؼِْ أٓؼخٍ : حُيًظٍٞ ػزي حُؼ٣ِِ ػظ٤ن ٝحُيًظٍٞ ر١ٌَ ح٤ُ٘ن أ٤ٖٓ . 

 ٝهي هٔٔض ٌٛح حُزلغ ا٠ُ ٓويٓش ٝط٤ٜٔي ٝػ٬ػش أرٞحد ٝهخطٔش ٝػزض َُِٔحؿغ .

 : ويٓشأ٫ٝ  : حُٔ

 طليػض ك٤ٜخ ػٖ أ٤ٔٛش ٌٛح حُزلغ ٝٓزذ حهظ٤خ١ٍ ُٚ ، ٝأَٗص ا٠ُ أْٛ حَُٔحؿغ حُظ٢ حػظٔيطٜخ ك٢ ػ٢ِٔ . 

 :  ػخ٤ٗخ  : حُظ٤ٜٔي

 ٠٣ْٝ ٗزٌس ػٖ حُلخُش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُل٣ٌَش ُِيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ طِي حُلظَس حُظ٢ حٗؤٔض ا٠ُ ػ٬ػش ػٍٜٞ : 

 حُـَر٢ ) ػَٜ ح٫ٗلطخ١ ٝحُظَحؿغ(ػَٜ حُوٞس ، ػَٜ ح٠ُؼق  ٝػَٜ حُظ٢ِٔ 

 : ٝ ٣زلغ ك٢ ٗؼَ حُلظٞكخص حُؼؼٔخ٤ٗش )٠ٓٔٞٗخ ( ٣َٝ٘ٔ : ػخُؼخ  : حُزخد ح٧ٍٝ

 حُلَٜ ح٧ٍٝ  : ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢ حُـزٜش ح٧ٍٝٝر٤ش ٤ٍٓٝٝخ.    

 حُلَٜ حُؼخٗـ٢ : ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢ حُـزٜش حَُ٘ه٤ش ٝحُٜل٤٣ٖٞ    

 ص ك٢ حُز٬ى حُؼَر٤ش .حُلَٜ حُؼخُغ : ٗؼَ حُلظٞكخ   

 ٝ ٣َ٘ٔ أؿَحٝ ٗؼَ حُلظٞكخص ٣ٝظ٠ٖٔ: ٍحرؼخ  : حُزخد حُؼخ٢ٗ :

 ــ ٓي٣ق حُوِلخء ٝحُوخىس . ٔ   

 ــ حُلوَ . ٕ   

 ــ ٍػخء ح٧رطخٍ ٝحُٔيٕ . ٖ   

 ــ حُٞٛق ٠٣ْٝ ) ٝٛق حُٔؼخٍى ٝٝٛق ؿَحثْ حُـيٍ ٝٝٛق ح٬ُٔف ..( ٗ   

 ٝؿ٤َْٛ . ــ حُٜـخء ٣َٝ٘ٔ ٛـخء ح٧ػيحء ٘   

 ــ حُ٘ٞم ٝحُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح٧َٛ ٝح٧ٛلخد ٝحُي٣خٍ . ٙ   

 ــ ٓٞحهق ِٝٗػخص ػَر٤ش ٝا٤ٓ٬ٓش ٤٘١ٝٝش . 7   

 ــ ٟٓٞٞػخص أهَٟ . 1   

 ىٍحٓش ك٤٘ش ٝٗوي٣ش ٝطَ٘ٔ : هخٓٔخ  : حُزخد حُؼخُغ :

 ــ ىٍحٓش ٓٔخص ح٧كٌخٍ ٖٓ ك٤غ : ٔ 

 ــ حُظَحر٢ ٝحُظَِٔٔ حُٔ٘طو٢ .            

 ــ حٓظِحؽ حُؼخ١لش رخ٧كٌخٍ .            

 ــ ح٧ىد ح٩ٗٔخ٢ٗ حُوخُي .            

 ــ ٓٔخص حُظؼز٤ـــــــَ ٖٓ ك٤غ : ٕ 

 ــ ٓ٘خٓزش ح٧ُلخظ ٝحُظؼخر٤َ ُٟٔٞٞع حُو٤ٜيس             
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 ــ ى٫ُش ح٧ُلخظ ٝا٣لخءحطٜخ .            

 ِٞد .ــ حُزي٣غ ٝأػَٙ ك٢ حُلٌَس ٝح٧ٓ            

 ــ ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش ٝحُوز٣َش ٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢ ٜٓ٘خ             

 ــ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش : ٖ 

 ٝهيٜٓخ . ــ حُو٤خٍ حُـِث٢ ) حٍُٜٞس حُز٬ؿ٤ش ( ٖٓ ك٤غ ؿيطٜخ           

 ـخٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش حُٔٔظيس حُٔؼظٔيس ػ٠ِ حُِلع ح٣٩لخث٢            

 ؼ٬ػش : حُِٕٞ ٝحُٜٞص ٝحُلًَش .حُٔظ٘خٓن روط١ٞٚ حُ           

 ــ ظخَٛس حُوٜش حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٗؼَ حُلظٞكخص . ٗ 

َُ ك٤ٜخ ٓخ هيٓض ٖٓ ػَٔ ك٢ ح٧رٞحد حُٔخروش . ٓخىٓخ  : حُوخطٔش : ِٔ  أُؿ

 ٓخرؼخ  : ػزض حَُٔحؿغ ٝحُٜٔخىٍ .

 ٣ٍو٢ .أٓخ حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ حطزؼظٚ كبٗٚ ٣ظِٕٞ رظِٕٞ حُٟٔٞٞع ، كخُزخد ح٧ٍٝ ٣٘خٓزٚ حُٜٔ٘ؾ حُظخ

 ٝحُزخرخٕ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٣٘خٓزٜٔخ حُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ .

 ٝهي أىٓؾ ٜٓ٘خؿ٤ٖ طزؼخ  ُٔظطِزخص حُيٍحٓش .

ٝأه٤َح  : أٓؤٍ هللا طؼخ٠ُ إٔ ٣ٌظذ ٢ُ ك٢ ػ٢ِٔ ٌٛح حُٔيحى ٝحُوزٍٞ ٝإٔ ٣ـؼَ ٌٛح حُؼَٔ هخُٜخ  ُٞؿٜٚ 

 ح٣ٌَُْ .

                                                

 

 حُٔٞكن ٝهللا

 ػؼٔخٕ هي١ٍ ٌٓخ٢ٔٗ

 

 

  



 
 

6 

 :ذًٓٛك

 َّأج انكٔنح انعصًاَٛح :

ىهَ ح٧طَحى حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ) ط٤ًَخ ( ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ح٬٤ُٔى١ ٗخُك٤ٖ ٖٓ ٢ٓٝ 

آ٤ٓخ ٓظـ٤ٜٖ ؿَرخ  ا٠ُ ح٧ٗخٍٟٞ. ًٝخٕ رؼٞ هزخثَ حُظَى ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ هي ٓزوْٞٛ ا٤ُٜخ ك٢ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ 

٣ٞ٤ٓش ُ٪ٓزَح٣ٍٞ١ش حُز٤ِٗط٤ش كظ٠ ؿٜخص ح٬٤ُٔى١ ، ْٝٛ ٖٓ حُظًَٔخٕ ح٬ُٔؿوش ح٣ٌُٖ حكظِٞح حُٔوخ١ؼخص ح٥

ٛـ / ػ٠ِ حَُّٝ حُٔلظ٘ي٣ٖ  ٗٙٗرلَ ا٣ـش ؿَرخ  ، ٝرؼي حُٔؼًَش حُلخٓٔش حُظ٢ حٗظَٜ ك٤ٜخ حُِٕٔٔٔٞ ػخّ / 

َ حٓزَح١ٍٞٛخ )ٍٝٓخّٗٞ  ِٓ ِِّ ؿ٤ٖ ر٤ِٗطش ٝأُ َِكض رخْٓ ٓؼًَش ) ٬ًًَٓى( ك٤غ ُٛ َٗه٢ ط٤ًَخ ، ٝحُظ٢ ُػ

ظ٢ًَ حُِْٔٔ ) أُذ أ٬ٍٕٓ ( َٜٗس ٝحٓؼش ك٢ ًخكش أٍؿخء حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٓٔخ ٌٖٓ حَُحرغ( حًظٔذ حُوخثي حُ

ُِوزخثَ حُظًَٔخ٤ٗش حُِٔٔٔش ٖٓ طؼز٤ض أهيحٜٓخ ك٢ ر٬ى آ٤ٓخ حُٜـَٟ رؼي إٔ ىَٓص طل٤ٜ٘خص حُليٝى حُز٤ِٗط٤ش ، 

ٝحكظِض َٗه٢ ح٧ٗخٍٟٞ ٝٝٓطٚ 
 (ٔ )

  . 

ٖٓ أ٬ٓف ػؼٔخٕ ــ ٓئْٓ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ــ ًخٗض طَطلَ ك٢  طوٍٞ اكيٟ حَُٝح٣خص : " إ حُوز٤ِش حُظ٤ًَش

٬٤ُِٔى / ؿ٤٘٤ٖ ٣وظظ٬ٕ ، ٝأىًٍض إٔ أكي حُـ٤٘٤ٖ ٤ُْ ٗيح   ٕٖٕٔٝٛخى ح٧ٗخٍٟٞ ريٝح  ك٤ٖ ٍأص هَحرش ػخّ / 

ك٢  ُِـ٤ٖ ح٥هَ ، كخ٠ٗٔض ا٠ُ حُـ٤ٖ ح٠ُؼ٤ق ح١ٌُ ًخى ٣ِو٠ ٣ِٛٔش ٓلووش ، كٌخٕ ح٠ٗٔخّ حُوز٤ِش ا٤ُٚ ٓززخ  

حٗظٜخٍٙ ، ٝرؼي حُٔؼًَش ًخٗض حُٔلخؿؤس حُٔخٍس ُِوز٤ِش ك٤ٖ طز٤ٖ ُٜخ أٜٗخ طيهِض َُٜ٘س ر٢٘ ؿِيطٜخ ، ْٝٛ 

ح٧طَحى ح٬ُٔؿوش ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣لخٍرٕٞ كَهش ٓـ٤ُٞش ٖٓ ؿ٤ٖ حُوخٕ ) أٝهطخ١ رٖ ؿ٤ٌِ٘هخٕ ( ًخٕ ػٜي ا٤ُٜخ 

حٓظٌٔخٍ كظق آ٤ٓخ حُٜـَٟ
 (4 )

( حُوز٤ِش حُظ٤ًَش حُظ٢  ٕٕ٘ٔــ  1ٕٔٔحُِٔـٞه٢ )  ، كؤهطغ حُِٔطخٕ ػ٬ء حُي٣ٖ

ٓخػيطٚ ٟي أػيحثٚ ــ طوي٣َح  ُظيهِٜخ ك٢ حُٔؼًَش ُٜخُلٚ ــ روؼش ٓظَح٤ٓش ٖٓ ىُٝظٚ حُظ٢ ًخٗض طـظخُ ىٍٝ 

 ح٫ٟٔل٬ٍ " . 

٣وٍٞ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ ح٧ُٔخٕ إ ٌٛٙ حُوٜش ٓلٞ أٓخ٤١َ ، ٌُٖ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ ح٩ٗـ٤ِِ ٣َٜٝٗخ هٜش 

ش ٫َٓحء ك٤ٜخ ، ٤٠٣ٝلٕٞ هخث٤ِٖ : إ ح١ٌُ ىكغ حُِٔطخٕ حُِٔـٞه٢ ا٠ُ ٓ٘لْٜ ح٧ٍٝ أٗٚ ُْ ٣َكذ ك٢ كو٤و٤

هَحٍس ٗلٔٚ رٌٜٙ حُوز٤ِش ، كوي أػزظض أٜٗخ ػ٠ِ كع ٝحكَ ٖٓ حُ٘ـخػش ٝحُوزَس حُلَر٤ش ٝحٌُلخ٣ش حُوظخ٤ُش ، كِْ 

َّْ ُْ ٣َؿذ ك٢ اىٓخؿٜخ ك٢ هٞحطٚ ، كٔ٘لٜ خ طِي ح٧ٍح٢ٟ ، ٝٗـِٜخ رخُلَد ٟي حُيُٝش ٣طٔجٖ ا٤ُٜخ ، ٖٝٓ ػَ

حَُٝٓخ٤ٗش حُز٤ِٗط٤ش حُٔـخٍٝس ُٜخ ، كَ٘ػض ٌٛٙ حُوز٤ِش رو٤خىس ٍث٤ٜٔخ )أ١ٍـٍَ( طٜخؿْ رخْٓ حُِٔطخٕ ) ػ٬ء 

حُي٣ٖ ( ٓٔظٌِخص حُز٤ِٗط٤٤ٖ ، ٝٗـلض ك٢ طٞٓؼٜخ ح٩ه٢ٔ٤ِ ، ٝك٤ٖ ٓخص ُػ٤ٜٔخ ، هِلٚ حر٘ٚ ) ػؼٔخٕ ( ح١ٌُ 

ُٝش رخٓٔٚ ، َٝٓػخٕ ٓخ ٗٔض ٌٛٙ ح٩ٓخٍس كٜخٍص ىُٝش ٓظَح٤ٓش ح١٧َحف ، حٓظيص أهخ٤ُٜٔخ ٤ٔٓض ح٧ٓش ٝحُي

٣٫ٝٝخطٜخ ك٢ آ٤ٓخ ٝأٍٝٝرخ ٝأك٣َو٤خ ، ٝؿيص ٖٓ أًزَ حُيٍٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ ٜٗيٛخ حُظخ٣ٍن ، ٖٝٓ أٗيٛخ رؤٓخ  

ٝأػِٛخ ؿ٘يح  
(ٔ)

 . 

 : انعصًإٌَٛ ٚعرُقٌٕ ا٣ٌ٠و

ل٤ُٞخص حُؼؼٔخ٤ٗش حُوي٣ٔش ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ )ػؼٔخٕ( ٓئْٓ حُيُٝش حػظ٘ن ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ ٛ٘خى ٍٝح٣ش ٓٔظوخس ٖٓ حُ
٣ي ػخُْ ططِن حَُٔحؿغ حُؼَر٤ش ػ٤ِٚ حْٓ ) أىد ػخٍ ( ٣و٤ْ ك٢ ه٣َش ٓـخٍٝس ُزِيس ) أ٢ٌٓ َٜٗ ( ػخٛٔش 

 ح٩ٓخٍس حُلي٣ؼش، ٝطِٝؽ حر٘ظٚ رؼي إٔ ٍأٟ ك٢ ٗٞٓٚ إٔ ٣ًٍظٚ  ٓظلٌْ حُؼخُْ.

ٝطوٍٞ ٍٝح٣ش أهَٟ   :  " إ ٝحُيٙ ه٠٠ ٤ُِش ك٢ ىحٍ أكي حُِٛخى، ٝهزَ إٔ ٣ؤ١ٝ ا٠ُ كَحٗٚ ؿخء حُِحٛي 
رٌظخد ٟٝٝؼٚ ػ٠ِ حَُف ، كخٓظلَٔ ) أ١ٍـٍَ ( ػ٘ٚ كؤؿخرٚ : اٗٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٬ًّ هللا ، كلَٔ أ١ٍـٍَ 

إٔ ٬ًٓخ  ٣زَ٘ٙ رؤٗٚ ٣ًٍٝظٚ ٤ٓؼِٞ هيٍْٛ ؿ٬٤  حٌُظخد ٝهَأٙ ٝحهلخ  كظ٠ حُٜزخف ، ػْ ٗخّ ، كَأٟ ك٤ٔخ ٣َحٙ حُ٘خثْ 
رؼي ؿ٤َ ػ٠ِ ٓيٟ حُوَٕٝ ٝح٧ُٓخٕ ُوخء حكظَحٓٚ حُوَإٓ 
(ٕ)

 . " 

ٌَّٔٞح ك٤ْٜ ٣َٗؼظٚ  ٝٓٞحء أًخٕ ٌٛح ٛل٤لخ  أّ ٫ ، كبٕ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ؿؼِٞح ًظخد هللا ػِ ٝؿَ ٜٗذ أػ٤ْٜ٘ ٝك

 ٝكخٍرٞح ك٢ ٓز٤َ َٗ٘ٙ.

                                                             
 (ٔ )

 / . 1ٔــ  7ٔـ  العثمانٌون والروس  :  علً حسون ص / 
 (ٕ )

 ص  ٔـ الدولة العثمانٌة دولة إسالمٌة مفترى علٌها  : د . عبد العزٌز الشناوي  ج 
 /ٖٗ . / 
(ٔ)

 / . ٖ٘ـ المصدر السابق ص/ 
(ٕ)

 / . 7ٖـ المصدر السابق ص /   
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ٕ ٣لخَٛ ٓي٣٘ش " رٍٞٛش " ٣ٝلظلٜخ ، ٝك٤ٖ ٣ؼٞى ا٠ُ ػخٛٔش أر٤ٚ ٣ـيٙ هي كٌٜح ػؼٔخٕ ٣ٔٞص ُُٝٝيٙ أٍٝهخ

 كخٍم حُل٤خس ٝطَى ُٚ ٤ٛٝش طٌظذ رٔخء حٌُٛذ ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ : 
٣خر٢َّ٘ : ا٣َّخى إٔ  ط٘ظـَ ر٢٘ء ُْ ٣ؤَٓ رٚ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ، ٝاًح ٝحؿٜظي ٓؼ٠ِش كخطوٌ ٖٓ ٍٓ٘ٞس حُؼِٔخء 

 ٓٞث٬  . 

َّٗي ح٤ُ٘طخٕ رـ٘يى ٝٓخُي ، ٝا٣خى إٔ ٣خر٢َّ٘ : أك٢ ٖٓ أ١خػي رخ ََّ ٩ػِحُ ، ٝأٗؼْ ػ٠ِ حُـ٘ٞى ، ٫ٝ ٣ـ

 طزظؼي ػٖ أَٛ ح٣َُ٘ؼش .

َّ ح٥كخم ، كظليع  ُّْ ٍٗٞ ى٣٘٘خ ً ٣خر٢َّ٘ : اٗي طؼِْ إٔ ؿخ٣ظ٘خ ٢ٛ اٍٟخء ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ، ٝأٗٚ رخُـٜخى ٣ؼ

ََّ ؿ٬ُٚ.  َٟٓخس هللا ؿ

حُلَٝد ُٜ٘ٞس كٌْ أٝ ٤ٓطَس أكَحى ك٘لٖ رخ٬ٓ٩ّ ٗل٤خ ، ُٝ٪٬ّٓ ٣خر٢َّ٘ : ُٔ٘خ ٖٓ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣و٤ٕٔٞ 

ٗٔٞص ، ٌٝٛح ــ ٣خُٝي١ ــ ٓخ أٗض أَٛ  ُٚ
 (ٔ )

 . 

 ٌٝٛح كخطق حُؤط٘ط٤٘٤ش ) ٓلٔي حُؼخ٢ٗ ( ٠٣غ ٜٗذ ػ٤٘٤ٚ هٍٞ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  : 

َّٖ حُؤط٘ط٤٘٤ش ، كِ٘ؼْ ح٤ٓ٧َ أ٤َٓٛخ ، ُٝ٘ؼْ حُـ٤ٖ ًُي حُـ٤ٖ { ، ك٤يى ٓؼخهِٜخ ٣ٝلٞ أٓٞحٍٛخ ،  } ُظلظل

 ٤ٌُٕٞ ًُي ح٤ٓ٧َ ح١ٌُ  ٓيكٚ ٛلٞس ح٧ٗز٤خء ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٝٓيف ؿ٤٘ٚ .

٣ٝويّ حُيًظٍٞ ٓلٔي كَد ك٢ ًظخرٚ 
(ٕ)

طَؿٔش ٗؼ٣َش ُزؼٞ ٗؼَ ٓلٔي حُلخطق ك٢ حُيػٞس ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢  

 ٌِٓض هِزٚ :

 : حٓظؼخ٢ُ ٧َٓ هللا ) ٝؿخٛيٝح ك٢ ٓز٤َ هللا ( ٤ٗظ٢  }

 : رٌٍ حُـٜي ُويٓش ى٢٘٣ ، ى٣ٖ هللا .ٝكٔخ٢ٓ 

 : إٔ أهَٜ أَٛ حٌُلَ ؿ٤ٔؼخ  رـ٘ٞى١ ؿ٘ي هللا .ٝػ٢ِٓ 

 : ٜٓ٘ذٌّ ػ٠ِ حُلظق ، ػ٠ِ حَُٜ٘ ، ػ٠ِ حُلُٞ رِطق هللا.ٝطل١َ٤ٌ 

 ٧َٓ هللا ؟  : رخُ٘لْ ٝرخُٔخٍ ، كٔخًح ك٢ حُي٤ٗخ رؼي ح٫ٓظؼخٍٝؿٜخى١ 

 : حُـِٝ ، حُـِٝ آ٫ف حَُٔحص ُٞؿٚ هللا . ٝأٗٞحه٢

 . : ك٢ َٜٗ هللا ٝٓٔٞ حُيُٝش ػ٠ِ أػيحء هللا ٍٝؿخث٢
أٓخ حُِٔطخٕ ) ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ( ح١ٌُ ِٝٛض حُيُٝش ك٢ ػٜيٙ ا٠ُ أٝؿٜخ ، ٝكٌْ ٓظش ٝأٍرؼ٤ٖ ػخٓخ  ، ٝطٞك٢ 

( ك٢ حُٔـَ ، ٝرٔٞطٚ ٣٘ظ٢ٜ ٓخ ًخٕ ٣ؼَف رؼٜي حُوٞس ك٢  ٝٛٞ ػ٠ِ ٜٛٞس ؿٞحىٙ أػ٘خء كٜخٍ هِؼش ) ٤ٌٓظٞحٍ

، ٣وٍٞ   ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، كٜٞ ٣ؼِٖ إٔ ؿٜخىٙ ك٢ ٓز٤َ هللا ٝإٔ هيٝطٚ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا 

 ك٢ ى٣ٞحٗٚ حُ٘ؼ١َ ــ ٝٛٞ ٗخػَ ٣ـِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ ٍهش ح٧كخ٤ْٓ ــ :

 ْٓ هللا كَِ٘٘٘ حَُح٣ش حُؼظ٠ٔ َٝٗىى ح           

 ٤َُِّٔ٘ٝ حُـ٤ٕٞ ٗلٞ حَُ٘م           

 كَٝ هللا ػ٤ِ٘خ كٔخ٣ش ح٬ٓ٩ّ           

 كِٔخًح ٗوِي َُِحكش ٝٗلَٔ حٌُٗٞد ؟            

 ا٢ٗ آَٓ إٔ ٣لٖٔ طٔؼِ٘خ ُو٤خىس أر٢ رٌَ ٝػَٔ           

أ٣ٜخ حُ٘خػَ ٓلز٢           
(ٔ)

 ، َٓ ٤َِّٓٝ حُـ٤ٕٞ 

ٗلٞ حَُ٘م ٖٓ حُليٝى            
(ٕ)

 . 

ًٝخٕ ح٧ٍٝٝر٤ٕٞ ٣٘ظَٕٝ ا٠ُ حُلظٞكخص حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٠ِ أٜٗخ كظٞكخص ا٤ٓ٬ٓش ، ٝأْٜٗ حَُِٓ حُل٢ حُٔـٔي 

ُ٪٬ّٓ ، ٝأ١ِوٞح ػ٠ِ حُِْٔٔ ُلع )ط٢ًَ( ٧ٜٗٔخ )حُِْٔٔ ٝحُظ٢ًَ( حٓظِؿخ كٜخٍح ك٢ ــ ٍأ١ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ــ 

٤ٗجخ  ٝحكيح  
(ٖ)

 . 

 

 ف٣فح انعصًاَٛح :ان

، ػْ حُِٔٔٔش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤يٛخ حهظِق ػٜي حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ػٖ ػٜي حُِٔط٘ش ، اً ريأ ح٫ٛظٔخّ رخ٧ٓش

حُٞهٞف أٓخّ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٛلخ  ٝحكيح  . ٝهي ػَٔ حُوِلخء ػ٠ِ ٌٛح كظ٠ ٟؼق أَْٓٛ ٝأٛزق طل٤ٌَْٛ ٣٘لَٜ ك٢  
                                                             

 . ٙٔلعثمانٌون فً التارٌخ والحضارة . للدكتور محمد حرب ص/ا( ٔ)

 . 1ٕ٘نفس المصدر  ص/( ٕ)
(ٔ)

 م الشعري الذي كان ٌطلق على السلطان سلٌمان نفسه .كلمة محبً : هً االس 
(ٕ)

 . ٕٔ٘العثمانٌون فً التارٌخ والحضارة ، د. محمد حرب ص/ 
(ٖ)

 . ٖٗ، ص/ ٔالدولة العثمانٌة دولة إسالمٌة مفترى علٌها  د. عبد العزٌز الشناوي ج/ 
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ؼق ريأ حُٜ٘خٍٟ ٣وظطؼٕٞ ٖٓ حُيُٝش حُـِء رؼي ح٥هَ كظ٠ أطٞح حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓخ طلض أ٣ي٣ْٜ ، كِٔخ ُحى ح٠ُ

ػ٤ِٜخ ، ٝط٘ظض أَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحٗؤٔٞح كَهخ  ٝأكِحرخ  ٤ٗٝؼخ  ٝػٜز٤ش.  ٌُح كوي طٞح٠ُ ػ٠ِ حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٬ػش 

 ػٍٜٞ : 

 

 :  عٕه انقٕج  أٔنٓا :

 ح٧ٍٝ(ٝكٌٜٔخ ك٤ٚ ه٤ِلظخٕ كو٢ ٛٔخ )٤ِْٓ ح٧ٍٝ ، ٝحر٘ٚ ٤ِٓٔخٕ 

: ك٤ٖ ط٘خٍُ ) ر٤خ٣ُي ( ٫ر٘ٚ) ٤ِْٓ ( ػٖ حُلٌْ ريػْ ٖٓ ح٫ٌٗ٘خ٣ٍش أٍٟخْٛ ، ػْ طوِٚ ٖٓ اهٞطٚ  ٤ِْٓ ح٧ٍٝ

ٝأر٘خثْٜ ح٣ٌُٖ ٣٘خُػٞٗٚ ك٢ حُِٔطش كوظِْٜ ، ٝهي ػَف ػ٘ٚ أٗٚ ًخٕ ٗو٤ٜش ػ٣ٌَٔش ه٣ٞش ، ؿؼَ ٖٓ ىُٝظٚ 

َح٤ٗش ا٫ رخ٤ُِٖٔٔٔ ًخكش ، كوي ًخٕ حُزَطـخ٤ُٕٞ ٣ؼِٕٔٞ أهٟٞ حُيٍٝ آٌٗحى ٍٝأٟ أٗٚ ٣٫ٌٖٔ ٓٞحؿٜش أٍٝٝرخ حُٜ٘

ػ٠ِ حكظ٬ٍ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٝأهٌ ٍكخص حُ٘ز٢ ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ   ٤ُظو٠ِ حُِٕٔٔٔٞ ػٖ حُويّ 

ُِٜ٘خٍٟ ٝهي ػـِ حُٔٔخ٤ُي ػٖ ٓوخٝٓظْٜ ، رَ إ حُٜل٤٣ٖٞ ٌِٗٞح كِلخ  ٓغ حُزَطـخ٤٤ُٖ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝؿؼِٞح 

ظْٜ ) طز٣َِ ( ٤ُظٞٓؼٞح ك٢ ىُٝظْٜ ٌٝٓٛزْٜ ، ٝىػٔٞح ح٤ٓ٧َ ) أكٔي ( ٟي ٝحُيٙ ) ر٤خ٣ُي ( ػْ ٟي أه٤ٚ ) ػخٛٔ

٤ِْٓ ح٧ٍٝ ( ٝطؼخٝٗٞح ٓغ حُٔٔخ٤ُي ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ . كِْ ٣ٌٖ أٓخّ حُِٔطخٕ ) ٤ِْٓ ( ريٌّ ٖٓ طؤى٣زْٜ ، كخكظَ 

٠ ر٬ى حُ٘خّ ريػٞس ٖٓ أِٜٛخ ُظو٤ِْٜٜ ٖٓ ػخٛٔظْٜ ٝأك٠ٜ ح٤ُ٘ؼش ك٢ ) ى٣خٍ رٌَ ( ٝهظِْٜ ، ٝٓخٍ اُ

 .ظخ٤ُٖٔ ح٠ُؼلخء أٓخّ حُزَطـخ٤٤ُٖحُٔٔخ٤ُي حُ

ٝك٢ ٓؼًَش ) َٓؽ ىحرن ( ك٢ حُ٘ٔخٍ حُـَر٢ ٖٓ ) كِذ ( هظَ حُِٔطخٕ ح٢ًُِٞٔٔ ك٢ طِي حُز٬ى ) هخٜٗٞس 

٤ُش ىهَ حُِٔطخٕ ) ٤ِْٓ ح٧ٍٝ ٛـ / ك٢ ر٬ى حُ٘خّ  ٝك٢  حُٔ٘ش حُظخ 1ٕٕحُـ١ٍٞ ( ، ٝحٗظٜض ىُٝش حُٔٔخ٤ُي ٓ٘ش / 

( حُوخَٛس ٝطو٠َِّ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ح٢ٔٓ٫ ُٚ ػٖ حُو٬كش كٌخٕ أٍٝ ه٤ِلش ٤ُِِٖٔٔٔ ٖٓ ؿ٤َ حُؼَد ، ُٝٔخ ػخى 

ٛـ/ رؼي كٌْ ىحّ طٔغ ٓ٘ٞحص ١َّٝي ك٤ٜخ  1ٕٙا٠ُ )حٓظخٗزٍٞ( ريأ ٣ٔظؼي ُلَد حُٜل٤٣ٖٞ ، ؿ٤َ أٗٚ طٞك٢ ٓ٘ش /

 أًٍخٕ حُيُٝش .

 : ٝهي رِـض حُيُٝش ك٢ ػٜيٙ أٝؽ هٞطٜخ ٝحطٔخػٜخ :  وخ٢ٗٞٗ ) ح٧ٍٝ (٤ِٓٔخٕ حُ

 ـ كوي ه٠٠ ػ٠ِ ) ؿخٗزَى حُـِح٢ُ ( كخًْ حُ٘خّ ح١ٌُ طَٔى ػ٤ِٚ . 1

ََّ ػخٛٔش حُٔـَ ) رِـَحى ( ، ٝكظق ؿ٣َِس )ٍٝىّٝ( ٓـــ٘ش / 4  ٛـ/ 1ٕ1ـ ٝحكظ

َّْ ا٤ُٚ ) ٗزٚ ؿ٣َِس حُوَّ ( ٓ٘ش /      ٠ُٞ ػ٠ِ ػخٛٔش ح٧ك٬م) ٗٔخٍ رِـخ٣ٍخ ( ٛـ / ، ٝحٓظ 1ٖ1ٟٝ

 كيكؼض ُٚ حُـ٣ِش ، ٝكخُق ِٓي كَٗٔخ ك٢ هظخٍ حُٔـَ ، ٝكظق رؼٞ حُٔٞحهغ ك٢ ؿ٣َِس ) ٍٓٞس ( ح٤ُٞٗخ٤ٗش .

 ٛـ / ، ٜٝٓ٘خ ا٠ُ )رـيحى( كلظلٜخ . 1ٗٔـ ىهَ ) طز٣َِ ( ػخ٤ٗش  ٓ٘ش /  3

حُي٣ٖ رَرَّٝ ( ح٣ٌُِٖ أٓـــِٔخ كٍَح حُـِحثَ ٖٓ ـ أٓخ ك٢ حُ٘ٔخٍ ح٧ك٣َو٢ كبٕ ) ػَٝؽ ( ٝأهخٙ ) ه٤َ  2

ؿ٤ٕٞ ) ٗخٌٍُخٕ ( ِٓي كَٗٔخ ، ٝهظـــَ ) ػَٝؽ ( ك٢ اكـــــــيٟ حُٔؼخٍى ٓغ ح٩ٓزخٕ ، ٝكٍَ أهٞٙ ) ه٤َ 

ٛـ / ٝحٗظَٜ ػ٤ِٚ ، ٝؿــِح  1ٗٗحُي٣ٖ رَرَّٝ ( ٗٞح١ت ٤ُز٤ـخ ٓـٖ ح٩ٓزخٕ ، ٝحُظو٠ رؤٓطٍٞ ٗخٌٍُخٕ ٓ٘ش / 

 ٛـ / . ٣َ1ٖ٘ض ( ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝرؼٞ ٓٞحٗت ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ ، ٝطٞك٢ ٓ٘ش / ؿ٣َِس ) ًــ

ـ ٝك٢ ؿ٣َِس حُؼَد ؿِٜ ) ٤ِٓٔخٕ رخٗخ ( ٝح٢ُ َٜٓ أٓط٫ٞ  رل٣َخ  كظق رٚ )ػـــيٕ ٝٓٔو٢ ( ٝكخَٛ ِ 

ٛـ/، ٝكخٍد حُزَطـخ٤٤ُٖ ك٢ حُٜ٘ي ٝكظق ) ًٞؿخٍص ( ػْ هَٔ أٓخْٜٓ ك٢ ٓؼًَش )  1ٗٗؿ٣َِس ) َِٛٓ ( ٓ٘ش/

 ٞ ( حُزل٣َش ، ٝػخى ا٠ُ َٜٓ .ى٣

ـ ٝك٢ أًٍر٤ـخٕ ُـؤ أهٞ آٔخػ٤َ حُٜل١ٞ ا٠ُ حُو٤ِلش ٣ٌ٘ٞ ظِْ أه٤ٚ حُ٘خٙ ، ١ِٝذ ٓٔخػيطٚ ، كٔخٍ  6

 ٛـ / . 1٘ٗحُو٤ِلش ا٠ُ ) طز٣َِ ( ٝىهِٜخ َُِٔس حُؼخُؼش ٓ٘ش / 

ػِـــ٠ حُ٘ٔٔخ٤٣ٖٝ ٓ٘ش / ٛـ/ ٝحٗظَٜٝح  1٘7ـ ٝػخى ؿ٘ٞى حُو٬كش ا٠ُ ) طَحِٗٔلخ٤ٗخ ( ك٢ حُٔـَ ٓ٘ش / 7

 17ٔٛـ / ٝكخَٛ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ؿ٣َِس ) ٓخُطش ( ٓ٘ش /  1٘1ٛـ / ، ٝؿيىٝح حُٔؼخٛيس ٓغ حُل٤٤َٖٔٗ ٓ٘ش /  1٘1

ٛـ / ٗظ٤ـش ه٬ف ر٤ٖ ٌِٜٓخ حُظخرغ  17ٖٛـ / ُْٝ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ كظلٜخ ، ٝػخى حُو٤ِلش ر٘لٔٚ ا٠ُ حُٔـَ ٓ٘ش / 

٢ حُو٤ِلش حُٔـخٛي ػ٠ِ ٜٛٞس كَٓٚ أػ٘خء كٜخٍٙ هِؼش ) ٌٓظٞحٍ( ك٢ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝر٤ٖ ِٓي حُ٘ٔٔخ  ػْ طٞك

حُٔـَ
(ٔ)

 . 

 

 

 

                                                             
(ٔ)

 بتصرؾ ./  ٓٔٔــ  99التارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( محمود شاكر من ص/ 
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 : عٕه انٙعف: شاَٛٓا

ُْ ٣طَ ػَٜ حُوٞس ك٢ حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ، اً ُْ ٣ِى ػٖ ٜٗق حُوَٕ ًؼ٤َح  ، ُْٝ ٣َ٘ٔ ٟٓٞ حُو٤ِلظ٤ٖ 

ٝأٍرؼ٤ٖ ػخٓخ  ، ٝؿخء ػَٜ ح٠ُؼق رؼيٛٔخ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ ح١ٌُ كٌْ طٔغ ٓ٘ٞحص ، ٝحر٘ٚ ٤ِٓٔخٕ ح١ٌُ كٌْ ػٔخ٤ٗش 

ٓزخَٗس ، ٝريأ حُو٢ حُز٤خ٢ٗ ُِيُٝش ٣ٜز٢ رخٓظَٔحٍ ، ٝإ ًخٕ ٣ظٞهق ػٖ حُٜز١ٞ أك٤خٗخ  ، ٤ٔ٣َٝ ٓٔظ٣ٞخ  ك٢ رؼٞ 

 ح٧ك٤خٕ، ًُٝي ُوٞس رؼٞ حُوِلخء حُ٘ٔز٤ش ، أٝ ُٜٔش رؼٞ كخ٤ٗظْٜ ٝهخٛش حُٜيٍ ح٧ػظْ .

 ِٜٗٔٔخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :ٝهي ًخٕ ٌُٜح ح٠ُؼق ػٞحَٓ ػيس ، 

  ـ ٌٛطهج انعقهٛح انعٍكهٚح :1

َِّ ح٧ٍٓٞ رخ٤ُٔق ىٕٝ حُؼـــٞىس ا٠ُ حُؼوــــَ ٝٓ٘خه٘ش ح٧ٍٓٞ ، كوي ٍر٠َّ حُوِلخء  ًٝخٗض طِ٘ع ا٠ُ ك

َِّ ح٧ٍٓٞ ، ٛـ٤َٛخ ًٝز٤َٛخ، كل٤ٖ  ػٌَْٔٛ طَر٤ش حُـ٘ي٣ش حُظ٢ طَٟ حُوٞس كو٢ ٓز٬٤  ا٠ُ طـخُٝ حُؼوزخص ٝك

ّ ٝحُظَر٤ش حُوِو٤ـــش ٣َُليُّ ٖٓ ١ـ٤خٜٗخ ٝؿزَٝطٜخ ، أٓخ إ ًخٕ ؿخثزخ  كخُل٤خس إً أهـــَد ٓخ طٌـــٕٞ ٣ٌٕٞ ح٬ٓ٩

ا٠ُ ك٤ـــخس حُـِحٍ ، ٌٛح ٓخ ٍأ٣٘خٙ ٝحٟلخ  ُِؼ٤خٕ ك٢ هظَ ح٧م اهٞطٚ ٝأهَرخءٙ ٝكظ٠ أر٘خءٙ ٤ُٜلٞ ُٚ ؿٞ حُلٌْ ، 

ص ٓوظِلخص  ك٢ حُـْ٘ ٝحُي٣ٖ ٝٓ٘خٍد ٓوظِلش  ٫ ٣ـٔغ ر٤ْٜ٘ ك٬ ٣٘خُػٚ أكي ِٓطخٗٚ . ٝؿخُز٤ش ح٧ر٘خء ٖٓ أٜٓخ

ؿخٓغ ه١ٞ  ٝأػٔخٍْٛ ٓظوخٍرش ، ٌُُٝي ًخٕ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٓخ ٣ِٞٛٚ ا٠ُ حُِٔطش ُٝٞ رو٢  ٝكيٙ ىٕٝ 

 اهٞطٚ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ، ٓٔخ ٣ٌؼَ حُٔ٘خُػخص كظ٠ؼق حُو٬كش .

ُوي ًخٕ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ 
(ٔ)

ك٢ ريح٣ش أَْٓٛ هٞس ٟؤش ، ُٝي٣ْٜ ٍٝف ٓؼ٣ٞ٘ش ػخ٤ُش ٗظ٤ـش حُظَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ،  

كؤكَُ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ رْٜ حٗظٜخٍحص ػظ٤ٔش ، ٝأٓيٝح ا٤ُٜخ هيٓخص ؿ٠َِّ ، كِٔخ أػطظْٜ ح٩هطخػخص ٝح٫ٓظ٤خُحص 

ُش ٝىػٔٞح أكي أر٘خء ًٝؼَص رؤ٣ي٣ْٜ ح٧ٓٞحٍ أهِيٝح ا٠ُ ح٧ٍٝ ٝٓخُٞح ػٖ حُوظخٍ ، ػْ طيهِٞح ك٢ ٗئٕٝ حُيٝ

ح٤١٬ُٖٔ ٟيَّ ح٥هَ ، كِٔخ أِٝٛٞٙ ا٠ُ حُلٌْ رٌٍ ُْٜ ٤َٟ٣ْٜ كخُىحى ؿٍَْٝٛ ًٝؼَ ِٛلْٜ ، ٝطلٌٔٞح ك٢ 

 ٤َٜٓ حُيُٝش ، كٌخٕ ٌٛح ػخ٬ٓ  ٖٓ ػٞحَٓ ٟؼلٜخ .

 : ا٢ذفاقٛاخ يع انكٔل اٞظُثٛحــ ٕ

آ٤ٓخ ٝأك٣َو٤خ حَُ٘ه٤ش ػٖ ًُي حُط٣َن ،  ك٤ٖ حًظ٘ق حُزَطـخ٤ُٕٞ ٍأّ حَُؿخء حُٜخُق طلُٞض حُظـخٍس ا٠ُ

كلوي طـخٍ حُز٬ى حُؼَر٤ش ح٧ٍرخف حُظ٢ ًخٗض ك٢ ٓظ٘خٍٝ أ٣ي٣ْٜ ٝكويص حُٔٞحٗت ه٤ٔظٜخ ، ٝحٍطلؼض أٓؼخٍ حُلخؿ٤خص، 

ٝحٗؼٌْ ٌٛح ًِٚ ػ٠ِ حُيُٝش ، ك٘ـغ )٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ( حُظـخٍ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ، ٝػوي ٓؼْٜ حطلخه٤خص ك٤ٜخ ًؼ٤َ ٖٓ 

ص ، ًخٕ ٣ظٖ أٜٗخ ٓئهظش ٣ٌٖٔ اُـخإٛخ ٓظ٠ أٍحى هِلخإٙ ، ٌُٖ ٟؼق ٖٓ ؿخء رؼيٙ ؿؼَ ٌٛٙ ح٫طلخه٤خص حُظ٘خ٫ُ

ِؿ٬  ، اً اٜٗخ ؿؼِض ٨ٍُٝٝر٤٤ٖ ىُٝش ىحهَ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ًٝخٕ ٫ٝء حُٜ٘خٍٟ ُٜخ ٧ٜٗخ طل٤ْٜٔ ٖٓ حُٔٔخءُش 

٣زضُّ ك٤ٜخ حُوَٜ٘ حُؼخّ ٝحُزخد حُؼخ٢ُ كو٢ ، ٝأٗٚ اًح ٜٓٔخ كؼِٞح . ٖٝٓ ر٤ٖ ر٘ٞى ٌٛٙ ح٫طلخه٤خص : إٔ حُيػخٟٝ 

 هَؽ حُل٢َٔٗ ــ ٓؼ٬  ــ ٝػ٤ِٚ ى٣ٖ ك٬ ٣ُٔؤٍ ػ٘ٚ ٫ٝ طُطخَُذ ر٬ىٙ رٌُي .

ٝ ػ٠ِ حُظَٔى ٝطئْٓ  َِّ ٖٝٓ ٌٛح حُزخد ريأص حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش طظيهَ ك٢ ٗئٕٝ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝطل

 حُـٔؼ٤خص حُٔ٘خ٠ٛش .

 ــ انرهف : 3

ِلظٞكخص حٌُؼ٤َس كِٜض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٠ِ حُـ٘خثْ حُٞحكَس ، ٝأكٔق حُٔـخٍ أٓخّ حُوِلخء ًٝزخٍ ٗظ٤ـش ُ

حُٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ حُيُٝش إٔ ٣َٜ٘كٞح ا٠ُ حُِٜٞ ، ًٝخٕ حُو٤ِلش هزَ ) ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ( ٣وٞى حُـ٤ٕٞ ر٘لٔٚ ، كظَى 

ٍ ح٧ػظْ ، ٝأهِي ح٤١٬ُٖٔ رؼي ًُي ا٠ُ ًُي ٌُزخٍ ح٠ُزخ١ ، ٝؿؼَ حُٔٔئٍٝ ػٖ حُيُٝش ٓـِٔخ  ٣لٌٔٚ حُٜي

 حَُحكش ٝحُظًٌِ رٔزخٛؾ حُل٤خس . ٝرٌُي أٛزق حُلٌْ ر٤ي ؿ٤َ أ٢ُٝ ح٧َٓ، ٣ظ٬ػزٕٞ رٚ كٔذ أٛٞحثْٜ .

 ــ انىٔاض يٍ اٞظُثٛاخ :  2

٣ٜق حُِٝحؽ ٖٓ ح٧ؿ٘ز٤خص ؿ٤َ حُِٔٔٔخص اًح حهظ٠ض حُِٜٔلش ح٤ُٔخ٤ٓش ًُي ، أٝ ًخٗض حُِٔٔٔخص ه٬٤ِص 

ٌُٖ حُوِلخء ىٍؿٞح ػ٠ِ حُِٝحؽ ٖٓ حٌُظخر٤خص ُـٔخُٜٖ ، ًٝؼ٤َحص ٜٖٓ٘ رو٤ٖ ػ٠ِ ى٣ٜٖ٘ ، ك٘٘ؤ أ٫ٝىٖٛ ػ٠ِ ، 

 ػ٠ِ ػيّ حَُؿزش ك٢ ٓؼخىحطْٜ. -ػ٠ِ ح٧هَ -كذ حُٜ٘خٍٟ ، أٝ 

ُ ُٝٔخ ًخٗض حُ٘ٔخء ٣ٞح٤ُٖ أر٘خء ِٓظٜٖ ، كوي ٓؼ٤ٖ ا٠ُ ط٘ـ٤غ أُٝحؿٜٖ ــ حُوِلخء ــ أٝ أر٘خثٜٖ ػ٠ِ حُظـخٝ

ػٖ ه٤خٗش حُٜ٘خٍٟ ، ًٝؼ٤َح  ٓخ ًٖ ٣ظإَٓٓ ٣٩ٜخٍ أر٘خثٜٖ ا٠ُ ٓيس حُلٌْ ُِٜٔلش أ٤ِٜٖٛ، ٝهي ٍأ٣٘خ ٓخ كؼِض 

                                                             
نفوذ اً ، تقلدوا  اإلنكشارٌون : طائفة عسكرٌة ٌشكلون تنظٌماً خاصاً ، لهم ثكناتهم وشاراتهم ، وقد كانوا أعز فرق الجٌش نفر اً وأقواها جنداً وأكثرها (ٔ)

ة ، جمعهم العثمانٌون من أسرى أخطر المناصب العسكرٌة والمدنٌة ، استفادت الدولة منهم فً عصرها الذهبً ، وأضٌرت منهم فً = العصور التالٌ
 وما بعدها . 7ٙٗ، ص / ٔالحرب وضرٌبة الؽلمان من النصارى .  الدولة العثمانٌة دولة إسالمٌة مفترى علٌها ج/
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ُٝؿش ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ) ٬ًٍٕٔٝ ( رخرٖ ُٝؿٜخ ك٤غ هظِظٚ ُظلٔق حُٔـخٍ أٓخّ حرٜ٘خ ) ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗ ( ٤ٌُٕٞ ه٤ِلش 

 ػ٠ِ ػو٤يطٜخ .٤ُِِٖٔٔٔ ، ًٔخ إٔ أّ حُِٔطخٕ ٓلٔي حُلخطق رو٤ض 

 ــ اذٍاع نقعح انكٔنح : 5

رِـض ٓٔخكش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش /ٓظش ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ٤ًِٞ ٓظَ َٓرغ / ٓٔظيس ك٢ حُوخٍحص حُؼ٬ع ٖٓ حُٔـَد ػ٠ِ 

حُٔل٢٤ ح٢ِٔ١٧ ؿَرخ  ، ا٠ُ ؿَد ا٣َحٕ َٗهخ  ، ٖٝٓ حُزلَ ح٧ٓٞى ٗٔخ٫  ا٠ُ حُٔٞىحٕ ٝح٤ُٖٔ ؿ٘ٞرخ  ، ًٔخ 

خ. ٌٝٛح ح٫طٔخع ٣لظخؽ ه٤ِلش ه٣ٞخ  ٣وظخٍٙ ٓـِْ حٍُٟ٘ٞ ، ٫ه٤ِلش ٟؼ٤لخ  ، رَ إ ٛئ٫ء حٓظيص ا٠ُ َٗم أٍٝٝر

حُوِلخء طًَٞح ُـ٤َْٛ ٖٓ حٍُُٞحء ٝح٫ُٞس أَٓ حُلٌْ ، ٝطَحهض هز٠ظْٜ ػٖ أ٬ًْٜٓ، ك٠ؼلض حُيُٝش ، ًٔخ ًخٕ 

اػخٍس حُ٘ـذ ٝحُل٠ٟٞ  ٫طٔخع حَُهؼش ٝٛؼٞرش حُٔٞح٬ٛص ىٍٝ ك٢ ط٘ـ٤غ حُطخٓؼ٤ٖ ٝأٛلخد حُٜٔخُق ػ٠ِ

 ٝحُؼزغ رخ٧ٖٓ ٝحهظطخع أؿِحء ٖٓ ؿْٔ ٌٛٙ حُيُٝش حُٔظَح٤ٓش ح١٧َحف .

 

 ــ فقك اٞيم ٔانرفطٛٛ نهًٍرقثم : 6

كٌٔ٘ إٔ هخٓض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ًخٕ ُٜخ ٓ٘خكٔٞٛخ ٖٓ ح٩ٓخٍحص ح٧هَٟ ك٢ ح٧ٗخٍٟٞ ٝآ٤ٓخ حُٞٓط٠ ، ًَٝ 

حٓظطخع حُِٔطخٕ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ حُو٠خء ػ٠ِ آهَٛخ ، كِْ ٣ؼي ٛ٘خى ٓـخٍ آخٍس طلخٍٝ حُو٠خء ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ، كظ٠ 

 1٘7ُِٔ٘خكٔش ، ًٔخ إٔ كظق حُؤط٘ط٤٘٤ش أُـ٠ حُٜيف حُي٢٘٣ ٖٓ حُظٞٓغ ، ك٤غ ه٢٠ ػ٠ِ حُز٤ِٗط٤٤ٖ ك٤ٜخ ٓ٘ش /

 ٛـ/، ًٔخ حٗظ٠ٜ أَٓ حُظل٤ٌَ ك٢ اٟؼخف حُي٬٣ٝص حُٜـ٤َس حُٔـخٍٝس رؼي اٟؼخف حُٜل٤٣ٖٞ ٝحُو٠خء ػ٠ِ

حُٔٔخ٤ُي ، ٝطْ اؿ٬ء حُزَطـخ٤٤ُٖ ػٖ ًؼ٤َ ٖٓ أٓخًْٜ٘ ، ًَ ًُي ؿؼَ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٣٘ؼَٕٝ أْٜٗ ك٢ أٓخٕ ٣٫ؼٌَ 

 ٛلْٞٛ أكي ، كلظَص ْٜٛٔٔ ٝهَٜٝح ك٢ طؤ٤ٖٓ كيٝىْٛ، كزيأ ح٠ُؼق ١َٔ٣ ا٠ُ ؿْٔ حُيُٝش .

 ــ انرعٕة انٕهٛثٙ :  7

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش ُٜخ ٜٓخُق طظ٠خٍد ٓغ رؼ٠ٜخ ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى ه٬كخص ٝكَٝد 

ر٤ٜ٘خ ، ا٫ أٜٗخ طِظو٢ ٓؼخ  ك٢ كَرٜخ ُ٪٬ّٓ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ، )ُٖٝ ط٠َٟ ػ٘ي ح٤ُٜٞى ٫ٝ حُٜ٘خٍٟ كظ٠ طظزغ ِٓظْٜ 

 )
(ٔ)

٤لش ُْٜ ٟي حُيٍٝ ح٧هَٟ ، ٝػويٝح ٓؼْٜ ، ٝهي كخٍٝ ح٤١٬ُٖٔ حُظوَد ا٠ُ رؼٞ ٌٛٙ حُيٍٝ ُظٌٕٞ كِ 

حطلخه٤خص ا٫ إٔ حُزخرخ ح٤ُِٜز٢ ٝحُٔظؼٜز٤ٖ ًخٗٞح ٣ئؿـٕٞ ٗخٍ ح٤ُِٜز٤ش حُلخهيس ، كِْ ٣ٔظلي حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٖٓ 

ح٫ٓظ٤خُحص حُظ٢ هيٓٞٛخ ُِٜ٘خٍٟ  ٝإ أظَٜ ٛئ٫ء أك٤خٗخ  ٓٞحكوظْٜ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ًٔخ إٔ اًًخء ٍٝف ح٤ُِٜز٤ش 

حُٜ٘خٍٟ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ػ٠ِ أٍٝ ح٬ٓ٩ّ ، كٌخٗٞح ٣وٕٞٓٞ رخُلًَخص ٝحُؼٍٞحص ٟي حُو٬كش ،  حُلخهيس أػخٍص

طيػْٜٔ حُيٍٝ حَُٜ٘ح٤ٗش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ اٜٗخى حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش
(ٕ)

. 

 ــ عكو يٍاٚهج نكة انعهى : 8

ٝر٘خء ح٧ٓخ٤١َ حَٜٗف حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ػٖ حُؼِْ ، ٝحٛظٔٞح رخُظي٣ٍذ حُؼ١ٌَٔ ٝطؼزجش حُـ٤ٕٞ 

، ُٝؼَ ك٤خطْٜ حُزي٣ٝش ًخٗض ٓززخ  ك٢ ًُي ، ًٝخٕ كظْٜ ٖٓ حُؼوخكش أهَ ٖٓ كع أٍٝٝرش حُظ٢ ٓخٍص ٤َٓح  كؼ٤ؼخ  

ك٢ ٓـخٍ حُؼِّٞ ٝحُل٠خٍس ، كٜخٍ حُزٕٞ ر٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ٗخٓؼخ  ، ٝرَُص هٌَس طو٤ِي أٍٝٝرخ 

٤خ  ٣ظزؼٚ ح٫ِٜٗحّ حُٔخى١ ، ٌٝٛح ٛٞ ح٠ُؼق رؼ٤٘ٚ ، ٝػويس حُٜـخٍ ٝح٤َُٔ ػ٠ِ هطخٛخ ، ًٝل٠ رٌٜح حِٜٗحٓخ  ٗلٔ

 ، ٝأ٠ٗ  ُ٘لّٞ ٟؼ٤لش إٔ ٣ظْ ُٜخ حَُٜ٘ ؟!

 

 :  يفانفح يُٓط هللاٝكٞم ًَ ٌٛح :  ــ 9

كل٤ٖ هخٓض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ًخٕ ٗؼخٍٛخ َٜٗس ح٬ٓ٩ّ ، َٝٗ٘ٙ ك٢ أٍٝ هللا ، ٝحطٔؼض حُيُٝش ًٝخٗض 

ٝك٤ٖ كظَص كَحٍس حُظَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٟٝؼق أػَٛخ ك٢ ٗلّٞ حُ٘خّ ، حٗلَكض ػٖ  ٓل٢ أٗظخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ،

ٜٓ٘ؾ هللا ، كظَٜ حُِٔذ ٝحُٜ٘ذ ك٢ حُٔيٕ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٗلٜٔخ ٝحُٔيٕ حُٔلظٞكش ، ٝػٔض حُل٠ٟٞ ٝطؼخ٢١ 

 حٌَُٔ٘حص َٝٗد حُؤَ ٝطـزَُّ حُـ٘ٞى ح٫ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ .

َّْ ُٚ ٟٓٞ ؿٔغ حُٔخٍ ٝكَٝ ح٤ُٜٔ٘ش أٓخ ح٤١٬ُٖٔ كوي طًَٞح أٍٓٞ حُيُٝش ِٝٓٔٞٛخ   ٝأُْػِط٢َ ُٖٔ ٫ٛ

َّْ ح٫ٟطَحد كَٞٛ  حُٔظَٔىٕٝ ٝحُٔ٘خؿزٕٞ ٖٓ حُـ٘ي اهطخػخص ٝحٓظ٤خُحص هٞكخ  ْٜٓ٘ ، كِحى ح٫ٗلَحف ٝػ

 ٛئ٫ء ا٠ُ إٔ هظِٞح ػي٣يح  ٖٓ ح٤١٬ُٖٔ ٍُٝٝحثْٜ ، ٝهِؼٞح حُؼي٣ي ْٜٓ٘ ، ٝكَٟٞح ٓخ ٣َ٣يٕٝ ػ٤ِْٜ .

                                                             
(ٔ)

 / . ٕٓٔسورة البقرة اآلٌة /  
(ٕ)

 / . ٕٓٔالتارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( ص / 
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ط٠ُٞ حُلٌْ ك٤ٜخ هٔٔش ػَ٘ ه٤ِلش ، ٝحٓظَٔص ُٛخء ه٤َٖٗ ٖٓ حُِٓخٕ ، ريأص ٓ٘ش /  َٓكِش ح٠ُؼق ٌٛٙ

 ٛـ/. 7ٔٔٔٛـ / ٝحٗظٜض ٓ٘ش/ 17ٗ

 

 

 ٝك٢ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ اٟخءس ٓزٔطش ُٜئ٫ء ح٤١٬ُٖٔ ٝحُوِلخء :

 ان٢ٕقج ا٢ٌى انهقى
انعًهعُك 

 انؽكى
 يكج انؽكى

تكء ان٢ٕٚح ٔ 

 َٓاٚرٓا
 ٚهٚقح انٕفاج انعًه

 ٝكخس ػخى٣ش ٕ٘    11ٕ - 17ٗ ٓ٘ٞحص 1 ٗٗ           1ٖٓ ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗ ٔ

 ٝكخس ػخى٣ش ٓ٘ ٖٓٓٔــ  11ٕ ٓ٘ش  ٕٔ 1ٕ 1ٖ٘ َٓحى حُؼخُغ ٕ

 ٝكخس ػخى٣ش 1ٖ ٕٔٓٔـــ  ٓٓٔ ٓ٘ٞحص 1 1ٕ 17ٗ ٓلٔي حُؼخُغ ٖ

 ٝكخس ػخى٣ش 1ٕ ٕٙٓٔـــ ٕٔٓٔ ٓ٘ش ٗٔ ٗٔ 111 أكٔي ح٧ٍٝ ٗ

ٍَ  ـــ ٕٙٓٔ ػ٬ػش أَٜٗ  ٕ٘ ٔٓٓٔ ٜٓطل٠ ح٧ٍٝ ٘ ِِ  ُػ

 هظِٚ ح٫ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ 1ٔ ٖٔٓٔـــ  ٕٙٓٔ ٓ٘ٞحص ٘ ٖٔ ٖٔٓٔ ػؼٔخٕ حُؼخ٢ٗ ٙ

ٍَ  ـــ ٕٖٓٔـــ  ٖٔٓٔ ٓ٘ش ٝحكيس ٖٓ ٔٓٓٔ ٜٓطل٠ ح٧ٍٝ  ِِ  ُػ

 ٝكخس ػخى٣ش ٖٔ 1ٗٓٔـــ  ٕٖٓٔ ٓ٘ش 7ٔ ٗٔ 1ٔٓٔ َٓحى حَُحرغ 7

 هظِٚ ح٫ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ٖٗ 1٘ٓٔـــ  1ٗٓٔ ٓ٘ٞحص 1 ٕ٘ ٕٗٓٔ ارَح٤ْٛ ح٧ٍٝ 1

  11ٓٔػٍِ  ٖ٘ 11ٓٔـــ  1٘ٓٔ ٓ٘ش ٔٗ 7 ٔ٘ٓٔ ٓلٔي حَُحرغ 1

 ٝكخس ػخى٣ش  ٓ٘ ٕٓٔٔـــ  11ٓٔ ٓ٘ٞحص ٖ 7ٗ ٕ٘ٓٔ ٤ِٓٔخٕ حُؼخط٢ ٓٔ

 ٝكخس ػخى٣ش ٗ٘ ٙٓٔٔـــ  ٕٓٔٔ ٓ٘ٞحص ٗ ٓ٘ ٕ٘ٓٔ أكٔي حُؼخ٢ٗ  ٔٔ

 ٘ٔٔٔػٍِ  ـــ  ٘ٔٔٔـــ  ٙٓٔٔ ٓ٘ٞحص 1 ٕٖ 7ٗٓٔ ٜٓطل٠ حُؼخ٢ٗ ٕٔ

 ٖٗٔٔػٍِ  ٙٙ ٖٗٔٔـــ  ٘ٔٔٔ ٓ٘ش 1ٕ ٕٖ 1ٖٓٔ أكٔي حُؼخُغ ٖٔ

 ٝكخس ػخى٣ش ٓٙ 1ٙٔٔـــ  ٖٗٔٔ ٓ٘ش ٕ٘ ٖ٘ 1ٓٔٔ ٓلٔٞى ح٧ٍٝ ٗٔ

 ٝكخس ػخى٣ش ٔٙ 7ٔٔٔـــ  1ٙٔٔ ٓ٘ٞحص ٖ 1٘ ٓٔٔٔ ػؼٔخٕ حُؼخُغ ٘ٔ

َِف  ٝٗٔظط٤غ حُوٍٞ إ أًؼَْٛ ٣َُؼيُّ ٓـٍٔٞح  ا٫ ٖٓ كيػض ك٢ أ٣خٓٚ أكيحع ؿٔخّ ِٓطض ػ٤ِٚ ح٧ٟٞحء ُٝػ

رٔززٜخ 
(ٔ)

 . 

 انفهفاء فٙ عٕه انٙعف
     ــ انٍُة : أ ( 

 ــ ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗٔ                     

       

  ــ َٓحى حُؼخُغٕ                     

       

 ــ ٓلٔي حُؼخُغٖ                     

            

 ــ ٜٓطل٠ ح٧ٍٝ٘ ــ أكٔي ح٧ٍٝٗ          

 

 ــ َٓحى حَُحرغ 7ــ ارَح٤ْٛ ح٧ٍٝ       1    ــ ػؼٔخٕ حُؼخ٢ٗٙ

   

 ــ أكٔي حُؼخ٢ٗ ٔٔــ ٓلٔي حَُحرغ      1ــ ٤ِٓٔخٕ حُؼخ٢ٗ   ٓٔ

    

 ــ أكٔي حُؼخُغ ٖٔــ ٜٓطل٠ حُؼخ٢ٗ          ٕٔ     

   

 ــ ػؼٔخٕ حُؼخُغ ٘ٔ            ــ ٓلٔٞى ح٧ٍٝٗٔ     
                                                             

(ٔ)
 / . ٕٗٔ/  التارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( ص  
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  انٍٛهج انماذٛح :ب ( 

َّٓض أٓٚ )٬ًٍٕٔٝ( ح٤َُٓٝش ػ٠ِ  ــ ٌهٛى انصاَٙ :1  ًخٕ ٟؼ٤ق حُ٘و٤ٜش ، َٝٛ ا٠ُ حُلٌْ رؼي إٔ ى

أه٣ٞٚ ػ٘ي أر٤ٚ كوظِٜٔخ 
(ٔ)

ــ ًٝخٕ أرٞٙ حُِٔطخٕ ٤ِٓٔخٕ ٣لذ ُٝؿظٚ ٫ٝ ٣َكٞ ُٜخ ١ِزخ   
(ٕ)

 . 

ا٫ إٔ ٣َُٝٙ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) ٓلٔي حُٜو٢ِ ( ح١ٌُ ُْ ٣لخٍهٚ ًخٕ ه٣ٞخ  ،ٝحٓظطخع إٔ  ٣ٞهق ٓو١ٞ حُيُٝش 

٣ٝئهَظٍٜٞ ح٠ُؼق حُٔزخَٗ 
(ٖ)

 . ٝهي طْ ك٢ ػٜي ٌٛح حُِٔطخٕ ٓخ ٢ِ٣ :

 ٛـ / . 17ٙــ ػوي ِٛق ٓغ حُ٘ٔٔخ ٓ٘ش /  ٔ

ٛـ / ٓٔخ هُٜٞخ إٔ طََٓ آٍخ٤ُخطٜخ ا٠ُ ٍػخ٣خٛخ  ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش  177ــ ػوي ٓؼخٛيس ٓغ كَٗٔخ ٓ٘ش /  ٕ

 ، ٝإٔ طَر٢ حُٜ٘خٍٟ حُؼَد رٜخ .

ــ هٔغ ػٍٞس ك٢ ح٤ُٖٔ هخّ رٜخ ) حُٔطََّٜ رٖ َٗف حُي٣ٖ ( ك٤غ أٍِٓض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗــش ؿ٤٘خ  ًز٤َح  رو٤خىس  ٖ

 ٛـ /  17ٙٗخ  ٝىػٔٚ )ٓ٘خٕ رخٗخ( ٝح٢ُ َٜٓ ٓ٘ش / ػؼٔخٕ رخ

ٛـ / ،   ٓٔخ أىٟ اُـــ٠ طلخُــــق حُٜ٘خٍٟ رلَح   171ــ كظق حُٜيٍ ح٧ػظْ ؿ٣َِس ) هزَٙ ( ٓ٘ش /  ٗ

كخٗظَٜٝح ػ٠ِ أٓطٍٞ حُؼؼٔخ٤ٗـــ٤ٖ ٝؿِٝح ؿ٣ِــــَس ) ٣ًَض ( ، ٌُــٖ  كٌٞٓش ) حُز٘يه٤ش ( ػخىص ٝحػظَكض 

 ٛـ/ .11ٖٓ ػ٠ِ) هزَٙ ( هٞكخ  ْٜٓ٘ ٓ٘ش /رِٔطش حُؼؼٔخ٤٤ٗ

َْ ( ٝاػخىس ٝح٤ُٜخ ) كٖٔ حُلل٢ٜ ( ا٠ُ حُلٌْ ٓ٘ش /  ٘ ٛـ ٝرؼي ػٔخ٤ٗش أَٜٗ 11ٓــ حكظ٬ٍ ح٩ٓزخٕ ) طٞٗ

 حٓظَؿؼٜخ ْٜٓ٘ ) ٓ٘خٕ رخٗخ ( .

 ــ يهاق انصانس :4

حُظَحؿغ ػٖ ًُي رٔزذ ػٍٞس ُْ ٣ٌٖ ًؤر٤ٚ كٔوخ ٝكـٍٞح  ، كوي أَٓ رٔ٘غ َٗد حُؤَ ٌُ٘ٚ حٟطَ ا٠ُ 

ح٩ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ ٟيٙ ، ٝهي هظَ اهٞطٚ حُؤٔش هٞكخ  ٖٓ ٓ٘خُػظٚ حُِٔي . أٓخ ػٖ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ طٔض ك٢ ػٜيٙ ك٤ٌٖٔ 

 اؿٔخُٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :

ٛـ/ ٝحػظَكض حُ٘ٔٔخ رٌُي 11ٖــ ػوي ٓؼخٛيس ٓغ ر٤ُٗٞٞخ أٛزلض ك٤ٜخ طلض ٍػخ٣ش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٓ٘ش / ٔ

 / .ٛـ  11ٗٓ٘ش / 

 ــ كيى حٓظ٤خُحص حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ كٔخ٣ش ٍػخ٣خٛخ ٟٖٔ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش .ٕ

ٛـ / حٓظؼخٕ ُػ٤ْٜٔ رخُزَطـخ٤٤ُٖ ، ٌُٖ حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ حٓظطخع إٔ 11٘ــ هخٓض ػٍٞس ك٢ َٓحًٖ ٓ٘ش / ٖ

 ٣ؤيٛخ .

٘ٚ حُؼخ٢ٗ )هيح ر٘يٙ( ــ طٞك٢ ) ١ٜٔخٓذ ( ٗخٙ حُٜل٤٣ٖٞ ٝهظَ حر٘ٚ ) ك٤يٍ ( ك٢ ح٤ُّٞ ٗلٔٚ ، ٝط٠ُٞ حرٗ

 ٛـ / .11٘حُلٌْ ٝحٓظـَ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٌٛح ح٫ٟطَحد كيهِٞح ) طل٤ِْ ( اكيٟ حُٔيٕ حٌُزَٟ ُِٜل٤٣ٖٞ ٓ٘ش / 

 ٛـ/ .11ٙــ ىهَ حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ أًٍر٤ـخٕ حُ٘ٔخ٤ُش)َٗٝحٕ ( ٓ٘ش /٘

ِٜخ ، ٝأَٓ ؿ٘ٞىٙ كلؼَ ٛـ / ٝطِٝؽ ٖٓ أٛ 117ــ ىهَ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ رو٤خىس ) ػؼٔخٕ رخٗخ ( ىحؿٔظخٕ ٓ٘ش / ٙ

 ًؼ٤َ ْٜٓ٘ ًُي ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ىهٍٞ ًؼ٤َ ٖٓ حُيحؿٔظخ٤٤ٖٗ ك٢ ح٬ٓ٩ّ .

ــ هظَ هخٕ حُظَى رخُْٔ ، ) كؼَ ًُي أهٞٙ ٝحٓظِْ ٌٓخٗٚ ( كيهَ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ػخٛٔظْٜ  ) ًخكخ (  ٓ٘ش / 7

 ٛـ / .11ٕ

ٛئ٫ء ػٖ ) حٌَُؽ  َٝٗٝحٕ ٝؿ٘ٞد  ــ ىهَ حُوخثي ػؼٔخٕ رخٗخ ) طز٣َِ ( ػخٛٔش حُٜل٤٣ٖٞ ، كظ٘خٍُ 1

 ٛـ / . 11ٖأًٍر٤ـخٕ ( ٓ٘ش / 

                                                             
(ٔ)

 / . ٕ٘ٔالتارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( محمود شاكر ص /  
(ٕ)

إلى كانت حٌاة سلٌم الثانً تتشح بالموبقات ، أدمن الخمور حتى أطلق علٌه لقب ) السكٌر ( وأسرؾ فً ارتكاب الفواحش الجنسٌة ، وكان ٌنتمً  

أطلق على العدٌد من السالطٌن الذٌن تركوا التصرؾ بشإون الدولة لخدامهم بعد أن فرضوا إتاوات مجموعة من السالطٌن المعروفٌن )بالتنابلة( وهو لقب 
 / . ٕٓٙ، ص / ٌٔتنعمون بها ، واتخذوا من السراٌا المئات لملذاتهم . من كتاب: الدولة العثمانٌة دولة إسالمٌة مفترى علٌها ج /

(ٖ)
عادة فتح إسبانٌا ، فلم ٌإخذ برأٌه على الرؼم من المتاعب التً كانت تحٌط بملك إسبانٌا آنذاك ، ألن اقترح الصدر األعظم على السلطان سلٌم الثانً إ 

خذه صفٌاً له ، وكان هذا الٌهودي فً مطلع حٌاته ٌسمى ) دون مٌجٌه ( وقد كان له تالسلطان سلٌم أخذ برأي الٌهودي البرتؽالً ) جوزٌؾ نانسً ( الذي ا
لة العثمانٌة ، وتمتع بنفوذ كبٌر فٌها ، وزٌن للسلطان فتح جزٌرة ) تاكوس ( ،وحٌن تم ذلك وهبها السلطان سلٌم له ـ للٌهودي ـ دور بارز فً سٌاسة الدو

رة ) قبرص ( إقطاعـاً ، ولم تمض سنوات حتى تجرأ وأعلن نفسه دوقاً علٌها ) بفضل هللا ( . ولم تقؾ أطماعه عند هذا الحد ، بل زٌن للسلطان فتح جزٌ
المٌة مفترى علٌها ج بحجة أن نبٌذها ال ٌضارعه نبٌذ!! وذلك على أمل أن ٌؤخذها هو أٌضاً ، وفً ؼٌبة السكر والعربدة وعده بها . الدولة العثمانٌة دولة إس

 / المتن والحاشٌة . 9ٕٗــ  9ٕٖ، ص / ٕ/ 
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ــ أٓخ ػ٠ِ حُـزٜش ح٧ٍٝٝر٤ش كوي هَٔ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ أٍٝ ح٧َٓ أٓخّ حُ٘ٔٔخ ٝحُٔـَ رؼي ح٠ٗٔخّ أَٓحء ٍٝٓخ٤ٗخ 1

ٓخ رؼي ٝطَحِٗٔلخ٤ٗخ ا٤ُٜٔخ ، كٔخٍ ا٤ُْٜ )ٓ٘خٕ رخٗخ( حُٜيٍ ح٧ػظْ ٝىهَ رٞهخٍٓض  كخٗٔلذ ح٧ٍٝٝر٤ٕٞ ا٠ُ 

 َٜٗ حُيحٗٞد .

ٖٝٓ ح٬ُٔكع إٔ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜي ٌٛح حُو٤ِلش رِـٞح هٔٔش  
(ٔ)

ًخٕ أْٜٛٔ ) ٓ٘خٕ رخٗخ( ح١ٌُ ط٠ُٞ  

حُٜٔ٘ذ ػ٬ع َٓحص ، ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ أْٛ ٜٓ٘ذ رؼي حُِٔطخٕ ًخٕ ٠ٓطَرخ  ٗظـض ػٖ ًُي آػخٍ ِٓز٤ش ىحه٤ِخ  

 ٝهخٍؿ٤خ  ، ُٝؼَ أٓزخد ًؼَس حُؼٍِ ٝحُظ٤ُٞش طؼٞى ُٔخ ٢ِ٣ :

 أ ـ حَُٜحع حُول٢ ر٤ٖ حُٔظ٘ل٣ٌٖ .

 د ـ حُِٔحؿ٤ش حُظ٢ طلٌْ حُو٤ِلش .

 ـ ـ ح٫ٟطَحد ح١ٌُ طؼ٤٘ٚ حُيُٝش .ؿ

 ــ يؽًك انصانس تٍ يهاق انصانس :3

ك٤ٖ ط٠ُٞ حُو٬كش هظَ اهٞطٚ حُظٔؼش ػَ٘ ٝىكْٜ٘ ٓغ أر٤ٚ، كٌخٗض ريح٣ش كٌٔٚ ٓـٍِس ٤ٍٛزش ٍحف ٟل٤ظٜخ 

أهَد حُ٘خّ ا٤ُٚ ، ٫ٝ أى١ٍ ٤ًق ؿَإ أَٛ حُلظ٤خ ػ٠ِ ًُي ٤ًٝق ٣ُ٘ٞٙ ٤١٬ُْٜٔ٘  )
ٕ

 ظِوخ .(. ٝأػظوي ح٧َٓ ٓو

 أْٛ ح٧كيحع حُظ٢ ؿَص ك٢ ػٜيٙ حُو٤َٜ ٗٔز٤خ  ) طٔغ ٓ٘ٞحص ( :

ــ طَٜف حُٜيٍ ح٧ػظْ ) كَٛخى ( أٍٝ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ح٫ػ٢٘ ػَ٘ ك٢ أػ٘خء كٌٔٚ  رٔوخ٤ُي حُلٌْ ٔ

 طَٜكخ  طخٓخ  .

 ــ هَٔص حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٣ٞؿ٬ٔك٤خ ٍٝٝٓخ٤ٗخ ٝهظَ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) كَٛخى ( .ٕ

 .ٛـ / ٘ٓٓٔك٢ ٓؼًَش ) ًَُص  ٓ٘ش /حُ٘ٔٔخ ٝحُٔـَ أٓخّ حُـ٤ٕٞ حُؼؼٔخ٤ٗش رو٤خىس حُو٤ِلش ٗلٔٚ ــ ٣ِٛٔش ٖ

ــ ػٍٞس ح٧ٗخٍٟٞ رو٤خىس أكي ح٩ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ حُٜخٍر٤ٖ ٖٓ ٓؼًَش )ًَُص( ك٤غ طوخًٍ رؼ٠ْٜ كوظَ حُو٤ِلشُ ٗ

، اً حٓظِْٔ حُؼخثَ ػ٠ِ إٔ ٣ؼط٠  ػيىح  ًز٤َح  ْٜٓ٘ ، ًٔخ ه٠٠ ػ٠ِ ػٍٞس ) هَٙ ٣خُؿ٢ ( ك٢ ػ٘ظخد ؿ٘ٞر٢ ط٤ًَخ

٣٫ٝش ) أٓخ٤ٓخ ( ، ٌُ٘ٚ ػخى ا٠ُ حُؼٍٞس رٔٔخػيس أه٤ٚ )ىح٢ُ كٖٔ ( ٝح٢ُ رـيحى ، كظٜيٟ ُٜٔخ حُٜيٍ ح٧ػظْ 

ٝهظَ ) هَٙ ٣خُؿ٢ ( ٌُٖ      ) ىح٢ُ كٖٔ ( َٓػخٕ ٓخ ػؤٍ ٧ه٤ٚ ٝهظَ حُٜيٍ ح٧ػظْ ، ُٝٔخ حٓظللَ أَٓٙ 

 ُوظخٍ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ كظ٠ ك٢٘ ٝؿ٘ٞىٙ .أػط٢ ٣٫ٝش حُزٞٓ٘ش كخَٜٗف 

( ٖٓ كَّ حُو٤ِلش رخُؼٍٞس ُٔخ هَِّض اهطخػخطْٜ ك٢ ح٧ٗخٍٟٞ كؤؼٜخ حُو٤ِلش ــ هخٓض ه٤خُش )حُٔزخٙ٘

 رخ٩ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ .

 أٓخ حُٜيٍٝ حُؼظخّ كْٜ ًؼَ ، ٝطيٍ ًؼَطْٜ ػ٠ِ :

 ــ ػيّ أ٤ِٛظْٜ ك٢ أًؼَ ح٧ك٤خٕ .

ٍِِ رؼ٠ْٜ ح٥هَ ُلٔخىْٛ .ــ ١ٔؼْٜ ٝؿ٘ؼْٜ ، كوي أػِيّ رؼ٠ْٜ   ُٝػ

                                                             
 / . ٕٕٗرق زامباور ص / معجم األنساب واألسر الحاكمة فً التارٌخ اإلسالمً ) بنو عثمان ( للمستش (ٔ)
(ٕ)

/ ( أنه لم تمارس عملٌات قتل األخوة إال منذ عهد السلطان محمد  ٙٔـ  ٘ٔ، ص /  ٌٕزعم محمد جمٌل بٌهم فً كتابه ) فلسقة التارٌخ العثمانً  ج  
رش أن ٌباشر بقتل ( ، وادعى أن هذا السلطان كان قد أصدر قانونـاً خّول ــ بمقتضاه ــ أي سلطان جدٌد ٌتولى الع 1ٔٗٔــ  ٔ٘ٗٔالفاتح الذي حكم من ) 

ًَ بقانون / نامة آل عثمان / ماٌلً : على أي واح د من أوالدي تإول إلٌه إخوته تؤمٌنـاً لسالمة الدولة وأمنها القومً ، وأنه جاء فً هذا القانون الذي سـُِم
 هم أن ٌتصرفوا بمقتضاه . السلطة أن ٌقتل إخوته !! .. فهذا ٌناسب نظام العالم  وإن معظم العلماء ٌسمحون بذلك ، ولذلك فعلٌ

وما بعدها ، و  7٘ٔكما ٌردد ) إبراهٌم محمد الفحام الفرٌة نفسها فً  ، وٌرد األستاذ زٌاد أبو ؼنٌمة فً كتابٌه / جوانب مضٌئة فً تارٌخ العثمانٌٌن ص 
فً عهد العثمانٌٌن كما حدث فً التارٌخ اإلنسانً  وما بعدها / على هذه االفتراءات  ، وٌبٌن أن الصراع على السلطة حدث ٘ٗالسلطان محمد الفاتح ص 

بٌن ٌدي أي  عامة  حٌث ٌنتهً هذا الصراع بقتل أحد األطراؾ المتصارعة ، ثم ٌتساءل : ألٌس من مقتضٌات األمانة العلمٌة والتارٌخٌة أن ٌقدم المدعً
ألمكنة واألزمنة وسلسلة الرواة الذٌن تناقلوا هذا الخبر وأن ال ٌكتفى بالخبر رواٌة تارٌخٌة البٌنات التً تدعم صحة الخبر الذي ٌورده من تحدٌد األسماء وا

مسوغ شرعً ؟ المبهم ؟ . ثم ٌتساءل قائالً : أٌن نص الفتوى الشرعٌة التً ٌزعم الزاعمون أنها تبٌح للسالطٌن العثمانٌٌن قتل بنً رحمهم من ؼٌر أي 
وٌقول ــ حفظه هللا ــ إنه قرأ بضعـاً وعشرٌن مرجعاً عربٌـاً وتركٌاً وانجلٌزٌاً تإرخ للعثمانٌٌن فما وجد مرجعاً وأٌن أسماء العلماء الذٌن أفتوا بهذه الفتوى ؟ 

بذكرها وكؤنها ٌقٌن ال ٌرقى إلٌه الشك وال  ًواحداً ٌذكر نص الفتوى المزعومة ، أو ٌذكر اسم شٌخ واحد تنسب إلٌه هذه الفتوى ، وأن هذه المراجع قد اكتف
 ج إلى توثٌق ! وقد تضاربت هذه المراجع تضارباً فاضحاً فً تحدٌد اسم السلطان الذي تزعم الفرٌة أنه كان وراء استصدار هذه الفتوى .. ٌحتا

إلسالم ، فوجهوا وٌرجع األستاذ أبو ؼنٌمة تلك الفرٌة إلى دوافع نابعة من الحقد األسود الذي تمتلئ به قلوب العدٌد من المإرخٌن الصلٌبٌٌن من أعداء ا
القسطنطٌنٌة ، فلنعم األمٌر  ومدح جٌشه قائالً : " لتفتحن  سهام افتراءاتهم ضد العثمانٌٌن المسلمٌن وعلى رأسهم السلطان المسلم الذي مدحه رسول هللا 

ٌردده الببؽاوات دون  أمٌرها ، ولنعم الجٌش ذلك الجٌش " . فهل ٌمكن أن ٌكون ممدوح رسول هللا ظالماً باؼٌاً ؟ ال إنه وهللا حقد الحاقدٌن وافتئات األعداء
 أدلة وال براهٌن ، ودون فهم أو تمحٌص .
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ــ ًزَ ٖٓ رؼٞ حُٜيٍٝحُؼظخّ ك٤غ حٓظِٔٞححُٜٔ٘ذ ْٝٛ ػِىٔ٘خٍف هزٍْٞٛ )
ٔ

 ) 

 ــ أؼًك اٞٔل تٍ يؽًك انصانس : 2

ًخٕ ؿ٤يح  ك٢ أه٬هٚ ، ط٠ُٞ حُو٬كش ٝٛٞ ك٢ حَُحرؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ، ٝكٌْ أٍرغ ػَ٘س ٓ٘ش ، ٝٓخص ك٢ 

حُؼخٓ٘ش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٙ 
(ٕ)

 . 

 ٖٓ أْٛ ح٧كيحع حُظ٢ ؿَص ك٢ ػٜيٙ :

ــ أرطَ ػخىس هظَ ح٧هٞس ، كِْ ٣وظَ أهخٙ ٜٓطل٠ ح١ٌُ أٛزق ه٤ِلش رؼيٙ ُٝوذ رٜٔطل٠ ح٧ٍٝ ، رَ ٔ

 كـِٙ ٓغ حُـٞح١ٍ ٝحُويّ .

 ــ ظَٜص كًَخص طَٔى ػيس ٜٓ٘خ :          ٕ

 أ ــ كًَش ؿخٕ ر٫ٞى حٌَُى١ ، ٝهي ه٢٠ ػ٤ِٜخ ٣َٓؼخ .    

 ش ٝح٢ُ أٗوَس ) هِ٘يٍ أٝؿ٢ِ ( ٝهي ه٠٠ ػ٤ِٜخ ٣َٓؼخ  د ـ كًَ   

ؽ ــ كًَش كوَ حُي٣ٖ حُٔؼ٢٘ حُؼخ٢ٗ ، ٝٛٞ كل٤ي كوَ حُي٣ٖ حُٔؼ٢٘ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ػٜي ٤ِْٓ ح٧ٍٝ ،    

ٛـ ٝطِو٠ حُيػْ ٖٓ حُزخرخ ٝحُط٤ِخٕ ٍٝٛزخٕ ٓخُطش  ٕٕٓٔٝٛٞ ٖٓ أَٓس ى٣ٍُش كٌٔض ُز٘خٕ، ًٝخٗض ػٍٞطٚ ٓ٘ش 

ََّ ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ، ًٝخٕ   ػيى ؿ٘ٞىٙ أٍرؼ٤ٖ أُق ، ٌُ٘ٚ ِّٛ ٝك

( ٝ ) ا٠ُ كٌٔٚ حُؼَحم ٝٓي٣٘ظ٢ ) طز٣َِــ حٓظـَ حُ٘خٙ ) ػزخّ ( ٗخٙ ا٣َحٕ حُؼٍٞحص حًٌٍُٔٞس ، ٝأػخى ٖ

 ٝحٕ ( .

ــ ٓخص حُٜيٍ ح٧ػظْ ) َٓحى رخٗخ ه٣ٞٞؿ٢ ( حُو١ٞ حُ٘و٤ٜش ح١ٌُ ط٠ُٞ حُٜيحٍس ٝٛٞ كٞم حُؼٔخ٤ٖٗ ٖٓ ٗ

 ػَٔٙ .

ٛـ /  ِٛلخ  ٓغ حُٜل٤٣ٖٞ ، هَٔص ك٤ٚ حُيُٝش رـيحى ٕٔٓٔــ أرَّ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) ٜٗٞف رخٗخ ( ٓ٘ش/ ٘

 ًَٝ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ ًخٕ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ هي ٟٔٞٛخ ا٤ُْٜ .

/ ػ٬ػ٤ٖ أُق ىًٝخ ، ر١َ٘ إٔ طيكغ َُٝٔس ٝحكيس  ٓٓٓ.ٖٓــ طوِٜض حُ٘ٔٔخ ٖٓ حُـ٣ِش ح٣ُٞ٘ٔش حُزخُـش / ٙ

 أُق ىًٝخ . / ٓجظ٢ ٓٓٓ.ٕٓٓ/ 

 ــ ظِض حُٔـَ طخرؼش ُِيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش .7

ــ ؿَص كَٝد رل٣َش ر٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝٓلٖ ٓخُطش ٝآزخ٤ٗخ ٝآخٍحص ا٣طخ٤ُخ هَٔ ك٤ٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ  1

ٝحٟطَٝح ا٠ُ ٓلذ ٓلْٜ٘ ٖٓ حُزلَ ح٧ٓٞى ا٠ُ رلَ ا٣ـش ، كخٓظـَ أَٓحء حُيٍٝ حُٔؼخى٣ش ُْٜ ٓؼَ ) أَٓحء 

ؿٔٞح ٓيٕ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٠ِ حُزلَ ح٧ٓٞى، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ كيٝع ه٬ف ر٤ٖ حُو٤ِلش ٝحُٜيٍ حُوخُحم ( ًُي ٝٛخ

 ح٧ػظْ ٗظؾ ػ٘ٚ اػيحّ ح٧ه٤َ.

ــ ؿيىص حٓظ٤خُحص أٍٝٝرخ ، ٝأكظ٢ رٔ٘غ حُيهخٕ ح١ٌُ َٗ٘ٙ حُُٜٞ٘ي٣ٕٞ ، كٜخؽ حُـ٘ي ٝحُٔٞظلٕٞ ، كظَحؿغ  1

 حُؼِٔخء ػٖ كظٞحْٛ .

يٙ كوي ١خُض ٓيس كٌْٜٔ ًُٝي رٔزذ ٓزخَٗطٚ ُْٜ ر٘لٔٚ ، ك٤غ أػزض ــ ػ٠ِ أٓخ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜ

حَُؿْ ٖٓ ٛـَ ٓ٘ٚ ــ أٗٚ أَٛ ُِلٌْ ، ٝإ طوَِ كٌٔٚ رؼٞ حُؤخثَ حُظ٢ ٫ري ٜٓ٘خ رٔزذ كخُش ح٠ُؼق حُظ٢ 

 ًخٗض ػ٤ِٜخ حُيُٝش هخٛش ك٢ ػٜي أر٤ٚ ، ٝهي رِؾ ػيى حُٜيٍٝ حُؼظخّ أػ٘خء كٌٔٚ ٓظش .

                                                             
(

ٔ
 . / ٕٕٗ( معجم األنساب  للمستشرق زمباور  ص / 

(ٕ)
 وكتب علٌه األبٌات التالٌة باللؽة التركٌة ، ثم وضعه فً تاجه وحمله حتى وفاته :   صور السلطان أحمد األول قدم الرسول  

 " ماذا ٌكون لو أحمل فً رأسً دائماً مثل تاجً          
 صورة قدم حضرة الرسول            
 إن صاحب تلك القدم ورد حدٌقة النبوة            
 امسح ٌا أحمد وجهك دائماً بقدم ذلك الورد " .             

 / .9٘من كتاب )السالطٌن العثمانٌون( تؤلٌؾ عبد القادر ده ده أوؼلو ، ترجمة  محمد خان ص /  
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 اٞٔل : ــ يٕطفٗ 5

ٜٓطل٠،ًٝخٕ ــ ًٔخ أِٓل٘خ ــ ٓلـُٞح  ر٤ٖ ًخٕ ػؼٔخٕ رٖ أكٔي ح٧ٍٝ ٛـ٤َح  كؼٜي أكٔي ا٠ُ أه٤ٚ 

حُـٞح١ٍ ٝحُويّ ، ٌُُي ُْ ٣ٔظطغ إٔ ٣ي٣َ ٗئٕٝ حُيُٝش ٝحُلٌْ ك٤ٖ ػٜي ا٤ُٚ ، ُْٝ ٣ِزغ ٟٓٞ ػ٬ػش أَٜٗ ، ػْ 

 ػٍِ ٜٝٗذ حرٖ أه٤ٚ ػؼٔخٕ رٖ أكٔي ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٛـَ ٓ٘ٚ.

ٛـ ٝػٍِ  ُٕٜٙٓٔيٍ ح٧ػظْ حُٞك٤ي ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ػَٜٙ ٛٞ : ه٣َٜ٤ش ٢ُ ه٤َِ ، ط٠ُٞ حُٜيحٍس ك٢ /ح

 ٛـ / .ػ٠ِ ػٜي حُو٤ِلش ػؼٔخٕ رٖ أكٔي . 1ٕٓٔك٢ ٛلَ /

 ــ عصًاٌ انصاَٙ تٍ أؼًك اٞٔل : 6

ًٝخٕ هي ٢ُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص ٌٓخٕ أر٤ٚ ، ًٝخٕ ػَٔٙ ػ٬ع ػَ٘س ٓ٘ش ، ٝهظَ ك٢ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ 

 هظَ أهخٙ ك٤ٖ ٢ُٝ حُلٌْ .

 ٖٓ ح٧كيحع حُظ٢ ؿَص ك٢ ػٜيٙ :

ــ أ١ِن َٓحف هَٜ٘ كَٗٔخ ًٝخطزٚ ٝٓظَؿٔٚ ح٣ٌُٖ كزْٜٔ ٜٓطل٠ ح٧ٍٝ ُٔٔخػيطْٜ أكي أَٗحف ر٤ُٗٞٞخ ٔ

 ػ٠ِ حَُٜد ، ٝحػظٌٍ ُِٔي كَٗٔخ ػ٠ِ ٓخ كؼِٚ ػٔٚ .

 .ٛـ 1َٕٜٓٔ حُِٜق ر٤ٜ٘ٔخ ػخّ / )ٍٝٓخ٤ٗخ( ػْ كــ أػِٖ حُلَد ػ٠ِ ر٤ُٗٞٞخ ُظيهِٜخ ك٢ ٗئٕٝ حُزـيحٕ ٕ

ــ ػلخ ػٖ كوَ حُي٣ٖ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ػخٍ ػ٠ِ ٝحُيٙ حُِٔطخٕ أكٔي َٝٛد ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ٝٓٔق ُٚ رخُؼٞىس ا٠ُ ٖ

 ُز٘خٕ ، كؼخى ٓـيىح  ا٠ُ حُؼٍٞس ػ٤ِٚ .

 ــ هظِٚ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ٧ٗٚ أٍحى إٔ ٣ٔظزيُْٜ رـ٤َْٛ ، ٝأػخىٝح ٜٓطل٠ ح٧ٍٝ .ٗ

 ـ رؼي ٓوظَ حُو٤ِلش كيع ٓخ ٢ِ٣ :ـ٘

 أ ـ طَٔى ٝح٢ُ ١َحرِْ كوي أػِٖ ح٫ٓظو٬ٍ ١َٝى ح٩ٌٗ٘خ٣ٍش ٖٓ ٣٫ٝظٚ .    

 د ـ طَٔى ٝح٢ُ/أٍٝ ٍّٝ / أرخظش رخٗخ ٝىهَ ٓي٣٘ظ٢ )٤ٓٞحّ ٝأٗوَس( .   

 ؽ ـ ٜٗذ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ٓي٣٘ش حٓظخٗزٍٞ .   

ٍح  أػظْ ، كؤٗخٍ ػ٤ِْٜ رؼٍِ ٜٓطل٠ ح٧ٍٝ ُؼـِٙ ى ـ ػ٤ٖ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ) ًٌٔ٘خٕ ػ٢ِ رخٗخ ( ٛي   

 ٝط٤ٜ٘ذ َٓحى حَُحرغ رٖ أكٔي ح٧ٍٝ كلؼِٞح ًُي .

 يٕطفٗ اٞٔل ) نهًهج انصاَٛح ( :

كٌْ أهَ ٖٓ ٓ٘ش ) ٗلٞ ػَ٘س أَٜٗ( ًٝخٕ ٟؼ٤لخ  ُِٜٓٝح  ُِٔزذ ح١ٌُ ًًَ آٗلخ  . ٝطزيٍ ك٢ ػٜيٙ حُؼخ٢ٗ 

ٍِِ حُؼ٬ػش طزخػخ  )ٌٛح هٔٔش ٛيٍٝ ػظخّ، أُػِيّ حػ٘خٕ ٜٓ٘ ْ ، ُٝػ
ٔ

(، ٝهي كٌْ أكيْٛ أ٣خٓخ  ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ  

حُل٠ٟٞ ح٠ُخٍرش أ١٘خرٜخ ك٢ ػٜيٙ ، ٝأٗٚ ٤َٔٓ ٣٫لوٚ ٤ٗجخ  ٖٓ أٍٓٞ حُل٤خس رِٚ حُلٌْ ، ٣ؼزغ رٚ ٖٓ كُٞٚ ٖٓ 

ٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣٫وزَ رٌٜح حُٔظ٘ل٣ٌٖ حُطخٓؼ٤ٖ ، ٝإٔ ه٤ِلش ًٌٜح ــ ٝإ ًخٕ ر٤ٔطخ  ٫ٗخهش ُٚ ٫ٝ ؿَٔ ك٤ٔخ ٛٞ ك٤ٚ ــ ًخ

حُٜٔ٘ذ حُلٔخّ حُٔٔئٍٝ ػٖ أٖٓ أًزَ ىُٝش ك٢ حُؼخُْ حُوي٣ْ، ًٝخٕ ػ٠ِ حُٔو٤ِٜٖ ٖٓ كُٞٚ إٔ ٣وظخٍٝح 

 ح٧ِٛق ُٔخ ك٤ٚ ك٤خطْٜ ٝك٤خس أٓظْٜ ح٤ٓ٬ٓ٩ش .

 ــ يهاق انهاتع تٍ أؼًك اٞٔل : 7

، ٛـ / ٝػَٔٙ أٍرؼش ػَ٘ ػخٓخ   ٕٖٓٔٛـ / ، ٝط٠ُٞ حُو٬كش رؼي ػٍِ ػٔٚ ٜٓطل٠ ٓ٘ش /  1ُٔٓٔٝي ٓ٘ش/ 

ٝرٔزذ ٛـَ ٓ٘ٚ ٤ٓطَ ػ٤ِٚ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ك٢ أٍٝ ح٧َٓ . ٌُ٘ٚ ٓخ إ ًزَ كظ٠ أٛزق كخُٓخ  ٣لَٝ ٗلٔٚ 

٣ٝؼزض ٝؿٞىٙ ، ٣ٝوٞى ؿ٘يٙ ُِو٠خء ػ٠ِ حُلظٖ حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش ٣ٝٔظؼ٤ي ٓخ ِٓزٚ حُٜل٣ٕٞٞ ، ًٔخ حطٔٔض 

 ٝحُٞكخم .حُـزٜش ح٧ٍٝٝر٤ش رخُلٌٍ ٝحُٜٔخىٗش 

 أٓخ أْٛ ح٧كيحع ك٢ ػَٜٙ ك٢ٜ :

                                                             
(

ٔ
 . ٖٕٗ( معجم األنساب : للمستشرق  زمباور ص  
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خىس ح٣َُُٞ ) كخكع ــ ػٍٞس هخثي ١َٗش رـيحى ) ر٤ٌَ آؿخ ( ػ٠ِ ٝح٤ُٜخ ٝهظِٚ ، كظلخَٛٙ هٞس ػؼٔخ٤ٗش رو٤ٔ

( ٣ٝظلوخٕ ػ٠ِ ط٤َٓٔٚ ٝح٤ُخ  ػ٤ِٜخ ، ٌُ٘ٚ ٣ظَٜ َٓح  رخُ٘خٙ ػزخّ ٝحػيح  ا٣خٙ رظ٤ِْٔ حُٔي٣٘ش ، ٝك٤ٖ ٣وظَد رخٗخ

 يحى ٣٘ٔلذ كخكع رخٗخ ، ٣ٝوظَ حُ٘خٙ ر٤ٌَح  ٝحر٘ٚ .حُ٘خٙ ٖٓ رـ

ــ حُو٠خء ػ٠ِ ػٍٞس ) أرخظش رخٗخ ( رؼي ٓؼًَش ًخٗض رو٤خىس حُٜيٍ ح٧ػظْ ه٤َِ ه٣َٜ٤ٚ ٢ُ  ، ح١ٌُ ٕ

 ٍؿذ ك٢ حُظٞؿٚ ا٠ُ رـيحى ُظل٣ََٛخ ، كظَٔىص ػ٤ِٚ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍش ٝػٍِ ٗظ٤ـش ٌُُي .

خٍ حُٜيٍ حُؼظْ )هَٔٝ رخٗخ( ػ٤ِٚ ، ٝىهُٞٚ ك٢ حُطخػش ػْ ــ ػٍٞس ) أرخظش رخٗخ ( َٓس أهَٟ ٝحٗظٜٖ

 ٛـ / .7ٖٓٔطؼ٤٤٘ٚ ٝح٤ُخ  ػ٠ِ حُزٞٓ٘ش ٓ٘ش /

ٛـ / ٝكظلٜخ ٝكٜخٍ رـيحى  1ٖٓٔــ ٝكخس حُ٘خٙ ) ػزخّ ( ٝٛـّٞ حُٜيٍ ح٧ػظْ ػ٠ِ ٛٔيحٕ ٓ٘ش /  ٗ

 لظلٜخ ر٘لٔٚ .ٛـ/ حٓظطخع حُِٔطخٕ َٓحى إٔ ٣ 1َٗٓٔٓط٤ٖ ىٕٝ حُظٌٖٔ ٖٓ كظلٜخ . ٝك٢ ٓ٘ش / 

ــ ػٍٞس ح٩ٌٗ٘خ٣ٍش ٝاهٔخى حُِٔطخٕ َٓحى ُٜخ ٝهظَ ٍإّٝ حُلظ٘ش٘
(ٔ)

 . 

ــ أَٓ كوَ حُي٣ٖ حُٔؼ٢٘ حُؼخ٢ٗ ٝحر٘ٚ ٖٓ هزَ ٝح٢ُ ىٓ٘ن ، ٝآٍخُٜٔخ ا٠ُ حٓظخٗزٍٞ ، ٝاًَحّ حُو٤ِلش  ٙ

إٔ ٣وظِٜٔخ حُو٤ِلش ٣ََٝٓ ٖٓ  ُٜٔخ ػ٠ِ  حَُؿْ ٖٓ ه٤خٗظٜٔخ حُٔظٌٍَس  ، ػْ ػٍٞس حُلل٤ــي )هَهٔخُ ( ٓٔخ أىٟ ا٠ُ

 ٣و٠غ كل٤يٙ ) هَهٔخُ ( .

 ــ هظَ حُو٤ِلش أه٣ٞٚ رخ٣ِ٣ي ٤ِٓٝٔخٕ . 7

ٛـ / ٝٓوظَ حُٜيٍ ح٧ػظْ )   1ٗٓٔٛـ / ٝ) رـيحى ( ٓ٘ش /  ٘ٗٓٔــ ىهٍٞ حُو٤ِلش ) طز٣َِ ( ػ٘ٞس ٓ٘ش /  1

 ٓلٔي ٤١خٍ ( ك٢ ٤ٓيحٕ حُٔؼًَش .

/ هزَ ٓٞص حُو٤ِلش ، ٝروخء )رـيحى ( رؤ٣ي١ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ا٠ُ ٜٗخ٣ش  ٛـ 1ٗٓٔــ ٜٓخُلش حُٜل٤٣ٖٞ ٓ٘ش /  1

 حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝهي ط٠ُٞ ك٢ ػٜيٙ أكي ػَ٘ ٛيٍح  أػظْ أُػِيّ ْٜٓ٘ ػ٬ػش ٝهُظَِ حػ٘خٕ .

 ــ إتهاْٛى اٞٔل تٍ أؼًك : 8

 ط٠ُٞ حُلٌْ ك٢ حُوخٓٔش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٙ ، ٝهظَ رؼي طٔغ ٓ٘ٞحص ٖٓ ه٬كظٚ .

 ػٜيٙ كيػض أٍٓٞ ػيس أٜٛٔخ :ٝك٢ 

ــ حكظ٬ٍ حُوخُحم ك٢ حُوَّ ٓي٣٘ش ) أُٝف ( ػ٠ِ حُٔخكَ حَُ٘ه٢ ُِزلَ ح٧ٓٞى ، ٝحٓظَىٛخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٔ

 ٛـ / . ٕ٘ٓٔٓ٘ش /

 ٛـ / . ٘٘ٓٔــ كظلض ك٢ أ٣خٓٚ ؿ٣َِس ) ٣ًَض ( ٓ٘ش / ٕ

ٞح ػيىح  ٖٓ َٓحكت ح٤ُِٖٔٔٔ ، كؤٍحى ــ أٍحى حُز٘خىهش حُؼؤٍ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ رٔزذ كظلْٜ ؿ٣َِس ٣ًَض ، كؤكَهٖ

 حُو٤ِلش حَُى ػ٠ِ ًُي رلَم حُٜ٘خٍٟ ك٢ ر٬ىٙ ، ا٫ إٔ حُٔلظ٢ ُْ ٣ٞحكوٚ .

ــ أٍحى إٔ ٣لظي رَإّٝ ح٩ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ كؼِٔٞح رٌُي ٝطآَٓٝح ػ٤ِٚ ٝػُِٞٙ ، ػْ هظِٞٙ هٞكخ  ٖٓ ػٞىطٚ ٗ

َ ػ٬ػش ْٜٓ٘ ح٩ػيحّ )ٝح٫ٗظوخّ ْٜٓ٘ ًٝخٕ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ػ٠ِ ػٜيٙ هٔٔش ، ًخٕ ٤ٜٓ
ٔ

. ) 

 ــ يؽًك انهاتع تٍ إتهاْٛى : 9

أ١ٍٞ هِلخء كظَس ح٠ُؼق كٌٔخ  ، كوي ط٠ُٞ حُو٬كش ١ل٬  ك٢ حُٔخرؼش ٖٓ ػَٔٙ ، ٝهِغ ٜٓ٘خ رؼي اكيٟ 

 ٝأٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ٝػَٔٙ ػٔخ٤ٗش ٝأٍرؼٕٞ ػخٓخ  ، ٝطٞك٢ رؼي ػُِٚ رؤْ ٓ٘ٞحص .

حُل٠ٟٞ ًٝخٗض حُيُٝش طؤَ رؼٞ ٓٞحهؼٜخ اًح ًخٕ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ًخٕ ٖٓ ح٤١٬ُٖٔ حُظ٘خرِش ، كؼٔض 

 ٟؼخكخ  ، ٝطٔظَى رؼ٠ٜخ اًح ًخٗٞح أه٣ٞخء أٓؼخٍ ) ٓلٔي ًٞر٢ِ٣َ ٝحر٘ٚ أكٔي ( .

 رؼٞ ح٧كيحع حُٜخٓش حُظ٢ ؿَص ك٢ ػٜيٙ :

                                                             
(ٔ)

 على الدولة العثمانٌة ، ٌسعى الخلفاء إلى التخلص منهم ما استطاعوا إلى ذلك سبٌالً . من المالحظ أن اإلنكشارٌة بدءاً من عهد عثمان الثانً كانت عبئاً  
(

ٔ
 . ٖٕٗ( معجم األنساب  زمباور  ص  
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ر٤ٚ ــ ك٤ٖ ط٠ُٞ حُو٬كش ٝٛٞ ٛـ٤َ ٝػٔض حُل٠ٟٞ حٟطَ )ك٤ٖٔ رخٗخ( حُٜيٍ ح٧ػظْ ح٧ه٤َ ػ٘ي أٔ

 ا٠ُ ٍكغ حُلٜخٍ ػٖ ٓي٣٘ش )ه٘ي٣ش( ػخٛٔش ٣ًَض .

ــ ػٍٞس رو٤خىس )هخ١َؿ٢ أٝؿ٢ِ ٝطؼ٢٘ رخُؼَر٤ش حرٖ ٓخثن حُزـخٍ( ك٢ ح٧ٗخٍٟٞ ، ٝىػٔٚ ك٢ ػٍٞطٚ ٝح٢ُ ٕ

ح٧ٗخٍٟٞ ) ًٍٞؿ٢ ٢٘٣( كخٗظَٜح ػ٠ِ حُوخثي حُؼؼٔخ٢ٗ ) أكٔي رخٗخ(  ٝحطـٜخ ٗلٞ حٓظخٗزٍٞ ، ٌُٜ٘ٔخ حهظِلخ 

 ٔخ٤ٕٗٞ ٌٛح ح٫هظ٬ف ٝٛخؿٔٞٛٔخ كوظَ حُؼخ٢ٗ ١ِٝذ حُوخ١َؿ٢ حُؼلٞ .كخؿظْ٘ حُؼؼ

، ّٝ( ٝ) ُّٔ٘ٞ ( ك٢ ٤٠ٓن حُيٍى٤َٗــ حٍطلؼض ح٧ٓؼخٍ ك٢ حٓظخٗزٍٞ ك٤ٖ حكظِض حُز٘يه٤ش ؿ٣َِط٢ )ط٤٘يٖ

 ٝطلٌٔض رٚ ٝٓ٘ؼض حُز٠خثغ ػٖ حٓظخٗزٍٞ .

ح٤ٌُ٘ٔش كوظَ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍش ٛـ / ًٝخٕ ه١ٞ  7ٙٓٔــ ط٠ُٞ ) ٓلٔي ًٞر٢ِ٣َ ( حُٜيحٍس ٓ٘ش / ٗ

 ٝحٓظَى ٓخ أهٌطٚ حُز٘يه٤ش رؼي ؿٜخى ٣ََٓ ٓخص أػ٘خءٙ هخثي حُزلَ حُز٘يه٢ 

ـ أه٠غ حُٜيٍ ح٧ػظْ أَٓحء ٍٝٓخ٤ٗخ حَُ٘ه٤ش ) رـيحٕ (  ٍٝٝٓخ٤ٗخحُ٘ٔخ٤ُش حُـَر٤ش  )طَحِٗٔلخ٤ٗخ (  ٘

ْ ػٜٞح أٝحَٓ حُِٔطخٕ ٍٝؿزٞح ك٢ ٓٔخٗيس ٝح٧ك٬م ) ٍٝٓخ٤ٗخ حُٞٓط٠ ، ٝك٤ٜخ حُؼخٛٔش رٞهخٍٓض ( ٧ٜٗ

 ح٣ُٞٔي ٟي ر٤ُٗٞٞخ .

 ــ ٟؼلض حُؼ٬هش ر٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحُل٤٤َٖٔٗ ح٣ٌُٖ ىػٔٞح حُز٘خىهش ك٢ ٓٞهؼش ٣ًَض .ٙ

ٛـ / رؼي إٔ أػخى ُِيُٝش٤ٛزظٜخ، ًٝخٕ حر٘ٚ أكٔي  7ٕٓٔــ طٞك٢ حُٜيٍ ح٧ػظْ )ٓلٔي ًٞر٢ِ٣َ ( ٓ٘ش /  7

ٛـ / ٝىهَ ٍٓٞحك٤خ ، ٣ِ٤ِ٤ٓٝخ 7ٗٓٔٔخ ٝهخطِٜخ ٝكظق أػظْ هِؼش  ك٤ٜخ ) ٍِٗٞٛ( ٓ٘ش /ٓؼِٚ ٍكٞ حُِٜق ٓغ حُ٘ٔ
(ٔ)

 ، ٝىػٔض كَٗٔخ حُ٘ٔٔخ ،ٝطآَٓ حُـ٤ٔغ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ . 

ــ ٍكٞ حُٜيٍ ح٧ػظْ طـي٣ي ح٫ٓظ٤خُحص ُلَٗٔخ ، كؤٍَٓ حُل٤َٕٔٗٞ أٓطُْٜٞ ٜٓيى٣ٖ ، كِٔخ ُحى ػزخص  1

( أهٌٝٙ رخ٤ُِٖ ا٠ُ إٔ ؿيى ُْٜ ح٫ٓظ٤خُحص ٝػخى حُٜلخء حُٔ٘ٞد رخُلٌٍ ر٤ٖ  حُٜيٍ ح٧ػظْ ) أكٔي ًٞر٢ِ٣َ

 حُيُٝظ٤ٖ .

ــ أٓخ ك٢ أًَٝح٤ٗخ كوي ٍؿذ ٗؼذ حُوُٞحم حُِٕٔٔٔٞ رخُظزؼ٤ش ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ كـ٠ذ ح٧ُزخ٤ٕٗٞ ٝٛخؿٔٞح  1

حُِٜق ٝىكؼٞح ؿ٣ِش  أًَٝح٤ٗخ  كظيهَ حُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ر٘لٔٚ ٝٛخؿْ ح٧ُزخٕ ٝحٗظَٜ ػ٤ِْٜ كو٠ؼٞح ١ِٝزٞح

 ٛـ / . 1ًٖٓٔز٤َس ، ًُٝي ٓ٘ش / 

ــ ٍكٞ حُ٘ؼذ حُز٢ُٗٞٞ ٝػ٠ِ ٍأٓٚ هخثيٙ ) ٓٞر٢ٌٔ٤ ( حُٔؼخٛيس ٝٛخؿْ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ رـ٤ٖ ؿَحٍ  ٓٔ

ٝحٗظَٜ ػ٤ِْٜ ، ػْ ٛخٍ ٢ٌٔ٤٣ٞٓ ٌِٓخ  ػ٠ِ ر٤ُٗٞٞخ ، ٝحٓظَٔص حُٔؼخٍى ٓـخ٫  ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػْ ػخىص 

خ ط٘خٍُ ػ٘ٚ حُِٔي حُوي٣ْ رخٓظؼ٘خء رؼٞ حُٔٞحهغ ، ًٝخٕ ًُي ٓ٘ش / حُٔلخٟٝخص ٤ُظ٘خٍُ حُِٔي  َّٔ ٛـ  17ٓٔحُـي٣ي ػ

 / ، ٝك٢ ٗلْ حُٔ٘ش طٞك٢ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) أكٔي ًٞر٢ِ٣َ ( .

ــ حٓظِْ حُٜيحٍس ) هَٙ ٜٓطل٠ ( َٜٛ أكٔي ًٞر٢ِ٣َ  ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ًٔخرو٤ٚ  ٔٔ
(ٔ)

ٝأٓخء ا٠ُ حُوُٞحم  

كٌَٛٞح حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحٗلخُٝح ا٠ُ حَُّٝ ٝؿَص ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٓؼخٍى ١خك٘ش ىحٓض أٍرغ ٓ٘ٞحص ًُٝي ر٤ٖ / 

ٛـ /  ٝطٔض حُٔؼخٛيس ر٤ٖ حُطَك٤ٖ )ٍحى٣ُٖ( ٝرو٤ض ح٧ٍٓٞ ًٔخ ًخٗض هزَ حُلَد ، ٝرٌُي  1ٕٓٔٛـ ـ  11ٓٔ

 هَٔ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٓلزش اهٞحْٜٗ حُوُٞحم .

 حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ رؤخثَ ًؼ٤َس رؼي ًُي ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ :ــ ٢٘ٓ  ٕٔ

ٛـ / ُٔلخٍرش حُ٘ٔٔخ ، ُ٘ـيس ٜٗخٍٟ حُٔـَ  1ٕٓٔأ ـ ٓخٍ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) هَٙ ٜٓطل٠ ( ٓ٘ش / 

حُوخٟؼ٤ٖ ُٜخ ، ٝكخَٛ ػخٛٔظٜخ ًٝخىص إٔ طٔو٢ ٫ُٞ ٗيحءحص حُزخرخ ، كِٞٛض هٞحص ٖٓ ر٤ُٗٞٞخ ٤ٌٗٞٔٓٝخ 

ٍص ٓخٍى ١خك٘ش ِّٛ ك٤ٜخ حُِٕٔٔٔٞ ٝحٗٔلزٞح  كؤؿخٍ ػ٤ِْٜ ) ٓٞر٢ٌٔ٤( ِٓي ٝرخكخ٣ٍخ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ ٝىح

أُزخ٤ٗخ ٝهظَ ًؼ٤َح  ٖٓ ٓئهَس ؿ٤ْٜ٘ ، كـ٠ذ حُو٤ِلش ػ٠ِ حُٜيٍ ح٧ػظْ ٝهظِٚ ٝػ٤َّٖ ٌٓخٗٚ )ارَح٤ْٛ رخٗخ( ٓ٘ش 

 ٛـ / . 1ٕٓٔ/ 

                                                             
(ٔ)

 مورافٌا : بٌن تشٌكٌا وسلوفاكٌا . 
 وسٌلٌزٌا : أصلها من ألمانٌا ، وهً تقػ الٌوم فً بولونٌا حٌث ضمت إلٌها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .   

(ٔ)
انتصارات كثٌرة ، لم ٌكن كسابقٌه حنكة سٌاسٌة إذ أساء إلى إخوانه المسلمٌن فً القوزاق التً تقع اآلن فً اوكرانٌا ، إال أنه كان قائداً ماهراً أضاؾ  

 س له به طاقة ، وأعدموه .ولكن القدر لم ٌمهله إذ أحاط به ـ  وهو ٌحاصر فٌٌنا ـ عدد من الجٌوش النصرانٌة فنسً الناس مآثره وحاسبوه على أمر لٌ
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َّْ ا٠ُ حُٔخرو٤ٖ : حُز٘خىهش  د ــ ٌٛح ح٫ٗظٜخٍ ح٤ُِٜز٢ ٗـغ حُٜ٘خٍٟ كؼويٝح ر٤ْٜ٘ حُلِق حُٔويّ ح١ٌُ ٟ

 ٝٓخُطش ٝحُ٘ٔٔخ ٝر٤ُٗٞٞخ ، ٝٛخؿٔٞح ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ أٓخًٖ ٓظؼيىس :

 ــ ٛخؿٔض حُ٘ٔٔخ ر٬ى حُٔـَ ٝحكظِض رٞىحرٔض .

 ــ حٓظؼخىص رؼٞ حُٔٞحهغ ٓؼَ ) هِؼش ٍِٗٞٛ ( حًٌٍُٔٞس ٓخروخ  .

ّ( ٝػ٤ٖ ٌٓخٗٚ ٤ِٓٔخٕ ٣خٗخ ، كِّٜ ػٍِ حُو٤ِلش حُٜيٍ ح٧ػظْ ارَح٤ْٛ رخٗخ ، ٝٗلخٙ ا٠ُ ؿ٣َِس )ٍٝىٝ

 أ٠٣خ  .

 ٛـ / )ٓٞٛخًِ ( . 11ٓٔٛـ / ، ًٔخ ِّٛ ػخ٤ٗش ٓ٘ش /  17ٓٔــ ِّٛ ٤ِٓٔخٕ رخٗخ ك٢ رٞىحرٔض ٓ٘ش / 

 ــ أؿخٍ ٓٞر٢ٌٔ٤ ِٓي ر٤ُٗٞٞخ ػ٠ِ ٣٫ٝش حُزـيحٕ ٝٛيىٛخ .

 زخرخ ٍٝٛزخٕ ٓخُطش .ــ أؿخٍص ٓلٖ حُز٘خىهش ػ٠ِ ٓٞحكَ ح٤ُٞٗخٕ ٝؿ٣َِس حٍُٔٞٙ ، طٔخٗيٛخ ٓلٖ حُ

 ٛـ / . 17ٓٔــ ىهِض ؿ٘ٞى حُٜ٘خٍٟ أػ٤٘خ ًٍٝٞٗظخ ٝػيىح  آهَ ٖٓ حُٔيٕ ٓ٘ش / 

ــ أٓخّ ٌٛٙ حُِٜحثْ ٝحُل٠ٟٞ حطلن حُؼِٔخء ٝحُٜيٍ حُؼظْ ح٧ه٤َ حٓٔخػ٤َ ط٘خٗـ٢ ػ٠ِ ػٍِ حُِٔطخٕ  ٖٔ

 ؼخ٢ٗ . ٛـ / ٝط٠ُٞ ٌٓخٗٚ أهٞٙ ٤ِٓٔخٕ حُ ٗٓٔٔٛـ / كؼٍِ ٝٓخص ٓ٘ش /  11ٓٔٓ٘ش / 

ٝهي رِؾ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜيٙ طٔؼش ػَ٘ ٛيٍح  أػظْ )
ٔ

. ) 

 ـ ٌهًٛاٌ انصاَٙ تٍ إتهاْٛى : 12

ٛـ / ٝك٢ ػٜيٙ  ٕٓٔٔٛـ ا٠ُ  11ٓٔط٠ُٞ حُلٌْ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ، ًٝخٕ ٝهظٜخ ك٢ ح٧ٍرؼ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ /

 حٓظؼخىص حُيُٝش ٤ٛزظٜخ . 

 ٖٓ حُلٞحىع حُظ٢ ؿَص ك٢ ػٜيٙ حُو٤َٜ :

ذ حُـ٘ي ػ٠ِ ٓخ كؼِٞٙ رؤه٤ٚ ، رَ أًؼَ ُْٜ حُؼطخ٣خ ٓٔخ أ١ٔؼْٜ ك٤ٚ كظَٔىٝح ػ٤ِٚ ٝهظِٞح هخىطْٜ ــ ُْ ٣ؼخهٔ

ٝهظِٞح حُٜيٍ ح٧ػظْ ٤ٓخٕٝ رخٗخ ٝٓزٞح ٗٔخءٙ ، ٝػٔض حُل٠ٟٞ حُز٬ى كؼ٤ٖ حُو٤ِلش ٛيٍح  أػظْ ؿي٣يح  ٛٞ 

َٜٗ ٧ٕ ح٧ػيحء حٗظِٜٝح ٌٛٙ ٜٓطل٠ رخٗخ ُٝىٝٓظٞ ، ُْٝ ٣ٌٖ ًلجخ  كؼُِٚ حُو٤ِلش رؼي ٛيحٍطٚ رؤٔش أ

حُل٠ٟٞ ٝطويٓٞح ك٢ ح٬ٓى حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش، ٝحكظَ حُز٘خىهش)ىُٔخ٤ٓخ ( ٢ٛٝ حُٔٞحكَ حُ٘ٔخ٤ُش ُزلَ ح٧ى٣ٍخط٤ي 

 ٝرؼٞ حُٔوخ١ؼخص ك٢ ح٤ُٞٗخٕ ، ٝطٞحُض حُِٜحثْ . 

كل٠ٔ ح٧ٛخ٢ُ ٖٓ ــ ػ٤ٖ حُو٤ِلش ) ٜٓطل٠ رٖ ٓلٔي ًٞر٢ِ٣َ ( ٛيٍح  أػظْ كٔخٍ ػ٠ِ ٜٗؾ أر٤ٚ ٝأه٤ٚ  ٕ

طَٜكخص حُـ٘ي ، ٝأػط٠ حُـ٘ي كوٞهْٜ ، ٝٓٔق ُِٜ٘خٍٟ ك٢ حٓظخٗزٍٞ رز٘خء ٓخ طٜيّ ٖٓ ً٘خثْٜٔ كؤكزٚ حُ٘خّ 

كظ٠ إ ٜٗخٍٟ حٍُٔٞٙ ػخٍٝح ٟي حُز٘خىهش ١َٝىٝح ؿ٤ْٜ٘ ٖٓ ر٬ىْٛ ، ٝحطـٚ ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ا٠ُ حُ٘ٔٔخ 

ٛـ / ٝأػ٤يص طَحِٗٔلخ٤ٗخ ا٠ُ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ،  ٔٓٔٔٝحٓظؼخى ٜٓ٘خ رؼٞ ٓخ أهٌطٚ ،  ٝىهَ رِـَحى ٓ٘ش /

ٝأه٠غ ػٞحٍ حَُٜد ، ٝرٌُي ػخىص ُِيُٝش ٤ٛزظٜخ ٝكظق هللا ك٤ٜٔخ حٌُؼ٤َ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٝحٓظٜ٘ي ك٢ ٓؼًَش ) 

 ٌِٖٓ٘ٔ ( ك٢ ػٜي أكٔي حُؼخ٢ٗ ٝكويص حُيُٝش رٌُي أ٬ٓ  ػظ٤ٔخ  .

حًٌٍُٔٞ آٗلخ  ) حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜيٙ أٍرؼش ، أَْٜٗٛ ٜٓطل٠ حٌُٞر٢ِ٣َ
ٕ

: ) 

 ــ أؼًك انصاَٙ تٍ إتهاْٛى اٞٔل : 11

أٛـَ ٖٓ أه٤ٚ ر٣َٜٖ٘ كو٢ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٤ُِٔٔخٕ أ٫ٝى كظ٠ُٞ حُلٌْ ٖٓ رؼيٙ ، ُٝٚ ٖٓ حُؼَٔ هٕٔٔٞ ٓ٘ش ، 

كٌْ أٍرغ ٓ٘ٞحص ، ًٝخٕ حُوظخٍ ك٢ أ٣خٓٚ حُو٤َٜس ػزخٍس ػٖ ٓ٘خٝٗخص ، ٝحكظِض حُز٘يه٤ش ك٢ ػٜيٙ رؼٞ ؿٍِ 

 ـش .رلَ ا٣

 ًٝخٕ ػيى حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜيٙ هٔٔش .

 : ــ يٕطفٗ انصاَٙ تٍ يؽًك انهاتع14

                                                             
(

ٔ
 . ٕٗٗ( نفس المصدر السابق ص  

(
ٕ
 . ٕٗٗ( نفس المصدر ص  
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ٛـ ٝػُِٚ ٘ٔٔٔـ   ٙٓٔٔط٠ُٞ حُو٬كش ك٢ حُؼخُؼش ٝحُؼ٬ػ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ ، ٝكٌْ طٔغ ٓ٘ٞحص ٖٓ /  

 ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ .

 ٖٓ ح٧كيحع حُٜخٓش ك٢ ػٜيٙ :

ٝحٗظَٜ ػ٠ِ أِٜٛخ ك٢ ػيس ٓؼخٍى رٔٔخػيس حُوُٞحم ـ ًخٕ ٗـخػخ  هخى حُـ٤ٕٞ ر٘لٔٚ كٔخٍ ا٠ُ ر٤ُٗٞٞخ ٔ

 ح٤ُِٖٔٔٔ .

ـ حٗطِن ا٠ُ ٓي٣٘ش آُٝف حُظ٢ ٣لخَٛٛخ حُو٤َٜ ح٢َُٓٝ رطَّ ح٧ًزَ كؤؿزَٙ ػ٠ِ طَى حُلٜخٍ ٓ٘ش ٕ

ٛـ ٝطٞؿٚ ا٠ُ حُٔـَ ِّٝٛ ؿ٤ٜٞٗخ أ٫ٝ  ػْ حِّٜٗ أٓخّ حُِٔي حُ٘ٔٔخ١ٝ حُـي٣ي )أٝؿ٤ٖ ى١ ٓخكٞح( ٝؿَم  7ٓٔٔ

٤ِٖٔٔٔ ك٢ َٜٗ ) ط٤ْ ( ٝىهَ حُِٔي حُ٘ٔٔخ١ٝ ر٬ى حُزٞٓ٘ش ٝهظَ حُٜيٍ ح٧ػظْ ٓلٔي أُٔخّ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُ

 ٛـ /  1ٜٓٔٔٗخ٣ش ٓ٘ش / 

 ــ حٓظـَ رطَّ ح٧ًزَ حٗ٘ـخٍ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ هظخٍ حُ٘ٔٔخ٤٣ٖٝ ٝىهَ آُٝف ػخٛٔش حُوُٞحم .ٖ

ٝطَحؿؼض ا٠ُ حُ٘ٔخٍ حُـَر٢ ا٠ُ ٓخ ــ ط٠ُٞ ك٤ٖٔ ًٞر٢ِ٣َ حُٜيحٍس كٔخٍ ٗلٞ حُ٘ٔٔخ كظوٜوَص أٓخٓٚ  ٗ

 رؼي َٜٗ حُٔخكخ .

ٞ حُـٍِ حُظ٢ أهٌطٜخ ك٢ رلَ ــ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ حٗظَٜ ح٧ٓطٍٞ حُؼؼٔخ٢ٗ ػ٠ِ حُز٘يه٤ش ٝحٓظَى رؼ ٘

 .ا٣ـش

ٛـ / ٓغ ىٍٝ حُـَد ٓـظٔؼش هَٔص ك٤ٜخ آُٝف ٝأًَٝح٤ٗخ ٤َُٓٝخ ، ٓٔٔٔــ ػويص حُيُٝش ٓؼخٛيس ػخّ /  ٙ

رؼٞ حُٔيٕ ٧ُزخ٤ٗخ، ٝٓخكَ ىحُٔخ٤ٓش ٝرؼٞ حُـٍِ ُِز٘يه٤ش ٝر٬ى حُٔـَ ٝاه٤ِْ طَحِٗٔلخ٤ٗخ ٝاه٤ِْ رٞى٤ُٝخ ٝ

 ُِ٘ٔٔخ ... ٤ٔٓٝض ٌٛٙ حُٔؼخٛيس حُوخَٓس ) ٓؼخٛيس ًخٍُٞكظْ (.

 ــ ُْ طؼي أ٣ش ىُٝش طيكغ حُـ٣ِش ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ . 7

 ٖٓ حٗظ٘خٍ ح٬ٓ٩ّ .ــ ريأص حُيٍٝ حَُٜ٘ح٤ٗش طوق ٓـظٔؼش أٓخّ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش هٞكخ   1

 ٢ُٝ ك٢ ػٜيٙ أٍرؼش ٖٓ حُٜيٍٝ حُؼظخّ .

 ــ أكٔي حُؼخُغ رٖ ٓلٔي حَُحرغ : ٖٔ 

ط٠ُٞ حُو٬كش رؼي أه٤ٚ ٜٓطل٠ ٝٛٞ ك٢ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼ٬ػ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ ، ٝىحّ كٌٔٚ ػٔخ٤ٗش ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘ش  / 

 ٛـ / ك٤غ ػخٍ ػ٤ِٚ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ٝػُِٞٙ . ٖٗٔٔٛـ ــ  ٘ٔٔٔ

 ػَٜٙ : أْٛ ح٧كيحع ك٢

ــ ٓخٍ ٓغ ح٩ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ ٓيس ٝأػطخْٛ ح٧ػط٤خص ٝٝحكوْٜ ػ٠ِ هظَ حُٔلظ٢ ) ك٤ٞ هللا ( كظ٠ اًح طٌٖٔ ْٜٓ٘ ٔ

 حهظٚ ٖٓ هخىطْٜ ٝػٍِ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) أكٔي ٗ٘خٗـ٢ ( ح١ٌُ كَٟٞٙ ػ٤ِٚ .

 ٗـَ حُ٘خّ رٌؼَس حُٜيٍٝ حُؼظخّ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ْٜ٘ ٣ٝؼُِْٜ ٝح٧ػيحء ٣ٌَٕٔٝ رخ٤ُِٖٔٔٔ 

ٗظَٜ حُٜيٍ ح٧ػظْ ) ٓلٔي رِطٚ ؿ٢ ( ػ٠ِ حُو٤َٜ ، ٌُٖ ه٤ِِش حُو٤َٜ أؿٞطٚ كلي حُلٜخٍ ٝٗـخ ــ حٖ

 .آُٝف ػ٠ِ حُزلَ ح٧ٓٞى حَُّٝ ٖٓ ح٩رخىس حُظ٢ ًخٗض ط٘ظظَْٛ ، ٝطؼٜيٝح رؼيّ حُظيهَ ر٘ئٕٝ حُوُٞحم ٤ٓٝ٘خء

خٗض ٓؼخٛيس أىٍٗش ٓ٘ش / ــ طوِض ٤ٍٓٝخ ػٖ حُٔؼخٛيس ٌُٖ حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝهخٗخص حُوَّ ٟـطٞح كٌ ٗ

 ٛـ / ٖٓ ؿي٣ي كظ٘خُُض ٤ٍٓٝخ ػٖ ًَ ٓخ أهٌطٚ ٖٓ ٓٞحكَ حُزلَ ح٧ٓٞى . ٕ٘ٔٔ

 ــ حٗظَٜ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ػ٠ِ حُز٘خىهش ٝأهٌٝح ْٜٓ٘ ٓخ رو٢ ك٢ ح٣ي٣ْٜ ٖٓ ؿ٣َِس ٣ًَض  ٘

ك٢ ٓؼخٛيس ٛـ / ٝأهٌٝح رِـَحى  ٖٓٔٔــ  1ٕٔٔــ ِّٛ حُ٘ٔٔخ٣ٕٝٞ ؿ٤٘٤ٖ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٓخ ر٤ٖ ٓ٘ظ٢ /  ٙ

ٛـ / ٝؿِءح  ٖٓ ح٧ك٬م ) رِـخ٣ٍخ ( ٝرو٤ض ىُٔخ٤ٓخ ُِز٘خىهش ، ٝأػ٤يص حٍُٔٞس ك٢ ح٤ُٞٗخٕ ٖٓٔٔرٔخٍٝكظْ ٓ٘ش /

 ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ .

، ْٜ حٌُٛخد ا٠ُ حُويّ ىٕٝ ىكغ ٢ٗءــ حٓظـَ حَُّٝ ٟؼق حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ١ِٝزٞح ٜٓ٘خ حُٔٔخف ُلـخؿ 7

 كٞحكن حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ .
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حُٜل٣ٞش ، ٝحهظٔخٜٓخ ر٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ أهٌٝح حٌَُؽ ٝر٬ى أ٤٘٤ٍٓخ ػ٠ِ ٣ي حُٜيٍ ــ ٟؼق حُيُٝش  1

ح٧ػظْ ) ارَح٤ْٛ رخٗخ ( ٝر٤ٖ ٤ٍٓٝخ حُظ٢ أهٌص ىحؿٔظخٕ ٝٓٞحكَ رلَ حُوٍِ حُـَر٤ش ، ٝكيٝع حٛطيحّ ر٤ٖ 

 حُيُٝظ٤ٖ ك٢ طِي حُٔ٘طوش ىٕٝ هظخٍ رٔزذ ٟؼق حُيُٝش ح٤َُٓٝش . 

٤ٖ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحِٜٗحْٜٓ ٝىهٍٞ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ )طز٣َِ( ٝٛٔيحٕ ، ػْ حُِٜق ٓ٘ش / ــ حٗظلخٟش حُٜل٣ٞ 1

 ٛـ / ٝٓٞص حُ٘خٙ أَٗف . ٓٗٔٔ

 ــ ) ١ٜٔخٓذ ( ه٤ِلش حُ٘خٙ أَٗف ٣ؼِٖ حُلَد ػ٠ِ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ . ٓٔ

ا٠ُ ــ ػِٝف حُو٤ِلش ػٖ هظخٍ حُٜل٤٣ٖٞ رٔزذ ٓوظَ حُٜيٍ ح٧ػظْ ٝأ٤َٓ حُزلَ ، ٝحٓظَٔحٍ حُلَد  ٔٔ

 ٛـ / . 1ٗٔٔٛـ/، ٝٝكخس حُو٤ِلش ٓ٘ش /  ٖٗٔٔك٤ٖ ػٍِ حُو٤ِلش ٓ٘ش /

)ش ك٢ حٓظخٗزٍٞ رؼي ٓٞحكوش حُٔلظ٢ــ ىهٍٞ حُٔطزؼش ك٢ ػٜي أكٔي حُؼخُغ ٝطؤ٤ْٓ ىحٍ حُطزخػ ٕٔ
ٔ

. ) 

ْٜ٘ ٛٔخ : حُوخْٓ : ػ٢ِ ؿٍٞ رِؾ ػيى حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜيٙ أٍرؼش ػَ٘ ًخٗٞح ٬ٔٛ  ٓخ ػيح حػ٤ٖ٘ ٓ

، ٝحُلخى١ ػَ٘ : ػ٢ِ رخٗخ ح٤ُٜ٘ي )٠ِ٤ُ
ٕ

. ) 

 ــ ٓلٔٞى ح٧ٍٝ رٖ ٜٓطل٠ حُؼخ٢ٗ : ٗٔ

ط٠ُٞ حُلٌْ رؼي ػٔٚ حُٔؼٍِٝ ، ُٝٚ ٖٓ حُؼَٔ هٔٔش ٝػ٬ػٕٞ ػخٓخ  ٝىحّ كٌٔٚ هٔٔخ  ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘ش / 

 ٛـ / . 1ٙٔٔٛـ ــ  ٖٗٔٔ

 كيع ك٢ ػٜيٙ أٍٓٞ أٜٛٔخ :

ــ  ًخٗض حُِٔطش حُلو٤و٤ش أٍٝ ٓخط٠ُٞ حُو٬كش ر٤ي ُػ٤ْ حُؼٍٞس )ه٤َِ رطَٝٗخ( ح١ٌُ ػٍِ حُو٤ِلش أكٔي ٔ 

 حُؼخُغ ، ٝكؼَ ٓخ كؼَ ، ػْ ػخٍ ح٩ٌٗ٘خ٣ٍٕٞ ػ٤ِٚ ٝهظِٞٙ .

ٛـ  ٝطوِٞح  ٕٗٔٔــ ٛيأص ح٧كٞحٍ ٝحطـٚ حُو٤ِلش ا٠ُ هظخٍ حُٜل٤٣ٖٞ كظـِذ ػ٤ِْٜ ٝٛخُلٞٙ ٓ٘ش  ٕ

 ٖ طز٣َِ ٝٛٔيحٕ ٝاه٤ِْ ٍُٞٓظخٕ .ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ػ

ــ ُْ ٣وزَ ٝح٢ُ ١ٜٔخٓذ حُٜل١ٞ ) ٗخىٍ ٗخٙ ( ػٖ ٌٛٙ حُٔؼخٛيس كوِغ حُ٘خٙ ٠ُٝٝ ٌٓخٗٚ حر٘ٚ ػزخٓخ   ٖ

ٝؿؼَ ٗلٔٚ ٤ٛٝخ  ػ٤ِٚ ، ٝحٗظَٜ ػ٠ِ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝكخَٛ رـيحى ، ٝحطلن ٓؼْٜ ك٢ ٓي٣٘ش طل٤ِْ ػ٠ِ إٔ ٣َىٝح 

 ٗلٔٚ ٌِٓخ  ػ٠ِ حُلَّ .  ُِلَّ ًَ ٓخ أهٌٝٙ ْٜٓ٘ ، ػْ ٜٗذ

ــ حطلوض حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش ػ٠ِ هظخٍ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ رؼي حكظ٬ٍ ٤ٍٓٝخ ُز٤ُٗٞٞخ ٥ُٝٝف حُٞحهؼش ػ٠ِ حُزلَ  ٗ

ح٧ٓٞى ٝحكظِض ) ٣خ٢ٓ ( ػخٛٔش اه٤ِْ حُزـيحٕ ، َٝٓػخٕ ٓخ حطلن حُلَّ ٝحُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٝأٝهلٞح طويّ حَُّٝ ، 

ٛـ/ ك٤غ طوِض حُ٘ٔٔخ ػٖ حَُٜد  ٕ٘ٔٔي ك٢ ٓؼخٛي رِـَحى ٓ٘ش /ٝحٗٔلزض حُ٘ٔٔخ ٖٓ حُٔؼخٍى ، ٝطْ ًُ

 ٝح٧ك٬م ٝطؼٜي حَُّٝ رؼيّ ر٘خء ٓلٖ ك٢ حُزلَ ح٧ٓٞى .

 ٛـ / . ٖ٘ٔٔــ حطلن حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٓغ ح٣ُٞٔي ٟي حَُّٝ رـٜٞى ك٤َٔٗش ٓ٘ش /  ٘

 ٛـ / . ٖ٘ٔٔــ حٗظَٜ ح٣ُٕٞٔٔ٘ٞ ػ٠ِ كَٗٔخ ٓ٘ش /  ٙ

 ٍّٝ ٖٓ حٓظخٗزٍٞ كٔخْٓٞٛ ٓٞء حُٔؼخِٓش كخطـٜٞح ا٠ُ ٤ٍٓٝخ .ــ كٌْ ح٧ك٬م ٝحُزـيحٕ  7

رِؾ ػيى حُٜيٍٝ حُؼظخّ ك٢ ػٜي حُو٤ِلش ٓلٔٞى ح٧ٍٝ ٓظش ػَ٘ ٛيٍح  )
ٖ

: ) 

 ــ انٍهطاٌ عصًاٌ انصانس تٍ يٕطفٗ : ٘ٔ

 ٛـ/ ًخٕ ٣ٜظْ رؤَٓ 7ٔٔٔــ  1ٙٔٔآٍ ا٤ُٚ ح٧َٓ ٝٛٞ ك٢ حُؼخٓ٘ش ٝحُو٤ٖٔٔ ، ٝطٞك٢ رؼي ػ٬ع ٓ٘ٞحص /

 ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ح٬ٛ٩ف .

                                                             
 / . ٘ٗٔ( التارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( محمود شاكر ص / ٔ)
(

ٕ
 . ٕ٘٘(معجم األنساب  زمباور ص 

(
ٖ
 . ٕٙٗ( معجم األنساب  زمباور ص  



 
 

21 

ًٝخٕ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ػ٠ِ ػٜيٙ أٍرؼش ، كٌْ ًَ ْٜٓ٘ ٣َٜٖٗ ، ػٍِ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ  ٝأػِيّ حُؼخُغ أٓخ 

حَُحرغ كوي ًخٕ ٍؿ٬  ٛخُلخ  حٓظَٔ ك٢ ط٤ُٞٚ حُٜيحٍس ا٠ُ ػٜي ٜٓطل٠ حُؼخُغ )
ٔ

. ) 

 يُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٤ُزيأ ػَٜ أٟؼق ٝأٗي ٓٞءح  .ٝرٞكخس حُو٤ِلش ػؼٔخٕ حُؼخُغ رٖ ٜٓطل٠ ٣٘ظ٢ٜ ػَٜ ح٠ُؼق ُِ

ٖٝٓ ح٬ُٔكع ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ح١ٌُ حٓظي ه٤َٖٗ ٖٓ حُِٓخٕ إٔ ؿخُز٤ش حُوِلخء ُْ ٣ٌٞٗٞح ػ٠ِ حٌُلخءس حُٔظٞهخس 

ٝإ ًخٕ رؼ٠ْٜ ه١ٞ حُ٘و٤ٜش ٤ٜٓزخ  ا٫ إٔ ح٫ٗليحٍ ًخٕ أهٟٞ ىكؼخ   كٔخ ٖٓ ه٤ِلش ا٫ ِْٓ َهَِلٚ أهَ ٓٔخ أهٌ 

، كٔخ طِحٍ حُيُٝش ك٢ حٌٗٔخٕ ٝح٫طٔخع ا٠ُ طوِٚ ، ٝٓٔخ ٓخػي ػ٠ِ ًُي حُ٘ظخّ حٍُٞحػ٢ حُزؼ٤ي ػٖ ٓزيأ ٖٓ ِٓلٚ 

حٍُٟ٘ٞ ك٢ حهظ٤خٍ ح٧ِٛق، ٝحٗـٔخّ حُؼي٣ي ْٜٓ٘ ك٢ حُظَف ٝحُ٘ؼ٤ْ ، ٝطَى ح٧َٓ ُٖٔ ٫ْٛ ُٚ ا٫ حؿظ٘خّ حُي٤ٗخ 

َ ٝحُؼذُّ ٖٓ ٓزخٛـٜخ ٝحُظٌخُذ ػ٠ِ حٛطلخثٜخ ُ٘لٔٚ ٝاٍٟخء ٗ َّٔ ِٝحص ٍد ٗؼٔظٚ كبًح ٓخ كطض ٤ٜٓزش طل

ٓـزظٜخ كُؼٍِ أٝ أ٤١ق رَأٓٚ ، ٝهي ٫طيّٝ ٛيحٍطٚ أَٜٗأ رِٚ أ٣خٓخ  ًٔخ ٍأ٣٘خ ك٢ حُـيحٍٝ ح٥ٗلش ، كبًح ٍُهض 

ح٧ٓش رٜيٍٝ ػظخّ ًآٍ حٌُٞر٢ِ٣َ ــ ٓؼ٬  ــ ط٘ٔٔض حُو٤َ ٝحٓظؼخىص ٤ٛزظٜخ ٝه٣ٞض ًٗٞظٜخ ، ٌُْٜ٘ ٗخٓخص ك٢ 

ََّ إٔ ٣ـٞى حُِٓخٕ رٔؼِْٜ.ؿز٤ٖ آٍ ػؼٔخ  ٕ ه

 : عٕه انرهاظع ٔا٢َؽطاٚ:  شانصٓا

، ٝحطلخم ي ح٠ُٜ٘ش حُظ٢ ٗٔض ك٢ ر٬ى حُـَدريأ ٌٛح حُؼَٜ رؼي ح٠ُؼق ح١ٌُ آُض ا٤ُٚ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝرؼ

 حُـَد ػ٠ِ كَد حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحهظٔخّ ر٬ىْٛ ، ٝحطْٔ ٌٛح حُؼَٜ رٔٔخص ٜٓ٘خ :

 حُٔخكَ أك٤خٗخ  ٝحُول٢ أك٤خٗخ  أهَٟ .ــ حُظلخُق حَُٜ٘ح٢ٗ ٔ

 ــ ظٍٜٞ رؼٞ حُوِلخء ح٧ه٣ٞخء ٗٔز٤خ  ، ا٫ إٔ ٟؼق حُيُٝش ٝحؿظٔخع أٍٝٝرش ػ٤ِٜخ ُْ ٣لي ًؼ٤َح  .ٕ

 ــ حهظلخء كٌَس هظَ ح٧هٞس رؼي ٓلٔي حُؼخُغ ــ طو٣َزخ  ــ ٝح٫ٓظؼخٟش ػٖ ًُي رلـِْٛ ػٖ حُ٘خّ .ٖ

حُؼ٣ٌَٔش ك٤غ ٣ؼٍٞ حُـ٘ي ػ٠ِ حُوخثي ك٤وظِٞٗٚ إ كَ٘ ك٢ ٓؼًَش أٝ ــ روخء أػَ ٖٓ ح٤ُٔطَس ُِؼو٤ِش ٗ

 ٣ظَٔىٕٝ ػ٠ِ حُو٤ِلش ٝٛيٍٙ ح٧ػظْ ك٤ؼُِٜٞٗٔخ أٝ ٣وظِٕٞ أكيٛٔخ .

 ــ حُو٠خء ػ٠ِ ح٩ٌٗ٘خ٤٣ٍٖ ك٢ ػٜي حُِٔطخٕ ٓلٔٞى حُؼخ٢ٗ ٝكَ حُـ٤ٕٞ حُ٘ظخ٤ٓش ٓلِْٜ .٘

 ك٢ حٓظويحّ ٓيٍر٤ٖ ْٜٓ٘ ٝح٫كظوخٍ رظو٤ِيْٛ . ــ ظٍٜٞ ح٣ُِٜٔش حُ٘ل٤ٔش أٓخّ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ٓظٔؼِشٙ

 ــ ظٍٜٞ حُو٤ٓٞخص حُظ٢ ِٓهض حُيُٝش ٝكِض ٓلَ حَُحرطش حُي٤٘٣ش . 7

 ــ حُى٣خى ح٧ػَ ح٤ُٜٞى١ ك٢ حُيُٝش ٝحٓظؼخٗظْٜ رخُ٘لًٞ حَُٜ٘ح٢ٗ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ اٜٗخء حُو٬كش طٔخٓخ  . 1

أًؼَ ٖٓ هَٕ ٜٝٗق ٖٓ حُِٓخٕ  ــ ١ٍٞ ٓيس حُوِلخء ٗٔز٤خ  ، اً كٌْ طٔؼش هِلخء ك٢ 1
(ٔ)

 . ْٝٛ ًٔخ ٢ِ٣ : 

                                                             
(

ٔ
 . ٕٙٗ( نفس المصدر ص  

(ٔ)
 / بتصرؾ . ٔ٘ٔــ  9ٗٔالتارٌخ اإلسالمً محمد شاكر ) العهد العثمانً ( ص /  

 ح٫ْٓ حَُهْ
حُؼَٔ ك٤ٖ 

 ط٢ُٞ حُو٬كش
 ٓيس حُلٌْ

ريء ح٣٫ُٞش 

 ٜٝٗخ٣ظٜخ

حُؼَٔ 

 حٌُخَٓ
 حُٞكخس

ٔ 
حُؼخُغ ٣ٖ  ٜٓطل٠

 ٓلٔي
 ٝكخس ١ز٤ؼ٤ش 1٘ ٛـ17ٔٔــ7ٔٔٔ ٓ٘شٙٔ ٕٗ

ٕ 
ػزي حُل٤ٔي ح٧ٍٝ رٖ 

 أكٔي
 =    = ٙٙ ٛـٖٕٓٔــ17ٔٔ ٓ٘شٙٔ ٓ٘

ٖ 
٤ِْٓ حُؼخُغ رْ 

 ٜٓطل٠
 7ٗ ٛـٕٕٕٔــٖٕٓٔ ٓ٘ش1ٔ 1ٕ

ػٍِ ٝٓخص 

 رؼي ٓ٘ش

 
ٜٓطل٠ حَُحرغ رٖ 

 ػزي حُل٤ٔي
 ػٍِ ــ ٛـٖٕٕٔــٕٕٕٔ أَٜٗ 1ٕ
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ٌُٝؼَس ح٧كيحع حُظ٢ ؿَص ك٢ ٌٛح حُؼٜي ٝحٗظوٜض حُيُٝش ؿِءح  كـِءح  رلَٝد أٝ ٓؼخٛيحص ٓظ٬كوش كب٢٘ٗ ًحًَ 

 أٜٛٔخ ٝحُظ٢ طل٤يٗخ ك٢ رلؼ٘خ ٌٛح رخهظٜخٍ .ــ إ ٗخء هللا ــ 

أٓخ ٤ٍٓٝخ كوي حٗظي ٓخػيٛخ ٝريأص طوط٢ ٫رظ٬ع ح٣٫ُٞخص حُٔل٤طش رٜخ رخُلَٝد طخٍس ٝحُٔؼخٛيحص حُو٣َٔش  

طخٍس أهَٟ ، كظ٠ اٜٗخ ٤ٓطَص ػ٠ِ ٓؼظْ ٓٞحكَ حُزلَ ح٧ٓٞى ٝكخَٛص حُؼخٛٔش حٓظخٗزٍٞ أًؼَ ٖٓ َٓس ، 

ٛـ/ ٝٗـؼض ٫ٝس حُ٘خّ َٜٝٓ ػ٠ِ ح٫ٗظوخٝ ػ٠ِ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ  ٤ٔٔ1ٜ٘خ ٓ٘ش / ٝحكظِض حُوَّ ٟٝٔظٜخ اُ

ٝىػٔظْٜ رخُٔخٍ ٝح٬ُٔف ، ٝحكظِض ح٧ك٬م ٝحُزـيحٕ ٝأػخٍص ح٤ُٞٗخٕ ك٢ ؿ٣َِس حٍُٔٞس ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝىػٔض حُ٘ٔٔخ 

 كخكظِض ر٬ى حَُٜد . 

ٜ٘خٍٟ ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝأك٤خٗخ  أٓخ كَٗٔخ كٌخٗض أك٤خٗخ  طِزْ ُزّٞ حُلَٔ حُٞى٣غ ٝأك٤خٗخ  طلَٝ حُ

 أهَٟ طلظَ حُز٬ى حُؼَر٤ش ًٔخ كؼَ ٗخر٤ِٕٞ ك٤ٖ حكظَ َٜٓ ، ٝك٤ٖ حكظِض ؿ٤ٜٞٗخ حُٔـَد حُؼَر٢.

أٓخ ر٣َطخ٤ٗخ كٌخٗض ط٘ـغ حَُّٝ أك٤خٗخ  ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝأك٤خٗخ  طوق أٓخْٜٓ هٞكخ  ػ٠ِ ٓطخٓؼٜخ ، ػْ حكظِض 

ظٜخ ػ٤ِٔخ  ػٖ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝىػٔض كٌخّ ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ٤ُؼٍٞٝح / ٬٤ُِٔى ، ٝكِٜ 11َٕٜٔٓ ػخّ / 

 ٛـ / . ٖٓٗٔ/ ٬٤ُِٔى ٝحُٔٞحكن /  1ٕٕٔػ٤ِٜخ ، ػْ حهظٔٔض ر٬ى حُ٘خّ ٓغ كَٗٔخ ػخّ / 

أٓخ ك٢ ط٤ًَخ رِي ، ّ 1ٔٓٔٛـ ــ  1ٖٕٔٝٓخٍػض ح٣طخ٤ُخ ا٠ُ حكظ٬ٍ ٤ُز٤خ ٝحػظزخٍٛخ ؿِء ح  ٜٓ٘خ ػخّ /

ٛـ / ٢ٛٝ حُـ٘خف حُؼ١ٌَٔ ُـٔؼ٤ش  ٖٙٔٔكوي طؤٓٔض ؿٔؼ٤ش ح٫طلخى ٝحُظَه٢ حُٔخ٤ٗٞٓش ك٢ رخ٣ٍْ /  حُو٬كش

ٛـ /  1ٕٕٔط٤ًَخ حُلظخس ، ٝح٠ٗٔض ا٤ُٜخ ؿٔؼ٤ش حُ٘ز٤زش حُؼؼٔخ٤ٗش حُظ٢ ًخٗض هي طخٓٔض ك٢ حٓظخٗزٍٞ ٓ٘ش / 

 ، ػيحُش ، ٓٔخٝحس ( . ٝطٞؿَ ح٤ُٜٞى ك٢ ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش كظ٠ ًخٕ ٗؼخٍ حُٔخ٤ٗٞٓش ٗؼخٍٛخ ٝٛٞ )ك٣َش

ٝكخٍٝ َٛطٍِ ُػ٤ْ حُٔ٘ظٔش ح٤ُٜٞى٣ش اً ًحى حُلٍٜٞ ػ٠ِ ١ٖٝ ٣ٜٞى١ ك٢ كِٔط٤ٖ كطِذ ٓٔخػيس 

٤ٍٓٝخ حُظ٢ ٝػيطٚ رظٜـ٤َ ًؼ٤َ ٖٓ ح٤ُٜٞى حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٤ٜخ ا٠ُ كِٔط٤ٖ ، ٝػَٝ ػ٠ِ ر٣َطخ٤ٗخ اٗ٘خء ٌٛٙ 

 ْٝٛ ك٢ َٜٓ .حُيُٝش ُظٔخػيْٛ ػ٠ِ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٜ٘ي إ طؼٌٍ ًُي ػ٤ِْٜ 

                                                             
(ٔ)

ن خافاء عهد من المالحظ أن مدة الحكم للخلفاء شهدت استقراراً فً هذا العهد على الرؼم من الضعؾ والتقهقر ، فبالمقارنة مع خلفاء عهد الضعؾ نجد أ 
شوا مدة زمنٌة أكبر . الشك أن الصراع على الحكم كان واضحاً إال أنه بٌن الصدور العظام وقادة الجٌش ، التراجع واالنحطاط حكم ؼالبٌتهم مدة أطول وعا

وربما قتل كما  أما الخلفاء فقد تخلى أكثرهم عن دفة الحكم فعاشوا فً مؤمن من القتل ، وإن نال بعضهم نتٌجة الصراع بٌن القوى المتنفذة ، عزل وإقصاء
 محمود .حدث لعبد العزٌز بن 

ٗ 
ٓلٔٞى حُؼخ٢ٗ رٖ ػزي 

 حُل٤ٔي
 ٝكخس ١ز٤ؼ٤ش ٕٙ ٛـٕ٘٘ٔــٖٕٕٔ ٓ٘ش1ٖ ٕٗ

٘ 
ػزي حُٔـ٤ي ح٧ٍٝ رٖ 

 ٓلٔٞى
 =   = ٓٗ ٛـ77ٕٔــٕ٘٘ٔ ٓ٘شٕٕ 1ٔ

 هظَ رؼي حُؼٍِ 1ٗ ٛـ1ٖٕٔــ77ٕٔ ٓ٘شٙٔ ٕٖ حُؼ٣ِِ رٖ ٓلٔٞىػزي  ٙ

 
َٓحى حُوخْٓ رٖ ػزي 

 حُٔـ٤ي
   ٛـ1ٖٕٔــ1ٖٕٔ أَٜٗ ٖ 7ٖ

7 
ػزي حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ رٖ 

 ػزي حُٔـ٤ي
 77 1ٕٖٔــ1ٖٕٔ ٓ٘شٖ٘ ٖٗ

ػٍِ ٝٓخص 

 ٓ٘ٞحص 1رؼي 

1 
ٓلٔي حُوخْٓ رٖ ػزي 

 حُٔـ٤ي
 ٝكخس ١ز٤ؼ٤ش 77 ٛـ7ٖٖٔــ1ٕٖٔ ٓ٘ٞحص1 1ٙ

1 
ٓلٔي حُٔخىّ ٝك٤ي 

 حُي٣ٖ
 حػظٍِ  ٛـٖٓٗٔــ7ٖٖٔ ٓ٘ٞحصٖ ٖٙ

 
ػزي حُٔـ٤ي حُؼخ٢ٗ رٖ 

 ػزي حُؼ٣ِِ
 1ٔ ٛـٖٔٗٔــٖٓٗٔ أَٜٗ 7٘

ػٍِ ٝٓخص 

ك٢ كَٗٔخ
(ٔ)
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ٝػَٝ َٛطٍِ ػ٠ِ رؼٞ ٍؿخ٫ص حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ــ رؼي إٔ حؿَحْٛ رخُٔخٍ ــ إٔ ٣ظٞٓطٞح ُيٟ حُِٔطخٕ ػزي 

حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ُٔٔخػيطٚ ك٢ اٗ٘خء ٌٛٙ حُيُٝش كَكٞ حُِٔطخٕ ًُي ، ٝكخٍٝ َٛطٍِ ػٖ ٣َ١ن حُِٔي ح٧ُٔخ٢ٗ 

ٕ ػ٠ِ حَُكٞ ّ  / كْٜٔ حُِٔطخ 117ٔٛـ ــ ٖ٘ٔٔح١ٌُ ُحٍ حٓظخٗزٍٞ ٓ٘ش / 
(ٔ)

ٝهخٍ : )حٜٗلٞح حُيًظٍٞ  

َٛطٍِ رؤٕ ٫ ٣ظوٌ هطٞحص ؿي٣ش ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ، كب٢ٗ ٫أٓظط٤غ إٔ أطو٠ِ ػٖ ٗزَ ٝحكي ٖٓ أٍٝ 

كِٔط٤ٖ .. ك٢ٜ ٤ُٔض ِٓي ٢٘٤ٔ٣ رَ ِٓي ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش .. ُوي ؿخٛي ٗؼز٢ ك٢ ٓز٤َ ٌٛٙ ح٧ٍٝ ٍٝٝحٛخ ريٓٚ 

ًح ِٓهض ىُٝش حُو٬كش ٣ٞٓخ  كبْٜٗ ٣ٔظط٤ؼٕٞ آٌٗحى إٔ ٣ؤهٌٝح كِٔط٤ٖ ر٬ ػٖٔ .. .. ك٤ِلظلع ح٤ُٜٞى ر٤٣٬ْٜٔ٘ ٝا

أٓخ ٝأٗخ ك٢ كبٕ ػَٔ حُٔز٠غ ك٢ ري٢ٗ ٧ٕٛٞ ػ٢ِ ٖٓ إٔ أٍٟ كِٔط٤ٖ هي رظَص ٖٓ ىُٝش حُو٬كش ، ٌٝٛح أَٓ 

 (ٔ)ّ/( 1ٓٔٔ. /حٓظخٗزٍٞ ٣٫ٌٕٞ . ا٢ٗ ٫أٓظط٤غ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ط٣َ٘ق أؿٔخىٗخ ٝٗلٖ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس

ػْ ١ِزٞح ا٤ُٚ طؤؿ٤َ ٓ٘طوش حُويّ طٔؼخ  ٝطٔؼ٤ٖ ٓ٘ش ٝػَٟٞح ػ٠ِ ه٣ِ٘ش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ه٤ٖٔٔ ٤ِٕٓٞ 

٤َُس حٗـ٣ِ٤ِش ُٝلٔخد حُِٔطخٕ هٔٔش ٤٣٬ٖٓ ٤َُس كطَىْٛ َٗ ١َىس كؼِٔٞح ػ٠ِ هِؼٚ ، ًٝخٕ ح٤ُٜٞى١ 

ٙ ٖٓ ح٧ٍرؼش ح٣ٌُٖ أرِـٞٙ هَحٍ حُوِغ ًٝخٕ ًُ ْٞ ُٛ ََ ٛـ .1ٕٖٔي ٓ٘ش حُؼؼٔخ٢ٗ ه
(ٕ)

  

َِّ ؿٔؼ٤ش ح٫طلخى ٝحُظَه٢ ػَٔ ًٔخٍ أطخطٍٞى  ٝك٢ ظ
(ٖ)

ػ٠ِ ٛيّ حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ٓغ حُؼي٣ي ٖٓ أٛلخرٚ  

٣ئ٣يْٛ ك٢ ًُي ٣ٝوط٢ ُْٜ حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ ر٣َطخ٤ٗخ ، ٌٛٙ حُيٍٝ حُظ٢ حكظِض رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش 

ح٠ُٝ٧ حٓظخٗزٍٞ ٝكَٟض حُٞٛخ٣ش ػ٠ِ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش أ٫ٝ  ػْ ١ْٔ ٓؼخُٜٔخ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝاٜٗخثٜخ ٖٓ حُٔخكش 

ّ /  ٝرٌُي ٣ٞ١ض آهَ ه٬كش ا٤ٓ٬ٓش كظ٠ ح٥ٕ كلظض حُز٬ى  1ٕٗٔٛـ حُٔٞحكن  ًٕٖٗٔٝخٕ ًُي ٓ٘ش  ػخ٤ٗخ  

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٝٓ ٟٜٔ٘خ حُز٬ى حُؼَر٤ش ُٛخء أٍرؼش هَٕٝ ، ٫ٝٗيػ٢ أٜٗخ ًخٗض ه٬كش ٍحٗيس ، رَ ًخٕ ك٤ٜخ ًؼ٤َ 

ل٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ ك٤ٖ ٓؤُٚ ػٖ حُو٤َ ك٢ ُ  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٖٝٓٓ ح٧هطخء ٝحُظـخُٝحص .. أُْ ٣وَ ٍٍٓٞ هللا 

آهَ حُِٓخٕ َٛ ٣ٌٕٞ ؟ كوخٍ : ٗؼْ ٝك٤ٚ َىَهٖ 
(ٕ)

. 

    إ٘اءج :

ّ رؼي إٔ ظَ ٍث٤ٔخ   1ٖ1ٔٛـ حُٔٞحكن ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ 7ٖ٘ٔك٤ٖ ِٛي ٜٓطل٠ ًٔخٍ أطخطٍٞى ك٢ ٠ٍٓخٕ 

 :ُِـ٣ٍٜٞٔش حُظ٤ًَش هٔٔش ػَ٘ ػخٓخ  ، ًخٗض حُز٬ى حُؼَر٤ش ػ٠ِ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ 

 ٣ٍٞٓخ ُٝز٘خٕ ٝحُٔـَد حُؼَر٢ : طلض ح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ .

 حُو٤ِؾ حُؼَر٢ ٝحُؼَحم ٝح٧ٍىٕ ٝكِٔط٤ٖ َٜٝٓ :  طلض ح٫كظ٬ٍ ح٩ٗـ١ِ٤ِ .

 حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ٝح٤ُٖٔ : طي٣٘خٕ ُ٪ٗـ٤ِِ ىٕٝ إٔ ٣لظِٞح أٍح٤ٟٜٔخ . 

 ٤ُز٤خ   :  طلض ح٫كظ٬ٍ ح٣٩طخ٢ُ .

 ح٫كظ٬ٍ ح٩ٓزخ٢ٗ . ؿِء ٖٓ حُٔخكَ حُٔـخٍر٢ : طلض

 

 

                   

 

                                                             
 / ٕٔٓالتارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( ص /  (ٔ)
(ٔ)

 من فاتحة كتاب : صحوة الرجل المرٌض  ، موفق بنً المرجة . 
(ٕ)

الدي رفض السلطان مساعدة هرتزل المادٌة على الرؼم من فراغ الخزٌنة العثمانٌة كما رفض مساعدة الٌهود العثمانٌٌن ضد األرمن . من كتاب ) و 
 / . ٖٕٓ/ ، وكتاب ) مذكرات السلطان عبد الحمٌد ( تقدٌم وترجمة الدكتور محمد حرب ص /  ٕٙالسلطان ( لعائشة ابنة السلطان عبد الحمٌد ص / 

(ٖ)
هـ / من سفاح تسمى بؤمه زبٌدة، ونسب إلى علً رضا أحد موظفً الدولة فً سالنٌك ، درس فً الكلٌة 91ٕٔولد مصطفى كمال فً سالنٌك سنة /  

قة باإلنجلٌز هـ / ، كان ؼٌر منضبط السلوك ، منصرفاً إلى الخمرة والنساء ، على كره شدٌد لإلسالم وعلى صلة وثٌ ٕٕٖٔالحربٌة وتخرج منها سنة / 
م / وأصبح أول رئٌس للجمهورٌة التركٌة وعاصمتها  9ٕٗٔهـ ــ  ٖٔٗٔوهم الذٌن رفعوه مستمٌتاً على الزعامة ، أعلن إسقاط الخالفة العثمانٌة سنة / 

سرت األمة كنوزها العلمٌة واألدبٌة ، أنقرة ، جعل األحد العطلة الرسمٌة للبالد بدل الجمعة ، واتخذ الحرؾ الالتٌنً بدٌالً للحرؾ العربً فً الكتابة فخ
وجعل الدستور  وانقطع الحاضر عن الماضً ، وانقطعت تركٌا عن أخواتها البالد اإلسالمٌة ، وأمر باألذان باللؽة التركٌة ، وأعلن القومٌة الطورانٌة ،

 ٕ٘/ ، وكتاب التارٌخ المعاصر ــ تركٌا ــ ص /  1ٕٕنً  ص / علمانٌاً مستمداً من الدستور السوٌسري ، ومنع الحجاب و..     من كتاب ) العهد العثما
 /للكاتب محمود شاكر .  ٘٘ــ
 . 9ٖص   1رواه البخاري فً باب الفتن ج (ٕ)
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 انثاب اٞٔل

 ِعه انفرٕؼاخ انعصًاَٛح } يًَٕٙــــــاً {

 

 

 انفٕم اٞٔل

 ِعه انفرٕؼاخ فٙ انعثٓح اٞٔنٔتٛح

حٓظَٔص حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش ح٧ٍٝٝر٤ش ٍىكتخ  ٓتٖ حُتِٖٓ  ُٛتخء أٍرؼتش هتَٕٝ ؿتَص ك٤ٜتخ كتَٝد ١خك٘تش   

طًَض ػ٠ِ ؿيحٍ حُِٖٓ رٜٔخص ػؼٔخ٤ٗش ػ٣َوش ػ٤ٔوش  ًخٕ ك٤ٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ حُلَٓخٕ حُٔـ٤ِٖ ٝحُٔخىس حُلتخطل٤ٖ ، 

ى٣يْٜٗ ، ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ٌٓظٔتزخطْٜ  ُْٝ طٌٖ كَٝرْٜ ُظٜيأ كظ٠ طؼٞى ٖٓ ؿي٣ي ، كخُـٜخى ٛيكْٜ ، َٝٗ٘ ح٬ٓ٩ّ

ْٜٛٔ ، ػ٠ِ ؿ٘خكْٜ حُـَر٢ ٤ِٛز٤ٕٞ كخهيٕٝ ٝػخثَٕٝ ٓخ إ ٣ـيٝح ٛ٘تش كظت٠ ٣ؼتٍٞٝح ٣ٝؼِ٘تٞح ػٜت٤خْٜٗ ، ُٝتْ 

طٌٖ حُتيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤تش حُوخثلتش ُظتًَٖ اُت٠ حُٜتيٝء ا٫ ُظؼتذ ٓتٖ ؿي٣تي . كخُوظتخٍ ًتخٕ ٓظٞحٛت٬  ٝحُ٘تؼَحء ح٧طتَحى 

ٞح ٣ٜظِٕٝ ١َرخ ٌُٜٙ ح٫ٗظٜتخٍحص ، ٣ٝئٍهتٕٞ ُٜتخ ، ًٝخٗتض أٗتؼخٍْٛ ًؼ٤تَس ، ٌُتٖ ٛتٌٙ ٝح٧ىرخء حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ًخٗ

، أهٍٞ ٌٛح ػ٠ِ حَُؿْ ٓتٖ  حُلظٞكخص ُْ طٌٖ طِو٠ ٖٓ ٗؼَحءحُؼَد ح٤ٔٛ٧ش ح٬ُُٓش ٫ٖٓ ه٤َِ ٫ٖٝٓ ًؼ٤َ 

إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ حُؼَد ــ ًٔخ طِٞٛض ا٤ُٚ ه٘خػظ٢ ٖٓ ٓطخُؼش حٌُظذ ح٧ىر٤تش ٝحُل٣ٌَتش حُٔظؼِوتش رخُؼٜتَ حُؼؼٔتخ٢ٗ ـتـ 

٣لزتتٕٞ حُيُٝتتش حُؼؼٔخ٤ٗتتش ٝحُوِلتتخء حُؼؼٔتتخ٤٤ٖٗ ٣ٝظٔ٘تتٕٞ ُٜتتخ حُٜ٘تتَ ٣ٝطَرتتٕٞ ُلظٞكخطٜتتخ كتت٢ حُ٘تتَم ح٧ٍٝٝرتت٢ ، 

ٝحٌٗلتخء ، ٌُتْٜ٘ ػتَد ، ٝحُؼَرت٢ ٣٫ٔتيف ٓتٖ ُت٤ْ ػَر٤تخ  ُٝتٞ ًتخٕ ه٤ِلتش أٝ ٣ٝلِٕٗٞ ُٔخ ٤ٜ٣زٜخ ٓتٖ هٔتخٍس 

ِٓٔٔخ  ا٫ حُو٤َِ ْٜٓ٘ حُٔخػ٤ٖ ا٠ُ ٌٓٔذ ى١ٞ٤ٗ ٓخى١ ، أٝ ح٣ٌُٖ كٜٔٞح ح٬ٓ٩ّ كٜٔخ  ٛتل٤لخ  اً ٫ك٠تَ ُؼَرت٢ 

 ػ٠ِ أػـ٢ٔ ٫ٝ ٧ر٤ٞ ػ٠ِ أٓٞى ا٫ رخُظوٟٞ .

 حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ح٬٤ُٔى١ ا٠ُ أ٣َٖٓ حػ٤ٖ٘ :ٝهي ٣ؼٞى ٌٛح حُ٘ؼٍٞ كظ٠ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ 

ح٧ٍٝ : أْٜٗ ُْ ٣٘خًٍٞح حرظيحء ك٢ ٌٛٙ حُلَٝد ، ٝإ ٗخًٍٞح ك٤ِٔض ُْٜ حُٜيحٍس ك٢ ًُي ٧ٕ ح٧طتَحى   

 حٓظؤػَٝح رٌٜح ٧ٗلْٜٔ كْٜٔ٘ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ًٝزخٍ حٍُُٞحء ٤ٗٝٞم ح٬ٓ٩ّ .

حُٔٔخ٤ُي إٔ ٣ٌٞٗٞح حَُػ٤ش ، ٝه٘ؼٞح رٌُي ، كِٔخ ؿتخء حُؼؼٔتخ٤ٕٗٞ حُؼخ٢ٗ : أْٜٗ حػظخىٝح ك٢ ك٤خطْٜ ك٢ ظَ   

كخٍط٠ت٠ أىرتخإْٛ ٝٗتؼَحإْٛ ، ٝأ٢ُٝ ح٧َٓ ٝأٛلخد حُٜتيحٍس ُْ ٣َٝح ًز٤َ طـ٤٤َ ، اً رو٢ ح٧ػخؿْ ٓخىس حُز٬ى

ََ ح٥هتت٣َٖ ، ٝطزتتخىٍ حُظٜتتخ٢ٗ حُ٘تتؼ٣َش ٝحَُٓتتخثَ ح٧ىر٤تتش  ٓتتٖ حُوتت٣َٞ ٓتتيَف رؼ٠تتْٜ رؼ٠تتخ  ٝطوتت٣َع رؼ٠تتْٜ ػٔتت

ٝحُٔيحثق حُٜٞك٤ش ٝحُظؤ٣ٍن ٫ُٞىس أٝ كخىػش ٓٞص ، ٣ٝ٘لٌٕٝ هَحثلْٜ حُ٘تؼ٣َش ُِٔ٘خٓتزخص ٝح٧ػ٤تخى ٝح٫ٓتظوزخٍ 

  ٝحُظٞى٣غ ٝحُٔـخ٬ٓص ..

                                                             
(ٔ)

 جداً ٌالً اطلعت على عشرات الكتب التً أثبتها فً آخر الكتاب ) ثبت المراجع والمصادر ( وكان الشعر الذي ٌإرخ للحروب العثمانٌة وانتصاراتها هز 
 بالنسبة لموضوعات الشعر األخرى وأؼراضه .

(ٔ)
 ٌظهر هذا واضحاً جلٌاً فً الكتب أمثال :     ــ الكواكب السائرة فً أعٌان المئة العاشرة . 

 ــ خالصة األثر فً أعٌان القرن الحادي عشر .                                                    
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ٝحٗط٬هخ  ٖٓ ٌٛح أهٍٞ : ُتْ طلتع حُلتَٝد حُؼؼٔخ٤ٗتش ػِت٠ ًؼَطٜتخ ا٫ ر٠ٓٞتخص ٗتؼ٣َش ػَر٤تش ٫ طظؼتيٟ   

خثي حُ٘ؼ٣َش ُْ طٌٖ ُظل٢٤ رؼتيى ٓ٘خٓتذ ٓتٖ حُٔؼتخٍى ٝحُلظٞكتخص ، كوتي طـتي حُؼَ٘حص ح٠ُٝ٧ .. ًٔخ إٔ ٌٛٙ حُوٜ

ٓٞهؼش ٝحكيس كخُص ػيس هٜخثي ُؼيس ٗؼَحء ، ٝرٌٜح ٣٘ولٞ ػيى حُٔؼخٍى حُظ٢ كخُص حُظؤ٣ٍن ٝحُظٔـ٤تي اُت٠ ٓتخ 

غ ػ٘تَ ( ٣ٌخكت ػيى أٛخرغ ح٤ُي٣ٖ ك٢ ٗؼَ حُوَٕٝ ح٧ٍرؼش ح٠ُٝ٧ ) حُؼخَٗ ٝحُلخى١ ػَ٘ ٝحُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٝحُؼخُت

 حُٜـ٣َش ، ٝٓؼِٜخ ك٢ ٗؼَ حُوَٕ حُٜـ١َ ح٧ه٤َ حَُحرغ ػَ٘ .

ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي طظليع ػٖ ٓؼخٍى ؿَص ك٢ ػٜي ح٤١٬ُٖٔ ٌُٜ٘خ ٫طوتظٚ ٓٞهؼتش رؼ٤ٜ٘تخ اٗٔتخ   

 طِٜق ٌَُ ه٤ِلش أٝ ٣َُٝ أٝ هخثي ، ٝٝٛلخ  ٌَُ ٓؼًَش ٝحٗظٜخٍ ..

 َِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ ُِلظٞكخص .ٝهي حٍطؤ٣ض ًًَ ٌٛٙ حُوٜخثي حػظزخٍح  ُِظ

ٛتتـ / ، ٣ًَٝتتض ؿ٣ِتتَس ٘٘ٓٔكُظِلتتض ؿ٣ِتتَس ٣ًَتتض ػِتت٠ ػٜتتي حُٔتتِطخٕ ارتتَح٤ْٛ ح٧ٍٝ رتتٖ أكٔتتي ح٧ٍٝ ٓتت٘ش / /

٣ٞٗخ٤ٗش طوغ ػ٠ِ رلَ ا٣ـش ر٤ٖ ح٤ُٞٗخٕ ٝط٤ًَخ ، ًٝخٗض ٖٓ هزَ طظزغ حُز٘يه٤ش ، كٔيكٚ حُ٘خػَ ح٤ٓ٧تَ ) ٓ٘ـتي رتٖ 

ٓلٔي حُيٓ٘و٢
ٔ
 ( ٓوِيح  طِي حُٔٞهؼش . 

كخ٣٩ٔخٕ ح١ٌُ ٗ٘ؤ ػ٤ِٚ حُو٤ِلش ؿؼِٚ ٣َٔ ٤ٓق حُلن ػ٠ِ حٌُلخٍ ٣ٝـِٜ حُٔلٖ ح٠ُتؤش حُظت٢ هتٌكض كٔٔتخ  ػِت٠ 

 . حُـ٣َِس كخٗوِذ ٓٞؽ حُزلَ ًَحص ِٓظٜزش كٔزٚ حٌُلخٍ ؿْٜ٘ كخطلش أرٞحرٜخ 

ق ٔانيككككككككـاً   يهككككككككم يككككككككٍ ا٠ًٚككككككككاٌ ظككككككككه 
 

 تكككككانؽ  ؼركككككٗ انكفكككككه  أٔكككككثػ يٍكككككهًا 
 

 ٔككككككاقفدقككككككك ظٓككككككى انٍككككككفٍ انرككككككٙ نككككككٕ 
 

 ن٘كككككككـٕٖ تأٍٚــكككككككـه نًؽكككككككح نرٓكيكككككككـا 
 

 ٔذهٓ ككككككككككة انثؽككككككككككه انفٙككككككككككى  يٓاتـككككككككككـح
 

 يُككككككككّ ف)ُ رككككككككــّ ) كهٚككككككككد ( ظًُٓككككككككـا 
 

ػْ ــ ؿ٣َخ  ػ٠ِ ػخىطٚ ك٢ حُٔي٣ق حُٔزخُؾ ك٤ٚ ؿؼَ ح٤ُ٘طخٕ ح١ٌُ ُتْ ٣ٔتـي ٥ىّ ػ٤ِتٚ حُٔت٬ّ ُتٞ ط٘زتٚ اُت٠   

حُؼيٍ ٝٓخ هزِٚ ٓتٖ حُِٓتخٕ ًتخٕ أهتَّ .. ٫ٝ أى١ٍ هٞس حُِٔطخٕ ارَح٤ْٛ ك٢ ِٛزٚ ُوَ ٓخؿيح  ، ٝٛٞ حُؼيٍ ًَ 

٤ًتق ٣ٔتظـ٤ِ ًّ حُوِلتتخء هزِتٚ ٤ُٜتتَ اُت٠ ٓي٣لتتٚ ، كتبًح حرظٔتتْ ٛتخٍ حُظتت٬ّ حُتيحْٓ ٛتتزلخ  ٓ٘تَهخ  ، ٝاًح رطتتٖ 

 رؤػيحثٚ هِذ ٜٗخٍْٛ ٬٤ُ  ٗي٣ي حُظِٔش .

 نكككككككٕ ِكككككككاْك انًطكككككككهٔق ٌكككككككطٕج تأٌـكككككككـّ
 

 فكككككككٙ ٔكككككككهة مقو نهٍكككككككعٕق ذقكيكككككككـا 
 

 قثككككككككم وياَـككككككككـّ انعكككككككككل أـككككككككهي كككككككككاٌ
 

 ألَككككككككككككد نككككككككككككـّ اٞٚككككككككككككـاو أٌ ٚركهًككككككككككككـا 
 

 ٚكككككككمن انككككككككظٗ تانثّكككككككه ٔكككككككثؽاً يّكككككككهقاً 
 

 ٔانٕكككككككثػا تا٠نْكككككككاب نككككككك٣ًٛ ي)هًكككككككا 
 

                                                                                                                                                                                                          
 ــ ونفحة الرٌحانة .                                                    

 ــ وسلك الدرر فً أعٌان القرن الثانً عشر .                                                    
 ــ وحلٌة البشر فً تارٌخ القرن الثالث عشر .                                                    

(ٕ)
 . 9وانه ص األبٌات من دٌ 

(ٖ)
 المعنى مسروق من قول أبً نواس : 

 وأخفت أهل الشرك حتى إنه          لتخافك النطؾ التً لم تخلقِ               
 . ٔٔص  ٙ، و قول على قول  ج  9ٗص   ٔالعقد الفرٌد ج

 لكن بٌت الشاعر منجك جٌد السبك كذلك .     
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ٌٝٛح ٓلٔي رٖ ػَٔ حُُؼ٢َٟ حُلِز٢   
ٔ
كت٢  ٣ٔتيف ٗت٤ن ح٩ٓت٬ّ ٜٓتطل٠ حُ٘ت٤َٜ رزتخ٢ُ ُحىٙ  

ٛتتـ / ٝهتتي هتتيّ ُِوٜتت٤يس  1ٙٓٔ، ٓتت٘ش /  ػِتت٠ ٣تتي حُٜتتيٍ ح٧ػظتتْ ٓلٔتتي ًتتٞر٢ِ٣َ  كتتظق هِؼتتش ) ٣٘تتٞٙ ( 

 : رَٓخُش ٗؼ٣َش ٣وٍٞ ك٢ ٓويٓظٜخ 

) ٓزلخٕ ٖٓ ؿؼَ حٗيكخم أٓيحىٙ ٤ُٝ٧خثٚ ٝك٠٤ٚ ح٢ُٜ٩ ؿزَ ٓ٘ٞد رخٗوطخع ٫ٝ حٓظ٘خع ، ٓغ أٗٚ ٓ٘ظّٞ   

ك٤ٌتٕٞ ، طتيحًٍٜخ ُطلتٚ  ر٘٘تخ١  ك٢ ِٓي حَُِٔٔٔ ؿ٤َ حُٔظ٘خ٢ٛ ، ٝإ ًزض ؿ٤خى ْٜٛٔٔ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ 

ُٜخ حُٔزن ٝح٩كتَحُ كت٢ كٞٓتش ح٤ُٔتيحٕ كت٬ طتِحٍ ه٤ُٜٞتخ رتخَُٔحف ًخُٔت٤ٍٞ ٓظيكوتش ... كخ٩ٓت٬ّ ٝإ رتيأ رخٌُُٔتش 

ٝح٫ؿظَحد ك٤ٔؼٞى ػ٣ِِح  ٣ٝ٘وِذ ٗلخّ أٍرخرٚ ُيٟ حُٔزي ار٣َتِح  ... ًُٝتي ربهزتخٍ ظتَ هللا كت٢ ح٧ٍٝ حُلتخثٞ 

ٞى آٍ ػؼٔخٕ ، ٫ُحُض ح٧ٍٓٞ ٓ٘ٔتوش حُ٘ظتخّ ٓتخ هتخّ ُتٚ ٖٓ ٝؿٚ حُز٤ٔطش ػ٠ِ حُطٍٞ ٝحُؼَٝ ، ٝحٓطش ػوي ِٓ

 َِّ٤َّ ًَ ٣ّٞ ى٣ٞحٕ ٝاهيحّ ك٠َس حُٜيٍ حٌُز٤َ حُوخثْ رؤػٔخٍ حَُأ١ ٝحُظير٤َ .. ٖٓ ٛٞ ك٢ كِي حُتُٞحٍس رُِٔ٘تش حُ٘تـ

ح٧ػظْ ٖٓ ر٤ٖ حٌُٞحًذ حُٔت٤خٍس ، ٣ُٝٔتٖ ك٠تَس ٗت٤ن ح٩ٓت٬ّ ٝىٍس طتخؽ حُِٔتي ٝكتٚ حُوظتخّ رٌتَ ػطتخء حُؼِتْ 

ٝػخ٢ٗ حُلَهي  ٖٝٓ ٛٞ ٖٓ ر٤ٖ ؿٞحَٛ حٌُحص ىٍ حُظوخ٤َٛ ٝحُِرَؿي ٫ ُحُض ؿَس حُٔـي ٗخىهش ك٢ ؿز٤٘ٚ ، ٝهِْ 

َّٖ ٢ُ ٗظتْ أر٤تخص رَحػظٜتخ حُظٜ٘جتش رٜتٌح حُلتظق حُٔزت٤ٖ ، ٝهظخٜٓتخ طخ٣ٍوتٚ  حُلظ٤خ ٍحًؼخ  ٝٓخؿيح  ك٢ ٓلَحد ٤ٔ٣٘ٚ ، ػ

  ٖٓ حُٜـَس حُ٘ز٣ٞش رخ٤ُٖ٘ٔ : ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ 

 قاثـككككككككككـٕلل ٚككككككككككهٔق ٔٚرهـككككككككككـِٕ َعـككككككككككـػل 
  

  ٔأٚككككككككككككك نرٍككككككككككككـ ل قٕككككككككككككك  ذه ككككككككككككـػ  
 

 فأْككككككككككككـ٣ً تُّككككككككككككـه تّككككككككككككـٛه أذـككككككككككككـٗ
 

 ٚٙككككككًؿ يككككككٍ يٍكككككككّ انككككككهٔع  ظككككككُػ   
 

 كككككككككككأٌ انفىايككككككككككـٗ ِٔٛككككككككككـػا انهتككككككككككٗ
 

ا ٔنٚكككككككػ انٕكككككككثا لا  ِكككككككهغ   ٌل   يركككككككٕ
 

ٓـــكككككككككككككـا  ٙ  فههكككككككككككككّ تضككككككككككككككـهل قكككككككككككككـك افر
 

ٌل ٔنيـــككككككككككككككـػ     يُٓككككككككككككككـكجل ٌٔـككككككككككككككـُا
 

  فأ٘كككككككؽد ترًٓٛككككككككْا ْٔكككككككٙ ٌكككككككفػ   تٓككككككككككـا ْايككككككككككح نهعثـككككككككككـالٔعٓككككككككككـك٘ 

                                                                                                                                                                                                          
     

(ٔ)
دة على األؼلب من قول الشاعر أبً تمام فً وصؾ دمار عمورٌة التً فتحها الخلٌفة المعتصم ، والتً ٌقول هذه الدٌباجة ) تداخل األلوان ( مستم 
 فٌها : 

 حتى كؤن جالبٌب الدجى رؼبت        عن لونها ، أو كؤن الشمس لم تؽب                    
 ان فً ضحـى شحبضوء من النار والظلمـاء عاكفـة        وظلمة من دخ                    

     
(ٕ)

   / ً هـ / مفتً الشافعٌة  فً حلب وابن مفتٌها ، مولده ووفاته فٌها ، له اشتؽال بالتارٌخ واألدب وشعره جٌد ،  7ٕٓٔــ  99ٖمحمد بن عمر العرض
، 19ص  ٗ، وخالصةة األثةر ج  7ٖٔص  ٙمن كتبه : معادن الذهب فً األعٌان المشرفة بهم حلب ، وعدة كتب فقهٌةة وتارٌخٌةة . األعةالم للزركلةً ج 

 . ٕٔومعادن الذهب بدءاً من ص 
    

(ٖ)
هـ / فقٌه حنفً من فضالء الروم ، له ) مٌزان الفتاوى ( فةً مجلةدٌن ، ولةه عةدة كتةب أخةرى ، نةال  9ٙٓٔمصطفى بن سلٌمان بالً زادة / ... ــ  

 . 9ٖـ ص  ٗ، وخالصة األثر ج  ٖٕٗــ ص  7ر األعظم ، األعالم للزركلً ج مرتبة شٌخ اإلسالم فً الدولة العثمانٌة وهً المرتبة المنافسة للصد
    

(ٗ)
 )ٌنوه ( جزٌرة عند مضٌق االدردنٌل كانت بٌد البنادقة .  

    
(٘)

هةـ ، كانةت صةدارته خٌةراً علةى  7ٕٓٔـةـ إلةى أن تةوفً سةنة  ٙٙٓٔمحمد كوبرٌلً كان صدراً أعظم للسلطان محمد الرابع ، تولى الصدارة سةنة  
) األفالق و لفانٌا المسلمٌن إذ خضد شوكة اإلنكشارٌٌن وأخمد فتنة استانبول واستعاد الجزر التً احتلتها البندقٌة فً مدخل الدردنٌل ، وأخضع أمراء ترانس

. وكتاب التارٌخ  9ٖٓــ ص  ٗالبؽدان ( وهً اآلن فً رومانٌا وبلؽارٌا .وبذلك استعادت الدولة العثمانٌة هٌبتها فً عهده . ممن كتاب : خالصة األثر ج 
 . ٕٗٗ، وكتاب معجم األنساب ص  7ٖٔالعثمانً ص 

    (ٙ)
 . 9ٖص  ٗهذا النثر من خالصة األثر ج   

    
(7)

 لشاعر الُعرضً إلى أن المعارك كرٌّ وفرٌّ ، ٌوم لك وٌوم علٌك .ٌنبه ا   
(ٔ)

 . 9ٗص  ٗالقصٌدة فً خالصة األثر ج    
(ٕ)

 ٌرود : ٌؤ تً رائداً ، قبل هللا أوالً نٌة الجهاد عند هإالء فكتب لهم النجاح ، وهم ٌسؤلون هللا ماحٌن أن ٌنصرهم وٌتقبل منهم     
(ٖ)

 النشر : الرٌح الطٌبة ، ٌضمخ : ٌعطر ، الجنح : الثابت .   
(ٗ)

لون صورة جمٌلة ، فرائحة الخزامى وشٌح الربى تصل إلى الناس حٌن تهب رٌح الصبا فتنعشهم كما ٌفعل الشارحون فً متون الفقه واألحادٌث فٌوص 
 المعانً إلى الناس واضحة ٌستفٌدون منها .
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 ٔكككككككككى ٚـككككككككــهفض ٚككككككككـهف  كثككككككككـا قَٔٓككككككككا
 

  نككككككّ فككككككٙ تؽككككككـان انًٛككككككاقٍٚ ٌـككككككـثػ  
 

 ٔنككككككككككككككككككـٍ ت قثكككككككككككككككككـال ٌهطاَُـكككككككككككككككككـا
 

 ذكككككككككككككىٔل انهٔاٌكككككككككككككٙ ُٔٚٓكككككككككككككك  ٔكككككككككككككـهغ  
 

 يهٛكككككككككككككـم تكهكهكككككككككككككّ قكككككككككككككـك أَـكككككككككككككـاؾ
 

  فاَقككككككككـاقا ٔككككككككـعة ٔاَككككككككىاغ ظًكككككككككػ  
 

كككككككككككككً أعككككككككككككك٣وا كفكككككككككككككه عراكككككككككككككدـ   َٔك 
 

  ٔنًكككككككككككا ِق كككككككككككـٓا عكككككككككككاق ٔهــكككككككككككـػ  
 

ككككككككٕا كفككككككككٛ ٍا ط اٞنٖ أي  ففككككككككٙ يٓككككككككها
 

  ٌككككككقٛى نككككككّ ٔككككككانو انكككككككٍٚ ًٚؽككككككٕ  
 

 قككككككككككككـك اٌككككككككككككرهّ ًٚككككككككككككـٍ ٌهطاَُـككككككككككككـا
 

كككككككـاِ َٕكككككككػ   ـ    ٔذكتٛكككككككـه  ٔككككككككن ذٕ
 

 ٔإقثكككككككككككككككككال  ِكككككككككككككككككٛؿ ٣ٌ٠يُـــكككككككككككككككككـا
 

ككككككككـكغ      ذفطككككككككٗ انًعانٙأؼاِككككككككاِ كا
 

 ذٕكككككككككككككـكن ـكككككككككككككـًاً َٞكككككككككككككف انعكككككككككككككـكا
 

 ٔنككككككككٍ تكككككككّ قـكككككككـه  ٚكككككككـهفل ٔكّكككككككػ   
 

* *       * *       * * 

ٍل إلاً   فههكككككككككككككككككككككـّ فركككككككككككككككككككككـػل يثٛــكككككككككككككككككككككـ
 

 ٔيككككككككككككا ْككككككككككككـٕ إ٢ يككككككككككككـٍ هللا يككككككككككككُػ 
 

 نككككككككككككككما أَّككككككككككككككـأ انككككككككككككككـؽال ذانٚفككككككككككككككّ
 

ككككككككككككاول ٔفرـككككككككككككـػ   نُٕكككككككككككـه يككككككككككككٍ هللا ؼا
 

،  ٝحٗزتتَٟ حُ٘تتخػَ حُزٜتتخث٢ حُزؼِتت٢    ٌٍ ـتتـ كتت٤ٖ ٍٝىص حُز٘تتخثَ رلتتظق ا٣تتٞحٍ ، ُٝٗتتي حُيُٝتتش اً ًحى ٝح

 ٌٍ تٞح ِٓ ٍٍ، ٝٗخكٌ أَٓٛخ ُٔؼٜتْ ح٫ٓظؼتخٍ  ـتـ ٣ٔتيف حُو٤ِلتش ٓلٔتيح  حَُحرتغ روٜت٤يس ٣وتٍٞ  ٝٗوٚ ط٤ٗ٬ٜخ ٓظٞح

 ك٤ٜخ :

ٍ  عككككككككككككىاً ٔاعرككككككككككككـ٣  تككككككككككككانفرػ واق انكككككككككككككٚ
 

ُ كككككككككحً ٔذفٙكككككككككـ٣      ٔانهكككككككككـّ أع)كككككككككـى يض
 

 تانُٕكككككككككككككه أَعكككككككككككككى ٔعكككككككككككككـكِ ٌكككككككككككككثؽاَّ 
 

  ٢ ٕا   ٔأعكككككى ظُكككككك انًٍكككككهًٍٛ أٔنكككككٙ انككككك
 

 ْثكككككككككٕا كًكككككككككا ْكككككككككة  انٍُكككككككككٛى إلا ٌككككككككككهٖ
 

ٖا اٞنٖ يككككُٓى ٔانفككككك٣  كككككه   ٚفككككرٗ عض
 

  نكككككى ذ هككككككفض يككككككصهٓى انُٕا ككككككـه  ظؽفكككككك٣   فكككككككككٙ ظؽفكككككككككم ٌككككككككككٔا انثٍكككككككككٛطح كصكككككككككهج

                                                                                                                                                                                                          
(ٙ)

 بال منٌعة فلما فتحها المسلمون عادت كؤنها سفح وسهل ممتد ٌسهل الدخول إلٌه .هً قلعة عظظٌمة على الج 
(7)

 المعنى أن كثٌراً من العظماء حاول فتحها فلم ٌفلح ، وطرؾ ) األولى ( النظر ، وطرؾ ) الثانٌة ( :  الكرٌم من الناس .  
(1)

 عتو والعناد .الكلكل : صدر الجمل العظٌم ، وهنا : قوة السلطان ، والجمح : ال  
(9)

 القصبدة من البحر المتقارب ) فعولن ( لكن الشطر الثانً مكسور .  
(ٔٓ)

المهرق بضم المٌم : الصحٌفة البٌضاء ٌكتب فٌها ، والمقصود أن سٌوؾ المسلمٌن محت الكفار من األرض كمةا ٌمحةى الخةط الضةعٌؾ مةن الصةفحة  
 البٌضاء

(ٔٔ)
نون : الخالص من الشوائب والؽش الذي ٌضمر لصاحبه الود وحسن المشورة . وهذه الصفات الرائعة األصٌلة فً توخاه : اختاره ، النصح : بفتح ال   

 الوزٌر جعلت السلطان ٌختاره صدراً أعظم .
(ٕٔ)

 الكدح هنا : العمل بما ٌشٌن وٌفسد . فهو ٌمدح شٌخ اإلسالم بالعمل الصالح الذي ٌنؤى به عن اإلفساد والعمل بما ٌسًء . 
(ٔ)

اً على األ   عداء .الكشح : مابٌن الخاصرة والضلوع . والمقصود هنا : النفس ، فقد ارتاحت إلٌه  العٌون والنفوس  المإمنة  ، وكان هّماً وؼمَّ
(ٔ)

ً : عبد اللطٌؾ بن بهاء الدٌن بن عبد الباقً / .. ــ   فً السادسة والعشرٌن ،  هـ / من بعلبك ، قرأ على جده ألمه ، وقدم دمشق وهو 1ٕٓٔالبهائً البعل
م ، منهةا : ولزم بعض علمائها وسافر إلى القسطنطٌنٌة واشتؽل بالقضاء فً طرابلس الشام ثم بلؽراد ثةم فلبةة ، لةه مإلفةات تةدل علةى طةول باعةه فةً العلةو

ً . كتاب خالصة األثر شرحه على فصوص ابن عربً ونظم ) متن المنار ( فً األصول ثم شرحه شرحاً لطٌفاً وعنونه باسم الصدر األعظ م أحمد الكوبرٌل
 . ٗٓٔص  ٕ، ونفحة الرٌحانة ج  ٗٔص  ٖج 

(ٕ)
 مقدمة القصٌدة والقصٌدة .  9ٖٙ، 9ٖ٘ص ٕنفحة الرٌحانة ج 

(ٖ)
م كلمة اعتالء فحذؾ الهمزة .   فً رواٌة : واعتلى ، وقد رخَّ

(ٗ)
 األصل : أولى الوالء ، وقد رخم فحذؾ الهمزة .  

(٘)
 ى ٌضٌق ، والفال : ترخٌم الفالة وهً األرض القفر الواسعة .ٌفتض : بمعن  
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 أنتككككككككٕا عهككككككككٗ انرعكككككككككاق ؼٕككككككككهاً ٔاعرهاككككككككٕا
 

  ٔيككككككككٍ ؼٛككككككككس ٢أقن٘ أٔاـككككككككهْى ٢ٔ  
 

 فكككككككككككككأٌ ٔظككككككككككككّ اٞنٖ ؼهقككككككككككككح ـاذككككككككككككـى
 

  تٓكككككككـضى  ٔيكككككككاء اٞنٖ قطكككككككهل أٌثكككككككـ٣  
 

 شثرككككككككككككٕا شثككككككككككككاخ انهاٌككككككككككككٛاخ ذٕثـككككككككككككـهاً 
 

ٓضى ٚهكككككك ا يُٓككككككـى أظثككككككـ٣     يككككككٍ ٚهرقككككككٛ
 

ٗا يفكككككككككمو    ِكككككككككاكٙ انٍككككككككك٣غ تككككككككككم أتكككككككككٛ
 

كككككـٛىا إ٢ قكككككك أٔكككككاب انًقركككككـ٣   ِض   يكككككا 
 

 نككككككككٖ انكككككككٕـٗؼركككككككٗ إلا ؼًكككككككٙ انكككككككًٕٚٛ 
 

 نكككككككككككى ذهككككككككككك ا إ٢ تاٌككككككككككك٣ً يٍرثٍككككككككككك٣  
 

 أَضفاككككككككككـد ٌككككككككككٕٛفٓ ى  ان ًككككككككككٕقا فكككككككككك٣ ذككككككككككهٖ
 

ٓكككككككككك٣     إ٢ ٔككككككككككق٣ًٛ فككككككككككٙ َعٛككككككككككع أَا
 

 ٌكككككككككاند تكككككككككّ انثطؽكككككككككاء ؼركككككككككٗ ٢ذكككككككككـهٖ
 

هفكككككككاً ت ٛكككككككه قو انهقكككككككـاب يؽعككككككك٣     ٚض
 

هككككككككط لاْككككككككم عككككككككٍ َفٍـككككككككـّ  يككككككككٍ كككككككككم عض
 

 إل ٢ ٚككككككككككككككككككهٖ يُككككككككككككككككككأٖ ٢ٔ يرؽكككككككككككككككككك٢ٕ 
 

هضكككككككككككككـ انهعككككككككككككككٍٛ يفافكككككككككككككـح نًككككككككككككككا  نأٖ ي 
 

 فكككككككككككككٙ انؽكككككككككككككهب ِككككككككككككككذٓى ٔواق ذىنكككككككككككككى٢ 
 

 ف ككككككككككككككـكا ُٚككككككككككككككاق٘ ؼٍككككككككككككككـهج ٔذأٌككككككككككككككفاً 
 

  ٚأٚهرككككككككاِ  انعًككككككككـه  ٘ككككككككاع ٌككككككككثٓه٣  
 

ٌا انككككككٕـٗ  يككككككٍ تعككككككك يككككككا قككككككك ِككككككة َٛككككككها
 

  ت ككككككككهٔنِ ذعٍككككككككاً نككككككككّ يككككككككا أِككككككككـع٣  
 

 عكككككككككككككـك  انٓىًٚكككككككككككككح ٔانفكككككككككككككهانا ـًُٛكككككككككككككـح
 

 أَضككككككككككككفا ا٠قايككككككككككككح ـككككككككككككٕف أٌ ٍٚرأٔككككككككككككك٣ 
 

ٔا يكككككككككا ٚؽككككككككك   نكككككككككـّ انفكككككككككهان ٔقكككككككككك   نأٖأ
 

  يككككككا ٢ ٚطٛكككككك  يككككككٍ ان ككككككىاج ذؽًكككككك٣     
 

 ظهككككككككككككة ان ككككككككككككىاج تفككككككككككككٛهٓى ٔتهظهٓككككككككككككـى
 

  ظهثككككككككأً عهككككككككٛٓى يككككككككا أِككككككككـك  ٔأقرككككككككـ٣  
 

 فعهككككككككككككٕظٓى ظككككككككككككىن ان) ثككككككككككككا ٍَٔككككككككككككا ْى
 

  ٢  ٕ ٍ  ذككككككككككككمن٣ً ٔذٓكككككككككككك   أٌككككككككككككهٖ ذكككككككككككك 
 

 ذثكككككككككككككٙ عهككككككككككككٍٛٓ انثطككككككككككككـانط ؼٍككككككككككككهج
 

ـنط فكككككٙ ظكككككُػ انككككككظٗ ٔذًهًككككك٣    ٕ   ككككككان
 

تكككككككككككككـٕأتقٛكككككككككككككح اٌٞكككككككككككككٛاف يكككككككككككككُٓى  م   ِ 
 

ككككمٔا انٓىًٚككككح يعقكككك٣     أٚككككك٘ ٌككككثا  ذافا
 

                                                                                                                                                                                                          
(ٙ)

 الجحفل : الجٌش الضخم الكبٌر . 
(7)

 من حٌث الأدري أواخرهم وال أوائلهم .  وأربوا : زادوا .  
(1)

 أسبل : أرخى ونزل ، وأسبلت السماء : أمطرت . 
(9)

 ن ٌلتقهم .لم ٌجزم فعل الشرط ) ٌلتقٌهم ( لضرورة شعرٌة ، والصواب م  
(ٔٓ)

 ٌجوز أن تكون : شاكً السالح من شوك أو شكو بمعنى تام السالح كامله وقوٌه ، السٌؾ المخذم : القاطع ، شام الشًء : نظر إلٌه وترقبه . 
(ٔ)

 حمً الوطٌس : كناٌة عن اشتداد المعركة ، والوطٌس : حفٌرة ٌخبز فٌها وٌشوى . 
(ٕ)

ًَ .النجٌع : دم الجوؾ المسفوك . أنهل    : ُســـقِـ
(ٖ)

 البطحاء : األرض المشرفة ، الِطـْرؾ : حد األرض ، محجل : مخضب بالدماء .  
(ٗ)

 السبهلل : ما ال قٌمة  له ، ضاع عمره سبهلالً : أي فٌما الٌفٌد .  
(٘)

 ٌسخر الشاعر فً هذا البٌت وما بعده من قادة األعداء الذٌن أشعلوا نار الحرب ، فلما اكتووا بنارها آثروا الهروب والسالمة .  
(ٙ)

ٌن .    أسلوب استفهام ؼرضه البالؼً السخرٌة من األعداء الفارِّ
(7)

ء على العدو حٌن هجوم جٌش جلب : اجتمع ، بخٌلهم : بفرسانهم ، ورجلهم : ومشاتهم ، وأسلوب أفعل التف  ًِّ ضٌل ) مؤشد وأقتال ( ٌفٌد األثر النفسً الس
 المسلمٌن .

(1)
 العلج : فارس األعداء ، الجزر : الذبح ، الظبا : حد السٌؾ ، والمقصود : إبادة  فرسان  األعداء .  

(9)
 والؽم ، والبطارق : رإساء الدٌن عند النصارى . الُوْرق : جمع ورقاء وهً الحمامة ، والتململ : التقلب على فراش األلم والمرض  

(ٔٓ)
، العقةل : المقصود ببقٌة األسٌاؾ ك جنود العدو ، شذبوا : تفرقوا ، أٌدي سبا : تفرقوا مشتتٌن كما تفرق أهل سبؤ فً الةٌمن حةٌن جةاءهم سةٌل العةرم   

 المقصود به أن هروبهم حفظهم من الموت أو األسر .
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 يكككككككا ٘كككككككهْى نكككككككٕ ٌكككككككانًٕا يكككككككٍ قثكككككككم  أٔ
 

ككككككككككككككهضعا انفككككككككككككككـهاضا ذثككككككككككككككـم ٢   ِ  أقٔا كًككككككككككككككا 
 

 يككككككككككا كككككككككككاٌ قٕٛككككككككككه أٔ ْهقككككككككككم ٔذثككككككككككـ ع
 

 أٔ ٌكككككككككككككككككٛف ل٘ ٚكككككككككككككككككىٌ ٔكٍكككككككككككككككككهٖ أ٢ٔ 
 

ا يصكككككككككككم أقَكككككككككككٗ ـكككككككككككاقو  ْٔهكككككككككككـ ى ظكككككككككككـه 
 

  نفهٛفكككككككككح هللا انًع)كككككككككـى ل٘ انعكككككككككـ٣  
 

 اٞنٖ أعهكككككككككٗ نذثكككككككككحيهكككككككككم عككككككككك٣ فكككككككككٙ 
 

 أَفاكككككككد ذككككككككٌٕ نٓكككككككـا انصهٚكككككككا يُكككككككى٢  
 

 ذعُكككككككككككككـٕ يهكككككككككككككٕ  اٞنٖ قاٚثكككككككككككككح نكككككككككككككّ
 

 أتكككككككككككككككككأً ٔذٍككككككككككككككككعٗ ـٛفككككككككككككككككح ٔذمنككككككككككككككككـ٣ 
 
 

 

 نكككككككى ٚكككككككأل  ظٓككككككككاً فككككككككٙ انعٓكككككككاق ٔنكككككككى ٚككككككككىل
 

 ٍٚككككككككككككعٗ ت نٌككككككككككككال انعٛككككككككككككَٕ يكًكككككككككككك٣ 
 

 فكككككككككككٙ َٕكككككككككككهج انككككككككككككٍٚ انًثكككككككككككٍٛ يعاْككككككككككككاً 
 

 تككككككككككككككهاً ٔتؽككككككككككككككهاً نهعٍككككككككككككككاكه يهٌكككككككككككككك٣ 
 

 عككككككككككككككٍ ؼٕيكككككككككككككككح ا٠ٌككككككككككككككك٣و لب  عكاذكككككككككككككككّ
 

  ٔأتككككككككككاق عث ككككككككككاق انٕككككككككككهٛة ٔوٚ كككككككككك٣ 
 

 ٢وال ذأذٛككككككككككككككككككككككّ انثّككككككككككككككككككككككا ه قا ًـككككككككككككككككككككككـاً 
 

 أتكككككككككككككاً ا ٔذفكيككككككككككككّ انًفككككككككككككاـه ٔانعكككككككككككك٣ 
 

 تٍكككككككككككككككككـًّٛ  ـٛكككككككككككككككككه اَٞكككككككككككككككككـاو يؽًكككككككككككككككككك  
 

 ٢ ٕا  ٔاٜل ٔانٕكككككككككككككؽة انككككككككككككككهاو لٔ٘ انككككككككككككك
 

 يككككككككككككا ٢غ َعككككككككككككى فككككككككككككٙ انٍككككككككككككًاء نُككككككككككككا ه
 

 ٔأ٘ككككككككككاء تكككككككككككن فككككككككككٙ انكككككككككككظٗ ٔذٓهكككككككككك٣ 
 

ه٤ٜيطٚ ح٤ُٔخ٤ٓش حُٞك٤يس ، ًٝخٗض ك٢ ٓيف حُٜيٍ ح٧ػظْ أكٔي  ٝٗظْ حُ٘خػَحرٖ حُ٘و٤ذ حُل٢٘٤ٔ   

ٝحُٜيٍ ح٧ػظْ ح١ٌُ أػخى ٤ٛزش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ ػٜيٙ ح٤ُٕٔٔٞ حُت١ٌ   ظىٚهج كهٚدحٌُٞر٢ِ٣َ رخٗخ كخطق 

ِْ ىحّ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش . ُوي طٌٖٔ ٌٛح حُوخثي حُؼؼٔتخ٢ٗ ٓتٖ كتظق ػخٛتٔظٜخ ) ه٘ي٣تش ( رؼتي كٜتخٍ ىحّ ٓت٘ظ٤ٖ حٓظٔت

ٛتـ / ، ٝهتي هِتي  1ٓٓٔرؼيٛخ هخثي كخ٤ٓظٜخ ) ٓتٍُٞٝك٤ٖ ( ًٝخٗتض ٛتٌٙ حُـ٣ِتَس طخرؼتش ُـ٣ٍٜٞٔتش حُز٘يه٤تش ػتخّ / 

 : حُ٘خػَ ٌٛح حُليع حٌُز٤َ ك٢ حُو٤ٜيس حُظخ٤ُش 

 يـككككككككككككـا مل تهيــككككككككككككـم فـككككككككككككـٙ لنا ت ـــككككككككككككـكاق
 

 ٚـككككككككككككـٕو انففـككككككككككككـان ٢ٔ تُـككككككككككككـٕ عثـككككككككككككـاق 
 

 ٕٚيككككككككككاً تككككككككككأٔقع فككككككككككٙ انُفككككككككككٕي يفاـككككككككككـهاً 
 

 يًـككككككككككـا نكـككككككككككـى يككككككككككٍ ٌكككككككككك ق ق ٔ ٌككككككككككـكاق 
 

ٛـكا انىيـــككككككككككككـاٌ تكٔنككككككككككككح ــككككككككككككـ ــككككككككككككـى  ظض ـ   ؼهٛرـ
 

 ؼهككككككككككد يؽككككككككككم انككككككككككهٔغ فككككككككككٙ اٞظٍككككككككككاق 
 

                                                             
(ٔٔ)

 البٌت وما قبله أن كل العظماء  قبل الخلٌفة أدنى مرتبة منه وال ٌصلحون أن ٌكونوا خداماً له .ٌرٌد الشاعر بهذا  
(ٔ)

 فً النص أنفت تكون له ، وفً نسخة أخرى : انفت تكون لها ، واخترت األخٌرة ألن المقصود : المنزلة .  
(ٕ)

 زٌل :  فرق ،     ذبَّ : دفع .  
(ٖ)

هـ / مات ولم ٌتجاوز عمره الثالثة والثالثٌن ــ عمر شباب الجنةة ـةـ  1ٔٓٔــ  1ٗٓٔمد الحسٌنً الملقب بابن النقٌب / عبد الرحمن بن كمال الدٌن مح  
مل ثقافته وهو ال ٌنسب إلى سٌدنا علً بن أبً طالب ، ولقب بابن النقٌب ألن والده كان نقٌب األشراؾ فً بالد الشام ، تخرج بؤبٌه وكان مفاخراً به واستك

 ٕ، ونفحة الرٌحانة ج  9ٖٓص  ٕز العشرٌن من عمره ،  وتعلم التركٌة والفارسٌة ، وقد رزق بولد وحٌد أسماه سعدي . من كتاب خالصة األثر ج ٌتجاو
 . ٙٙــ  ٖٗص 

(ٗ)
رفةض الصةلح مةع النمسةا ، االبن األعظم للصدر األعظم ) محمد الكوبرٌلً الذي استلم الصدارة من بعده للخلٌفة محمد الرابع فسةار علةى نهةج والةده و 

واحتةل )  وهاجمها وفتح عدة مدن فٌها ، وفتح أعظم قالعها ) نةوهزل( شةرقً فٌٌنةا ، فؤرعةب أوروبةا  ثةم دخةل ) مورافٌةا(  وهةً فةً بةالد التشةٌك اآلن ،
كرٌةت ( ، وكةان معةه أخةوه الشةاب هةـ / ، وهةو الةذي أكمةل فةتح )  17ٓٔــ  7ٕٓٔسٌلٌزٌا ( وهً الٌوم فً بولونٌا ، دامت صدارته خمس عشرة سنة / 

 . ٕٗٗ، و معجم األنساب ص  9ٖٔـ  1ٖٔمصطفى ) وستؤتً ترجمته ( . التارٌخ اإلسالمً  العثمانً ص 
(ٔ)

 .  ٕٕٙتارٌخ األدب العربً ) العصر العثمانً ( ص   
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 ظككككككككم  انًٓككككككككًٍٛ كككككككككى أذككككككككاغ نككككككككما انككككككككـٕنٖ
 

 يُـككككككككككككـٓا ظًٛـككككككككككككـما عككككككككككككٕانف ٔأٚــككككككككككككـاق  
 

ّ  تعّٛـككككككككـم ٚككككككككا ويــككككككككـاٌ فـككككككككـ٣ ذُككككككككٙ  إٚكككككككك
 

 أتكككككككككككككاً تُّــككككككككككككـه يؽاٌـككككككككككككـٍ اٞيعككككككككككككـاق 
 

 يعاقــككككككككككككـما أ ـنذضـــككككككككككككـعدفرؽككككككككككككـٕا تقُكٚككككككككككككح  
 

 قضـكيـككككككككككككـاً عهككككككككككككٗ اٞيـككككككككككككـهاء ٔاٞظُككككككككككككـاق 
 

 ٔافكككككككككٗ نٓكككككككككا انٕـكككككككككـكن  انهفٛـكككككككككـع ظُاتكككككككككّ
 

ككككككككككككاق   ٍ  عهــككككككككككككـى  ان ككككككككككككىاج ٔيكًـــككككككككككككـك انؽ
 

كوَٕ حُ٘خػَ أَٓس آٍ ًتٞر٢ِ٣َ كت٢ حُؤتط٘ط٤٘٤ش رتآٍ رَٓتي كت٢ رـتيحى ، ٝرز٘ت٢ ػزتخى كت٢ اٗتز٤ِ٤ش ، كِوتي   

ٔخ٤٤ٖٗ ك٤ِش ٍحثؼش ك٢ ؿ٤ي حُِٓخٕ ٣لوَ رٜخ ، كؤًَّ هللا طؼخ٠ُ حُ٘تخّ رتؤٕ ًخٗتض ًخٗض ٌٛٙ ح٧َٓس حُظ٢ هيٓض حُؼؼ

ٛتتٌٙ ح٧ٓتتَس ح٣ٌَُٔتتش ٓخٌُتتش ُٓتتخْٜٓ ٝهخثتتيطْٜ اُتت٠ حُؼتتِ ٝحُٔـتتي . ػتتْ طلتتيع رؼتتي ًُتتي ػتتٖ كتتظق ) ه٘ي٣تتش ( حُتت١ٌ 

 .ٔخ ٓزن ػْ أُْػط٢َ ٥ٍ حٌُٞر٢ِ٣َحٓظؼ٠ٜ ػ٠ِ حُوخىس ك٤

  ٜٓطل٠ رٖ ػؼٔخٕ حُزخر٢ حُلِز٢ هخ٢ٟ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس   ًٔخ ٓيكٚ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خٓزش حُ٘خػَ

ًا  ً  نكككككككككم هللا يــكككككككككـٍ َككككككككككب إلا عكككككككككى  ٔككككككككك
 

ًــككككككككككككـا   ً  ٔٚــككككككككككككـ٣عض أَعــككككككككككككـاق إلا أو  ٚ
 

ٚـ ككككككككحل   إلا عه٘ككككككككد فككككككككٙ ظاَككككككككة انًهككككككككم وا
 

 أناْكككككككككا قكككككككككمٖ اٞظفكككككككككاٌ أٔ ذرقٕيــكككككككككـا 
 

 ٔقـكككككككككـاو تأعثــكككككككككـاء انكككككككككٕوانج َأؽـــكككككككككـاً 
 

 فأؼكًكككككككككـا ٔٔٚ كككككككككأ فاٌرقٕكككككككككٗ ِٔكككككككككاق 
 

 يكككككككٍ انُفـكككككككـه ان كككككككه  اٞنكككككككٗ ذهككككككككد نٓـكككككككـى
 

ً ٓى فكككككككٙ ـكككككككهج انككككككككْه يثٍكككككككًا   عكككككككىا 
 

كخ٣َُُٞ ح٧ػظْ ٣ظٜق رٜلخص ه٤خى٣ش ػ٤ِخ ، كبٕ ٗيرٚ حُو٤ِلش ا٠ُ أَٓ أىحٙ ًخ٬ٓ  ، ٝاًح ريأ ر٢٘ء أطٔٚ ،   

ٗتيْٛ ، أٓت٤ٖ كت٢ ػِٔتٚ َٝٓػخٕ ٓخ ٣ٌ٣ن حُٔظٔتَى٣ٖ ًتؤّ حُٔتَ ، اُت٠ إٔ ٣ؼتٞىٝح اُت٠ حُطخػتش ، ٣ٝئٝرتٞح اُت٠ ٍ

ٗخٛق ُو٤ِلظٚ ٝأٓظٚ ٣ظخرغ ح٧ٍٓٞ ٣ٝٔظو٤ٜٜخ ، ٣ُْٝلـٌْ ػِٔٚ ، كٜٞ إً ٖٓ حَُؿتخٍ حُؼظتخّ حُت٣ٌٖ ٣لظوتَ حُِٓتخٕ 

 رْٜ . ػْ ٣وٍٞ :

ــككككككككككـهذّ ٌــكككككككككككـعٕقِ  ّ  نُٛٓككككككككككـم فرــككككككككككـػ ت
 

 ت قثككككككككككككال عككككككككككككى  ًٚككككككككككككٟ اٞنٖ ٔانٍككككككككككككًا 
 

 نأٚكككككككككد تكككككككككّ ا٠ٌككككككككك٣وا ٚهرــــكككككككككـاو ِكككككككككعثّ
 

تكككككككككككد    أٔٚاَـكككككككككككـّ أٌ ذٓك يــكككككككككككـأقكككككككككككك كها
 

 فعهكككككككدا تعكككككككُٛ انكفكككككككه يكككككككا أَكككككككد فاعكككككككم
 

عرــكككككككككـّ كأٌكككككككككاً يكككككككككٍ انكككككككككمل عهقًكككككككككا   ٔظه 
 

ع أػيحء  ََّ ٍَّ حُؤخٍس .كوي ٜٗٞ حُٔٔيٝف ر٘ؼزٚ رؼي إٔ ًخى ٣ٌزٞ رٚ حُِٓخٕ ، ٝؿ  ٙ َٓحٍس ح٣ُِٜٔش ًٝ

 فكككككككأـهخ ؼرــككككككككـٗ نككككككككى ٚعــككككككككـك يرأــــككككككككـهاً 
 

 يرقك يــككككككككـأأقكككككككككيدا ؼرــككككككككـٗ نككككككككى ٚعــككككككككـك  
 

 ٔيككككككككا اـرــككككككككـان يككككككككٕضا انثؽــككككككككـه إ٢ َٞككككككككّ
 

 نأٖ يٕظككككككككّ يككككككككٍ يككككككككٕض ٌككككككككٛفم أٌهًككككككككـا 
 

ا ٚكككككككككٕط انؽًايــكككككككككـح َعًـكككككككككـح ـقرــكككككككككـٓا  ٕ  فط
 

 ٔإَكككككككا نُهظــــككككككككـٕ فٕقــكككككككـٓا نككككككككم أَعًــككككككككـا 
 

 إنكككككككككٗ أٌ ذعكككككككككٕق اٞنٖ تاٞيـكككككككككـٍ كعثكككككككككح
 

يككككككا   ؼهايكككككاً ا ٔككككككم انكككككككْه ِكككككٓهاً يؽه 
  

                                                             
(ٖ)

 . 9ٖ، والعقود الدرٌة : دٌوان  مصطفى البابً الحلبً ص  ٖ٘٘ص  ٔخالصة األثر ج 
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ه٘ي٣ش ( ٝؿ٤َٛخ طَى ُِؼتيٝ ٓـتخٍ ح٫ٓظٔت٬ّ ٓلظٞكتخ  كِٔتخ أرتٞح ٝطٔتَىٝح أهتيّ اهتيحّ كٔٔيٝكٚ ك٢ كظلٚ )   

ُّٝ ُ٘لٔتٚ ٓ٘لتٌح  ا٫ إٔ ٣َٓت٢ ر٘لٔتٚ كت٢ حُزلتَ ٧ٗتٚ ٍأٟ ٓتٞؽ حُزلتَ أٍكتْ ٓتٖ ٓت٤ق  حُٔل٢٤ رؼيىٙ ، كِْ ٣ـي حُؼي

ُتٚ حُ٘تخػَ رتيٝحّ حُؼتِ ٝحُٔتئىى حُٔٔيٝف ، ًٝخٕ حُٔٔيٝف كٜ٘خ  ٤٘ٓؼخ  ٨ُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، كتيػخ 

 كظ٠ طٔظؼ٤ي حُيُٝش ًخَٓ ٤ٛزظٜخ ٝطظوٌ ٌٓخٜٗخ طلض حُْ٘ٔ ٤ٜٓزش ٓؼُِس ، ٝكظ٠ ٣ؼ٤ٖ حُ٘خّ ك٢ أٓخٕ ٬ّٓٝ .

ُْٝ ٣لض حُ٘خػَ ػزي حُزخه٢ رٖ أكٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُٔٔخٕ حُيٓ٘و٢   
ٔ
إٔ ٣ي٢ُ رتيُٞٙ كت٢ ٓتوخء حُٔتيف ،  

حُلخَٟ ٣ٜٝ٘جٚ رلظلٜتخ ، ٝٓٔتخ هخُتٚ كت٢ ًُتي ـ رؼتي إٔ كوتَ ر٘لٔتٚ ػِت٠ ػتخىس كخٗطِن ا٠ُ ) ٣ًَض ( ٣ٔيف ح٣َُُٞ 

حُٔظ٘ز٢ 
ٕ
 : 

 إلا ظكككككككككاء َقـ كككككككككـاق انهظـكككككككككـال يكككككككككٍ انٕـكككككككككـٗ
 

 ذًٛ ككككككككـى عككككككككٍ أْككككككككم انكًـككككككككـال اٞنالل   
 

 عُاٛـــكككككككـد  انكككككككٕوٚه اتكككككككٍ انكككككككٕوٚه انكككككككم٘ تكككككككـّ
 

 ذكككككككككمل  ٔذعُكككككككككـٕ نهّكككككككككـعٕب انقثـكككككككككـا م 
 

 انٕــكككككككـٗظكككككككٕاقل إلا اٌكككككككرْٕثرّ انٍكككككككٛف فكككككككٙ 
 

 3ٔأَكككككككد نكككككككّ ـٕـكككككككـى ف َكككككككم َا ــكككككككـم  
 

ــكككككككككككككـا  إنٛككككككككككككـّ يٕكككككككككككككـٛه اٞيعكٚـــككككككككككككـٍ ٔإًَ 
 

 2ذٕككككة إنككككٗ انثؽككككه انًؽككككٛٛ انعكككككأل  
 

 ٔٚٓرككككككككككـى  قهككككككككككة اٞنٖ ـٕفككككككككككاً إلا يّــككككككككككـٗ
 

 فرؽٍككككككككككـة أٌ انهعـككككككككككـة فٛككككككككككّ و٢ول 
 

 نكككككككككككّ َضـعاــكككككككككككـىل ذـ فــكككككككككككـُٙ انًككككككككككككٚػ ًْٔكككككككككككـ حل 
 

 5نٓككككككـا كككككككم  قككككككـكن  ِايـككككككـؿ  يرٙككككككـا م  
 

كككككككككككككـهقِ ـكككككككككككككــثه تـ  ـكككككككككككككـّ انعثكككككككككككككـان  ٔانكض  ً  ً ا  ٛ  ٚـ
 

 فرهقككككككـاِ فككككككٙ أعرـككككككـاتّ ْٔـككككككـٕ ناظككككككم 
 

ـكككككككككـهاءجً   أذكككككككككٗ يّكككككككككهكٙ قٕكككككككككه ٔكاَـكككككككككـٕا ظا
 

ٌ أٌ انؽٕكككككٍ نهقكككككـٕو ؼا ككككككـم    6ٚ)ُكككككـٕ 
 

ـيكككككككككككككـاهو   ــها ٙ  عا  ٌٔكككككككككككككـان تعٛـكككككككككككككـُ مٔكككككككككككككف
 

 7ْكككٕ انثككككن فٛٓكككـى ا ٔانُعكككـٕو انعؽافكككم 
 

 فًـــككككككككككككـا ٔظـككككككككككككـكٔا إ٢ اٞيككككككككككككاٌ ٌٔككككككككككككـٛهح
 

 إنككككٗ عفككككٕ يككككٍ ذفّككككٗ عكككك٣ِ انٌٕككككا م 
 

 ٢ٔ يهعـكككككككككـأ يكككككككككٍ ٌـكككككككككـٛفّ ـٛكككككككككـه ٌكككككككككـٛفّ
 

 ٔككككككككم َٕكككككككـٛه ـٛكككككككهِ فٓـكككككككـٕ ـكككككككـالل 
 

ٛض انعطكككا يُكككّ ٌكككا م    فعككككككككككككـاق عهٛككككككككككككـٓى تانُفككككككككككككـٕي ذفٙــككككككككككككـ٣ً   1ٔعفكككـٕاً ٔنكككى ٚ كككـف
                                                             

ٔ
/ مات فً شرخ الشباب ، ولد فً دمشق وتعلَّم بها وسافر إلى القسطنطٌنٌة وصار ندٌماً للسلطان محمد الرابع ، كان مفرط الذكاء  11ٓٔــ  ٘٘ٓٔ/   

ألثر ، وخالصة ا 7ٕٔــ ص  ٌٖسرد ألؾ بٌت من شعر العرب من ؼٌر أن ٌتلعثم ، له تصانٌؾ كثٌرة على قصر عمره ، كان صدٌقاً للمحبً . األعالم ج 
 . 7ٕٓــ ص  ٕج 
 . ٕ٘ٗص   ٔنفحة الرٌحانة ج  ٕ
 الممدوح كرٌم حتى إنه لٌتنازل عن سٌفه فً المعركة لخصمه إن طلبه منه ، وقد أخذ هذا المعنى من قول المتنبً  :   ٖ

 كرٌم إذا استوهبته ما أنت راكب         وقد لفحت حرب فإنك نائل                
 برد ٌفخر بنفسه : وٌشبهه قول بشار بن   

 لو كان لً سٌؾ ؼــداة الوؼـــى         طبت به نفســـــاً ألعــــدائً                 
ٗ

 جمع الممدوح الفضائل كلها ، وإلٌه منتهى أمجاد أسالفه . وهذا المعنى أٌضاً مؤخوذ من قول المتنبً   
 ك بحــــر والملوك جداولأرى كلَّ ذي ملك إلٌك مصـٌره         كؤن                 

٘
ٌستجدي الممدوح بطرٌقة لبقة حٌث ٌجعل عطاٌاه وافرة تؽطً على مدائح الشعراء ، والعكس هو الصحٌح فً مفهوم العرب ، فلقد قال عمر بن    

اٌاه من مدٌح زهٌر ؟ لقد ذهب المال وبقً الخطاب لبنً الهرم بن سنان : لقد مدح زهٌر أباكم فؤشاد ، قالوا : وأبونا أكثر له العطاء ، قال عمر : وأٌن عط
 ذكر أبٌكم حٌاً .

ٙ
 قصر : حصن عظٌم  قرب قندٌة كان الٌونان ٌتحصنون به فما أؼنى عنهم .  
7

 آصؾ بن برخٌا ، كان مستشار النبً سلٌمان ممن ٌعرفون السر األعظم .   
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 ٔعككككككككككككككـاق ترأٚٛـككككككككككككككـك  ٔعـككككككككككككككـى  ٔقٔنــككككككككككككككـح  
 

 4نٓككككـا فـكككككـٕط فككككـهط انفهقككككككٍٚ يُكككككاول  
 

 انفٙككككككككككـى  ذفاــككككككككككـهاً ًٚككككككككككٕض تككككككككككّ انثؽككككككككككـه 
 

 ٔذؽٍـككككككـك أعكككككك٣وا انعككككككٕان٘ انهٔاؼككككككم   
 

ٓ  ـركككككككككـاوض انًهكككككككككم ٔانفـكككككككككـاذىا انكككككككككم٘  أفكككككككككـا
 

 3أذكككككـاَا تًكككككـا نكككككى ذٍكككككـرطعّ اٞٔا ـكككككـم  
 

 فهكككككككٕ ككككككككاٌ تككككككككناً نكككككككى ٚـهكككككككـ ـػ قكككككككـٛ  كٕككككككككـةل 
 

 ٔنكككككٕ ككككككاٌ تؽـكككككـهاً نكككككى ٚؽككككككـقِ ٌـكككككـاؼم 
 

ًا نَٕ كككككككككـٓا  إنٛككككككككم عقككككككككٕقاً ٚكٍكككككككككـف انّككككككككـً
 

 2ٔذفعككككـم تكككككن اٞفكككك  ا ٔانثكككككن كايككككم  
 

 أذركككككككككككـم ذعكككككككككككـه  انمٚـكككككككككككـم ذٛكككككككككككـٓاً ٔنفعكككككككككككـحً 
 

ٙا قا ــكككككككككككـم   تأَكككككككككككـم يًكككككككككككـكٔغ ٔأَككككككككككك
 

 ْٔاذٛكككككككككككككـم أتٛـككككككككككككككـاخ نٓككككككككككككككـا فرفطـككككككككككككككـهخ
 

 5ٔأَكككككد نٓكككككـا تانثكككككـه ٔانثؽكككككـه ٔأكككككم  
 

  ِ  ٔيصككككككككككـهم يككككككككككٍ ٢ ٚ)ٓككككككككككـه انًككككككككككـكغ  قكككككككككككنا
 

ٍ  يكككككـٍ ٢ ّٚككككككه انفٙكككككـم ظاْكككككـم   ٔنكككككك
 

 ٚ كككككككــصُٙ عهكككككككٗ انؽٛكككككككاأنكككككككى ذكككككككـه أٌ انكككككككهٖٔ 
 

 6تُّككككككـه إلا يككككككا تاكـككككككـهذّ انؽٕايككككككـم  
 

 ٌككككككككـأٔنٛم يكككككككككؼاً ُٚقٙككككككككٙ انكْـككككككككـه قَٔككككككككّ
 

 ذٍككككككككـٛه تككككككككّ نكثـاَُككككككككـا ٔانقٕافــككككككككـم  
 

 ٔأٔكككككككككـكغ تانؽًككككككككككـك انككككككككككم٘ أَككككككككككد أْـهككككككككككـّ
 

 كًكككككا ٔككككككؼد فكككككٕط ان ٕكككككٌٕ انث٣تكككككـم 
 

 أ٢ كككككككككككـم  يعككككككككككـك ـٛككككككككككـه يعككككككككككـك  عاٚككككككككككـمل 
 

 7ٔككككككم  يكٚكككككـػ  نكككككى ٚككككككٍ فٛكككككم عاٚكككككـم  
 

ٝٛخٛٞ ًح ػزي حُزخه٢ رٖ ٓلٔتي حُ٘ت٤َٜ رؼتخٍف حَُٝٓت٢
1

٣ٔتيف حُت٣َُٞ ٜٓتطل٠ حٌُتٞر٢ِ٣َ
1

ـتـ كت٤ٖ 

ٗخٍى أهخٙ أكٔي حُلخَٟ ك٢ كظق ؿ٣َِس ٣ًَض ــ ٣ٝٔظـي٣ٚ ٗخثِٚ ، ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ 
ٔٓ
: 

ـركككككككككككككككككــه ـ   قنا   انًعكككككككككككككككككانٙ تانًُٓككككككككككككككككككجض انثـ
 

 َٔٛككككككككـم اٞيككككككككاَٙ تانًصقككككككككـ فح انٍـككككككككـًه 
 

 تاعرقانٓكككككككككا ٔيكككككككككٍ ٚٓرٕكككككككككه نككككككككككٌ انقُكككككككككـا
 

 11ظُككٗ ٚاَعككاً يككٍ قٔؼككح انككُعػ ٔانُٕككه  
 

                                                                                                                                                                                                          
 لم ٌخط : لم ٌخطئ ، والمعنى : لقد نال كل سائل عطاٌاه .. إن كان أعداإك قد نالوا برك أفال أحظى منك بالخٌر العمٌم ؟..   ٔ
ٕ

 فرق : رأس ، عاد الممدوح ٌطال عنان السماء فخراً .    
ٖ
لثانً ٌذكرنا بقول الشاعر أبً العالء المعري :     وإنً وإن الفصُّ : ما ٌركب فً الخاتم من الحجارة الكرٌمة ، فالممدوح ٌاقوتة الخالفة ، والشطر ا   

 كنت األخٌر زمانه     آلت بما لم تستطعه األوائل
 قود مدح فً عنق الممدوح ٌطاول الشمس ضٌاء والقمر نوراً ، جاء تٌاهاً أن صاؼه صاحبه فً مدح الوزٌر الفاضل .عٌفخر الشاعر بشعره ، فهو    ٗ
٘

 لكنه مؤخوذ من قول محمد العرضً:هذا المعنى حسن    

 .  هــاب القرٌُض مدٌَحـه        فانشقَّ أنصافـاً سطوُره              
ٙ

ـق أرٌحٌة الشاعر فصاغ فٌه مدحاً رائعاً كما ٌنزل السحاب على الروض فٌنشر رائحته العطرة .    صورة بدٌعة جداً ، فعطاء الممدوح فتَّ
7
 مة ) زائل ( أو ما شاكلها فً نهاٌة الشطر األول كان أجدر، ولكنه أراد الجناس الكامل .كرر كلمة عاطل .. ولو جعل كل 
 الشاعر عارؾ الرومً  شاعر جٌد الشعر ، مدحه المحبً صاحب خالصة األثر ، واجتمع به فً القسطنطٌنٌة وفً دمشق ،   1

 . 7ٔ، ص  ٖنفحة الرٌحانة ج ثم رحل معه إلى القاهرة . لم ٌعثر على تارٌخ مولده ووفاته . من     
9

 هـ / وقاد  ٕٓٔٔــ  ٔٓٔٔمصطفى الكوبرٌلً : االبن الثانً للصدر األعظم محمد الكوبرٌلً ، ولً الصدارة مدة سنتٌن /   

 ول ، الجٌوش وأحرز االنتصارات فكان مثل أبٌه وأخٌه ، ووزر للخلٌفتٌن سلٌمان الثانً وأحمد الثانً ، وولً للخلٌفة إبراهٌم األ    
 . ٕٗٗ، ومعجم األنساب ص ٔٗٔاستشهد فً معركة ) سلنكمن ( ، التارٌخ اإلسالمً ) العهد العثمانً ( ص     
ٔٓ
 / . ٕ٘ــٖٕ، ص /  ٖمن كتاب نفحة الرٌحانة ج  
ٔٔ
 اللدن : اللٌن ، اعتقالها : مسلها واحتضانها . 
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ككككككككـث حل   ٌ  ٔنككككككككٕ نككككككككى ٚكككككككككٍ تانٓككككككككـانع انُككككككككمل 
 

ٍـككككـهاً ٌككككـٕء  يُقهككككة انكككككه    ـ   كفككككٗ فٛككككّ 
 

ككككككم  يعه٘ككككككاً  ٛـف انقُككككككا ٍٚا  ٔيككككككٍ ٚعرُكككككك  ْككككككـض
 

فضكككـهاخ انثكككٛٗ َاؼهكككح انفٕكككه    1عكككـٍ انفا
 

 ٔيككككككٍ نكككككككى ٚفككككككٗ نكككككككط  انًعككككككان  نكككككككى ٚككككككككك
 

 ن نككككك   َصكككككـهٚفـكككككـٕو تعقكككككـك انُؽكككككه يكككككـٍ  
 

ُوي أًي حُ٘خػَ إٔ حُٔـي ٣٘خُٚ ٛخكزٚ رخُـٜخى ٝحُوظخٍ كبٕ ػ٘ن حَُٓخف ٝحُطؼٖ رٜخ أػَٝ ػٖ كذ حُ٘ٔخء 

ٝحكظ٠خٜٖٗ ٧ٗٚ ػ٘ن حَُٜ٘ ٝحُٔئىى ، ٝحُـزخٕ ٣ٌل٤ٚ ػخٍح  أٗٚ رتخء رتخُو١ِ ٝحُؤتخٍس ، أٓتخ حُزطتَ حُٔوتيحّ حُت١ٌ 

 ٖٔ ٝكخُ ػوٞى حُٔيف ٝحُؼ٘خء .٣ِؾ حُٔؼخٍى ٣ٝوٞٝ ؿٔخٍٛخ كوي كخُ رخًٌَُ حُل

 ػْ ٣٘ؼطق حُ٘خػَ ا٠ُ ٓيف ح٣َُُٞ ) ٜٓطل٠ ( هخث٬  :

 فٓككككككككإْ لا انٕككككككككككن انككككككككككهٚى انكككككككككم٘ ـككككككككككا
 

ككككككاَٙ ـٛكككككه يّكككككره  انُعــكككككـه    ً  4عككككككٚى ان
 

ٙ  انُثكككككككٙ انًٕكككككككطفٗ انُاِكككككككها انهٓكككككككٗ  ٌكككككككً
 

ًا انعككك٣ انٕاٌككككعا انثككككه     3ـىٚكككها انُكككككٖ ِككككً
 

ـككككككككـى  أٌككككككككاي انكككككككككٍٚ يؽٛككككككككٙ نٌككككككككٕيّ  يعض
 

 يكككككككككـمل  نقكككككككككاب انًعرككككككككككٍٚ لٔ٘ انكفكككككككككـه 
 

 َٔا كككككككككـى ِكككككككككًم انكٚكككككككككـٍ نهًكككككككككال َاِكككككككككـه
 

 2ٚفكككككٕط انكككككٕنٖ فكككككٙ لنكككككم انكككككُ)ى ٔانُصكككككه 
 

 
كخُٔٔيٝف ٣ًَْ حُ٘لْ ٝح٧َٛ ، ٣٫يح٤ٗتٚ أكتي كت٢ ًُتي ، ٝكٔتزٚ أٗتٚ ٣لٔتَ حٓتْ حُ٘زت٢ حُٜٔتطل٠ ٛت٠ِ هللا 

 حٌُلَس حُٔؼظي٣ٖ . ػْ ٣وٍٞ:ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ، ٝٛٞ كخ٢ٓ كٜٕٞ حُي٣ٖ ، رخًٍ حُؼطخ٣خ ٝهخَٛ 

 ذطككككككككككككأل نٟؼككككككككككككهان ؼرككككككككككككٗ اٌككككككككككككـرهقٓى
 

ُككككككـاج يككككككُٓى  عككككككٍ ٚككككككك اٌٞــككككككـه    5تفككككككم ع 
 

 ٔٔكككككككككان نكككككككككّ ـكككككككككٕٖ انؽكككككككككهٔب ٌكككككككككعٛح
 

 6ٔنككككى ٚككككم  ٍٚـككككـطٕ فككككٙ انًعككككان  تككككانثره  
 

٘ي نهكككككككككككٕنٖ أٌ ٚفهِكككككككككككٕا ـككككككككككككٔقْى  ؼكككككككككككه
 

  7ٚعكَٔككككككّ وْككككككٕاً يكككككككٍ انّـككككككـٛى ان ــكككككككـه   
 

ٖا انّكككككككككهع يٍكككككككككرٕش  انعكككككككككهٖ  ت كككككككككىٔ  م
 

  8ٔأٔكككككثػ ؼثكككككم انككككككٍٚ يٍرؽٕكككككك انّكككككىن 
       

ككككككككٍ عٙككككككككثضم انثرككككككككان يككككككككا تككككككككهغ انعكككككككككا  ٔيض
 

  9إلا أٔيكككككٗ انثكككككهط انًهكككككٛػ عهكككككٗ لككككككه   
 

 ذكككككككككهكرٓى ذؽكككككككككد انٍكككككككككُاتم فكككككككككٙ انكككككككككٕـٗ
 

ًٗ تعكككككيا كككككإَا اعرهككككٕا ٔككككٕٓج انكثككككه   1نقكككك
 

                                                             
ٔ

 هٌؾ : جمع أهٌؾ ، وٌقال ؼالم أهٌؾ : دقَّ خصره وضمر بطنه .  
 النجر : األصل ، وفالن كرٌم النجر والنجار .  ٕ
ٖ

 اللهى : جمع  مفرده  : اللُّهوة  بضم الالم ، وهً المنحة الكثٌرة والعطٌة الجزلة .   
ٗ

 ه ) النظم والنثر ( .فً األصل : للمال ناشر ، ولعلَّ المحقق قد أخطؤ ، وأظنه قال : للمال ناثر بالثاء ، وفً الشطر الثانً ما ٌقوي ظنً ، وذلك فً قول  
 عناة : جمع عاٍن وهو األسٌر الموثوق بالحدٌد .  ٘
ٙ

 حٌن قال : إن الحروب سجٌة ، ادعى أنه الٌحارب بالسٌؾ .. فبم ٌحارب إذن ؟!..   
، حٌث ال إذا أحب إنسان آخر فرش له قلبه فضالً عن خده ، أما أن ٌطلب الشاعر من الناس أن ٌفرشوا خدودهم للممدوح فهذا تعبٌر عن إفالس الشاعر    7

 ال ٌجد ما ٌقوله .
1

 مستحصد الشزر : قوي الفتل ، وآض : بمعنى عاد وصار .  
 ضمومة الذال ، بل هً ِذكر : العضب : السٌؾ ، ولم اجد فً المعجم كلمة  )ُذكر ( م  9
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 ٔيككككككككٍ ٚككككككككم ٚككككككككأٔ٘ يككككككككٍ ظُاتككككككككم يهعككككككككأً 
 

 ظككككككك٣ أٔظككككككككّا اٜيكككككككـال يثرٍككككككككـى انثّككككككككـه  
 

حُٔٔتتيٝف إٔ ٣ؤٓتتَ ح٧كتتَحٍ رَهتتش ١زؼتتٚ ٝهيٓظتتٚ ُٜتتْ ، ٝحٓتتظو٬ٙ حُٔؤٓتتٍٞ ٓتتْٜ٘ ،  ٣وتتٍٞ إ ٓتتٖ ك٠تتخثَ

ـٞح . ـَ  ٝٛخٍ حُوظخٍ ١زؼخ  ك٤ٚ كوي ك٠ٔ ر٠٤ش حُي٣ٖ ٝهٞحٙ ٝأٛزق ح٧ػيحء هخثل٤ٖ ٓ٘ٚ رؼي إٔ طَٔىٝح ١ٝ

َّْ ٣ؤط٢ ١ِذ حُ٘ٞحٍ ٝح٫ٓظـيحء ح١ٌُ ٣ٔقُّ رٜخكزٚ ك٣ِ٤ِتٚ ٓتٖ ٓوخٓتٚ ٣ٜٝتـَٙ كت٢ ػت٤ٖ حُٔٔت يٝف  ـتـ ٖٝٓ ػ

 ٖٓ ٝؿٜش ٗظ١َ ــ ٣ٝوَِ ٖٓ ٗؤٕ ٓيحثلٚ .

ٛـ / ٓيكٚ  ُٔٓٔٔٝٔخ حٓظَى حُٜيٍ ح٧ػظْ ٜٓطل٠ حٌُٞر٢ِ٣َ رِـَحى ٓ٘ش / 
)ٔ (

حُ٘خػَ ػ٢ِ ح٢ٗ٬٤ٌُ رٖ 

٣ل٠٤ ٤ٗن حُٔـخىس حُوخى٣ٍش 
ٕ
رؤِٓٞد ؿٍِ ٤ٍٖٛ ٣زيأ ك٤ٚ رًٌَ ٛ٘خء حُؼ٤ٖ  كخُيَٛ ٤١ذ ٝحُل٤خس ٍحثؼش ٝحُِٓخٕ  

َ حُوِلتخء حَُحٗتي٣ٖ ، ك٤تٚ حُؼتيٍ ٝح٩ٜٗتخف ٝح٧ٓتٖ ػِت٠ حُتي٣ٖ ٝحُؼتَٝ ٝحُٔتخٍ ، رؼتي ح٩ٍؿتخف ؿي٣ي ًؤٗٚ ػٜ

ٝحُوٞف ٝحُوطٞد 
ٖ
 : 

 ذككككككككُفً انكككككككككْه ٔانعككككككككُٛ انككككككككككٔن ٔككككككككفا
 

 2ٔانٕقكككككد ٚكككككاب فأٌككككككٖ نهُفكككككٕي ٔكككككفا  
 

 ٔأٔككككككككثػ انكككككككككْه يُككككككككّ انص ككككككككه يثرٍـككككككككـًاً 
 

 ٚعهكككككككٙ َٙكككككككـٛه عكككككككهٔي وآَكككككككا ٔكككككككهفا  
 

 عاقذككككككككّأ٘ؽككككككككـٗ انىيككككككككـاٌ ظكٚكككككككككاً يصككككككككم 
 

 فككككككٙ أعٕككككككه انهاِكككككككٍٚ انٍككككككاقج انفهفككككككـا 
 

 قٍككككككككٛ ٔعكككككككككل ٔإَٕككككككككاف ٔأيككككككككٍ عهـككككككككـٗ
 

 قو ٔقٚككككككككككٍ ٔيككككككككككال ٢خ ؼٛـككككككككككـٍ ظفككككككككككـا  
 

 يكككككككٍ تعكككككككك ْكككككككٕل ٔإنْكككككككاب ٔتككككككك ي أٌكككككككٗ
 

 5ٔانفطكككككة عكككككى  عكككككٕاو انُكككككاي ٔانّكككككهفا  
 

 ػْ ٣ٜق ٓخ كؼِٚ حُٔـ٣َٕٞ ٝح٣ُٕٞٔٔ٘ٞ ك٢ رِـَحى :

 

 ٔٔكككككككككال ٔكككككككككا م أْكككككككككم انّكككككككككه  يّكككككككككر٣ًً 
 

ككككككككككحض    انث ككككككككككٙ ٔانعككككككككككـكٔاٌ يهرؽفككككككككككـاتٟيا
 

ْى ا ٔان ككككككككككككن أٔـهٓكككككككككككى  ـكككككككككككهٔنْى ـكككككككككككه 
 

 فعكككككأو انؽككككككك ظكككككُٛ انفككككككى٘ قكككككك نظفككككككا 
 

 َفٌٕكككككككككككككـٓى ؼككككككككككككككشرٓى تانًؽكككككككككككككـال نًكككككككككككككا
 

  ُككككككككٕا تقككككككككاء  ككككككككـ٣و انكككككككككـفه يُعكفككككككككـا 
 

 ٔأٌ يكككككككككا اـرهٍكككككككككٕا تان ككككككككككن يكككككككككٍ َّكككككككككة
 

 ٚثقكككككٗ نٓككككككى ـككككك٢ًٕ    ْٛٓككككككـاخ تكككككم أٌككككككفا 
 

ح٧ػظْ ٜٓطل٠ ــ ٝٓيكتٚ رتخُؼِْ ٝكٔخ٣تش حُتي٣ٖ ـتـ ٝحٗتيكؼٞح ٗلتٞ ػْ ؿخء حُِٕٔٔٔٞ حُٜخىهٕٞ رو٤خىس حُٜيٍ 

 حُؼيٝ حٗيكخع حُٔلخد ، ٝٝٛق ػ٤خرْٜ ٝٗـخػظْٜ ك٢ حُزَ ٝحُزلَ :

ككككككا ف ككككككا  أَككككككككٗ يكككككككٍ انعٍـكككككككـكه انعكككككككهان يهذعفكككككككا  أنقكككككٗ يكككككٍ انهعكككككة فكككككٙ قهكككككة انعض

                                                                                                                                                                                                          
 سنابك الخٌل : حوافرها ، مفردها  : ُسـنبك  : طرؾ الحافر .  ٔ

،  ٖوسلك الدرر ج     ٕٖ، ص  ٘هـ/ القادري الحموي ، له دٌوان محفوظ فً المكتبة الظاهرٌة ، األعالم ج  ٖٔٔٔــ  ٓٗٓٔالشاعر علً الكٌالنً/   ٔ
 / .  7ٕٗص / 

 
 / . ٖٕ٘ــٕٕ٘، ص /  ٖالقصٌدة فً سلك الدرر ج   ٖ
 صفا األولى  : فعل ماض ، وصفا الثانٌة : اسم ) الصفاء ( .   ٗ
 ضم ) أمن ( بواحدة ، وجعل ) عوام ( بمٌم واحدة لٌستقٌم الوزن .   ٘
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 نق  انُٕككككككككانٖ عهكككككككككٗ اٞعقكككككككككاب َاكٕكككككككككح
 

 ٔيكككككككككـٍ ذٕقكككككككككف يُكككككككككـٓى  ْايكككككككككـّ َقفكككككككككـا 
 

كككككككى  انثكككككككٛٗ فكككككككٙ أظٍكككككككـايٓى فٕكككككككهد ٔؼك 
 

 1ؼكككككككى انقٙككككككا فأتككككككإَا انككككككهأي ٔانكرفككككككا  
 

 ؼرككككككككككٗ إلا أشفككككككككككٍ انطاـٛككككككككككـٍ ظًهرككككككككككـٓى
 

 4ِـككككككـك  انٕشككككككاط عهككككككٗ انثككككككاقٍٛ ٔاَعطفككككككا  
 

 ٚقفـككككككككـٕ ٜشككككككككـان يككككككككـٍ فككككككككهٔا فٛكككككككككنكٓى
 

  3قرهككككككٗ ٔأٌككككككهٖ إنككككككٗ أٌ عًككككككهْى كّككككككفا  
           

ٝك٢ كظق ) ٍٓٞس ( ك٤ٖ حٓظؼخىٛخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ػ٠ِ ػٜي حُِٔطخٕ ٓلٔٞى ح٧ٍٝ 
ٗ
٣ٔيف حُ٘خػَ أكٔي حُزوخػ٢ 

٘
 

حُزوخػ٢
٘
حُٜيٍ ح٧ػظْ ػ٢ِ رخٗخ حُٔؼَٝف رخرٖ حُل٤ٌْ  

ٙ
 ٣ٝزيأ ه٤ٜيطٚ رلٌٔش ؿٜخى٣ش ػخ٤ُش : 

 ياانًعككككككككككك إ٢ تؽككككككككككك انٍككككككككككٛف ٔاٌٞككككككككككم
 

 ٔانعككككككككككُٛ إ٢ تعككككككككككى انفٛككككككككككم ٔاٌٞــككككككككككـم 
 

 مٍٚ يـككككككككـٍ قكككككككككوإٌ انًعككككككككانٙ فـككككككككـٙ ْكككككككك
 

 7ٔنككككككًٛ ٚكككككككنكٓا يككككككٍ كككككككاٌ فككككككٙ كٍككككككم  
 

 أٓخ حُٜيٍ ح٧ػظْ ك٬ ٣٘ـَ رخُٚ ٓلخٓق ح٧ٍٓٞ ، رَ ٛٔٚ حٓظجٜخٍ ح٧ػيحء :

 ٢ ّٚككككككك م انفككككككككه إ٢ فكككككككٙ اقرُكككككككاْ عككككككككا
 

 يكككككككككككاتٍٛ ي ذٍكككككككككككـه يُـكككككككككككـّ ٔيُـكككككككككككـعكل  
 

 كأَكككككككككـّ ٔانعككككككككككـكا فـككككككككككـٙ كككككككككككـم يعرككككككككككه 
 

ككككككككـم    8ٌككككككككـٛف ٚقككككككككك  تٓككككككككى كككككككككاٞعٍٛ انُ ع 
 

 حُظـخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ أَٛ ) ٍٓٞس ( ا٤ُٚ ك٤ؼ٤يٛخ ا٠ُ كُٞس حُِٔطخٕ حُؼ٤ِش :ػْ ٣ًٌَ 

 ٢ونكككككككككد ذُٕكككككككككه يكككككككككٍ ٔافكككككككككا  يهرعٛـكككككككككـاً 
 

 يككككٍ كككككم ْككككٕل ٚككككمٚة انقهككككة يككككٍ ٔظككككم  
 

 ؼركككككككككٗ أقًكككككككككد تأتطكككككككككال انؽكككككككككهٔب عهكككككككككٗ
 

 أكركككككاف )يكككككٕنج( فاَقكككككاقخ عهكككككٗ ععككككككم 
 

هي َٜٗ حُِٔطخٕ ــ ٝٓٔخٙ أكٔتي ـتـ رخُٜتيٍ ًٝخٕ حُِٔطخٕ ٓلٔٞى ٣زخًٍٚ ٣ٝئ٣يٙ ، كخٗظزٚ حُ٘خػَ ا٠ُ إٔ هللا 

ح٧ػظْ ػ٢ِ ًٔخ َٜٗ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  رتخرٖ ػٔتٚ ػِت٢ ٍٟت٢ هللا ػ٘تٚ  ػتْ أٍم كت٢ حُز٤تض ح٧ه٤تَ 

 ٛـ / . 1ٌٗٔٔٛح ح٫ٗظٜخٍ / 

 ٔكـكككككككككـاٌ ٚكككككككككا ه  انًًٛكككككككككٌٕ يكككككككككـٍ يهكككككككككم
 

لض   ٔا  ذككككككككككهٖٔ يفككككككككككاـهِ يككككككككككٍ أْهككككككككككّ اٞ 
 

ب  فكككككٙ كككككككم ؼكككككهب قْككككككٗ ا٠ٌككككك٣و يككككككٍ  ٕا  َ كككككك
 

 1قـكككككككـك أٚ كككككككـك هللا فٛٓكككككككا أؼًككككككككاً تعهكككككككٙ  
 

                                                             
 أبانوا  : قطعوا وأزالوا ، والبٌض  : السٌوؾ .    ٔ
ٕ

/ مةن سةورة ٗلقٌتم الذٌن كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثةاق فإمةا منةاً بعةد وإمةا فةداء ( اآلٌةة / المعنى مستمد من قوله تعالى) فإذا   
 الصحٌح قوله : ٌقفو آثار من فروا .. ولكنه عداه بالالم لٌستقٌم الوزن .   ٖ
 حمد .. والمقصود بذلك السلطان محمود األول .أن معركة ) مورة ( كانت على عهد السلطان أ 7ٕٓذكر صاحب سلك الدرر فً ص    ٗ
٘

لصدر الشاعر أحمد البقاعً بن ناصر الدٌن بن علً الدمشقً نزٌل القسطنطٌنٌة ، ولد بالبقاع بقرٌة تعرؾ بتل ذي النون ، حارب فً المورة مع ا  

لشعر ، مدح صاحب سلك الدرر أسلوبه وأطنب فٌه ، سلك الدرر هـ / ، كان جٌد ا 7ٔٔٔاألعظم . لم تعرؾ سنة والدته لكنه توفً فً القسطنطٌنٌة سنة / 
 / . ٕٗٔــ  ٕ٘ٓص/  ٔج
ٙ

 ابن الحكٌم علً باشا  وزر ثالث مرات للسلطان محمود األول ، كانت األولى أطولها ، وفٌها قاد معركة ) فتح مورة (  الٌونانٌة  
 الخٌر إلى ٌوم القٌامة ( .) الخٌل معقود فً نواصٌها   هذا البٌت ٌذكرنا بقول النبً   7
 أبدع الشاعر فً هذا التشبٌه المقلوب ، إذ جعل أثر العٌون النجل فً العاشقٌن أشدُّ وقعاً من أثر السٌوؾ فً أجساد المقاتلٌن .   1
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ٛتـ / ُِٜـتّٞ ػِت٠ حُ٘ٔٔتخ ػِت٠  ٔٓٔٔٝك٤ٖ طويّ حُٜيٍ ح٧ػظْ حُـي٣ي ٜٓطل٠ رٖ ٓلٔي ًٞر٢ِ٣َ ٓت٘ش / 

ٍأّ ؿ٤ٖ حٓظؼخى رٚ ٓخ حؿظٜزٚ ، ٝٓٔخ حٓظؼخىٙ رِـَحى ػخٛٔش حُزِـخٍ رؼي ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ حكظ٬ٍ حُ٘ٔٔخ ُٜخ ، ٝحٓظؼخى 

طَحِٗٔلخ٤ٗخ كخٓظؼخى حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٤ٛزظْٜ ٓيكٚ حُ٘خػَ ػزي حُزخه٢ رٖ َٓحى حُؼ١َٔ  ٖٓ حُٔـَ حه٤ِْ
ٕ
: 

 تّككككككككككهٖ ْٞككككككككككم انكككككككككككٍٚ ٔانكككككككككككَٛا يعككككككككككاً 
 

 تًككككككٍ اعرهككككككٗ ٔكككككككن انككككككٕوانج يثكككككككعا 
 

 ؼكككككككايٙ ؼًكككككككٗ ا٠ٌككككككك٣و يكككككككٍ أ٘كككككككؽٗ تكككككككّ
 

 نتككككككع انط ككككككاج إنككككككٗ انعٍككككككاكه يهتعـككككككـا 
 

 يكككككككٍ فكككككككم  ظكككككككُٛ انككككككككافهٍٚ ٔقكككككككـك ـككككككككخ
 

 3قركككككككـ٣ْى نهكككككككٕؼُ ـٕكككككككثاً يًهعكككككككـا  
 

 نـككككككككككككـعثد شعككككككككككككـانة نيؽككككككككككككـّ تأٌككككككككككككـٕقْى
 

  2ف ككككككككخ ــكككككككـماء نٟناَكككككككة يّـكككككككـثعا  
 

 ٚهثككككككككككـٕا انفككككككككككـهان ٢ٔخ ؼٛـككككككككككـٍ ذفهككككككككككٓ
 

 ٔنككككككٕ أَٓككككككى ٚهثككككككٕا انًكككككككـاٌ انثهقعــككككككـا  
 

 أيٍـككككككككككككـٗ تثٛه ككككككككككككـهاق يعقـككككككككككككـم ؼككككككككككككىتٓى
 

 ٔذؽُٕككككككـٕا ا ٔؼٕـككككككـَٕٓى نككككككٍ ذُفعككككككا 
 

  ُـككككككككككـٕا ؼٕككككككككككَٕٓى ذٕـككككككككككـٌٕ قيككككككككككاءْى
 

 5ذثكككككاً نٓكككككى ا نظعكككككد عهكككككٛٓى يُععــكككككـا  
 

ككككككككككـمٔا ـ  ى     ككككككككككـك  ٚــؽا ٔا  ٚايهككككككككككح انكفككككككككككـهاٌ   
 

 يُكككككككّ اٞيكككككككاٌ فككككككك٣ تهؼرـكككككككـى يطًعكككككككـا 
 

 ْـكككككككككـما انكككككككككٕوٚه انًٕكككككككككطفٗ ٔانًهذٙكككككككككٗ
 

 تانعهـككككككككـى ٔانكككككككككهأ٘ انًُككككككككـٛه ذهفعـكككككككككـا 
 

ٙ  يؽًـككككككككككككـك  َعـككككككككككككـم انٕوٚككككككككككككـه انكثهنككككككككككككـ
 

 6يككككٍ عٕككككثح ظعهككككٕا انفٙككككا م ِكككككهعا 
 

٣ٝوق حُ٘خػَ أكٔي حٌُٞحًز٢ 
7
أٓخّ حُٜيٍ ح٧ػظْ ػ٢ِ ؿٍٞ ٠ِ٤ُ  

1
ح١ٌُ أػخى ا٤ُتٚ حػظزتخٍٙ رؼتي إٔ أهٜت٢  

ػٖ ه٠تخء ١تَحرِْ ، ٝهَرتٚ حُٔتِطخٕ أكٔتي حُؼخُتغ رتٖ ٓلٔتي حَُحرتغ ، كؤٛتيحٙ ًظخرتٚ حُلوٜت٢ ٓؼ٘ٞٗتخ  رخٓتْ حُٔتِطخٕ 

، ٖٓ حُٜلخص حُظ٢ ٣لُٞٛخ ًَ ٓٔتيٝف ٝؿ٤َ ًُي أكٔي، ٣ٝٔيف حُٜيٍ ح٧ػظْ رخُؼِٞ ٝحَُكؼش ٝأٗٚ ٓـيى حُي٣ٖ ...

 ا٠ُ إٔ ٣وٍٞ : 

 يـكككككككككككككككـا قاتهركككككككككككككككـّ كرٛثكككككككككككككككح إ٢ ــكككككككككككككككـكا
 

 ٌكككككككككهطآَا يككككككككككٍ تأٌــكككككككككـّ يقٓككككككككككٕنا 
 

                                                                                                                                                                                                          
ل لوجد التارٌخ /    ٔ  هـ / . 1ٗٔٔهذا البٌت كله لو حسب المتقصً للتارٌخ بحساب الجمَّ
هـ / ، شاعر أدٌب من أسرة معروفة بالعلم واألدب ، سافر إلى القسطنطٌنٌة ودرس على علمائها ودرس  9ٓٔٔــ  ٓٙٓٔ/  من الموصل فً العراق    ٕ

 . 7ٕٕص  ٔ، ومنهل األدباء ج ٔ٘ص  ٔعلٌه عدٌد منهم ، ولً قضاء سبع والٌات ، الروض الـنضر ج
 : كثرة القتلى الذٌن صاروا طعاماً للوحوش . األرض الممرعة : التً كثر فٌها الكأل والمرعى ،  وبقصد الشاعر  ٖ
ة فةً ثعلب الرمح : طرؾ الرمح فً أسفل السنان ، وفكرة هذا البٌت رائعة أجاد الشاعر فً صورتها والتالعةب فةً لفظهةا ومعناهةا ، فالثعالةب جبانة   ٗ

 اً لألرانب مع أن األرانب ال تتؽذى باللحوم ؟..األصل ، فكٌؾ إذا جعلها الشاعر  تخٌؾ األسود من أبطال العدو فتجندلها وتجعلها طعام
بالء علٌهم  المنجع : الموضع الذي ٌقصد لما فٌه من كأل وماء .والمعنى : حصونهم التً اعتمدوا على منعتها فً ثورتهم وتمردهم لم تنفعهم إنما كانت   ٘

 بة فً مدح الجٌش العثمانً .فهً مورد سهل لجنود اإلسالم ٌقصدونها لالستمتاع واإلٌناس ، وهذه لفتة طٌ
 / . 1ٓص/ ٔالروض النضر : عصام الدٌن عثمان بن علً بن مراد العربً ابن أخً الشاعر ج   ٙ
/ كان فقٌهاً عالماً أعطً فتوى حلب ثم القضاء فً القدس الشرٌؾ ثم قضاء طرابلس وقبرص ، ثم كؾ عن  ٕٗٔٔــ  ٗ٘ٓٔالشاعر أحمد الكواكبً /    7

عر شعمله بوشاٌة واٍش فذهب إلى القسطنطٌنٌة واتصل بالصدر األعظم ) علً جور لٌلى ( ومدحه فقربه إلى الخلٌفة .. كان شعره ٌنبئ عن مستوى 
 العصر العثمانً .

هـ / وعرؾ عهده باالستقرار إذا ما ٕٕٔٔربٌع الثانً  7ٔهـ / وعزل فً / 1ٔٔٔمحرم  9ٔعلً جور لٌلى الصدر األعظم الذي ولً الصدارة فً /    1

 قورن بؽٌره .
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ٓغ حُؼِْ إٔ ٌٛح حُٜيٍ ٢ُٝ حُٜيحٍس أٍرغ ٓ٘ٞحص ، ًٝخٕ ٖٓ هزِتٚ ٝٓتٖ رؼتيٙ ٣٫ِزؼتٕٞ ك٤ٜتخ ٓتٟٞ حُٔت٘ش أٝ 

 أهِٜخ ، ك٘ـَ حُ٘خّ رٌُي :

 ؼكككككككككككايٓىفككككككككككككأٌ ٔقكككككككككككع ٌكككككككككككٕٛفّ فكككككككككككٙ 
 

  1قهـككككككككـى ٍٚككككككككطه ٚهٌككككككككٓى ذٍككككككككطٛها  
 

 ْاذٛككككككككككككككم أظُككككككككككككككاي انف٣ كككككككككككككك  كهٓككككككككككككككى
 

 ٔـكككككككككا انكثٛككككككككه تهاؼرٛككككككككم ٔ ٛــككككككككـها 
 

ٙ  قـككككككككككككككـكنل ِككككككككككككككانفد ِككككككككككككككهفاذّ  ٔعهكككككككككككككك
 

 4ِككككككهف انُعككككككٕو ـكككككككا نكككككككٚم ؼقٛككككككها  
 

 كِٔخ كَؽ حُ٘خػَ ٖٓ ٓيف حُٜيٍ ح٧ػظْ ريأ ٣ٔظؼطلٚ ٓخىكخ  ٗلٔٚ روُٞٚ :

 أٚؽككككككككككم يككككككككككٍ كاَككككككككككد ذهاظعككككككككككّ انككككككككككٕنٖ
 

 يٕككككككه أٌ ٚ ككككككـهٖ يؽعككككككٕنايككككككٍ كككككككم  
 

 فكككككككككككك لا ذٕككككككككككككاقيد انفؽككككككككككككٕل  تًّـككككككككككككـكم
 

 أ٘كككككككككؽٗ تفافٛكككككككككّ انثٓكككككككككٛى  تٕكككككككككـٛها 
 

 ٔـكككككككككككككككا ٚقككككككككككككككـٕل انفا٘ـككككككككككككككـهٌٕ تأَككككككككككككككّ
 

 ففكككككككككككـه ـككككككككككككا نهفا٘كككككككككككهٍٛ أيـكككككككككككـٛها   
 

ّ / ػتٍٞس كت٢ ؿ٣ِتَس ٣ًَتض  1ٙ٘ٔٛتـ ـتـ حُٔٞحكوتش  1ٕٕٔٝهخٓض ػ٠ِ ػٜتي حُٔتِطخٕ ػزتي حُؼ٣ِتِ ٓت٘ش / ــ 

حُظخرؼش ٤ُِٞٗخٕ ، كؤٍٓتَ ؿ٤٘تخ  ٩هٔخىٛتخ ، ٝٓتخػيٙ حُٜٔت٣َٕٞ ربٍٓتخٍ ًظخثتذ ًٝتخٕ ك٤ٜتخ حُ٘تخػَ ح٠ُتخر٢ حُ٘تخد 

ٕ ٓٔتخ هخُتٚ ك٤ٜتخ ٛتٌح حُ٘تخػَ ٣لوتَ ٓلٔٞى ٓخ٢ٓ حُزخٍٝى١ ، ٝحٓظطخع حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ حُو٠تخء ػِت٠ ٛتٌٙ حُؼتٍٞس ،  ًٝتخ

ر٘لٔٚ 
ٖ
 : 

 ٔنًككككككككا ذكككككككككاعٗ انقككككككككٕو ٔاِككككككككرثم انقُككككككككا
 

 2ٔقانخ كًكككا ذٓكككٕٖ عهككككٗ قطثٓكككا انؽككككهب  
 

ٚ ككككككككٍ نهُككككككككاي انفكككككككككـهان يككككككككٍ انكككككككككهقٖ  ٔو 
 

 ٔياظككككد ٔكككككٔن انفٛكككككم ٔانرٓككككة انٙكككككهب  
 

 ٔقانخ تُكككككككككككككا اٞنٖ انفٙكككككككككككككاء كأَُكككككككككككككا
 

ـكككككككـهب    ِا  5ٌكككككككقُٛا تككككككككأي ٢ٚفٛككككككك  نٓكككككككا 
 

 ذعهككككككككد ٌككككككككـًا ْأككككككككثهخ نٓككككككككا ؼرككككككككٗ 
 

 6ٔإَككككككٙ ٔكككككككثٕن إٌ أنككككككى  تكككككككٙ انفطكككككككة   
 

ٛتتـ  1ُٕٗٔٝٔتتخ رتتيأص حُلتتَد كتت٢ حُزِوتتخٕ ، طِتتي حُلتتَد حُظتت٢ أػِ٘ظٜتتخ ٍٝٓتت٤خ ػِتت٠ حُيُٝتتش حُؼؼٔخ٤ٗتتش ٓتت٘ش / 

ّ / ٝطزؼظٜتتخ ٍٝٓخ٤ٗتتخ ػتتْ حُٜتتَد ٝحُـزتتَ ح٧ٓتتٞى ٝحٗظٜتتض ر٣ِٜٔتتش ط٤ًَتتخ ٝػوتتي ٓؼخٛتتيس ) ٓتتخٕ  177ٔحُٔٞحكوتتش 

                                                             
ٔ

ًَ ثم كتب حامهم : لعله شبه األعداء باإلبل الكثٌرة المذبوحة فقال حامهم ، والصحٌح حومهم ، والطرس : جم   ع طروس وهو الصحٌفة والكتاب الذي ُمِح

 فٌه ، شبه سرعة القتل فً األعداء بسرعة الكتابة وثباتها .
ٕ
 ٌهتم بالشاعر بالتصحٌؾ كما فً هذا البٌت :  شارؾ ، شرفات ، شرؾ . وقد الحظنا هذا فً بٌت سابق : ٌسطر ، طرسهم ، تسطٌرا  
ٖ

م / ، كان أحد القادة الشجعان ، تعلةم فةً المدرسةة الحربٌةة المصةرٌة ، وأتقةن  9ٓٗٔــ  1ٖ9ٔبً المعاصر / محمود سامً البارودي رائد الشعر العر 

م / ، والثانٌة : فً الحرب  1ٙ1ٔالفارسٌة والتركٌة  كان من قادة الحملتٌن المصرٌتٌن لمساعدة العثمانٌٌن ، األولى : فً القضاء على ثورة كرٌت عام / 
تقلب فً المناصب فكان محافظاً لمصر ، فوزٌراً للحربٌة فرئٌساً للوزراء ، ثم رمزاً لثورة أحمد عرابً باشا ، فقبض علٌه اإلنجلٌز م/ و177ٔالروسٌة / 

 7م ، وعةاد بعةد سةبعة عشةر عامةاً وقةد كةؾ بصةره ، لةه دٌوانةه وحماسةته . األعةالم للزركلةً / ج11ٖٔونفوه إلى جزٌرة سةرندٌب )سةٌالن حالٌةاً ( عةام 
 / . 7ٔٔص
ذه الجزٌرة وٌبدو أن هذه األبٌات مما نظمه البارودي فً حرب العثمانٌٌن ضد الٌونان فً كرٌت وعمره ثمانٌة وعشرٌن عاماً ، وقد انتهت الثورة فً ه   

 . 7ً٘ دٌوانه ص ، والقصٌدة ف ٖٗٔم /  الدٌوان ص  1ٙ9ٔهـ  الموافق  1ٕٙٔبمنحها بعض االمتٌازات فً المإتمر الذي انعقد فً بارٌس سنة / 
ٗ
م واشتدت تداعى القوم : تجمعوا ،  القنا : جمع قناة  وهً الرمح ، وقطب الرحى : حدٌدة تدور علٌها ، أي لما نازل المسلمون الٌونانٌٌن فً حربه  

 المعركة ...
 ارى الٌمٌزون لشدة الخطب الذي ألمَّ بهم .ودارت بنا األرض بالمقاتلٌن لما ٌعانون فً قتالهم حتى لم ٌعودوا ٌعرفون ما ٌفعلون كؤنهم سك   ٘
ٙ
 كان الشاعر صبوراً فً القتال شجاعاً فً النزال حتى انكشؾ البالء وزالت الؽمة وانتصر على األعداء . 
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حٓظلخ٤ّٗٞ ( حُـخثَس رلن حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ًخٕ حُزخٍٝى١ أكي ٟزخ١ حُلِٔش ح٣َُٜٔش حُظ٢ أ٣تيص حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ . ٣وتٍٞ كت٢ 

ه٤ٜيطٚ حُلخث٤ش 
ٔ
 ٝحٛلخ  حُلَد ٝأٛٞحُٜخ ٝٓٞهؼٚ ك٤ٜخ : 

 يٓانكككككككككم ٍُٚكككككككككـٗ انًككككككككككهء فٛٓكككككككككا ـهٛهككككككككككّ
 

 4ُٔٚككككـكن عككككٍ ٌككككـٕو انعككككـ٣ يككككٍ ُٚككككافػ  
 

 ذهاَككككككككككا تٓككككككككككـا كاٌٞككككككككككك َهٔككككككككككـك ـككككككككككانج
 

 3ٚطٛككككه تٓككككا فركككك  يـككككـٍ انٕثككككـػ ٢يككككـػ  
  

 فهٍكككككككككككككـد ذكككككككككككككـهٖ إ٢ كًكككككككككككككـاج تٕاٌككككككككككككك٣ً 
 

  2ٔظككككهقاً ذفككككٕٖ انًككككٕخ ْٔككككٙ ٘ككككٕاتػ  
 

 َ ٛكككككككككه عهكككككككككٗ اٞتطكككككككككال ٔانٕكككككككككثػ تاٌكككككككككـى
 

 َٔككككككأٔ٘ إنككككككٗ اٞقـككككككـال ٔانهٛككككككم ظاَـككككككـػ  
 

 فككككككك ٌ عّكككككككد ٔكككككككافؽد انصهٚكككككككا ٔإٌ أيكككككككد
 

 5فكككككك ٌ كهًٚككككككاً يككككككـٍ ذٙككككككـى  انٕفا ككككككـػ  
 

٣ٝوٍٞ ك٢ ٌٛٙ حُلَد ٗلٜٔخ ٝحٛلخ  ٓخ٫هخٙ ؿ٘يٙ ٖٓ ٜٓتخثذ ٣ٝٝت٬ص ٝٓتخ ٫هتخٙ ح٧ػتيحء ٓتٖ ؿ٘تيٙ ٓٔتخ ٛتٞ 

أٗي ٝأ٠ٌٗ 
ٙ
 : 

 أقٔن تعُٛككككككككككككككككككٙ ٢ أنٖ ـٛككككككككككككككككككه أيككككككككككككككككككح
 

 يكككككككٍ انكككككككهٔي تانثهقكككككككاٌ ٚفط ٓكككككككا انعكككككككك   
 

 ظـكككككككككـٕاز  عهكككككككككٗ ْكككككككككـاو انعثكككككككككـال ن كككككككككانج
 

 ٚطٛككككككـه تٓككككككا ٘كككككككٕء انٕككككككثاغ إلا ٚثككككككككٔ 
 

غ   انّككككككككه تاٌككككككككًّإلا َؽككككككككٍ ٌككككككككـهَا ٔككككككككه 
 

 ٔٔكككككاغ انقُكككككا تكككككانًٕخ ٔاٌكككككرقرم انعُكككككك 
 

 فأَككككككككككد ذككككككككككـهٖ تٛـككككككككككـٍ انفككككككككككهٚقٍٛ كث ككككككككككـحً 
 

 7ٚؽككككككـكز فٛٓككككككا َفٍككككككـّ انثطككككككم انععككككككـك  
 

 عهككككككككككٗ اٞنٖ يُٓككككككككككـا تانكككككككككككياء ظككككككككككـكأل
 

 8ٔفككككٕط ٌككككـهاج انككككُعى يككككٍ َقعٓككككا نـثككككـك  
 

 إلا اِككككككككرثكٕا أٔ ناظعككككككككٕا انىؼككككككككف ـهككككككككرٓى
 

 تؽككككككـٕناً ذككككككٕانٗ تُٛككككككـٓا انعككككككىن ٔانًككككككـك   
 

 فٓكككككككككى تكككككككككٍٛ يقركككككككككـٕل ٚهٚكككككككككـػ ْٔكككككككككـانب
 

 9ٚهٛككككككككـػ ا ٔيأٌككككككككٕن ٚعككككككككـالتّ انقضككككككككـك   
 

كخ٧ػيحء ًؼ٤َٕٝ ٫ ٣ل٤ْٜٜ حُؼي ، ٣لظِتٕٞ حُـزتخٍ ًخُ٘ٔتٍٞطٜـْ ػِت٠ ًظخثز٘تخ ك٤٘وِتذ ٟتٞء حُٜتزخف ٌُؼتَس 

ؿزخٍ حُٔؼًَش ٬٤ُ  ، أٓخ ؿ٤٘٘خ حُزطتَ كٜتٞ ٣لٔتَ رت٤ٖ ؿ٘زخطتٚ حُٔتٞص حُتِإحّ  ًٝتخٕ حُل٣َوتخٕ ٓظتيحكؼ٤ٖ كت٢ حُوظتخٍ ، 

                                                             
ٔ

 / . 1ٓٔــ  ٙٓٔالدٌوان ص /   
ٕ
 الشطر الثانً من البٌت ٌعنً : قلٌل من ٌطلب الرفعة وٌنافح عنها ، و ٌنافح : ٌكافح وٌدافع .  
 فتق الصبح : انشقاق الفجر ، المح : المع ، أي أن الؽارات تبدأ أول الفجر .   ٖ
اق ، الضوابح : جمع ضابح   ٗ ًّ وهو الشجاع ، الجرد : جمع اجرد وهو الفرس السبَّ  وضبح الخٌل : صوت انفاسها عند الجري والَعْدِو . الكماة : جمع كم

. 
٘

ٌد عنهما الثرٌا : نجم معروؾ ٌضرب به المثل فً الرفعة والسمو ، الصفائح : حجارة عراض رقٌقة ، والمراد : القبر ، فالشاعر أمامه طرٌقان ال ٌح   

 إما النصر أو الشهادة .
ٙ

 . ٔٗٔالدٌوان ص    
 ،   الجعد : الكرٌم الجواد . الكبة : الدفعة فً القتال  7
، وتطةاول  سراة النجم : أعاله  ،  النقع : ؼبار المعركة  ،  اللبد : ما ٌتلبد من شعر أو صوؾ ، والمعنةى : امةتألت األرض جةداول مةن دمةاء األعةداء  1

 ؼبار المعركة حتى بلػ عنان السماء 
ًّ  ،  القد : سٌر من الجلد ٌقٌد به   9  األسٌر . طلٌح : متعب عٌِــ
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َّٖ ر٤ْٜ٘ ٓي ٝؿٍِ ، كطٍٞح  ٣ظويّ ٛئ٫ء ، ٝطخٍس ٣ظَحؿؼٕٞ ، ٝ حُوظَ ٓٔظلَ ر٤ْٜ٘ ، ٝىٓخإْٛ ط٤َٔ ؿيحٍٝ ا٠ُ إٔ ٓت

 هللا طؼخ٠ُ رخَُٜ٘ ، كوُظَِ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ػيحء ، َٝٛد آهَٕٝ ، ٝٝهغ حُزخهٕٞ ك٢ ح٧َٓ .

ٛتـ  ٖ٘ٔٔـتـ ٖٖٖٔٔٝٓ حُلَٝد حُظ٢ حٗظَٜ ك٤ٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ : كتَد ح٤ُٞٗتخٕ ، اً ػتخٍص ػِت٤ْٜ كت٢ / ٓت٘ش 

ّ / كظؤُن حُ٘ؼَحء ك٢ ٝٛلٜخ ٝحُلوَ رٜخ ، ٌٝٛح أ٤َٓ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٢  117ٔــ  11٘ٔحُٔٞحكوش 
ٔ
٣وِيٛخ كت٢  

ك٢ ه٤ٜيس ) ٛيٟ حُلَد ( ك٢ أًؼَ ٖٓ ٓظ٤ٖ ٝٓجظ٢ ر٤ض 
ٕ
ُو٤ِلش ػزي حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٠٣َد ٣ٔظِٜٜخ رٔيف ح 

 ٠٣َد ر٤ٔق حُلن ٣َٜٝ٘ ى٣ٖ هللا ، ٫ُٞٝ حُوٞس ٓخػ٬ ٗؤٕ حُيٍٝ ، كزٜخ ٣ئىَُّد حُطـخسُ حُٔخٍهٕٞ :

 تٍككككككككـٛفم ٚعهككككككككٕ انؽكككككككك  ٔانؽكككككككك  أـككككككككـهة
 

ٍ  هللا أٚككككككككككاٌ ذٙككككككككككهب  ه قٚكككككككككك ٕا  ٔٚ ككككككككككـُ
 

 ٔيككككككا انٍككككككٛف إ٢ مٚككككككح انًهككككككم فككككككٙ انككككككٕنٖ
 

كككككككككككككـم٘ ٚر ـكككككككككككككـه ة   ٢ٔ اٞيـكككككككككككككـه إ٢ نهـ 
 

 فكككككككككأق ب تـــكككككككككـّ انقكككككككككٕو انط ـكككككككككـاج ف َكككككككككـّ
 

 نكككككككككُعى انًهتكككككككككٙ نهط ـــكككككككككـاج انًككككككككك قب 
 

٣ٜٝق هٞف ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٖٓ هٞس حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٍٝؿخءْٛ ك٢ حُؼلتٞ ، ٣ٝئًتي إٔ هتٞس حُو٤ِلتش ًًٝتخءٙ ًخٗتخ حُٔتزذ 

 ك٢ حَُٜ٘ ػ٠ِ حُؼخث٣َٖ كظ٠ ٛخرٞٙ :

 ٔيًـككككككككككـهكح انَٕٛككككككككككـاٌ يؽهٕنككككككككككح انعككككككككككـها
 

 ٍٚـكككككككككـهةنظكككككككككا   ٚعطٛٓكككككككككا ٔـٕفكككككككككم  
 

 ْككككككقخ ـ أيٛكككككه انًككككك يٍُٛ ـ كٛاَـكككككـٓا
 

  3تأٌككككككككـطع يصككككككككم انٕثككككككككـػ ٢ ٚركككككككككم ب  
   

 ٔيككككككككاوال فعككككككككهاً ٌككككككككٛف عصًككككككككاٌ ٔككككككككاققاً 
 

 ٍٚكككككككانّٚ يكككككككٍ عكككككككافٙ لكا كككككككم كٕككككككككة 
 

 ْٔكككككككككاب انعكككككككككـكا فٛكككككككككـّ ـ٣فركككككككككم انركككككككككـٙ
 

 نٓكككككككككككـى يكككككككككككأنب فٛٓكككككككككككـا ٔ  يكككككككككككأنب 
 

 ُْٜ ٧ٕ ح٧طَحى ٫ ٣ٔ٘ؼْٜ ٖٓ أٛيحكْٜ ٓخٗغ :٣ًٌَٝ ؿزخٍ ) ِٓٞٗخ ( حُظ٢ حٓظؼ٠ٜ ك٤ٜخ حُؼٞحٍ كٌخٗض ٓوزَس 

 ظثكككككككككككال يهَٕكككككككككككا ٢ ذفكككككككككككٕن٘ ٔذعىعكككككككككككٙ
 

 إلا يكككككككككـال نأي أٔ ذٙعٙكككككككككع يُـكككككككككـكة 
 

 ياكُكككككككككككد إ٢ انٍكككككككككككٛف ٔانُكككككككككككـان يهكثكككككككككككاً 
 

 ٔيكككا ككككاٌ ٍٚرعٕكككٙ عهكككٗ انركككه  يهككككة 
 

ا فككككككككٕط عهٛككككككككاء انعكككككككككٔ ا ٔقَٔككككككككّ ٕـ  عهاككككككككـ
 

 يٙكككككٛ  كؽهككككك  انهٛكككككس أٔ ْكككككٕ أٔـكككككـعة 
 

 شاكككككككى  نٚثكككككككحفككككككككاٌ ٔكككككككهاٚ انؽّكككككككه ا يكككككككا 
 

 ٔكاَـككككككـٕا فهٚكككككك  هللا ا يككككككا شاـككككككـى  يككككككمَة 
 

ٝٓ٘ؼٞى اُت٠ ٛتٌٙ حُوٜت٤يس حُـ٤ِٔتش ٝأٓؼخُٜتخ ـتـ رتبًٕ هللا ـتـ كت٤ٖ ٗظلتيع كت٢ حُزتخد حُؼتخ٢ٗ كت٢ أؿتَحٝ ٗتؼَ 

 حُلظٞكخص .

                                                             
لها فً مإتمر المستشرقٌن فً جنٌؾ عام /  9ٖٕٔــ  1ٙ1ٔأمٌر الشعراء فً العصر الحدٌث /    ٔ م / ، نفاه  19ٙٔم / كان شاعر البالط فً مصر ، مثَّ

د القصص الشعري التمثٌلً ، كت 9ٔ٘ٔنفاه اٌنجلٌز إلى اسبانٌا عام /  ب نثرأ وشعراً . األعالم م / أربع سنوات ، عاش فً نعمة وترؾ ، وكان أول من جوَّ
 . ٖٙٔ، ص  ٔج 
 / . 1٘ــ  ٕٗدٌوان شوقً ص /    ٕ
 ٌخاطب الشاعر السلطان عبد الحمٌد ، أسطع : شدٌد السطوع واللمعان .   ٖ
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، ُزو٤ٜيس إٔ ٣لَى ٓ٘خػَ حُٔٔت٤ِٖٔ ٫ٝ ٣ْ٘ حُ٘خػَ أكٔي ٗٞه٢ اً ٓيف حُو٤ِلش ك٢ كَد ح٤ُٞٗخٕ ك٢ ٌٛٙ

ٌُُٝي ٗظْ أٍؿُٞطٚ ) طل٤ش ُِظَى ( 
ٔ

٤َُٜٔ ػ٠ِ حُ٘خّ كلظٜخ ٝحُظ٘ـْ رٜخ ، كـؼِٜخ ر٤ظت٤ٖ ر٤ظت٤ٖ ٣ـٔتغ ر٤ٜ٘تخ ١ٍُّٝ 

حُ٘تٕٞ حُٔٔتيٝىس ، ٓٔتظويٓخ  أٓتِٞد حُٔتو٣َش ٝحُتظٌْٜ ٝحَُٓتتْ حٌُخ٣ٌٍتخط١ٍٞ رخٌُِٔتخص كت٢ ط٠تو٤ْ ح٧ٗت٤خء ُـتتٌد 

 ٘ؼَ حُـ٘خث٢ ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ :حٗظزخٙ حُٔخٓؼ٤ٖ ٓٔظؼ٤٘خ  رخُزلَ حُٞحكَ حُٔ٘خٓذ ُِ

 تؽًكككككككككككككككككككككككككككككك هللا نب انعانًُٛــــــكككككككككككككككككككككككككككككـا
 

 ٔؼًكككككككككككك  ٚكككككككككككا أيٛكككككككككككه انً يُُٛــكككككككككككـا 
 

 نقُٛكككككككككككا فكككككككككككٙ عككككككككككككٔ  يكككككككككككا نقُٛـــــكككككككككككـا
 

 نقُٛككككككككككككككا انفككككككككككككككرػ ٔانُٕهانًثُٛــككككككككككككككـا 
 

**      **      ** 

 ظًعككككككككككككككد نُككككككككككككككا انًًانككككككككككككككم ٔانّككككككككككككككعٕتا
 

 ٔكاَكككككككككككد فكككككككككككٙ ٌٛاٌكككككككككككرٓا ٘كككككككككككهٔتا 
 

 فهًككككككككككككككا ْككككككككككككككة  ظككككككككككككككٕنظٛٓى ْثٕتــككككككككككككككـا
 

 4ذهفككككككككككد ٢ ٕٚككككككككككـٛة نُككككككككككا يعُٛـككككككككككـا  
 

**       **      ** 

 3نأٖ كٛككككككككككككف انٍككككككككككككثٛم إنككككككككككككٗ كهٚـككككككككككككـك 
 

 ٔكٛككككككككككف عٕاقككككككككككة انطككككككككككُٛ انًىٚككككككككككك 
 

 ٔكٛككككككككككككككف ذُككككككككككككككاو ٚاعثككككككككككككككك انؽًٛـــككككككككككككككـك
 

 ٔذ فكككككككككككم عككككككككككككٍ قيكككككككككككاء انعانًُٛـككككككككككككـا 
 

**       **      ** 

 أنٔذككككككككككككككككه ٢ ذكككككككككككككككككي انٍككككككككككككككككى قٌككككككككككككككككاً 
 

كككككككا    ٌ   2ٔيٓككككككك٣ً فكككككككٙ انرٓكككككككٕي ٚكككككككا ْٕ
 

ككككككككككككاٌككككككككككككم انَٕٛككككككككككككاٌ ْككككككككككككم   ٌ  شثرككككككككككككد نه
 

ـفضككككككككـي انطهٚكككككككك   إنككككككككٗ أشُٛككككككككا   ْٔككككككككم ؼ 
 

**       **       ** 

 يعـككككككككككككككككككـال هللا ككككككككككككككككككك٣ شـككككككككككككككككككـى ككككككككككككككككككك٣
 

 ْ ـككككككككككككـى  انثؽككككككككككككانج ان ككككككككككككه اٞظـككككككككككككـ٣ 
 

 ٔيككككككككككككككا أٌككككككككككككككطٕنٓى فككككككككككككككٙ انثؽكككككككككككككككه إ٢
 

 5) ِفاِكككككؿ ( يكككككا ٚكككككهؼٍ ٔيكككككا ٚعُٛكككككا  
 

**       **       ** 

 ٌككككككككككككككك٣يا ٌكككككككككككككككفػ فهٌكككككككككككككككانٕ ٌككككككككككككككك٣يا
 

 أقايـككككككككـأكككككككككٍ ـٛككككككككه انًقــككككككككـاو نًككككككككٍ  
 

ٍ  تٓكككككككككككككا ٔإٌ تهٛكككككككككككككد  ع)ايكككككككككككككا كككككككككككككـ  ٘ ٔ 
 

 6ذطٛككككككككف تٓككككككككا ان٣ً ككككككككم ؼا ًُٛـــككككككككـا  
 

**       **       ** 

                                                             
 / . 1ٕ٘ــ  1ٕٓص /  ٔدٌوان شوقً ) الشوقٌات ( ج    ٔ
ٕ

 جورجً  : ملك الٌونان فً ذلك الوقت .   
 كرٌد  : جزٌرة كرٌت  .   ٖ
 ( . ROITER , HAVASٌتحدث عن وكالتً  روٌتر وهاواس  )    ٗ
 شخاشخ : جمع شخشٌخة وهً لعبة معروفة لألطفال فً مصر .   ٘
ٙ
 القصٌدة مإلفة من ثمانٌن بٌتاً تجد فٌها السهولة وروح السخرٌة والطرافة . 
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ًٝخٕ حُ٘خػَ ػزي حُـ٤َِ رَحىس 
ٔ
٣ِٗتَ حُؤتط٘ط٤٘٤ش ك٤٘ٔتخ حٗظٜتَص حُـ٤تٕٞ حُؼؼٔخ٤ٗتش ػِت٠ ح٤ُٞٗتخٕ ٓت٘ش  

ٛـ كؤٗ٘ؤ ٓطُٞتش كت٢ ٓتيف حُو٤ِلتش ػزتي حُل٤ٔتي حُؼتخ٢ٗ ١َرتخ  ُٜتٌح ح٫ٗظٜتخٍ ، كوتخٍ  ٖٖٔٔ
ٕ
) ٝأٓتِٞرٚ ك٤ٜتخ ٣٘تزٚ  

 أِٓٞد أر٢ طٔخّ ( :

 كككككككما فهككككككٛكٍ يككككككا ٚؽككككككهو انًعككككككك ٔانففككككككه
 

 ككككككما فهكككككٛكٍ يكككككا ٚعًكككككع انفكككككرػ ٔانُٕكككككـه 
 

 فهكككككككٛكٍ يكككككككا ٚثهكككككك  انٍككككككك ل ٔانًُكككككككٗكككككككما 
 

 3ككككككما فهكككككٛكٍ يكككككا ٚككككككن  انصكككككأن ٔانٕذـكككككـه  
 

 ككككككككككما فهكككككككككٛكٍ ٌكككككككككعٙ انًهكككككككككٕ  يقكٌكككككككككاً 
 

 ٚهافقككككككككككككـّ ٍَككككككككككككـم ٔٚرثعككككككككككككـّ أظــككككككككككككـه 
 

 ؼكككككككككٚس عككككككككٍ انَٕٛككككككككاٌ ٚٙككككككككؽم تاكٛككككككككـاً 
 

 ٔٚطـكككككككـهب يؽىَٔكككككككاً ٔٚهٓككككككككـٕ تكككككككّ ـككككككككه   
 

 أيككككككاَٙ َفككككككٕي فككككككٙ انكككككككظٗ ؼهًككككككٕا تٓككككككا
 

 2ٔتكككككانعكً فكككككٙ ذعثـكككككـٛهْا ٚهكككككع انفعكككككه  
 

 ًْككككككككككٕ قتكككككككككككهٔا أيـهاٞيككككككككككـٕن ٔفككككككككككككهٔا
 

 فعككككككككـاق عهٛٓـككككككككـى ٘ككككككككهح لنككككككككـم انفكككككككككـه 
 

 فعكككككككاشٕا ٔظاٌكككككككٕا فكككككككٙ انكككككككث٣ق تعٓهٓكككككككى
 

 ٔعكككككككى  عهكككككككٗ ظٛكككككككهآَى يُٓــكككككككـى ان كككككككـكن 
 

 ٔككككككثهَا ٔككككككككى عُٓكككككككـى عفَٕككككككا فهكككككككى ٚفكككككككك
 

 ٔعككككككٍ يككككككصهٓى ٢ٚؽٍككككككٍ انعفككككككٕ ٔانٕثككككككـه 
 

 فقــكككككككككككـاو أيٛكككككككككككه انًككككككككككك يٍُٛ تكككككككككككهقعٓى
 

 انٕفكككككككـهتثكككككككأي ِكككككككـكٚك ٢ ٚقـكككككككـٕو نكككككككّ  
 

 فثكككككككككككاقنْى يُكككككككككككـّ ْٕكككككككككككـٕن ـُٙفكككككككككككـه
 

 5كككككما انهٛككككس ٚفّككككٗ يككككٍ تككككٕاقنِ انٕٓككككه  
 

 ّٚككككككككككككـٛ ك أنكككككككككككككاٌ انف٣فـككككككككككككـح ففهْككككككككككككا
 

 ع)ككككككٛى تُككككككٙ عصًككككككاٌ ٚككككككا ؼثككككككما انففــككككككـه 
  

 نقكككككك قكككككاو فكككككٙ لا انعٕكككككه تانٕاظكككككة انكككككم٘
 

 ْكككٕ انفكككهٖ يكككٍ ـكككىٔ ذثكككاْٗ تكككّ انعٕكككه 
 

 فأؼٛـككككككككككككـا يٕاذككككككككككككاً نهعٓككككككككككككـاق ذقاقيككككككككككككد
 

 ّٚككككككككـاق نٓككككككككا لكككككككككـهعهٛككككككككـّ قْككككككككـٕن ٢  
 

٣ٝظليع حُ٘خػَ ك٢ هٜت٤يطٚ ػتٖ إٔ حَُٓتٍٞ ٛت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝٓتِْ  ٓتَ ُٜتٌح حُلتيع ، ٝإٔ حُو٤ِلتش ٓت٬ً 

حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخ  ، ٣ٝٔيكٚ رخَُأ١ حُٔي٣ي ٝحُلِْ ٝحُ٘يس ٝحُزطٖ .ػْ ٣ٜـٞ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ كْٜ ــ ك٢ ٍأ٣ٚ ؿز٘تخء ، ٝهتي أػزتض 

 حُٔؼًَش . ًُي َٛرْٜ ٝطًَْٜ ح١ٝ٧خٕ ٝػيّ ػزخطْٜ ك٢ 

ّ /  11ٔٔٛتـ ـتـ 11ًٕٔخٗض ا٣طخ٤ُخ ططٔق ا٠ُ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٤ُز٤ـــخ ٝهخٛش رؼتي إٔ حكظِتض كَٗٔتخ طتْٞٗ / 

ٝػوتتيص ح٫طلخهتتخص ٓتتغ حُتتيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤تتش ، ٝرتتيأص ط٤ٜتتت حُـتتٞ  كتت٢ ١تتَحرِْ ُظـتتي ٣ًٍؼتتش طلظتتَ رٜتتخ ٤ُز٤تتخ ، ٝأٓتتِض 

                                                             
المدٌنة المنةورة هةاجر جةده وأبةوه إلٌهةا مةن المؽةرب فولةد هةو فٌهةا ، م / من أهل  9ٓ1ٔــ  1ٕ7ٔهـ ،  ٕٖٙٔــ  ٖٕٗٔالشاعر عبد الجلٌل برادة /    ٔ

فً عهد السلطان عبد  وتوفً راجعاً من مكة إلى المدٌنة بعد أن كان فاراً إلٌها بعدما أعلن الدستور ، ودفن فً البقٌع ، وكان من رواد الٌقظة العربٌة فنفً
اضت مجلة المنهل فةً الحةدٌث عنةه ، وذكةرت أن بعةض معاصةرٌه أطلةق علٌةه لقةب أبةً العةالء ، كما أف 7ٕ٘ص ٖالحمٌد إلى القسطنطٌنٌة . األعالم ج
 . 779ص ٕ/ ، وتحدث عنه صاحب حلٌة البشر وقال إنه سرٌع البدٌهة عمٌق النقد . حلٌة البشر ج ٖٓٙص   9ٙ9ٔالمعري الثانً ، المنهل عدد ماٌو / 

 . ٖٗٔالشعر الحدٌث فً الحجاز ص ، وفً كتاب  71ٔص  ٕالقصٌدة فً حلٌة البشر ج   ٕ
 الوتر : عدم إدراك الثؤر لقتٌل قتل .   ٖ
ٗ
 أي : لم ٌدركوا مناهم التً خططوا لها . 
 الهصور الؽضنفر : اسمان لألسد القوي ، والهصر : الجذب والدفع  وعطؾ شًء رطب .    ٘
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٤ش ٝٓٔتلض حُٔتٞحكَ ح٤ُِز٤تش ، ٝأٍٓتِض اٗتٌحٍح  اُت٠ حُيُٝتش حُزؼؼخص حَُٜ٘ح٤ٗش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ، ٝكظلض حُٔيحٍّ ح٣٩طخُ

ّ / طظٜٜٔخ رؼَهِتش حُٔٔتخػ٢ ُظل٠ت٤َ ٓتٌخٕ ٤ُز٤تخ ، ٝإٔ ا٣طخ٤ُتخ ٫ط٣َتي اٟتخػش  1ٔٓٔٛـ ــ 1ٕٖٔحُؼؼٔخ٤ٗش ٓ٘ش / 

حُٞهض رخُٔلخٟٝخص ٝأٜٗخ هٍَص حكظ٬ٍ ًُي حُـِء ، ٝكخٛتَص حُوتٞحص ح٣٩طخ٤ُتش ٓتٞحكَ ٤ُز٤تخ ، ٝأُِٗتض حُوتٞحص 

ٜتخ ، ٝهٜتتلض ٓٞحٗجٜتخ ، ٝحكظِظٜتتخ ، ٌُتٖ حُٔٔتت٤ِٖٔ ح٤ُِز٤ت٤ٖ ٝحُٔظطتتٞػ٤ٖ حُٜٔت٤٣َٖ رو٤تتخىس ػ٣ِتِ رخٗتتخ حُٜٔتت١َ ك٤

ِٝٛٞح ا٠ُ ١َحرِْ ٝحٗظَٜٝح ػ٠ِ حُط٤ِخٕ ك٢ ر٘ـخ١ُ 
ٔ
، ًٝخٕ ُيػْ ح٤٣َُٜٖٔ اهٞحْٜٗ ك٢ ٤ُز٤خ أًزَ ح٧ػَ كت٢  

 ح٫ٗظٜخٍ . 

حُ٘طتخم ٝىػٔتخ  ٓخى٣تخ  ٤١زتخ  ،كوِتي ًؼ٤تَ ٓتٖ حُ٘تؼَحء ٛتٌٙ  ًٔخ إٔ كَد حُزِوخٕ ح٧ُٝت٠ ٗتٜيص حٛظٔخٓتخ  ٝحٓتغ

ح٫ٛظٔخّ ح١ٌُ ٣ؼزض إٔ " حُٔئٖٓ ُِٔئٖٓ ًخُز٤٘خٕ ٣٘ي رؼ٠ٚ رؼ٠خ  
ٕ
  " 

كٌٜح حُ٘خػَ أ٤ٖٓ ٗخَٛ حُتي٣ٖ حُِز٘تخ٢ٗ 
ٖ
٣ٜظتِ ُٔٞهتق حُٜٔت٤٣َٖ حُت٣ٌٖ طزَػتٞح رٔتوخء رتخُؾ كت٢ حُلتَر٤ٖ  

حُطَحر٤ِٔش ٝحُزِوخ٤ٗش رٔخ أٍر٠ ػ٠ِ ٤٘ٓش حُٔظ٢٘ٔ ، ًٝخٕ ٛخكزخ حُيُٝش : ح٤ٓ٧َ ٓلٔي ػ٢ِ 
ٗ
ٝػٔتَ رخٗتخ ١ٞٓتٕٞ  

٘
ٙ ك٤ٜتخ رل٠تَ حُٜٔت٤٣َٖ  ٝػِت٠ ٍأٓتْٜ ٛتٌحٕ ح٤ٓ٧تَحٕ ، ٝٝٛت   َّٞ لْٜ ٓـ٢٤ِ ٌٛٙ حُلِزش ، كوخٍ حُ٘خػَ هٜت٤يس ٗت

ح حُـ٤ٖ حٌُحٛذ ا٠ُ ٛخط٤ٖ حُلَر٤ٖ ًتَ ٓئٝٗتش ، ٝهتي حٗطِتن ح٤ٓ٧تَحٕ ٣لؼتخٕ  ْٞ رؤْٜٗ ًَحّ ٣يحٕٗٞ ح٤َُ٘ ٓوخء ، ًلَــ

 ح٤٣َُٜٖٔ ػ٠ِ حُظزَع ، كٌخٗض أ٣ٍل٤ش حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ كٞم حُظٍٜٞ :

 إلا فكككككككاٖ يكككككككاء انُٛكككككككم ِٕٚكككككككم ُٚصُككككككككٙ
 

 نًكككككككككـهمِ َٛكككككككككـ٣ً يكككككككككٍ أكفٓـكككككككككـى  ٚعكككككككككـه٘ 
 

 لا  تًا ككككككككككّْٔككككككككككم ٍٚككككككككككـرٕ٘ انُكككككككككك٣ٌٛ 
 

 ٚعـككككككككككـٕق ٔلا ٍٚككككككككككـفٕ تعٍككككككككككعكِ انؽككككككككككه   
 

 ٔنكككككككككككككـى أن َكككككككككككككـكاً نٟيٛكككككككككككككـه يؽًكككككككككككككـك
 

ِ فككككٙ انًعككككك ٌٕٚككككٍ ل٘ انقكككككن  ٕا  ٌككككٕٖ ٔككككُ
 

 ًْككككككككا كفٛككككككككا انعككككككككُٛ انًعاْككككككككك فاقككككككككـح
 

 فثاذـككككككككـا نككككككككّ لـككككككككـهاً ٔكككككككككاٌ تكككككككك٣ لــككككككككـه 
 

 ٚطٕفكككككككككاٌ تكككككككككٍٛ انُكككككككككاي ٍٚكككككككككـرعكٚآَى
 

 6فككككككأكهو تًككككككٍ ًٚككككككه٘ انُككككككٕال ٍٔٚككككككرًه٘  
 

ّ / حٗظؤٞح ك٢ حُزلَ كتؤؿَهٞح رؼتٞ حُٔتلٖ حُؼؼٔخ٤ٗتش ٟٝتَرٞح  1ٔٓٔٝ ك٤ٖ ِّٛ ح٣٩طخ٤ُٕٞ ك٢ ٤ُز٤خ ػخّ /

ر٤تَٝص ٓتتٖ حُزلتَ كتتيَٓٝح حٌُؼ٤تَ ٜٓ٘تتخ ، ًٔتتخ ٟتَرٞح حٓتتظخٗزٍٞ ٝحكظِتٞح رؼتتٞ حُـتتٍِ كت٢ رلتتَ ا٣ـتش ُٝتتْ ٣ٔتتظطغ 

                                                             
 . ٕ٘ٔالتارٌخ اإلسالمً محمود شاكر ص    ٔ
ٕ

 . ٕٓٔلصالحٌن باب تعظٌم حرمات المسلمٌن وبٌان حقوقهم والشفقة علٌهم ورحمتهم ص متفق علٌه ، من رٌاض ا   
م / مولده ووفاته فً قرٌة ) كفر متةى ( بلبنةان بةدأ ٌقةرض الشةعر وهةو فةً العاشةرة مةن عمةره ،  9ٖ٘ٔــ  11ٓٔٔالشاعر ناصر الدٌن اللبنانً : /    ٖ

م / ث/ مجلة اإلصالح لوالده أٌضاً ، وظل على ذلك مدة  199ٔكان والده ٌصدرها ثم توالها هو عام / اشتهر قبل الدستور بتحرٌر جرٌدة ) الصفاء ( التً 
، وغادة وهو مجموعة مقاالت  والبيناتوهو دٌوان شعر أٌضاً ،  واإللهامالذي استقٌنا منه هذه األبٌات  صدى الخاطرثالثٌن ، له مإلفات عدٌدة منها دٌوانه 

 . 1ٔص  ٕم ج وهً قصة . األعال بصرى
م / حةٌن نشةبت الحةرب العالمٌةة ، ولكةن 9ٔٗٔم / ولً عهد أخٌه عباس حلمً الذي خلعته برٌطانٌةا عةام /  9٘٘ٔــ  17٘ٔمحمد علً بن توفٌق /    ٗ

ٌَّن أمٌراً للبالد ، ؼادر مصر بعد الثورة ومات فً لوزان ودفن فً القاهرة ، األعالم ج   . ٖٙٓص  ٙمحمداً هذا لم ٌع
م / مإرخ وباحث ، مولده وفاته فً االسكندرٌة ، أتقن التركٌة والفرنسٌة واإلنجلٌزٌة ، صةنؾ  9ٗٗٔــ  17ٕٔعمرطوسون من أسرة محمد علً /    ٘

 1ٗص  ٘ج المكتباً كثٌرة بالعربٌة والفرنسٌة وآزر الحركة الوطنٌة المصرٌة بقلمه وماله ، وكان من أعضاءالمجمعٌن العلمٌٌن المصري والسوري . األع
. 
اللذٌن ٌمري : ٌدر وٌستخرج ، ٌستمري : ٌطلب النوال ) المعجم الوسٌط ( ،  فالشاعر ٌمدح الشعب الذي ٌبذل المال رخٌصاً إلخوانه ، واألمٌرٌن    ٙ

  ٘ٔجمعا التبرعات للشعب اللٌبً المجاهد ، واألبٌات من قصٌدة ) فم الدهر ( دٌوان صدى الخاطر ص
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َّٞ حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ ػِت٠ ر٘تخء حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ حَُى ػ٤ِْٜ ك٤ِْ ُْٜ أٓطٍٞ ه١ٞ ، ٓٔخ كيح رخُ٘خػَ أ٤ٖٓ ٗ خَٛ حُتي٣ٖ إٔ ٣لت

أٓطٍٞ ٨ٔ٣ حُزلَ ٣ٝيكغ ػٖ ٓٞحٗت حُيُٝش اؿخٍس حُٔـ٤َ ٝٓطٞس حُٔؼظي١ 
ٔ
 : 

 ْكككككككم ت ٛكككككككه اٌٞكككككككطٕل ذ ؽًكككككككٗ انص كككككككٕن
 

 4ٚكككككككككٕو ٚكككككككككمكٙ نهؽكككككككككهب لا  انٍـكككككككككـعٛه  
 

  ٍ  ٚكككككككٕو ٚؽككككككككٙ انعثكككككككاب ذًهككككككك ِ انٍككككككككف
 

 3...فكككككككككككككك٣ج تانهاٌــكككككككككككككككـٛاخ ذًــكككككككككككككككـٕن  
 

 ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ : 

 ٚؽًكككككككٙ ش ٕنَكككككككا ـٛكككككككه أٌكككككككـطٕلنكككككككًٛ 
 

 نككككككككككّ فككككككككككٙ انثؽككككككككككـان ِــككككككككككـأٌ ـطٛككككككككككه 
 

 كهًكككككا ظكككككـاء ـا ٙكككككـاً نعكككككط انثؽــــــــكككككـه 
 

 2ٚقكككككككككككككٕل اٞعككككككككككككككاء ظكككككككككككككاء شثٛــكككككككككككككـه  
 

ػتتْ ٣ِظلتتض حُ٘تتخػَ اُتت٠ ح٬ُٛتت٤ٖ رز٘تتخء حُوٜتتٍٞ ٝط٤٣ِٜ٘تتخ رتتؤر٠ٜ حُلِتتَ ٓ٘٘تتـ٤ِٖ ػتتٖ ح٫ٓتتظؼيحى ٤ُتتّٞ حُتتٞؿ٠ 

 : رظَٛخص ح٧ٍٓٞ ، ك٤وٍٞ ُْٜ ٓٞروخ  ٝٗخٛلخ  

 نكككككككككًٛ ٚ ُٛـكككككككككـم ٚكككككككككٕو ٚأذٛكككككككككم أٌـكككككككككـطٕ
 

كككككككككككككككان  انًكككككككككككككككمـٕن   5ل اٞعكككككككككككككككاق٘ َٙ 
 

 إٌ تُٛاَككككككككككككككككم انقٕككككككككككككككككـٕن ٔأٌـككككككككككككككككـطٕ
 

 6نكككككككككككككككككم ٔاِ ذفـكككككككككككككككككـالل ٔقٕــكككككككككككككككككـٕن 
 

 نككككككككًٛ قٌٔ اٌٞكككككككككطٕل ٚككككككككا قكككككككككٕو ؼكككككككككاو  
 

كككككككككككككككـفٕن   كككككككككككككككـهٔط ٔانثٍ   7ذهذعٛكككككككككككككككّ فــا
 

٣ٝلَى حُ٘خػَ ه٤ٜيطٚ ) حُلَد حُظخُٔش ( 
1
/ ك٤وخ١زٜتخ  1ُٕٔٔطَحرِْ كت٢ كَرٜتخ ٟتي ح٣٩طتخ٤٤ُٖ ػتخّ /  

 ٟٓٞلخ  ًؼَس حُيٓخء حُظ٢ ٓلٌض ىكخػخ  ػٜ٘خ ٝرؼؼخ  ُِٔـي ٝحُٔئىى ك٤ٜخ :

 قان انككككككٕـٗ ْككككككم ٌككككككقد ظهعككككككاء  انكككككككٚى
 

 9فأيهعككككككككككد أو ٌككككككككككقاْا يككككككككككٍ تُٛككككككككككم قو 
 

 أكـكككككككـهو تعهعكككككككاء ٚ كككككككـهٔٚٓا انُعٛكككككككـع فككككككك٣
 

 
 

 12ذُفكككككككم ُٚثكككككككد فٛٓككككككككا انًعكككككككك ٔانكككككككككهو
 

ـٜخ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧رطخٍ : َّٓ  ٣ٝٔيف أر٘خءٛخ حُٔيحكؼ٤ٖ ػٜ٘خ ٣ٝوَٜٗخ رٌٔش هي٤ٓش  كوي أ

 ٔؼثكككككككككككما انككككككككككككان ٚؽًٛٓـكككككككككككـا ـطانفكككككككككككح
 

  11ذعه كككككككى انككككككككْه يكككككككُٓى كٛكككككككف ٚعرــكككككككـىو  
 

                                                             
ٔ

 / . ٓٗٔــ  1ٖٔدٌوان صدى الخاطر : من قصٌدة " فً سبٌل األسطول " ص /    
ٕ

 ( . ٖٗٔالثؽور : الموانئ ، ذكت النار : اشتد لهٌبها  ) المعجم الوسٌط ص    
ٖ

ضخمة تضطرب منها رمال  تمور : تضطرب وتموج ، ، الراسٌات : الجبال العالٌة الذاهبة فً األعماق ، شبه السفن الضخمة فً البحر الفسٌح بجبال   

 الصحراء .
 ثبٌر  : جبل بظاهر مكة .   ٗ
 النضار : الذهب الخالص ، والمعنى : إذا لم ٌصرؾ الذهب فً تجهٌز الجٌوش للمعركة  وفً بناء األساطٌل فلن ٌفٌد صاحبه ٌوم الشدة .   ٘
ور فً الشطر األول : البٌوت الضخمة الواسعة ، والقصور الثانٌة : اإلهمال فً هذا البٌت حكمة زادها جماالً الجناس التام فً كلمة القصور ، فالقص   ٙ

 والتقصٌر .
 فروق : استانبول ، البوسفور : المضٌق الواصل بٌن بحر مرمرة والبحر األسود ، وتقع استانبول على جانبٌه .   7
 . ٖٙدٌوان صدى الخاطر   ص    1
زونة ؼٌر السهلة  ، أمرعت  ومرع : أصاب الكأل فؤخصب . والمعنى : لم ٌسق الماء أرضك ٌا طرابلس بل الجرعاء : األرض ذات الُحـزونة  ، والح   9

 بل دماء أبنائك المجاهدٌن فؤخصبت عزة وكرامة .
 النجٌع  : دم الجوؾ .  ٓٔ
 ؼطارفة  :  مفردها ؼطرٌؾ ، وؼطارؾ : السٌد الكرٌم .   ٔٔ
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 ذكككككككا  نكككككككٕ نكككككككى ٚككككككككٍ فكككككككٙ يككككككككح ؼكككككككهو
 

 ٚؽعكككككككككّ انُكككككككككاي ا قهكككككككككـُا إَكككككككككّ انؽكككككككككهو 
 

٣ٝٔيف حُـ٘ي١ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ ؿٜخىٙ ك٢ كَد حُزِوخٕ كٜتٞ ٣ٔتؼ٠ اُت٠ حُوظتخٍ ٓٔتَػخ  ٣ِزت٢ ٗتيحء حُت١ٖٞ ٣ٝتيحكغ 

ػ٘ٚ  ٣ٝٔ٘غ ػٖ ػَٟٚ ح٧ػتيحء ٣ٝؼِتٖ ُِؼتخُْ أؿٔتغ إٔ حُزِوتخٕ هطؼتش ٓتٖ ىُٝتش آٍ ػؼٔتخٕ ح٩ٓت٤ٓ٬ش ٣لتي٣ٜخ حُ٘تخّ 

رؤٍٝحكْٜ 
ٔ
 ، ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ : 

ٌ  ًْايككككككككككككا  عٓكككككككككككككذم ٚككككككككككككااتٍ عصًـككككككككككككـا
 

 فهكككككككككى ذثكككككككككـهغ إنكككككككككٗ انككككككككككاعٙ ٌكككككككككـهٚعا 
 

 ِككككككككككككثثد عهككككككككككككٗ انرًككككككككككككهي تانهواٚككككككككككككـا
 

 ٔكُككككككككد إنككككككككٗ انككككككككٕـٗ ذٕككككككككثٕ ن٘ككككككككٛعا 
 

 ُٚاقٚككككككككككككككم انؽًككككككككككككككـٗ نرككككككككككككككـمب عُككككككككككككككـّ
 

 فهاكككككككككة  ا ٔقكككككككككم قعكككككككككٕخ فركككككككككٗ ٌكككككككككـًٛعا 
 

 يُعككككككككككككد انعككككككككككككهٖ أٌ ٚعكككككككككككككٔ قَككككككككككككٙء
 

 عهٛكككككككككككككـّ فٛانكككككككككككككّ عه٘كككككككككككككـاً يُٛــكككككككككككككـعا 
 

 فرعهـكككككككككككككككـى أيكككككككككككككككـح انثهقكككككككككككككككـاٌ أَ كككككككككككككككـا
 

 4فكككككككككككًكٖ نٓكككككككككككـ٣ل قٔنرُـكككككككككككـا ظًٛـكككككككككككـعا  
 

ٌٝٛح حَُٛخك٢ 
ٖ
ٗخػَ حُؼَحم ح٤َُٜ٘ ٣ؤر٠ ػ٤ِٚ ى٣٘ٚ ٝأهٞطتٚ ُِٔٔت٤ِٖٔ ا٫ إٔ ٣٘تخًٍْٜ كتَكْٜ ٝطتَكْٜ ،  

كل٤ٖ ٛخؿْ ح٣٩طخ٤ُٕٞ ١تَحرِْ حُـتَد ُِٔتَس ح٧ُٝت٠ ٝػتخىٝح ٣ـتَٕٝ أ٣ًتخٍ ح٣ُِٜٔتش ، ٝحٗزتَٟ حُ٘تؼَحء ٣٘ت٤يٕٝ 

ٓويٓظْٜ ٣ؼظِ رَٜ٘ هللا ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ِٜٝأ ٖٓ اىرخٍ حُط٤ِخٕ ح٤ُِٜٖٓٝٔ ، ك٤وٍٞ رخَُٜ٘ حُٔز٤ٖ ، ًخٕ ٗخػَٗخ ك٢ 
ٗ
 : 

: 

 ْككككككككٕ انُٕككككككككه يعقككككككككٕق تهاٚرُككككككككا انؽًككككككككها
 

 عهكككككٗ أَكككككّ فكككككٙ انؽكككككـهب مٚرُكككككا انكثكككككهٖ 
 

 ؼهٛفكككككككككاٌ يكككككككككٍ َٕكككككككككـه يثٛكككككككككـٍ ٔناٚكككككككككح
 

 تكككككـّ ٔتٓككككككـا َعهككككككـٕ عهككككككٗ ـٛهَككككككا قكككككككنا 
 

 نككككككككك ٍ أقتكككككككككه انطهٛـكككككككككـاٌ عُكككككككككك كفاؼُكككككككككـا
 

 ِكككككععاَُا عكككككمنافككككك ٌ نٓكككككى فكككككٙ تطكككككُ  
 

ّ / ٝحٓتظزخكض أٍٟتٜخ  1ٕٔٔكبًح ٓخ أػخىص ا٣طخ٤ُخ رؼي ٓ٘ش ٛـٜٞٓخ ػ٠ِ ١َحرِْ ٝىهِظٜخ ػ٠ِ كت٤ٖ ؿتَس ػتخّ /

ٝأًُض أِٜٛخ ٛخف حُ٘خػَ ٤ٛلش حُلَد ٝٛخؿْ حُٔي٤ٗش حُِحثلش حُظ٢ ٣يػ٤ٜخ حُـَد 
٘
 : 

كككككـه أٚٓكككككا انّكككككهط نهؽكككككهب  ً  أ٢ آَكككككٗ ِٔ
 

 6انكرككةٔقث ككـم ـككهان انٍككٛف ٔاٌككم  ْككٕٖ  
 

  ٌ  ٢ٔ ذ رككككككككككهضـن إٌ قٛككككككككككم : عٕككككككككككه ذًككككككككككك 
 

 فككككك ٌ انككككككم٘ قكككككانِٕ يككككككٍ أككككككمب انكككككككمب 
 

 ٔيكككككككا ٚ ـكككككككم انطهٛكككككككاٌ تانكككككككمَة ٔؼككككككككْى
 

 ٔنكككككككٍ ظًٛككككككع ان ككككككهب ٚ ـككككككم تانككككككمَة 
 

                                                             
 ، كانت تتبع السٌادة العثمانٌة . بالد البلقان : البوسنة والهرسك وما حولها  ٔ
 دٌوان  صدى الخاطر ، من قصٌدة إلى الجندي العثمانً .  ٕ
ٖ

    / ً م / شاعر عراقً من أعضاء المجمع العلمً بدمشق ، ولد فً بؽداد ونشؤ بها ، اشتؽل بالتعلٌم ، انتخب نائباً فً  9ٗ٘ٔــ  177ٔمعروؾ الرصاف

ألولى عمل فً دمشق مدرساً لألدب العربً ، ثم عاد إلةى بؽةداد وأصةدر جرٌةدة األمةل ، وتقلةب فةً المناصةب وصةار المبعوثان العثمانً ، وبعد الحرب ا
 . 1ٕٙص  7عضواً فً مجلس النواب وكان خطٌباً لثورة رشٌد عالً الكٌالنً ، كان عالً األسلوب ، وصافـاً مجٌداً  ، األعالم ج

ٗ
 . 1ٕٗدٌوان الرصافً ص    

٘
 / . 1ٔٗــ  71ٗ/  نفس المصدر ص  

ٙ
ل على السٌؾ واعتمد علٌه ألنه أصدق من الكتب ، وهذا القول مؤخوذ من قول أبً تمام     ِِ  ؼرار السٌؾ : حده ، والمراد من قوله هذا : عَو

 السٌؾ أصدق إنباء من الكتب      فً حده الحد بٌن الجد واللعب                       
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 كْٜ ح٣ٌُٖ ٗـؼٞح حُط٤ِخٕ ػ٠ِ حكظ٬ٍ ١َحرِْ ٝىػخ ُْٜ حُزخرخ :

 فهكككككككك٢ْٕ ى  نككككككككى ٚككككككككُقٗ انعٓككككككككـك َككككككككاقٗ
 

 ٢ٔ ٘ككككككاع ؼكككككك  فككككككٙ ٚككككككهاتهً ان ككككككهب 
 

 ٔيكككككككككا قعـكككككككككـٕج انثاتكككككككككا نككككككككككى يٍكككككككككرعاتح
 

 فقككككككك أـٙككككككثد ٚ ٕاكككككككـى ـٛككككككهج انككككككهب 
 

ََّ رز٘ـخ١ُ ك٤وٍٞ : ََّ رزَهش ٖٓ ىٓخٍ ٣ٝؤُْ ُٔخ ك  ٣ٝؤ٠ٓ حُ٘خػَ ُٔخ ك

 أيكككككككككا ٔانعكككككككككـ٣ ٚكككككككككا أنٖ تهقكككككككككح إَُكككككككككـا
 

ا  تانثكككككككانق انعكككككككمب   نُّكككككككهط يكككككككٍ ظكككككككه 
 

 ٔٚككككككا أْككككككم تُ ككككككاو٘ ٌككككككـ٣و فقككككككك قٙككككككد
 

 ٔككككككٕانيكى ؼكككككك  انًككككككٕاٍٚ فككككككٙ انكككككككمب   
 

٣ٝؤٓق حُ٘خػَ إٔ حُز٬ى حُِٔٔٔش ك٢ حَُ٘م ُْ طٔظطغ ٗـيس ١تَحرِْ ٝأهٞحطٜتخ ُزؼتي حُٔٔتخكش ُٝٞؿتٞى حُزلتَ حُت١ٌ 

 ٣لٍٞ ىٕٝ ًُي ، ػْ ٣٘ـغ ح٢ُٓٞ٘ٔ ٝؿ٤َٙ ػ٠ِ ٓي ٣ي حُؼٕٞ ُِٔـخٛي٣ٖ :

 ٚعـكككككككككككـى  عهُٛكككككككككككـا أْكككككككككككم تهكككككككككككـح أَككككككككككككى
 

 ذكككككككٔن عهٛكككككككـى تانكيككككككـه نؼككككككٗ انؽكككككككـهب 
 

 َعـكككككككككـكـ  ٔأَككككككككا إلا يككككككككا ذٍـككككككككـر ٛصٌٕ نككككككككى
 

 إنٛكككككككـى عهككككككٗ تعككككككـك انًٍككككككافح يككككككـٍ قنب 
 

 ٔقكككككككككككـك عهكككككككككككـى اٞعكككككككككككـكاء أٌ ٌكككككككككككٕٛفُا
 

 ذًهًككككم فككككٙ اٞـًكككككاق ِككككٕقاً إنككككٗ انٙكككككهب 
 

 ٔنككككككككٍ ْكككككككٕ انثؽكككككككه انكككككككم٘ ؼكككككككال تُُٛكككككككا
 

ككككـه انقككككة     ً ـ  ٙ  1فهككككى ٍَككككرطع وؼفككككاً عهككككٗ ان
 

ٌٝٛح ٗخػَ ١َٜٓ ٓلذ ُِو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ٤ُِِٖٔٔٔٝ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ، اٗٚ أكٔي حٌُخٗق 
ٕ

ٝهق ٗؼَٙ ُِتيكخع 

ػتتٖ حُيُٝتتش حُؼ٤ِتتش حُؼؼٔخ٤ٗتتش ، كٌتتخٕ ٣لتتَف ٫ٗظٜتتخٍحطٜخ ، ٣ٝؤٓتت٠ ُٜٔتتخثزٜخ ، ِٓتتي هِزتتٚ كتتذ اهٞحٗتتٚ كتت٢ ٤ُز٤تتخ اً 

َٓ رَه٤تش اُت٠ ه٤ِلتش حُٔٔت٤ِٖٔ ٓلٔتي ٍٗتخى ّ ، كـَى َُْٜ٘ٛ ٝٓيكْٜ ، ٝأٍ 1ٔٓٔحٓظطخػٞح ٍىَّ ح٣٩طخ٤٤ُٖ ػخّ 

٣ؼِٖ ٫ٝءٙ ٣ٝيػٞٙ ا٠ُ ح٫ٓظَٔحٍ ك٢ آٍخٍ حٌُظخثذ ا٠ُ ر٬ى ح٤ُِٖٔٔٔ ُِـٜخى 
ٖ
: 

 انً يُـككككككككككككككككككـٌٕ إنٛككككككككككككككككككم يٍككككككككككككككككككرثقَٕا
 

 نميانْككككككككككككككككككـى ٔقٚانْككككككككككككككككككـى فاقَٔككككككككككككككككككا 
 

 فاؼّكككككككككككككك كرا ثكككككككككككككم انركككككككككككككٙ أعككككككككككككككقذٓا
 

 نهؽككككككككككككك  أتهكككككككككككككط ٔانهظكككككككككككككاء يرُٛكككككككككككككـا 
 

 رَ ٣لظٌْ ا٤ُي ك٢ أٍٓٞٙ كخُوٞس ٢ٛ حُؼيٍ ٝحُل٤خس :٣ٝئًي إٔ حُوٞس طـؼَ حُؼيٝ ٣َٛزي 

 ٔاذككككككككككككه  نقٕذككككككككككككم انهْٛثككككككككككككح ؼكًٓككككككككككككا
 

 ذعككككككككككككك انعـككككككككككككـكاج إنٛككككككككككككم ٚؽركًَٕككككككككككككا 
 

 فككككككككك لا ايرهككككككككككد انُكككككككككاي فكككككككككٛٓى ـانثكككككككككاً 
 

 فقككككككككككككك ايرهكككككككككككككد انعكككككككككككككل ٔانقإََككككككككككككا  
 

ػتٖ ػ٣َ٘تٚ  ػْ ٣ٔظؼَٝ حكظ٬ٍ كَٗٔخ ُِٔـَد حُؼَر٢ ٝططخٍٝ ا٣طخ٤ُتخ ػِت٠ ٗتؼذ ٤ُز٤تخ حُت١ٌ ىحكتغ ىكتخع ح٧رطتخٍ

 ٣وٞىْٛ اهٞحْٜٗ ح٧طَحى ٝطيػْٜٔ َٜٓ ُحىح  ٬ٓٝكخ  ، ٝط٠٘ٔ ُٞ ًخٕ ٓؼْٜ ٣ٞح٤ْٜٓ ر٘لٔٚ :

                                                             
ر : جمع ضامر ، وهو   ٔ  الحصان القلٌل اللحم ، الالصق البطن ، والقب جمع أقب وهو الدقٌق الخصر من الخٌل . الضمَّ
م / شاعر مصري قوقازي األصل مال إلى الموسٌقا ٌنفس بها عن كربه ، واتهم بالدعوة إلى  9ٗ1ٔــ  171ٔالشاعر أحمد الكاشؾ بن ذي الفقار /    ٕ

اس حلمً فرضً عنه ، وأمره باإلقامة فً قرٌته ) القرشٌة ( فكان الٌبرحها إال مستتراً ، له دٌوان شعر إنشاء خالفة عربٌة فتدارك أمره عند الخدٌوي عب
 . ٕٗٔص  ٔفً جزأٌن ، األعالم ج

 / . 1ٙٔــ  1ٖٔص /  ٔدٌوان الكاشؾ ج  ٖ
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 نؽقكككككككككككد تركككككككككككًَٕ ٔانعىا كككككككككككـه ت ركككككككككككـح
 

ُل فهٛـثكككككككككككككـٓا انثاكـككككككككككككـَٕا   اكـككككككككككككـ  1يه 
 

 ٔأتككككككككد عهككككككككٗ انعككككككككاق٘ ٚككككككككهاتهً ٔيككككككككا
 

 ذفكككككمخ ٌككككككٕٖ يٓــكككككـط اٞتككككككاج ؼٕككككككَٕا  
 

ٛــككككككككككككـكل ٚكككككككككككككته أيككككككككككككهْى ٌٍٕٔٚككككككككككككٓى  ٔض
 

ايَٕـككككككككـا    ٕ ـككككككككـكل يككككككككٍ اٞذـككككككككـها  ق ٛـ  4ٔض
 

 ٚكككككككا أـكككككككد يٕكككككككه ٔفكككككككٙ ؼّكككككككاْا ظًكككككككهج
 

 نثٛـــككككككككككـم ؼرككككككككككٗ ٚكرفككككككككككٙ انكاعـَٕككككككككككـا 
 

 تعصـككككككككككـد إنٛككككككككككـم تىاقْككككككككككا ٔذككككككككككٕق نككككككككككٕ
 

 تعصككككككككككد إنٛككككككككككم انعـككككككككككـُك يثرـكنُٚــككككككككككـا 
 

 ٚكككككككككككانٛرُٙ ٌكككككككككككاٚهخ تـعـصركككككككككككـٓا عٍكككككككككككٗ
 

 أاأـٌكككككككككٕ ظهٚؽـكككككككككـاً أٔ أـٛكككككككككس ٚعُٛكككككككككـا 
 

 ػْ طَحٙ ٣ٜـٞ ح٣٩طخ٤٤ُٖ حُلخ٣ٍٖ ٣ٝٔوَ ْٜٓ٘ ، كوي َٛرٞح َٓحػخ  طخ٤ًٍٖ أِٓلظْٜ ٤َٓٝطْٜ كـٜ٘ٔخ حُٔـخٛيٕٝ : 

 ٚكككككككككككككا مل نٔيكككككككككككككح ذطهثـكككككككككككككـٌٕ أياَٛكككككككككككككاً 
 

 ـرـ كككككككككككككككـانح أو ذطهثـكككككككككككككككـٌٕ يَُٕـكككككككككككككككـا    
  

ٌٔ انؽكٚكككككككككككـك ٔنؼرـ كككككككككككـى    ظ كككككككككككرى ذعكككككككككككـه 
 

 تؽكٚكككككككككككى فكككككككككٙ انٛــكككككككككـى  ي هـٕنُٛــكككككككككـا 
 

 انهٕٛزأـًٍكككككككككحْكككككككككاذٕا انكككككككككم اب إنكككككككككٗ 
 

 يُٓككككككككككـى أتككككككككككاقٔا يُكككككككككككـى ـًٍُٛـــككككككككككـا 
 

ٙ  فكككككككككك َكى  ٔاٌركـككككككككككـصهٔا انككككككككككىاق انّككككككككككٓ
 

 ٣ٌٔؼكككككككككككككـى ٔانككككككككككككىاق يأـٕلَٔـــككككككككككككـا 
 

أٓخ ٗخػَ ح٤َُ٘ كتخكع ارتَح٤ْٛ 
ٖ

كبٗتٚ ُٔتخ ٍأٟ حُط٤ِتخٕ ىهِتٞح ١تَحرِْ ٝكؼِتٞح ح٧كخػ٤تَ ٝهتخْٜٝٓ أٛتَ حُت٬٤ى 

 ٍَّ م ٌٛٙ حُٞحهؼش ٝٓوَ ٖٓ حُٔؼظي٣ٖ ٝكٌٍ أَٛ حَُ٘م ٖٓ ١ٔغ أَٛ ٝهظِٞح ًؼ٤َح  ٖٓ ؿ٘ٞىْٛ كلَٝح ا٠ُ أٓطُْٜٞ أ

حُـَد كوخٍ 
ٗ
: 

 ًٚـككككككككـع أنقككككككككٗ عككككككككٍ ان ـككككككككـهب انهصـككككككككـايا
 

 فاٌكككككككرف  ٚاِكككككككهط ٔاؼكككككككمن أٌ ذُايـكككككككـا 
 

ُٝٔخ أًؼَ حُٔـخٛيٕٝ حُوظَ ك٢ حُؼيٝ حٗظوْ روظَ حُ٘ٔخء ٝحٌٍُح١ٍ ٝح٤ُ٘ٞم ٝح٠َُٟٔ ، ُْٝ ٣َكٔٞح ١ل٬  ٫ٝ كظ٠ ، 

 حُيٍٝ ػ٠ِ ٓخ٤ًٜ٘خ :ٝأكَهٞح 

 يكككككككككككاقخ اٞنٖ تُـكككككككككككـا ؼكككككككككككٍٛ اَرّكككككككككككد
 

 يـككككككككـٍ قو انقرككككككككـهٗ ؼككككككككـ٢٣ً ٔؼككككككككـهايا 
 

 ععكككككككككككككـى انطهٛكككككككككككككـاٌ عكككككككككككككـٍ أتطانُكككككككككككككـا
 

ا يـككككككككـٍ لنانُٚككككككككـا انؽٍككككككككـايا  ٕـ  فأعككككككككـها
 

 كثكككككككككككككككككـ هْٕى ا قكككككككككككككككككـرهْٕى ا يصـ كككككككككككككككككـهٕا
 

 تككككككمٔاخ انفكككككككن ا ٚاؼـككككككـٕا تانٛرـايككككككـٗ 
 

 ٔنككككككككككـى 5لتؽككككككككككٕا اِٞككككككككككـٛاؾ ٔانىيُككككككككككٗ
 

ـثكككككـقٕا ــ٣يككككككـاٚهؼًكككككٕا    ٚفكككككـ٣ً ٔنكككككى ٚـ 
 

                                                             
 م / .  9ٔٓٔم / ومراكش عام /  11ٔٔم / وتونس عام / 1ٖٓٔاحتلت فرنسا الجزائر عام /    ٔ
ٕ

 صٌد : جمع أصٌد  كل ذي حول وقوة وطول من ذوي السلطان ، قوامون : أوصٌاء .   
م / عاش ٌتٌماً ، اشتؽل مع بعض المحامٌن ثم دخل الكلٌة الحربٌة وسافر فً حملة إلى  9ٖٕٔــ  17ٔٔافظ إبراهٌم / ححافظ إبراهٌم : واسمه محمد    ٖ

، واشتؽل  دهة سرٌة وطنٌة اكتشفها اإلنجلٌز فُسـِرَح من الجٌش مع من سرح ، رعاه الشٌخ محمد عبالسودان فؤقام فً سواكن والخرطوم ، ثم ألؾ جمعٌ
 م / ، كان قوي الحافظة حاضر النكتة ، له ؼٌر دٌوانه : سطٌح وؼٌرها . 9ٕ7ٔبجرٌدة األهرام ولقب بشاعر النٌل عام / 

 / . 1ٖٓدٌوان حافظ إبراهٌم ص /   ٗ
 الزمنى : المرضى بمرض مزمن .   ٘
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 أؼهقكككككككككـٕا انككككككككككٔن اٌرؽهكككككككككـٕا ككككككككككم يكككككككككا
 

 ؼـككككـهيد )٢ْككككا٘( فككككٙ انعٓككككك اؼرهايككككا 
 

أٓخ حُزخرخ ك٢ ٍٝٓخ كوي رخٍى ٌٛٙ حٌُٔحرق ، كٌؤٕ ح٩ٗـ٤َ ؿخء ُِوظَ ٫ ٬ُِّٔ 
ٔ
: 

 تككككككككككككان  انًطككككككككككككهاٌ فككككككككككككٙ أعًانٓـككككككككككككـى
 

 4فٍككككككككـهِٕ تككككككككان  انقــككككككككـٕوا ع٣يككككككككـا  
 

 إَعٛهٓــكككككككككككككككككـى  أتٓـكككككككككككككككككـما ظاءْـكككككككككككككككككـى 
 

 ميكككككككككهاً ٚهقكككككككككٙ عهكككككككككٗ اٞنٖ ٌككككككككك٣يا 
 

 كّككككككككككـفٕا عككككككككككٍ َٛككككككككككح ان ــككككككككككـهب نُككككككككككـا
 

ا عككككككٍ أفكككككك  انّككككككهط ان)٣يككككككا  ٕـ هككككككـا  ٔظا
 

 اً طَى ؿ٤٘ٚ ٓئٗش ػظ٤ٔش ٬ٓٝكخ  ًؼ٤َح  : فكرٕن٣ٝٔوَ حُ٘خػَ ٖٓ ِٓي ح٣٩طخ٤٤ُٖ  

 ـث ككككككككككككـهٔا ) فكرـككككككككككككـٕن ( عُـككككككككككككـا إَككككككككككككّ
 

 أقْكككككككككُ انعانـكككككككككـى ؼكككككككككـهتاً َٔ)ايكككككككككـا 
 

أأقْككككككككككككككككُ  ٔـ  انعــككككككككككككككككـانى نًـككككككككككككككككـا أٌ ناا
 

 ظّٛككككككّ ٍٚككككككث  فككككككٙ انعككككككه٘ انُعايككككككـا 
 

 نككككككككككى ٚقككككككككككف فككككككككككٙ انثـــككككككككككـه إ٢ نٚصًككككككككككـا
 

 ٍٚـككككككككككـهى اٞنٔاغ أٔ ٚهقككككككككككٙ انىيايككككككككككا 
 

 ؼاذـككككككككككككككـى انطهٛككككككككككككككـاٌ قـككككككككككككككـك قهكذُككككككككككككككـا
 

ككككككككككـح َمكهْـكككككككككككـا عايكككككككككككاً فعايكككككككككككـا  ـ   يُـ
 

جً  ـككككككككككككككـك   أَككككككككككككككد أْـككككككككككككككـكٚد إنُٛـــككككككككككككككـا ع 
 

 ٔنثاٌـككككككككككككككـاً ِٔككككككككككككككـهاتاً ٔٚعـايككككككككككككككـا 
 

 ٣ٌٔؼكككككككككككككـاً ككككككككككككككاٌ فكككككككككككككٙ أٚكٚكــــكككككككككككككـى
 

 لا ككككككككككـ٣ل ف ـكككككككككـكا ٚاـفكككككككككه٘ انع)ايكككككككككـا 
 

ّ ًٝؼتَص حُٜٔتخثذ كت٢ حُيُٝتش حُؼؼٔخ٤ٗتش ، ٝؿتيٗخ  1ُٕٔٔٝٔخ ًخٗض كتَد حُزِوتخٕ حُظت٢ طت٠ُٞ ًزَٛتخ حُتَّٝ ػتخّ 

حُ٘خػَ أكٔي حٌُخٗق ٣ؤُْ ُٔخ ٣ـ١َ ، ك٤وِي ٌٛح ح٩كٔخّ ٗؼَح  ٣ٝوٍٞ 
ٖ
: 

ً حـطٕتكــكككككككككككـى ٚكككككككككككا مل عصًكككككككككككاٌ  ـكككككككككككـ  ظا
 

 ٔنكُكـككككككككككـى أقككككككككككٕٖ عهٛٓككككككككككا ٔأقكككككككككككن 
 

 أيكككككككككككٍ قٔنكككككككككككح يعٓـكككككككككككـٕقج تفهٍٚـككككككككككككـح
 

كككككككككككـه   ً اَــكككككككككككـح ذرُ  ٕ  2إنكككككككككككٗ أنتكككككككككككـع ـ
 

٣ٝؼيُّ ٌٛٙ حُلَد ٛت٤ِز٤ش ًتخكَس رتَ ٛت٢ حُ٘تَى رؼ٤٘تٚ ، ٣ٝزت٤ٖ إٔ حُٜ٘تخٍٟ ُتْ ٣لؼِتٞح رٔتخ أٓتَْٛ رتٚ ػ٤ٔت٠ ػ٤ِتٚ 

 ح٬ُّٔ ٖٓ ٓٞىس ٝكٖٔ أه٬م ، رَ ٓؼٞح ا٠ُ حُزـ٢ ٝحُظِْ :

 ٔهٛثٛــكككككككككككـح ٚكككككككككككا قـكككككككككككـٕو أو عُٕهٚكككككككككككـح
 

 ؼككككككهٔتكى   ٔانكككككككٍٚ ْككككككما أو انّككككككـه    
 

 ٔظٛهاَكككككككككككككـى أعكا كـككككككككككككـى أو ؼًاذكككككككككككككـى 
 

 ٔأعكككككاء عٍٛككككٗ انًٍككككهًٌٕ أو انرككككه    
 

 فٓكككككم ككككككاٌ عٍٛكككككٗ ٚطهكككككة انصكككككأن تانفُكككككا  
 

 ْٔكككم ككككاٌ يكككٍ أـ٣قكككّ انث كككٙ ٔانفركككـم   
 

                                                             
ٔ
 / . 1ٔٗــ 71ٗكان الشاعر معروؾ الرصافً قد طرح هذه الفكرة حٌن تحدث عن حرب طرابلس ، دٌوانه ص /  
مة ، وأولئك ذ هذا دٌدن النصارى والكافرٌن ، وقد وضح القرآن الكرٌم كرههم للمسلمٌن وأنهم الٌرَعـْون عهداً وال ذمة ) ال ٌرقبون فً مإمن إالً وال   ٕ

 . ُٔٔهـُم المعتدون ( .سورة األنفال اآلٌة 
 . 17ٔى٣ٞحٗٚ ٙ    ٖ
 حُيٍٝ ح٧ٍرغ ٢ٛ حَُٜد ٝحُزِـخٍ ٝح٤ُِٖٞٗ ٝحُـزَ ح٧ٓٞى .   ٗ
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٣ٍٜٝٞ ٤ًق ؿخء ح٧ػيحء رَح  ٝرلَح  ٣َ٣يٕٝ اٜٗخء حُو٬كش كِٔخ حٗتظٌض حُيُٝتش حُؼؼٔخ٤ٗتش اُت٠ ح٩ٗـ٤ِتِ ٝحُلَٗٔت٤٤ٖ 

ٓخ كؼِٚ حَُّٝ ٝحُ٘ٔٔخ٣ٕٝٞ طٌَ٘ ٛئ٫ء ، كؼخى حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ا٠ُ حُوظخٍ ٝحُـٜخى ، كٌٜح أ٠ُٝ ٖٓ حُظٔتخّ حُٜ٘تَس ٓتٖ 

 :٠ِ ٍؿْ ٖٓ ٍؿْإ حُو٬كش ٓظزو٠ ػأػيحء حُي٣ٖ ػْ ٣وٍٞ رؼوش 

 أفكككككككٙ ككككككككم تكككككككـه  ٚؽًكككككككم انّكككككككـه ظؽفكككككككم 
 

 ٔفككككٙ كككككم تؽككككـه  ٚهذًككككٙ تككككاٞلٖ فهككككم   
 

 ِكاككككككككككككـى إنكككككككككككٗ أِٛاعككككككككككككـى فرُككككككككككككـهٔا
 

 فعككككككاق إنكككككككٗ أٌككككككـٛافّ ٔانقُكككككككا ّٚـكككككككـكٕ 
 

 ذفكككككككككككـه  انعثكككككككككككال انهاٌـكككككككككككـٛاخ عهكككككككككككٛكى
 

 ٢ٔ ذُقٙككككككٙ ْككككككـم٘ انف٣فككككككح ٔانًككككككـهم  
 

٣ٜٝتق أػتَ حُٜٔتت٤زش حُظت٢ كِتتض رخُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ كت٢ ٛتتٌٙ حُلتَد ػِتت٠ ح٧ٜٓتخٍ ح٩ٓت٤ٓ٬ش ، كخُؼ٤تتي ُت٤ْ ػ٤تتيح  

ََّ ر٤ض هللا حُلَحّ ٝكـخؿٚ هي رِـظْٜ هٔخٍس حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ كتؤؿلِٞح ، َُٝرٔتخ  ٝح٧ٗزخء طظَٟ كظوِن ٗلّٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ، ُٝؼ

 ظٜزَ ك٬ ٣ٔظط٤غ :أُٔخ  ُٔخ ٓٔغ ، ٣ٝلخٍٝ حُ٘خػَ حُ  حٛظِ هزَ ٍٍٓٞ هللا 

 تأٚككككككككككـ ح عٛككككككككككـك أَككككككككككد ٚاعٛككككككككككـك عا ككككككككككـك
 

    1ذفٛككككككـٗ ذثانٚؽككككككاً نُككككككا أو ًِا ـككككككـ٣    
       

 ظىعككككككككـد يككككككككٍ اَٞثككككككككـاء ؼرككككككككٗ كككككككككأَُٙ
 

 أ٢قكككككككٙ يكككككككٍ اَٞثكككككككـاء ظّٛـكككككككـاً يقكككككككاذ٣ 
 

 ْٔكككككككم عهكككككككى انقثكككككككه انكهٚكككككككـى تًكككككككا ظكككككككهٖ
 

 فقكككككككك تكككككككاخ يٓركككككككـى  انعٕاَكككككككة ٌـكككككككـا ٣ 
 

ـٚ ٝكِٗٚ ك٤ٖ   ٣ظَحءٟ ُٚ إٔ حُـٜخى طٞهق ُْٝ ٣ؼي ُ٪٬ّٓ ؿ٘ي طل٤ٔٚ ٖٓ ٓطٞس ح٧ػيحء :٣ِٝىحى ؿٔـُـّ

 عفككككككككككاء عهككككككككككٗ انكككككككككككَٛا إلا تكككككككككككد  ٢ أنٖ
 

 ظؽافــم ا٣ٌ٠و ذهق٘ انعؽافـ٣  

ّ ، ك٘تَحٙ  1ًٕٔٔٔخ ٗـي حَُٛخك٢ ٣لِٕ ُٔو١ٞ أىٍٗش  ك٢ ٣تي حُزِـتخٍ كت٢ حُلتَد حُؼؼٔخ٤ٗتش حُزِـخ٣ٍتش ػتخّ 

٣ئًي ػ٠ِ إٔ حُوظخٍ ٤ٓؼ٤يٛخ ا٠ُ كُٞس ح٤ُِٖٔٔٔ ٝإ ٣ٌٖ ٝىَّػٜخ كِٖ ٣ٌٕٞ حُٞىحع ٬٣ٞ١  ، ػتْ ٣ٜتق ُٞػظتٚ ػِت٠ 

َِّ ٌٓتش ٝحُٔي٣٘تش ٝطتؤُْ ُتٚ حَُٓتٍٞ حٌُت٣َْ  حُٔٔخؿي حُظ٢ ٛـَٛخ ِٜٓٞٛخ َٛرخ  رل٤خطْٜ ، ٝإٔ ٓو١ٜٞخ كخىف كتخؿغ ٛت

ٝٛخكزخٙ أرٞرٌَ ٝػَٔ ًَٝ ٖٓ ٌٖٓ حُزو٤غ ٖٓ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ٝحُٔـخٛي٣ٖ   ٓلٔي 
ٕ
: 

 أقنَككككككككككككككـح يٓـــككككككككككككككـ٣ً فكككككككككككككك ٌ ان)ـ ثككككككككككككككـا
 

 ٌككككككككككرهعٗ نككككككككككم انعٓككككككككككك ٔانًٕشقـكككككككككككـا 
 

 ٔقاعـككككككككككككـاً نً ُككككككككككككـا  واْككككككككككككٙ انهتـككككككككككككـا
 

 ٔقاعـكككككككككككـاً ٔنكككككككككككـكٍ إنكككككككككككٗ انًكككككككككككـهرقٗ  
 

  **    **       ** 

 عـككككككككككككككككككـىاء نًٍككككككككككككككككككعك  انعــككككككككككككككككككـايع
 

 أفككككككككككككككككـانط يؽـككككككككككككككككـهاتّ انًُثــككككككككككككككككـها 
 

 ْٔككككككككككـم فككككككككككٙ يٕـككككككككككـ٣ِ يككككككككككٍ ناكككككككككككـع
 

 ٚعكككككككككككككككككـٛة انًكككككككككككككككككـ لٌ إٌ كـث كككككككككككككككككـها      
 

**       **      ** 

 فٛككككككككككككككا نٍــككككككككككككككـقٕٚم يـككككككككككككككـٍ فاظككككككككككككككـع
 

 تككككككككككككّ فعككككككككككككـعا انكْككككككككككككـه  أو  انقككككككككككككـهٖ 
 

                                                             
 . 11ٔالدٌوان ص    ٔ
 . 1٘ٗدٌوان الرصافً ص    ٕ
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 ٔقثــككككككككككككككـه انُثـككككككككككككككـٕج فككككككككككككككٙ ٚصككككككككككككككـهب
 

ٛـّ يصكككككككككٕٖ انرقكككككككككٗ    ٔيصكككككككككـٕٖ ٘عٛعاكككككككككـ
 

 ٔيككككككككٍ فككككككككٙ انثقٛككككككككع ٔيككككككككٍ فككككككككٙ قككككككككـ ثا
 

 ٔيكككككككككٍ ِكككككككككـٓكٔا انفركككككككككـػ ٔانفُكقككككككككككـا 
 

ًٝخٕ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٢ هي ٍػخ أىٍٗش ك٤ٖ ٓوطض ، ٝهَٕ ٤ٜٓزش ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ٜخ ر٤ٜٔزظْٜ ك٢ ح٧ٗيُْ 
ٔ
  ،

 ٣وٍٞ ك٢ رؼٞ أر٤خطٜخ :

 ٚككككككككككا أـككككككككككـد أَكككككككككككنً عهٛككككككككككـم ٌككككككككككـ٣و
 

 ٔا٠ٌككككككككككك٣و ْككككككككككٕخ انف٣فكككككككككككح عُككككككككككم 
 

 َكككككككككىل انٓككككككككك٣ل عكككككككككٍ انٍكككككككككًاء فهٛرٓكككككككككـا
 

 ٕٚٚكككككككككككد ٔعكككككككككككى انعكككككككككككانًٍٛ  كككككككككككـ٣و  
 

 كخُ٘خػَ ٣ظ٠٘ٔ ُٞ إٔ حُو٤خٓش هخٓض هزَ كيٝع ٌٛٙ ح٤ُٜٔزش ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش .

ٝك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ًخٕ حَُٜ٘ ك٤ِق ح٧طَحى ٝك٤ِلتظْٜ أُٔخ٤ٗتخ كت٢ أٍٝ ح٧ٓتَ ، ٌُتٖ حُٔٞهتق طـ٤تَ 

يأ حُلِلخء ٣ظويٕٓٞ كيهَ حُزِـخٍ أىٍٗش ، ٝحكظِض ح٤ُٞٗخٕ ا٤َُٓ ، ٝحٗطِوض َٗهخ  كظ٠ ًتخىص طٜتَ ّ ٝر 1ٕٓٔرؼي 

أٗوَس ، ٝحكظَ ح٩ٗـ٤ِِ آظخٗزٍٞ ، ًٝخٕ ٓو١ٞ ىُٝش حُو٬كش َٗح  ٝر٬٤  ر٠ٌ ُتٚ حُٔٔتِٕٔٞ ١ت٬٣ٞ  ، ٝكت٤ٖ حٓتظطخع 

خ٤٤ٖٗ ـتـ ًٝخٗتض ٛتٌٙ حُٔٔتخػيس رٔتزذ حهتظ٬ف ًٔخٍ أطخطٍٞى رٔٔتخػيس ح٩ٗـ٤ِتِ ٝأٓتِلش ٍٝٓت٤خ حُٞهتٞف أٓتخّ ح٤ُٞٗت

حُٜٔخُق ر٤ٖ ح٤ُٞٗتخٕ ٝح٩ٗـ٤ِتِ ـتـ ١ٝتَىْٛ اُت٠ هتخٍؽ ح٧ٍحٟت٢ حُؼؼٔخ٤ٗتش ، ُؿتَىص حُ٘ٔتخء حُٔٔتِٔخص كت٢ روتخع 

ح٧ٍٝ ، ٝر٠ٌ حَُؿخٍ كَكخ  رخٗظٜخٍ ح٩هٞس ك٢ حُؼو٤يس ، ٝىرَّؾ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء هٜخثي ٓيف ك٢ حُـت٤ٖ حُظًَت٢ 

ئ٫ء حُ٘خػَ ٓلٔٞى ٓلٔي ٛخىم ٝهخثيٙ ، ٖٝٓ ٛ
ٕ
، ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيس ) أكَحف حَُ٘م (  

ٖ
: 

 أشهعكككككككد ٔكككككككـكن انّكككككككهط ٚكككككككإٚو انًُكككككككٗ
 

 ِككككككفٛد فككككككٙ انككككككُفً ان هٛككككككم انٕككككككاق٘ 
 

 ٔتعصككككككككككد فككككككككككٙ نٔغ انؽىٚككككككككككـٍ ذعككككككككككـىٚاً 
 

 عكككككككككٍ عكككككككككـىج ناؼكككككككككد تًعكككككككككـك ـكككككككككـاقض  
 

 ٔ٘ككككككككككًكخ ن١ٌكككككككككك٣و ظهؼككككككككككـاً ٚانًككككككككككـا
 

 يككككككككه  انىيككككككككـاٌ ٔنككككككككى ٚفـ ككككككككـى تٙككككككككًاق 
 

 فٛككككككم يككككككٍ وْككككككٕ انٕثككككككـا انٛككككككٕو َهككككككثً
 

 تككككككككهقاً َٔفهككككككككع فٛككككككككـم شـككككككككـٕب ؼكككككككككاق 
 

ا تُكككككككٙ انّكككككككهط انعكٚكككككككك ٔنذهكككككككٕا  ْكككككككـثٕ 
 

 2أَّكككككككٕقج انٓٛعكككككككـاء ـهكككككككف انؽكككككككـاق٘ 
 

 ٔاٌرقثهكككككككككـٕا انفكككككككككرػ انًثكككككككككٍٛ ٔظككككككككككقٔا
 

 قٍككككككككككى انٕفككككككككككاء نؽهيككككككككككـح اٞظـككككككككككـكاق 
 

 يككككككٍ ككككككككاٌ ٚؽٍككككككة أٌ ٚفكككككككٕوعهٗ انعككككككككا
 

 قككككككككـٕو نٓككككككككـى كككككككككـم انٕظككككككككـٕق يعككككككككاق  
 

                                                             
ٔ
 . ٖٕٓص  ٔدٌوان الشوقٌات ج  
 9ٕٖٔه سوى أنه شاعر مصري له دٌوانان ) من وحً الفجر ، ووادي الدموع المطبوعان عام / الشاعر محمود محمد صادق : لم أعثر على ترجمة ل   ٕ

ل األدٌب مصطفى م / ، وفً الدٌوان الثانً منهما صورة للشاعر وعمره اثنان وعشرون عاماً فهو إذن من موالٌد بداٌات القرن العشرٌن ، قدم لدٌوانه األو
ه إلى دٌوان  ثالث لم أعثر علٌه . لطفً المنفلوطً وقد نوَّ

ٖ
 . ٕ٘ٔص ٕدٌوان ) ( للشاعر محمود صادق ج   

ٗ
 الشرق فً مفهوم الشعراء واألدباء والمفكرٌن فً النصؾ األول من القرن العشرٌن : ٌعنً اإلسالم .   
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كتيع ٓتٖ حٗظٜتخٍ ٨ُطتَحى ػِت٠ ح٤ُٞٗتخ٤٤ٖٗ ، ُتٌُي ٣طِتذ اُت٠ حُ٘تخّ إٔ ٣ٜزتٞح اُت٠ ك٤تخس  كخُ٘خػَ ِٓٛٞ رٔخ

ؿي٣يس ٣َطِٕٞ أٗ٘ٞىس حُـٜخى ٣ٝٔظوزِٕٞ حُلظق ح١ٌُ ٓٔخٙ ) حُلظق حُٔز٤ٖ ( ، ٣ٝلٔذ حُٔٔت٤ٌٖ إٔ ًٔتخ٫  ٛتٌح ٣لتخٍد 

ٍى ك٢ اهَحؽ َٓٔك٤ش ُِو٠خء ػِت٠ ُظؼز٤ض حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝاػخىس ٤ٛزظٜخ ُٜخ ، ٝٓخ ىٍٟ أٗٚ ٣ٜٞى١ ٓخ٢ٗٞٓ ٗخ

حُو٬كش .. كٔخ إ حٓظظذ ح٧َٓ ُٚ كظ٠ أُـخٛخ ٝهطغ ػ٬ثن ط٤ًَخ رؤهٞحطٜخ حُيٍٝ ح٩ٓت٤ٓ٬ش ، ُٝحى حُطت٤ٖ رِتش كت٤ٖ 

 أػِٖ أٜٗخ ىُٝش ػِٔخ٤ٗش ٫ػ٬هش ُٜخ رخُي٣ٖ أريح  .

ي أر٢ رٌَ ) ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ( ٣ٝلٔذ ٌٛح حُ٘خػَ ٓلٔٞى ٛخىم إٔ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ ُْ ط٘وطغ ٌٓ٘ ػٜ

رخه٤ش ُٖ طٜٔٔخ ٣ي رٔٞء ، كظَحٙ ٣ِظلض ا٠ُ ر٘ت٢ ػؼٔتخٕ ٓٔؼِت٤ٖ رخُو٤ِلتش ح٫ٓت٢ٔ ) ٝك٤تي حُتي٣ٖ ( ٓؼِ٘تخ  ٫ٝءٙ ٫ٝٝء 

ح٤ُِٖٔٔٔ ُٚ ، هخث٬  
ٔ
: 

 إنٛكككككككـى تُككككككٙ عصًكككككككاٌ فككككككٙ كككككككـم ـطكككككككـٕج
 

 عٕاٚكككككككككف ذٕكككككككككثٕ َؽكككككككككٕكى ٔذّكككككككككاٚع 
 

 إنٛكككككككككككـى أياَٛككككككككككـٓا ا إنٛكككككككككككـى نظا ْككككككككككـا
 

 ٔيككككككككككُكى ٔفككككككككككٛكى ؼهْككككككككككا ٔانًكككككككككككايع 
 

 إنٛكككككككككـى ْٔككككككككـما انعككككككككُٛ ٚقرؽككككككككـى انككككككككمنا
 

 4ٔذٍككككككككعٗ نهقٛككككككككـاِ انهتككككككككا ٔانًرككككككككانع  
 

 ٔٚطكككككككٕ٘ فعكككككككاض اٞنٖ كانٍكككككككٛم ظانفكككككككاً 
 

 ٌككككككككككـٕاء نكٚككككككككككّ ٌككككككككككٓهٓا ٔانًٕاقككككككككككع  
 

 ذكفقـككككككككككـد انٕٚككككككككككـ٣خ ٔانفٕككككككككككـى لاْككككككككككم
 

 فًكككككككا ْكككككككة يكككككككمعٕن٢ٔ انذكككككككك ظكككككككاوع 
 

 فرهكككككككككككـم ٌهاٚاْكككككككككككـى ٔذهكككككككككككـم فهٕنٓـكككككككككككـى
 

ا مظانٓـككككككككككككـا ٔانًٕككككككككككككانع    3ذككككككككككككـا٣قفٓ 
 

 إلا أَكككككككد نكككككككى ذّكككككككـفع ؼقٕقكككككككم تانقكككككككـٕٖ
 

 فعه٘كككككككككم يٍكككككككككـهٕب ٔؼقكككككككككم ٘كككككككككا ع 
 

كـ٤ٖ حُو٤ِلش !! ٣وظلْ طل٤ٜ٘خص حُؼيٝ ٣ٝظيكن ح٤َُٔ حُلخٍف ٝح٣َُٞ حُلتخ١ْ ٌُتَ ٓتَح٣خ ح٧ػتيحء ، ٝحُؼتيٝ 

رتخُلن ٓ٘تلٞػخ  رتخُوٞس ، ك٠٤تطَ ًحَٛ ٓٔخ كيع ٖٓ حٗو٬د ٓٞح٣ُٖ حُلَد ، ٝأك٬ّ حُؼتيٝ طظوتٞٝ كت٤ٖ ٣طخُتذ 

 ٬ُٓظـخرش ٣ٝٔظل٤ن ػخٟ ٝحهغ ٣٫ٔؼيٙ ، كبًح أك٬ٓٚ ًِٜخ ٛزخء ٓ٘ؼٍٞ:

 ذقٕ٘ككككككككككد اٞؼكككككككككك٣و ٔآَككككككككككانخ انًُككككككككككٗ
 

 ٔكككككككككككما  ٌككككككككككاءخ تانث ككككككككككاج انًهاذككككككككككع 
 

 ذفكككككككرػ ْكككككككما انؽهكككككككى عكككككككٍ ٚق)كككككككح انكككككككهقٖ
 

 2فًكككككككككا انعُكككككككككـ ح انفٛؽكككككككككـاء إ٢ ت٣قكككككككككع 
 

ٝؿخُص حُويػش ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ 
٘
 ، ًٝخٍ ُٚ حُ٘ؼَحء حُٔي٣ق ، ٝٓٔخٙ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء  

أكٔي ٗٞه٢ ) هخَُي حُظَى ( ك٢ ه٤ٜيطٚ ح٤َُٜ٘س ) ح٧طَحى ك٢ حُلَد ٝح٤ُٔخٓش 
ٔ

 :( ٝحُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ

                                                             
 من قصٌدة بعنوان ) ذكرى النصر الخالد (  ٗ٘ٔدٌوان وادي الدموع ص    ٔ
 ارتفع من األرض ، وما اتسع من فم الوادي .المتالع : جمع تلعة ، وهً ما   ٕ
 تالقفها : فعل مضارع حذفت منه التاء األولى واألصل تتالقفها : أي تتلقاها بسرعة وخفة .   ٖ
ٗ

وا أحالمهةم البالقع  : جمع بلقع وهو المكان الخالً من كل شًء . والمعنى : خاب فةؤل األعةداء إذ حسةبوا أنهةم حةٌن احتلةوا جةزءاً مةن تركٌةا فقةد حققة   

إلى أنهم وجدوا فً ودخلوا جنة الخلد ، فإذا المجاهدون ٌدكون سراٌاهم وٌبٌدونهم ، فقد قتلوا منهم أكثر من مئة ألؾ وأسروا ضعؾ هذا العدد فانتبه هإالء 
 هذه البالد عكس ما حلموا فٌها .

 . ٕٗالتارٌخ اإلسالمً  التارٌخ المعاصر ) تركٌا (  محمود شاكر ص    ٘
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 هللا أكثككككككه كككككككى فككككككٙ انفككككككرػ يككككككٍ ععككككككة
 

ق ـانـكككككـك انعكككككهب   4ٚكككككا ـانكككككك انركككككه  ظـكككككـك 
 

 ٔكككككككهػ عىٚككككككككى عهككككككككٗ ؼككككككككهب ي)فككككككككـهج
 

   3فانٍكككٛف فكككٙ ـًككككِ ٔانؽككك  فكككٙ انُٕكككة  
 

 ٌكككككك هد ٌككككككهًاً عهككككككٗ َٕككككككه فعكككككككخ تككككككّ
 

 ٔنككككككٕ ٌككككككـ هد ت ٛككككككـه انُٕككككككـه نككككككى ذعككككككة 
 

 ٣ٝ٘ظ٢ حُو٤خٍ رخُ٘خػَ ُ٘يس كَكٚ رٌٜح حَُٜ٘ ك٤٘زٜٚ ر٤ّٞ ريٍ :

 ٚككككككككٕو كثكككككككككن ففٛككككككككـم انؽكككككككك  ناقٕككككككككح
 

  2عهككككٗ انٕككككعٛك ٔـٛككككم هللا فككككٙ انٍـككككـؽة  
 

ص حَُٟٝتش حُ٘ت٣َلش كت٢ حُٔي٣٘تش حُٔ٘تٍٞس ، ٝكتَف ٝطخٙ ر٤ض هللا ك٢ ٌٓش ػـزخ  ٖٓ ٛتٌح  ََّ حُٜ٘تَ حُؼطت٤ْ ، ٝٓت

 حُِٕٔٔٔٞ ك٢ أهخ٢ٛ ح٧ٍٝ ٝأىح٤ْٜٗ :

 نًككككككككا أذٛككككككككـد تثـككككككككـكن يككككككككٍ يطانعٓككككككككـا
 

 ذهف ككككككـد انثٛككككككـد فككككككٙ اٌٞككككككـران ٔانؽعككككككة 
 

ككككككككد انهٔ٘ككككككككح انفٛؽككككككككاء ٘ككككككككاؼكح  ّ ْٔ 
 

ب   إٌ انًُـككككككككككككككـٕنج انًٍككككككككككككككـكٛح انرـ ككككككككككككككـها
 

ض انفكككككككككرػ أنظكككككككككاء   انؽعكككككككككاو ٔككككككككككىٔأ ن 
 

ٙا نككككككى ُٚعككككككـى ٔنككككككى ٚطككككككـة   قٙككككككـٗ انهٛككككككان
 

ُٚككككككككد أيٓككككككككاخ انّككككككككهط ٔاٌككككككككرثقد  ٔاو 
 

 يٓككككككانض انفككككككرػ فككككككٙ انًِٕككككككـٛح انقّككككككة 
 

خ قيّككككككك  تُكككككككٙ أٚكككككككٕب فكككككككاَرثٕٓا  ْكككككككى 
 

 ُٚٓ كككككككٌٕ تُكككككككٙ ؼًكككككككـكاٌ فـكككككككـٙ ؼــكككككككـهة 
 

 ٔيٍكككككككهًٕانُٓك ٔانُٓككككككككٔي فكككككككٙ ظكككككككمل
 

 ٔيٍكككككككهًٕ يٕكككككككه ٔاٞقثكككككككاٚ فكككككككٙ ٚكككككككهب 
 

ٍـ ٝ ــ رؼي ًُتي ـتـ كتٞؿت حُٔٔتِٕٔٞ ؿ٤ٔؼتخ   رٜتٌح حُتِػ٤ْ ) ًٔتخٍ أطتخطٍٞى ( ٣وِتذ ُٜتْ ظٜتَ حُٔـتٖ ٣ِٝـت٢  نك

حُو٬كش ٣ٝطْٔ ٓؼخُٜٔخ ، كٌخٗض حَُٔٔك٤ش حُظ٢ ٍٜٓٔخ ٓخٓش حُـتَد ٝكزٌٞٛتخ ، ٝٗلتٌٛخ ح٤ُٜتٞى١ ًٔتخٍ أطتخطٍٞى 

َّْ حُؼخُْ َٝٗ٘ حُو٤َ ػ٠ِ حُؼخُْ أؿ ٔغ كؤٗتؼَ حُلوتي كت٢ هِتٞد أػيحثتٚ اُت٠ إٔ طتْ ُِو٠خء ػ٠ِ ٓؼخُْ ح٬ٓ٩ّ ح١ٌُ ػ

 ُْٜ ٓخ أٍحىٝح . 

  

                                                                                                                                                                                                          
 / . ٗٙــ 9ٕص /  ٔدٌوان شوقً ج   ٔ
ٕ

الروم جعل الشاعر فً سورة فرحه كمال أتاتورك فً مقام خالد بن الولٌد رضً هللا عنه الذي قضى على امبراطورٌة الفرس فً العراق وامبراطورٌة    

 فً الشام .
 دون قتال إثر خطة مرسومة مدبرة .هذا البٌت وما بعده ٌإكد انسحاب الٌونانٌٌن من المناطق التً احتلوها فً نركٌا    ٖ
ب ، فاضةربوا إشارة إلى قتال المالئكة فً ؼزوة بدر : ) إذ ٌوحً ربك إلى المالئكة أنً معكم فثبتوا الذٌن آمنوا ، سؤلقً فً قلوب الذٌن كفروا الرعة   ٗ

 . ٕٔفوق األعناق واضربوا منهم كل بنان ( . سورة األنفال اآلٌة 
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 انفٕم انصاَٙ

 ِعه انفرٕؼاخ فٙ انعثٓح انّهقٛح

ًٝٔخ أٗ٘خ ُْ ٗـي ٗؼَح  ػَر٤خ  ٣ٌخكت ح٫ٗظٜخٍحص حُؼؼٔخ٤ٗش ٝكظٞكخطٜخ ك٢ حُـَد ؛ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُزلتغ   

ٝػِتت٠ ٍأٓتتٜخ ٌٓظزتتش حُٔتت٤ي ؿٔؼتتش حُٔخؿتتي كتت٢ ىرتت٢ حُتتيإٝد كتت٢ حُؼي٣تتي ٓتتٖ ٌٓظزتتخص ح٩ٓتتخٍحص حُؼَر٤تتش حُٔظلتتيس ؛ 

ٝحٌُٔظزش ح٤٘١ُٞش ك٢ حٓظخٗزٍٞ ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ َٓحؿؼش ًؼ٤َ ٖٓ حٌُظذ حُٜٔظٔش رخ٧ىد حُؼَر٢ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ 

، كٌٌُي ُْ ٗـي أٗؼخٍح  طيٍ ػ٠ِ حٛظٔخّ حُ٘تؼَحء حُؼتَد رخُٔٔتخؿ٬ص ٝحُلتَٝد رت٤ٖ حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ ٝحُٜتل٤٣ٖٞ رِتٚ 

 ٫ ط١َٝ ٛخى٣خ  ٓظؼط٘خ  ُٔظخرؼش أىد حُلَٝد حُظ٢ ىحٓض ػ٬ػش هَٕٝ .حُوٜخثي حُظ٢ 

ٝٛل٤ق إٔ ٓخ ر٤ٖ ٣ي١َّ ٣ٟٞتق حُؼ٬هتش رت٤ٖ حُطتَك٤ٖ ٣َٝٛتي حُؼتيحٝس حُٔٔتظلٌٔش ر٤ٜ٘ٔتخ ا٫ أٗ٘ت٢ ً٘تض   

 أ١ٔغ رخ٣ُِٔي ٖٓ ًُي .

إٚكهاٌ ٔع٣قرٓكا انفانظٛككح فكٙ انعٕكه انٕككفٕ٘ ( ٣وتٍٞ ٛتخكذ ًظتتخد )   
1
حٟتتلش : إ رؼتي طلِت٬٤ص ٝ 

ٛتـ / حُظت٢ ٣٘ظٔتذ ا٤ُٜتخ حُٜتل٣ٕٞٞ ٤ُٔتض ٓتٖ آٍ حُز٤تض ، اٗٔتخ  7ٖ٘ــ  ٓ٘ٙأَٓس ح٤ُ٘ن ٛل٢ حُي٣ٖ ح٧ٍىر٢ِ٤ / 

ٖٓ ح٧َٓ حُٔل٤ِش ح٣٩َح٤ٗش ، ٝرؼ٠ْٜ ٣٘ٔذ ٌٛح حَُؿَ ا٠ُ ط٤ًَخ 
ٕ
ٝهي طِٝؽ كل٤يٙ حُٔتِطخٕ كٔتٖ رتي ه٣ِٞ٘تٞ  

ٌٜح حُظِحٝؽ ح٤ُ٘ؼ٢ حَُٜ٘ح٢ٗ أػَٙ ح٣٩ـخر٢ ػِت٠ حُؼ٬هتخص ٖٓ ٤ٔٓل٤ش ًخٗض أهظٜخ ُٝؽ ٓل٤َ حُز٘يه٤ش ، ًٝخٕ ُ

ح٤ُ٘ؼ٤ش ح٧ٍٝٝر٤ش ٖٓ ؿٜش ٝح٤ُ٘ؼ٤ش حُؼؼٔخ٤ٗش ح٤ُ٘ٔش ٖٓ ؿٜش أهَٟ 
ٖ
 . 

ٝك٤ٖ حػظ٠ِ آٔخػ٤َ حُٜل١ٞ   
ٗ

ػَٕ حُيُٝش حُٜل٣ٞش أؿَٟ كٔخٓخص ٖٓ حُيّ ٤ُؼزض ٌٛح حُؼَٕ 
٘
ُٝتْ  

ـيحّ كو٤و٢ ًخٕ ر٤ٖ حُٔتِطخٕ ٓت٤ِْ ح٧ٍٝ  ِٛ ٣ٞكَ ٖٓ ٓ٘خٝث٤ٚ ح٣٩َح٤٤ٖٗ ٫ٝ ح٧ًَحى أكيح  ، ٝأٍٝ 
ٙ
ٝرت٤ٖ ػزتخّ   

حُٜل١ٞ ك٤ٖ َٛد أكي أر٘خء حُِٔطخٕ ٤ِْٓ ا٠ُ حُ٘خٙ آٔخػ٤َ كؤَٓ حُِٔطخٕ ٓت٤ِْ ؿ٣َٔتٚ إٔ ٣ؼ٤تي ا٤ُتٚ حُٜتخٍد 

ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ح٥هَ رٔ٘وٜش  كَكٞ ، ًٝخٕ ر٤ٜ٘ٔخ ٍٓخثَ ك٤ٜخ طلي ٝحٓظلِحُ ٠ٍٓ
7
، ػْ ًتخٕ ر٤ٜ٘ٔتخ ُوتخء كت٢  

 َٜٓ  )ؿخُيٍحٕ ( هَد طز٣َِ ، ٝىحٍص حُيحثَس ك٤ٚ ػ٠ِ ػزخّ حُٜل١ٞ ، ٝىهَ حُِٔطخٕ ٤ِْٓ طز٣َِ .

                                                             
 اب إٌران وعالقنها الخارجٌة فً العصر الصفوي .صفحة ) هـ (  من كت   ٔ
ٕ

 المصدر نفسه ص  ) و ( .   
 المصدر نفسه ص ) ٌب ( .   ٖ
( قد اسماعٌل الصوفً : هو اسماعٌل بن طهماز بن عباس ، لقب بالصوفً نسبة إلى جبل الصوؾ المزاحم ألنطاكٌة ، وذلك لكون جده ) حٌدر الجنٌد    ٗ

هـ / وهزمه وفتح تبرٌز ، كان ٌنصر الشٌعة ، وقد خلفه ابنه طهماز .  9ٕٖراق والعجم ، ثم سار إلٌه السلطان سلٌم األول سنة / نشؤ هناك ، تؽلب على الع
 / . ٖٙٔــ  ٖ٘ٔص /  ٔاألعالم ج 

 المصدر نفسه من ص ) ٌز  (  إلى ) ك ( .   ٘
تاسع السالطٌن العثمانٌٌن ، تنازل له والده عن الحكم فتربع على كرسً السلطنة  هـ / 9ٕٖــ  17ٕالسلطان سلٌم األول بن بٌازٌد بن محمد الفاتح /    ٙ

 هما :وله من العمر ستة وأربعون عاماً ، كان عظٌم البؤس جباراً ، وله نظم بالعربٌة والتركٌة والفارسٌة ، وله بروضة القٌاس فً مصر بٌتان 
 الملك هلل من ٌظفر بنٌل ؼنى     ٌسلبه قهراً ومن ذا ٌضمن الدركا       
 لو أن لً أو لؽٌري قٌـــد أنملة     فوق التراب لكان األمر مشــتركا      

 المصدر نفسه  من ص ) لز ( إلى ) لح ( .   7
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ٝأٗوَ ــ ٛ٘خ ــ ٖٓ ًظخد ٓلخًٜش حُو٬ٕ ك٢ كٞحىع حُِٓخٕ : طتخ٣ٍن ٜٓتَ ٝحُ٘تخّ
ٔ
ٛتٍٞس ك٤تش ػتٖ حُوظتخٍ حُت١ٌ  

 ٤٤ٖٗ ٝحُٜل٤٣ٖٞ :ىحٍ ر٤ٖ حُؼؼٔخ

ٍٝى ك٢ ٛتٌح حٌُظتخد حَُٔٓتّٞ حُٔتِطخ٢ٗ ُلتخطق حُتز٬ى حُؼَر٤تش ٝحُلخٍٓت٤ش حُٔتِطخٕ ٓت٤ِْ ح٧ٍٝ ٝٛتق ُوظتخٍ ِٓتي 

ٛتـ ؿتي٣َ إٔ ٣تًٌَ ًِتٚ ، ٌُ٘٘تخ ٌٗظلت٢ رٔتٞم  1ٕٓحُلَّ حٓٔخػ٤َ حُٜتل١ٞ ٝكتظق طز٣َتِ كت٢ ٗتَٜ ٍؿتذ ٓت٘ش  

 ِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝحُِٔي حُلخ٢ٍٓ  :رؼ٠ٚ ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ كخثيس ك٢ ط٤ٟٞق ٤َٓ حُٔؼًَش ر٤ٖ حُ

ََّ أ٤ُٝخءٗتتخ ، ٝأظلتتَ ر٘ز٤تتَ حُٔتتؤٍد ٍؿخءٗتتخ ، ٝؿؼتتَ أ٣خٓ٘تتخ رخ٣٧تتخٖٓ    ٍَّ أػتتيحءٗخ ٝأؿتت ) حُلٔتتي ا حُتت١ٌ أً

، ٤ُٝخ٤ُٜخ رـٍَ ح٤ُٔخٖٓ ٓؤَس ، ٝٓٔخػ٤٘خ رخُٔلخٓي ٓؼَٔس ٝٓؼخٛي ٓؼخى٣٘خ روَٜ حُ٘وْ ٓولَس ( ... ػْ ٣ٜت٢ِ سٓٔلَ

٠ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٣ٝظ٠َٟ ػ٠ِ حُٜلخرش حُزٍَس ٣ٝوٍٞ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ِٛ
ٕ
: 

) ٝرؼتي .. كبٗتتخ أٍٛتتيٗخ ٛتتٌٙ حُٔلخٟٝتتش حُ٘تت٣َلش اُتت٠ حُل٠تتَس حُؼ٤ِتتش ٨ُػ٤ِٔتتش ح٧ؿ٤ِٔتتش ، ح٧ٍٝػ٤تتش ح٧ٍٝػ٤تتش ، 

ٔلخٓتٖ ح٤ًِٔ٧ش ح٧ك٤ِ٠ش ، ح٧ػي٤ُش ح٤ًَٓ٧ش ، ح٧كو٤ٔش ح٧ػظ٤ٔش ، حُؼ٤ٗٞش حُـٞػ٤ش حُـ٤خػ٤ش ، ٝٛٞ ح١ٌُ ؿٔغ حُ

ًِٜخ ٝحٓظ٠ُٞ ػ٠ِ حُٔلخهَ هِِّٜخ ٝؿِِّٜخ ، ٝأُوض ا٤ُتٚ حُٔؼتخ٢ُ ٓوخ٤ُتيٛخ ، ٝأٍؿؼتض ا٤ُتٚ أهزتخٍ حٌُٔتخٍّ أٓتخ٤ٗيٛخ ، 

كخ٢ٓ حُل٤َٖٓ ح٤ٌَُٖٓٔ ، حُٔزـ٤ِٖ حُٔؼظ٤ٖٔ ، ًٜق حُٔظ٤ِٖٓٞ ، ٬ًٓ حُٔظِت٤ٖٓٞ ٜٗت٤َ ح٩ٓت٬ّ ٝحُٔٔت٤ِٖٔ 

ظ٤َٜ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ 
ٖ
 حهظيحٍٙ ٝأ٣ي ىُٝظٚ ٝأؿٍِ ٖٓ حُو٤َحص ٛٔظٚ .( أػِ هللا أٜٗخٍٙ ٟٝخػق  

ػْ ٣وٍٞ ) ٝطزيٟ ُؼِٔتٚ حٌُت٣َْ إٔ حَُؿتَ حُـتخك٢ حُٔتيػٞ آتٔخػ٤َ حُٜتٞك٢ هتي هتَؽ ٓتٖ ؿت٬٤ٕ ٝحؿظٔتغ ػِت٠ 

ح٬ُٔكيس ٝأكِحد ح٤ُ٘طخٕ كٔخٍ رْٜ ا٠ُ َٓٝحٕ ٝىهِٚ ؿٜزخ  ٝأٝٓؼٚ ٜٗزخ  ، ػْ ٛـْ ػ٠ِ أًٍر٤ـخٕ ػ٘تٞس ك٘تخٍ 

 ( ػ٠ِ ٓٔخُي حَُ٘م ٣ٞٓخ  ك٤ٞٓخ .. )  ػْ حٓظ٠ُٜٞٓ٘خ كظٞس ..( .. 

) .. ٝهي طؼ٤ٖ حُـٜخى ػ٠ِ ًَ ِْٓٔ ، ٖٓ كتخٍد ٛتٌح حُؼتيٝ حٌُتخكَ ٓتخ ُؿِِتَذ رتَ َؿتـِذ ٝٓتٖ ٛتخىف ًحى حُـت١ٞ 

ُٓـِِذ رَ ٓـَـَِذ .. (   حُلخؿَ ٓخ 

يٍ ؿَٟ ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ ٌَُ ػْ ٝٛق ٗلخم حُ٘خّ ٝحٗظ٘خٍ حُلٔخى : ) كؼـِ حُ٘خّ ٝطزَأٝح ٖٓ حػظيحى حُؼيس ، ٝحُـ

هّٞ ٓيس كؤظِٔض ح٥كخم ٖٓ ؿ٤خرخطْٜ ، ٝأٗلن ح٬ٓ٩ّ ٖٓ ٌٗخ٣خطْٜ ، ك٘خىٟ رِٔتخٕ حُلتخٍ ًتَ هتّٞ : أ٣تٖ حُٔتئىٕٝ 

ض حُٔتخػش حُظت٢ هتيٍ ك٤ٜتخ ٍؿتْ كَٝ حُـٜخى حُٔظؼ٤ٖ ؟ ٝأ٣ٖ حُٜٔظيٕٝ كت٢ ط٤ٜت٤ؾ حَُٗتخى حُٔظتي٣ٖ ؟ .. كِٔتخ حهظَرت

، ٝكخٕ ظٍٜٞ ح٣٥ش حُظ٢ ؿؼِض ٓززخ  ٬ًُٜٚ ٝكظلٚ ، أُٜٔ٘خ هللا إٔ ٜٗتظْ ُٜتٌح ح٧ٓتَ حُوط٤تَ ٧ٗتٚ ٓتٖ أكتَٝ أٗلٚ

ِّْ حُلَٝٝ ، ٝحهظخٍ ك٢ ٛيٍٝٗخ إٔ ٗ٘لَى ك٢ كَٔ ػذء ٌٛح حُوتخىّ حُزتخٛع رتخُٜ٘ٞٝ ، كوِ٘تخ : إ ٛتٌح  ِّّ ٝأٛ حُٜخ

                                                             
والفقه ، من الصالحٌة فً دمشق  ، لم ٌتزوج له مشاركة فً التعبٌر هـ / مإرخ وعالم بالتراجم  9ٖ٘ـ  11ٓالكتاب لشمس الدٌن محمد بن طولون /    ٔ

،  ٙشق . األعالم ج والطب وله نظم لكنه لم ٌكن شاعراً ، وله كتب  منها مفاكهة الخالن ، وإنباء األمراء بؤنباء الوزراء ، و القالئد الجوهرٌة و قضاة دم
 . 9ٕٔص 

 / .  7٘ ــ 7ٗمفاكهة الخالن ، القسم الثانً ص /    ٕ
 الحظ ما ٌلً : أ ــ الصفات التً أسبؽها السلطان على نفسه ، فهذا الكالم ورد فً المرسوم السلطانً كما ذكرنا .   ٖ

 ب ــ انتماءه للخالفة العباسٌة التً كان خلٌفتها ٌقبع فً القاهرة ، فلما فتح السلطان سلٌم مصر انتزعها منه .                     
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٘خ هللا رٜخ ٝأٓؼيٗخ رٔززٜخ .. كيػٞٗخ ٓ٘خ٣ن َّٜ حُلوٜخء ٝٓ٘خ٤َٛ حُؼِٔتخء ٝحٓتظلظ٤٘خْٛ ػتٖ كتخُْٜ ٝٓتؤُ٘خْٛ  ك٤٠ِش ه

ػٖ هظخُْٜ كؤكظٞح ٓطخرو٤ٖ ، ٝأؿخرٞح ٓظٞحكو٤ٖ ، رؤٕ ٓؼ٢ ٖٓ ؿيَّ ك٢ هٔؼْٜ ٌٍٓ٘ٞ ، ٝػَٔ ٖٓ ؿخٛي كت٢ ىكؼٜتْ 

٘تخ ٓزٍَٝ ، كلٌٔٞح ُي٣٘خ رٌلَْٛ ٝاُلخىْٛ ٝحٍطيحىْٛ ، كو١ٞ ػِٓ٘خ ٝهٔ٘خ ػ٠ِ ٓخم حُـتي ٝح٫ؿظٜتخى ، كخٗتظي ػ٤ِ

ٌّْ ؿل٤تَ .. كزؼؼتض حُؼٔتخًَ ح٩ٓت٤ٓ٬ش ُِظٞؿتٚ اُت٠ رت٬ى حُ٘تَم كت٢  ٖٓ ؿ٤ٔغ حُـٜخص ؿٔٞع حُـٜتخى ، ٝحؿظٔتغ ؿت

ََّ كتت٢ ٗتتَٜ ٛتتلَ هتتظْ حُو٤تتَ ٝحُظلتتَ ـتتـ ٓتتٖ هِتت٤ؾ  َِّ ٝؿتت ُٓتتٖ حَُر٤تتغ ح٠ُ٘تت٤َ ، كؼزَٗتتخ ـتتـ رؼتتي ح٫ٓتتظوخٍس ا ػتت

، ٓظ٠تٔ٘خ  ُِٜ٘ت٤لش ٝحُٔٞػظتش ، كؤَٓٗتخ ك٤تٚ إٔ ٣ظتٞد  هٔط٘ط٤٘٤ش كٔخٛخ هللا ٖٓ حُز٤ِش ًٝزظ٘خ ا٤ُتٚ ًظخرتخ  ٓٔتظطخرخ  

ٖٓ ؿَحثٔٚ ٝؿَحثَٙ ، ٣ٝٔظـلَ ُٜـخثَٙ ًٝزخثَٙ ، ٣ٝـ٤َِّ ٓخ طؼٞى ك٢ ح٣٧خّ حُٔخ٤ٟش ٝح٧ػٞحّ حُوخ٤ُش ٖٓ ٓتٞء 

َّٔـٌْ٘ ٓ ٔ٤ُٝ  ٌْ ٘خ ػٌحد أ٤ُْ { ح٫ػظوخى ٝطؼ٣ٌذ حُؼزخى ، ٝحُلؼَ حُِج٤ْ ٝحُوِن ح٤ٌُْٓ كوِ٘خ } ُجٖ ُْ ط٘ظٜـٞح َُ٘ؿَٔ٘ـّ

ٔ
كِّتـَن ُتٌُي ٝحُظٞك٤تن ػ٣ِتِ .. كٔتَص ٓٔتظؼ٤٘خ  رتخا اُت٠ ى٣تخٍٙ   ُٝ ٝأٟٝل٘خ حُٔؼخ٢ٗ ح٤ُ٘ٔؼتش رتخُِلع حُتٞؿ٤ِ ، كٔتخ 

ٝرتت٬ىٙ ٜٓتتْٔ حُؼ٣ِٔتتش ػِتت٠ هظخُتتٚ ِٝؿتتـ٬ىٙ كٔتتخىص ح٧ٍٝ رلًَظ٘تتخ ، ٝؿخٓتتض حُٔتتٔخء ٓتتٖ ؿزَط٘تتخ ٝحٟتتطَرض 

حٍُٜٔٞ ٝحُيُّػٞع 
ٕ
ٞع ٝحُؼٌَٔ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٣ؼيٕٝ ٣ٝـظتيٕٝ ، ٝك٤ٔتخ ٣ـتيٕٝ حُط٣َتن ٝحٗزؼؼض حُْٜٔ ٝٛـْ حُزؼ 

 ا٤ُٚ ٖٓ حٌُ٘خ٣ش ك٢ حُؼيٝ ٣ٔيُّٕٝ ٣ٝـ٤يٕٝ .. ( ٣ٜٝق ح٤َُٔٔ ا٠ُ حُؼَحم ، ػْ ٣وٍٞ :

) .. ٝأٍِٓ٘خ ا٤ُتٚ ًظخرتخ  آهتَ ىحػ٤تخ  ُِطؼتٖ ٝح٠ُتَد ٓٔتظيػ٤خ  ٓ٘تٚ حُٔوخٍػتش ٝحُلتَد ٝأٍىك٘تخ ٍٓت٫ٞ  رَٓتٍٞ ، 

ؼوٍٞ ٝٓ٘وٍٞ } ٝحَٟد ُْٜ ٓؼ٬  أٛلخد حُو٣َتش اً ؿخءٛتخ حَُٔٓتِٕٞ ، اً أٍٓتِ٘خ اُت٤ْٜ حػ٘ت٤ٖ ٝأُِٓ٘خٙ حُوظخٍ رٔ

كٌٌرٞٛٔخ كؼُِٗخ رؼخُغ كوخُٞح اٗخ ا٤ٌُْ َِٕٓٓٞ 
ٖ
{ كبًح رِـ٘خ حُٔ٘خٍُ حُو٣َزتش ٓتٖ رِتيس طز٣َتِ ىػظتٚ ح٠ُت٬ُش اُت٠  

ـٚ ٝهطخٍٙ ر٘لٔٚ .. كٔخٍ رٌؼَٙ ٝهـِِّٚ ٝؿِثٚ ًِٝٚ  ِّٔ ، ٝؿخء ٝح٩ىرخٍ هخثيٙ ، ٝحُو٫ٌٕ ٍحثيٙ ٟٓٞؼخ  حٌُٔخرَس رل

٣ٔتت٠ٔ ) هخُتتيٍحٕ ( كخهظتتخٍٙ ٧ٕ ٣ٌتتٕٞ ٓؼتتخٍى حُوظتتخٍ ، ٜٝٓتتخٍع حَُؿتتخٍ ، ٝٓـتتخٓغ ح٧رطتتخٍ ٝٓطتتخُغ حُِوتتخء 

 ٝٓٞحٟغ ح٤ُٜـخء ..

 ًٝخٕ حُـٔؼخٕ ك٢ طِي ح٤ُِِش حُظِٔخء ػ٠ِ طؼزجظٜٔخ ٝاؿخرش ىحػت٢ حُٔتٞص رظِز٤ظٜٔتخ ، ٝرتخد ح٩ٓت٬ّ ٌُِلتَ  

ٓوخر٬ ٝحَُٗي َُِكٞ ٓوخط٬ ، ٝحُٜيٟ ٬٠ُُِش َٓحهزخ ، ٝحُلن ُِزخ١َ ٓلخٍرخ .. ٤ٛٝجض ىًٍخص ح٤َُ٘حٕ َّٝٛ٘تؤص 

ىٍؿخص حُـ٘خٕ ٝحٗظظَ ٓخُي ٝحٓظزَ٘ ٍٟٞحٕ 
ٗ
كِٔخ طـ٠ِ حُٜزق ٝػٔتٞىٙ ، ٝحٜٗتِّ ح٤ُِتَ ٝؿ٘تٞىٙ ، ٝحٗظٌٔتض  

ٕ حُٜتتٞحٍّ ٝٓتتو٢ حُ٘تتخٍ ، ٝٓخؿتتض ه٠تتخٍٓ٘خ ، أػ٬ٓتتٚ ٝر٘تتٞىٙ ، ٗلتتَ حُ٘ل٤تتَ ؿتتَحد حُـزتتخٍ ٝحٗظزٜتتض كتت٢ حُـلتتٞ

ٝٛخؿض َٟحؿٔ٘خ .. ٝطَطزض أ٬١ر٘خ ػ٠ِ هِذ ٝؿ٘خف ىحػ٤ٖ ُِلُٞ ٝحُ٘ـتخف ، ٝػـُتـ٤ِّٖ ٌُتَ أ٤ٓتَ ٓٞهتق ٣٫زتَف 

ُظٞك٤تتن ٓٔتتخَٓٗخ ٝحُظؤ٤٣تتي ػ٘تتٚ ٣٫ٝـ٤تتذ ؿٔؼتتٚ ٫ٝ أكتتي ػ٘تتٚ ، كخطلتتيٗخ ػِتت٤ْٜ ر٤ٜجتتش ٤ٜٓزتتش ٝأرَّتتـٜش ػـ٤زتتش ، ٝح

ٓوخٍٗ٘خ ٝحُـي ٌٓخػَٗخ ، ٝحُويٍ ٓٔخَٓٗخ ، ٝحُظلَ ٓـخٍٝٗخ ، ٝح٬ٓ٩ّ ٗخًَٗخ ٝهللا ػِ ٝؿتَ ، ٝحُظ٤ٌٖٔ ٓئحٍُٗخ

                                                             
ٔ

 . 1ٔسورة ٌس اآلٌة    
 الدعوث : التراب المدقوق على وجه األرض بالقدم ، والمقصود اضطربت األرض تحت أقدامنا .   ٕ
 . ٗٔسورة ٌس اآلٌة    ٖ
 مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة .   ٗ
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ٗخَٛٗخ ..(  ػْ ٣ٜق حُوظتخٍ ٣ٝتًٌَ أٜٗتْ ٓجتخص ح٫٥ف أٝ ٣ِ٣تيٕٝ ، ٣ٝتِيم كت٢ حُٞٛتق ٝٓؼخُـتش حُوظتخٍ اُت٠ إٔ 

 ٣٘ظ٢ٜ رؤخٍس حُٜل٤٣ٖٞ :

َّ٘تخد كؼتخىص أٓتٞىْٛ ) .. ٝٓخػيص ح٧هيحٍ ٝطزخػتيص ح٧ًتيحٍ ، ًِٔتخ ٓتخٍٝ ٝح ، ٝٗخٓتزْٜ حُ٘ تيُّ ُٗ تَٝح ٝ ِٓ ٝح أُ ح ٝٗتيُّ

َّٖ هللا ػ٤ِ٘خ رخُلظق حُـ٤َٔ ٝأ٣تيٗخ ٓتٖ ػ٘تيٙ رخُٜ٘تَ حُـ٤ِتَ ،  م حُ٘خكٌ ، كٔ َْ َّٓؼض ك٤ْٜ حَُو ه٘خكٌ ٝٓخروظْٜ حُٜٔخّ كٞ

، كٔتخ روت٢ ٓتٖ كُِض أهيحْٜٓ ُٝٝض أػ٬ْٜٓ ، ٝحٗلَ ػويْٛ ٝحٗلتي كتيْٛ ، ٝحٗتظٌْ طتير٤َْٛ ٝحٗؼٌتْ طوتي٣َْٛ 

َ كِْ ٣ٌِق أ١٘خد حُو٤خّ ُو٤يٙ ٝٗيٙ ، ٝأٓتخ ٓتٖ هُظِتَ  ِٓ طِي ح٥ُق آكخى ٝٓخ ٗـخ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ػيحى أػيحى .. كؤٓخ ٖٓ أُ

ٙ  ، كِتْ طوتغ ا٫ ػِت٠ أٗت٬ء ٣َ١لتش ٝأػ٠تخء ؿ٣َلتش ، ٝػتخىص حُـزتَحء  تَص ح٧ُٔتٖ ػتٖ كٜتَٙ ٝػتيِّ ِٜ كوي ُك

حُٔ٘تتٍِ ٣ٞٓتتخ  ٝحكتتيح  ػتتْ أٛتتزل٘خ ػِتت٠ ػوزتتٚ ٓتتخث٣َٖ ٓٔتت٣ٍَٖٝ  كٔتتَحء ٝؿتتَص أٜٗتتخٍ حُتتيٓخء .. كوؼتتيٗخ كتت٢ ًُتتي

 ٓلز٣ٍٖٞ ، ٝحُٞؿٞٙ ٓخكَس ٝح٧ُٖٔ رؤٗؼْ هللا ٗخًَس ، كلِِ٘خ رخُطخثَ ح٧ٓؼي ٝحُٔـي ح٧ٓـي رزِيس طز٣َِ .. (

٠ ػْ ٣ٜق حُلَف ٝحٍَُٔٝ ٝح٬ُٜس حُـخٓؼش ك٢ طز٣َِ ، ٝػٞىس أَٛ حُٔ٘ش ا٠ُ ٬ٛطْٜ حُـخٓؼش ، ٝكٔتي هللا ػِت

 حَُٜ٘ .

إ حُٔظظزتغ ُِؼ٬هتش حُٔظتٞطَس ٝحُلتَٝد حُطخك٘تش رت٤ٖ حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ ٝحُٜتل٤٣ٖٞ ُت٤ِٔق حُؼتيحء حُٔٔتظلٌْ رتت٤ٖ   

حُيُٝظ٤ٖ ػ٠ِ أٓخّ ٌٓٛز٢ ، كٌَ ٖٓ حُطَك٤ٖ ٣يػ٢ حُٜيٟ ٝحَُٗخى ٣ٝ٘ؼض هٜٔٚ ــ ًٔخ ٍأ٣٘خ ك٢ َٓى أكيحع 

 ُٜيٟ ٝحُٔيحى .حُٔؼًَش ك٢ ؿخُي٣َحٕ ــ رخٌُلَ ٝحَُٔٝم ، ٝحُوَٝؽ ػٖ ح

ُوي ًخٕ ر٤ٖ ٜٗتخٍٟ أٍٝٝرتخ ٝرت٤ٖ حُٜتل٤٣ٖٞ أكت٬ف ٝٓؼخٛتيحص ٟتي حُيُٝتش حُؼؼٔخ٤ٗتش حُٞحهؼتش ر٤ٜ٘ٔتخ ،   

ُٝوي ًخٕ ُِٜل٤٣ٖٞ ح٧ػَ حُِٔز٢ ح٤ُٔت ػِت٠ كتَٝد حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ ػِت٠ حُـ٘تخف حُـَرت٢ ُلتيٝىٛخ ، كٔتخ ٓتٖ ٓٞهؼتش 

ٍأ٣ظٜتخ طظٞهتق ػٜ٘تخ ٧ٕ حُٜتل٤٣ٖٞ كت٢ حُـزٜتش حُ٘تَه٤ش  طـ١َ ر٤ٜ٘ٔخ ٝرت٤ٖ ح٧ٍٝٝر٤ت٤ٖ ٝطٌتخى ط٘ظٜتَ ك٤ٜتخ ، ا٫

رتتيإٝح ٛـٞٓتتخ  ًخٓتتلخ  ػ٤ِٜتتخ ، كِٔتتخًح ٣لؼتتَ حُٜتتل٣ٕٞٞ ًُتتي ؟!.. ٝٓخحُتت١ٌ ٣َ٣يٝٗتتٚ ٓتتٖ ٛـتتْٜٞٓ كتت٢ ٛتتٌح حُٞهتتض 

 حُلَؽ ؟!

إ ٗظَس ٣َٓؼش ا٠ُ ٍٓخثَ حُ٘خٙ ػزتخّ اُت٠ ِٓتٞى أٍٝٝرتخ ٝكٌخٜٓتخ طـ٤تذ ػتٖ ٛتٌٙ حُظٔتخإ٫ص ، كٜت٢   

ط٘ظَٔ ػ٠ِ ح١َُٝ٘ ٝحُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش 
ٔ
 : 

 ــ ٣لظق ٗخٙ ا٣َحٕ رخد حُٜيحهش ُِٜ٘خٍٟ ًَٛخ  ك٢ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ حُؼيٝ حُٔ٘ظَى  ر٤ٜ٘ٔخ . ٔ

ُٚ اًح ىهَ ك٢ كَد ٓتغ ٛتٌح حُؼتيٝ حُٔ٘تظَى ــ ٣َؿذ ك٢ ح١٫ٔج٘خٕ ا٠ُ ٓٔخػيس ىٍٝ أٍٝٝرخ  ٕ

 ر٤ٜ٘ٔخ ) حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ( ، ٝرخُظخ٢ُ كخُلَد ُٖ طِو٠ ػ٠ِ ػخطوٚ ٝكيٙ .  

ــ ١ِذ ا٠ُ حٓزَح١ٍٞ أُٔخ٤ٗخ ٝرخرخ ٍٝٓتخ ٝٓتخثَ كٌتخّ أٍٝٝرتخ إٔ ٣ِـتٞح ٓؼخٛتيحص حُٜتيحهش ٓتغ  ٖ

 ٢ حُولخء .حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٝإ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح ٓٔخػيس حُ٘خٙ ؿَٜس كؼ٤ِْٜ ٓٔخػيطٚ ك

 ــ ػ٠ِ حُظـخٍ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ٍٞىٕٝ ح٧ِٓلش ا٠ُ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ حُظٞهق ػٖ ًُي . ٗ

                                                             
 / . 7ٕــ ٕٙكتاب ) إٌران وعالقتها الخارجٌة فً العصر الصفوي ( ص /    ٔ



 
 

56 

ـتـ ٣ؼتتي حُ٘تخٙ حُتتيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤تتش اًح ٓتخ حطلتتيص ٟتي حُؼؼٔتتخ٤٤ٖٗ ٝرتتيإٝح حُلتَد إٔ ٣تتيػْٜٔ كتتٍٞح   ٘

 رٔظ٤ٖ أُق ٓوخطَ ٓـِٜ رؤكيع ح٧ِٓلش .

٤٤ٖ ٓ٘ظًَش ٓغ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُتيٍٝ إٔ ط٘ٔتلذ ٓتٖ ــ ٫ ٣لن ١٧ ىُٝش ريأص حُلَد ٟي حُؼؼٔخٗ ٙ

 حُٔؼًَش أٝ طيهَ ِٛلخ  ىٕٝ حٓظ٘خٍس رو٤ش حُلِلخء .

ــ ٣ِؼُي ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ اًح ٓخ حطليٝح ٓؼٚ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ إٔ ٣ٔٔق ُْٜ رل٣َش َٗ٘ حَُٜ٘ح٤ٗش ك٢ ًَ  7

 ا٣َحٕ ، ٝرظ٤٤٘ي حٌُ٘خثْ ٝحُٔ٘خٍُ ِٝٓحُٝش ١وْٜٞٓ حُي٤٘٣ش !!..

طؼتتيص حُٔؼوتتٍٞ ، ٝٛتتخٍ حُٜ٘تتَح٢ٗ أهتتَد اُتت٠ ٗلتتّٞ حُٜتتل٤٣ٖٞ ٓتتٖ حُؼؼٔتتخ٤٤ٖٗ ، كخُؼتتيحٝس إً 

٫ٝرؤّ إٔ ٣ـ٤ََّ حُ٘خّ ػو٤يطْٜ ك٢ ا٣َحٕ اًح ًخٕ حُؼٖٔ ُٝحٍ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش !! ٌُُٝي ُْ ٣ٌٖ أٓخّ حُيُٝتش 

 .ٟ ، ٌٝٛح ٓخ ًخٕح٧هَحُؼؼٔخ٤ٗش اُحء ٌٛح حُؼيحء حُٔخكَ ٝحُلوي ح٧ٓٞى ا٫ إٔ ط٤ٌَ ُِٜل٤٣ٖٞ ح٠َُرش طِٞ 

هض ُٜتٌٙ حُلتَٝد ًخٗتض  ٍَّ ٌٛح ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظخ٣ٍو٤ش ، أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٧ىر٤ش كوي ٓزن إٔ ًًَٗخ إٔ حُوٜخثي حُظ٢ أ

 ه٤ِِش ، ا٫ أٜٗخ ًخٗض ًخك٤ش ُظ٤ٟٞق حُؼ٬هش ر٤ٖ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝحُيُٝش حُٜل٣ٞش .

كل٤ٖ أػخى حُِٔطخٕ ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ رٖ حُِٔطخٕ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ 
ٔ
كظلٜخ ٖٓ ؿي٣ي ِّٝٛ ح٤ُ٘ؼش ، ٓيكٚ حرٖ حُل٘زِت٢  

ٕ
ػ٘يٓخ َٝٛ ا٠ُ كِذ ٍحؿؼخ  ٖٓ هَحٓخٕ ، ٝأٍم كظلتٚ طِتي حُتز٬ى ٝه٠تخءٙ ػِت٠ ) هتٍِ رتخٕ ، أ١ حُتَإّٝ  

 حُلَٔحء ( أٛلخد حُٜٞك٤ش حُـي٣يس :

هككككككككككككككم  ٌككككككككككككككـهًٛاٌ عككككككككككككككى  َأككككككككككككككهِ  ي 
 

ـٛ ككككككككككـىا تانًعكككككككككككك فٙككككككككككم ذًٛٛكككككككككككـى   3ي 
 

كككككككككككـ٣  شكككككككككككى تعكككككككككككٌٕ انًهٛكككككككككككم َكككككككككككال ع 
 

 إل قٓكككككككككككه انٙككككككككككككك  قٓكككككككككككه ذععٛـككككككككككككـى 
 

 يّكككككككككككككككككككـرٓهاً أٌ ؼكككككككككككككككككككك  ٔكككككككككككككككككككانيّ
 

 قكككككككككك يهكككككككككم انفكككككككككهي يهكككككككككم ذُعٛكككككككككى  
 

 ُّٚكككككككككككككككككككك يكككككككككككككككككككٍ ناو أٌ ٚ نـكككككككككككككككككككّ
 

 2" وق نٍككككككككككهًٛاٌ يهككككككككككم ذثهٚـككككككككككـى"  
 

كوظَ رؼي ٓخػخص ٝىكٖ ٓغ أر٤ٚ ، ٛـ / ٝهِلٚ حر٘ٚ ك٤يٍ  11ٗٝك٤ٖ طٞك٢ حُ٘خٙ حُٜل١ٞ ١ٜٔخٓذ / ٓ٘ش   

ٝط٠ُٞ أهٞٙ ٓلٔي هيحر٘يٙ ، ٝحهظِق حُ٘خّ ػ٤ِٚ ، حٓظـَ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٌٛٙ حُلَٛش ٝأٍٓتِٞح ؿ٤٘تخ  حكظتَ حٌُتَؽ ، 

 ٛـ /  ػْ ىهِٞح رؼي ٓ٘ش َٗٝحٕ ) أًٍر٤ـخٕ حُ٘ٔخ٤ُش ( .. 11٘ٝىهَ ػخٛٔظٜخ طل٤ِْ ٓ٘ش / 

ٛـ / حٓظ٠ُٞ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ رو٤خىس ػؼٔخٕ رخٗخ  11ٔٝك٢ ٓ٘ش /   
ٔ
ػِت٠ رت٬ى ىحؿٔتظخٕ ، ٝكت٤ٖ ُػتـ٤ِّٖ ػؼٔتخٕ  

رخٗخ ٛيٍح  أػظْ ٓخٍ ا٠ُ حُٜل٤٣ٖٞ ػخ٤ٗش ٝحُظو٠ روخثيْٛ كِٔس ٤ٓتَُح ٝحٗظٜتَ ػ٤ِتٚ ٝىهتَ ػخٛتٔظْٜ طز٣َتِ ، 

                                                             
هـ / بلؽت الدولة العثمانٌة فً عهده أوج قوتها ، حكم ثمانٌة وأربعٌن سنة وفتح الكثٌر  97ٗــ  9ٓٓالسلطان سلٌمان القانونً بن السلطان سلٌم األول /    ٔ

سه باسم ) محبً ( ، له من دول شرق أوروبا وضمها إلٌه ، وفتح العراق وخراسان ، ومات على فرسه مجاهداً  على أبواب النمسا وكان شاعراً ٌرمز لنف
 / . ٓٔٔــ ٗٓٔدٌوان مطبوع التارٌخ اإلسالمً ص/ 

ٕ
هـ / ، مإرخ من علماء حلب ، مولده ووفاته فٌها ، له نٌؾ وخمسون  97ٔــ  9ٓ1ابن الحنبلً : رضً الدٌن محمد بن إبراهٌم بن ٌوسؾ الحلبً /    

 .  ٕٖٓص  ٘شعر مخطوط .  األعالم جمصنفـاً منها : ) درر الحبب فً تارٌخ أعٌان حلب ( ودٌوان 
 . 1ٓٔدر الحبب ، الجزء األول ، القسم األول ص    ٖ
ٗ

ـل  سنة     هـ ، وهً فعالً السنة التً فتحت فٌها تبرٌز . وسوؾ نعرض لشعر التؤرٌخ  9ٗٔهذه العبارة " زد لسلٌمان ملك تبرٌز " توافق فً حساب الُجـمَّ

 إن شاء هللا تعالى ــ . ) حساب الجمل ( فً أؼراض الشعر ــ
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َؽ ٝٗتَٝحٕ ٍُٝٞٓتظخٕ حُٞحهؼتش ؿ٘تٞد ػْ ؿَٟ حُِٜق ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٝط٘خٍُ حُٜل٣ٕٞٞ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ػتٖ رت٬ى حٌُت

ٛتتتـ / ، ًتتتخٕ حُ٘تتتخػَ حُٔؼتتتَٝف كتتت٤ٞ هللا رتتتٖ أكٔتتتي ٝحُٔ٘تتتٍٜٞ رتتتخرٖ حُوتتتخف  11ٖأًٍر٤ـتتتخٕ ٓتتت٘ش / 
ٕ
٣ِٗتتتَ  

حُؤط٘ط٤٘٤ش اً ًحى  كٔيف حُِٔطخٕ َٓحى رٖ ٤ِْٓ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش ًًَٝ ك٤ٜخ حُوخثي حُٔظلَ ػؼٔخٕ رخٗخ، ٣وٍٞ 
ٖ
: 

 ـهٔا  قن  ظٛكككككككككَٕ انــــكككككككككـهٔو إل  ٓـككككككككك
 

 عهككككٗ انككككهٔافٗ يككككٍ ٌككككاءخ تٓككككى عثككككه 
 

 كــكككككـى أتكعكككككـٕا تكاعكككككـاً ٌـــثكككككـاً ٔي)هًكككككـح
 

 نٓككككى قهــكككككـٕب ٚؽككككاكٙ نُٛــكككككـٓا انؽعــكككككـه 
 

 فانُكككككاي ذعكككككأن نههؼًكككككـٍ يـكككككـٍ ٚكْـــكككككـى
 

 ٔهللا ٍٚـككككككـًع يُٓــككككككـى كهًــككككككـا ظـككككككـأنٔا 
 

 أذكككككد إنٛٓـكككككـى ظٛكككككَٕ انكككككهٔو ٚقكيـــكككككـٓا
 

 ٔانؽكككككمنيكككككٍ تأٌكككككٓا انًُكككككمناٌ انفكككككٕف  
 

 ٔعُككككككيا اقركككككهب انعكككككُٛ انعهيكككككهو يكككككٍ
 

 ذثهٚــككككـى شككككى تكككككا يــككككـٍ لاذٓــككككـى ـــككككـٕن 
 

 فّـكككككـععٕا أَفٍكككككاً يُٓــكككككـى قـكككككـك ايكككككرٟخ
 

 ظثُكككككاً ٔقكككككـك ٚاِـكككككـد اٞؼككككك٣و ٔانفكــكككككـه 
 

  ُكككككٕا تكككككأٌ انهٛــكككككـانٙ َؽْٕــكككككـى َ)كككككهخ
 

ــكككككـا أـطـكككككـأ انُ)ـكككككـه    ً  فأـطــكككككـأ ان)ـكككككـٍ ن
 

ــكككككـهٕا  كككككـهاً يكككككٍ نٛكككككم كهترٓــكككككـىٔأي  ــؽا  ٌا
 

ككككـه  ــؽا ٌا  فهـككككـى ٚكككككٍ نكظـككككـٗ أٔٔاتٓــككككـى 
 

كككككككـا نأٖ تأٌكككككككُا ؼًكككككككـه انكككككككه ٔي إلاً   ً  ن
 

ً ه  ٔا كًككككا فككككـه  يككككٍ أٌككككك انّككككه انؽ   فككككـه 
 

 قهٕتٓكككككككـى ـّكككككككٛد ا أتٕكككككككانْى عًٛكككككككد
 

 ِكككككاْد ٔظْٕٓكككككـى ـٕفكككككاً ٔقكككككـك ـٍكككككهٔا 
 

ا تٓككككككككى ا فرككككككككهاْى : لا ٚفككككككككه  ٔلا ٕـ  ٌككككككككطا
 

 ٔلا فككككٙ انرـككككـهب يُعفــككككـهعككككاٌ أٌـككككـٛه  
 

 ٔانُقــككككككـع نٛـككككككـم تٓٛككككككـى ٢ َعـــككككككـٕو تككككككّ
 

ً ه  ـكككككككـ  ٍ  ذهكككككككٕغ نهعكككككككٍٛ ا إ٢ انثكككككككٛٗ ٔان
  

 فككككككانثٛٗ فككككككٙ ٚكككككككْى ٔككككككانخ ٔككككككٕانعح
 

كككككككـه  كككككككـه فًٛكككككككا تٛكككككككُٓى أ ك   ً ـ  ٔاٞن ي انؽ 
 

 كأًَكككككككـا انٍـكككككككـًه ي ُكككككككاًٚٛ أَفٍـكككككككـٓى
 

 فؽٛكككككككس يانكككككككد ذكككككككـهٖ اٞنٔاغ ذُـرـصكككككككـه   
 

 أياَٛٓـــكككككككـى فـكككككككـ٣ شًــكككككككـهلٔخ نٚكككككككاٖ 
 

 ٚهـكككككـٕغ فٛٓـكككككـا ٢ٔ فكككككٙ قٔؼٓـكككككـا شًكككككـه  
 

 ٔنهفــككككككـهان إنككككككٗ اٞقطـككككككـان قككككككك َفـككككككـهٔا
 

 ٔيانٓــككككككـى يعّـكككككككـه فٛٓــككككككـا ٢ٔ َفــكككككككـه 
 

 فأٔثؽـككككككككككـٕا ٢ ذــككككككككككـهٖ إ٢ يٍكككككككككككاكُٓى
 

 ٔقكككككك ـهــكككككـد يكككككا تٓـكككككـا عكككككٍٛ ٢ٔ أشـكككككـه 
 

 ٔذفككككككد ذثهٚــكككككككـى َككككككاقٖ ْٔكككككككٕ يثكككككككرٓط
 

 انكككككم٘ قكككككـك كُكككككد أَر)ـكككككـهْكككككـما انىيكككككاٌ  
 

                                                                                                                                                                                                          
/ أوؼلو عثمان أوزد مور ، وكان رابع الصدور العظام على عهد السلطان مراد  ٕٕٗعثمان باشا : سماه المستشرق زامباور فً معجم األنساب ص /    ٔ

 لعثمان باشا ترجمة شافٌة ./ ، ولم نلقى  1ٕٔــ  7ٕٔبن سلٌم ، أما المعلومات التً استقٌناها للمقدمة فمن كتاب العهد العثمانً ص / 
هـ فاضل من القضاة ، أصله مةن التةرك ، كةان فصةٌحاً عارفةاً باللؽةة العربٌةة وآدابهةا ، ولةً  ٕٓٓٔــ  9٘ٓفٌض هللا بن أحمد ) ابن القاؾ الرومً (   ٕ

 والمقصود بالروم : الترُك. .1ٙٔص   ٘م ج . واألعال 9ٖ، ص  ٖقضاء حلب ثم قضاء الشام ثم قضاء ؼلطة ) فً استانبول حالٌاً ( . نفحة الرٌحان ج 
 حٌن دخل حلب أنشد لنفسه قصٌدة طوٌلة فً مدحها ، مستهلها :    

 الحمد هلل منجٌنا من الكرب       جئنا إلى حلب الشهبا بال تعب                     
ره       طوبى لساكن مصر قد بنا                       . 11ٕ، ص ٖه نبً      من خالصة األثر جمصٌر جلٌل خلٌل هللا عمَّ

ٖ
 . 9ٗص  ٖ، وفً نفحة الرٌحانة ج  9ٕٓص  ٖالقصٌدة فً خالصة األثر ج   
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 فٛـككككككـا يهٛـككككككـكاً نككككككّ كككككككم انًهـككككككـٕ  ـكككككككخ
 

 ذكٚـكككككـٍ ٕٚعـكككككـاً ٔذكككككأذٙ ْٔكككككـٙ ذعرـكككككـمن 
 

كككككككككـهٔايهم اٞنٖ ٔانككككككككككَٛا فأَكككككككككد إلٌ  ٌض
 

 اٌكُكنانعٕكككككه قككككككك ٔافكككككٗ تككككككّ انفٙككككككه 
 

 فٛانٓــككككككككـا َعًـــككككككككـح مشــككككككككـان يففــككككككككـهْا
 

 كاَككككككـد نكٔنرــــككككككـّ ان ــــككككككـهاء ذك ـــككككككـه 
 

 يـكككككككـهاق هللا قكككككككك ِكككككككـهفد ـكككككككـم  ا٠نكككككككّ 
 

ن  ـككككككـه   ٍ  تــككككككـّ انًُاتــككككككـه ٔانرٛعـككككككـاٌ ٔان
 

 أظككككككم  يككككككٍ ٔٚككككككـ ان ثـككككككـهاء يككككككٍ يهككككككم
 

 تأيــككككككـهِ ٌـــككككككـا ه اٞيـــككككككـ٣  ذأذًـــككككككـه 
 

 نككككككككٕ فاـهذككككككككّ يهككككككككٕ  اٞنٖ قاٚثـككككككككـح
 

ــككككـه   ّ  يككككا َككككانٓى يككككٍ يعككككانٙ ففككككـهِ انع 
 

 ْٔم ٍٚرٕ٘ انّكًً ٔانًٕكثاغ ظكُػ قظكٗ
 

ٓاككككككـهٍٔٚككككككـرٕ٘    انعانٚككككككاٌ انثؽككككككه ٔانُاـــ
 

٘  انٍـكككككككككككـعٕق فككككككككككك٣  ٢ وال يهككككككككككككم قٔن
 

ُـككككـر)اه   ٚ ككككـهٖ نككككّ مـــككككـه فككككٙ انكْــككككـه ٚـ 
 

 تكٔنككككككككح ذفــكككككككككـه  اٞٚــككككككككـاو ؼكذـٓـــكككككككككـا
 

ْكككككـ ه   ــكككككـى  انى   يكككككا ٢غ ظكككككُػا انهٛكككككانٙ اَٞع 
 

ٝحطٜتَ رخُٜتل٤٣ٖٞ ػخٍٟتخ  ػِت٤ْٜ  ٝػ٠ِ ػٜي حُِٔطخٕ َٓحى حَُحرغ هخّ هخثتي ٗت١َش رـتيحى  كوظتَ حُتٞح٢ُ  

ط٤ِْٔ رـيحى ، ٝحطَٜ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٓغ حُوخثي حُؼؼٔتخ٢ٗ أكٔتي كتخكع ػخٍٟتخ  ػ٤ِتٚ طٔت٤ِْ رـتيحى أ٠٣تخ  ، ػِت٠ إٔ 

٣ظِْٔ ٛٞ ٣٫ٝظٜخ ٌُٖ ًؼَس ؿ٤ٕٞ آٔخػ٤َ حُٜل١ٞ ؿؼِتض حُوخثتي حُؼؼٔتخ٢ٗ ٣٘ٔتلذ ٓتٖ رـتيحى كتيهِٜخ آتٔخػ٤َ 

ٛـ / كخٍٝ حُٜيٍ ح٧ػظْ حُؼؼٔخ٢ٗ حٓتظؼخىطٜخ كِتْ ٣لِتق ، ٝكت٢  1ٖٓٔخٙ ٓ٘ش / ٛـ / ٝك٤ٖ طٞك٢ حُٖ٘ٓٓٔٓ٘ش / 

ٛـ / ٓخٍ حُِٔطخٕ ر٘لٔٚ ا٠ُ طز٣َِ ٝىهِٜخ ػ٘ٞس ، ُٝٔخ ٍؿغ ا٠ُ حٓظخٗزٍٞ ه٣ٞتض ػ٣ِٔتش حُٜتل٤٣ٖٞ  ٘ٗٓٔٓ٘ش 

ْ رتٚ رـتيحى ٝحٗظَٜٝح ػ٠ِ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحٓظَىٝح رؼٞ حُو٬ع ، ٝٝٛتِض ح٧هزتخٍ اُت٠ حُو٤ِلتش كـٜتِ ؿ٤٘تخ  ٝٛتخؿ

ٛـ / ٝإ حٓظٜ٘ي حُٜيٍ ح٧ػظْ ٓلٔي حُط٤تخٍ رخٗتخ ، كتبٕ رـتيحى ٓ٘تٌ ًُتي حُلت٤ٖ ظِتض ر٤تي  1ٗٓٔكلظلٜخ ٓ٘ش / 

حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٝحؿظْ٘ حُ٘خػَ حُوخ٢ٟ ح٢ٌُٔ طخؽ حُي٣ٖ حُٔخ٢ٌُ 
ٔ
 ٌٛح حُلظق حُٔزخٍى ، ٝٓيف حُو٤ِلش هخث٬   

4
 

 ـهٛـككككككككككككككككـفح هللا يــككككككككككككككككـهاق ــــــككككككككككككككككـىا
 

 ت ــكككككككككككككككككككـكاق فأنقاْكككككككككككككككككككاقهعكككككككككككككككككككـح  
 

 ٔعُكيــككككككككككككككككـا ؼأهْــككككككككككككككككـا ظّٛككككككككككككككككّ
 

 اَككككككككككككككككككك  نٌٟــككككككككككككككككككـفم أع٣ْككككككككككككككككككا 
 

 ٔأٔثــككككككككككككـػ انّــككككككككككككـاِ لتٛؽككككككككككككاً نًككككككككككككا
 

أـثككككككككككككهِ يككككككككككككٍ كصككككككككككككهج قر٣ْككككككككككككا  
3

 
 

 ْككككككككككككما اـرٕككككككككككككانانقٕل فٛٓككككككككككككـا فكككككككككككك ٌ
 

 قٛكككككككككككككم نقكككككككككككككك أظًهكككككككككككككد لكهاْكككككككككككككا  
 

 فهرّـككككككككككككـهؼٍ فعـككككككككككككـم يككككككككككككهاق تٓـككككككككككككـا
 

تاككككككككككككػا انّكككككككككككككاْا   ي نـككككككككككككاً قكككككككككككككك لا
2
  

 

                                                             
ً ، قاض وأدٌب ٌقال له ابن ٌعقوب ، من أهالً مكة ، أصله من المدٌنة ، كان حسن   ٔ اإلنشاء ،  تاج الدٌن بن أحمد بن إبراهٌم األنصاري المدنً المالك

مد ، وكان فً مكة من  صدور الخطباء والمدرسٌن ، وأكابر العلماء المحققٌن ، و له من الكتب : دٌوان إنشاء  و فتاوى فقهٌة جمعها ولده أح فً شعره رقة
 وما بعدها . ٙٓٗص /  ٔ، وخالصة األثر ج  1ٕص ٕ، األعالم ج

 . 9ٖٖص ٗخالصة األثر ج  ٕ
 . 9ٖٖت قتل ما ال ٌقل عن عشرٌن ألفاً من جنود الشٌعة / ص ذكر المحبً فً خالصة األثر أن بؽداد حٌن فتح   ٖ
ٗ

ل : قد ذبح الشاها تصادؾ سنة /      هـ / ، وهو الشاه مٌرزا بن الشاه عباس الصفوي . 1ٗٓٔفً حساب الُجمَّ
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ًًَٗتخ ك٤ٔتتخ ٠ٓتت٠ أٛتتْ ح٧ػٔتتخٍ حُظتت٢ كتتيػض كت٢ ػٜتتي حُوِلتتخء حُؼؼٔتتخ٤ٖٗ ٝحُلتتَٝد حُظتت٢ هخٟتتٞٛخ ٟتتي   

َّٖ أْٛ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ : حُٔؼًَتش حُظت٢ أٍم ُٜتخ حُ٘تؼَحء طؤ٣ٍوتخ  ىه٤وتخ  ٝأًؼتَٝح ٓتٖ حُلتي٣غ ػٜ٘تخ ، طِتي  ح٤ُ٘ؼش ، ٌُ

هظلخٜٓخ ٝطتي٤َٓٛخ ، ًٔتخ كؼِتٞح كت٢ ٛـ / ك٤ٖ كخَٛ ح٤ُ٘ؼش حَُٔٞٛ ٝكخُٝٞح حٙ٘ٔٔحُٔؼًَش حُظ٢ كيػض ٓ٘ش / 

ًًَتٞى ٝأٍر٤تتَ ٝؿ٤َٛٔتخ ٓتتٖ حُٔتتيٕ حُؼَحه٤تش رو٤تتخىس ٌِٜٓتْ ٗتتخىٍ ٗتتخٙ 
ٔ
أٛتتَ حُٔٞٛتَ  رو٤تتخىس ٝحُتت٤ْٜ   ، ٝػزتخص  

حُلخؽ ك٤ٖٔ رخٗخ حُـ٢ِ٤ِ  
ٕ
. ٖٝٓ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ طلخػِٞح ٓغ ٌٛٙ حُٔؼًَش َٝؿَِيٛخ ٝٓيف هخثيٛخ حُؼؼٔتخ٢ٗ حُتٞح٢ُ  

٤ي كظق هللا حُـ٢ِ٤ِ حُ٘خػَ حُٔ
ٖ
رؤٍؿُٞس ٣ٞ١ِش ُحىص ػ٠ِ حُٔجظ٤ٖ ٖٓ ح٧ر٤خص ، ٣ٜق ك٤ٜخ حُٔؼًَش ٝح٫ٓظؼيحى  

ُٜخ ، ٝٓـ٢ء ؿ٘ي ٗخىٍ ٗخٙ ، ٝحُوظخٍ ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ، ٝحُزط٫ٞص حُظ٢ أريحٛخ حُٔيحكؼٕٞ ، ًُٝتي رؤٓتِٞد 

 ر٢٤ٔ ٝٝٛق ىه٤ن ٝٓؼ٠٘ ُط٤ق :

ٍٝح ك٤تتخٍٟ ًٝتتؤْٜٗ ٓتتٌخٍٟ ، كخٓظ٘تتخٍْٛ حُتتٞح٢ُ كٔتت٤ٖ رخٗتتخ كلتت٤ٖ ػِتتْ حُ٘تتخّ رِكتتق ٗتتخىٍ ٗتتخٙ ػِتت٤ْٜ ٛتتخ

 ٜٝٗلْٜ هخث٬  :

 فاٌكككككككككككككككرًعٕا نُٕكككككككككككككككؽٙ أ٢ أـثكككككككككككككككهكى
 

 نعككككككككككككم ظثـككككككككككككـان انٍككككككككككككـًا ٚعثهكـككككككككككككـى 
 

 َؽفــكككككككككككـه ـُككككككككككككقاً َٔثُكككككككككككٙ ٌـــكككككككككككـٕنا
 

 
 

 َٔؽـكككككككككككـفي انعٛــكككككككككككـال شــكككككككككككـى انككككككككككككٔنا
 

 فأقنكرُـــككككككككككككككـا ـٛــككككككككككككككـهج ان ٛــــككككككككككككككـٕن
 

 فكككككككككٙ ؼفكككككككككه ـُككككككككككط ٔ٘كككككككككهب ٌكككككككككٕن 
 

 تمنُــكككككككككككـا ظٓـكككككككككككـكاً ٔٔهفُـكككككككككككـا يكككككككككككا٢
 

 
 

 نُـككككككككككككككـؽفي اٞيــككككككككككككككـٕال ٔانعٛــــككككككككككككككـا٢
 

 ٔكككككككككككككاٌ لا يككككككككككككٍ ًْـككككككككككككـح انٕوٚــككككككككككككـه
 

 ٔككككككككككاؼة عــككككككككككـىو كايــككككككككككـم ـفٛــككككككككككـه  
 

 ٝٝٛق ٓخًخٕ ٣لؼِٚ ؿ٤ٖ ٗخىٍ ٗخٙ ٝٛٞ ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ حَُٔٞٛ :

 ٔيككككككككككككم أذككككككككككككٗ ِـككككككككككككـٓه ظًككككككككككككاق اٞٔل
 

ل   ٕ  قـكككككككككككـك وؼكككككككككككـف انًهعــكككككككككككـٌٕ نهًعككككككككككك
 

 ظككككككككككككاء نّـككككككككككككـٓه ؤنيككككككككككككٍ تعكْككككككككككككـا 
 

 ٔ٘ـــككككككككككككككـه  تانكككككككككككككككٔن ٔتانقٕـــكككككككككككككككـٕن 
 

 ٔظُــكككككككككككككككـكِ ذُـكككككككككككككككـٓة تاٞٚـــكككككككككككككككـهاف
 

 ْٔـكككككككككككـما يّـكككككككككككـٕٓن تككككككككككك٣ ــــكككككككككككـ٣ف  
 

                                                             
ٔ

هةـ /  ٗٗٔٔنادر شاه : أحد قادة الصفوٌٌن والوالً على خراسان ، لم ٌرض بما فعله شاه الصفوٌٌن طهماسب حةٌن عقةد الصةلح مةع العثمةانٌٌن سةنة /   

لوصةاٌة علٌةه ، وتخلى لهم عن تبرٌز وهمدان واقلٌم لورستان ، فسار إلى أصفهان وعزل الشاه وولى مكانه ابنه عباساً الةذي كةان ال ٌةزال طفةالً ، وأخةذ ا
هـ / فً مدٌنة تفلٌس حٌث أعلةن نةادر  9ٗٔٔوسار لحرب العثمانٌٌن فانتصر علٌهم وحاصر بؽداد ، وطلب العثمانٌون الصلح وجرى االتفاق علٌه سنة / 

 ......  ٌتبع = ٘ٗٔخان نفسه ملكاً على الفرس ، وردَّ إلٌه العثمانٌون كل ما أخذوه منهم ،  التارٌخ اإلسالمً ص 
هـ / اقتحم نادر شاه العراق قاصداً الموصل لالستٌالء علٌها ، بعد أن استولى على كركوك وأربٌل ، على رأس جٌش قوامه ثالثمئة  ٙ٘ٔٔوفً سنة / = 

ار نحةواً مةن ثالثةة ألؾ جندي ، وحاصر الموصل وأقام حول البلد بروجاً لضربها بالمدافع ، وبذل جهداً كبٌراً لالستٌالء علٌها ، فلم ٌفلح ، واسةتمر الحصة
 / . 7ٓ٘ــ  ٙٓ٘، ص /  ٕأشهر ، ثم أرسل ٌفاوض فً الصلح ، وعاد من حٌث أتى فً الرابع من رمضان من السنة نفسها  .   الروض النضر ج

ٕ
موصل ٌسمونه أبانا هـ / عرؾ بحسن تدبٌره وأصالة رأٌه ،وكان أهل ال 7ٔٔٔــ  7ٓٔٔالحاج حسٌن باشاالجلٌلً : هو ثانً من ولً من أهل بٌته /   

هـ /  ، وقد دافع عن الموصل دفاعاً مجٌداً حٌن أرسل طهماسب قائده  ٖٗٔٔوباشانا لشدة تعلقهم به ، تولى الموصل ثمانً مرات ، كانت األولى سنة / 
ـ / أمر بحفر خندق حولها ورمم ه ٙ٘ٔٔهـ / فرد عسكره مدحوراّ وقتله ، وحٌن هاجمها الشاه نادر سنة /  ٘ٗٔٔنركز خان لالستٌالء علٌها سنة / 

فً الجامع  سورها وثبت وجنوده واستماتوا فً الدفاع عنها ، وحٌن أعٌد إلى الموصل والٌاً للمرة الثامنة مرض فٌها ولبث شهرٌن قبل أن ٌتوفى وٌدفن
 الذي بناه ابنه محمد أمٌن ، كان مٌاالً إلى اإلصالح والعمران ، محباً للعلم وأهله .   

ٖ
رات ، د فتح هللا الشرٌؾ المتولً على وقؾ النبً ٌوسؾ بن متى ــ علٌه السالم ــ فً الموصل ، عاش فوق التسعٌن ، رحل إلى القسطنطٌنٌة عدة مالسٌ  

راقً العلمً له الٌد الطولى فً سرعة الكتابة وجودة الخط ، وله شعر حسن ومدائح جٌدة منها القصٌدة المذكورة ، نشرت هذه القصٌدة بمجلة المجمع الع
 .  79ٕص  ٕم / ، الروض النضر ج 9ٙٗٔعام / 
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 ٔيكككككككككم أذكككككككككٗ ِـكككككككككـٓه ظًكككككككككاق اٜــكككككككككـه
 

 أذاَكككككككككا ــكككككككككـٕف يانكككككككككّ يــكككككككككـٍ مـكككككككككـه  
 

 نــكككككككككككـكَّٕ ظــكككككككككككـاء إنكككككككككككٗ كــكككككككككككـهكٕ 
 

 أؼــكككككككككككككككـاٚ تانًــكككككككككككككككـانم ٔانًًهـكككككككككككككككـٕ  
 

ََّ رؤَٛ   ًًَٞى ، ٝحُلِع ح١ٌُ هِلٚ ًُي ك٢ ٗلّٞ أَٛ حَُٔٞٛ :٣ٜٝق ٓخ ك

 فاـرككككككم عقككككككم انُككككككاي يككككككٍ ْككككككما انفثككككككه
 

 ِٔكككككككككاع ْكككككككككما انقكككككككككٕل فُٛكككككككككا ٔاِكككككككككرٓه 
 

 يككككككككـٍ تعـككككككككـك أٌ يـككككككككـه  قهٛـككككككككـم انككككككككـٕقد
 

 كعّــكككككككككككككككـهج أٔ ٌــكككككككككككككككـثعح أٔ ٌكككككككككككككككـد 
 

 إ٢ ٔظــككككككككككـاء انقــككككككككككـٕل يككككككككككٍ أنتٛـككككككككككـم
 

 تأَٓــــككككككككككـا ٚاعــــككككككككككـد نككككككككككّ تانقٛــككككككككككـم 
 

كؼِٚ حُٞح٢ُ ح٣َُ٘ق ٖٓ ٗيِّ حُْٜٔ ٝح٫ٓظؼيحى ُِٔؼًَش ، ًٝخٕ ُٝيحٙ َٓحى ٝح٤ٓ٧ٖ ٣ٔخػيحٗٚ  ػْ ٣ٜق ٓخ  

 ػ٠ِ ًُي ، ٣ٜٝق ٓخ كَ رخُ٘خّ ٣ٞٓخ  ر٤ّٞ :

 ْٔككككككككككككككٕ ُٚككككككككككككككاق٘ قَٔكككككككككككككككى ٔانعُككككككككككككككح
 

 قككككككككككك فرؽككككككككككد ٞظككككككككككم أْككككككككككم انٍككككككككككُح 
 

 فكككككككككككككككافعٕا عككككككككككككككٍ قُٚكككككككككككككككـى ٔانًككككككككككككككال
 

 كككككككككككككما  ٔانطفـكككككككككككككـم يككككككككككككع انعٛـكككككككككككككـال 
 

 هللا فُـكككككككككككككككككككـاقخ انُـكككككككككككككككككككـاي أٚــكككككككككككككككككككـا
 

 ْــككككككككككككـٕ انككككككككككككم٘ نٛككككككككككككًَٕ أَعــككككككككككككـاِ 
 

 ٔأعهكككككككككككككككككككٍ انُـكككككككككككككككككككـٍاء تانثــكككككككككككككككككككـكاء
 

 ٔاترٓــككككككككككككككككـم اٞٚفـككككككككككككككككـال تانكككككككككككككككككعاء 
 

   قكككككككككككككككككككك أـهــككككككككككككككككككككـٕد انعثــككككككككككككككككككككـاق
 

 ذفطــككككككككككككككككـهخ ٞظهٓــككككككككككككككككـا اٞكثـككككككككككككككككـاق 
 

 ؼُٛ كككككككككككككككم قكككككككككككككككك نطكككككككككككككككف انهؼٛـــكككككككككككككككـى
 

 ٌككككككككككككايؽُا فككككككككككككٙ لَثُــككككككككككككـا انكهٚككككككككككككـى 
 

 ٝطيٍٝ حُيحثَس ػ٠ِ ح٧ػيحء ، ٣ٝلظي رْٜ ح٧رطخٍ :

 ٔيككككككككككٍ عكككككككككك٣ انٍككككككككككٕن يككككككككككٍ انفعككككككككككـان
 

 يٙــكككككككككـٗ ٌـكككككككككـهٚعاً عاظـكككككككككـ٣ً نهُـكككككككككـان 
 

 ٔيككككككككككٍ أذككككككككككٗ يككككككككككُٓى نرؽككككككككككد انٍككككككككككٕن
 

 نـــكككككككككـى ٚقـــكككككككككـكن انفـــكككككككككـهان نهعثــكككككككككـٕن 
 

 فٕنـــككككككككككككككككـٕا اٞعقــككككككككككككككككـاب نهفـــككككككككككككككككـهان
 

 
 

 ٔاَقهثــكككككككككـٕا ٔكككككككككهعٗ عهكككككككككٗ اٞقتكككككككككـان
 

 فكككككككككككككايرٟ انفُككككككككككككككط يكككككككككككككٍ أِكككككككككككككثاؼٓى
 

 إنكككككككٗ انعؽكككككككٛى ٌكككككككانٔا فكككككككٙ أنٔاؼٓكككككككى 
 

 ٌككككككككككٕنَا ِككككككككككععاَُا قككككككككككك َىنككككككككككٕايككككككككككٍ 
 

 كككككككككككى فاظــككككككككككـه ٔكافـككككككككككـه قككككككككككك قرهككككككككككٕا 
 

 ٔأؼككككككككككككككككهؤا انرضـفاـُككككككككككككككككـم ٔانٍككككككككككككككككـٕٛفا
 

 1ٔقط ككككككككككككـعٕا انكككككككككككككه ٔي ٔانكفٕفكككككككككككككا  
 

 فاَكٍككككككككككككهخ ِككككككككككككٕكح ًٚٓككككككككككككاو ٔقككككككككككككك
 

قضككككككككـك    4عــككككككككـاق ٔنتككككككككع ظُككككككككـكِ نقككككككككك فـ 
 

                                                             
 التفنك : كلمة تركٌة : جمع تفنكة وهً البارودة التً ترمً النار على األعداء .    ٔ
ٕ

 طهماز : قائد جٌش نادر شاه .   
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ٝكي حُلٜتخٍ ػْ ٣زيأ رؼيِّ ٓخ ؿ٘ٔٚ أَٛ حَُٔٞٛ ٖٓ ؿ٘خثْ ًؼ٤َس ، ٣ٍٜٝٞ َٓػش حٗٔلخد ؿ٤ٖ حُلَّ   

 ػٖ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش :

 فعككككككككككككككككا ٔا ٌككككككككككككككككهعٗ َقـككككككككككككككككـهٕا ا٢ٜخ
 

 ٔٔككككككككاغ فٛٓـكككككككككـى ٔاٚكككككككككـػ انّــكككككككككـراخ 
 

 فكككككككككٙ ـكككككككككايً يكككككككككٍ نيٙكككككككككاٌ قكككككككككايٕا
 

 
 

 فككككككٙ تؽككككككه ِككككككرٗ كهٓككككككى قككككككك عايــككككككـٕا
 

 يككككككككككٍ تعـككككككككككـك لا أٔككككككككككثؽُا فككككككككككٙ أيككككككككككاٌ
 

   1يككككككٍ فككككككٛٗ فٙككككككم انٕاؼككككككك انًُ ككككككاٌ  
 

ٖٝٓٔ هِي ٌٛٙ حُٔؼًَش ٖٓ حُ٘ؼَحء : حُٔت٤ي ه٤ِتَ حُزٜت٤َ   
ٕ
حُت١ٌ ٝٛتق ِٓتي حُؼـتْ ٗتخىٍ ٗتخٙ رتخُظِْ  

ََّ رٜتخ  ٝٗوٞ حُؼٜٞى ك٢ اٗخٍس ا٠ُ ٓؼخٛيس طل٤ِْ حُظ٢ ٓزن ًًَٛخ ، ٣ٝظطَم ا٠ُ ٓخ كؼِٚ رخُوَٟ ٝحُٔيٕ حُظت٢ كت

ا٠ُ إٔ أٗوٌ هللا حَُٔٞٛ ٝٓخ كُٜٞخ ٖٓ َٗٙ ، ٣وٍٞ حُ٘خػَ 
ٖ
: 

  أْكككككم انًٕٔكككككم انّـكككككـه إل أذكككككٗكفكككككٗ هللا
 

 عكككككٔ نٓككككى يككككٍ ظاَككككة انّككككهط َككككاْٗ 
 

 أظــككككـم  يهــككككـٕ  انععــككككـى َـككككـاقنل اٌــككككـًّ
 

  هـكككككـٕو ـّـكككككـٕو نهًٕاشٛـكككككـ  َــاقكككككـٗ 
 

 ٌككككثٗ ٍَككككٕج انٍكككككاٌ فككككٙ انثٛككككك ٔانقككككهٖ
 

 ت)هــكككككـى ٔكـــكككككـم تانًـكككككـٓانم ــــكككككـا ٗ 
 

 فؽأـككككككـهَا ٌــــككككككـرٍٛ ٕٚيــككككككـاً ي ٓٛ عــككككككـاً 
 

عككككاخ ياذككككد فككككها ٗ   ً  ؼهٔتككككاً ٔفككككٙ انع 
 

 فؽــككككككـانتّ انكٌـــككككككـرٕن ٔانككككككٙ قٚانَـــككككككـا
 

 ؼٍككككـٍٛ ـككككـ تعككككٌٕ هللا ـككككـ ْٔككككٕ ُٚككككاْٗ 
 

 فككككككككأنقٗ انهعككككككككة فككككككككٙ قهككككككككٕب ظُككككككككٕقِ
 

 فثكككككككإَا ٔككككككككم َؽكككككككٕ يصكككككككٕاِ ناككككككككٗ 
 

 فهًـككككككككككككككـا أوال هللا عُككككككككككككككا ِعٕتٓــككككككككككككككـى
 

ـككككككككد : وال انككككككككهٔافٗ    2ترٕفٛقككككككككّ أن 
 

ٖٝٓٔ هِي ٌٛٙ حُٔؼًَش أ٠٣خ  ٝٓيف ح٣َُُٞ ك٤ٖٔ حُـ٢ِ٤ِ : حُ٘خػَ ه٤َِ رٖ هيحىٙ حٌُخطذ   
٘
 ، هخٍ : 

ككككككككككككٍ انككككككككككككٕوٚه انكككككككككككككم٘ ًـ  ٔلا  يككككككككككككٍ ٚ 
 

ــكككككككككككككككـّ هللا تهــكككككككككككككككـطف أعــــكككككككككككككككـى     ٕ  ـ
 

ٍل فعهككككككككككككـّ ٍل اٌـككككككككككككـىل ؼٍـككككككككككككـ  ؼٍـككككككككككككـٛ
 

 يٍرؽٍـكككككككككككـٍ انكككككككككككهأ٘ تكككككككككككأيه أْـكككككككككككـى   
 

 قــككككككككككككـاو نُـككككككككككككـا تؽٍـككككككككككككـٍ ذكتٛــككككككككككككـهِ
 

 تكككككككككككأعهٗ انًٓكككككككككككى فأنْكككككككككككة انفٕكككككككككككى 
 

 ٖٝٓ ح٬ُٔكع إٔ أِٓٞرٚ ٓو٤ْ ٝٓؼ٘خٙ ػو٤َ ػ٠ِ حُ٘لْ ، أ٫ طَٟ ٓؼ٢ ٟآُش حُٔؼ٠٘ ٝح٫رظٌحٍ ك٢ هُٞٚ :  

                                                             
 / . ٖٕٕــ  ٕ٘ٔص /  ٕالروض النضٌر ج   ٔ
هـ / ضرٌر ، نادرة من النوادر مع علم وعمل وتجوٌد وتبرٌز بكةل صةناعة ، وكةان فةً  7ٙٔٔــ  ٕٔٔٔالسٌد خلٌل البصٌر : شاعر من الموصل /    ٕ

ة والتركٌة  ، سةلك الحفظ آٌة باهرة ٌحفظ الشعر مالو كتب كان أسفاراً ، وكان له فً النحو والصرؾ والعلوم العقلٌة الٌد الطولى ، نظم بالعربٌة والفارسٌ
 . ٕٓٔص ٕالدرر ج

ٖ
 . ٕٔٔص    ٕسلك الدرر  ج /  
ٗ

ل : تصادؾ سنة /     ــ  ٖٖ٘ص /  ٕهـ / . وللشاعر فً تؤرٌخ هذه الموقعة أرجوزة جٌدة فً الروض النضر ج  ٙ٘ٔٔزال الروافض فً حساب الُجمَّ

ٖ٘ٙ . / 
آتةاه هللا مةن حسةن الخةط وجةودة الكتابةة وتصةوٌر فقةال : ٌاقوتةة زمانةه وابةن مقلةة أوانةه ،  ٖٔٓص   ٔترجم له أمةٌن العمةري فةً منهةل األولٌةاء ج    ٘

فقال : الخطاط الشاعر ، ومدحه بحسن خطه . وترجم له محمد الؽالمً فً  9ٗٔص  ٔالحروؾ مالم ٌدرك . وترجم له خلٌل المرادي فً سلك الدرر ج 
ــ  : شاعر إذا ؼردت بالبل طبٌعته على أؼصان فمدحه بحسن الخط . وٌقول صاحب الروض النضر  ــ على تحفظ منً  7ٖٕــ  7ٕٕشمامة العنبر ص 

 . وقد توفً فً الهند .  ٖٔ٘ص  ٕحسبتها ترصؾ زهرا وتنمق ؼدٌرا ، ج
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 ٔيكككككككككككٍ ٚقكككككككككككم إَكككككككككككٙ ٔوٚكككككككككككه ٌكككككككككككٕٖ
 

ـككككككككككككـى  رٓ  ٙ  ٚـ   ظُاتككككككككككككّ انٍككككككككككككايٙ عهكككككككككككك
 

 أعـككككككككككككككـى قٚككككككككككككككـٍ هللا عـككككككككككككككـىاً ٔقككككككككككككككك
 

 ألل قٚككككككككككككككككٍ انككككككككككككككككهفٗ لل انفككككككككككككككككككو 
 

رظتتؤ٣ٍن حُٞحهؼتتش ، ًٝتتؤٕ حُظتتخ٣ٍن ٟتتَرش ٫ُد ٫رتتي ٜٓ٘تتخ  ٝا٫ ًخٗتتض ػتتْ ٣ٜ٘تت٢ هٜتت٤يطٚ ًؼتتخىس حُ٘تتؼَحء   

 حُو٤ٜيس ٗخهٜش !!.. :

ٝٓتتٖ حُؼـ٤تتذ إٔ ٛتتخكذ ) حُتتَٝٝ ح٠ُ٘تتَ ( ؿؼتتَ حُ٘تتخػَ ٓٔتتٖ " ٝٛتتَ ٓتتٖ حُتت٘ظْ اُتت٠ ٓ٘ظٜتتخٙ ،   

ٝطَٜف ك٢ حُو٣َٞ ر٤ٖ ٓٔخًٚ ٜٝٓخٙ " 
ٔ
 . 

٤تذ ٖٝٓٔ هِي ٌٛٙ حُٔٞهؼش أ٠٣خ  حُ٘خػَ ٛتخُق رتٖ حُٔؼٔتخٍ حُوط  
ٕ
ٝٛتٞ ًٝ أٓتِٞد ؿ٤ٔتَ ٣وظِتق ػتٖ  

 ٓخروٚ ، كٔٔخ هخُٚ :

 تهــكككككككـك يركككككككـٗ يــكككككككـؽُد ذككككككككنع قٕيــكككككككـٓا
 

ً اغ   فكككككككككٙ أَفكككككككككً نهؽركككككككككف ـٛكككككككككه ِككككككككك
 

ْكككككككا  أيٍكككككككٗ انؽٍكككككككٍٛ أتكككككككٕ اٞيكككككككٍٛ ـفٛها
 

 ؼككككككككككايٙ انص ـكككككككككككـٕن تؽىتككككككككككّ انُف كككككككككككـاغ 
 

ـككككككككـا  ناٚــككككككككـاخ انث ـــككككككككـاج تعـىيــككككككككـّ  ْرـ 
 

 3تٕفا ـككككككككـػ تككككككككٛٗ ٌٔككككككككـًه نيككككككككاغ  
 

ْٜٝٓ٘ حُ٘خػَ ػزي هللا ح٧ْٛ ح٧ٍر٢ِ   
ٗ
ح١ٌُ ٣َػ٢ أٍر٤تَ ٝأِٜٛتخ كت٤ٖ ىَٓٛتخ ِٓتي حُلتَّ ٗتخىٍ ٗتخٙ  ،  

ٝهي ىهِٜخ حُ٘خػَ رؼي ًُي كَآٛخ هخػخ  ٛلٜلخ  ، كزيأ ٣ٔؤٍ ػْٜ٘ 
٘
 : 

 قيكككككككٍ عفكككككككد يكككككككٍ تعكككككككك ياأٍَكككككككٕا تٓكككككككا
 

 قـهككككككككد عهككككككككٛٓى ِٓهْككككككككـى ٔقْٕنْـككككككككـى 
 

 ف ككككككككككٔخ أٌكككككككككأل عكككككككككٍ يعاْكككككككككـك أْهٓكككككككككا
 

 
 

 ـٕانـككككككـك كٛككككككف كككككككاٌ أيٕنْـــككككككـىٔككككككًاً 
 

 نؼهكككككككككٕا ٔقكككككككككك عٓككككككككككٔا ذ٣فكككككككككٙ ؼكككككككككثٓى
 

 ٔأَـككككككـا عهككككككٗ ذهككككككم انعٓــككككككـٕق أٌـٛهْككككككـى 
 

 ْٛٓـككككككككككككككـاخ إٌ ٔثـككككككككككككككـاترٙ نٍـككككككككككككككـعٛح
 

 نـككككككككـى ًٚؽـككككككككـٓا نعٕٓقْـككككككككـى ذ ٛٛهْــككككككككـى 
 

 ؼاِكككككككككككا٘ أٌ أٌكككككككككككـهٕ فككككككككككك َٙ أكرفكككككككككككـٙ
 

 يككككككٍ ٔٔككككككهٓى تككككككانطٛف ؼككككككٍٛ أؤنْككككككى 
 

 ػْ ٣ٔخثَ حُيَٛ : ٖٓ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ ىكغ حُـخثِش ػْٜ٘ :   

 فأظكككككككككككاتُٙ انكْـكككككككككككـه انفثٛـــكككككككككككـه تأَكككككككككككّ
 

 انًكككككككٕنٗ انؽٍكككككككٍٛ ككككككككهًٚٓى ٔ ٓٛكككككككهْى 
 

 ٔ٘كككككككككع انعكانكككككككككح فكككككككككٙ يكككككككككٕاوٌ ؼكًكككككككككّ
 

 فهكٚكككككّ قكككككك ؼكككككالٖ انٕ ٛــكككككـه كثٛــككككككـهْى 
 

                                                             
ٔ

.  والسها : كوكب صؽٌر خفً الضوء فً مجموعة بنات نعش الكبرى والصؽرى ، وفً المثل  أُرٌهةا السةها وترٌنةً  ٖٔ٘، ص  ٕالروض النضر ج 

ٌِّرٌن أحدهما فً الشمال وهو السماك الرامح ، والثانً فً الجنوب وهو السماك األعزل .القمر . والسماك : أحد نجمٌ  ن ن
ٕ
 ٖٓٗ، ص  ٕهـ  ولم ٌذكر أحد مولده ، كان ٌعلم صبٌان األكابرواألعٌان ، شعره مقبول ، الروض النضر ج  ٓٙٔٔتوفً سنة  
 . ٙٓٗ، ص  ٕالروض النضر ج   ٖ
 . ٖٗــ  ٖٖص  ٕحب الروض النضر كال له من المدٌح الكثٌر كعادته ، الروض النضر جلم أجد له ترجمة ، إال أن صا   ٗ
 . ٖ٘ٗــ  ٖٗٗ، ص  ٕالروض النضر ج    ٘
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ح٣َُُٞ حُـ٢ِ٤ِ ًخٕ ٣ٜٝق ٓـ٢ء ٗخىٍ ٗخٙ ٓغ ؿ٤ٞٗٚ حُـَحٍس ٧هٌ حَُٔٞٛ ، ١َٝىْٛ ػٜ٘خ ، اً إ   

 ُْٜ رخَُٔٛخى :

ِ إل أذرــككككككككككككككككككككككككككـّ كرٛــــــككككككككككككككككككككككككككـثح    قن 
 1ِهقٛــككككككـح نهّــككككككـه كككككككاٌ َٕٛهْـــككككككـى   

 

 يكككككككٍ أْكككككككم ُْــكككككككـك ٔانثهكككككككٕض فؽرفٓـــكككككككـى
 4قككككككككك عككككككككك  يككككككككٍ أعكككككككككاقْا ٔشثككككككككٕنْى   

 

 فٛقٕقْـكككككككككـا يهكككككككككم اٞناٌ َٔكككككككككاقن انٍهكككككككككـ
 3ٚكككككككككاٌ ِـكككككككككـكق أٌكككككككككهْى ذٍكككككككككفٛهْى   

 

 انعٓـكككككككـٕق فًكككككككا تقكككككككٙٔٞـمْـكككككككـا تكككككككمنٕا 
 2يكككككككككٍ ؼٛهكككككككككح ٔيكٛـكككككككككـكج ذقٕكككككككككٛهْى   

 

 َكٕككككككٕا عهككككككٗ أعقاتٓـككككككـى يككككككٍ تعككككككك يككككككا
 5ظُؽكككككككككٕا نٍكككككككككهى ٔانثكككككككككٕاذه تكككككككككٕنْى   

 

 ْٔٞـــكككككككككـم ؼكتاكـكككككككككـى أقـكككككككككـٕل ي نـكككككككككـاً 
 "ْككككككم ـككككككاب ظُككككككك ٔانؽٍككككككٍٛ أيٛككككككهْى"  

 

ْٜٝٓ٘ حُ٘خػَ ك٤ٖٔ حُـ٢ٓ٬   
ٙ
َِّ ، اً إ ه٤ٜيطٚ كت٢ ٓتيف أٓت٤ٖ رخٗتخ رتٖ حُتٞح٢ُ   ـَ ُٓ  ٌَ ، ٝٛٞ رلن ٗخػ

ك٤ٖٔ حُـ٢ِ٤ِ 
7
ــ ًٝخٕ ٤ٓ٧ٖ ىٍٝ رخٍُ ك٢ حُيكخع ػٖ حَُٔٞٛ ، ػْ ٛخٍ ٝح٤ُخ  ػ٤ِٜخ ػتيس ٓتَحص ـتـ طتيٍ ػِت٠  

ٓتئىىح  ٝٓـتيح   رخع ٣ٞ١َ ٝأىد ٝحكَ ٝهيٍس ػ٠ِ حُظؼز٤َ كخثوش ، كخٌُٔخٍّ  طَٗٞ ا٤ُٚ ٝطِف ُٚ رؼي إٔ ىكغ َٜٓٛتخ

 ٝكخُٛخ رخُـٜي ٝحُـٜخى ٝحُٔؼخرَس ٍٝٝػٜخ ًخرَح  ػٖ ًخرَ:

 ْـكككككككـما انًكككككككهاو ْٔـكككككككـما ـاٚكككككككح انطهـــكككككككـة
 

 ْٔكككككككككمِ ٌـكككككككككـاؼح انعهٛكككككككككـاء ٔانطكككككككككهب 
 

 ٔل٘ انًككككككككانو قكككككككك ٔافكككككككٗ انىيكككككككاٌ نٓكككككككا
 

    8ٔقكككككك ٌكككككعد ـثثكككككاً ذٓككككككٖ تككككك٣ ٚهكككككة  
   

كككككــد إنٛـكككككـم ـ أيكككككٍٛ هللا ـ يكهيكككككح فـ   و 
 

 كفكككككككٕاً نٓكككككككا ٚكككككككا كايكككككككم اٞقبإل كُكككككككد  
 

 أيٓهذٓكككككككككا ٌكككككككككـ ققاً واقخ تكككككككككّ ِـككككككككككـهفاً 
 

 9ٌٞ يعكككككككـك  يعكككككككـك ـٛـكككككككـه يكرٍكككككككة  
 

 أتككككككككا ٌـككككككككـهًٛاٌ يككككككككا ـككككككككاقنخ يكهيــككككككككـح
 

 إ٢ ٔقككككككككك ؼىذٓككككككككا تانٍككككككككًه ٔانقٙككككككككة 
 

ػْ ٣ٟٞق حُ٘خػَ ىٍٝ حُٔٔتيٝف كت٢ ٓؼًَتش حُٔٞٛتَ ، كوتي ٍُع ح٧ٓتٖ كت٢ ٗلتّٞ حُ٘تخّ ٝٗ٘تَ حُؼتيٍ   

 أ٣ي١ أَٛ ح٬٠ٍُ ، كزخإٝح رخُؼطذ ٝحُؤخٍس :ر٤ْٜ٘ َٟٝد ػ٠ِ 

                                                             
ٔ

 الشطر األول مكسور ففٌه حركة زائدة ، وحبذا لو قال : هلل لما أن أتته كتٌبة ..   
 كان كبٌراً خلٌطاً من أقوام كثر .البلوج : البلوش ، وهم من ٌسكن شرق إٌران ، والمقصود أن جٌشه    ٕ
 إنهم جاإوا دون أن ٌستشاروا أو ٌكون لهم رأي ، فهم عبٌد ٌفعلون ما ٌإمرون .   ٖ
 بذل جند الفرس كل ما ٌستطٌعون من مكر فما قصروا فً ذلك .   ٗ

 البواتر : السٌوؾ ، البور : الهالك والموت ، والمعنى : سٌوؾ أهل الموصل أهلكتهم .  4
وه فةً ) رجم له صاحب منهل األولٌاء فقال عنه : األدٌب الكامل أدٌب ماهر وناظم ثائر وعالم شاعر ، ل باع طوٌل فً الفنون األدبٌةة وتةرجم لةه أبةت   ٙ

 هـ / . ٕٔٓٔشمامة العنبر فؤثنى علٌه كثٌراً ، توفً سنة / 
ً سنة /   7 ع عن الموصل ، وأرسله إلى اآلستانة لٌزؾ بشرى النصر ، فؤنعم السلطان علٌه هـ / شارك أباه فً الدفا ٕٖٔٔهو الولد الثانً لحسٌن الجلٌل

هـ / وأسر فً مدٌنة  الدنٌستر على  1ٔٔٔبرتبة المٌرمٌرانٌة ثم ولً الموصل وكان والده والٌاً على األناضول ، فؤنعم علٌه السلطان برتبة الوزارة سنة / 
 هـ / . 19ٔٔلح بٌن السلطان واإلفرنج سنة / ٌد الروس وعاد من األسر بعد خمس سنوات إثر ص

 الخبب : نوع من الَعـْدِو ، فالمكارم تسرع إلى الممدوح .   1
 كان األولى أن ٌجعله مجداً مكتسباً فال خٌر فً مجد موروث إذا لم ٌصاحبه مجد ٌصنعه اإلنسان لنفسه .   9
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 أَقكككككككمذُا ٚكككككككا أيٛــكككككككـٍ اٞيكككككككٍ فكككككككٙ ويكككككككٍ
 

 قكككككك تكككككاخ فٛكككككّ لٔٔ اٞنثكككككاب فكككككٙ نعكككككة 
 

 ـككككككككمٚد ٔككككككككانو عكككككككككل تككككككككاخ يفرٙككككككككثاً 
 

تكككككٙ   يكككككٍ ْكككككاو ككككككم نثٛـكككككـة تانٙــكككككـ٣ل ن 
 

 ِككككككككككقخ أونانعكككككككككـ٣ تكككككككككانؽكى فاَككككككككككؼهخ
 

ا يـكككـٍ انعطكككة   ٕـ   1ظكككم  انط ـكككـاج تًكككا ٢قاكككـ
 

أٓخ هخطٔش حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ أٍهٞح ٌُٜٙ حُٔٞهؼش ح٤َُٜ٘س كٜٞ كٖٔ رٖ ػزي حُزخه٢   
ٕ
ح١ٌُ رتيأ هٜت٤يطٚ رتًٌَ  

حُؤَ ًؼخىس حُ٘ؼَحء ك٢ حُٔي٣ق ، ػْ حٗظوَ ا٠ُ ٝٛق ٗخىٍ ٗخٙ رخُؼظٔتش ٝحُوتٞس ٤ُٜتَ اُت٠ ٓٔيٝكتٚ حُت١ٌ ١تَى 

 ًُي حُِٔي حُظخُْ ، ك٤ٌٕٞ حُٔيف أهٟٞ ٝحُٞٛق أٍٝع

 انكككككككُعى ٌـكككككككـطٕج تأٌكككككككّ يهٛــكككككككـم ٚٓـكككككككـاب
 

 
 

 يركككككٗ ٢غ تككككككن  انكككككرى  فكككككٙ اٞفككككك  ٍٚكككككعكض 
 

 إلا ظكككككككاق يعكككككككهٖ انفهكككككككم كاَكككككككد ٌثاٌكككككككثاً 
 

 3ٔإٌ ٢غ فاٞتــككككككـؽان أقفـككككككـه فــكفــككككككـك  
 

ع  ٔنْــكككككككـٛ يكككككككـٍ اٞعــكككككككـعاو تكككككككٍٛ يككككككككن 
 

قض    2عهكككٗ ٢ؼــككككـ  ٔافككككـٗ ٔتٛـــككككـٍ يـككككـىن 
 

ْٛ ًٝؤٗتٚ كت٢ ٓؼتخٍ حُ٘وتغ رتيٍ ٝك٤ٖ ٤٠٣ن ح٧َٓ رخُ٘خّ ٣لِػٕٞ ا٠ُ حُٞح٢ُ    ك٤ٖٔ حُـ٤ِِت٢ حُت١ٌ ٣ٜتزَِّ

 ٝحُـ٘ٞى ٖٓ كُٞٚ ٗـّٞ :

 فقكككككككال : أكككككككثهٔا تكككككككا  ٢ذٓهككككككككٕا أٌكككككككٗ
 

 ٔقَٔكككككككككككـكى فركككككككككككم انقُـكككككككككككـا ٔانًُٓ كككككككككككك 
 

 ٌككككككهٖ فككككككٙ يصـككككككـان انُقككككككع تكككككككناً ذؽفــككككككـّ
 

 َعكككككككككٕو ٔفكككككككككٙ ًُٚكككككككككاِ ِكككككككككعهح فهقكككككككككك 
 

 ك٬ كِْ ، رَ هَٜ ٨ُػيحء :ػْ ٓيكٚ رؤٗٚ ك٢ حُِْٔ ٣ـَى حُلِْ ، أٓخ ك٢ حُٔؼًَش   

 فأـًـككككككـك ؼهًككككككاً نككككككى ٚكككككككٍ قـككككككـٛ ي ًـــككككككـكاً 
 

 ٔظكككككككككهق قٓـكككككككككـهاً ككككككككككاٌ ـٛكككككككككه يعكككككككككهق 
 

 َٔـككككككككككككـاقٖ يككككككككككككهاقل إٌ ْككككككككككككـما يهاقَككككككككككككـا
 

 5ٔقككككككككال أيككككككككٍٛ ٕٚيُككككككككا ٚككككككككٕو ٌكككككككك قق  
 

 فهككككككككى ٚككككككككُط يككككككككُٓى ـٛككككككككه أيككككككككهق َككككككككاعى
 

      6ٚقـككككككككككـاق أٌككككككككككـٛهاً كككككككككككان ىال انًقٛككككككككككك  
 

  

  

                                                             
ٔ

 / . 91ٗــ  97ٗ، ص /  ٕالروض النضر ج    
 . 9ٗٔص  ٕهـ / شاعر من الموصل ، له دٌوان شعر مطبوع . ج 7ٗٗٔذكر صاحب األعالم فً ترجمته ما ٌلً : / ... ــ    ٕ
ٌعةدك أحةد .. الفدفد : األرض الواسعة المستوٌة الشًء فٌها ، والسباسب : مفرده سبسب ، والمفازة إذا قٌس شًء ما بكرمه كان قلٌالً ، أو بقوتةه فةال    ٖ

 والشطر الثانً الٌتوافق مع صفة المدح ألن الصول ٌستتبع القوة ، وهنا ٌصؾ البحار بالفراغ ال بالقوة . 
 دججٌن بالسالح بٌن دروع وزرد على خٌولهم .األعاجم كانوا م   ٗ
 مراد وأمٌن : ولدان للوالً شاركاه فً المعركة .  ٘
 ٌقصد أن األبطال قتلوا فلم ٌبق سوى الصؽار الذٌن ال ٌحسنون الكر والفر فؤُِسروا.   ٙ
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 انفٕم انصانس

 انثـ٣ق انعهتٛـــح ِــعه انؽــهب فٙ

طٌزَ حُيٍٝ ٝط٘ٔٞ ٝطظٔغ ، ك٤ٌٕٞ حطٔتخػٜخ ٓتغ ٟتؼق ٓت٤١٬ٜ٘خ ٝكٌخٜٓتخ ٓتززخ  كت٢ ١ٔتغ حُت٫ٞس ٝكٌتخّ   

 ح٧هخ٤ُْ ك٢ حٓظو٬ُْٜ ػٜ٘خ ٝاٗ٘خء ٤ًخٕ هخٙ رْٜ .

ٍٝ ٝحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝحكيس ٖٓ ٛتٌٙ حُتيٍٝ حُظت٢ ٣٘طزتن ػ٤ِٜتخ ٗتخّٓٞ حُل٤تخس ، كلت٤ٖ حٗتظي ػٞىٛتخ ٝحًظٔتلض حُتي

أٓخٜٓتخ ٓتطغ ٍٗٞٛتخ ٝرتِؽ ٗـتْ ٓتؼٞىٛخ كخٓتظٌخٕ حُـ٤ٔتتغ ٝٓتخٍػٞح اُت٠ ح٩ػت٬ٕ ػتٖ كتَٝٝ حُطخػتش ٝحُتت٫ٞء 

َّ٘ش حٌُٕٞ . ُٓ  ُِٔخىس حُـيى ، ٝك٤ٖ طٔ٘ق ُْٜ رخىٍس ٟؼق ٣٘وِزٕٞ ٝهي ٣ؼٍٕٞٝ ٣ٜٝخؿٕٔٞ ، ٌٛٙ 

ََّ ٓؼ٘خ ك٢ حُظ٤ٜٔي حُظخ٣ٍو٢ ػٍٞحص ًؼ٤َس ٟيْٛ ك٢ ؿ٤َ حُز٬ى حُؼَر٤ش   ُْ ٣ِن ُٜخ حُ٘ؼَحء حُؼتَد  ٝهي ٓ

 رخ٫  ، ًٝؤٜٗخ ٫طوْٜٜ ، ُْ ططَ أًؼَٖٓ أَٜٗ ًٔخ ٝؿيٗخ ك٢ ػٍٞس حُوخ١َؿ٢ ٝكٖٔ ىح٢ُ ٝأًَّ آؿخ .

ُٝؼَ حُٔيس حُو٤َٜس حُظ٢ ػخٍٝح ك٤ٜخ ٝحٗطلؤص ٣َٓؼخ  ٓغ ًٜٞٗخ ك٢ ط٤ًَخ رؼ٤يح  ػتٖ حُٔٔتَف حُؼَرت٢ ًتخٕ   

حى أٗلْٜٔ ، أٓخ ك٢ حُز٬ى حُؼَر٤ش كِْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ػٍٞحص رخُٔؼ٠٘ حُٞحٓغ ٓززخ  ك٢ اٛٔخٍ حُ٘ؼَحء ُٜخ كظ٠ ٖٓ ح٧طَ

ُِؼٍٞس ، رَ ًخٕ ٛ٘خى طَٔى َٓػخٕ ٓخ ٣و٠ت٢ ػ٤ِتٚ ؿت٤ٖ حُو٤ِلتش حُؼؼٔتخ٢ٗ أٓؼتخٍ كًَتش ؿتخٕ رتَى١ حُـِحُت٢ 
ٔ
 

٢ ؿتي٣َ ٝرؼٞ حٍُُٞحء ح٣ٌُٖ ٓخءْٛ إٔ ٣ؼُِٞح ػٖ ٣٫ٝخطْٜ، ٌُ٘٘خ ٓ٘وق ػ٘ي كًَظ٤ٖ كِٜظخ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔتخٗ

ًخٗض كًَش ٟي ح٬ٓ٩ّ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٢ٛ كًَش حُيٍُٝ ػ٠ِ ػٜي  حُِٔطخٕ ٓلٔي  اٞٔنٗر٘خ إٔ ٗوق أٓخٜٓٔخ ٥ٕ 

 ٛـ / . ٖٗٓٔــ  ٓٗٓٔحَُحرغ ٓ٘ش / 

طٜي٣ي ٝح٢ُ َٜٓ رـ٤٘ٚ حُو١ٞ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ ر٬ى حُ٘تخّ ٝكت٢ ح٧ٗخٟتٍٞ ـتـ ػوتَ ىحٍٛتخ ـتـ  ٔانصاَٛح  

 ػَ٘ ٓ٘ٞحص ًخِٓش .

٫ٝرؤّ إٔ ٗظزؼٜٔخ رٔؼَ ٝحٟق ُِظٌَٓ حُ٘خؿْ ػٖ حكظٌخٍ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ ٓ٘خٛتذ كت٢ حُيُٝتش حٓتظـِٞٛخ ُٜتخُلْٜ 

 أٓخءٝح رٜخ ا٠ُ أَٛ حُي٣خٍ ح٤ُِٖٔٔٔ .

 أ٢ًٔ : ؼهكح انكنٔو :

طل٤تتي رؼتتٞ حَُٝح٣تتخص إٔ ؿؼلتتَ حُٜتتخىم ٍحرتتغ ح٧ثٔتتش ح٫ػ٘تت٢ ػ٘تت٣َش ُتتْ ٣ٌتتٖ ٍحٟتت٤خ  ػتتٖ  حُتتيٍُٝ كتت٢ حُظتتخ٣ٍن :

خص حر٘ٚ آٔخػ٤َ ٧ٗٚ ًخٕ ٓيٓ٘خ  ػ٠ِ حُؤَ ُٝٞػخ  رخُ٘ٔخء، كؼُِٚ ػٖ ح٩ٓخٓش طَٜك
ٕ
ٌُٖ ح٩ٓٔخػ٤٤ِ٤ٖ أٌَٗٝح  

ػِت٠ ؿؼلتَ حُٜتخىم ٛتٌح حُظٜتَف ٝهتخُٞح :  إ آتٔخػ٤َ ٓؼٜتّٞ ٝاٗتٚ ٫ ٣لٔتي حُؤتَ ٫ٝ حُ٘ٔتخء ػٜتٔظٚ 
ٖ
  ،

أر٢ حُوطخد ح١ٌُ ٣ِػْ إٔ ح٧ثٔتش أٗز٤تخء ًًَٝ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ إٔ آٔخػ٤َ ٌٛح ًخٕ ٖٓ أٛيهخء حُلخٓن حُِٔلي 

ػْ آُٜش ، ٝهخٍ رؤ٤ُٛٞش ؿؼلَ ٝأر٘خثٚ ، ًًَٝ إٔ حُـ٘ش ٢ٛ ٓتخ ٣ٜت٤ذ حُ٘تخّ ٓتٖ ه٤تَ ٝٗؼٔتش ٝػخك٤تش كت٢ حُتي٤ٗخ ، 
                                                             

فً قتالهم فً ) ٌوؼسةالفٌا ( اآلن فةً عهةد باٌزٌةد الثةانً جان بردي : معناها عطاء الروح ، وهً كلمة سالفٌة ، كان صاحبها ممن أسره العثمانٌون    ٔ

ً فً القاهرة . كان طموحاً فؤعتقه قاٌتباي سلطان  الممالٌك وتدرج والد السلطان سلٌم فارسل ضمن مجموعة من األسرى األقوٌاء هدٌة إلى السلطان المملوك
أنه كان وصولٌاً اتصل بإسماعٌل شاه الصفوي وعرض علٌه والءه وهو أمٌر  فً المناصب إلى درجة اإلجازة فً عهد قانصوة الؽوري وطومان باي إال

ضةاً وحةٌن مةات الشام إذ ذاك ،ولما كانت الكفة فً الحرب تمٌل لصالح العثمانٌٌن أعلن انضمامه إلةٌهم ووالءه لهةم فاسةتعمله السةلطان سةلٌم علةى الشةام أٌ
فثار علٌه ، لكن السلطان الجدٌد لم ٌمهله فقضى علٌه فً ثالثةة أشةهر، فقةد أعلةن اسةتقالله فةً  السلطان وعهد إلى سلٌمان بالخالفة ظنه جان بردي ضعٌفاً 

 ولم ٌترحم علٌه أحد . 9ٕ7هـ وقضً علٌه فً صفر  9ٕٙالشام رمضان 
ٕ

 . ٘ٔعقٌدة الدروز  :   للدكتور  محمد أحمد  الخطٌب ص    
ٖ

 . ٕٔطائفة اإلسماعٌلٌة  :   محمد كامل حسٌن ص    
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ٝإٔ حُ٘تتخٍ ٛتت٢ ٓتتخ ٣ٜتت٤ذ حُ٘تتخّ ٓتتٖ ٗتتَ ٝر٤ِتتش ، ٝحٓتتظلَ حُؤتتَ ٝحُِٗتتخ ٝٓتتخثَ حُٔلَٓتتخص 
ٔ
كِٔتتخ ٓتتخص ؿؼلتتَ  

 ٓٔخػ٤َ .طلُٞض كَهش حُوطخر٤ش ا٠ُ ا

. كلت٤ٖ طتٞك٢ ٓطتش ، ٝٓتٖ حُلتخ٤٤ٔ١ٖ طلتَع حُتيٍُٝٝػٖ ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش طلَع حُلخ٤ٔ١ٕٞ ٝحُويَّحك٤ٕٞ ٝحُوَح  

ٛـ / هِلٚ ٢ُٝ ػٜيٙ أرٞ ػ٢ِ ٍٜٓ٘ٞ ، ُٝوذ رخُلخًْ رتؤَٓ هللا حُت١ٌ رتيأ كٌٔتٚ  1ٖٙحُؼ٣ِِ رخا حُلخ٢ٔ١ ٓ٘ش / 

٣لتَّ ك٤ٜتخ أٗت٤خء ًؼ٤تَس ػتْ ٣ؼتٞى رؼتي ًُتي اُت٠ ارخكظٜتخ روظَ ػيى ٖٓ ًزخٍ ٍؿتخ٫ص حُيُٝتش ٝاٛتيحٍ أٝحٓتَ ٗتخًس 

رٌَ٘ ٓظ٘خهٞ ،ًَ ًُي ٩ػ٬ٕ ٓخ ٣ؼظِؾ ك٢ ٗلٔٚ ٖٓ حىػخء حَُرٞر٤ش 
ٕ
، ٝحُلخًْ رؤَٓ هللا ٓلٍٞ ػو٤تيس حُتيٍُٝ  

ٛـ / ًٝخٕ ٖٓ أرتَُ ىػخطتٚ : كٔتِس رتٖ ػِت٢ حُُِٝٗت٢  ٓٓٗٝهي أػِٖ أ٤ُٛٞظٚ ٓ٘ش / 
ٖ
حُت١ٌ أٛتزلض ُتٚ كظتٞس  

رؤَٓٙ ، رَ ًخٕ حُيحػ٤ش ح٧ٍٝ ا٠ُ طؤ٤ُٜٚ ًٝخٕ ٌٛح هي أَٓ ىػخطٚ رؤٕ ٫ ٣ظَٜٝح ٓتٌٛزْٜ ا٫ رؼتي طِوت٢  ػ٘ي حُلخًْ

ح٧ٝحَٓ ٓ٘ٚ ٌُٖ ) ٗ٘ظ٤ٌٖ ( حُي١ٍُ رخف رخٌُٔٛذ كؤُذ حُ٘خّ ػ٤ِٚ كَٜد ا٠ُ ر٬ى حُ٘خّ ٝىػخ اُت٠ طؤ٤ُتٚ حُلتخًْ 

 كوظَ ػ٠ِ ٣ي كِٔس ، ٣وٍٞ ٛخكذ ًظخد ه٬ٛش ح٧ػَ :

ٝحُي٣ٍُش ١خثلش ًز٤تَس ٣٘ظٔتزٕٞ اُت٠ ٍؿتَ ٓتٖ ُٓٞتي١ ح٧طتَحى ٣ؼتَف رخُتي١ٍُ ، ٝهتي ظٜتَ كت٢ ُٓتٖ حُلتخًْ ) 

رتؤَٓهللا حُؼز٤تي١ ٝٛتٞ ٍؿتَ أػٔت٠ ٣وتتخٍ ُتٚ كٔتِس ًٝتخٕ حُلتخًْ ـتـ ُؼ٘تتٚ هللا ـتـ ٣تيػ٢ ح٤ُٛٞ٧تش ٣ٜٝتَف رتتخُلٍِٞ 

ٙ ٝأظٜتَٝح حُتيػٞس اُت٠ ػزخىطتٚ ، ٝحُظ٘خٓن ، ٣ٝلٔتَ حُ٘تخّ ػِت٠ حُوتٍٞ رتٌُي ، ًٝتخٕ كٔتِس حُتي١ٍُ ٓٔتٖ ٝحكوتٞ

ََّ ك٤ٚ ٝحؿظٔغ ػ٤ِٜٔتخ ؿٔخػتش ًؼ٤تَس ٓتٖ ؿت٬س ح٩ٓتٔخػ٤ِ٤ش كؼتخٍ ػِت٤ْٜ ػتٞحّ حُٜٔت٤٣َٖ كوظِتٞح  ٝحُوٍٞ رؤٕ هللا ك

أًؼَْٛ ٝكَهٞح ؿٔؼْٜ ، ًًَٝ ٛخكذ ٓتَآس حُِٓتخٕ إٔ حُتي١ٍُ حُٔتًٌٍٞ ًتخٕ ٓتٖ حُزخ٤٘١تش ٜٓتَح  ػِت٠ حىػتخء 

ـ طؼخ٠ُ ــ ٝٛ٘ق ُتٚ ًظخرتخ  ًًتَ ك٤تٚ إٔ ح٩ُتٚ كتَ كت٢ ػِت٢ حرتٖ أرت٢ ١خُتذ ٝإٔ ٍٝف حَُرٞر٤ش ُِلخًْ ُؼٜ٘ٔخ هللا ـ

ػِت٢ حٗظوِتتض اُت٠ أ٫ٝىٙ ٝحكتتيح  رؼتتي ٝحكتي كظتت٠ حٗظوِتتض اُت٠ حُلتتخًْ ٝطوتتيّ رتٌُي ػ٘تتي حُلتتخًْ ٝكتٞٝ ا٤ُتتٚ ح٧ٓتتٍٞ 

ِٚ كَٜد ْٜٓ٘ ٝحهظلت٠ ٤ُط٤ؼٚ حُ٘خّ ك٢ حُيػٞس ٝأٗٚ أظَٜ حٌُظخد كؼخٍ ػ٤ِٚ حُِٕٔٔٔٞ ٝهظِٞح ؿٔخػظٚ ٝأٍحىٝح هظ

تٖ أؿتخد حُتيػٞس  َٓ ػ٘ي حُلخًْ كؤػطخٙ ٓخ٫  ػظ٤ٔخ  ٝهخٍ ُٚ حهَؽ ا٠ُ حُ٘خّ ٝحَٗ٘ حُيػٞس ٛ٘خى ٝكَم حُٔخٍ ػ٠ِ 

كوَؽ ا٠ُ حُ٘خّ ٍِٝٗ رٞحى١ ط٤ْ هللا رٖ ػؼِزش ؿَر٢ ىٓ٘ن ٖٓ أػٔخٍ رخ٤ٗخّ ، كوَأ حٌُظخد ػ٠ِ أِٛٚ ٝحٓتظٔخُْٜ 

ك٢ ٗلْٜٞٓ حُظ٘خٓن ، ٝأرخف ُْٜ حُؤَ ٝحُِٗخ ٝأهٌ ٣ز٤ق ُٜتْ حُٔلَٓتخص اُت٠ إٔ ا٠ُ حُلخًْ ٝأػطخْٛ حُٔخٍ ٝهٍَ 

 ِٛي ــ ُؼ٘ٚ هللا طؼخ٠ُ ــ .

ٝأٓخ حُوٍٞ ك٤ْٜ ٖٓ ؿٜش ح٫ػظوخى كْٜ ٝح٣َ٤ُٜ٘ش ٝح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش ػ٠ِ كي ٓٞحء ٝحُـ٤ٔتغ ُٗخىهتش ٬ٓٝكتيس   

حُٔت٬ّ ٝٗت٤ن ح٩ٓت٬ّ أكٔتي رتٖ ط٤ٔ٤تش ـتـ  َٛف رٌُي ؿٔغ ٖٓ حُؼِٔخء ػ٠ِ ٍأْٜٓ ِٓطخٕ حُؼِٔتخء حُؼتِ رتٖ ػزتي

ٍكْٜٔ هللا ــ ٝإٔ ٖٓ ٗي ك٢ ًلَْٛ ًتخكَ ٓتؼِْٜ ٝأٜٗتْ أًلتَ ٓتٖ ح٤ُٜتٞى ٝحُٜ٘تخٍٟ ٧ٜٗتْ ٫طلتَ ٓ٘تخًلظْٜ ٫ٝ 

طئًَ ًرخثلْٜ رو٬ف أَٛ حٌُظخد ٝأٗٚ ٣٫ـُٞ هَحٍْٛ ك٢ ى٣خٍ ح٬ٓ٩ّ رـ٣ِش ٫ٝ رـ٤تَ ؿ٣ِتش ٫ٝ كت٢ كٜتٕٞ 

ح٤ُِٖٔٔٔ 
ٗ

).. 

                                                             
ٔ
 . ٕٔ، ص  ٕالملل والنحل  :   للشهرستانً ج    
ٕ

 . 9ٔٔأخبار الدول وآثار األول :  للقرمانً ص    
ٖ

 .ٖٓٔص ٕهـ / . األعالم ج ٖٖٗالمإسس الرئٌسً لمذهب الدروز ، توفً سنة /   
ٗ

 / . 9ٕٙــ  1ٕٙخالصة األثر ص /    
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حُٔلزتت٢ كتت٢ ه٬ٛتتش ح٧ػتتَ : ) .. ُٝٔتتخ طلوتتن ُِٔتتِطخٕ ٓتتَحى حَُحرتتغ ٓوخُلتتش كوتتَ حُتتي٣ٖ حُٔؼ٘تت٢ ٣ٝوتتٍٞ   

حُي١ٍُ 
ٔ

ٝطؼي٣ٚ رؼغ ُٔوخطِظٚ ح٣َُُٞ حُٔؼَٝف أكٔتي ًٞؿتي 
ٕ

، ٝػت٤ٖ ٓؼتٚ أٓتَحء ٝػٔتخًَ ًؼ٤تَس كًَتذ ػ٤ِتٚ 

خػَ ٓ٘ـتي رتٖ ٓلٔتي ٣ٔتيف ٝهظَ حر٘ٚ ػ٤ِخ  أ٫ٝ  ػْ هزٞ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ُٝي٣ٖ ُٚ ٝأٍٓتِْٜ اُت٠ حٓتظخٗزٍٞ ، كوتخٍ حُ٘ت

ح٣َُُٞ ٣ٜٝق كَكظٚ رَٜ٘ٙ ػ٠ِ حُيٍُٝ ٝكَكش ح٤ُِٖٔٔٔ رؤَٓ أ٤َْٓٛ كوَ حُي٣ٖ حُٔؼ٢٘ 
ٖ
 : 

 إٌ انٕوٚــــككككككككككككـه ـككككككككككككـ  أقاو هللا قٔنرـــككككككككككككـّ 
 

ــكككككككـٛاهل فكككككككٙ انُكككككككاي ذُرقكككككككم  ٌض  أـثــكككككككـانِ 
 

 إل ٚٓكككككه اٞنٖ يكككككٍ كفكككككه انككككككنٔو ٔيـكككككـٍ
 

 
 

 ِككككككـه انث ككككككاج انككككككم٘ يككككككٍ قَٔككككككّ اٞظككككككم
 

 ٔظاءَــككككـا تككككاتٍ يعــــككككـٍ تعكيــككككـا قطعـككككـد
 

 ٔكككككككـى انٕكككككككفٕن عهٛكككككككّ ْٔكككككككٕ يعركككككككىل  
 

 نككككى ذ ككككٍ عُككككّ انؽٕككككٌٕ انثككككٛٗ إل ٚهعككككد
 

 2ٌـكككككـٕق انهواٚككككككا عهٛككككككّ انٛككككككٕو ٔانقهككككككم  
 

 ٢ٔ يــكككككـٍ انعـــكككككـهب يكككككٍ كاَكككككد ظٕا ــكككككـىِ
 

 
 

 ذككككككككأذٙ إنٛٓــككككككككـى ٢ٔ انكر ككككككككاب ٔانهٌكككككككككم
 

 تــ٣قْـــــــككككككـىٔنهــكككككـكنٔو ِــككككككـراخ فــككككككـٙ 
 

 كأَٓـــكككككـى ق رضهككككككٕا يككككككٍ قثــككككككـم يككككككا ق رضهككككككٕا 
 

 يــكككككـٍ ناغ ٚطهثـــكككككـّ انرقكٚـكككككـه نـكككككـًٛ نكككككّ
 

 تؽــككككككككـهل ٚقٛككككككككّ ٢ٔ ٌــككككككككـٓم ٢ٔ ظثـككككككككـم 
 

 ْكككككـم٘ عٕاقــكككككـة يـكككككـٍ ٚط ـكككككـٗ ٔؼهفرـكككككـّ
 

 فكككككككٙ قٕيــكككككككـّ ٔتُٛـكككككككـّ انًككككككككه ٔانؽٛكككككككم 
 

ُتٚ ٧ٗتٚ ه٠ت٠ ػِت٠ كٔتخى حُتيٍُٝ اً أٓتَ أ٤ٓتَْٛ ٝٓتٖ كٜٞ ٣يػٞ ُِت٣َُٞ أكٔتي رخٗتخ ١ً حُتًٌَ حُؼطتَ كت٤ٖٔ كٞ

ٗخ٣ؼٚ ، ُْ ط٘لؼٚ كٜٞٗٚ ُْٝ طَى ػ٘ٚ ه٬ػٚ ًُي ح٤َُٜٔ ح٤ُ٧ْ ، ٝطو٠ِ ػ٘ٚ ًَ حُ٘تخّ كظت٠ حُت٣ٌٖ ًتخٗٞح ػِت٠ 

ِٛش ك٤ٔٔش رٚ هٞف إٔ ٣٘خُْٜ ٓخ ٗخُٚ  أٓخ حُيٍُٝ كوي َٛرٞح ٣ـٞرٕٞ حُل٤خك٢ ٝحُولخٍ ٝه٠تيص ٗتًٞظْٜ ، ٝٛتٌٙ 

 خُْ ١خؿ٤ش  .ٜٗخ٣ش ًَ ظ

 

                                                                                                                                                                                                          

ه الخلٌفة الفاطمً الحاكم بؤمر هللا ، اتخذت جل عقائدها من االسماعٌلٌة ، تنتمةً إلةى : الدروز فرقة باطنٌة تإل ٖٕٕوورد فً الموسوعة المٌسرة ص  =

ها حتى ألبنائها نشتكٌن الدرزي ، نشؤت فً مصر ولكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام ، عقائدها خلٌط من أدٌان وأفكار ، وتإمن بسرٌة أفكارها ، وال تعلم
ون أن داعٌتهم حمزة هو المسٌح ، وٌنكرون الصٌام والصالة والحةج والزكةاة ، لهةم مصةحؾ خةاص ٌسةمونه ) المنفةرد إال إذا بلؽوا سن األربعٌن ، وٌعتقد

 بذاته ( .
ٔ    / ً هـ / ابن قرقماس  األمٌرالمشهور ، ومسكنهم بالد الشوؾ ولهم عراقة قدٌمة ، وٌزعمون أنهم ٌنتمون إلى معن بن  ٗٗٓٔــ  91ٓفخر الدٌن المعن

ة من ولى اإلمارة بعد موت أبٌه وخلع علٌه السلطان لقب ) سلطان البر ( ، استولى على بالد كثٌرة منها صٌدا وصفد وبٌروت وما فً تلك الدائرزائدة ، ت
الحةافظ  اأقطاع كالشقٌؾ وكسروان والمتن والؽرب ، وخرج عن طاعة السلطنة ، ولما وصل خبره إلى مسامع الدولة العثمانٌة بعثةوا لمحاربتةه أحمةد باشة

ً أحمد حافظ عن والٌة الشام فع هـ /  7ٕٓٔاد سنة / نائب الشام ، وكثٌراً من أمراء هذه النواحً ، فهرب إلى إٌطالٌا وأقام بها سبع سنٌن إلى أن عزل الوال
ون والجوالن وحوران وتدمر ، ووصل فً شوال ، وزاد فً الطؽٌان واالستٌالء على البالد ، وبلػ أتباعه مئة ألؾ من الدروز والبدو ، واستولى على عجل

/  7ٕٙــ  ٕٙٙ/   ٖحكمه إلى أنطاكٌة وطمع بحلب .. إلى أن انتهى أمره أسٌراً على ٌد أحمد باشا كوجك ، وقتل فً استانبول مع ولدٌه . خالصة األثر ج
 . 1ٖٔص  ٘.واألعالم ج 

لتدبٌر ، كان عارفاً بؤحوال الحروب وله طالع سعٌد ورأي سةدٌد ، كةان حاكمةاً أحمد كوجك : أحد الوزراء المشهورٌن بالشجاعة وشدة البؤس وحسن ا   ٕ

هـ / ، ثم ولً حكومة  )كوتاهٌة ( فً تركٌا وحارب المتمرد إلٌاس باشةا وفتةك بةه فعةاد برتبةة وزٌةر إلةى  9ٖٓٔلسٌواس ثم ورد إلى دمشق حاكماً سنة / 
فشد علٌه وقتل ولده علٌاً ثم أسره وولدٌه وأرسلهما إلى اآلستانة وأضٌفت إلٌه الموصل ، وأراد  هـ / ، وكلؾ بقتال فخر الدٌن المعنً ٕٗٓٔدمشق سنة / 

ص  ٔهةـ / .  خالصةة األثةر ج ٙٗٓٔمقاومة الشاه عباس الذي دخل بؽداد فما ساعده القدر فقتل وأسر ؼالب من معه ، وكان قتله فً ربٌع الثانً سةنة / 
 / . 11ٖــ 1ٖ٘

 . ٙ٘دٌوان منجك ص    ٖ
 القلل : بكسر القاؾ جمع قلة : أي لم ٌؽنه الكثٌر وال القلٌل من مصٌره األسود .   ٗ
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 شاَٛاً : يؽًك عهٙ تاِا ٔانٙ يٕه ٔانكٔنح انعصًاَٛح

ًخٕ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ   
ٔ
٣طٔغ ك٢ طٞٓؼش أ٬ًٓٚ ، ٣َٝؿذ ك٢ ْٟ ر٬ى حُ٘تخّ ا٤ُتٚ ، كتخؿظْ٘ ٍكتٞ ٝحُت٢  

ػٌخ ػزي هللا حُـِحٍ 
ٕ
اػخىس ٖٓ َٛرتٞح ٓتٖ ٜٓتَ ا٤ُتٚ كـٜتِ ؿ٤٘تخ  رو٤تخىس حر٘تٚ ارتَح٤ْٛ رخٗتخ  

ٖ
ٙ اُت٠ رت٬ى    ٝٓت٤ََّ

ٛـ / ٝىػٔٚ رلِٔش رل٣َش كخُظوخٛخ ك٢ ٣خكخ ، ػْ حٗظَٜ ػ٠ِ أٍرتغ كٔت٬ص ٓت٤َٛخ حُو٤ِلتش ا٤ُتٚ  7ٕٗٔحُ٘خّ ػخّ / 

ك٢ كِذ ٝح٧ٗخٍٟٞ ، ٝحكظَ أٟ٘ش ، ٝهخكض حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش ػ٠ِ ٜٓخُلٜخ ك٠ـطض ػ٠ِ ٓلٔي ػِت٢ رخٗتخ ، 

ظ٢ حػظَف ك٤ٜخ حُٔتِطخٕ ر٣٫ٞتش ٓلٔتي ػِت٢ ُٜٔتَ ٓتيس ك٤خطتٚ ، ٛـ / حُ 1ٕٗٔكٌخٗض ٓؼخٛيس ) ًٞطخ٤ٛش ( ٓ٘ش / 

ٝطٌٕٞ ر٬ى حُ٘خّ طزؼخ  ُٚ . ٌُٖ حُوظخٍ طـيى ر٤ٖ ارَح٤ْٛ رخٗخ رٖ ٓلٔي ػ٢ِ ، ٝكخكع رخٗخ حُوخثي حُظ٢ًَ ك٢ رِيس ) 

 ٕ٘٘ٔ٘ش / أ٣ِٗذ ( حُٞحهؼش ؿ٘ٞد ط٤ًَخ ح٤ُّٞ ، حِّٜٗ ك٤ٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ طخًٍٕٞ ٬ٓكْٜ ٝػظخىْٛ ، ًٝخٕ ًُتي ٓت

ٛـ / . ُٝحى حُطت٤ٖ رِتش إٔ حُو٤ِلتش حُـي٣تي ػزتي حُٔـ٤تي رتٖ ٓلٔتٞى حُؼتخ٢ٗ ـتـ ًٝتخٕ ٛتـ٤َح  ـتـ ُتْ ٣ٔت٨ ػ٤٘ت٢ هخثتيٙ 

حُزلتت١َ أكٔتتي رخٗتتخ كِـتتؤ ٛتتٌح حُوخثتتي اُتت٠ ح٫ٓتتٌ٘ي٣ٍش  ، ٟٝٝتتغ ٗلٔتتٚ طلتتض طٜتتَف ٓلٔتتي ػِتت٢ كوخكتتض حُتتيٍٝ 

ٛتـ ٝكَٟتض ٝٛتخ٣ظٜخ ػِت٠  ًٕٙ٘ٔ ٓلٔتيػ٢ِ ٓت٘ش/ ح٧ٍٝٝر٤ش ٝحطلوض ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ك٢ ُ٘يٕ ػ٠ِ ٟٝتغ كتي ُ٘لتٞ

حُو٬كتش حُٔظٜخٌُتتش ، ٝأُِٗتتض ر٣َطخ٤ٗتتخ هٞحطٜتتخ كتت٢ ر٤تَٝص ٝحُٔتتٞحكَ حُ٘تتخ٤ٓش ٝأؿتتَص حُوزخثتتَ رتتخُؼٍٞس ، كخٟتتطَ 

ارَح٤ْٛ رخٗخ ا٠ُ ح٫ٗٔلخد ا٠ُ َٜٓ رؼي إٔ كوي ػ٬ػش أٍرخع ؿ٤٘ٚ 
ٗ
 . 

٠ُ كُٞس حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ٛ٘تؤ حُ٘تخػَ أٓت٤ٖ حُـ٘تي١ ٝك٤ٖ حٗٔلذ ارَح٤ْٛ رخٗخ ا٠ُ َٜٓ ٝػخىص ر٬ى حُ٘خّ ا
٘
 

حُو٤ِلش ػزي حُٔـ٤ي رو٤ٜيس ٣ٞ١ِش كوخٍ 
ٙ
 : 

 ْعككككككككى انٍككككككككهٔن عهككككككككٗ اَٞككككككككاو يثٍكككككككك٣ً
 

 ٔانُٕــككككككـه ظـــككككككـاء يكثـــككككككـهاً ٔيٓــككككككـه٣ 
 

 ـكككككككككانخ ُٚاتٛــكككككككككـع انفعكككككككككٕن ٔفعـككككككككككـهخ
 

 أَٓـــككككككـان عككككككـكل ٔنق يّهتٓــككككككـا ؼــككككككـ٣ 
 

ـــكككككككككـك  كككككككككـّ أٚـ   قُٚــــكككككككككـّ تفهٛفــــكككككككككـحٔانهـ 
 

 َّكككككه انًكككككهاؼى فكككككٙ انثٍكككككٛٛ عهكككككٗ انًككككك٣ 
 

 يهككككككككم تككككككككّ افرفككككككككه انٍككككككككهٚه ٔأـًككككككككـكخ
 

 تعهٌٕـكككككـّ فكككككرٍ تٓــكككككـا انكــكككككـٌٕ ايرــكككككـ٣ 
 

 ٝػيَّ حُ٘خػَ ح٧ٍٝ ٤َٓحػخ  هخُٜخ  ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ !! ٝح٠ٌٗ٧ ٖٓ ًُي أٗٚ ؿؼِْٜ ػَرخ  ٛخ٤٤ٖٔٗ ػ٠ِ ح٫ُٞء كوخٍ : 

                                                             
هـ / مإسس آخر دولة ملكٌة فً مصر ، ولد فً الٌونان واحترؾ تجارة الدخان فؤثرى ، كان أمٌاً فتعلم القراءة فً  ٕ٘ٙٔــ  1ٗٔٔمحمد علً باشا /    ٔ

هةـ / فةاعتنى بهةا ، ثةم قاتةل  ٕٕٓٔمصر ضمن قوة لطرد الفرنسٌٌن ، فشهد معركة أبً قٌر ، ولً مصر سةنة /  الخامسة واألربعٌن من عمره ، جاء إلى
سةكندرٌة  . الممالٌك وضم السودان إلٌه وساعد العثمانٌٌن فاستولى جٌشةه بقٌةادة ابنةه إبةراهٌم علةى بةالد الشةام عشةر سةنوات ، وتةوفً فةً قصةر التةٌن باال

 . 99ٕص  ٙاألعالم  ج
 عبد هللا الجزار بن محمد ، لم أجد له ترجمة .   ٕ
/ هةـ ، قةاد حملةة ٕٕٓٔهـ / ، قدم مع أخٌه طوسون حةٌن ولةً أبوهمةا محمةد علةً باشةا  مصةر سةنة   ٕٗٙٔــ  ٕٗٓٔإبراهٌم باشا بن محمد علً /    ٖ

هـ / ، وقاد حملة مصر ضد العثمانٌٌن فً بالد الشام سنة  9ٖٕٔهـ / ، وقاد حملة المصرٌٌن فً المورة سنة /  ٖٕٔٔالمصرٌٌن إلى الحجاز ونجد سنة / 
 هـ / وانقادت له بالد الشام عشر سنوات عاد بعدها إلى مصر ، تنازل له أبوه عن والٌة مصر فحكمها سبعة أشهر ومات . 7ٕٗٔ/ 
 / . 7٘ٔــ  7ٕٔالتارٌخ اإلسالمً  محمود شاكر ص /    ٗ
٘

ً عدة مناصب ، له دٌوان مخطوط .  األعالم   ج 9ٕ٘ٔــ  9ٕٕٔالمعري : مفتً دمشق / أمٌن الجندي  بن محمد عبد الوهاب     .  ٕٓص   ٕهـ / ، ول

 . ٖٖٗص ٔوله ترجمة واسعة فً كتاب حلٌة البشر ج
 . ٖ٘٘حلٌة البشر فً تارٌخ القرن الثانً عشر  ص    ٙ
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 نتٓكككككككككككأاٞنٖ يٛـكككككككككككـهاز نٓكككككككككككى يكككككككككككٍ 
 

  ٢  ٔ ٓي عهٛٓـــككككككـى فككككككٙ انكرككككككـاب ذككككككأ  1َكككككك
 

 ٢ـكككككككككهٔ إل ْكككككككككى يكككككككككٍ ٌـكككككككككـ٣نح ْاِكككككككككى
 

   ٢  ٕ  4ٍَـكككككـثاً ٔأفعــككككككـا٢ً فككككككع يككككككٍ ٌـككككككـ
 

 فككككككككككك٢ٕ ْى ؼفكككككككككككي ْٞكككككككككككم اٞنٖ يكككككككككككٍ
 

 3ـهككككككف  كًككككككا ظككككككاء انؽكككككككٚس يٍهٍكككككك٣  
 

ـكككككككككككـُا  ٕ  فانؽًــكككككككككككـك   انكككككككككككم٘ قــكككككككككككـك ـ
 

 2تفهٛفككككككح يُٓــككككككـى تككككككّ انكككككككهب اَعهككككككٗ  
 

 تؽًككككككككككِ ِكككككككككـٓكخ نُكككككككككـاعثكككككككككك انًعٛكككككككككك 
 

 
 

 أفعان ككككككككككككككككـّ  ا ٢ وال تكككككككككككككككككنأ أكًكككككككككككككككك٣ 
 

ٝهي ٣ٌٕٞ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ ٗخػَ ط٘خٍٝ حُلَٝد ر٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝٝح٢ُ َٜٓ ٓلٔتي ػِت٢ رخٗتخ ، ٌُ٘٘ت٢ ُتْ   

أػؼَ ك٤ٔخ ر٤ٖ ٣ي١َّ ػ٠ِ ٗتؼَ ٣تئٍم ُٜتخ ، ٝهتي ٣ٌتٕٞ ٛ٘تخى ٓتٖ ٓتيف حُو٤ِلتش ػزتي حُٔـ٤تي ٌُٝ٘تٚ ُتْ ٣ظطتَم اُت٠ 

 حُٜٔخىٓخص حُظ٢ هخٍرض حُؼوي ٖٓ حُِٓخٕ . حُلي٣غ ػٖ ٌٛٙ

 ٣و ـٛه انًٍهًٍٛ نثعٗ انًُأة :انرميه يٍ اٌر

حػظخى رؼٞ ح٤١٬ُٖٔ آ٘خى رؼٞ حُٔ٘خٛذ حُٜخٓش اُت٠ ؿ٤تَ حُٔٔت٤ِٖٔ ، ىٕٝ ح٫ٗظزتخٙ اُت٠ ٓتخ هتي ٣ٔتززٚ   

 . ٞ آػخٍٙ ك٢ أ٣خّ حُوِلخء ح٠ُؼلخءٌٛح ٖٓ ٓوخ١َ ك٢ كن حُيُٝش ، ٝح١ٌُ ظَٜص رؼ

ٛـ /  7ٕ٘ٔـ1ٓٔٔٝهي طٌَٓص رؼٞ كجخص حُ٘ؼذ حُٞحػ٤ش  ، كؤ٤ٖٓ حُـ٘ي١ رٖ هخُي /   
٘
ٝٛٞ ؿ٤َ أ٤ٖٓ  

أ٤ٖٓ حُـ٘ي١ رٖ ٓلٔي رٖ ػزي حُٞٛخد ح١ٌُ َٓص طَؿٔظٚ ، ٣٘ظ٢ٌ ا٠ُ حُِٔطخٕ ٓلٔٞى حُؼخ٢ٗ ط٢ِٔ  ح٤ُٜٞى كت٢ 

حُيٝح٣ٖٝ حُِٔطخ٤ٗش  
ٙ
 ك٤وٍٞ :  

 ٔافركككككككم تانعـكككككككـى ـكككككككٕق واَـــكككككككـٓا انطكككككككٕل
 

 تكٚعـــكككككككـح نؽ)ـككككككككـٓا تانٍكككككككـؽه يكؽككككككككٕل 
 

 ذّــكككككككـكٕ نعهٛــكككككككـاِ يكككككككا قاٌكككككككد نعٛرـكككككككـّ
 

 
 

 يككككككع انٛٓككككككٕق ٔعقـككككككـك انٕككككككـثه يؽككككككـهٕل
 

 يكككككككك ٔا يكككككككٍ انًكـكككككككـه أِكككككككهاكاً ٔٚثعٓكككككككـى
 

 عهككككككٗ انفكككككككاع ٔقـككككككـٕل انككككككىٔن يعثككككككٕل 
 

 ٔع)ًرٓــكككككككككـى يٕانُٛــكككككككككـا ٔيكككككككككا عهًكككككككككـٕا
 

 
 

 تكككككككأٌ ذع)ًٛٓــــكككككككـى  فٍــكككككككـ  ٔذٙهٛكككككككـم
 

 ذهُٕٚٓــكككككككـى فٓـكككككككـى  انؽهتكككككككاء ٔان ــكككككككـٕل  انرقـككككككـهة كاٞفعـككككككـاء شككككككى ٔفككككككْٙككككككى فككككككٙ 
                                                             

/ من سورة النور } وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات لٌستخلفنهم كما استخلؾ الذٌن  ٘٘أ ــ فً الشطر الثانً إشارة إلى اآلٌة القرآنٌة /      ٔ

 من قبلهم .. { .
 ب ــ نجد الطً ) عروضٌاً ( وهو حذؾ الرابع الساكن من الحشو ) نصَّ ( وهذا من جوازات بحر الرجز .      

" سلمان منا آل البٌت " وذلك ألنه صحابً جلٌل مإمن تقً عمل بما ٌرضً هللا تعالى فنسبه الرسول الكرٌم إلى آل البٌت عمالً ولم   ٌقول الرسول    ٕ

ال ،  إال إذا أراد المبالؽة فً المدٌح ٌنسبه ساللة ، وبهذا أخطؤ الشاعر فً قوله ) نسباً ( وأصاب فً قوله ) فعالً ( ، ولم ٌكن به حاجة إلى قوله فدع من سوَّ
 واإلؼراق فً التزلؾ .

قال : إن هذا األمر فً قرٌش ال ٌعادٌهم أحد إال كبه هللا على وجهه ما أقاموا الدٌن . رواه البخاري فً كتاب األحكام ،   عن معاوٌة أن رسول هللا    ٖ

 باب األمراء من قرٌش . 
 المقصود بالكرب : احتالل المصرٌٌن بالد الشام وتمردهم على الخلٌفة .   ٗ
هـ / قدم عامل حمص من قبل السلطان محمود الثانً فوشى إلٌه  ٕٙٗٔأمٌن الجندي بن خالد من أعٌان حمص ، مولده ووفاته فٌها ، ولما كانت سنة /    ٘

فر إلى حماة فؤدركه أعوان العامل وسجنوه فً اسطبل للدواب فؤقام أربعة أٌام ال ٌنال إال ما ٌقٌم إلٌه أحد أعوانه أن الشاعر أمٌن الجندي هجاه ، فؤمر بنفٌه ف
والةً مصةر . أوده ، فؤؼار بعض أنصاره بقٌادة سلٌم الدنادشة فقتلوا الوالً وأطلقوا سةراحه ، وكانةت للشةاعر عالقةة طٌبةة بةإبراهٌم باشةا بةن محمةد علةً 

 . 7ٔٙــ9ٙ٘مانً  د. عمر موسى باشا ص . والعصر العث ٙٔص ٕاألعالم ج
 . ٘ٔــ  ٕٗ، ودٌوان الشاعر ص  7ٓ٘العصر العثمانً ص    ٙ
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 قكككككككككككاٌ يكككككككككٍ ٌكككككككككؽهْى أٌ انكككككككككٕوٚهيرٗ
 

 
 

 أٔككككك ٗ نٓكككككى قكككككال : يًٓكككككا ِككككك ر ى  قٕنكككككٕا
 

 ككككككككى يــكككككككـهج يككككككككهٔا تانًٍكككككككهًٍٛ ٔكـكككككككـى
 

 ـاَــككككككـٕا ٔوٚككككككهاً نككككككّ تانعـككككككـكل ذعًٛـككككككـم 
 

رخُؼزَح٤ٗش ٣ٝؼزؼٞح رٔوتيٍحص حُٔٔت٤ِٖٔ ، ك٤ِظتزْ ح٧ٓتَ ػِت٠ ك٣٬ـُٞ إٔ ٣ٔٔق ُٜئ٫ء ح٤ُٜٞى إٔ ٣ٔـِٞح   

 ح٧طَحى ٝحُؼَد ، ٣ٝظٔخءٍ ػٖ أٓٞحٍ ػٌخ ، ٣ٜٝلْٜ رخُظو٣َذ ٝحُظي٤َٓ

 ؼٛـكككككككـس انكفاذـكككككككـه عثهاَٛــكككككككـح نٔـــكككككككـفد
 

 ــككككككككـ٣ف أنٍـكككككككككـُُا ٔانؽككككككككـال يعٓكككككككككٕل 
 

 ٔنٛكككككككـً ذعهــكككككككـى أذـــكككككككـها  ٢ٔ عــــكككككككـهب
 

كككككككٛ  فٛٓكككككككا ٢ٔ انًُقكككككككـٕل   ـ   يعقكككككككٕليكككككككا 
 

ــككككككـاح يككككككالا ُٕٚعككككككـٌٕ تٓــككككككـا  أيــككككككـٕال عك 
 

 يكككككككا مٌ أـكككككككـم نٓكككككككـا ا يكككككككا مٌ ذؽٕكككككككٛم 
 

 فكٛككككككف ذهظـككككككـٌٕ ٔكككككككقاً تككككككانٕٛٓق ْٔـككككككـى
 

 قــــككككككككـٕو ن ــككككككككـاو ي٣عٛــككككككككـٍ يُاكٛـككككككككـم 
 

 ككككككى تانهتكككككا ٌكككككؽثٕا لٚكككككم انفـكككككـهاب عهكككككٗ
 

 
 

 ذهككككككم انككككككث٣قا ٔكككككككى قككككككانٕا نٓككككككى ؤنككككككٕا
 

 فانٍككككككككٛف فككككككككٙ ان ًككككككككك ٚ ـفّكككككككك ْٕٕيُعكل
 

 فكٛكككككككف ْٔكككككككٕ تككككككككف انهٛكككككككس يٍكككككككهٕل  
 

اٜٗتخ ٛت٤لش ٓٔتِْ ٍأٟ كوتخ  ٣ٜ٘تذ كتيػخ اُت٠ رٔٔت٤ِٖٔ، ٝٓٔغ ُٚ حُو٤ِلتش كطتَى ح٤ُٜتٞى ٓتٖ ػِٜٔتْ ٝأطت٠   

ٛٞٗٚ ، ٌٌٝٛح ٣ٌٕٞ حُ٘ؼَحء حُ٘خٛلٕٞ ٫ ًٔخ ظٖ ٛخكذ ًظتخد : طتخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَرت٢ ) حُؼٜتَ حُؼؼٔتخ٢ٗ ( 

ٖٓ أٜٗخ ٤ٛلش ٝىكخع ػٖ ِٗػظٚ حُؼَر٤ش 
ٔ
 . 

إ هِش حُ٘ظخؽ حُ٘تؼ١َ حُت١ٌ ٣تئٍم ُِلتَٝد حُظت٢ كتيػض رت٤ٖ حُؼؼٔتخ٤٤ٖٗ ٝٓتٖ ٗتخٝأْٛ كت٢ حُتز٬ى حُؼَر٤تش   

٣ئًي كخُش حًَُٞى حُ٘ؼ١َ حُِٔظِّ رٔؼَ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ك٢ ٌٛٙ حُلوزش ح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ ًخىص حُلتٞحىع حُـٔتخّ طؼٜتق 

ـخٛتي ٤ُؼزتض ٛتٌٙ حُيُٝتش ، ٌُٝتٖ حٗلتيحٍٛخ ًتخٕ ك٤ٜخ رخُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ٫ُٞ إٔ ؿخء حُٔتِطخٕ ػزتي حُل٤ٔتي حُؼتخ٢ٗ ك

أهٟٞ ٖٓ إٔ ٣ٞهلٚ أكي ُٝٞ ًخٕ ه٤ِلش ه٣ٞخ  ، كخُٜوَس ك٤ٖ ٣٘ظي حٗليحٍٛخ ٫ ٣ٔتظط٤غ أكتي ا٣وخكٜتخ ، رتَ طؼٜتق 

رٚ إ طؼَٝ ُٜخ .. ٌٝٛح ٓخ كيع كؼ٬  ُِو٤ِلش حُؼؼٔخ٢ٗ ػزي حُل٤ٔي اً طٌخُزض ػ٤ِٚ هٟٞ حَُ٘ كخهظِؼظٚ ٖٓ ػ٣َ٘ٚ 

َ ٓو١ٜٞخ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػش ػوٞى ٖٓ حُِٓخٕ .، ٌُٖ ٣  ٌل٤ٚ كوَح  أٗٚ أهَّ

 

 

 

 

           

                         

                                                             
 . 7ٓ٘العصر العثمانً ص    ٔ
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 انثاب انصاَٙ

 ِعه انفرٕؼاخ انعصًاَٛح } أـها٘اً {

 حُٔي٣ق ::      أ٢ًٔ 

ٝحٓؼخ  ك٢ ُؼَ حُٔي٣ق ك٢ ٗؼَٗخ حُؼَر٢ ػخٓش ُٚ حُٔـخٍ ح٧ٍكذ ر٤ٖ أؿَحٝ حُ٘ؼَ ، َٝٗحٙ ٨ٔ٣ ك٤ِح  

ىٝح٣ٖٝ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء حٌُزخٍ ، كٜ٘ق ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ أٝ أًؼَ ٖٓ ًُي ٓي٣ق ، ٝٓخ طزو٠ ٨ُؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش 

 ح٧هَٟ ، ٝٗظَس ا٠ُ ى٣ٞحٕ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٢ طئ٣ي ًُي .

ٓخ ٝك٢ ٗؼَ حُلظٞكخص ٌٛٙ ِٗو٠ حُٔي٣ق ٣ظويّ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش ح٧هَٟ ٣ٝ٘خٍ حُو٢ٔ ح٧ٝكَ .. ٌُٖ 

 ٓزذ ًُي ؟

 ــ هي ٣ٌٕٞ ُِظ٘ز٤ٚ ا٠ُ ٌٓخٗش حُٔٔيٝف ٝر٤خٕ ك٠ِٚ ٝطو٤ِي أػٔخُٚ . ٔ

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ ط٘ـ٤ؼخ  ُٚ ٝىحكؼخ  ا٠ُ إٔ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ حٌُٔخٍّ رؤٗٞحػٜخ  ٕ

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ حػظَحكخ  رل٠َ أٓيحٙ ٍٝىح  ُـ٤َٔ ٛ٘ؼٚ . ٖ

 . ــ ٝهي ٣ٌٕٞ طِٔوخ  ُُٝل٠ ، أٝ هٞكخ  ٍٝٛزش ٗ

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ ١ِزخ  ُِ٘ٞحٍ ٍٝؿزش ك٢ حُٔخٍ . ٘

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ ٣ِٓـخ  ٖٓ ٌٛح ًٝحى .. ٙ

 كخُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش طظؼخٍٝٛخ ًَ طِي حُٔ٘خػَ ٝح٧كخ٤ْٓ حُظ٢ ًًَٗخ ، ٝحُ٘ؼَحء أًؼَ حُ٘خّ اكٔخٓخ  ٍٝٛلخ  .

َّْ ٓؼ٢ ا٠ُ ٓي٣ق حُوِلخء أ٫ٝ  ، ٝحٍُُٞحء ًٝزخٍ حُوّٞ ػخ٤ٗخ  ، ٝػخٓش   .ٓوخّ ٓوخٍحُ٘خّ ػخُؼخ  كٌَِ كِٜ

 ــ يكٚػ انفهفاء :1

ُِوِلخء كٜش ح٧ٓي ك٢ حُٔي٣ق ٧ْٜٗ ٍأّ حُيُٝش ٝطخؽ حُو٬كش ، ٬ٛٝكْٜ ٬ٛف ح٧ٓش ، كْٜ ح٣ٌُٖ 

ٕٝ حُـ٤ٕٞ ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ هخىطٚ ، ٣ٝظخرؼٕٞ أهزخٍٙ ، ٣ٝلًَٞٗٚ ا٠ُ ٤ٓيحٕ  حُٔؼًَش ، ٝهي ٣وٞىٕٝ حُـ٤ٕٞ  َِّ٤ٔ٣

 ح٧ػَ ح٣٩ـخر٢ ح٧ًزَ ك٤ٔخ ٣ٌٕٞ ٖٓ َٜٗ ٝػِس . رؤٗلْٜٔ ، ْٝٛ أٛلخد

ٝهي ٓيكْٜ حُ٘ؼَحء كؤٓزـٞح ػ٤ِْٜ حُٜلخص ٟخك٤ش  ٓخى٣ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش ، كٌٜح ح٤ُ٘ن هطذ حُي٣ٖ ح٢ٌُٔ 
ٔ
ك٢  

ٓئُلٚ ) حُزَم ح٤ُٔخ٢ٗ ( ٣ظـٚ ا٠ُ حُِٔطخٕ ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗ رٖ ٤ِٓٔخٕ ك٤ٖ حٗظَٜ ؿ٤٘ٚ ك٢ ) ًًٞزخٕ ( حُٞحهؼش ك٢ 

                                                             
"  هـ / الملقب بقطب الدٌن الحنفً من أهل مكة ، له عدة مإلفات أهمها " البرق الٌمانً فً الفتح العثمانً 911محمد بن أحمد بن محمد المتوفى سنة /    ٔ

.  1ٗــ  ٗٗص ٖ، والكواكب السائرة ج ٕٙٔص ٔ، كشؾ الظنون ج 7٘ص  ٕو "اإلعالم بؤعالم بلد هللا الحرام " وهما مطبوعان ، البدر الطالع ج
 . ٖٕٗ، ص  ٙواألعالم ج
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حُ٘ٔخٍ حُـَر٢ ٖٓ ٛ٘ؼخء 
ٔ
رو٤خىس ٓ٘خٕ رخٗخ  

ٕ
ٛـ / ك٤لٔي هللا طؼخ٠ُ ك٢  17ٙٝح٢ُ َٜٓ ، كلظق ح٤ُٖٔ ٓ٘ش /  

َ٘ٚ ، ٣ٜٝق حُو٤ِلش رؤٗٚ ه٤ِلش حُزَ ٝحُزلَ كخ٢ٓ حُي٣ٖ، ٣٘خكق ك٢ ٓز٤ِٚ  حَُٔ ٝحُـَٜ ػ٠ِ َٜٗٙ حُو٤ِلش ٝؿ٤

أٛلخد ح٧َٓ ٝح٢ُٜ٘ ، ْٝٛ ّٗٔٞ حُي٣ٖ ٝأهٔخٍ ٣ٝـخٛي ، ٝأٗٚ ٍٝع حُِٔي ػٖ آرخثٚ حُؼظخّ أ٢ُٝ حُؼِّ ، ٝ

حُٜيح٣ش ، ٝحُِٔي ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗ ػٔخى حُي٣ٖ ٣ِـؤ ا٤ُٚ حُِٕٔٔٔٞ ٝرٚ ٣ًِٕٞٝ كٜٞ ٓي ٤٘ٓغ ٣ل٤ْٜٔ ٖٓ حٌُلَ ٝآػخٍٙ 

ح٤ُٔجش ، ك٤وٍٞ 
ٖ
 : 

 نككككم انؽًككككك ٚككككا يكككك٢ٕ٘ فككككٙ انٍككككه ٔانعٓككككه
 

 
 

 عهككككككٗ عككككككىج ا٠ٌكككككك٣و ٔانفككككككرػ ٔانُٕككككككه
 

 انىيـــكككككككـاٌ  يهٛــكككككككـكُاعٍكككككككاكه ٌــكككككككـهطاٌ 
 

 
 

 ـهٛفكككككح ْكككككما انعٕـكككككـه فكككككٙ انثكككككه ٔانثؽكككككه
 

ٙ  تانقُـككككككـا وجا انكٚــككككككـٍ انؽُٛفكككككك ٕـ ككككككـ ككككككٗ ؼا ًا  ؼا
 

 
 

ٗض انًعكككككككانٙ ٔانًصق كككككككـفح انٍكككككككـًه  ٔتٛــكككككككـ
 

ــكككككـم  نكككككّ فـكككككـٙ ٌـكككككـثٛم انًهكككككم أٔـكككككـم ي شـ 
 

 
 

ــكككككـاِ عكككككٍ أٌككككك٣فّ انٍـكككككـاقج ان  ــككككككـه    ذهقـ 
 

ا نهعـــكككككككـ٣ ٕـ   ٔــــكككككككـ٣ فيهــكككككككـٕ  ذٍـكككككككـايا
 

 اٞيككككه أٔنككككٕ انعككككىو فككككٙ أويككككآَى ٔأٔنككككٕ 
 

 ِككككككًٕي تفككككككٛٗ انُككككككٕن ذًؽككككككٕ ـٛاْثـككككككـاً 
 

 
 

 يكككككٍ انكفكككككه ا يكككككُٓى يٍكككككرًك  ٘كككككٛا انثككككككن
 

ـه ــــكككككككـّ  عًــكككككككـاق ٚهــكككككككـٕل انًٍــكككككككـهًٌٕ ت)ض
 

 ٌٔــكككككـكي يُٛــــكككككـعل نَٟــكككككـاو يكككككٍ انكـــكككككـفه 
 

ٌٝٛح ح٤ُ٘ن ٣ٞٓق رٖ أر٢ حُلظق حُيٓ٘و٢ ٣ٍِٝ حُِٔطخٕ ػؼٔخٕ حُؼخ٢ٗ رٖ أكٔي ح٧ٍٝ ك٤ٔيكٚ ٓـخ٤ُخ  

٣ٜٝلٚ رٔخ ٤ُْ ك٤ٚ ، ٝحُٔـخ٫س ك٢ حُٔيف ًّ ، حٗظَ ٓؼ٢ ا٠ُ ٓخهخُٚ ك٢ ٓيف حُِٔطخٕ ػؼٔخٕ 
ٗ
 ، ٣وٍٞ : 

 ٔكٛككككككف أـككككككاف انكككككككْه ٕٚيككككككاً ٔقككككككك ـكككككككا
 

ككككككككًٛكاعا   ٍ ٘ا اٞيككككككككاوا ان ٘ا يكككككككك٢ٕ  5َٕككككككككٛه
 

ٍا انعكككككك٣ كعثككككككحا انرقككككككٗ  يهٛككككككما انككككككٕنٖ نككككككك
 

 
 

 ؼهٛكككككككفا انعككككككك٣ َعكككككككىا انٓككككككككٖ انًرٕنعكككككككا
 

ــككككككككككككـّ  ـهٛفـــككككككككككككـحا نب انعانًــككككككككككككـٍٛ ٔ هـ 
 

 
 

 عهكككككككٗ ـهقــكككككككـّ ٔانًعقــكككككككـما انًرًُ ــككككككككـعا
 

غ ػ٠ِ  َُّ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٝه٤ِلش هللا ٫ ه٤ِلش ٍٍٓٞ هللا ، ٝٛٞ ٗـْ حُٜيٟ ، ٖٝٓ ٣طَِّ كٜٞ ػ٠ِ ٛـَ ٓ٘ٚ ظ

ك٢ ) حُظخ٣ٍن حُؼؼٔخ٢ٗ ( ُٔلٔٞى ٓلٔي ٗخًَ ُٝـ٤َٙ ٣ـي أٗٚ ًخٕ ٣ظَٜف طَٜف ؿ٤َ حُ٘خٟؾ ، ٫ٝ  طَؿٔظٚ

 ؿَٝ ، كٜٞ ٓخ٣ِحٍ ؿ٬ٓخ  .

، ٌٓخٗظٚ طلٞم ٣ويٓٚ كِي حُويٍس ، ٣ٝ٘ـٌد ا٤ُٚ ُْٝ ٣ٌظق حُ٘خػَ رٌٜح ، رَ ؿؼِٚ ك٤ٌٔخ  ر٤َٜح  رخ٧ٍٓٞ ،

 حُؼظٔخء ح٣ٌُٖ ٓزوٞٙ ًٝخٕ ُْٜ ٗؤٝ ؿ٤َِ طزغ ُٚ :حُْ٘ٔ ٝحُؤَ ، ٝطؼظ٢ِ حُٔٔخء ، ًَٝ حُِٔٞى 

                                                             
ها باب ٌدخل منه الناس ، وسور م / بلدة صؽٌرة فً أعلى الجبل كؤنها معلقة فً السماء ، ل 99ٖٔتقع على مسٌرة ساعة من صنعاء  زرتها عام /    ٔ

 ٌحٌط بها من جمٌع الجهات ، لٌس وراءه سوى الهاوٌة ، ٌرقى عهدها إلى زمن الحمٌرٌٌن .
، تولى سنان باشا : ولً مصر فً عهد السلطان سلٌم الثانً أنشؤ فً الحجاز حاشٌة المطاؾ ، وسبٌل التنعٌم ، وحفر آباراً قرب المدٌنة المنورة    ٕ

ص/  ٕ/ ، خالصة األثر ج 7ٔٙــ  7ٔٗص /  ٕهـ / ، انظر ترجمته فً لطؾ السمر ج ٗٓٓٔعظمى أربع مرات ، وفتح تونس ، توفً سنة / الصدارة ال
 . 9ٗٔ. المنح الرحمانٌة ص  ٕٕٗص/  ٕ/ ،   معجم األنساب ج 7ٕٔــ  ٕٗٔ

 / . 9ٙٔـ  9٘ٔص /   ٖالمنح الرحمانٌة  ج   ٖ
 / . 7ٖسبقت ترجمته ص /    ٗ
٘

 . السمٌدعا : السٌد الكرٌم الشجاع الشرٌؾ . ٙٓٔص  ٖخالصة األثر ج   
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 يرككككككككككككٗ فهككككككككككككم انرقكككككككككككككٚه قان نؽكـككككككككككككـًح
 

 
 

 تّـككككـٙء  ا ذعكككككِ َؽككككِٕ ٌـككككـان يٍككككـهعا
 

 تُككككككككككٗ فككككككككككٕط ْككككككككككاو انُٛ ككككككككككـهٍٚ يكاَككككككككككح
 

 نٓككككا انٍُككككه أـٙككككٗ ٔانٍككككًا  ذٙعٙككككعا 
 

 يهٛككككككككككم نككككككككككّ كككككككككككم انًهككككككككككٕ  ذٕاتـككككككككككـع  
 

 
 

ككككـعا  فـككككـكـع لكــككككـهْى : إٌـككككـكُكناً شككككى   ذ ثـ 
 

 ٣ٝ٘و٢٠ ػـز٘خ ٖٓ ٌٛٙ حُٔـخ٫س ك٢ حُٔيف ك٤ٖ ٣ًٌَ حُ٘خػَ أٗٚ ؿخءٙ ك٘خٍ ٓ٘ٚ حُٔخٍ حُٞك٤َ ٝحُو٤َ حٌُؼ٤َ :

 نقككككككككك ظ ككككككككد قٍككككككككطُطُٛٛحً ٚككككككككٕع أيككككككككهِ
 

 
 

 ٔٔافٛككككككككد تؽــككككككككـهاً تانًكككككككككانو يرهعككككككككا
 

ٝهي طويّ ك٢ حُزخد حُٔخرن ٓيف ح٤ٓ٧َ حُ٘خػَ ٓ٘ـي رٖ ٓلٔي حُٔ٘ـ٢ٌ ُِِٔطخٕ ُِِٔطخٕ ارَح٤ْٛ رٖ 

أكٔي كٞٛلٚ رخُِٔي حُٔئٖٓ ح١ٌُ ؿَى ٤ٓق ح٣٩ٔخٕ كو٢َّ رٚ ٍإّٝ حٌُلَ كِْٔ ُٚ أٍٓٞٙ كظ٠ إ ار٤ِْ ح١ٌُ ُْ 

ٖٓ ٣ًٍش آىّ ُطؤ١ؤ ٍأٓٚ ٝٓـي ُٚ هٞكخ  ٣ٔـي ٥ىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ُٞ ػِْ إٔ حُو٤ِلش حُِٔطخٕ ارَح٤ْٛ ، ٤ٌٕٓٞ 

ػ٠ِ ٗلٔٚ 
ٔ
 : 

ق ٔككككككككانيا  يهككككككككم يككككككككٍ ا٠ًٚـككككككككـاٌ ظـككككككككـه 
 

 تككككككككانؽ  ؼرككككككككٗ انكفككككككككه أٔككككككككثػ يٍككككككككهًا 
 

 نككككككككٕ ِككككككككاْك انًطككككككككهٔق ٌككككككككطٕج تأٌككككككككّ
 

 
 

 فككككككككككٙ ٔـككككككككككـهة مقو نهٍــككككككككككـعٕق ذقككككككككككك يا
 

، ٣ٝ٘ظ٢ حُ٘خػَ ك٢ ٓيكٚ ك٤َكغ حُٔٔيٝف ػ٠ِ أٗوخٝ أ٬ٓكٚ ، ، كخُؼيٍ ػ٠ِ ػٜيْٛ ًخٕ أهَّ 

 ٝحٗلِض ػويس ُٔخٗٚ ك٤ٖ ؿخء ٓٔيٝكٚ كؤهخّ حُؼيٍ ك٢ حُؼزخى :

 انعككككككككككل أـكككككككككهي ككككككككككاٌ قثكككككككككم وياَكككككككككّ
 

 
 

 ألَكككككككككككد نكككككككككككّ اٞٚـــكككككككككككـاو أٌ ٚركهًــكككككككككككـا
 

ٌٝٛح ك٤ٞ هللا رٖ أكٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُلخف ح٢َُٓٝ هخ٢ٟ حُؼٌَٔ ٣ٔيف حُِٔطخٕ َٓحى رٖ ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗ 

٣ـؼِٚ كٞم ِٓٞى ح٧ٍٝ ؿ٤ٔؼخ  طي٣ٖ ُٚ ٤ًُِش ، ٣ٝـؼِٚ حٌٓ٘يٍ  ٛـ / ، َٝٗحٙ 11ٖح١ٌُ كظق ؿ٘يٙ طز٣َِ ٓ٘ش / 

حُؼَٜ ) ًح حُو٤َٖٗ ( ، ٝظَ هللا ك٢ ح٧ٍٝ ، هط٤زخ  ٓلٞٛخ  ، طلوَ رٚ حُؼَٕٝ ٝأػظْ حُِٔٞى طؤطَٔ رؤَٓٙ 

 كـخٛٚ ػظ٤ْ ٝحُويٍ ٤ٔ٣َ ك٢ ًٍخرٚ :

 فٛكككككا يهٛــكككككـكاً نكككككّ كـكككككـم انًهــكككككـٕ  ــكككككـكخ
 

 
 

 ْٔككككككٙ ذعرككككككـمنذكٚــككككككـٍ ٚــككككككـٕعاً ٔذككككككأذٙ 
 

 ٌكككككككه ٔايهكككككككم اٞنٖ ٔانككككككككَٛا فأَكككككككد إلاً 
 

 إٌككككككُكن انعٕكككككه قكككككك ٔافكككككٗ تكككككّ انفٙكككككه 
 

فد   ككككككـم  ا٠نكككككككّ يــككككككـهاق هللا قــكككككككـك ِـكككككككـه 
 

 
 

ن كككككككـه   ٍ  تكككككككّ انًُاتــكككككككـه ٔانرٛعــــــكككككككـاٌ ٔان
 

ٍـ يهكككككم ككككك كككككـ ان ثــكككككـهاء يض ٚض ٍـ ٔ ــكككككـ  أظكككككم  يا
 

 تأيـــكككككككـهِ ٌا ـــكككككككـه اٞيــكككككككـ٣  ذأذًـــكككككككـه 
 

 انًهككككككم يؽككككككهٔي انعُككككككاب ٔقكككككككٔأٔككككككثػ 
 

 ٔافككككككٗ تــككككككـّ انًٍككككككعكاٌ انقككككككـكن ٔانقاككككككـكان 
 

                                                             
ٔ

 / . 9ٕٔــ  19ٕص/   ٖخالصة األثر ج  
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أٓخ حُ٘خػَ حُلو٤ٚ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ أكي ه٠خس كِذ 
ٔ

، كبٗٚ ٣َٜف ك٢ ٓيكٚ ُِِٔطخٕ ٤ِْٓ 

حُؼخ٢ٗ رؤٗٚ ٓزذ حُل٤خس حَُؿ٤يس ُٖٔ ٫ُّ رخرٚ ، كوي أؿ٠٘ حُٔخث٤ِٖ رؼطخ٣خٙ حٌُؼ٤َس ٧ٗٚ حُزلَ ٓوخء ًَٝٓخ  ، 

ٝٓؼيٗٚ ح٤ٛ٧َ ٌٝٓخٗظٚ حُٔخ٤ٓش ًخٗض ىحكؼخ  ه٣ٞخ  ك٢ اًَحٓٚ حُ٘خّ 
ٕ
: 

 ٔظكككككككككككٕق  نهعكككككككككككُٛ انه٘كككككككككككٙ ٌٔكككككككككككا م
 

 
 

  مٔظككككككككٕق  ٌهٍككككككككال ٌـككككككككـهًٛ ٌٔككككككككـا
 

 فثكككككككككككمنم أـُكككككككككككٗ انٍكككككككككككا هٍٛ تفٛٙــكككككككككككـّ
 

 
 

 ٔنكككككى ٚثككككك  يُـكككككـٓا ـٛكككككه قيعكككككٙ ٌككككككا م
 

ج  نككككككككككٖ تاتكككككككككم انعكككككككككانٙ يُــكككككككككـاول عكككككككككى 
 

 
 

 فطككككككٕتٗ نًككككككٍ يككككككـأٔاِ ذهككككككم انًُـككككككـاول
 

ٌل ٌكككككككككككـهٛىل تطثعكككككككككككّ  أ٢ ْٔكككككككككككٕ ٌـكككككككككككـهطا
 

 عطاٚككككككككاِ تؽــككككككككـه واـــككككككككـه يركايـــككككككككـم 
 

 ٔأَككككككككككد انككككككككككم٘ أعكككككككككك٣  نتككككككككككم يُككككككككككى٢ً 
 

 
 

 ٔـطهٚكككككككف أْكككككككم انعٕكككككككهقَٔم ٌكككككككافم 
 

ٝك٤ٖ ٣ٔيف أ٤ٖٓ رٖ ٓلٔي رٖ ػزي حُٞٛخد حُـ٘ي١ حُو٤ِلش ػزي حُٔـ٤ي رؼي ػٞىس ارَح٤ْٛ رٖ ٓلٔي ػ٢ِ 

ٝح٢ُ َٜٓ ِٜٓٝٓخ  ٖٓ ر٬ى حُ٘خّ ، ٣ٜلٚ رخُٔـخٛي ح١ٌُ كخٍد حُزـ٢ ٝأِٛٚ ٝأؿَٟ هللا ػ٠ِ ٣ي٣ٚ حَُٜ٘ ،  

ٝرؤٕ ه٬كظٚ ًخٗض ػ٠ِ حُ٘خّ ٍكٔش ٝك٬٠  
ٖ
 ك٤وٍٞ : 

 انٍككككككككٛف عُكككككككككيأظاْككككككككك أْككككككككم انث ككككككككٙ ت
 

ا إنككككككـٗ َقككككككٗ انّككككككهٚعح تانكضككككككــثه  ٔـ  ذعككككككك 
 

 فككككككككأظهٖ نككككككككّ انثككككككككان٘ عٕا ككككككككك فٙــككككككككـهّ
 

 
 

كككككككـكِ تانُٕـكككككككـه ٔانفرــكككككككـم ٔاٌٞكككككككه  ٔأٚـ 
 

 ـ٣فرككككككككّ كاَككككككككد عهككككككككٗ انُككككككككاي نؼًـككككككككـح
 

 
 

 ٔأؼكايككككككّ أؼهككككككٗ يككككككٍ انّككككككٓك ٔانقطككككككه
 

٢   ٝهِلخثٚ ٗٔزخ  ٝكؼ٬  ، ُٝٚ ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ ٓيف ٨ُطَحى ، َٝٗحٙ ك٤ٜخ ٣ـخ٢ُ ك٤ـؼِْٜ ٖٓ ٬ُٓش حُ٘ز

٣ٝ٘٘غ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٔظٌَ٘ ًُي ، ٣ٝوٍَ إٔ هللا هي ؿؼَ ُْٜ ح٧ٍٝ ٤َٓحػخ  ٧ْٜٗ أهخٓٞح َٗع ٝكٌٔٚ ك٤ٜخ 
ٗ
 ٣وٍٞ :  

 قككككككككككككايٕا تأعثككككككككككككاء انف٣فككككككككككككح ؼٍككككككككككككثًا
 

 
 

كككككككك٣  ٕ  ٚه٘ككككككككٗ انًٓككككككككًٍٛ يعًكككككككك٣ً ٔيف
 

 ٢ ـكككككككككهٔ إل ْكككككككككى يكككككككككٍ ٌككككككككك٣نح ْاِكككككككككى
 

 
 

٢  ٕ  ٍَكككككككككثاً ٔأفعكككككككككا٢ً فككككككككككع يكككككككككٍ ٌككككككككك
 

 ٔاٞنٖ يٛكككككككككككهاز نٓكككككككككككى يكككككككككككٍ نتٓـكككككككككككـا
 

 ٢  ٔ ٓ  عهكككككككككٛٓى فككككككككٙ انكركككككككككاب ذكككككككككأ  َكككككككك
 

ٝحُ٘خػَ ك٢ ٓيكٚ حُو٤ِلش ٤ُْ ٓيػ٤خ  ٓخ ٤ُْ كو٤وش ٤َُٜ ا٠ُ ٓآٍد ٓخى٣ش اٗٔخ ًخٕ ٓيكٚ كٔزش ا 

 ٣زظـ٢ ح٧ؿَ ٓ٘ٚ طؼخ٠ُ :

٢  أَككككككككا قـككككككككـك ـكككككككككيرم تانًكٚـككككككككـػ يقكيـككككككككـاً  ٕا  فكككككككككٙ يككككككككككج ٚفّكككككككككٗ تٓكككككككككا أٌ ٚ ـقككككككككك
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 ٌككككككككثٛهم ؼٍكككككككككثحٔأتؽككككككككد َفٍككككككككٙ فككككككككٙ 
 

   ٢ أتـــككككككككككككككـ ٙ تـككككككككككككككـمنم يعــككككككككككككككـك٢ 
 

َُٝرٔخ هٜي ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ٖٓ ٣ٌٖٛ حُز٤ظ٤ٖ أٗٚ ًخٕ ٣و٠٘  ك٤ٖ ىهَ ح٣َُٜٕٔٞ ر٬ى حُ٘خّ ــ إٔ ٣ٔيف 

 حُو٤ِلش ، ٝك٤ٖ هَؿٞح إٓ ُٚ إٔ ٣٘ظْ ػوٞى ٥ُت ك٢ ٓيكٚ :

 ٔاٌٜ قـــككككككككككككككـك مٌ انًكٚــككككككككككككككـػ ٔإَُككككككككككككككٙ
 

 ٣ ٌككككككككأظٛك يكككككككككؼاً فٛككككككككم نككككككككٍ ٚرًصـككككككككـ 
 

 فاقثكككككككككم نعثكككككككككك  يكؼكككككككككح ظكككككككككاءخ عهكككككككككٗ
 

كككككككك٣   ععككككككككم ٢ٔ ذقطككككككككع نظككككككككا يككككككككٍ أي 
 

٣ٝيػٞ ُٚ رطٍٞ حُؼَٔ ٝحُزوخء ، ٝإٔ ٣ِٜٔٚ هللا طؼخ٠ُ حَُكٔش رخُؼزخى ، ٝإٔ ٣ِٔي ٓز٤َ حُظوٟٞ ، ٣َٜٝ٘ 

٠ِٛ ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ َٜٗح  ٓئٍُح  ٝإٔ ٣ِطق رخ٤ُِٖٔٔٔ ك٤ـزَ رخُو٤ِلش ًَْٔٛ ، ٫ٝ ٣ظَى رؼي ٍٍٓٞ هللا 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٝػ٢ٍِّ ٝحر٤٘ٚ ٝحُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ ٝح٤ُٝ٧خء ٝحُٔوَر٤ٖ ٝح٧هطخد ٝحُٜخُل٤ٖ ، أكيح  ا٫ طِٞٓزٚ إٔ 

 ٣للع حُو٤ِلش .

 ٚكككككككككا نب تانكككككككككماخ انعهٛــكككككككككـح شـكككككككككـى تانكككككككككـ
 

 يفرـكككككككـان أفٙكككككككم يكككككككٍ قعكككككككا ٔذٌٕككككككك٣  
 

ا  ٔت نكككككككككككّ ٔانٕـكككككككككككـؽة ٚـكككككككككككـهاً ٌـكككككككككككـًٛ 
 

 ٢ٔيـككككككككـٍ قكككككككككـاو يُٓـــكككككككككـى تانف٣فكككككككككح أ 
 

 ػْ ٣وٍٞ :

 أٚ ـككككككككككــك أيــككككككككككـٛه انً يُٛككككككككككـٍ ٔؼــككككككككككـىتّ
 

 ٔأقو نكككككككككّ يُـكككككككككـم انٍـكككككككككـعاقج ٔانعكككككككككـ٣ 
 

 فأٚكككككككككم تقكككككككككاِ يككككككككككٖ انىيكككككككككاٌ ٔعًكككككككككهِ
 

 نُكككككككهٖ يُكككككككان انككككككككٍٚ يهذفعكككككككاً عهكككككككٗ.. 
 

 أنًٓـــككككككككـّ فككككككككٙ ؼكككككككك  انعثككككككككاق يهاؼًكككككككككاً 
 

 ٔاٌككككككهم تككككككّ ٌككككككثم انرقككككككٗ كككككككٙ ٚعككككككك٢ 
 

 ٔاقًككككككككع تٍككككككككٛف انقٓككككككككه كككككككككم يعاَـــككككككككـك
 

ككككككككك٣ ٔاْككككككككككو تُـكككككككككـاء   انًّكككككككككهكٍٛ ٔعع 
 

 ٔاظثككككككككككككه تأَ)ككككككككككككان انفهٛفككككككككككككح كٍككككككككككككهَا
 

 ٔانطككككككككف تُككككككككا نطفككككككككاً عًٛقككككككككاً يٍككككككككث٣ 
 

حىس ٣َِٗ حُؤط٘ط٤٘٤ش ٓ٘ش /  ََّ ٛـ  ٖٖٔٔٝك٤ٖ ًخٕ حُ٘خػَ ػزي حُـ٤َِ رٖ ػزي ح٬ُّٔ حُٔي٢ٗ حٍُٜٔ٘ٞ رز

/ ٝحٗظَٜ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ػ٠ِ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ، ٓيف حُو٤ِلش ػزي حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ك٤ٜ٘ٚ رخ٤ُِغ حُو١ٞ ٝحُؼظ٤ْ ح١ٌُ ر٠٘ 

١ٌ ٣ؤٕٝٝ ا٤ُٚ ، ٝأٗٚ ًٝ ٍأ١ ٓي٣ي ٝكِّ ٗي٣ي ، أًٍخٕ حُو٬كش ٝأك٤خ حُـٜخى ، ٝؿؼِٚ ٬ًٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُظَ حُ

ََّ رَٜ٘ٙ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ   ُٓ أ٣يٙ هللا ٝ
ٔ
  : 

 فثاقنْــككككككككككـى يُككككككككككـّ ْٕككككككككككٕن ـٙككككككككككُفه
 

 
 

 كككككما انهٛككككس ٚفّككككٗ يككككٍ تككككٕاقنِ انٕٓككككه
 

 يّــكككككككككككـٛ ك أنككككككككككككاٌ انف٣فكككككككككككح ففهْـكككككككككككـا
 

 
 

كككـما انففكككه  ع)ٛــكككـى تُكككٙ عصًـكككـاٌ أٚكككا ؼثـ 
 

 نهعٓـكككككككككككـاق ذقاقيكككككككككككد فأؼٛــكككككككككككـا يٕاذكككككككككككاً 
 

 
 

 عهٛــكككـّ ق ْـــــــكككـٕن ٢ّٚـكككـاق نكككّ لكــــكككـه
 

كككككككككى ـعــكككـه  نُٛٓضــكككككككككـم ٚكككككككككا كٓكككككككككف اَٞكككككككككاو ٔ هٓ  كككة ٔانؽض  ٕ ــكككـه  انًؽ  ٌ  فرـــكككـٕغ تكككّ 
                                                             

 . 71ٕص /    ٕحلٌة البشر ج   ٔ



 
 

76 

  

 ٔقثكككككككككه نفٛكككككككككه انفهككككككككك  ٌكككككككككه  تطٛثـكككككككككـح
 

 ٔؼككك   نٓكككما انُٕــكككـه أٌ ٚفـكككـهغ انقثـــكككـه 
 

 نكككككككككم انكككككككككهأ٘ تكككككككككانؽىو انٍككككككككككٚك ي ٚكككككككككك
 

 ذعايهٓــــككككـى تانًكــككككـه إٌ نــككككـىو انًكــككككـه 
 

٣ٝوٍٞ حُ٘خػَ ٗؼٔخٕ رٖ ٓلٔٞى ح٢ُٓٞ٧ 
ٔ
ك٢ حُٔٞهؼش ٗلٜٔخ ٓخىكخ  حُو٤ِلش ػزي حُل٤ٔي رو٤ٜيس ًحص  

ؿَّ ٤ٓٞٓو٢ ٓٞكن ) ٖٓ حُزلَ حُٞحكَ ( ًِٝٔخص ٓ٘ٔوش ٍحهٜش، ك٤ـؼِٚ ٤ٌِٓخ  ٤ُْ ٣٘زٜٚ ٤ِٓي آهَ ، ٬ًٓٝح  

ُِوِن ٝآخٓخ  ٤ُِِٖٔٔٔ ك٢ ٝهظٚ ، ٣وٍٞ 
ٕ
 : 

 ت٢ًَٕــككككككككككككككككـا أيٛـــككككككككككككككككـه انً يُُٛــككككككككككككككككـا
 

خ قهكككككككككككككٕب انعانًُٛكككككككككككككا  كككككككككككككه   ٌ  نقكككككككككككككك 
 

 يهٛككككككككككككم نٛـككككككككككككـً ّٚــككككككككككككـثّٓ يهٛــككككككككككككـم
 

 فكككككككككك٣ ذطهككككككككككة نككككككككككّ يهـككككككككككـكاً قهُٚككككككككككا 
 

 يكككككككككك٣ل انفهكككككككككك  فككككككككككٙ انكككككككككككَٛا ظًٛعككككككككككا
 

 ٌٔــكككككككككككككككككـٛكَا إيكككككككككككككككككاو انًٍكككككككككككككككككهًُٛا 
 

 عٛكككككككككككككال انُكككككككككككككاي ٌكككككككككككككهطاٌ انثهاٚككككككككككككككا
 

 ٔـاقــكككككككككككككـاٌ انف٣ ككككككككككككك  أظًعُٛــكككككككككككككـا 
 

ُْٝ ٣ؼـذ ٌٛح حُٔي٣ق ٓلون ك٤ِش حُزَ٘ كوخٍ ك٢ كخ ٤ٗظٜخ ) ك٢ ٌٛٙ ح٧ر٤خص .. ٖٓ حُـِٞ ٝحُٔزخُـش ك٢ 

ٓيف حُِٔطخٕ ٓخ ٣٫ول٠ .. ٤ُٝظٚ حٓظـ٠٘ ػٜ٘خ 
ٖ
 . ) 

 ٢ٔٗٝ إٔ حُ٘خػَ ُْ ٣وَؽ ػٖ حُٔؤُٞف ح١ٌُ حُظِٓٚ حُ٘ؼَحء ك٢ حُٔي٣ق .

، ِٚ أطو٠ ح٤١٬ُٖٔ ) ٓلٔٞى حُلؼخٍحُٔؼظْ ٓلٔٞىح  ح٧ٍٝ كـؼ أٓخ حُ٘خػَ أ٤ٖٓ رٖ هخُي حُـ٘ي١ كوي ٓيف حُِٔطخٕ

ِٗٔٚ ٍرٚ رخَُٜ٘ ، ُٚ ؿِٝحص ًؼ٤َس أرخى ك٤ٜخ حَُّٝ ، ٣٫ٔظط٤غ حُ٘ؼَحء ــ ُل٠ِٜخ ــ إٔ ٣ٞكٞٛخ كوٜخ 
ٗ
: 

 أذقككككككٗ انٍككككككك٣ٍٚٛ يؽًككككككٕق انفعكككككككال ٔيكككككككٍ
 

 
 

 تككككككككانعى ٔانُٕككككككككه يؽفككككككككٕف ٔيّككككككككًٕل
 

 فكــكككككـى نككككككّ ـــككككككـىٔج فككككككٙ انككككككهٔو يؽكًككككككح
 

 
 

 تانُٕكككككككه ٚععكككككككى عُٓكككككككا انقكككككككال ٔانقٛكككككككـم
 

أٓخ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٢ كِ٘خ ػ٘ي ٓي٣لٚ حُو٤ِلش ٝهلش ٓظؤ٤ٗش ، كٜٞ ك٤ٖ ٣ٔيف حُو٤ِلش ػزي حُل٤ٔي 

حُؼخ٢ُ٘ ٣ََٓ حُلٌٔش طِٞ حُلٌٔش ، ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلٌْ ٣ٟٞق ٓٔخص حُو٤ِلش ٝأػٔخُٚ حُؼظ٤ٔش ، كٜٞ ٗخَٛ 

٣ٖ حُطـخس رخُوٞس ٣ٝيح٣ْٜٝ رٜخ ًٌُي ، ٣َٜٔ ػ٠ِ ٜٓخُق ح٤ُِٖٔٔٔ ، كظ٠ حُي٣ٖ ر٤ٔق حُلن ، ٣ئىد حُٔظَٔى

ٛخرٚ ح٧ػيحء ٝح١ٔؤٕ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ػٜيٙ ٝٗخٓٞح 
٘
 : 

 تٍـككككككـٛفم ٚعــككككككـهٕ انؽكككككك  ٔانؽكككككك  أـهـككككككـة
 

ه  قٚكككككككككككٍ هللا أٚكككككككككككاٌ ذٙكككككككككككهب  ٕا ُـ  ٔٚ كككككككككككـ
 

 ٔيكككككا انٍكككككٛف إ٢ مٚكككككح انًهكككككم فكككككٙ انكككككٕنٖ
 

 ٢ٔ اٞيــككككككككككككككـه إ٢ نهككككككككككككككم٘ ٚر ـــككككككككككككككـهة 
 

                                                             
ٔ

هـ / من بؽداد وهو ابن صاحب تفسٌر ) روح المعانً ( ، تولى القضاء فً ) الحلة ( فً العراق ، زار  7ٖٔٔــ  ٕٕ٘ٔالشاعرنعمان األلوسً : /    

، حسن اللقاء ، من  القسطنطٌنٌة وأنعم علٌه السلطان بمراتب عالٌة ، واجتمع هناك بالعلماء ، كان عالماً عؾَّ اللسان شدٌد التحري للحق ، لطٌؾ المحاضرة
 مإلفاته  ) جالء العٌنٌن فً محاكمة األحمدٌن ( ، و) ؼاٌة المواعظ ( .

ٕ
 . 7ٗ٘ٔص /    ٖحلٌة البشر ج 

ٖ
 . 7ٗ٘ٔص /    ٖحاشٌة القصٌدة فً حلٌة البشر ج   

ٗ
 . 7ٗــ  7ٖدٌوان أمٌن خالد  الجندي ص /    

٘
 . 1٘ــ  ٕٗص /   ٔمن مطولة صدى الحرب  ، دٌوانه ج   
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ـب تــــككككككـّ انقــككككككـٕو انط ـــككككككـاج ف َــككككككـّ  فككككككأق 
 

 نُعــككككككككككـى انًهتككككككككككٙ نهط ككككككككككاج انًكككككككككك قب 
 

ٔض تــككككككـّ انككككككك ٢ٔخ يــككككككـٍ كككككككم قا ـككككككـٓا  ٔقا
 

 فككككككككككُعى انؽٍككككككككككاو انطككككككككككة ٔانًرطثككككككككككة 
 

 ذُكككككككاو ـطكككككككٕب انًهكككككككم إٌ تكككككككاخ ٌـكككككككـاْهاً 
 

 
 

 ٔإٌ ْككككككككككٕ َككككككككككاو اٌــككككككككككـرٛق)د ذرأنككككككككككة
 

 ْٔككككككاب انعــككككككـكا فٛـككككككـّ ـــككككككـ٣فرم انرـككككككـٙ
 

 ى يككككككككككأنب فٛٓككككككككككـا ٔ  يككككككككككأنبنٓـــككككككككككـ 
 

٣ٝـؼِٚ ٤َِٓ آرخء ػظخّ ْٛ ػ٬ػٕٞ ه٤ِلش ، ْٜٓ٘ ٖٓ ًخٕ ه٤َٜح  ػظ٤ٔخ  ك٢ ٌِٓٚ ، ٝرؼ٠ْٜ ًخٗٞح ًِٓٞخ  ُِظَى 

 كو٢ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛخٍ ه٤ِلش ٤ُِِٖٔٔٔ :

 ٌكككككككككًا تكككككككككم ٚكككككككككا عثكككككككككك انؽًٛكككككككككك أتكككككككككٕج
 

 
 

ـٛ ككككككككككـة ـ  ـككككككككككـان انع٣نككككككككككح   ٙ  ش٣شككككككككككٌٕ ؼ
 

 قٛأكككككككككككككه أؼٛاَكككككككككككككاً ــكككككككككككككـ٣ ف ذكككككككككككككانج
 

 ـككككككككككٕاقٍٛ ٚككككككككككٕناً ٔانففككككككككككان انًقه ككككككككككة 
 

ػْ ٣ٔيف ٗـخػظٚ ٝكٌٔظٚ ، ك٤ٔق حُو٤ِلش أٛٞد ٖٓ ٓوَح١ ك٢ كٌٔظٚ ، ٝٛٞ ِٛذ ك٢ حطوخً هَحٍٙ ، ٣َٓغ 

 حُزي٣ٜش ر٤ِؾ حُؼزخٍس ، ػٌد حُز٤خٕ ، كظٞكٚ ػظ٤ٔش ًلظٞف ح٩ٌٓ٘يٍ ، ٌِٝٓٚ ٣يٍ ػ٠ِ ٍه٢ ٝك٠خٍس :

 ؼٍكككايم يكككٍ ٌكككقهاٚ فكككٙ انفطكككة أـطكككة
 

 عكككككككٕق انًُكككككككاته أٔكككككككهةٔعكككككككٕق  يكككككككٍ  
 

 ٔعىيككككم يكككككٍ ) ْككككٕيٛه ( أيٙكككككٗ تكٚٓكككككح
 

 1ٔأؼهكككككٗ تٛـكككككـاَاً فكككككٙ انقهكككككٕب ٔأعكككككمب  
 

ككككككككـم أقككككككككهب  ٔإٌ ٚمكـــــهٔا إٌــــكُكناً ٔفرــــٕؼّ  فعٓـــككككككككـك  تانفرـككككككككـػ انًؽع 
 

 ٔيهـــكككككـكم أنقــكككككـٗ تانكنٛــكككككـم ؼكٕيــــكككككـح
 

 
 

 ٔأَفكككككككم ٌكككككككـًٓاً فكككككككٙ اٞيكككككككٕن ٔأٔكككككككٕب
 

حُو٤ِلش ٖٓ كَحؽ ، اٗٔخ ٣ٔطَ ٗؼَح  ٓخ ٣وُٞٚ حُ٘خّ ٝحُي٤ٗخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ كوٚ ، كبٕ ًخٕ ٝحُ٘خػَ ٫ ٣ٔيف 

ٗؼَ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء ٤ِ٣٫ن رٔيف حُو٤ِلش !!.. كخُؼٌٍ ٓٞؿٞى ا٫ إٔ حُ٘خػَ حُط٤َ حُٔـَى ػ٠ِ ٟلخف ح٤َُ٘ ٫ 

ٗؼٔظٚ ، كبًح ٗطن  ٣ـخ٣ٍٚ أكي ك٢ ًُي ، ٝح٤َُ٘ ٍٟٝش ٖٓ ٣ٍخٝ حُو٤ِلش ، كلن ػ٠ِ حُ٘خػَ إٔ ٣ٔيف ٢ُٝ

ر٘ؼَٙ ٝأًحػٚ ر٤ٖ حُ٘خّ ،ٝٛٞ هخىٍ ػ٠ِ ًُي ىحثٔخ  ، حٓظٔغ حُ٘خّ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٖٓ ر٬ى حُؼَد ١َٝرٞح ُٚ ، 

٤ُْٝ حُ٘خػَ رلخؿش ا٠ُ حُٔخٍ ، كٜٞ ٣ؼ٤ٖ ك٢ َٜٓ ك٢ رلزٞكش ٍٝؿي ، كٔيكٚ ُِو٤ِلش ٖٓ ٍؿزش ك٢ حُظوَد 

 زٚ طوَد ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ :ا٤ُٚ ٧ٗٚ ًٜق حُي٣ٖ ٍِٝٓٙ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ، ٝك

ٌل ٔأْهٓـككككككككككـا  يكؼرككككككككككـم ٔانكَٛـككككككككككـا نٍككككككككككا
 

 ظًٛعــككككككككـاً نٍـككككككككـاٌ ًٚهٛــككككككككـاٌ ٔأكرككككككككة 
 

 فككككككك ٌ نكككككككى ٚهككككككك  ِكككككككعه٘ نثاتكككككككم يكؼكككككككحً 
 

ككككككـه ُٚفككككككرػ تككككككاب يككككككٍ انعككككككمن أنؼككككككة   ً  ف
 

 ٔإَكككككككككٙ نطٛكككككككككه انُٛكككككككككم ٢ ٚٛـكككككككككـه ـٛكككككككككهِ
 

 
 

ككككككة ٍا  ٔيككككككا انُٛككككككم إ٢ يككككككٍ نٚا٘ككككككم ٚ ـؽ
 

 ٔإًَـككككككـأنـككككككـى أعـككككككـكو ان)ككككككم  انفٕـككككككـٛة 
 

 
 

 أظالتككككككككم ان)ككككككككم انككككككككم٘ ْككككككككٕ أـٕككككككككة
 

 فككككك٣ ونككككككدا كٓككككككف انكككككككٍٚ ٔانٓككككككاق٘ انككككككم٘
 

ب    إنكككككككككٗ هللا تانىنفــككككككككككـٗ نكككككككككّ َرقــككككككككككـه 
 

                                                             
ٔ

 هومٌر : أشعر شعراء الٌونان األقدمٌن .   
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                           ***          ***          *** 

 

 

 ــ يكٚػ انٕوناء ٔكثان انقٕو :  4

حٍُُٞحء ٝهخىس حُز٬ى ٝحُـ٤ٖ ْٛ ح٤ُي حُط٠ُٞ ُِو٤ِلش ، ٝرطخٗظٚ حُظ٢ طؤَٓٙ رخُو٤َ إ ًخٗض ه٤َس ، أػَٛخ 

إ ًخٗٞح ٛخُل٤ٖ ٓو٤ِٜٖ ا٣ـخر٤ش ، ٣وٞىٕٝ حُ٘خّ ا٠ُ حُؼ٤ِخء ٝحُٔـي .. ٝطخ٣ٍن حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٢ِٓء رٜئ٫ء 

ُلَٜ حُٔخرن ك٤ٖ هخى حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ كظق حُٜلٞس ح٧ه٤خٍ ْٜٓ٘ ٓ٘خٕ رخٗخ ٝح٢ُ َٜٓ ح١ٌُ طَؿٔ٘خ ُٚ ك٢ ح

ح٤ُٖٔ ، كٜٞ ًٔخ ٣ٜلٚ هطذ حُي٣ٖ ح٢ٌُٔ 
ٔ
أٓي ٓيؿؾ رخ٬ُٔف ، ػ٣َ٘ٚ ٓز٢٘ ٖٓ ح٤ُٔٞف ٝحَُٓخف ػظ٤ْ حُ٘ؤٕ  

 ًٝ كٌَ ٓي٣ي هخىٍ ػ٠ِ طـ٤ِٜ حُـ٤ٕٞ رَٔػش ، ٓوخٙ ك٢ ػِٔٚ ، أٖٓ حُ٘خّ ك٢ ػٜيٙ ػ٠ِ أٗلْٜٔ ٝى٣ْٜ٘ :

 عهُٚكككككككككّنٓكككككككككى أٌكككككككككك ِكككككككككاكٙ انٍككككككككك٣غ 
 

 4ٚــككككككـٕال انهيككككككاغ انٍككككككـًٓهٚح ٔانثرككككككه 
 

 ٔوٚكككككككككه ع)كككككككككٛى انّكككككككككأٌ شاقكككككككككة نأٚكككككككككـّ
 

ـكككككـى فكككككٙ مٌ ظِٕٛـكككككـاً يكككككٍ انكفكككككـه   ٓ   3ٚع
 

 ٚقــكككككككككككـٕو تأعثــكككككككككككـاء انكككككككككككٕوانج قٕيكككككككككككح
 

 ّٚـككككككككـك  ظٛككككككككَٕ انكككككككككٍٚ تاٞٚككككككككـكض ٔاٞون 
 

كككككككككٍ انكككككككككـ   ً ـكككككككككـٍ هللا انثـكككككككككـ٣ق ٔٚ  تكككككككككّ أي 
 

 ـكككككعثاق ٔأ٘كككككؽٗ انككككككٍٚ يُّكككككهغ انٕككككككن 
 

ٖٓ حٓٔٚ ٤ٜٗذ ، كٜٞ ٤ٓق ػ٣ِِ حُـخٗذ ؿَص ه٤َحص َٜٓ ك٢ ػٜيٙ ًٔخ ؿَص ػ٠ِ ػٜي ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ُٝٚ 

 ح٬ُّٔ ، ٝكظق ح٤ُٖٔ كٜٔيٛخ رخُو٤َ رؼي إٔ ًخىص حُلظٖ طؼٜق رؤِٜٛخ :

 ٌككككككككُاٌ عىٚككككككككى انقكككككككككن ٌٕٚككككككككف عٕككككككككهِ
 

 
 

 أنكككككى ذكككككهِ يكككككٍ يٕكككككه أؼكايكككككّ ذعككككككه٘ 
 

ككككككككـٗ إنككككككككٗ أقٕككككككككٗ انثــككككككككـ٣ق تعّٛككككككككّ  ذكنـ 
 

ط ا تانثّكككككهٔيٓ كككككك    2يــكككككـهكاً قكككككك ذًــكككككـى 
 

أٓخ ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢ ك٢ حُؼوٞى حُي٣ٍش كبٗٚ ٣ٔيف ح٣َُُٞ حُوط٤َ أكٔي حٌُٞر٢ِ٣َ رٜلظ٤ٖ طظلظن 

ػٜ٘ٔخ حُٜلخص ح٧هَٟ 
٘
، كٜٞ أ٫ٝ  ػخُْ ىه٤ن حُٔؼخ٢ٗ ًؼ٤َٛخ ، ًظخرخطٚ طؼِِّْ ٝطؼوق  

ٙ
، ٝٛٞ ػخ٤ٗخ  هخثي ٓـخٛي 

ٕ ر٘لٔٚ ، كـ٘ٞىٙ ؿخٛض ك٢ ٍُى حُلي٣ي ػ٠ِ ه٤ٍٞ ٓطٜٔش ٣َكَف ػِْ حَُٜ٘ ٝٛيٍ أػظْ ، ٣وٞى حُـ٤ٞ

 ػخ٤ُخ  كٞم ؿ٤٘ٚ حُؼظ٤ْ ، ٣ٝٔيُّ ٌٛح حُـ٤ٖ حُؼظ٤ْ ؿ٤ٖ حَُأ١ حُٔي٣ي ٝحُلْٜ حُٜخثذ :

                                                             
 . 97ٔــ  9ٙٔالمنح الرحمانٌة ص /    ٔ
ٕ

 الرمح السمهري : الرمح الصلب .   
ٖ

ة وأخفاها الكفر هنا : الجنود الذٌن ٌؽطون أجسامحم بالدروع ، أو من المسلمٌن ، وكل من ؼطى شٌئاً وحجبه سمً كافراً ، والكافر الذي ستر الحقٌق   

 دعى ؼٌرها .وا
نٌة تدلى : بمعنى ذهب ونزل ، والمقصود بؤقصى البالد من أرض الجزٌرة العربٌة الٌمن ، كما أن سنانـاً  أدخل تونس إلى حوزة الدولة العثما      ٗ

 وانتزعها من اإلسبان . 
 . 1ٖالعقود الدرٌة ص    ٘
 عرؾ الوزٌر العظم بمكتبته الضخمة فً إستانبول قبل أن ٌعرؾ بالقٌادة والحنكة .   ٙ
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قضفاكككككككككـدـ   تكككككككككّ قن  ٘ــكككككككككـهع انًكهيكككككككككاخ ٔشـ 
 

كككككض٘    ٕ  1قُككككا انفٙككككم ٔآَه ككككد عٕاقٚككككّ نه
 

 كأَــكككككككككـٓاٍٚــكككككككككـاقٛ يُصــكككككككككـٕن انًعكككككككككاَٙ 
 

قض   ـــــككككـه  ـ   4فها ــككككـك قن فــككككـٙ ذها ـــككككـة ــ
 

 ٔيككككككٍ ككككككككم  ٌكككككككـطه فككككككـٕط ٚكككككككهي كأَكككككككّ
 

كككـٗ فكككٙ عكككٕانٖ أيــــكككـهق  ـــكككـمان ذكنـ   3عض
 

 إنككككككككٗ يُككككككككىع انعهٛككككككككاا ٔيثككككككككى  ًٍِككككككككٓا
 

 ٔيٕنقْـكككككـا انٕكككككافٙ ٔيهذعٓــكككككـا انُكككككك٘ 
 

 إنككككككككٗ أٌـككككككككـك انكككككككككٍٚ انككككككككم٘ قٌٔ ـاتككككككككـّ
 

  2انًًــككككـك قكٕاعككككة أٚــككككـهاف انِٕــككككـٛط  
 

انّكككككككككٕالبا فٕقٓكككككككككا  ْكككككككككـٕ انقا كككككككككك  انًٙها
 

ق   5ٌككككهاؼٍٛ ـأككككد فككككٙ انؽكٚككككك انًٍككككه 
 

 ـًكككككككًٛ ٚقكككككككم انُٕــكككككككـه عكككككككانٙ نٕا ـكككككككـّ
 

 6يركككككٗ ٌكككككان ٚقفكككككٕ ظكككككُٛ نأ٘ يٍككككككق  
 

ٝحُٔٔيٝف أ٠٣خ  ٤َِٓ هّٞ رِـٞح أػ٠ِ حَُٔحطذ ٝطٔ٘ٔٞح أٍكغ حُٔ٘خٛذ ، ًٝخٕ ًًَْٛ ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ ، 

ٝإ ٍكِٞح ػٖ ٌٛٙ حُي٤ٗخ كٔآػَْٛ ظخَٛس ٝأػٔخُْٜ ٗزٜض حُ٘خّ ا٠ُ ك٠ِْٜ ، كآٍ حٌُٞر٢ِ٣َ ٝٓخ ٣ِحٍ ، كْٜ 

  أٛلخد ٓـي أ٤َٛ أِْٜٝٛ ا٠ُ هٔش حُلوَ ٝحُٔـي  رَ إ حُٔـي ا٤ُْٜ ٣٘ظ٢ٔ ٝا٠ُ ٍرٞػْٜ ٣ؤٍُ :

 ٌـكككككككـهٛم نظكككككككا٢خ قكككككككك اٌكككككككرُٕٕٚا انعكككككككـ٣ 
 

 7ٔلككككككه عــكككككـ٣ْى تكككككٍٛ ٍَكككككه ٔفـكككككـهقك  
 

 ٕا َٔكككككككايٕا ٔأٚق)كككككككٕافٍكككككككانٔا ٔيكككككككا ـكككككككات
 

 ي شــكككككككـه يكككككككا ٚفُكككككككٗ انىيــكككككككـاٌ ذعـكككككككـكقض  
 

 فككككككك٣ ـــكككككككـهٔ ا أَكككككككرى مل يعكككككككك ي شــــكككككككـم
 

ه كككككٙ نٓـكككككـى عكككككٍ ككككككم ففكككككه  ٌٔككككك قق   8ٚ فا
 

 ذهقكككككككهط أيكككككككـٕاِ انعــكككككككـ٣ فكككككككٙ ٔظكككككككْٕٓى
 

 أظككككككـم ٔٚككككككهٔغ انًعككككككك فككككككٛٓى ٔٚ رككككككك٘ 
 

ََّ ٓؼ٘خ إٔ أرخٙ ٓلٔيأ أٝهق حُيُٝش ػ٠ِ هي٤ٜٓخ ٝأػخى ٤ٛزظٜخ ، كِٔخ ٓخص أطْ حُٔٔيٝف ٓخر٘خٙ أرٞٙ ،  ) ٝهي ٓ

كٌخٕ هٔش ك٢ حُؼطخء ٝآ٣ش ك٢ حُو٤خىس ٝحُظ٠ل٤ش ٝح٩ه٬ٙ ، ٝكؼَ أهٞٙ ٜٓطل٠ ٓخ كؼ٬ٙ، ٝحٓظٜ٘ي ك٢ ٤ٓيحٕ 

 حُٔؼًَش . ( 

                                                             
ؤن سحائب درَّ الضرع : خرج لبنه ، والمقصود أنه كثٌر المكرمات متتابعها . العوادي : جمع عادٌة وهً السحابة الممطرة ، والصدي : العطشان ، فك   ٔ

 فضله تروي المتعطشٌن لخٌراته .
د : جمع خرود وهً العذراء الحٌٌة ، والفرٌدة : الجوهرة النفٌسة ، والمعنى أن معانٌه التالترائب    ٕ ً ٌلقٌها : عظام الصدر مما ٌلً الترقوتٌن ، والُخرَّ

 على مسامع الناس كؤنها جواهر نفٌسة تزداد قٌمة إذا تعلق على صدور العذارى .
انب لحٌة الؽالم ، فالمعانً التً ٌسطرها فً صحائؾ كتبه جمٌلة جمال لحٌة الؽالم فً صفحة العوارض : جمع عارضة ، صفحة الخد ، الِعذار : ج   ٖ

 خده .
ً لكعب ، فالكواعب جمع لكاعب وهً الجارٌة نهد ثدٌها ، أما الكعب : عقدة القصب بٌن األنبوبٌن فجم   ٗ عها أخطؤ الشاعر حٌن استعمل كواعب جمعا

 : األؼصان المتشابكة الممتدة ، فالوزٌر ال ٌصل إلٌه أحد فهو فً عرٌنه داخل ؼابة من الجٌش الكثٌؾ . كعاب وكعوب وأكعب .  الوشٌج الممدد
 الضمر : الفرس الهضٌم البطن ، الشواذب : جمع شوذهب ، النجٌب من كل شًء ، سراحٌن : جمع سرحان وهو األسد ، السرد : الدرع المنسوجة ،   ٘

 ٌول ضامرة أسٌلة قد تدرعوا وتجهزوا للقتال .فالممدوح أسد ٌقود أسوداً على خ
الواقع جٌش الخمٌس : الجٌش العظٌم المإلؾ من خمسة أقسام  ) القلب والجناحٌن والمقدمة والمإخرة ( ، فآراء الممدوح وأفكاره الصائبة ٌحققها على   ٙ

 منصور لواإه مرتفع دائماً .
ٌُـهتدى به ، وبجانبه آخر أخفى منه ، وقد اشتهر بٌن األدباء  هذا البٌت فً ضرب المثل للفراق ب  7 عد طول اجتماع الفرقد : نجم قرٌب من القطب الشمالً 

 اجتماع :
 الٌاء . وكل أٍخ مفارقه أخوه     لعمر أبٌك إال الفرقدان   وفٌه شاهد نحوي فً انتصاب المثنى باأللؾ بدل                       

 المإثل : األصٌل ، فال ؼرو : فال شكَّ .   1
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ؼٞ حُٔخٍ ك٤ـؼِٚ ِٓـؤٙ رؼي هللا طؼخ٠ُ ك٢ حُِٔٔخص ، ٝٗـي حُ٘خػَ ك٢ آهَ أر٤خطٚ ٣ٔظـي١ حُٔٔيٝف ر

 ٝٓلووخ  ٧ٓخ٤ٗٚ ، ٣ٝيػٞ ُٚ ريٝحّ حُل٬ف ٝحُ٘ـخف :

 أتككككككا انًكهيكككككككاخ ان ــكككككككـه قعـكككككككـٕج ٘كككككككانع
 

 
 

 إنٛـكككككـم اَرًككككككٗ ٚهظـككككككـٕ إظاتككككككح يٍـككككككـعك
 

 فٓكككككم نكككككم فكككككٙ إَعكككككاَ يكككككٍ ٔٚ كككككد عهكككككٗ
 

ــــكككككككككـكض    يعّٛـكككككككككـرّ اٞٚــكككككككككـاو ٔٚء انًقٛـ 
 

ــى  تعـــك هللا ـٛها ا يهعـــأل فًــا   ٢ٔ نٟيككككككاَٙ تعككككككك ل٘ انٛككككككٕو يككككككٍ ـكككككككض    شــا
 

ـككككككككـػا ا٠قثــككككككككـال يككككككككا لن  ِككككككككانطل  ُـعض  ٔق و ي 
 

ٍ  ــهٚكككككـة َؽــكككككـٕ إنكككككف  ٔيعٓـكككككـك    1ٔؼككككك
 

َٟٝٗ ُِ٘خػَ ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ ُِٔٔيٝف ٗلٔٚ ٝٛلخ  أٟٝق ، كخ٣َُُٞ ًٝ هٞس ٫ ٠٣ؼ٠ؼٜخ حُوٞف ، 

حُوطٞد ، ٫ٝ ٣ٜ٘ؤ ُٚ ػ٤ٖ كظ٠ ٣و٢٠ ػ٠ِ حُظَٔى ٣ٝؼ٤ي ح٧َٓ ا٠ُ ٜٗخرٚ ، ٜٗٞف ُِو٬كش كخكع ٫ٝ ط٤ٜٛٞخ 

ُٜخ ، ٍحكغ ٖٓ ٗؤٜٗخ ، ُٚ أػَ ٝحٟق ك٢ ؿَس حُيَٛ ، رطخٕ رخُؼيٝ ، ٣ـٔغ حُ٘ـيس ا٠ُ حُؼِْ ٝحُظو٠ ، ٜٗي 

 ُِطخثؼ٤ٖ ػِوْ ُِٔ٘خؿز٤ٖ :

ج  ٢ ُٚككككككككككس انكككككككككهٔع ِكككككككككىنْا كككككككككـه   ٔل٘ يض
 

   4إلا انفــككككـطة أتكككككٖ َاظـككككـىّٚ ذثٍـككككـًا  
   

 إلا عه٘كككككككد فكككككككٙ ظاَكككككككة انًهكككككككم وٚ كككككككح
 

 
 

يـككككـا   ٕ  3نمْــككككـا قــككككـمٖ اٞظفــككككـاٌ أٔ ذرق
 

 ٔقــكككككككككـاو تأعثــكككككككككـاء انكككككككككٕوانج َأؽــكككككككككـاً 
 

 
 

ـكككككـأ فاٌـكككككـرقٕٗ ا ِٔكككككـاق فأؼكًكككككا  ٔٔٚـ 
 

 يككككككٍ انُفـككككككـه ان ككككككه  اٞ نككككككـٗ ذهكككككككد نٓـككككككـى
 

ٛـٍككككًاعىا ًٓـــككككـى فككككٙ ـككككهج    2انكْـككككـه يض
 

 إلا  ًــكككككككـ د تكككككككٍٛ ان) ثكككككككا فكككككككٙ أكفٓـكككككككـى
 

يا  ٔضنقاً ٌكككٕٖ يٕككككن انكككك  ا نٓكككا  ٕـ ككك ِا  5ذؽا
 

 نقــكككككككـك قهَكككككككٕا تانُعككككككككج انعهكككككككـى ٔانرقكككككككٗ
 

ٍٛ : ِـكككـٓكاً ٔعهقًكككا  ًا  6ٔقكككك َ)ًكككٕا ٚـعكككـ
 

٢ٟ حُلِز٢ ٓيف ٤ُ٘ن ح٬ٓ٩ّ ٜٓطل٠ ح٤َُٜ٘ رـ" رخ٢ُ ُحىس " ك٢ كظق هِؼش  َْ " ٣٘ٞس " ٝك٢ ه٤ٜيس حُُؼ

ػ٠ِ ٤٠ٓن حُيٍى٤َٗ ، ٣ٜلٚ ك٤ٜخ رخٍُٞٛٞ ا٠ُ هٔش حُٔـي ىٕٝ إٔ ٣ظؼذ ٗلٔٚ رٌُي ، ٝهي ؿؼِٚ هللا ؿٔخ  ٝٛٔخ  

٨ُػيحء ٌُ٘ٚ ه٤َ ٝرًَش ٤ُِِٖٔٔٔ 
7
 : 

 ٔإقثـكككككككككككككككككككككـال ِكككككككككككككككككككككٛؿ ٠ٌككككككككككككككككككككك٣يُا
 

 ذفطككككككككككٗ انًعككككككككككانٙ ٔؼاِككككككككككاِ ككككككككككككغ 
 

 ٔنكككككككككٍ تككككككككّ قــككككككككـه ٚككككككككهف ٔكّـككككككككـػ  ذٕككككككككككككككككك ن ـًككككككككككككككككاً َٞككككككككككككككككف انعكككككككككككككككككا

                                                             
ٌُْشِرق ، العهد : المكان المعهود المعروؾ الذي الٌزال القوم ٌرجعون إلٌه .   ٔ  ذرَّ : طلع وبزغ ، شارق : كل ما
 المرة : القوة الشدٌدة ، الروع : الفزع والحرب ، الشزر : إحكام الفتل وشدة الضبط .   ٕ
ً ل وانحراؾ ، والمقصود : الثورة  و التمرد .  قذى األجفان : ما ٌقع فً العٌن من تبنة ونحوها ، ورآها قذى األجفان : أقلقته فاجتهد فزٌؽة : مٌ   ٖ

به إلى وٌنتإزالتها ، ومنه الحدٌث المشهور : ٌرى أحدكم القذى فً عٌن أخٌه وال ٌرى الجذع فً عٌن نفسه ، أي ٌتؽاضى أحدنا عن عٌوبه مهما عظمت ، 
 خطؤ أخٌه  ولو كان بسٌطاً .

ٌُـَعـلَّم .   ٗ  ؼرة الشًء : مقدمة شعره الالمع من شدة سواده  ، المٌسم : بكسر المٌم : الحدٌدة التً ٌوسم بها و
ــبا : حد السٌوؾ ،   البٌت كناٌة عن كثرة القتل فً األعداء .   ٘  الورد : المنهل ،   الظُّ
ٙ

 . ٖ٘٘ص  ٔجالبٌات من خالصة األثر    
7

 . 9ٗــ  9ٖص /    ٗخالصة األثر ج   
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 ٓو٤ٔش حُؼزخٍس ٤ًٌٍش ح٧ُلخظ ٓٔـش حُظ٣َٜٞ ، ط٘ؼَ ٝأٗض طوَإٛخ رخُـؼ٤خٕ ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ طٌِق ٝرَٝى . كخُو٤ٜيس

ٌٝٛح حُ٘خػَ ٓلٔي ح٤َُٜ٘ رخُظوٟٞ حُلِز٢ ٣ٔيف حُٜيٍ ح٧ػظْ ٜٗٞكخ  
ٔ

، ك٤ـؼَ حُويٍ ٤ٔ٣َ ك٢ ًٍخرٚ ١ٝٞع 

ٝح ، ػْ ٣٘ظوَ ٣َٓؼخ  ا٠ُ ٛلخص أهَٟ ٤ٔ٣٘ٚ ، كٜٞ أٓخّ حُِٔي ، ٝهٞكٚ ٨ٓ حُوِٞد كَٜد ح٧ػيحء ٓ٘ٚ َٝٗى

ُِٔٔيٝف ، كٜٞ ُط٤ق ٝى٣غ ٣ِوخى رخُزَ٘ ًٝ أه٬م ػظ٤ٔش ، َٝٓطزش حُُٞحٍس حُظ٢ َٝٛ ا٤ُٜخ ٫ ٣ويٍ أكي ػ٠ِ 

حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ 
ٕ
 : 

 ذعككككككككه٘ اٞيككككككككٕن تٕفكككككككك  يككككككككا ٚفرككككككككانِ
 

 ٔٚطٛعــكككككككككـّ انعأكككككككككٙ تككككككككككم يــكككككككككـهاو 
 

 فكأًَـككككككككككـا اٞقـككككككككككـكان ٚككككككككككٕع ًُٚٛـــككككككككككـّ
 

 3انًٓكككككككًٍٛ فكككككككٙ قٙكككككككـا اٞؼككككككككاوتعكككككككك  
 

 قطككككككككة ذكككككككككٔن عهٛــككككككككـّ قٔنككككككككح أؼًـككككككككـك
 

كككككككككـم  ٔا٠تــكككككككككـهاو   يـكككككككككـهم انككككككككككَٗ تانؽــا
 

 ْاترككككككككككّ أَفككككككككككاي انُفككككككككككٕي تأٌككككككككككـهْا
 

   2فككككككٙ انُككككككاي تعـككككككـك انعككككككانى انعـــككككككـ٣و  
   

 ٔنثككككككككككأي ِكككككككككككذّ اٌٞـككككككككككـٕق ذّككككككككككهقخ
 

 ٔذٍـكككككككككـرهخ فكككككككككٙ ان كككككككككـاب ٔاٜظكككككككككـاو 
 

 ٚهقككككككككا  تانثّكككككككككه انككككككككم٘ يـكككككككككـٍ َّكككككككككهِ
 

 5نٚككككككػ انًُككككككٗ ٍٚككككككه٘ تطٛككككككة تّككككككاو  
 

د يككككككككٍ ؼهككككككككم انككككككككٕوانج ـهعككككككككح  ا ـنككككككككـثٍض
 

    6قُكككككككع اٞنكككككككٗ يُٓكككككككا تطٛــكككككككـف يُـكككككككـاو 
 

ٝك٤ٖ ٛخؿْ ٗخىٍ ٗخٙ ٓي٣٘ش حَُٔٞٛ ٝهق أِٜٛخ أٓخٓٚ ٓيح  ٤٘ٓؼخ  ، ًٝخٕ ٣َُُِٞ ك٤ٖٔ حُـ٢ِ٤ِ حُو٤خىس 

حٓٔٚ ٤ٜٗذ ٌُح ًخٕ كٖٔ حُظير٤َ أٍٛذ حُؼظ٤ٔش ًحص ح٧ػَ حٌُز٤َ كٔيكٚ ه٤َِ حٌُخطذ رٜلخص ٌٍَٓس ، كِٚ ٖٓ 

حُوْٜ ، ٝٛٞ ؿزَ ٗخٓن ، ٝأٓي ك٠ٔ ؿخرظٚ ، ٝرطَ هٞحٝ ٝرخَٓ ك٢ حُٔؼًَش ٝحُظو٠ ا ًٝخٓذ حُٔـي 

ٝٛخٗغ حُٔؼَٝف ، ٓئ٣ي رخُـ٤ذ ٣لٌْ رخَُ٘ع ، ٝٛٞ ْٗٔ حٍُُٞحء اًح ١ِغ ؿخرٞح ؿ٤ٔؼخ  
7
 : 

ـككككككككككككـّ ٍل فعهـ  ٍل اٌـكككككككككككـىل ؼٍـكككككككككككـ  ؼٍـكككككككككككـٛ
 

 يٍرؽٍكككككككككككٍ انكككككككككككهأ٘ تأيـكككككككككككـه أْكككككككككككـى  
 

 قـكككككككككـاو نُـكككككككككـا فكككككككككٙ ؼٍــكككككككككـٍ ذككككككككككتٛهِ
 

 فأنْكككككككككككة انفٕكككككككككككى تكككككككككككأعهٗ انًٓكككككككككككى  
 

 ؼٛـككككككككككككككككـس نمِ ظثــككككككككككككككككـ٣ً ِـــككككككككككككككككـايفاً 
 

و  كككككككككـها  8ٔيهذقـــكككككككككـاِ أتــكككككككككـكاً نــــكككككككككـى ٚـ 
 

 فٛانككككككككككّ يــككككككككككـٍ أٌـككككككككككـك قــككككككككككـك ؼًككككككككككٗ
 

 ـاترككككككككّ يــككككككككـٍ كككككككككم ـٕككككككككى ٔـككككككككـكو 
 

                                                             
هـ / حٌن سحب أسطول العثمانٌٌن من البحر األسود إلى بحر إٌجة فاستؽل أمراء القازاق  ٖٕٓٔوزٌر ألحمد األول الذي قتله إثر خالؾ بٌنهما سنة /    ٔ

 . ٖٗٓص   ٗ، وخالصة األثر ج ٖٔٔص هذا التصرؾ وأؼاروا على مٌناء سٌنوب ونهبوه .  العهد العثمانً محمود شاكر 
 . ٖ٘ٓــ  ٖٗٓص /   ٗخالصة األثر ج   ٕ
 جانب الشاعر الصواب إذ قرن الممدوح إلى هللا فً تطوٌع القدر وهٌبته للبشر ، وفً هذا من التملق السمج ما ٌؽنً عن التبسط فً الشرح .   ٖ
ٗ

 / . ٖنفس المالحظة السابقة /    
د الشعر ، وتتخذ عٌدانه لتخلٌة األسنان  .النشر : الرائحة الط   ٘ ٌَُســوِّ  ٌبة التً تمأل المكان ، والبشام : واحدته بشامة ، شجر طٌب الرائحة ، ورقه 
 كان الصدور العظام فً أكثر العهد العثمانً ٌعزلون بسرعة ، ولم تكن الوزارة إذ ذاك ٌهنؤ اإلنسان بها طوٌالً .   ٙ
 . ٖٖ٘ــ  ٕٖ٘ص /   ٕالروض النضر  ج   7
1

 الفاعل فً رآه : الملك نادر شاه ملك العجم .   
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 ٔانثطكككككككككككم انفككككككككككككٕاٖ َقكككككككككككع انككككككككككككٕـٗ
 

ككككككككككـاٖ ٚككككككككككٕو انكككككككككككـهؤانثككككككككككالل    انفٛـ 
 

ا  فككككككككككككٙ ؼهتككككككككككككّ  ٔانثاٌككككككككككككم انٙككككككككككككؽ 
 

ككككككككككاء ـككككككككككٕف ان)هكككككككككككى   ٔانفككككككككككا ف انثك 
 

 ٔانكاٌـككككككككككككككككـة انًعككككككككككككككككك ت قكايــككككككككككككككككـّ
 

 ٔانٍككككككككككاكة انعككككككككككك كٍكككككككككككة انكٚاـككككككككككـى  
 

 ي ٚــككككككككككككـك تان ٛــكككككككككككككـة يــككككككككككككـٍ نتكككككككككككككّ
 

ككككككككككـه انّككككككككككٛة ظهٛــككككككككككـم انؽّككككككككككى    يٕقـ 
 

 ٔيككككككككككٍ ٚقككككككككككـم إَككككككككككٙ ٔوٚككككككككككه ٌككككككككككٕٖ
 

 ظُاتـككككككككككـّ انٍككككككككككايٙ عهككككككككككٙ ٚككككككككككرٓى    
 

ٝٓيكٚ ٛخُق رٖ حُٔؼٔخٍ حُوط٤ذ ، كـؼِٚ ٓل٢٘ حُِجخّ كخ٢ٓ حُؼـٍٞ ، رط٬  ، ٝهي حٓظويّ أِٓٞد حُٔيف 

رٔخ ٣٘زٚ حٌُّ ، ٝٛٞ أِٓٞد ري٣ؼ٢ ؿ٤َٔ ، ٣وٍٞ 
ٔ

: 

 أيٍكككككككٗ انؽٍكككككككٍٛ أتكككككككٕ اٞيكككككككٍٛ ـفٛهْكككككككا
 

  4ؼككككككككككايٙ انص ككككككككككٕن تؽىتككككككككككّ انُف ككككككككككاغ 
 

ـكككككككـك  ً  يفُكككككككٙ انه ــكككككككـاو تؽـكككككككـة قٚـكككككككـٍ يؽ
 

 نككككككككككح انٍككككككككككفاغيا٘ككككككككككٙ ؼٍككككككككككاو انكٔ 
 

 ٚهقكككككككككٗ انكرٛثــكككككككككـح ؼاٌــكككككككككـهاً يثرٍـكككككككككـًاً 
 

ُل تٛـككككككككككـٕو كفـكككككككككككـاغ   فكأَـككككككككككـّ ظٛـكككككككككككـ
 

 ٢ عٛـكككككككـة فٛكككككككّ ٌكككككككٕٖ شككككككك٣ز ذ هذاكككككككـعٗ
 

 ؼهككككككككككىل ٔٔككككككككككفػ ٔاوقٚككككككككككاق ٔـكككككككككككـ٣غ  
 

٣ٝزؼغ حُ٘خػَ آٔخػ٤َ ٛز١َ 
ٖ
ا٠ُ ح٤ٓ٧َ ػَٔ ١ٕٞٓٞ رو٤ٜيس ٣ٔيكٚ ك٤ٜخ ٣ٌَٝ٘ٙ ػ٠ِ ٓخ رٌُٚ ٖٓ ٓخٍ  

ّ / ٣ٜٝلٚ رؼِٞ حُُِٔ٘ش ٝأ٤ِٛظٚ ُ٪ٓخٍس ، ٝأٗٚ  1ٖٔٔٝؿٜي ٩ػخٗش ؿَك٠ ح٧طَحى ك٢ حُلَد حُزِوخ٤ٗش ػخّ / 

ٓوٜي حُِٜٔٞك٤ٖ 
ٗ
 : 

 نككككككم ا٠يـككككككـانج ٔاٞقــككككككـٕاو يككككككا تــككككككـهؼد
 

 
 

 تككككككم عككككككانٙ انككككككمنا فكككككٙ انكككككككٌٕ ذككككككأذًه
 

 نكككككٕ نـكككككـى ذهشٓــكككككـا نًـكككككـا أنقكككككد أعُرٓــكككككـا
 

 
 

ن ــكككككككـها ـ   إ٢ إنٛـكككككككـم ا ــكككككككـ٣ل كه ـــكككككككـٓا 
 

 ٚككككككااتٍ اٞنككككككٗ نٕأٚهككككككٕا يككككككٍ يٙككككككاظعٓى
 

 ٕٚيكككككاً عهٛكككككم نقكككككانٕا " إٚكككككّ ٚكككككا عًكككككه "  
 

٣ٜٝظِ حُ٘خػَ أ٤ٖٓ ٗخَٛ حُي٣ٖ حُِز٘خ٢ٗ ُٔٔخػيس ح٤٣َُٜٖٔ ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ػَٔ ١ٕٞٓٞ ٢ُٝٝ ػٜي حُوي١ٞ٣ 

ٓلٔي ػ٢ِ ، ٣ٍٜٝٞ ٓخ كؼِٚ حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ٝح٤ٓ٧َحٕ ٣ٜٝق أػط٤خطْٜ حٌُؼ٤َس حُٞحكَس حُظ٢ طٞح١ُ ػطخ٣خ 

ُلٞ ػ٠ِ حُٜزخص ، ٝا٣ٜخٍ حُٔخٍ َٜٗ ح٤َُ٘ حُؼظ٤ْ ، رَ طلٞهٚ ًَٓخ  ، ًٝخٕ ٣َ٤ٓ٨ُٖ ك٠َ ؿٔغ ح٧ٓٞحٍ ٝح

ح٬ُُّ ا٠ُ اهٞحْٜٗ ح٤ُِز٤٤ٖ ، كلزٌح ح٣َُٜٕٔٞ ٝأَٓحإْٛ 
٘
 : 

 ٔيككككككا أشككككككم يٕككككككه تانككككككم٘ ْككككككاض ـككككككاٚه٘
 

 نككككككُ)ى انقككككككٕافٙ تككككككم ٌككككككعاٚا تُككككككٙ يٕكككككككه 
 

                                                             
ٔ

 . 7ٓٗــ  ٙٓٗص /   ٕالروض النضر ج   
ٕ

دفاع عن البالد لم ٌفلح الشاعر باستعمال كلمة خفٌر ،   والنفَّاح : كثٌر النفحات و العطاٌا  وما اظن الشاعر قصد هذا المعنى لكنه أراد بالنفح : ال   
 واعتراض العدو .

ٖ
م / ، امتاز بجمال مقطوعاته  9ٕٖٔــ  1٘ٗٔهـ / الموافق /  7ٖٗٔــ  7ٕٓٔالشاعر إسماعٌل صبري : من شعراء الطبقة األولى فً عصره /    

اللورد بلة وعذوبة أسلوبه ، وهو من شٌوخ اإلدارة والقضاء ، كان محافظاً لإلسكندرٌة فوكٌالً لوزارة العدل ، بارع النكتة سرٌع الخاطر ، رفض مقا
 . ٖ٘ٔص   ٔكرومر ، توفً فً القاهرة ، له دٌوان مطبوع  . األعالم ج 

ٗ
 . 71دٌوان إسماعٌل صبري ص    

٘
 من قصٌدة ) فم الدهر ( .  ٘ٔدٌوان  صدى الخاطر ص    
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 كككككككككأٌ نٓــككككككككـاْى ي كقــككككككككـاخ  ٌــــككككككككـؽا ة  
 

 1فٕاؼكككككككككج ذ ــككككككككـكٔ ا ٔٔاؼكككككككككج ذٍــككككككككـه٘ 
 

 إلا ـككككككاٖ يكككككككاء انُٛـكككككككـم ِٕٚكككككككم ُٚصُكككككككٙ
 

 
 

 نًــككككككككـهمِ َٛــككككككككـ٣ً يككككككككٍ أكفٓـــككككككككـى ٚعككككككككه٘
 

 ْٔككككككككم ٍٚككككككككرٕ٘ انُٛــــككككككككـ٣ٌ لا  تًا ككككككككّ
 

 
 

 ٚعكككككككككٕق ا ٔلا ٍٚكككككككككفٕ تعٍكككككككككعكِ انؽــكككككككككـه
 

 ٔنــــككككككككـى أن َــككككككككـكاً نٟيــككككككككـٛه يؽًــــككككككككـك
 

 
 

 ٌككككٕٖ ٔككككُِٕ فككككٙ انًعككككك ٌٕٚككككٍ ل٘ انقكككككن
 

 ًْــككككككـا كفٛــكككككككـا انعككككككُٛ انًعاْكككككككك فاقكككككككح
 

 
 

 لـــكككككككـهفثاذككككككا نككككككّ لـــكككككككـهاً ٔكككككككاٌ تــككككككـ٣ 
 

 ٚطككككككككـٕفاٌ تٛـككككككككـٍ انُككككككككاي ٍٚككككككككرعكٚآَى
 

 فكككككككأكهو تًكككككككٍ ًٚكككككككه٘ انُكككككككٕال ٍٔٚكككككككرًه٘ 
 

 ـــ يكٚػ عايح انُاي :3

هي ٍأ٣٘خ ك٤ٔخ ٓزن ٓيف أَٛ َٜٓ ك٢ ٓؼَٝ ٓي٣ق ح٣َ٤ٓ٧ٖ ػَٔ رٖ ١ٕٞٓٞ ٢ُٝٝ ػٜي حُوي١ٞ٣ 

ك٤ٖ ؿٔؼٞح ح٧ٓٞحٍ ٝحَُؿخٍ َُٜ٘س اهٞحْٜٗ حُٔـخٛي٣ٖ ، َٟٝٗ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ٣ٔيف أَٛ ١َحرِْ اً ٛٔيٝح 

٤َُ٘حٕ ح٣٩طخ٤٤ُٖ ِْٝٛٓٞٛ 
ٕ

 ، ك٤وٍٞ :

 يكككككا أشــــكككككـهخ فكككككٙ ٔٛأٛـــكككككـّ قُاتهكـكككككـى
 

 3إ٢ كًــككككـا ْــككككـى  يرـككككـٍ انّككككايؿ انٍُـككككـى  
 

 ٔانذــــكككككـك  أٌكككككطٕنكى يكككككٍ تعــكككككـك ْعًركككككّ
 

 
 

ـــــكككككككـى  ٔكـــككككككـم  أع٣يــكككككككـّ تانفــكككككككـى٘ يرٍ 
 

 يُــكككككـا انٍـكككككـ٣و عهكككككٗ أْكككككم انعٓكككككاق عهكككككٗ
 

كككككٕا  كككككك انعكككككهٍٚ عهكككككٗ انقكككككٕو اٞنكككككٗ ع)ً   أٌ 
 

ٗ  يؽهقكككككح  ْكككككى فكككككٙ انكككككٕـٗ ِكككككٓة ذكككككُق
 

 2ٚككككٕو انُكككككٖ قٚاككككى   يككككٍ ٚعرــككككـك٘ ا ْٔ ـككككـى    
 

ٌ  انكفــككككككـاع كًــككككككـا  قككككككك أقٍــككككككـًٕا نٛعٛككككككك 
 

 ذث كككككٙ انًعكككككانٙ فهــكككككـى ٚؽُكككككس نٓكككككى قٍكككككـى  
 

َٟٝٗ حُ٘خػَ ك٢ ه٤ٜيطٚ ) ا٠ُ حُـ٘ي١ حُؼؼٔخ٢ٗ ( 
٘
٣ٔيف حُـ٘ي١ حُٔوخطَ ح١ٌُ ٣ـ٤ذ حُيحػ٢ ٣َٓؼخ  ، ك٤غ  

 حػظخى ٓوخرِش حُٔؼ٬٠ص ، كؤكذ حُل٤خس طلض ظ٬ٍ ح٤ُٔٞف ، ػِٓٚ أٗي ٖٓ كي ح٤ُٔق ٝهٞطٚ ٜٓ٘ٞى ُٜخ :

 عٓكذــككككككككـم ٚككككككككاتٍ عصًــــككككككككـاٌ ًْايـــككككككككـاً 
 

 فهـككككككككـى ذثككككككككهغ إنككككككككٗ انكككككككككاعٙ ٌـــككككككككـهٚعا 
 

 ِــككككككككـثثد عهككككككككٗ انرًـككككككككـهي تانهواٚــككككككككـا
 

 إنككككككككٗ انككككككككٕـٗ ذٕككككككككثٕ ن٘ككككككككٛعا  ٔكُككككككككد  
 

 نكككككككم انعــكككككككـىو انكككككككم٘ إٌ ُٚكككككككة  ٌـــكككككككـٛف
 

 تٛــككككككككككـٕو ٔقٛعــككككككككككـح ْرـككككككككككـم انكنٔعككككككككككـا  
 

 نككككككم انثككككككأي انككككككم٘ فككككككٙ انككككككهٔع أ٘ككككككؽٗ
 

 ٚ ـــككككككككككـاقن كككككككككككم  ل٘ تككككككككككأي ٔهٚعـــككككككككككـا 
 

٣ٍٜٝٞ حُ٘خػَأكٔي ٗٞه٢ ؿ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٓؼًَش ح٤ُٞٗخٕ رو٤خىس حُو٤ِلش ػزي حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ط٣َٜٞح  ك٤خ  ، 

كْٜ ػٔخٕٗٞ أُلخ  ٖٓ ح٧ٓٞى ح٧ه٣ٞخء ١ًٝ حُٔوخُذ حُو٣ٞش ، طَ٘٘ ح٧ٓخٕ ك٢ ٝهض حُِْٔ ، ٝطٍِع حَُ٘ ك٢ حُؼيٝ 

                                                             
ٔ

 لهاهم : جمع لهوة  وهً العطٌة الجزلة .  مؽدقات : ؼزٌرات عذبات .    
ٕ

 . 1ٙصدى الخاطر ص    
ٖ

 الصٌاصً : جمع مفرده صٌصٌة : الحصن المنٌع .   
ٗ

 الدٌم : جمع مفرده : دٌمة وهً الؽٌمة الماطرة .   
٘

 . 17صدى الخاطر  ص   
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، طؼَف حٌَُ ٝحُلَ ٝطظلٌْ ك٢ ٤َٜٓ حُٔؼًَش ، ُٖٓ حُلَد ، طِوخْٛ ٛزخكخ  ٝطٜيْٛ ٓٔخء  ٣٫ٔؼٜخ ٌٓخٕ 

ٝطلؼَ حُٔٔظل٤َ ٝطيى حُٔؼخهَ ٝك٤خُن حُـ٤ٖ ًخُزلَ طِوخٛخ ك٢ ًَ أٍٝ ط٘لٌ أَٓ حُو٤ِلش هخىس ٝؿ٘يح  َٝٛ ٣ٌٕٞ 

ِٓي رـ٤َ ؿ٤ٖ ه١ٞ ٓط٤غ ؟ َٝٛ ٣ٌٕٞ ؿ٤ٖ رـ٤َ ِٓي ه١ٞ ٓل٘ي 
ٔ
 

 شًكككككككإٌَ أنفكككككككاً أٌـكككككككـك ـكككككككاب ٘هاــكككككككـى
 

 
 

 هًـككككككـٕخ يفهككككككةنٓــككككككـا يفهككككككة فككككككٛٓى ٔن
 

 إلا ؼهًككككككككد فانّككككككككـه ٌٔككككككككـُاٌ ؼانــككككككككـى
 

 ٔإٌ ـٙككككككككثد فانّككككككككه ٚق)ككككككككاٌ ي ٙككككككككة 
 

 ٔذٕككككككككثػ ذهقككككككككاْى ٔذًٍككككككككٙ ذٕكْـككككككككـى
 

 4ٔذ)ٓــكككككـه فكككككٙ ظــكككككـك انقرــكككككـال ٔذهعكككككة  
 

 ذهـككككككـٕغ نٓــككككككـى فككككككٙ كككككككم أفكككككك  ٔذعرهككككككٙ
 

 3ٔذطهــكككككـع فٛٓـــكككككـى يكككككٍ يككككككاٌ ٔذ كككككهب  
 

 ٔذقــككككككككـكو إقــككككككككـكاو انهٛــككككككككـٕز ٔذُصُككككككككٙ
 

 2عهًـــكككككككـاً تكككككككانٕـٗ ٔذعق ـــكككككككـضةٔ ذكتكككككككـه  
 

 ٔذًهكككككككككم أٚكككككككككهاف انّـكككككككككـعاب ٔذهرقكككككككككٙ
 

 5ٔذأـكككككم عفــكككككـٕاً ككككككم عكككككال  ا ٔذ ـكككككـٕة 
 

 ٚقـــكككككككككـٕق ٌكككككككككهاٚاْا ٔٚؽًكككككككككٙ نٕاءْكككككككككا
 

 ٌكككككككٚك انًها كككككككٙ فكككككككٙ انؽكككككككهٔب يعكككككككهب 
 

 ف)هككككد عٛككككٌٕ انؽككككهب ؼٛككككهٖ نًككككا ذككككهٖ
 

 6َككككككٕا ه يككككككا ذككككككأذٙ انهٛـــككككككـٕز ٔذ ككككككهب 
 

 ذثكككككككان  تكككككككانهايٙ ا ٔذىْكككككككٕ تًكككككككا نيكككككككٗ
 

 ٔذععكككككككة تانقـكككككككـٕاق ا ٔانعُــكككككككـك أععكككككككة 
 

 ٔيكككككا انًهكككككم إ٢ انعكككككُٛ ِكككككأَاً ٔي)ٓكككككهاً 
 

 ٢ٔ انعككككككككُٛ إ٢ نتككككككككّ ؼٛــككككككككـٍ ٍُٚـككككككككـة 
 

ٝٗوق أٓخّ ٍٛٞط٤ٖ ٍحثؼظ٤ٖ ٤ٓ٧َ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٢ ٣ٜق ك٢ ح٠ُٝ٧ اهيحّ حُ٘ٔخء ك٢ حُلَد ٝٓ٘خًٍظٜٖ 

ك٢ ٝٛق اكيحٖٛ ٢ٛٝ ) ٣ُ٘ذ ( ، ٝك٢ حُؼخ٤ٗش ٓ٘خًٍش حٌُزخٍ ك٢ حُٖٔ ك٢ ٝٛق أكيْٛ ٝٛٞ ) حُلخؽ ػزي 

ِٜرَ ، كِٔخ طؼـذ حُ٘خػَ ٖٓ ح٧ٍُ ( ، كخُِٞحء حُٔو٠ذ رخُيّ طل٤ٔٚ كظخس ٓو٠زش حُز٘خٕ ٛخُض ًخ٤ُِغ حُ

ؿٜخىٛخ أٌَٗص طؼـزٚ ًًَٝص إٔ حَُٔأس طوَد ٍُؿَِٜخ ا٠ُ حُوظخٍ كبٕ ُْ ٣ٌٖ ، رٌُض ٗلٜٔخ 
7
 : 

 ٔيـــككككككككـا ناعُككككككككٙ إ٢ نــككككككككـٕاء يفٙككككككككة
 

 8ُْانكككككككم ٚؽًٛــكككككككـّ تُــكككككككـاٌ يفٙـكككككككـة  
 

 فقهككككككد يككككككٍ انؽكككككككايٙ أنٛككككككس ـٙكككككككُفه  
 

  9يككككككٍ انرككككككه  ٘ككككككان أو ـككككككىال يهت ككككككة  
 

 ان كككككككاو٘ انًعاْكككككككك قكككككككك تككككككككاأو انًهكككككككم 
 

   12أو انكككككُعى فكككككٙ اٜناو أو أَكككككد وُٚكككككة   
 

                                                             
ٔ

 . ٘ٗــ  ٗٗمن قصٌدة ) معجزات على الحدود ص  ٔدٌوان شوقً ج  
ٕ

 الجٌش فً قتال دائم جده جد ، ولعبه جد ، مدرب على فنون القتال .   
ٖ

 مٌن سرٌع الحركة سرٌع المداورة ، ٌحٌط بالعدو من كل جانب .جٌش المسل   
ٗ

 ٌهجم الجٌش على العدو هجوم األسود ، والٌدبر هرباً بل ضمن خطة محكمة ، ثم سرعان ما ٌعٌد الكرة على العدو وٌعود مهاجماً .   
٘

 لى هدفه بدون عناء مهما كان األمر صعباً .الشعاب : جمع شعب وهو الطرٌق إلى الجبل ، فالجٌش المسلم متمكن من العدو ٌصل إ   
ٙ

 أؼرب الرجل : أتى بشًء ؼرٌب ، فالحرب نفسها تنظر متعجبة من فعال جنود المسلمٌن .   
7

 . 1ٗالقصٌدة بعنوان : ) زٌنب المتطوعة ( ص   ٔدٌوان شوقً ج   
صابع المصبوؼة بالحناء ، وفٌها كناٌة عن المرأة ، أي أن النساء شاركن اللواء المخضب : الراٌة العثمانٌة الحمراء ، والبنان المخضب : أطراؾ األ   1

 بالقتال .
 المربب : الذي ربً حتى أدرك .   9

 ٌعلً الشاعر من شؤن المرأة المجاهدة بؤسلوب إنشائً استفهامً ؼرضه المدح والتعجب .   ٓٔ
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 إلا ياانكٚاناٌرٕككككككككككهـد تكككككككككككنخ نٓكككككككككككا
 

 
 

 كها ــككككككككـى يُــكككككككككـا تانقُــــككككككككـا ذرُقـــكككككككككـة
 

 ذقــككككككككـهب نتككككككككاخ انثعـككككككككـٕل تعٕنٓـــككككككككـا
 

 فكككككك ٌ نككككككى ٚكككككككٍ تعــككككككـم فُفٍككككككاً ذقــككككككـهب 
 

ًظ٤زش ، كٔخ ٢ٛ ا٫ ٓخػش كظ٠ حٗظَٜ حُِٕٔٔٔٞ ٣ٍٜٝٞ حُ٘خػَ ًظ٤زش ٓؼخى٣ش ٛـٔض كظٜيص ُٜخ ٣ُ٘ذ ك٢ 

 ًٝخٗض ٣ُ٘ذ ك٢ هِذ حُٔؼًَش ، كِْ ٣ـي حُ٘خػَ طؼز٤َح  ػٖ طوي٣َٙ ُٜخ ا٫ إٔ ٣وزَ ح٤ُٔق ٝح٤ُي حُظ٢ كِٔظٚ :

 فع كككككككد فركككككككاج انركككككككه  أظكككككككى٘ قفاعٓكككككككا
 

 
 

 عككككٍ انًهككككم ٔاٞٔٚككككاٌ يككككا انؽكككك  ٕٚظككككة
 

 فقثهكككككككد كفكككككككاً كككككككككاٌ تانٍكككككككـٛف ٘ككككككككانتاً 
 

 
 

 كككككاٌ تانكــككككـف ٚٙــككككـهب ٔقثهككككد ٌــككككـٛفاً 
 

أٓخ هٜش حُلخؽ ػزي ح٧ٍُ : كٜٞ ػـُٞ هخ٢ُ ح٤ُ٘ذ ٍأٓٚ ، ًٍذ كَٓٚ ح٧ٜٗذ ح١ٌُ ٍحكوٚ ك٢ ك٤خطٚ ٓ٘ٞحص 

١ٞحٍ ، كِٔخ أ١ِن ػ٤ِٚ ح٧ػيحء حُ٘خٍ أ٤ٛذ حُلَّ ، كٜ٘لٚ ٍكخهٚ رخُظَؿَ ػ٘ٚ ، ٌُ٘ٚ أر٠ ا٫ إٔ ٣لخ٢ٓ ػ٘ٚ 

إ ٝحكظٚ ح٤ُ٘ٔش ، ًٝخٕ ُٚ ٓخ أٍحى ٣ٝٔٞص ٓؼٚ ، ١ِٝذ ْٜٓ٘ إٔ ٣يك٘خ ٓؼخ  
ٔ
 : 

 ٔأِككككككككًٛ ٌٕاٌككككككككٙ انفككككككككٕاني أِككككككككٛة
 

  4ٍٚكككككٛه تكككككّ فكككككٙ انّكككككعة أِكككككًٛ أِكككككٛة  
 

 نفٛقكككككككا لْكككككككاب فكككككككٙ انؽكككككككـهٔب ٔظٛ كككككككح
 

 
 

 قككككككككك أككككككككطؽثا ٔانؽككككككككه نهؽككككككككه ٕٚككككككككؽة
 

 ذككككككككٕانٗ نٔككككككككاْ انًطهقككككككككٍٛ عهًٛٓككككككككا
 

 
 

ككككككككككة   ٙ ـككككككككككـم يككككككككككٍ ِككككككككككٛثًٛٓا ٔٚف  ٙ  ٚف
 

 فقٛكككككككككم : أَكككككككككـم أقككككككككككايم اٞنٖ إَٓكككككككككـا
 

ظككككككككٕاقاً ـككككككككـ إٌ فعهككككككككد ـككككككككـ ٔأَعـككككككككـة   أته 
 

 فقككككككككال أٚه٘ككككككككٗ ٔاْككككككككة انُٕككككككككه أَُككككككككا
 

 
 

 ًَكككككككككـٕخ كًكككككككككٕخ ان اَٛكككككككككاخ َٔعطكككككككككـة 
 

 إلا َؽككككككككككٍ يرُــككككككككككـا فاقفُككككككككككـَٕا تثقعككككككككككح
 

ــككككككككـة    ٚ)ــككككككككـم  تمكهاَـككككككككـا شهاْــككككككككـا ٚ طٛـ 
 

 فًاذككككككككككـا أيككككككككككـاو هللا يككككككككككـٕخ تٍـككككككككككـانح
 

ـكككككككككـة     ٕ  كأًَٓــككككككككـا فٛــــككككككككـّ يصــككككككككـال يُ
 

ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ ٗلٌ ُِْٜٔ ٝىكغ  ٣ٖٝؼ٤ي حُ٘خػَ هٜش ح٤ُٜ٘ي ) ػزي ح٧ٍُ ( ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ رخْٓ : طل٤ش ُِظَى 

 ا٠ُ حُـٜخى ك٤وٍٞ :

ـكككككككككككككـم  ٔنب يعــكككككككككككككـاْك ِــكككككككككككككـٛؿ يثع 
 

ككككككككككككم  ـككككككككككككـهد انعثــككككككككككككـال ٔيككككككككككككا ذهظ   ذهظ 
 

ككككككككككككككم  أناق نٛهكككككككككككككككة انًــككككككككككككككـٕخ انًؽع 
 

 إنـكككككككككككككككـٗ أظـــكككككككككككككككـكاقِ انًٍرّكككككككككككككككٓكُٚا 
 

 نعــككككككككككـٕاقِ ٔؼُـككككككككككـا عهٛـــككككككككككـّٔفككككككككككٗ 
 

 ٔقككككككككككككك ِــككككككككككككـفٕد تُككككككككككككاققٓى إنٛككككككككككككـّ 
 

 ٔٔكككككككككككاب نٔأكككككككككككٓا ٚككككككككككككيٙ ٚكٚكككككككككككّ
 

 ٔأِٔكككككككككككككككـكد انٍكككككككككككككككٕاعك أٌ ذفَٕكككككككككككككككا 
 

ق أٌ ٕٚٛـكككككككككككككككـة ٔأٌ ٕٚكككككككككككككككاتا  ٕ  ذعكككككككككككككك
 

 ففٕٚكككككككككة فكككككككككٙ انُكككككككككىٔل فًكككككككككا أظاتكككككككككا 
 

                                                             
 . ٓ٘ص   ٔدٌوان شوقً ج   ٔ
 د ،  والمراد باألول : الفارس وبالثانً : الفرس .األشمط : الذي خالط بٌاض رأسه سوا   ٕ
 . 1ٕٔٙ  ٖى٣ٞحٕ ٗٞه٢ ؽ   ٖ
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 ٔقكككككككككال ٔقكككككككككك قٙكككككككككٗ قككككككككك٢ًٕ ٔكككككككككٕاتا
 

 ُْكككككككككككا فهٛطـكككككككككككـهة انًــكككككككككككـهء انًَُٕكككككككككككا 
 

٣ٝٔيف حُ٘خػَ حرٖ حُوخف ؿ٤ٖ حُٔخ١خٕ َٓحى رٖ ٤ِْٓ ك٤ٖ كظق ػؼٔخٕ رخٗخ ٓي٣٘ش طز٣َِ ، كًٌَ حُـ٘ٞى ١ًٝ 

حُزؤّ حُ٘ي٣ي ح١ٌُ ىكَٝح رٚ ح٧ػيحء ٝكُٞٞح ؿ٘يٙ ا٠ُ هظ٤َ أٝ أ٤َٓ أٝ كخٍ أِْٓ ٓخه٤ٚ ٣َُِق ، كِوي ًخٗض ٤ٓٞف 

ك٤ٖ ٠٣َرٜخ رؼٜخٙ ، أٓخ ٤ٓٞف حُلَٓخٕ كٌؤٜٗخ ح٤ُِٖٔٔٔ طوطغ حَُإّٝ ٝطيكَؿٜخ ًٔخ ٣لؼَ ح٬ُػذ رخٌَُحص 

ٓـ٘خ٤١ْ ٣ـٌد ا٤ُٚ ح٧ػيحء ٤ُـ٘يُْٜ 
ٔ
 : 

 ٌـكككككككـطٕا تٓــكككككككـى فرهاْــكككككككـى لا ٚفكككككككه  ٔلا
 

 
 

ٌ  أٌككككككككٛهل ٔلا فككككككككٙ انرككككككككهب يُعفككككككككه  عككككككككا
 

 ٔانُقــككككككـع نٛــككككككـم تٓٛـككككككـى ٢ َعــككككككـٕو نككككككّ
 

 
 

 ذهكككككككككٕغ نهعكككككككككٍٛ إ٢ انثكككككككككٛٗ ٔانٍـكككككككككـًه
 

 فككككككانثٛٗ فككككككٙ ٚكككككككْى ٔككككككانخ ٔككككككٕانعح
 

كككككككككه     ٔاٞن ي انؽًكككككككككه فًٛكككككككككـا تٛكككككككككُٓى أك 
 

 كأًَكككككككا انٍـكككككككـًه ي ُكككككككاًٚٛ أَفٍــكككككككـٓى
 

 
 

 فؽٛكككككككككس يانكككككككككد ذكككككككككـهٖ اٞنٔاغ ذُرصكككككككككـه
 

 حُلوَ :    ػخ٤ٗخ  :

ُؼَ حُلوَ ٛ٘ٞ حُٔي٣ق ، رَ ٛٞ حُٔيف ػ٤٘ٚ ، ا٫ إٔ حُٔيف ٦ُه٣َٖ ٝحُلوَ ٓيف ٌُِحص حُلَى٣ش أٝ حُـٔخػ٤ش ، 

 ٌُُي كلَ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ــ هي٣ٔٚ ٝكي٣ؼٚ ــ رخُلوَ ، ٝٛٞ أٗٞحع 

 ــ كوي ٣ٌٕٞ حُلوَ ٩ظٜخٍ حٌُٔخٗش حُؼ٤ِش حُٔظـخُٝس هيٍ ح٥ه٣َٖ .ٔ     

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ ُِظلي١ ٝاػزخص حٌُحص .ٕ     

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ ٤ِٓٝش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ٛيف ٓؼ٤ٖ .ٖ     

 ــ ٝهي ٣ٌٕٞ ه٤ِطخ  ٖٓ ٌٛح ًٝحى .ٗ     

ٝهي ٣لوَ ح٩ٗٔخٕ ر٘ـخػظٚ أٝ ر٘ؼَٙ أٝ ر٘لٔٚ ٝٓخُٚ ، ٝهي ٣لوَ رٖٔ ٣ؼ٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٣ٝ٘ظ٢ٔ ا٤ُْٜ ، ٗٔزخ  ٝٓزيح  ، 

ر٘ؼَٙ ك٤ٖ ٓيف ح٣َُُٞ أكٔي حٌُٞر٢ِ٣َ ك٢ ٣ُخٍس ُٚ ا٠ُ حٓظخٗزٍٞ كٌٜح ارَح٤ْٛ حُو٤خ١ٍ ٣لوَ 
ٕ
 : 

ـكككككككـا َؽكككككككٕ كف ٓكككككككا  ٔـككككككمْا عهٌٔكككككككاً وفٓ 
 

 3أٌــككككككككـٛه اـرككككككككهاب نهىٔاْــككككككككـه ٚككككككككُ)ى  
 

 ٔنٔيٛــككككككككـح انًُّككككككككا ٔنكـككككككككـٍ نف)ٓــككككككككـا
 

 2يكككككككٍ انعهتكككككككٙ اٞٔكككككككم ٍٚكككككككك٘ ٔٚهؽكككككككى  
 

ْــكككككـد فكككككٙ انهفكككككي عكككككٍ يرُككككككافه  نقكككككك َ ى 
 

 ٔكككككككككم  ـهٚـككككككككـة نككككككككًٛ يعُككككككككـاِ ٚ ـفـككككككككـٓى  
 

كو٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓيف رٜخ ح٣َُُٞ ػَّٝ طِف ا٠ُ ػَٜٝٓخ ٛخك٤ش حُِلع ، ٤٠ٓجش ح٧كٌخٍ ، هي ٤ٛـض ٬ًٓخ  

 ػَر٤خ  ٤ُْ ك٤ٚ ٓخ ٣ؼ٤زٚ ، ٝٛٞ ٓلّٜٞ ٫ ُزْ ك٤ٚ .

                                                             
 . 1ٕٔــ  11ٕٙ /   ٖه٬ٛش ح٧ػَ ؽ   ٔ
 / . 91٘ــ  97٘الشعر الحجازي فً القرن الحادي عشر ، القسم الثانً ص /    ٕ
 الزواهر : جمع زاهرة : وهً كل لون أبٌض صاؾ مشرق مضًء .   ٖ
 ٌسدي وٌلحم : السدى : خٌوط النسٌج الطولٌة ، واللحمة : خٌوط النسٌج العرضٌة .   ٗ
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ؿؼَ هٜخثيٙ حُظ٢ أٛيحٙ  أٓخ ػزي حُزخه٢ حرٖ حُٔٔخٕ ، كبٗٚ ــ ك٢ ٓيكٚ ُٜٔطل٠ حٌُٞر٢ِ٣َ ك٢ ٓٞهؼش ٣ًَض ــ 

ا٣خٛخ ه٫ٞ٤  أ٤ِٛش طظظخرغ ؿٔخػش اػَ أهَٟ ٣ِٓ٘ش رٔخ ٣ِ٣يٛخ ٓطٞػخ  ٝاَٗحهخ  ، ٣وٍٞ : 
ٔ
 

 تعصـــككككككـد إنٛـــككككككـّ تانقٕافـــــككككككـٙ كأَٓــككككككـا
 

 4يقاَكككككككككككة ِككككككككككككه ذٓركككككككككككك٘ تًقاَكككككككككككة  
 

ككككككٚدا ٘كككككعفٓا ْـ  ٔنككككك٢ٕ ٔكككككهٔف انككككككْه أ 
 

 3يهٔككككككككككككككعح تانُٛ ـككككككككككككككـهاخ انصٕاقككككككككككككككة  
 

ٌٝٛح أ٤َٓ حُ٘ؼَحء ك٢ ٓيكٚ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي ٣ـؼَ ٗلٔٚ كٔخٕ رٖ ػخرض َٓس ، ٝحُٔظ٘ز٢ َٓس أهَٟ ، ُٝجٖ 

كٔخٕ رٖ ػخرض ٣ٔيكٚ ر٘ؼَٙ ، كبٕ أكٔي ٗٞه٢ ٗخػَ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي ح١ٌُ ٣ؼيٙ   ٝهق ٗخػَ حٍَُٓٞ 

و٤ِلش ًخٕ ٣ؼط٤ٚ حُٔخٍ حُـ٣َِ ػ٠ِ ٓيكٚ ، اٗٔخ ٣ٔيكٚ ُٜلظٚ ٌٛٙ ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُ  ه٤ِلش ٍٍٓٞ هللا 

ََّ ٝؿٞحثِٙ ح٤ُ٘ٔش . َِّ ٝؿ  كبٕ حُ٘خػَ ٣ٜزٞ ا٠ُ ح٧ؿَ حُؼظ٤ْ ك٢ ٍٟخ هللا ػ

٣ٝؼيُّ أكٔي ٗٞه٢ ٗلٔٚ ٓظ٘ز٢ ػَٜٙ ٝػ٤ِٚ ٝحؿذ ًز٤َ ٛٞ ٓيف حُو٤ِلش ٝاظٜخٍ ٓ٘خهزٚ ، ٌٝٛح ٝحؿذ كَٟٚ 

ًخٕ ُِٔظ٘ز٢ ــ ك٢ ٍأ١ حُ٘خػَ ــ حُـ٤ي ٝحَُى١ء ٖٓ حُ٘ؼَ ػ٤ِٚ ا٬ٓٓٚ ، ٫ حَُؿزش ك٢ حُؼطخ٣خ ٝحُٜزخص ، ٝاًح 

كبٕ ُ٘ٞه٢ حُ٘ؼَ حُـ٤ي ىحثٔخ  
ٗ
 : 

ـككككـاٌ انًقــككككـاو ٔنـككككـى ذككككىل  ٍ  ٔيككككا ونككككد ؼ
 

 ذهُٛكككككككٙا ٔذٍكككككككه٘ يُكككككككم نكككككككٙ انُفؽكككككككاخ   
 

 وْككككككخ انكككككم٘ فكككككٙ ناؼرٛــكككككـم ِٔـكككككـاقُٙ
 

 ظٕا ــــكككككككككككـى عُـــككككككككككككـك هللا يثر ٛــــككككككككككككـاخ 
 

 نككككى ذعككككـىٔيككككٍ كككككاٌ يصهككككٙ أؼًككككك انٕقككككد 
 

 
 

 عهٛكككككككّ ٔنكككككككٕ يـكككككككـٍ يصهكككككككم انٕكقـــكككككككـاخ
 

 ٔنكككككٙ قنناٞـككككك٣ط فكككككٙ انًككككككغ ٔانٓكككككٕٖ
 

 
 

جل ا ٔؼٕـــــــكككككككككككككككككـاج   ٔنهًرُثـــــكككككككككككككككككـٙ قن 
 

٫ٝ أٍٟ ٗٞه٤خ  ٓزخُـخ  ك٤ٔخ هخٍ ، ك٘ؼَٙ ك٢ ٓيكٚ ٝكوَٙ ٝٝٛلٚ ٝاهٞح٤ٗخطٚ ... ٗؼَ ٍحم  ؿ٤ي ح٧ِٓٞد ه١ٞ 

كل٤ٚ حُـغُّ ٝح٤ُٖٔٔ ، ٝػٞىس ا٠ُ ٣ظ٤ٔش حُيَٛ ُِؼؼخُز٢ ط٠غ ح٩ٛزغ ػ٠ِ  حُؼزخٍس ، ٫ٛ٘ش ك٤ٚ ، أٓخ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢

حُـَف ، كوي أكَى ُٔوطخطٚ ػَ٘حص حُٜللخص ، ٌٝٛح ٫ ٤٠٣َٙ كٜٞ ٓخُت حُي٤ٗخ ٝٗخؿَ حُ٘خّ ٝؿزَ ػظ٤ْ آهٌ 

خى ٝٓظٌٝه٢ ك٢ حُٔٔٞ ٝح٫ٍطلخع ٟخٍرش ؿٌٍٝٙ ك٢ أػٔخم حَُٛخٗش ٝحُـٞىس  ــ ك٢ ٍأ١ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ىرخء ٝحُ٘و

 ح٧ىد ــ ٢ٌُ٘٘ أٍطخف ُ٘ؼَ ٗٞه٢ ٝأُػْ أٗٚ أٗؼَ ٓ٘ٚ .

ََّ ٓؼ٘خ ك٢ ٓي٣لٚ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي كوَٙ ر٘ؼَٙ  ٝهي ٓ
٘
 : 

 أيككككككككك٢ٕ٘ عُ ـركككككككككم انٍكككككككككٕٛف فأٚهتكككككككككد
 

 
 

 فٓكككككككككم نٛاـكككككككككـهاعٙ أٌ ٚ ُكككككككككٙ فٛطـكككككككككـهب
 

 فعُككككككك٘ كًككككككا عُككككككك ان) ثككككككا نككككككم  َ ًككككككح
 

 
 

 ٔيفرهكككككككككف اَٞ ـكككككككككـاو نَٟكككككككككً أظـكككككككككـهة
 

                                                             
 . ٕٓٗص   ٔنؽمة الرٌحانة ج   ٔ
 المقانب : مفرده مقنب : الجماعة من الخٌل تجتمع لإلؼارة ، وفً رواٌة اخرى :   مناقب شكر تهتدي بمناقب .   ٕ
ٌِّرات : مفردها نٌِّرة وهً الشمس ، الث   ٖ  واقب : مفردها : ثاقبة وتعنً : الالمعة .الن
ٗ

 . 97ص  ٔدٌوان شوقً ج   
 . 1٘ص  ٔدٌوان شوقً ج   ٘
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ب يككككككككا ذُّكككككككٙ عـــككككككككـ٣  ٔإَككككككككّ  أعـكككككككـه 
 

 نفكككككككٙ نطفكككككككـّ يككككككككـا٢ ُٚـكككككككـال انًعــككككككككـهب 
 

 أَكككككككككأل يكككككككككٍ ِعهانف٣فــكككككككككـح نتٓــكككككككككـا
 

 ٔأكٍكككككككٕ انقكككككككٕافٙ يكككككككا ٚككككككككٔو فٛقّكككككككـة 
 

َٟٝٗ حُلوَ رخُ٘لْ ٝحٟلخ  ػ٘ي ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء ، ْٜٝٓ٘ حرٖ حُٔٔخٕ ك٢ ٓيكٚ ٣َُُِٞ حُلخَٟ أكٔي 

حٌُٞر٢ِ٣َ 
ٔ
: كللع حُٞىحى ١زغ أ٤َٛ ك٢ ٗلٔٚ ، ٝح٫ُظِحّ رخُٞػي ٓـ٤ش هي٣ٔش ك٢ ٗلٔٚ ٝهٞٓٚ ، ْٝٛ ٣ؼلٕٞ  

ػٖ حٌُٗذ ٣ٝـلَٕٝ ٢ُِٔٔء آخءطٚ ، كبًح ٓخ ػ٤َٙ حُ٘خّ روٞٓٚ طؼـذ ٖٓ ًُي ٧ْٜٗ ًٝٝ كٔذ ٝكؼخٍ ، ٝٛٞ 

ؼ١ِ ٗلٔٚ ك٤ٖ ٣َٟ حٌَُحّ ْٜٓ٘ رٔؼخرش حُـِء ٖٓ حٌَُ ، ٌُٖٝ حُلٔي ٣ؼ٢ٔ ٛخكزٚ ك٬ ٣َٟ ك٠َ حُ٘خّ ، ٣ٝ

 هزِٚ ُْ ٣وطجْٜ حُلخٓيٕٝ :

 ـهقُـككككككـا ٔؼفـككككككـي انـككككككـٕق يُـككككككـا ٌـككككككـعٛح
 

 ٔؼٍـكككككـٍ انٕفككككككا ٚثـككككككـع َٔعككككككى انّـككككككـًا م 
 

 َٔ فـكككككككـه عككككككككٕناء انؽٍكككككككٕق ٔإٌ ظُككككككككٗ
 

 َٔعهـكككككـى أٌ انفٕــكككككـى يكككككا ِـكككككـاء قــكككككـا م 
 

 ٚعٛ ـكككككككـهَٙ قــكككككككـٕو تقٕيكككككككـٙ ٔيؽرضـكككككككـك٘
 

   4انؽًا ككككمكًككككا عٛككككة تانعٙككككة انٕقٛـككككـم  
 

ككككككهد قَٔٓككككككى  ٙ  أظككككككم ؼٍكككككككَٔٙ ؼككككككٍٛ ف 
 

كككككخ فككككٙ انُككككاي قثهككككٙ اٞفا٘ككككم  ٍض  ٔكككككى ؼ 
 

كبًح كوَ حُ٘خّ رٔخُْٜ ٝؿٔخُْٜ ٗزْٜٜ ا٠ُ إٔ حُلوَ ٣ٌٕٞ رخُزؼي ػٖ حُيٗخ٣خ ٝحُظِحّ ح٧ه٬م حُلخِٟش ، ٣ٝ٘ؼ٠ 

ٙ ر٘لٔٚ رلٌٔش طيٍ ػ٠ِ ػ٠ِ ػ٤ٔخٕ حُوِٞد ٖٓٔ ٣٫لَهٕٞ ر٤ٖ حُـغ ٝح٤ُٖٔٔ ٝحٍُ٘ٞ ٝحُظ٬ّ ، ٢ٜ٘٣ٝ كوَ

 هزَطٚ رخُل٤خس اً ٫كخثيس ٖٓ طو٣ْٞ حُٔؼٞؽ ، ٝإٔ أػوَ ٢ٗء ػ٠ِ حُ٘لْ ٓوخُطش حُـخَٛ ح١ٌُ ٣يػ٢ حُؼِْ :

 ٔيكككككا انففكككككه تاٞظٍكككككاو ٔانًكككككال ٔان ُكككككٗ
 

 ٔنكككككككككككككٍ تككككككككككككإَٔاع انكًككككككككككككال انرفا٘ككككككككككككم 
 

 ٔيككككككا ٕٚككككككُع ا٠ٍَككككككـاٌ ٕٚيككككككاً تُـككككككـٕنِ
 

 3إلا عاقنككككككككككد فٛككككككككككّ انُعككككككككككٕوا انعُككككككككككاقل   
 

 ٔأٔككككككعة يككككككا ؼأنككككككد ذصقٛككككككف أعككككككٕض
 

 ٔأشقـكككككككككككـم ِكككككككككككٙء :  ظاْكككككككككككـم يرعاقكككككككككككم 
 

ْٜٝٓ٘ حُزخٍٝى١ ٗخػَ ح٤ُٔق ٝحُوِْ : ك٤غ ٣لوَ رٔخ ٗخٍ ٖٓ ٓـي ك٤وٍٞ 
ٗ
: 

 أشهٚككككد يعكككككاً فـككككـهى أعثـككككـأ تًــككككـا ٌككككهثد
 

 5أٚكككككككك٘ انؽكككككككٕاقز يُكككككككٙ فٓكككككككٕ يكرٍكككككككة 
 

 ٢ ٚففكككككٗ انثككككك ي َفٍكككككاً ْٔكككككٙ عانٛكككككح
 

 6انٍُككككككككـة٢ٔ ّٚــككككككككـٛك تككككككككمكه انفايـككككككككـم  
 

                                                             
 . ٕ٘ٗص  ٔنفحة الرٌحان ج   ٔ
 العضب  : السٌؾ القاطع ،   الصقٌل : المجلو الالمع .   ٕ
والنور والدٌجور ، وإن كان أخذ المعنى من قول المتنبً فً  أحسن الشاعر التعبٌر فً هذا البٌت عن ؼفلة اإلنسان الذي الٌفرق بٌن الحق والباطل ،   ٖ

 خطاب سٌؾ الدولة :       
 أعٌـــذها نظرات منك صادقة     أن تحسب الشحم فٌمن شحمه ورم                        
 . ٕٓٔ، ص  ٕمن دٌوان المتنبً : شرح الٌازجً ج         وما انتفاع أخً الدنٌا بناظره     إذا استوت عنده األنــوار والظلـــــم                        

 . 7٘ــ  7ٗدٌوانه ص    ٗ
٘

ه من ٌقول إنه أضاؾ إلى أصله ومحتده مجداً من صنع ٌدٌه فإن سلبت منه حوادث الزمان بعض ما شاده فلٌس من خسارة ألنه قادر على أن ٌبنً مجد   

 من جدٌد .
ٙ

و ، وال ٌعلً المال ــ مهما كثر ــ من مكانة الدنًء .وهذه الفكرة ٌكررها الشاعر كثٌراً فً قصائده ألنه متؤثر بؽدر ال ٌمنع الفقر النفس العظٌمة أن تسم   

 بؽدر الزمان
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 إَكككككٙ ايكككككه  ٢ ٚـكككككـهق  انفــكككككـٕف تكككككاقنذٙ
 

 ٢ٔ1 ٚؽٛـككككككككـف عهككككككككٗ أـ٣قككككككككٙ ان ٙككككككككـة 
 

 يهكــكككككـد ؼهكككككـًٙ فهــكككككـى أَطـكككككـ  تًُكٚكككككح
 

 ٔٔككككككُد عه٘ككككككٙ فهككككككى ذعهكككككك  تككككككّ انهٚككككككة 
 

 ٣ٝوٍٞ ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ ٓلظوَح  ر٘ـخػظٚ :

 ٔنًككككككا ذكككككككاعٗ انقـككككككـٕو ٔاِككككككرثم انقُككككككا
 

 
 

 ٔقانخ كًكككككا ذٓكككككٕٖ عهكككككٗ قطثٓكككككا انؽكككككهب
 

 ٔوٚككككككٍ نهُككككككاي انفـككككككـهان يككككككـٍ انككككككهقٖ
 

 
 

 ٔياظكككككد ٔككككككٔن انفٛكككككم ٔانرٓكككككة انٙكككككهب
 

 ٔقانخ تُككككككككككا اٞنٖ انفٙككككككككككاء كأَُككككككككككا
 

 ٌــكككككـقُٛا تككككككأي ٢ ٚفٛــكككككـ  نٓـكككككـا ِــكككككـهب 
 

 ٔككككككثهخ نٓككككككا ؼركككككككٗ ذعه ككككككد ٌكككككككـًا ْا
 

ٙا انفـكككككـطة   4ٔإَـككككـٙ ٔثــككككـٕن إٌ أنــكككككـى  تكككك
 

ٝك٢ ٝٛلٚ ُلَد حَُّٝ ٣لوَ ر٘لٔٚ ٝؿ٘يٙ ك٤وٍٞ 
ٖ
 : 

 ذهاَككككككا تٓــككككككـا كاٌٞـككككككـك َهٔككككككك ـككككككانج
 

  2ٚطــككككـٛه تٓككككا فركككك  يــككككـٍ انٕككككثػ ٢يـككككـػ  
 

 يكافعُــكككككككـا َٕـككككككككـة انعككككككككا ٔيّاذُـككككككككـا
 

  5قٛـــكككككـاو ذهٛٓـــكككككـا انٕافُـــكككككـاخ انقكككككٕانغ  
 

 فهٍككككككككد ذــككككككككـهٖ إ٢ كًـككككككككـاج تٕاٌـككككككككـ٣ً 
 

  6ٔظكككككهقاً ذفكككككٕٖ انًكككككٕخ ْٔكككككٙ ٘كككككٕاتػ  
 

 فقكككككككك ٚٓهكككككككم انهعكٚكككككككك فكككككككٙ عقكككككككه قانِ
 

  7ُٔٚعــكككككـٕ يكككككٍ انؽركككككف انكًكككككٙ انًّكككككاٚػ  
 

 فككككك ٌ عّكككككد ٔكككككافؽد انصهٚكككككا ٔإٌ أيكككككد
 

  8فككككككك ٌ كـــكككككككـهًٚاً يكككككككـٍ ذٙكككككككى انٕكككككككفا ػ  
 

ٌٝٛح ٓؼَٝف حَُٛخك٢ ٣لوَ رخ٤ُِٖٔٔٔ حُٔـخٛي٣ٖ ح٣ٌُٖ ٣طَرٕٞ ٤َُِٜ ح٤ُٔٞف ٝٓلي ىٓخء ح٧ػيحء ، 

ٝح٠َُحد ٝحُِ٘حٍ ، ٝحُطؼٖ رخَُٓخف ٝؿ٬ى ح٧ػيحء 
1
 : 

 نهؽكككككككككهب انعككككككككككٕاٌَؽــكككككككككـٍ 
 

 ٠ٔقنا  اٞيــــكككككككككككككككككككككككككككككككككـاَٙ 
 

ــــككككككككككككككـك  انعـككككككككككككككـهي إ٢  ٢ َ عض
 

 ٚكككككككككككٕو ٘ـكككككككككككـهب ٔٚعكككككككككككاٌ 
 

 ٚككككككككٕو َؽٍككككككككٕ يككككككككٍ قو انككككككككـ
 

 أعككككككككككككاء ٢ تُكككككككككككد انككككككككككككَاٌ 
 

 عُكككككككككككَا ٔككككككككككٕخ انًصككككككككككاَٙ  يكككككككككككا ٔكككككككككككهٛم انٍكككككككككككـٛف إ٢

                                                             
 ال ٌحٌؾ : الٌجور وال ٌطؽى ، أي الٌخرجه الؽضب عن طوره .   ٔ
 إن الشاعر صبور على شدائد الحرب ال ٌلٌن لها حتى تنكشؾ ؼمتها .   ٕ
ٖ

 . 1ٓٔــ  ٙٓٔدٌوانه ص /    
ٗ

 شبه لمعان القذٌفة بانشقاق الفجر ، والمح : المع .   
 الصافنات : جمع صافن وهو من الخٌل  ما ٌقؾ على ثالث قوائم ، وأقام الرابعة على طرؾ الحافر ، وهً من الضفات المحمودة  فً الخٌل ،     ٘

 القوارح : جمع قارح ، وهو الفرس البالػ من العمر خمس سنوات .
عند  الكماة : جمع كمً : الشجاع أو البس السالح ، الجرد : حمع أجرد وهو الفرس السباق .  الضوابح : جمع ضابح ، وضبح الخٌل : صوت أنفاسها   ٙ

 عند العدو والجري .
 المشاٌح : المقاتل   ، الرعدٌد : الجبان .   7
1

 ، وإن مات مات كرٌماً . الصفائح : حجارة رقاق ، والمراد القبر ، أي إن عاش عاش حمٌداً    
 . 9ٗٗدٌوان الرصافً من قصٌدة ) أنشودة الحرب ( ص    9
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 ِككككككككفُا انؽككككككككة نثككككككككٛٗ انككككككككـ
 

 ُْككككككككككك ٢ تككككككككككٛٗ انؽٍككككككككككاٌ 
 

 َؽـــكككككككككككككككـٍ ٢ َففــكككككككككككككككـه إ٢
 

 تهٍــككككككككككـاٌ يككككككككككٍ ٌــكككككككككككـُاٌ 
 

 ِــكككككككـٛى ُٚ)ــكككككككـه يكككككككٍ ذؽكككككككـ
 

 خ  إنٛــكككككككككككككككـٓا انفهقـكككككككككككككككـكاٌ 
 

 ٌككككككككم تُــــككككككككـا كككككككككـم ويككككككككاٌ
 

 ٌككككككككم تُــككككككككـا كككككككككـم يـككككككككـكاٌ 
 

 ْكككككككككككم تُُٛــكككككككككككـا انًعكككككككككككك إ٢
 

 تانؽٍـــككككككككككككككـاو انُٓكككككككككككككككٔاَٙ 
 

ّ / ػ٠ِ ح٣٩طخ٤٤ُٖ ك٢ ١َحرِْ ك٤وٍٞ  ٣ٝٔ1ٔٔلوَ رخ٫ٗظٜخٍ ػخّ / 
ٔ
 : 

 ْكككككككٕ انُٕكككككككه يعقكككككككٕق تهاٚرُكككككككا انؽًكككككككها
 

 
 

 انؽككككككهب ناٚرُككككككا انكثككككككهٖعهكككككٗ أَككككككّ فككككككٙ 
 

 ؼهٛفكككككككاٌ يكككككككٍ َٕــكككككككـه يثٛـكككككككـٍ ٔناٚكككككككح
 

 
 

 تكككككّ ٔتٓــكككككـا َعهكككككـٕ عهكككككٗ ـٛهَــكككككـا قككككككنا
 

 نككككككك ٍ أقتكككككككه ) انطهٛكككككككاٌ ( عُكككككككك كفاؼُكككككككا
 

 فكككككك ٌ نٓككككككى يككككككٍ تطككككككُ ِككككككععاَُا عككككككمنا 
 

 ٚعككككككى عهكككككككٗ أٌـــكككككككـٛافُا  انٛكككككككٕو أَــكككككككـٓا
 

 ذقكككككككانع قٕيكككككككاً قكككككككهعٓى تانعٕكككككككا أؼكككككككهٖ 
 

ًٍخرْٜ ١ٞ٠٘٣ٝ طلض ُٞحثْٜ ، ُْٜٝ ك٤ِلخٕ ىحثٔخٕ : َٜٗ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ، كخَُٜ٘ طزغ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٤ٔ٣َ ك٢ 

ٝحَُح٣ش حُلَٔحء ػِْ حُيُٝش حُيحٍ ػ٠ِ ًؼَس حُلَٝد ٝحُيٓخء حُظ٢ ٍٝص حُز٬ى ٝػزظض ك٤ٜخ حُو٬كش ، ُٝجٖ َٛد 

حُٔيحكؼ٤ٖ ٝٗـخػظْٜ ح٣٩طخ٤ُٕٞ ك٢ ١َحرِْ ــ أٍٝ ح٧َٓ ــ ك٤ٖ ؿخرْٜٜ حُِٕٔٔٔٞ كبْٜٗ ٓؼٌٍٕٝٝ رٔزذ رطٖ 

 ٓٔخ ؿؼَ أُٝجي ٣ئػَٕٝ ح٬ُٔٓش ٣َٜٝرٕٞ رٔلْٜ٘ ا٠ُ ر٬ىْٛ .

ٌٝٛح حٌُخٗق حُ٘خػَ ح١َُٜٔ ح١ٌُ ٣َٟ ٗلٔٚ ِٓٔٔخ  هزَ ًَ ٢ٗء ، ٣ٜظِ ١َرخ  ك٤ٖ ٣ٔظَى ح٧طَحى ا٤َُٓ ٖٓ 

حُظ٢ طـٔغ ح٤ُِٖٔٔٔ  ّ / ك٤لوَ ربهٞحٗٚ ح٧طَحى ٓ٘طِوخ  ٖٓ أهٞس ح٣٩ٔخٕ 1ٔ1ٔح٤ُٞٗخٕ ح٣ٌُٖ حكظِٞٛخ ٓ٘ش / 

ؿ٤ٔؼخ  
ٕ
: 

 ٚكككككا أيــككككككـح ا٠ًٚــككككككـاٌ ٔانعقثــككككككـٗ نكــككككككـى
 

 فككككككككككٙ كككككككككككم يٙككككككككككطهب ٔكككككككككككم قككككككككككهان 
 

  هًركــــكككككككككـى اٞٚــكككككككككـاو فاَرٕــكككككككككـفٕا إلٌ
 

 3نكٛاَكــككككككككككككككـى تؽكٚككـــككككككككككككككـى ٔانُككككككككككككككان  
 

 ٔاقٙككككككٕا َٞفٍكــككككككـى فأَرـككككككـى فككككككٙ ـُككككككٗ
 

 عككككككككككككٍ ٌككككككككككككا ه اِٞككككككككككككـٓاق ٔاٞقكككككككككككككان 
 

 ـٛككككه يككككاْككككم فككككٙ انٕظككككٕق انٛككككٕو ِككككأٌ 
 

 ٚٛ هذــككككككككككككـى  يككككككككككككٍ نا ــككككككككككككـع اٞـثككككككككككككان 
 

 يــكككككككـٟ انًككككككككا ٍ ٔانص ــكككككككـٕن َمٚهكــــكككككككـى
 

 يككككككككككككمء انًٍككككككككككككايع قثككككككككككككم ٔإَٞككككككككككككان 
 

 عانعرًْٕـــككككككككـى تانعــككككككككـكال فأيعُـــككككككككـٕا
 

  2ٔع٣ظٓـككككككككككـى فككككككككككٙ تطّككككككككككح انعثككككككككككان  
 

                                                             
 . 1ٕٗدٌوانه قصٌدة ) فً طرابلس ( ص    ٔ
  9ٕٗدٌوان الكاشؾ  ، ص    ٕ
 األٌام ال تظلم  بل اإلنسان ٌظلم نفسه حٌن ٌبتعد عن شرع هللا } وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون .. { .   ٖ
 ن المحادثات والمباحثات السلمٌة ال تعٌد حقاً ، إنما ٌعٌده القتال } قاتلوهم ٌعذبهم هللا بؤٌدٌكم وٌنصركم علٌهم ..{إ   ٗ
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 ٔـرًرـــكككككككـى كثـــكككككككـهٖ انؽكككككككهٔب تفرككككككككح
 

 أقنكرـــكككككككككككـى فٛٓـــكككككككككككـا قكٚــكككككككككككـى انصكككككككككككان 
 

 عٕقذًـــكككككككككـَٕٙ أٌ أذٛـــكككككككككـّ تُٕهكــكككككككككـى
 

 ٔاعرككككككككككككككككذى أٌ ذٍكككككككككككككككًعٕا أِكككككككككككككككعان٘ 
 

ــــككككككـد  إنٛكــــــككككككـى تعقٛــــــــككككككـكج  إَككككككٙ أ ي 
 

ـــككككككككككككككـٕان   ٔـهٛقـــككككككككككككككـح ٔقهاتــككككككككككككككـح ٔظض
 

ٌٝٛح ٗٞه٢ ك٢ ه٤ٜيطٚ حٍُٜٔ٘ٞس ) طل٤ش ُِظَى ( ٣َٟ ؿٔغ ح٧ػخى١ ٫ ٣ٔخ١ٝ ؿ٤٘٘خ  ك٢ رطٖ أٓظٚ حُِٔٔٔش 
ٔ
 : 

 ٔانهٌـــككككككككككككككككككككككككـم انكككككككككككككككككككككككككهاو٢ٔ ٔهللا 
 

 ٔتٛركككككككككككم ـٛكككككككككككه تٛكككككككككككد فكككككككككككٙ اَٞكككككككككككاو 
 

 نًككككككككككككا كككككككككككككإَا ٌٔككككككككككككٛفم لٔ اَرقككككككككككككاو
 

 ٚعكككككككككككككاقل ظًعٓـــكككككككككككككـى يُكككككككككككككا ظُُٛكككككككككككككا 
 

ٝك٤ٖ طـَأ ح٤ُٞٗخٕ ػ٠ِ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ؿخء ؿ٘ٞى ح٤ُِٖٔٔٔ ًخُويٍ حُ٘خٍُ ػ٠ِ ح٧ػيحء .. طؼخٍ ٓؼ٢ ا٠ُ ٌٛح 

 حُٞٛق حُٔظلَى ح١ٌُ ٨ٔ٣ حُؼ٤ٖ ٝح٧ًٕ :

اً نأٚــككككككككـد  ــككككككككـه  ـ   انؽهــــككككككككـى نًـككككككككـا واق 
 

 
 

ا أ يهكٓـــككككككككككـى ؼرككككككككككٗ ذعـــككككككككككـه   ٔظـــككككككككككـه 
 

 فعــككككككككـاءذم انكعـــككككككككـأٖ يُككككككككّ ذرككككككككهٖ
 

 
 

 ٔظـــكككككككككككككـاءذّ ظُـــكككككككككككككـٕق  يثطهُٛــكككككككككككككـا
 

 تفٛكككككككـم فكككككككٙ انٓٙكككككككاب ٔفكككككككٙ انهٔاتكككككككٙ
 

 َٔكككككككككان فكككككككككٙ انقككككككككك٣ع ٔفكككككككككٙ انطكككككككككٕاتٙ 
 

 ٌٔـــــككككككككككـٛف ٢ٚهٛـــككككككككككـٍ ٢ٔٚؽـــككككككككككـاتٙ
 

ـــكككككككككككـد يُكككككككككككّ نُٛكككككككككككاإل اٜظــــكككككككككككـال    نظ 
 

 ٔظٛــكككككككـُ يكككككككٍ ـــكككككككـىاج عكككككككٍ ــكككككككـىاج
 

 ْـــكككككككككككـى اٞتطكككككككككككال يكككككككككككـٍ يكككككككككككاٖ ٔمخ 
 

 ٔيــــكككككككـٍ ككككككككهو ألنـــكككككككـٕا ككككككككم عـــكككككككـاخ
 

 
 

 ٔلنـــككككككككككـٕا فكككككككككككٙ قرـــككككككككككـال انًٍكككككككككككهًُٛا
 

 أتعـــكككككككـك ت٣ ٓـــكككككككـى فكككككككٙ ككككككككم ؼـــكككككككـهب
 

٘  ٘ككككككككككهب   ٔ٘ككككككككككهب فككككككككككٙ انًًانككككككككككم أ
 

 ذؽككككككككأل ٔثٛـــككككككككـح فككككككككٙ و٘ ِـــككككككككـعة
 

 ذككككككككككككٔي نٓـكككككككككككـى عهُٚكككككككككككأذطًكككككككككككع أٌ  
 

 شانصاً :    انهشـــاء  :

رٌخء ٝطلـغ ػ٠ِ حُلو٤ي ٝطؼيحى ُٔ٘خهزٚ ًًَٝ ُل٠خثِٚ ، ٌٛح إ ًخٕ حُلو٤ي ٝحكيح  ، أٓخ إ ًخٕ ٗؼزخ  ٝأٓش كلِٕ 

َِّٓص كٌٜح ٍػخء حُٔيٕ ،  ػ٠ِ أَٓ ُْ ٣ظلون ، ٝأُْ ٫ٓظو٬ٍ كُوِي أٝ ك٤خس حٗظوٜض ، ٝإ ًخٗض ٓيٗخ  حهظطؼض أٝ ُى

 ٣ٝيهَ ك٤ٚ طـ٤َ حُٔؼخُْ ٝطٜـ٤َ حُ٘ؼذ أٝ ارخىطٚ أٝ حٓظؼزخىٙ .

 نشاء اِٞفاْ :

كٌٜح حُو٤ِلش ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ٣ٞحك٤ٚ ح٧ؿَ رؼي إٔ كٌْ ُٛخء ٓزغ ٝأٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش كٌخٕ هٔش هِلخء آٍ ػؼٔخٕ ك٢ 

٠ِ ٍأْٜٓ : ح٬ُٔ أرٞ هٞطٚ ، كل٢ ػٜيٙ ِٝٛض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ا٠ُ أٝؽ هٞطٜخ ٝػ٤ِخثٜخ ، كزٌخٙ حُ٘ؼَحء ٝػ

حُٔؼٞى ح١ٌُ ٣ٍٜٞٝهغ ٗزؤ حُٔٞص ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخ  ط٣َٜٞح  ٣يٍ ػ٠ِ ػظ٤ْ حُٜٔخد ٝكيحكش حُوطذ ، 

كٌؤٕ حُو٤خٓش هخٓض ٝٗلن آَحك٤َ ك٢ حٍُٜٞ أٝ ًؤٕ حُ٘خّ ٛؼوٞح ًٔخ ٛؼن ٠ٓٞٓ ــ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ــ اً حٜٗي 

ٜ٘يس ، ٝٓؼخُْ ح٧ٍٝ طـ٤َص ، ٝحُـزخٍ طٜيػض ، ٝحُ٘خّ ؿزَ حُطٍٞ ، ٌٝٛٙ حُي٤ٗخ ٜٓيٓش ، ٝحُي٣خٍ ٓ

َٓػٞرٕٞ ٌٓػٍٕٞٝ ، أٛخرْٜ ح٤٠ُخع ٝطخٛٞح ك٤ٖ ٓٔؼٞح رٔٞص حُو٤ِلش ، ٝحٌٗٔزض ٖٓ ػ٤ْٜٞٗ حُيٓخء ريٍ 

                                                             
ٔ

 . 1ٕٔ، ص    ٖدٌوان شوقً ج  
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حُيٓٞع ، ٝكن ُْٜ ًُي كوي ًخٕ حُو٤ِلش َٓء حُؼ٤ٖ ٝحُوِذ ، ٨ٓ حُي٤ٗخ ر٤ٜزظٚ كوخكٚ ًَ ؿزخٍ ػخص ، ٝرٚ هخٓض 

ؤػِ ى٣ٖ هللا طؼخ٠ُ رٔؼ٢ ٌٍٓ٘ٞ ٝػِّ ٛخىم ، ٝٛٞ آ٣ش حُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ ٝؿخ٣ش حُزَ ٝحُظوٟٞ ، أػَٙ حُو٬كش ك

ك٢ حُـٜخى ٓؼَٝف ، هي أ٣يٙ هللا ٍٝكغ ٓوخٓٚ ، ًٝخٕ ؿ٤٘ٚ ٤ٓلخ  ػ٠ِ ح٧ػيحء ٍٜٓ٘ٞح  
ٔ
 : 

 أٔككككككككٕخ ٔككككككككاعقح أو َففككككككككح انٕــككككككككـٕن
 

   4فككككككاٞنٖ قككككككك يه ككككككد يككككككٍ َقككككككه َككككككاقٕن 
 

 قْٛكككككككاء ي)هًكككككككحأٔكككككككاب يُٓكككككككا انكككككككٕنٖ 
 

 ٔلاط يُٓكككككككككا انثهاٚكككككككككا ٔكككككككككعقح انطكككككككككـٕن 
 

 ذٓكيــككككككككـد تقعــككككككككـح انكَٛــككككككككـا نٕقعرككككككككـٓا
 

 ٔآَككككككك يككككككا كككككككاٌ يككككككٍ قٔن ٔيككككككٍ ٌككككككٕن 
 

 أيٍــكككككككككـد يعانًــكككككككككـٓا ذًٛكككككككككـاء يقفكككككككككهج
 

  3يكككككا فككككككٙ انًُـــكككككـاول يككككككٍ قان ٔقٚ ــككككككـٕن 
 

ــككككككـهم اٞٚــكككككـٕاق ٔانذعكككككككخ ـ   ذٕــكككككـكعد قـ
 

   2 كأَٓــككككككككـا قهككككككككة  يهعككككككككـٕب  ٔيككككككككمعٕن 
 

 ذاْككككد عقككككٕل انككككٕنٖ يككككٍ ْككككٕل ٔؼّككككرّ
 

 فأٔــككككككككـثؽٕا يصككككككككم يعُككككككككٌٕ ٔيٍككككككككعٕن 
 

 ذقطعكككككد قطعــــكككككـاً يُكككككّ انقهـــكككككـٕب فـــكككككـ٣
 

 ٚككككككككاق ٕٚظــــكككككككـك قهكككككككة ـٛكككككككـه يكٍـكككككككـٕن 
 

 أظفآَـــككككككـى ٌـككككككـفٍ يّـككككككـؽَٕح تــــــككككككـكو
 

 ذعكككككككه٘ تثؽكككككككه يكككككككٍ انعثكككككككهاخ يٍكككككككعٕن 
 

 أو لا  َعكككككككٙ ٌــكككككككـهًٛاٌ انىيكككككككاٌ ٔيـكككككككـٍ
 

 أٔايـــككككككـهِ فككككككٙ كككككككم يأيـككككككـٕنيٙــككككككـد  
 

 يــككككككـكان ٌـــككككككـهطُح انكَٛــككككككـا ٔيهكىْــككككككـا
 

 ـهٛفــكككككككككـح هللا فــكككككككككـٙ اٜفـكككككككككـاط يكككككككككمكٕن 
 

 يعهكككككككٙ يعانــكككككككـى قٚــكككككككـٍ هللا ي)ٓهْـــكككككككـا
 

 فككككككٙ انعككككككانًٍٛ تٍـككككككـعٙ يُككككككّ يّـكككككككـكٕن 
 

 ٔؼٍكككككككٍ نأ٘ إنكككككككٗ انفكككككككـٛهاخ يُٕكككككككهف
 

 ٔٔكككككككط عككككككىو عهككككككٗ اٞنطككككككاف يقٕككككككٕن 
 

 ٔا٠ؼٍـــكككككككـاٌ يًرٍــكككككككـمت ٚكككككككح انعــكككككككـكل 
 

 ت اٚكككككككح انقٍــكككككككـٛ ٔا٠َٕــكككككككـاف يٕفكككككككٕن 
 

 يعاْـــككككككككـك فككككككككٙ ٌــككككككككـثٛم هللا يـــككككككككـعرٓك
 

 يـككككككـ ٚك فككككككٙ ظُــــككككككـاٌ انقكككككككي يُٕككككككٕن 
 

 ٔناٚــكككككككـح نفعـكككككككـد نهًــكككككككـعك ـــــــكككككككـافقح
 

 ذؽككككككٕ٘ عهككككككٗ عهــككككككـى تانُٕككككككه يُّككككككـٕن 
 

َّْ ٣٘ظزٚ ٝطَٟ حُ٘خػَ ٣ظؼـذ ٖٓ روخثٚ ك٤خ  ٝحُو٤ِلش هي ٓخص ،  ٤ًٝق ٢٘ٔ٣ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٝؿؼٔخٕ حُلو٤ي ىحهِٜخ ، ػ

ا٠ُ أٗٚ ٌَُ أؿَ ًظخد ، ٝإٔ حُو٤ِلش ك٢ ٧ٗٚ ٓخص ٓـخٛيح  ك٢ ٓز٤َ هللا ك٢ أٍٝ حُٔؼًَش ، ك٢ ػ٘ي ٍرٚ 

َّْ إ حر٘ٚ ٤ِٓٔخ  حُؼخ٢ٗ هِلٚ ٝٛٞ ه٤َ هِق ُو٤َ ِٓق :  ٣َُم ، كوي حرظخع رِٔط٘ش حُي٤ٗخ ِٓط٘ش ح٥هَس ، ػ

 يككككككككـانم فككككككككٙ انكَٛــككككككككـا يفه فاككككككككح  ٚككككككككاَفً
 

 
 

 يكككككٍ تعـكككككـك نؼهرــكككككـّ عكككككٍ ْـكككككـمِ انككككككٔن
 

 فكٛككككككككف ذًّكككككككككٍٛ فكككككككككٕط اٞنٖ ؼافهكككككككككح
 

 
 

 أنٛــككككككككـً ظصًاَـككككككككـّ فٛٓـــككككككككـا تًقثككككككككـٕن 
 

                                                             
 / . ٖٙٔــ  ٕٖٔالمنح الربانٌة ص /    ٔ
 الناقور : البوق ٌنفخ فٌه .   ٕ
ٖ

ٌُّور : ساكن الدار .     تٌماء : فالة واسعة قفرة مهلكة   .   الد
 القلل  :  جمع  قُلَّــة  وهً أعلى الرأس والجبل وكل شًء .   ٗ
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 ٔنهًُاٚـــــككككككككككـا يٕاقــــككككككككككـٛد يقــــككككككككككـهنج
 

 ذككككككأذٙ عهككككككٗ قكككككككن فككككككٙ انهككككككٕغ يٍككككككطٕن 
 

 ٔنككككككًٛ يككككككٍ ِأَٓــككككككـا نهُككككككاي يككككككٍ أشككككككه
 

 ترقكٚـــكككككككككـى ٔذأــــكككككككككـٛهٔيكــــكككككككككـم يكككككككككا  
 

 ٢ٔ ذ)ُٛكككككككـّ قكككككككك يكككككككاخ ا  تكككككككم ْــكككككككـٕ لا
 

 1ؼككككككٙ تككككككُٓ يــككككككـٍ انقككككككهمٌ يىتــككككككـٕن 
 

 نــــــككككككككككـّ َعٛــــككككككككككـى ٔأنواط يقــــككككككككككـكنج
 

 ذعكككككككه٘ عهٛكككككككّ تٕظكككككككّ ـٛكككككككه يّــكككككككـعٕن 
 

 اترككككككاع ٌككككككهطُح انكَٛـــــككككككـا تٍككككككهطُح انككككككـ
 

 4عقثكككككٗ فكككككأع)ى تكككككهتػ ـٛكككككه يؽٕكككككٕن   
 

 أيكككككككككا ذكككككككككهٖ يهككككككككككّ انًؽًكككككككككٙ مل إنكككككككككٗ
 

٘  )كككككككهٚى انُّككككككه( يّككككككٕٓن  ككككككه  ٌككككككه  3ٌض
 

 ٔنككككككككككٙ ٌــكككككككككككـهطُح اٜفككككككككككاط يانكٓــكككككككككككـا
 

 تككككككككهاً ٔتؽككككككككهاً تعككككككككٍٛ انهطككككككككف يُ)ككككككككـٕن 
 

ٛـ / ك٤ز٤ٌٚ حُ٘خػَ ٓلٔي حرٖ ٜٓطل٠ ُٝوذ أر٤ٚ  ٣ٕٝٔٔٓظٞك٠ ٤ِٓٔخٕ حُؼخ٢ٗ كل٤ي ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ٓ٘ش / 

ك٤وخ١ذ ٖٓ ٗؼ٠ حُو٤ِلش ا٠ُ حُ٘خّ رؤٗٚ ٍُع ح٧ُْ رٔظخٕ ، ًٝخٕ ٓلٔي ٓلظ٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٍٝث٤ْ ػِٔخثٜخ ، 

ؾ حُلِٕ ك٢ ٛيٍْٝٛ ٓزِـخ  ك٢ هِٞد حُ٘خّ ك٤ٖ ٗؼ٠ ا٤ُْٜ ه٤ِلظْٜ ، ٝكظق ػ٤ِْٜ ٓٞحؿغ حُٔٞص كـؤس كزِ

م هِٞرْٜ ؿٔخ  ًٝآرش كؼخى حٍَُٔٝ ح١ٌُ ػخٗٞٙ ك٢ ً٘ق حُلو٤ي ٜٓخٓخ  ُِٔ٘خ٣خ ، ٍٝمَّ ح٤ُْٔ٘ كِٗخ  ػظ٤ٔخ   َِّ ٓٝ ،

ظ٠ حُلٔخثْ رٌض ٌُٜح حُٜٔخد حُـَِ ٝٗلوش ، ك
ٗ
 : 

 أ٢ أٚٓـكككككككـا انُكككككككاعٙ كأَــكككككككـم ٢ ذــــكككككككـكن٘
 

 
 

 تًككككا قهـــككككـد يككككٍ ٌككككٕء انًقانككككح ٔانّـــككككـه  
 

 أٌكككككهد ٌكككككٕٛل انًكككككٕخ فكككككٙ انككككككْه ت ركككككح
 

 
 

 ٔقكككك تهككك  انٍكككٛم انىتكككٗ يكككٍ ظكككٕٖ انٕككككن
 

 ِٔـــكككككككـقد قهــكككككككـٕب انًٍكككككككهًٍٛ ظهاؼكككككككح
 

 تٕككككانو ٌـــككككـٛف قككككك يٙككككٗ يا٘ككككٙ اٞيككككه 
 

 ٌـــككككككـٓاو انًُاٚككككككا يككككككٍ قٍككككككٙ ٔهٔفٓـككككككـا
 

 أٔــككككـاتد تكككككْه فككككٙ اترٍككككاو يـككككـٍ انص ـككككـه 
 

كككككـد تأِـكككككـعاٌ فهقككككككح  ٍَــكككككـٛى انٕكككككثا نقـ 
 

 ؼًايـــح لاخ انٍــكن ؼُد يٍ انمعـه 

ػْ ٣ٟٞق حُ٘خػَ ٌٓخٗش حُِٔي ٤ِٓٔخٕ حُؼخ٢ٗ : كٜٞ ِٓي ٛٔخّ كٌْ كٜ٘ق ٨ُٓش ، هيٍٙ ػظ٤ْ ،  ؿٞحى ٣ًَْ ًٝ 

، ًخٗض أ٣خٓٚ ٤٠ٓجش ًخُْ٘ٔ ٝأػٞحٓٚ أك٠ِ ٖٓ حُزيٍ .. ُٖٝ ٣ٔظط٤غ حُ٘خػَ إٔ ٣ل٤ٚ كوٚ ، ٌُٖ ػِّ ٤ٌٖٓ 

 حُزٌخء ػ٤ِٚ ٣ٟٞق ٓخ أٛخرٚ ُلويٙ ٖٓ َٟ ٝكِٕ :

 ًْككككككككاول عهككككككككٗ ْــككككككككـاو انًًـككككككككـانم ذاظككككككككّ
 

 أيٛـــككككككـٍ ا نِككككككٛك فككككككٙ انف٣فككككككح لٔ قكككككككن 
 

 أأعُكككككككٙ ظــكككككككـٕاقاً فكككككككٙ ظـكككككككـٕاق تككككككككمكهِ
 

 انثكككككه ٔانثؽكككككهنقكككككك ٌكككككانخ انهكثكككككاٌ فكككككٙ  
 

 عىًٚرككككككككّ فككككككككٙ انثؽككككككككه كاَككككككككد ع)ًٛككككككككح
 

 ًْٔرــكككككـّ فاقــككككككـد عهككككككٗ اَٞعككككككـى انىْككككككه 
 

 ٔأعٕايكككككّ فكككككٙ انؽٍكككككٍ أتٓكككككٗ يكككككٍ انثككككككن  ٔأٚايــكككككككـّ كانّــكككككككـًً كاَكككككككد يٙٛ ـكككككككـح
                                                             

ٔ
 مزبور : مكتوب .   

 أخطؤ الشاعر ، والصواب أن ٌقول : ابتاع سلطنة األخرى بسلطنة الدنٌا .. ألن الباء تدخل على المتروك .   ٕ
ٖ

 ر الثانً   :     سر سري إن فً الدهر    مشهور وهو مكسور فصوبته ، وما بٌن القوسٌن من عندي .فً الشط   
ٗ

 . 7٘ــ  7ٗص /    ٖنفحة الرٌحانة  ج   



 
 

94 

  

 ٔيككككككا قٛــككككككـم إظًــككككككـال نثــككككككـعٗ ٔككككككفاذّ
 

 ٢ٔ ًٚكـككككككـٍ انرفٕككككككٛم تككككككانُ)ى ٔانُصـــكككككككـه 
 

 عهككككككٗ ٔككككككفؽح انفكككككككٍٚ أيهٛككككككد يككككككاظهٖ
 

 تأقـكككككـ٣و أْككككككاب يكككككٍ انثككككك ي ٔانٙــــكككككـه 
 

ٌٝٛح ٓلٔٞى ٓخ٢ٓ حُزخٍٝى١ ٣َػ٢ ) آٔخػ٤َ ٤ِْٓ ( ٗخظَ حُـٜخى٣ش ٝحُوخثي حُؼخّ ُِلِٔش ح٣َُٜٔش حُظ٢ حٗطِوض 

ّ  1ٙ٘ٔا٠ُ ؿ٣َِس ٣ًَض ىػٔخ  ُِـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ هظخُٚ ٟي ح٤ُٞٗخٕ ػخّ / 
ٔ

  : 

 أ٘ فرـــكككككككككككككـٗ نهع)ٛــــــكككككككككككككـى َُــــكككككككككككككـكتّ
 

 4ِــككككككـاٚ عهككككككٗ إَٔككككككم انهيـــككككككـاغ قيككككككّ 
 

 أٌـــككككككككككـهًّ ٔؽثـــككككككككككـّ ٔيككككككككككا عهككككككككككـًٕا
 

 3أٌ ٌكككككككٕف ًٚؽــكككككككـٕ ٔظكككككككٕقْى عكيكككككككّ 
 

 وال اٞنكككككككككككككٗ ؼــــكككككككككككككـاؤا يٕكككككككككككككانعٓى
 

  2ٔنـــككككككـى ذـككككككـىل عككككككـٍ يكآَــككككككـا قكيـككككككـّ 
 

 ٚـــككككككككككـاغ تعصًاَككككككككككّ انصـككككككككككـهٖ ٔنقككككككككككٗ
 

 ّ ً ــكككككككـ  5إنـــكككككككـٗ ٌــكككككككـًأاخ نتــكككككككـّ ٍَــا
 

 ٓٛكككككككككـاض إلَعكككككككككى فركككككككككٗ انؽكككككككككهب فكككككككككٙ ان
 

 ِكككككككة  ن)كككككككٗ انثأٌكككككككاء ٔاعرهكككككككٗ ٘كككككككهيّ 
 

 قــككككككككـك أنفــككككككككـد ٔككككككككؽثح انقُــككككككككـا ٚكككككككككِ
 

 6ٔاعرككككككاق ) نثٛككككككم ( فككككككٙ انٍككككككًاغ فًـككككككـّ 
 

ـكككككككككككككـم   كـــا ٔا ـــكككككككككككككـاتح ٢ٔ   نٛــــكككككككككككككـً تٓٛـ 
 

ف ككككككـّ   7تكككككم ٔككككككاقط فككككككٙ انهقــككككككـاء يعراـــــها
 

 إٌ ٔــككككككككككـال فـــككككككككككـم  انعكككككككككككا تٕككككككككككٕنرّ
 

 8كهًكككككككككّأٔ قـــكككككككككـال أنٔخ يّـــاِـــكككككككككـُا  
 

 ُٚكفكككككككككككككد انعكككككككككككككُٛ ؼكككككككككككككٍٛ ٚفعككككككككككككك ِ
 

 9ٕٔٚككككككككككع  انقككككككككككهٌ ؼككككككككككٍٛ ٚهرىيككككككككككّ   
 

 تكـكككككككككككككـٗ تككككككككككككككيع انفضهَكككككككككككككـك ٔكككككككككككككانيّ
 

 12ٔاَّكككككككك  يككككككككٍ ٚككككككككٕل ؼىَككككككككّ قهًككككككككّ 
 

 فًكككككككككككككٍ إنكككككككككككككٗ يهعكككككككككككككأ انٙكككككككككككككعٛف إلا
 

  11أقثـــكككككككككـم نٛــكككككككككـم ٔأٚثقكككككككككد  هًكككككككككـّ 
 

                                                             
ٔ

 . ٕٙ٘ــ  ٔٙ٘دٌوان محمود سامً البارودي  ص /    
 جد فتى عظٌماً نندبه لألمر العظٌم وندعوه له .شاط دمه : سال وتصبب ، أنصل الرماح : جمع نصل وهو سنان الرمح ، والمعنى : لن ن   ٕ
ٖ

علٌه وٌلجإون إلٌه أسلمه : خذله ، والمعنى : خذله أصحابه ونسوا أنهم بخذالنهم له كتبوا على أنفسهم الموت والفناء ، فقد خسروا بمقتله قائداً ٌعتمدون    

 . 
أكل الثور األبٌض ٌإكد الشاعر فً هذا البٌت أن الذٌن جبنوا عن نجدة ذلك القائد حذر الموت كتبوه على أنفسهم ، وهلل در المثل المشهور :  أُِكلْت ٌوم    ٗ

. ) 
٘
 طاح به : أهلكه . والمعنى : إن ٌكن سقط شهٌداً فقد رقت روحه إلى ربها فً جنته . 
 نه محارب شجاع مقدام ، وجواد كرٌم معطاء ، وهذه الفضائل متؤصلة فٌه .من محاسن المرثً ومحامده  أ   ٙ
7

اب : جبان ،  الوكل : الجبان والعاجز الضعٌؾ  ،    اعترؾ لألمر : صبر علٌه .    ٌَّ  ه

قتال إن صال صولة كسر أعداءه صال : وثب مقاتالً  ،  فـلَّ الجٌش : هزمه ،   أروت : سقت   ،   المشاش : النفس . فالمرثً شدٌد البؤس فً ال   1
الؽلة وقهرهم وشتت شملهم ، وهو إلى شجاعته وقوته وإقدامه فً الحروب أدٌب ورب بٌان ساحر القول ٌقع كالمه فً نفوس الناس موقع الماء من ذي 

 الصادي .
 
 
شجاعة . ٌلتزمه : ٌعتنقه واعتنقه فً الحرب : أخذ بعنقه . ٌنكفت : ٌنهزم  ،  ٌصعق  : ٌهلك ،  أو ٌؽشى علٌه .  ، قرن المرء : صنوه : ومثله فً ال   9

 والمعنى : إنه ٌهلك الجٌش حٌن ٌفاجئه ، وٌهلك الشجاع حٌن ٌقابله . 
: إن  الفرند : جوهر السٌؾ ووشٌه ، الصارم :  السٌؾ القاطع . جعل رونق السٌؾ وماءه  ، وما ٌلمح فً صفحته  من أثر تموج الضوء دمعـاً وقال   ٓٔ

 ٌؾ المرثً بكاه بهذا الدمع ، وانفلق قلمه من حزنه علٌه .س
ٔٔ

 لمن ٌلجؤ الضعفاء إذا أصابتهم مصٌبة أو ألمَّ بهم مكروه ؟!..   
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 ٔيكككككككككككككٍ ٚقكككككككككككككٕق انىؼكككككككككككككٕف ناظعكككككككككككككح
 

 ّ ً   1ٔانٛككككككككككٕو تككككككككككانؽهب ٌككككككككككاٚع قاـراككككككككككـ
 

 يكككككككككككككاخ ٔأتقكككككككككككككٗ ِكككككككككككككًعٗ نفهقرــكككككككككككككـّ
 

 4ٚكـككككككككككـاق ٚفـككككككككككـه٘ قهٕتُــككككككككككـا أنًــككككككككككـّ 
 

 فالْكككككككككة عهٛكككككككككم انٍككككككككك٣و يكككككككككٍ تطكككككككككم
 

 يككككككككككاخ ٔعاِككككككككككد يككككككككككٍ تعكككككككككككِ َعًككككككككككّ  
 

ََّ ٓؼ٘خ ك٢ ىٍحٓش حُٔي٣ق  ٧كٔي ٗٞه٢ ك٢ ه٤ٜيس طل٤ش ُِظَى هٜش ح٤ُ٘ن  )ػزي ح٧ٍُ ( ح١ٌُ حٓظٜ٘ي  ٝهي ٓ

ٝٛٞ ػ٠ِ ظَٜ كَٓٚ ٝأر٠ إٔ ٣ظًَٚ ٝهي ؿَف ، ٝك٢ حُو٤ٜيس ًؼ٤َ ٖٓ ٍٛٞ حُزطُٞش َُؿخٍ رٌُٞح أٍٝحكْٜ 

لَحٕ ٣ٔ٘لٚ ٍد حُٔٔخء ك٢ ٓز٤َ ى٣ْٜ٘ ٝكيحء ٧ٓظْٜ ، كخٓظلوٞح حَُػخء ٣ِؿ٤ٚ أَٛ ح٧ٍٝ ٝحُـ
ٖ
: 

 ٔقـكككككككككككـك واق انثٍـكككككككككككـانح يكككككككككككٍ ٔقكككككككككككان
 

 ْىتــكككككككـه يـككككككككـٍ نٛكككككككٕز انرككككككككه  ٘ـككككككككـان 
 

 ذقــكككككككككككـكو َؽــكككككككككككـٕ َــكككككككككككـان أ٘ َـكككككككككككـان
 

 نٍٛــكككككككككـث  َؽــكككككككككـٕ ـانقكككككككككّ انقهُٚـــكككككككككـا 
 

 ظكككككككككككهٖ فكككككككككككألل ْاذٛـكككككككككككـم اٞنــكككككككككككـٕفا
 

 ٔوؼكككككككككىغ عكككككككككٍ يٕا٘كككككككككعٓا انٕككككككككككفٕفا 
 

 ففكككككككككككاٖ إنكككككككككككٗ يكايُٓكككككككككككا انؽرٕفكككككككككككا
 

 انهيــكككككككككـاج يٍــكككككككككـكقُٚأيـكككككككككـا ْــكككككككككـاب  
 

 قعــككككككككككككـا   فككككككككككككٙ ٔظككككككككككككّ اٞعككككككككككككاق٘
 

 كهــككككككككككـٛس وا ــــككككككككككـه فككككككككككٙ تطـــككككككككككـٍ ٔاق 
 

 فهثرــكككككككككككككككككككككـّ انفٛــــككككككككككككككككككككككـان  ٔاٞناق٘
 

 2ٔقان ْـــكككككككككككـ٣ل ناٚرُــــكككككككككككـا ًُٚٛـــكككككككككككـا 
 

 ٔـككككككككككككككككـ٣ج هللا نتـككككككككككككككككـٙ ٔانٍـككككككككككككككككـ٣و
 

 5عهكككككككككٗ قرهــكككككككككـٗ تفهٌــكككككككككـانٕ أقايـكككككككككـٕا 
 

 ْكككككككككككى انّكككككككككككٓكاء ؼكككككككككككٕل هللا ؼكككككككككككايٕا
 

 فأقَاْــككككككككككككككـى ا ٔكاَــككككككككككككككـٕا انفا ىُٚككككككككككككككـا 
 

 أَانكككككككككككـٕا انًهكككككككككككم فرؽــكككككككككككـاً أ٘ فكككككككككككرػ
 

 ِٔـكككككككككككككـاقٔا نهفــكككككككككككككـ٣فح أ٘ ٔـكككككككككككككـهغ 
 

 ٔظكككككككككككا ٔا نتٓــكككككككككككـى يُٓـكككككككككككـى تكككككككككككمتػ
 

 ذقثهـككككككككككـّ ا ٔكـــككككككككككـاٌ تككككككككككّ ُُ٘ٛــــككككككككككـا 
 

 ٌككككككككككك٣ياً ٌككككككككككككفػ  فهٌككككككككككككانٕ ٌكككككككككككك٣يا
 

 ٔكككككككككٍ ـٛككككككككه انًقـــككككككككـاو نًككككككككٍ أقايـككككككككـا 
 

ٍ  تٓككككككككككككا ٔإٌ تهٛككككككككككككد ع)ايككككككككككككا  ٔ٘كككككككككككك
 

 ذـ كككككككككككـطٛف تٓكككككككككككا انًــكككككككككككـ٣ م ؼا ًُٛكككككككككككا 
 

ٝك٤ٖ ؿخىٍ حُط٤ِخٕ ١َحرِْ َُِٔس ح٠ُٝ٧ ٣ـَٕٝ أ٣ًخٍ حُو٤زش ٝح٣ُِٜٔش هظِٞح ًؼ٤َح  ٖٓ حُ٘ٔخء ٝح١٧لخٍ 

ٍ ، كزٌخْٛ حَُٛخك٢ رٌخء َٓح  ٝهخٍ  َِّ ٝح٤ُ٘ٞم ٝحُُؼ
ٙ
: 

 نككككم هللا ٚككككا قرـــككككـهٗ ٚهاتهــككككـً انرـــــككككـٙ
 

 أٌٛافٓـــكككككـى ـككككككناتٓكككككا ؼكــــكككككـى انطهٛكككككاٌ  
 

 إنككككٗ أٌ أٔــككككـانٔا كككككم تٛـــككككـد تٓككككا قثككككها  أقايــككككـٕا تـــككككـٓا قرككككم انُفـــككككـٕي َـككككـكاٚح
                                                             

 : متهٌئة للقتال والحرب ،  ساطع : عال ، القتم : الؽبار األسود ، وفً ذلك كناٌة عن اشتداد الحرب واحتدامها . راجعة ،   ٔ
 ٌفري : ٌشق وٌقطع .الشجى : الهم  ،     ٕ
 . 1ٕ٘ــ  1ٕٗص /    ٖدٌوان شوقً ج   ٖ
 األرادي : جمع أردى وهو الجٌش .   ٗ
 فرسالو : معركة بٌن العثمانٌٌن والٌونان .   ٘
 . 1ٗٗــ  1ٕٗدٌوان الرصافً  ص /    ٙ



 
 

96 

  

 نككك ٍ ـكككـ أٚٓكككا انقرهكككٗ ـكككـ أنٚقكككد قيا كــككككـى
 

 فًــككككـا لْثككككد عُـككككـك انعككككـكا تعككــككككـى ْكككككنا 
 

 ٌـــككككـُصأن ؼرككككٗ ذٍــككككـأو انؽككككهب شأنَـــككككـا
 

 عّككككهأَقرككككم عــككككـٍ كككككم ايــككككـه  أَفٍـككككـاً  
 

 ٔإَككككككٙ نر ّــككككككـاَٙ ا إلا يــككككككـا لكهذكــككككككـى
 

 نككككٕاعط ؼككككىٌ ذهذًككككٙ فككككٙ انؽّككككا ظًــككككـها 
 

 عهكككككٗ أٌ قكككككهْ انّكككككًً عُكككككك ـهٔتٓكككككا
 

ا   ٚمكــكككككـهَٙ ذــكككككـهم انكيـــكككككـاء إلا اؼًـــكككككـه 
 

 فأتكــكككككـٙ ذعكككككاِ ان ــكككككـهب ٔانثككككككن ٢ ــكككككـػ
 

ٙا انّككككًً ٔانثكككككنا    يككككٍ انّككككهط ؼرككككٗ أتككككك
 

ٌٝٛح ٛخىم ك٢ ٓطُٞظٚ ) ًًَٟ حَُٜ٘ حُوخُي ( 
ٔ
٣ز٢ٌ ٜٗيحء ح٧طَحى ح٣ٌُٖ ه٠ٞح ْٝٛ ٣طَىٕٝ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٖٓ  

 ر٬ىْٛ :

 ٌككككككك٣و عهكككككككٛكى ٚكككككككاتُٙ انّـكككككككـهط كهًكككككككا
 

 4ذعاَقكككككككككد اٞـٕـكككككككككـاٌ ْٔكككككككككٙ ٕٚافكككككككككـع 
 

 ٌكككككك٣و عهككككككٛكى تككككككم ٌكككككك٣و عهككككككٗ اٞنككككككٗ
 

 3نٓكككككككى تكككككككٍٛ أؼُكككككككاء انقهكككككككٕب يٙكككككككاظع 
 

 ٔانٓككككككٖعهكككككٗ ِكككككٓكاء انّكككككهط ٔانؽككككك  
 

 2ذُككككككككاءخ تٓككككككككى ذهككككككككم انقفككككككككان انث٣قككككككككع 
 

اً  ا فكاَـككككككككـٕا نهًٕاٚـككككككككـٍ ٌككككككككهً  ٕـ ككككككككـ  ذفاَــا
 

 
 

 فقــككككككككككـايد عهككككككككككٗ أِـككككككككككـ٣ ٓى ذرهافككككككككككع
 

 إنكككككككٗ انًــكككككككـٟ اٞعهكككككككٗ ٌكككككككـ٣يٙ كهًكككككككا
 

 
 

 ٔقفككككككككككد أيككككككككككاو هللا ٔانقهـككككككككككـة ـاِكككككككككككع
 

 ٌكككككككك٣و عهٛٓـككككككككـى كهًككككككككا لن  كٕكـــــككككككككـة
 

 ٔأٔيككككككككككٗ تككككككككككهط ٔاٌككككككككككرٓه د يكككككككككككايع 
 

 :نشاء انًكٌ 

ٍػخء حُٔيٕ ؿَٝ ٖٓ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش حُوي٣ٔش ، ػخُـٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ٝططٍٞٝح 

ََّ رٜخ رؼي ٛـَ أِٜٛخ ُٜخ  ا٠ُ ٝٛق حُيٓخٍ ح١ٌُ ًخٗض طوِلٚ ك٤ٜخ  ك٤ٚ ٖٓ حُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍ ٝٝٛق ٓخ ك

 ٍس حُظ٢ ٓطِؼٜخ :حُـِٝحص ٝحُلَٝد ، كٌٜح أرٞ حُزوخء حَُٗي١ ٣َػ٢ ح٧ٗيُْ رو٤ٜيطٚ حُٜٔ٘ٞ

 نكككككككككم  ِككككككككٙء  إلا يككككككككا ذككككككككى  َقٕـــككككككككـاٌ
 

 فككككككككك٣ ٚكككككككككـ  اه  تطٛكككككككككة انعكككككككككُٛ إٍَكككككككككاٌ 
 

 ْككككككككككٙ اٞيككككككككككٕن كًككككككككككا ِككككككككككاْكذٓا قٔل
 

ِ ويكككككككككـٍ ٌكككككككككاءذّ أويكككككككككاٌ   يكككككككككٍ ٌكككككككككه 
 

ََّ رخُٔيٕ ح٧ٗي٤ُٔش ٖٓ هظَ ٌُٔخٜٗخ ٝط٣َ٘ي ٍؿخُٜخ ٝٓز٢ ٗٔخثٜخ ٝأ١لخُٜخ .  ٣ٜٝق ٓخ ك

ََّ رٔي٣٘ش   رـيحى ٖٓ ىٓخٍ رؼي ىهٍٞ حُظظخٍ ٝحٓظزخكظٜخ أٍرؼ٤ٖ ٣ٞٓخ  ، ك٤وٍٞ :٣ٍٜٝٞ ٗخػَ آهَ ٓخ ك

 إٌ نككككككككككى ذقـككككككككككـهغ أقيعـككككككككككـٙ أظفاَككككككككككـٙ
 

 يكككككككككككٍ تعكككككككككككك تعكككككككككككككى فًكككككككككككا أظفكككككككككككاَٙ 
 

                                                             
 . ٔٙٔ) وادي الدموع ( ص  ٕدٌوان صادق : ج   ٔ
 ٌوافع : جمع مفرده : ٌافعة وهً الشامخة المرتفعة .   ٕ
 ٌبكً على األتراك الذٌن بلػ الشهداء فٌهم عدداً كبٌراً .   ٖ
 البالقع : مفرده بلقع وهو الخالً من كل شًء .   ٗ
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 إٍَككككككككاٌ عُٛككككككككٙ يككككككككم ذُككككككككاءخ قانكككككككككى
 

 يكككككككككككا ناقكككككككككككّ َ)كككككككككككه إنكككككككككككٗ إٍَــكككككككككككـاٌ  
 

ػ٤ِْٜ ٖٓ هظَ ًٝرق ٣ٍٜٝٞ ٝهٞكٚ ػ٠ِ أ٬١ٍ رـيحى ٝٓئحُٚ ػٖ أِٜٛخ كظٌِٔٚ رِٔخٕ حُلخٍ ٝطل٢ٌ ُٚ ٓخ ؿَٟ 

 ُظًَْٜ حُوظخٍ ٍٟٝخْٛ رخٌٍُ ٝحُٜٞحٕ .

ٌٝٛح حرٖ ح٢َُٓٝ ٣َػ٢ حُزَٜس ك٤ٖ أكَهٜخ حُِٗؾ ... ٝؿ٤َ أُٝجي ًؼ٤َٕٝ ٍػٞح َٓحطغ حُٜزخ َٝٓحرغ ح٧َٛ 

 ٝح٧كزخد .

ٖ ّ / رؼي هظخٍ ٣ََٓ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ 1ٕٔٔٝٓ٘وق ٛ٘خ ػ٠ِ ه٤ٜيس ٗٞه٢ ٣َػ٢ أىٍٗش ك٤ٖ حكظِٜخ حُزِـخٍ ػخّ / 

حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ 
ٔ

، كخُو٤ٜيس هٔٔش أر٤خص ٝٓجش ، ك٢ ػٔخ٤ٗش ٓوخ١غ ، كل٢ ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ : ٣ظلـغ ػ٠ِ ٓو١ٜٞخ ٣ٝوَٕ 

ََّ رخ٧ٗيُْ ، ٣ٝظ٠٘ٔ ُٞ هخٓض حُٔخػش هزَ إٔ طٔو٢ ر٤ي حُٜ٘خٍٟ ، ٌُٝ٘ٚ  ٜٓخد ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ٜخ رٜٔخرْٜ ك٤ٔخ ك

 ٤ٓطَس أػيحثْٜ ػ٤ِْٜ :أَٓ هللا ، ٣ٝ٘زْٜٜ ا٠ُ إٔ ؿلِش ح٤ُِٖٔٔٔ ٢ٛ حُظ٢ طٔزذ 

 ٚككككككككا أـككككككككد أَكنـككككككككـً عهٛـككككككككـم ٌـــككككككككـ٣و
 

 ْككككككككككككٕخ انف٣فكككككككككككككح عُككككككككككككم ٔا٠ٌككككككككككككك٣و 
 

 َككككككىل انٓكككككك٣ل عككككككٍ انٍككككككًاء ـ فهٛرٓككككككا
 

 ٕٚٚككككككككد ـ ٔعكككككككككى  انعككككككككانًٍٛ  ككككككككك٣و 
 

 أونٖ تـككككككككككـّ ٔأوانـككككككككككـّ عككككككككككٍ أٔظــككككككككككـّ
 

 قــككككككككككـكن ٚؽككككككككككٛ  انثكككككككككككن ْٔككككككككككٕ ذًـككككككككككـاو 
 

 ٔانكككككككككككْه ٢ ٚككككككككككأنٕ انًًــككككككككككـانم يُككككككككككمناً 
 

 فًككككككككككا عهٛككككككككككّ يـككككككككككـ٣وفكككككككككك لا ـفــككككككككككـهٍ  
 

ٝك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ٣ظلَٔ حُ٘خػَ ػ٤ِٜخ ، ٣ٝؼي ٓو١ٜٞخ ٛٞحٗخ  ٤ُِِٖٔٔٔ ٧ٜٗخ ًخٗض ك٤ْٜ ًخُ٘خد ٖٓ ح٧ٓي ، كوي 

ًخٗض ػخٛٔش حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٜٝٓ٘خ حٗطِوض حُـ٤ٕٞ ُلظق أٍٝٝرخ ، ٝح٤ُّٞ ٛخٕ ًَ ٢ٗء ، ُٝٞ أِٛق حُلٌخّ 

 ْٓ ح٧ه٬م ٓخرو٤ض ( :أٗلْٜٔ ٝٛخٗٞح ػَْٜٝٗ ٓخ ٓوطض ) كبٗٔخ ح٧

 يقكَٔٛــكككككككككـا ٔانًٍـكككككككككـهًٌٕ عّــــــكككككككككـٛهج
 

 كٛكككككككككككككف انف ٔنكككككككككككككح فٛكككككككككككككم ٔاٞعًكككككككككككككاو 
 

ْــكككككككـى  أذهُٚٓــكككككككـى ْاَــكككككككـٕا ا ٔككككككككاٌ تعـى 
 

 
 

ْــكككككككككككككككككـى ٚرفاٚكككككككككككككككككم ا٠ٌــكككككككككككككككككـ٣و  ٕ  ٔعه
 

 إلا أَككككككد َــككككككـاب انهٛــككككككـس  كككككككم كرٛثــككككككـح
 

 ٚهعكككككككككككككد عهٛكككككككككككككم فهٍٚكككككككككككككح ٔٚعـكككككككككككككـاو 
 

نـــككككككـديــككككككـا وانككككككد اٞٚــككككككـاو ؼرــككككككـٗ  ك   تـ 
 

 ٔذ ٛــككككككككككككـه انٍككككككككككككاقٙ ٔؼككككككككككككال انعككككككككككككاو 
 

 نكككككككٕ مشكككككككهٔا ا٠ٔــكككككككـ٣غ كُكككككككد نعهِكككككككٓى
 

 نكُككككككككككاً عهككككككككككٗ ْـككككككككككـاو انُعككككككككككٕو ٚقككككككككككاو 
 

 ٔنقككككككك ٚقككككككاو يككككككٍ انٍككككككٕٛف ٔنككككككًٛ يككككككٍ
 

 عصكككككككككككككهاخ أـككككككككككككك٣ط انّكككككككككككككعٕب قٛكككككككككككككاو 
 

ْٓ حكظِٞح ٝك٢ حُٔوطغ حُؼخُغ ٣ٍٜٞ طيهَ حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش ا٠ُ ؿخٗذ ح٤ُٞٗخٕ ٟي حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ًٝخٗٞح رخ٧

 ٖٓ أك٣َو٤خ َٜٓ ٤ُٝز٤خ ٝطْٞٗ ٝحُـِحثَ .

 ٝك٢ حُٔوطغ حَُحرغ ٣ٜق ؿ٤ٕٞ حٌُلَ ٣لؼْٜ حُؤخٝٓش ػ٠ِ ح٤ٌُي ُ٪٬ّٓ ٝح٤ُِٖٔٔٔ .

                                                             
ٔ

 / . 9ٖٕــ  ٖٕٓص /   ٔدٌوان شوقً  ج   
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ٝك٢ حُٔوطغ حُوخْٓ ٣٘خؿ٢ ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ حُ٘ز٢ ح١ٌُ رُـِؼغ رخ٬ُّٔ ٝح٧ٓخٕ كٔخٍ أطزخػٚ ػ٠ِ ؿ٤َ ٛي٣ٚ ، 

 ٩ؿَحْٜٓ ٝكٔخىْٛ : ٝهظِٞح ًٝرلٞح ، ٣ٍٝٞى ٍٛٞأ

 عٍٛككككككككٗ : ٌككككككككثٛهم نؼًــككككككككـح ٔيؽـككككككككـثح
 

 
 

 فكككككككككككٙ انعكككككككككككانًٍٛ ٔعٕكككككككككككثح ٌٔــكككككككككككـ٣و
 

 ٚككككككا ؼايـككككككـم ا٢ٜو عككككككٍ ْــككككككـما انككككككٕنٖ
 

 كصـــكككككككككككـهخ عهٛكككككككككككـّ تاٌــكككككككككككـًم اٜشكككككككككككاو 
 

 ـهطككككككككٕا ٔككككككككهٛثم ٔانفُككككككككاظه ٔانًكككككككككٖ
 

ـًـــكككككككككككككـاو   1كـــكككككككككككككـمي أقاج نــــكككككككككككككـٟلٖ ٔؼض
 

 أٔيككككككككا ذهاْــككككككككـى لتؽــككككككككـٕا ظٛهآَــككككككككـى
 

 
 

 تكككككككككككٍٛ انثٛــكككككككككككـٕخ كأَٓــكككككككككككـى أـُـــكككككككككككـاو
 

كككككككع  فكككككككٙ ؼعــكككككككـه َعًرـكككككككـّ ـكككككككـكا  ٘  ٔيه
 

 ٔنكككككككككّ عهكككككككككٗ ؼكككككككككك  انٍكككككككككٕٛف فطـــكككككككككـاو 
 

 ٔٔككككككككثٛح ْ ككككككككـرضكد ـًٛــككككككككـهح ٚٓهْــككككككككـا
 

نِ اٞكًـــككككككككككككـاو  ٕـ  ٔذُكككككككككككاشهخ عككككككككككككٍ َاكككككككككككـ
 

 ٔأـككككككككٙ شًاَٛــككككككككـٍ اٌـككككككككـرثٛػ ٔقـككككككككـانِ
 

 نكككككككككى ٚ كككككككككٍ عُكككككككككّ انٙكككككككككعف ٔاٞعكككككككككٕاو 
 

 ٔظككككككككككهٚػ ؼككككككككككهب  ككككككككككايـ ٔأقِٔ نككككككككككى
 

 4ٚعطفٓـــكككككككككككككككككككككـى ظـــكككككككككككككككككككككـهغل قو  ٔأٔاو 
 

َ ح٥هَ ٓزذ ح٣ُِٜٔش . ِّٔ  ٝك٢ حُٔوطغ حُٔخىّ ٣ِّٞ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ اً طوخًُٞح ك٠خػض كوٞهْٜ ، ٝهخّ ًَ ْٜٓ٘ ٣ل

أٓخ ك٢ حُٔوطغ حُٔخرغ ك٤ًٌَ ٍَٟٝس حُيكخع ػٖ أىٍٗش ، ٝإٔ ٓخأهٌ رخ٤ُٔق ٫ ٣َى ا٫ رخ٤ُٔق ، ٝهي ه٠٠ 

 ٖ ٓي٣٘ظْٜ ًَٝحٓظْٜ .. ٣ًٌَٝهخثي حُـ٤ٖ ح١ٌُ ٓو٢ ٤ٜٗيح  .حُِٕٔٔٔٞ ك٢ أىٍٗش ٣يحكؼٕٞ ػ

ٝك٢ حُٔوطغ حُؼخٖٓ ٍٛٞس ك٤ش ُٔخ ؿَٟ ك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ٣ٔظِٜٜخ رلٌٔش طٟٞق إٔ ًَ ٢ٗء ٣ٍِٝ ، ًٔخ ٣ٜق 

 حُٔٔخؿي حُظ٢ أهلَص ٖٓ ح٤ُِٜٖٔ ٍؿخ٫  ٝٗٔخء :

 ٔــكككككككـثهاً أقنَككككككككح ككككككككم يـككككككككـهم وا ــككككككككـم
 

 
 

 عــكككككككككككـ٣وٕٚيــكككككككككككـاً ٔٚثقكككككككككككٗ انًـكككككككككككـانم ان
 

 ـفككككككككككد اٞلاٌ فًــككككككككككـا عهٛككككككككككم يٕؼككككككككككك
 

 ٍٚكككككككككككعٗ ٢ٔ انعًكككككككككككع انؽٍكككككككككككاٌ ذقكككككككككككاو 
 

 ٔـثككككككككد يٍككككككككاظك كككككككككٍ َككككككككٕناً ظايعككككككككاً 
 

 
 

 ذًّــككككككككككككككـٙ إنٛــككككككككككككككـّ اٌٞــككككككككككككككـك ٔاٜناو
 

شى ٕٚف يا اظرًع عهٗ انًكُٚح يٍ أعكاء فركد تٓا عهٗ يكٖ ـًٍح أِٓه يٍ انعٓاق ٔانقرال ٕٚٚهح ا فقك 

 اظرًعد اٞٔت ح ٔاٞعكاء ا ٔانٍٕٛل ٔذهاكى انصهٕض ا ٔقهح انطعاو ... 

 فككككككككٙ ليككككككككح انرككككككككانٚؿ ـًٍككككككككح أِككككككككٓه
 

 
 

 ٚـــككككككككـاند عهٛككككككككم فكــككككككككـم ٚــككككككككـٕو عـككككككككـاو
 

 انٍككككككككككـٛف عككككككككككان ٔانٕتككككككككككاء يٍــككككككككككـهٛ
 

 نٍــكككككككككـٛم ـــكككككككككـٕف ٔانصـكككككككككـهٕض نككككككككككاؤا 
 

 ٔانعـــككككككككككـٕع فر ككككككككككا  ٔفٛككككككككككّ ٔككككككككككؽاتح
 

 نككككككككٕنى ٚعٕعككككككككٕا فككككككككٙ انعٓككككككككاق نٕككككككككايٕا 
 

                                                             
 لم ٌكن النصارى أتباع المسٌح ــ علٌه السالم ــ كما ٌزعم الشاعر ، ولو كانوا كذلك آلمنوا بالنبً الذي بشَّر به وهو محمد    ٔ
ٕ

 دم : دام : وهً صفة للجرح ، حذفت ٌاإه لتنوٌن الرفع ) الدامً ( ، وأوام : حرارة العطش .   
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، كٌخٕ ػٜٔ٘خ إٔ ٓو٢ ٖٓ ح٧ػيحء حٌُؼ٤َ حٌُؼ٢ٜ٘٣َٝ٤ حُ٘خػَ ه٤ٜيطٚ رلٌَس ٓئىحٛخ : إٔ أىٍٗش ُْ طٔو٢ ا٫ رؼي 

 رخٛظخ  :

 ٘ككككككككُٕا تعه٘ككككككككم أٌ ٚثككككككككاع ّٔٚككككككككرهٖ
 

 ٌكككككككككٕاوعكككككككككهٖ انؽها كككككككككه نكككككككككًٛ فٛكككككككككّ  
 

 تعــكككككككـد انعـكككككككـكٔ تككككككككم ِـــكككككككـثه يٓعكككككككح
 

 ٔكككككككككما ٚثــككككككككـاع انًهككككككككم ؼٛــككككككككـٍ ٚـككككككككـهاو 
 

 يككككككككا وال تُٛككككككككم فككككككككٙ انؽٕككككككككان ٔتُٛككككككككّ
 

 1ِكككككككككككى انؽٕككككككككككككٌٕ ٔيكككككككككككصهٍٓ ع)ككككككككككككاو 
 

 ؼركككككككككٗ ؼـكككككككككـٕا  يقاتـــكككككككككـهاً ٔؼٕٚرككككككككككّ
 

 4ظصصكككككككككككاً ا فككككككككككك٣ ـكككككككككككثٍ ٢ٔ اٌككككككككككككرمياو 
 

حُ٘خػَ ٓؼَٝف حَُٛخك٢ ح١ٌُ طلخءٍ رؤٕ ٬ٗٝكع إٔ حُ٘خػَ ًخٕ ك٢ ه٤ٜيطٚ ٓظ٘خثٔخ  ػ٠ِ ػٌْ ٓخ ٓ٘ـي ػ٘ي 

طؼٞى أىٍٗش ا٠ُ ط٤ًَخ ًُٝي ك٢ حُز٤ظ٤ٖ ح٤ُٝ٧ٖ ) ح٬ُُٓش( ٖٓ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ر٘خٛخ ػ٠ِ ٗظخّ حُٔٞٗق ، كٜٞ 

٣وخ١ذ أىٍٗش ٣ٝز٤ٖ إٔ حُوظخٍ ٝح٤ُٔٞف ٤َٓػ٠ حُؼٜي ح١ٌُ هطؼ٘خٙ ػ٠ِ أٗلٔ٘خ ربػخىطي ا٤ُ٘خ ، ُٝجٖ ًخٕ حُٞىحع 

 ٠ ح٧ري ، ٌُٝ٘ٚ ٝىحع ٖٓ ٣ؼِْ أٗٚ ػخثي ا٠ُ ػ٣َ٘ٚ .ه٣َٔخ  كِٖ ٣ٌٕٞ اُ

 أقنَـككككككككككككـح يٓـكككككككككككككـ٣ً فككككككككككككك ٌ ان)ثــكككككككككككككـا
 

 
 

 ٌكككككككككككرهعٗ نكككككككككككم انعٓــكككككككككككـك ٔانًٕشــكككككككككككـقا
 

 ٔقاعكككككككككككككاً نً ُكككككككككككككا  واْكككككككككككككٙ انهتكككككككككككككا
 

 ٔقاعــكككككككككككـاً ٔنكــكككككككككككـٍ إنكككككككككككٗ انًهرقـــكككككككككككـٗ 
 

ٝك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ ٣ظلن ٓغ ٓخ هخُٚ ٗٞه٢ ك٢ حُٔٔخؿي حُظ٢ أهٞص ٖٓ أِٜٛخ ٝحُٔلَحد ح١ٌُ أهلَ ٝحٓظٞكٖ ، 

َغ رٚ حُٔٔـي حُلَحّ ، ٝحٛظِ ُٚ هزَ حٍَُٓٞ  ـِ ُ ٝهزَ ٛخكز٤ٚ حُٜي٣ن ٝحُلخٍٝم ،   كوي ًخٕ ٓو١ٜٞخ أ٤ُٔخ  كـ

 ٝكظق ٌٓش :ٝكـغ ٜٗيحء حُزو٤غ ٝٓٔـي هزخء ، ٝهزٍٞ ٖٓ ٜٗي ٓؼًَش حُو٘يم 

 عــكككككككككككككككـىاء نًٍــكككككككككككككككـعك  انعـكككككككككككككككـايع
 

 أفــكككككككككككككككـانط يؽــكككككككككككككككـهاتّ انًُثــكككككككككككككككـها  
 

 ْٔكككككككككم فكككككككككٙ يٕــكككككككككـ٣ِ يكككككككككٍ ناككككككككككع
 

ـــككككككككككككككـها   ٚعٛــككككككككككككككـة انًــككككككككككككككـ لٌ إٌ كثـ 
 

 فٛــكككككككككككـا نٍــكككككككككككـقٕٚم يكككككككككككٍ فاظـككككككككككككـع
 

ــكككككككككككـعا انكْــكككككككككككـه  أو  انقــكككككككككككـهٖ   تكككككككككككّ فعا
 

 ٔقثــكككككككككككـه انُثــكككككككككككـٕج فكككككككككككٙ ٚصــكككككككككككـهب
 

 ٔيصكككككككككككٕٖ ٘كككككككككككعٛعّٛ يصكككككككككككٕٖ انرقكككككككككككٗ 
 

 ٔيكككككككٍ فكككككككٙ انثقٛكككككككع ٔيكككككككٍ فكككككككٙ قكككككككـ ثا
 

 ٔيكككككككككككٍ ِــكككككككككككـٓكٔا انفكككككككككككرػ ٔانفُككككككككككككقا 
 

٣ٝولق ٖٓ ٜٓخرٜخ ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ، كخُِٕٔٔٔٞ ٤ٓؼ٤يٜٝٗخ ، ٢ٛٝ ك٢ هِٞرْٜ ٝػوُْٜٞ ، ٝهي ًخٗض ٬ًْٓٛ 

 ٝأ٣ٍؾ طٞك٤يْٛ ، ُٖٝ طٌٕٞ ٤ًَُِٖ٘ٔ ِٓؼزخ  .

٣ٝليى ك٢ حُٔوخ١غ ح٧هَٟ أٓزخد ح٠ُؼق ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ، كوي ٗخٓٞح ػٖ حُؼِْ ٝح٫ٓظؼيحى ، ٝطًَٞح ٤ٓيحٗٚ 

٣َٝىٙ حُـَد ك٤َهٕٞ ٓخى٣خ  ، أٓخ أكؼخُْٜ ٝطٔيْٜٗ كؼ٬  كٔخ طِحٍ ٛٔـ٤ش ، ٌٝٛح ٝحٟق ٖٓ أكؼخُْٜ ك٢ حُز٬ى حُظ٢ 

                                                             
ٔ

 لٌه سور آخر من جثث األعداء .كانت المدٌنة محصنة بسورها الحجري ، فؤضٌؾ إ    
ٕ

لحصن ، فلم استذمام : فعل ما ٌقتضً الذم ، والمعنى أن الحصون بقٌت ثابتة بٌنك وبٌن األعداء كما كان بٌنك وبٌنهم من عظام وجثث القتلى أكوام كا   
 ٌؤخذك إال بعد أن صرت مقابر لرجاله ، وبهذا لم تفعلً  ما فٌه ؼبن  أو ما ٌقتضً الذم .
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ُّٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ طَى ح٠ُؼق ٝحُِٜٞ ٝ حُـَٜ ، ٍَٟٝٝس حُظِٝى ٖٓ حُؼِْ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ٣لظِٜٞٗخ .. ػْ ٣ل

 طلو٤ن ح٧ٓخ٢ٗ ، ُٖٝ ٣ٌٕٞ ك٢ حُؼِْ ه٤َ ا٫ اًح ًخٕ ر٤ي ح٤ُِٖٔٔٔ ٧ْٜٗ أٛلخد ح٧ه٬م حُلخِٟش :

 نقككككككككككك مٌ ٚككككككككككا قــككككككككككـٕو ذككككككككككه  انككككككككككَٕٗ
 

قض     1ٔذككككككككككككه  انّــككككككككككككـقاط ٔذككككككككككككه  انككككككككككككك 
 

 إنككككككككككٗ كــككككككككككـى َكاتككككككككككك ْككككككككككما انعُـــككككككككككـا
 

 َٔفثـكككككككككككككـٛ فكككككككككككككٙ ظٓــكككككككككككككـهُا اٌٞكككككككككككككٕق 
 

 ٔتككككككككككانعهى يككككككككككٍ قثككككككككككم َهُككككككككككا انًُككككككككككٗ
 

 ٔفىَككككككككككككا يككككككككككككٍ انعٛـككككككككككككـُ تاٞنـــككككككككككككـك 
 

تككككككككككككا ـككككككككككككـًا انعـــــككككككككككككـهى قككككككككككككك ـه   ٔنكُـ 
 

 فــكككككككككككككككككـ٣ عٛـكككككككككككككككككـُ إ٢ إلا أِــكككككككككككككككككـهقا 
 

 فٓثــكككككككككككككـٕا إنٛكككككككككككككّ ْثكككككككككككككٕب انٕكككككككككككككثا
 

قا  قض ٔـ  4عٍكككككككككككككككٗ أٌ ٍٚـــكككككككككككككككـػ  ٔ ٚـ ككككككككككككككككا
 

 حُٞٛق :     ٍحرؼخ  :

حُ٘خػَ ك٢ أػ٘خء حُلَٝد ٝٓخ رؼيٛخ ٖٓ ىٓخٍ ٝهظَ ٝارخىس حُٞٛق ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ طٔـ٤َ ك٢ ُٔخ طوغ ػ٤ِٚ ػ٤٘خ 

 ٬ٓٝف ٝؿ٤ٕٞ ٝك٤ٚ ط٣َٜٞ ُـيٍ ح٧ػيحء ٝؿَحثْٜٔ ... ًَ ًُي ٖٓ ه٬ٍ أكخ٤ٓٔٚ ٝٓ٘خػَٙ .

كٌٜح أ٤ٖٓ ٗخَٛ حُي٣ٖ ٣ٜق حُٔلٖ ٢ٛٝ طِو٢ ح٤ُِٜذ ٖٓ ٓيحكؼٜخ ًَحص ٖٓ ؿْٜ٘ كبًح ؿخء ح٤َُِ كٔزض 

حُٔوٌٝكخص ريٍٝح  طظؼخ٠ُ ك٢ حُٔٔخء 
ٖ
 : 

ٍ  نٓٛكككككككككككككة  ٌــككككككككككككـفٍ نه)كككككككككككككٗ تٓــككككككككككككـ
 

 يرـــككككككككككككككككـٕال  ٔنهثفــككككككككككككككككـان وفــــككككككككككككككككـٛه 
 

 َٕككككككككككككثد فٕقٓككككككككككككا انًكككككككككككككافع ٚقمفككككككككككككـ
 

 ٌ كــكككككككككككككككككـهاخ ِكككككككككككككككككهانْا يٍكككككككككككككككككرطٛه 
 

ــكككككككككككككـى   ــكككككككككككككـ٣ول فككككككككككككك لا  ه كككككككككككككم  ٙا  انفض
 

كككككككككككككــهد أٌ انككككككككككككككهاخ فٛٓكككككككككككككا تككككككككككككككٔن   ـض
 

٣َٟٝ ٗٞه٢ كِي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ حُزلَ ٓظ٘ٞػش ٣َحهذ رؼ٠ٜخ رؼ٠خ  ، ٝطل٢ٔ اكيحٛخ ح٧هَٟ ، ًٔخ ٣َحهذ 

حُؼوخد حُزخُ ، كُٜٞخ حُٜٔخثذ طظٞح٠ُ ٝح٧ٛٞحٍ طظَحهٚ ، طلَٔ ك٢ ٤١خطٜخ حُٔٞص حُِإحّ ، ٣ٌٝخى ٓخء حُزلَ 

خ ىٓخ  ٣ظلٍٞ طلظٜ
ٗ
 : 

 ٔذثــكككككـكٔ عهٛكككككّ انفهكككككم ِــكككككـرٗ كأَــــكككككـٓا
 

ٔول ذهاعٛكككككككـٓا عهكككككككٗ انثعكككككككك أعقكككككككة   5ت كككككككـ  
 

 ذعككككككان٘ ـطــككككككـاْا انؽاقشــككككككـاخ ٔذقرفككككككٙ
 

 ٔذطفكككككككككٕ ؼٕانٛٓكككككككككا انفطكككككككككٕب ٔذهٌكككككككككة 
 

 ِٕٔٚككككم ٚعكككككه٘ انًكككككاء يكككككٍ ذؽرٓكككككا قيكككككاً 
 

 إلا ظًعـــككككككككككككـد أشقانـــــككككككككككككـٓا ذرـــككككككككككككـهقة 
 

                                                             
ِد : اللهو واللعب .   ٔ  الدَّ
 ٌؽدودق : اؼدودق المطر : كثر قطره  ،  مادتها : أؼدق :    ٕ
 . 9ٖٔصدى الخاطر ص    ٖ
ٗ

 . 7ٗــ  ٙٗص    ٔدٌوان شوقً  ج   
٘

 البإوز : جمع باز  .   األعقب : جمع عقاب .   
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حُؼؼٔخ٤ٗش ٍأٟ رَٝؿخ  ٓز٤٘ش ػ٠ِ ح٧ٍٝ ، ػخ٤ُش ك٢ حُٔٔخء ، ٝرَٝؿخ  ك٢ حُزلَ كبًح ٗظَ ا٠ُ ٓ٘ؼش حُٔٞحكَ 

ٟؤش ػخ٤ُش طوَؽ ٜٓ٘خ حُٔوٌٝكخص ٗلٞ رٞحٍؽ حُؼيٝ ك٬ طوطجٜخ ، ًؤٕ حُوخًف ِٓي حُٔٞص ح١ٌُ ٣٫وطت ك٢ 

 ٤ٍٓٚ ، كظلظخٍ رٞحٍؽ حُؼيٝ أ٣ٖ طَٜد ٝحُٔٞص ٝحُو٠خء حُٔلٌْ ٓل٤طخٕ رٜخ :

 انُــككككـعى ٔــككككـهغل يصقككككةل فكككك٣غا ُٚـــككككـاـٙ 
 

 1عهكككككٗ انًكككككـاء قكككككك ؼكككككالاِ ٔكككككهغ يصكككككـاق ة   
 

 تــكككككـهٔض أعانذــكككككـٓا انًُـكككككـٌٕ عَٕٛٓــكككككـا
 

ٛ ة     4نٓككككككـا فككككككٙ انعــككككككـٕان٘ َ)ككككككـهج ٢ذككككككـ فا
 

 نٔاي اترــــكككككـكاع فكككككٙ نٔاٌـكككككـٙ ٚثٛعكككككح
 

 ذكــككككككـاق لناْـككككككـا فكككككككٙ انٍـككككككـؽاب ذـ  كككككككـٛا ة   
 

٢خ انثــكككككـٕانض  ــكككككـٕٓ   قَٔــــكككككـّذ)ـــكككككـم  يا
 

ب  ه   3ؼٕا ــككككككـه ا يككككككا ٚكككككككنٍٚ يــككككككـالا ٚ ككككككـفا
 

 إلا ٚكككككاَ تكككككٍٛ انًكككككاء ٔانٕكككككفه ٌكككككًٓٓا
 

ب     أذاْـــككككككـا ؼكٚككككككك يككككككا ٚطٛــككككككـُ ٔأٌـككككككـه 
 

٘  قـــككككككـالف    ٍٚــكككككـكقِ ) عىنٚككككككم ( فكككككٙ و
 

 ٔأٚـككككككككـك٘ انًُاٚــككككككككـا ٔانقٙككككككككـاء انًكككككككككنب 
 

أٓخ ٝٛق ح٧ٓطٍٞ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ ٗؼَ كخكع ارَح٤ْٛ 
ٗ
كوي ًخٕ ىه٤وخ  ٝحٟلخ  ، ٣ِىحى ؿٔخ٫  ٟٝٝٞكخ  ك٤ٖ طَحٙ  

ٍٛٞس ك٤ش ٗخر٠ش ٣ِؿ٤ٜخ حُ٘خػَ أٓخٓ٘خ ًؤٜٗخ ٝحهغ ِّٓٔٞ .. كخ٧ٓطٍٞ ٣ظلَى روٞس هللا ٝكٔخ٣ظٚ ، ٣َٝػ٠ 

 ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٣ٝلخكع ػ٠ِ أٜٓ٘خ ، ٣ٝل٢ٔ ٓيٜٗخ حُظ٢ هٜٜخ هللا رخُـٔخٍ :

 ٔاتعكككككككككككس اٌٞكككككككككككطٕل ذهيكككككككككككٙ قَٔكككككككككككّ
 

 ــكككككككككككككككككككككـٕج هللا ٔناًء ٔأيايــــــكككككككككككككككككككككـاقــــ  
 

 ٚككككككككككككٟ انّـكككككككككككـهط ٔٚهعكككككككككككٗ تقعــكككككككككككـح
 

 نفـكككككككككككـع هللا تـكككككككككككـٓا انثٛكككككككككككد انؽهايكككككككككككـا  
 

 ٔش ــكككككككككككـٕناً ْكككككككككككٙ أتـــكككككككككككـٓٗ يُ)كككككككككككهاً 
 

 يككككككككٍ ش ككككككككٕن ان ٛكككككككككك ٚثكككككككككٍٚ اترٍــكككككككككـايا 
 

ـــككككككككككككككـٓا هللا تككككككككككككككأف  يّـــككككككككككككككـهط  ٕ  ـ
 

 ٘كككككككككى  فكككككككككٙ انككككككككك٢ٟء يٕكككككككككهاً ٔانّككككككككك يا 
 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش إٔ طل٢٤ ح٧ٓطٍٞ ح١ٌُ ر٠٘ ٓـيٛخ ك٢ حُزلَ رؼي إٔ ػزظظٚ ك٢ حُزَ ، ٣ٝ٘زٚ ٣ٝطِذ حُ٘خػَ ٖٓ ح٧ٓش 

حُٔلٖ حُـٞح١ٍ رخُ٘ٔخء حُـ٬٤ٔص هي ٛخّ حُزلَ رٜٖ ؿَحٓخ  ظَٜ ك٢ كًَش أٓٞحؿٚ ، ُٝجٖ ًخٗض ٌٛٙ حُٔلٖ طزَٜ 

 حُؼ٤ٖ ك٢ كخُش حُِْٔ ، ٢ُٜ ك٢ حُلَد ٓٞص ُإحّ ٣ٜي حُـزخٍ حَُح٤ٓخص :

ٙ  ٚكككككككككككا قْككككككككككك  ه أٌكككككككككككطٕل اٞنكككككككككككٗؼككككككككككك
 

 ٘كككككككككككهتٕا انككككككككككككْه تٍكككككككككككٕٚ فاٌكككككككككككرقايا 
 

 يهــــككككككككـكٕا انثـــككككككككـه فهًككككككككـا نككككككككى ٍٚككككككككع
 

 
 

 يعككككككككْى ا َكككككككانٕا يكككككككٍ انثؽكككككككه انًهايكككككككا
 

 تعـــكككككككككككككـٕان  يُّـــكككككككككككككـ خ كانكيـــكككككككككككككـٗ
 

 أًُٚـكككككككـا ٌكككككككانخ ا ٔكككككككثا انثؽكككككككه ْٔايكككككككا 
 

 كهًـــككككككككككـا أٔفـككككككككككـد عهككككككككككٗ أيـــككككككككككـٕاظّ
 

 ٌكككككككككعك انًـكككككككككـٕض ـّكككككككككٕعاً ٔاؼرّكككككككككـايا 
 

 انٍـككككككككـهى ظككككككككٕان  ذ ـعرككككككككـاهٗفٓككككككككٙ فككككككككٙ 
 

 ذثٓــكككككككككككـه انعٛـــكككككككككككـٍ نٔاء َٔ)ـــــكككككككككككـايا 
 

                                                             
ٔ

 الصرح : البناء العالً ،  المثقب : المضًء .   
ٕ

 وٌب وإتقان التسدٌد .كناٌة عن إحكام التص   
ٖ

 المهوالت : الكبٌرة الضخمة . وحوائر : جمع حائرة ، وفٌها كناٌة عن هول المصاب الذي أفقد أصحابها عقولهم .   
ٗ

 . 71ٕــ  77ٕدٌوان حافظ إبراهٌم  ص /    
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 ْٔككككككككٙ فككككككككٙ انؽككككككككهب قٙككككككككاء ٌككككككككاتػ
 

 1ٚككككككككع انؽٕـــككككككككـٍ ذـــككككككككـ٢٣ً ٔنضظــككككككككـايا 
 

أ٫ طَٟ ٓؼ٢ إٔ حُٜ٘ذ ط٘وٞ ػ٠ِ حُـ٢ِّ٘ ح١ٌُ ٣ٜؼي ا٠ُ حُٔٔخء ٤ُٔظَم حُٔٔغ ك٬ طوطجٚ كٌٌُي ٓوٌٝكخص 

 ًخ٬ٓ  ، ك٢ٜ رَح٤ًٖ اًح ٛخؿٜٔخ ح٧ػيحء : ٌٛٙ حُزٞحٍؽ طيَٓ حُٔٞحهغ طي٤َٓح  

 يكككككككككا َعكككككككككٕو انكككككككككهظى يكككككككككٍ أتهاظٓكككككككككا
 

 إشككككككككككه عفهٚككككككككككد يككككككككككٍ انعككككككككككٍ ذهايككككككككككٗ 
 

 يكككككككككككٍ يهايٛـــكككككككككككـٓا تكككككككككككأَكٗ يٕقعكككككككككككاً 
 

 ٢4 ٢ٔ أقكككككككككككككككٕٖ يهاٌكككككككككككككككاً ٔع هايكككككككككككككككا 
 

 ْٔككككككككككككٙ تهكككككككككككككاٌ إلا يككككككككككككا ْاظٓــككككككككككككـا
 

كككككككككككككاء ٔـٕككككككككككككايا   ْككككككككككككا ط انّـككككككككككككـه عض
 

 :طوٌف حُلْٔ ، ٝطٍٞى حُٔٞص حُِإحّػْ ٣ٜلٜخ رؤرَحؽ حُلٜٕٞ ر٬ء ٝىٓخٍح  ، ٝرؤٜٗخ ؿزخٍ ٖٓ ٗخٍ 

 ظثككككككككككم انُككككككككككان نقككككككككككك نعككككككككككد انككككككككككٕنٖ
 

 أَككككككككد فككككككككٙ ؼانٛككككككككم ٢ ذـككككككككـهعٗ ليككككككككـايا 
 

 أَكككككككككد فككككككككككٙ انثــكككككككككـه تـككككككككككـ٣ء ا فكككككككككك لا
 

 3نكككككككة انثــككككككـؽه ــــككككككـكا يٕذككككككاً و ايككككككا  
 

 فاذقــككككككككككككـٕا انطككككككككككككٕق يكُٛككككككككككككاً ناٌككككككككككككٛاً 
 

 انطككككككككٕق إلا يككككككككا انطككككككككٕق عايككككككككأاذقككككككككٕا  
 

ح هِٞد ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ك٤ٖ ٓٔؼٞح رٔـ٢ء ؿ٤ٖ  َٝ ٝا ىٍ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء ٗٞه٢ ك٢ ٝٛلٚ حٍُٜٞ ٝحَُػذ ح٣ٌُِٖ ؿِ

 حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، كوي ًخٕ حُٞٛق ىه٤وخ  ر٤ٖ ٓويحٍ حُِٜغ ح١ٌُ ٨ٓ  هِٞرْٜ ، كظ٠ َٛد حُوخىس هزَ حُـ٘ي :

 ٔ ) ٚهَككككككأ ( إل ٚكككككككان انكككككككمْٕل تعّٛكككككككٓا
 

 2ٔتانّككككعة فٕ٘ككككٗ فككككٙ انًككككماْة ٚككككمْة 
 

 عّككككككٛح ٘ككككككاقد أن٘ــككككككـٓا ٌٔــــككككككـًا ْا
 

 
 

ــكككككـة    ٔ٘ـــكككككـاط فٙـــكككككـاء تكككككٍٛ لا  يهؼ 
 

 ـهكككد يكككٍ تُكككٙ انعكككُٛ انؽٕكككٌٕ ٔأقفكككهخ
 

ب     يٍـــكككككـاكٍ أْهٛـــكككككـٓا ا ٔعكككككى  انرفــكككككـه 
 

 َٔكككككاقٖ يُــكككككـاق نهٓىًٚــكككككـح فكككككٙ انًــــكككككـ٣
 

ٌ  يُــكككككـاق٘ انرــكككككـه     ٚكَـــكككككـٕ ٔٚقكككككهبٔأ
 

 فكككككأعهٖ عـــكككككـٍ قكككككٕاقِ انعُــكككككـك ِكككككانقاً 
 

ـــكككككـّ قــــكككككـٕاقِ كٛــــكككككـف ٚٓـــكككككـهب   ٔعهً 
 

ٝكَ ح٧ٛخ٢ُ ٛخث٤ٖٔ ٫ ٣ِٕٞٝ ػ٠ِ ٢ٗء ٗخؿ٤ٖ رؤٗلْٜٔ ٣ٔذ رؼ٠ْٜ رؼ٠خ  ، ٣ِٝٔذ رؼ٠ْٜ رؼ٠خ  ، ٣يّٝ 

ٍٛٞٛخ ، حُـَحثْ ىٕٝ هـَ ٫ٝ ح٫رٖ ػ٠ِ أ٬ٗء أر٤ٚ ، ٝط٠ٔ٘ ح٧ّ ٤ٍٟؼٜخ ، ٝطظَٜ ح٧ٗخ٤ٗش ك٢ أر٘غ 

 ٓٞحٍرش :

 ٔٚــككككككـان اْٞككككككانٙ َافككككككـهٍٚ إنككككككٗ انفــككككككـ٣
 

ب     5ي ٛـــككككككـٍ ٔم٢فـــككككككـاً ذٓٛـــككككككـى ٔذٍككككككـه 
 

ا ٕـ كككككك ا تككككككانُفٕي انماْككككككـ٣خ ٔيككككككا َعا ٕـ كككككك  َعا
 

 
 

 ت ٛـــككككككـه ٚككككككك ٔـككككككـفه  ا  ٔأـككككككهٖ ذقهككككككة
 

 1ٔتانٍكككككهة ا نكككككى ًٚككككككق تٓكككككا فٛكككككّ أظُكككككة  ٔٚانكككككد ٚكككككك نهعًكككككع فكككككٙ انعًكككككع تانفُككككككا
                                                             

 الرجام  : الحجارة .   ٔ
 أنكى : اشد  ،   الُعرام : الشراسة واألذى والحدة .   ٕ
ٖ

 اما  : مات موتاً سرٌعـاً .زأم زإ   
ٗ

 م / بٌن العثمانٌٌن والٌونانٌٌن . 9ٕٔٔطرناو : منطقة فً الٌونان شهدت الحرب عام /    
٘

 تسرب : من سرب الرجل فً الرض : إذا ذهب على وجهه فٌها ومضى .   
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 ٍٚـككككككـٛه عهككككككٗ أِــككككككـ٣ء ٔانــككككككـكِ انفرككككككٗ
 

 
 

ككككككككككعا اٞو  ٔاٞب   ٘ا  ٍُٔٚككككككككككٗ ُْككككككككككـا  انًه
 

 ٔذًٙكككككككٙ انٍـــكككككككـهاٚا ٔاٚ كككككككاخ تفٛهٓكككككككا
 

 أنايــكككككككـم ذثـــكككككككـكٙ أٔ شـــكككككككـٕاكم ذُككككككككب 
 

 فًككككككٍ ناظــككككككـم  ذٓككككككٕ٘ انٍككككككٌُٕ تهظهككككككّ
 

 ٔيككككككٍ فككككككاني  ذًّككككككٙ انٍُككككككاء ٔٚهكككككككة 
 

ٖ  تًــكككككـال  قككككككك يٙكككككٗ عُكككككّ ٔأنككككككّ  ٔيكككككا
 

ٓاككككة    ُـ  4ٔيـككككـىض  أشاشككككاً تٛـــككككـٍ عُٛٛــككككـّ ٚ 
 

٢٠ٔ٣ٝ حُ٘خػَ ك٢ ط٣َٜٞ حُوٞف حُ٘ي٣ي ح١ٌُ كخم رخ٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ، كِٞ حٓظطخػض ى٣خٍْٛ إٔ طلَ ُلؼِض ، 

ٝؿزخُْٜ إٔ طـٍٞ ُـخٍص  ٝحُظَحد ٖٓ طلظْٜ إٔ ٣ٌٝد ٌُحد ... رَ إ هطخْٛ ًخٗض أَٓع ٖٓ أرٜخٍْٛ ، ٫ 

ٝح ٣َ١وخ  ا٠ُ حُٔٔخء ٌِٓٞٙ طٌخى طْٔ ح٧ٍٝ ، ُٝٞ ٝؿي
ٖ
 : 

 ٚــككككككـكاقٌٔ يككككككٍ لعككككككه ذفــككككككـه قٚانْــككككككـى
 

ٍ  يّكككككعة   2ٔذُـككككـعٕ انهٔاٌككككٙ نكككككٕ ؼككككٕاْ
 

 ٚككككككاق انصككككككهٖ يككككككٍ ذؽككككككرٓى ٚهككككككط انصككككككهٖ
 

 
 

 ٔٚقٙككككككى تعككككككٗ اٞنٖ تعٙككككككاً ٔٚقٙككككككة
 

 ذكككككككاق ـطككككككاْى ذٍككككككث  انثككككككهط ٌـككككككـهعح
 

ــككككككـاٌ ذمْـــككككككـة   ٔذمْــككككككـة تاٞتٕــككككككـان أٚـ 
 

 يٍـككككككككـاً َعانــككككككككـٓىذكككككككككاق ذًككككككككً اٞنٖ 
 

ــككككـثٕا   5ٔنككككٕ ٔظكككككٔا ٌــككككــث٣ً إنككككٗ انعككككٕ َك 
 

ػْ ٣ٔوَ ْٜٓ٘ ك٤ٖ ٣ِٜٕ٘ٓٞ ىٕٝ إٔ ٬٣كوْٜ أكي ، كخُِٕٔٔٔٞ حًظلٞح رخَُػذ ح١ٌُ أكيػٞٙ ك٤ْٜ كؤٛزق 

٣طخٍىْٛ ، ٝحُوٞف ٣ـِْٝٛ ، ٧ٕ ٖٓ ظلَ رؼيٝٙ ٝؿٜخ  ُٞؿٚ ٫ ٣ظؼوزٚ  ُٝؼَ ًظخثذ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ػٞىص ٗلٜٔخ 

حَُٜد ٫ حُوظخٍ !! كوخثيْٛ ٣َٜد رـ٤٘ٚ ٓـظٔؼخ  ٧ٗٚ ٣لٔذ إٔ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ أكخ١ٞح رٚ ٖٓ ًَ ؿخٗذ ،  ػ٠ِ

 ك٤ِٔئٙ حُوٞف !! ٣خُِؼخٍ ٣ٝخُِ٘٘خٍ:

 ْىًٚـــكككككككككـح يكككككككككٍ ٢ْــكككككككككـاوو ٍٚكككككككككرؽصّ
 

 ٢ٔ ٚـككككككككككـانق ٚككككككككككككعٕ نكككككككككككما  ٕٔٚظكككككككككككة 
 

 قعكككككككَا فهكككككككى ٚعككككككككو فرككككككٗ انكككككككهٔو فٛهقكككككككاً 
 

 يككككككككٍ انهعككككككككة ٚ ككككككككىِٔ ٔمـككككككككه ٍٚككككككككهة 
 

ٍ  ذعق ثككككككككاً   فهَككككككككا  تككككككككّ ٔظــككككككككـٓاً ا ف)كككككككك
 

 6ٔيكككككككككالا ٚـــكككككككككـىٚك ان)كككككككككافهٍٚ انرعقكككككككككة 
 

 فككككككككٕنٗ ا ٔيككككككككا ٔنككككككككٗ َ)ككككككككاو ظُككككككككـٕقِ
 

 ٔٚككككككككا ِـككككككككـ و ظٛــككككككككـُ نهفككككككككهان ٚهذككككككككة 
 

 ٍٚــككككككككككـٕط ٔٚؽكككككككككككٔ نهفككككككككككهان كرا ثككككككككككـاً 
 

 نككككككككّ يٕكككككككككة يُككككككككـٓا ا ٔنهعككككككككان يٕكككككككككة 
 

 يُ)ًككككككككح يككككككككٍ ؼٕنككككككككّ ا تٛــككككككككـك أَٓككككككككا
 

 ذكككككككٕق  نكككككككٕ اَّــكككككككـ   انصـــكككككككـهٖ فركككككككـ  ٛ ة 
 

                                                                                                                                                                                                          
ٔ

 رذٌلة ولم ٌكن لألجنبً ٌد فً ذلك .الخنا : الفحش والرذٌلة  ، والمعنى : تعدى بعضهم على بعض بالسب والسلب والفحش وال   
ٕ

 الوأل : الملجؤ  ، مزٍج : المزجً : من أزجاه : ساقه ودفعه برفق  ، والمعنى : أخذ بعضهم ٌنهب بعضهم جهاراً نهاراً .   
 . ٖ٘ص    ٔدٌوان شوقً ج   ٖ
ٗ

 الشعب : الطرٌق بٌن جبلٌن ، من شدة خوفهم حسبوا األرض والجبال والدٌار تشاركهم فزعهم .   
 نكبوا : مالوا  ،  وقد اضطر الشاعر إلى تسكٌن الباء فً ) سبالً ( لضرورة الشعر .   ٘
ٙ

فً أقرب هذا البٌت وما بعده ٌدل على جهل الشاعر بفنون القتال ، فالقائد الذكً ال ٌترك عدوه ٌهرب بجٌشه وسالحه ، ألنه إن تركهم عادوا إلٌه    

 فرصة سانحة ، وهذا ما فعله الٌونانٌون ، إذ رتبوا أنفسهم واحتلوا جزءاً كبٌراً من تركٌا بعد ذلك .
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 يككككككككككك ونج تانهعكككككككككككـةا يهكٔـكككككككككككح تكككككككككككّ
 

ككككككة    ٍض  1ففككككككٙ كككككككم شككككككٕب  عقككككككهبل يُككككككّ ذه
 

ُٝؼَ حُؼيٝ ٝٛٞ ٣َٜد ًخٕ ٣َٟ كٞحٍّ طٜز٢ ػ٤ِْٜ ٖٓ هْٔ حُـزخٍ ٝٓلٞكٜخ ، ؿٔخػخص ؿٔخػخص طظخرؼْٜ ك٢ 

 كَحٍْٛ ٝطظَحءٟ ُْٜ ٖٓ ح٧ٍٝ ٛخػيس ٖٝٓ حُٔٔخء ٗخُُش كبٕ ٣ٌٖ ٓخ ٣َحٙ حُٜخٍرٕٞ حٌُلخٍ كوخ  كبٜٗخ ٬ٓثٌش

 هللا حُظ٢ طلخٍد ٓغ ح٤ُِٖٔٔٔ :

 ذكككككهٖ انفٛككككككم يككككككٍ كككككككم انعٓككككككاخ ذفكككككك٣ًٛ 
 

 فٛأـكككككككككككـم يُـكككككككككككـٓا ًْٔـكككككككككككـٓا ٔانرٓٛكككككككككككة 
 

 فًكككككككٍ ـهفٓكككككككا ٚكككككككٕناً ٔٚكككككككٕناً أيايكككككككـٓا
 

  4ٔمَٔــكككككككككـح يــكككككككككـٍ كـكككككككككـم أٔب ذأنـ كككككككككـة  
 

 فككككككٕاني فككككككٙ ٚككككككٕل انعثككككككال ٔعه٘ككككككٓا
 

ـقُاكككككككككةل ٢غ يقُكككككككككة    3إلا ـكككككككككاب يكككككككككُٓى يض
 

 يُٓككككككككفًًٓكككككككا ذـكككككككـٓى ٍٚكككككككُػ نكككككككـٓا لٔ 
 

 2ٔٚفكككككهض نٓكككككا يكككككٍ تكككككاٍٚ اٞنٖ يؽكككككهب 
 

 ٔذُككككككككىل عهٛٓككككككككا يككككككككٍ ٌككككككككًاء ـٛانٓككككككككا
 

 ٔككككككككككٕاع  فككككككككككٍٛٓ انككككككككككهقٖ انًرٕككككككككككثة 
 

 ن ٖ إٌ ذكككككككٍ ؼقككككككاً ٚكككككككٍ يككككككٍ ٔنا ٓككككككا
 

 ي٣ ككككككككككككككح هللا انكككككككككككككم٘ نكككككككككككككًٛ ٚ ـ هاكككككككككككككة   
 

ٖٝٓ حُٞٛق حُـ٤َٔ : طِي حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُـ٘ي١ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝحُـ٘ي١ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ، كخُـ٘ي١ حُِْٔٔ ٓ٘ظزٚ ك٢ ح٤َُِ 

ٍٙ ٣ِؼذ ، ٌٝٛح ٝحُِْٔٔ ٓٔظؼي ٬ٓٝكٚ ك٢ ٣ي٣ٙوظخٕ ، ٝحُـ٘ي١ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٣ظٞٓي أك٬ٓٚ ٝأٝٛخٓٚ ،  ، ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ ٫

ظَٜف ًٝ طـخٍد ػِٔظٚ حُظَٜف ح٤ُِْٔ ، ًٝحى ؿ٣ََ ٫ ٣لٖٔ حُ
٘
: 

 ٔ ) فهٌكككككككال ( إل تكككككككاذٕا ٔترُكككككككا أعاقٚكككككككاً 
 

 
 

اً ٚهقثكككككككككٌٕ َٔهقكككككككككة  عهككككككككٗ انٍكككككككككٓم ن ككككككككك 
 

 ٔقككككككاو فراَــككككككـا انهٛـككككككـما ٚؽًككككككٙ نٕاءَــككككككـا
 

 ٔقــــككككككككككـاو فراْــــككككككككككـى نٛهككككككككككّ ٚرهـــككككككككككـع ة 
 

 ذٌٕــككككككـك ْككككككما قا ــككككككـىا انٍــككككككـٛف ٚرقككككككٙ
 

 6ْٔــككككككككـما عهكككككككككٗ أؼــــكككككككككـ٣يّ ٚرؽٍكككككككككة  
 

 يكككككككُعىْٔكككككككم ٍٚــكككككككـرٕ٘ انقضهَكككككككاٌ ْكككككككما 
 

 7ـهٚــككككككككـه ا ْٔككككككككما لٔ ذعككككككككانب قككككككككـ ه ة  
 

ٝٓ٘ؼٞى ا٠ُ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ــ إ ٗخء هللا طؼخ٠ُ ــ ك٢ حُزخد حُؼخُغ ُ٘وق ػ٠ِ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش حُٔٔظيس  ، ًحص 

 حُظ٬ٍ حُٔظلًَش ٝحُوط١ٞ ٝح٧رؼخى حُؼ٬ػش ) حُِٕٞ ٝحُٜٞص ٝحُلًَش (  .

ٛـ / ػ٠ِ ػٜي َٓحى رٖ ٤ِْٓ ،  11ٖكي٣ؼ٘خ ػٖ كظق طز٣َِ ٓ٘ش /  / ك٢ 17ــ  1ُٙٝٞ ػيٗخ ا٠ُ حُزخد حُؼخ٢ٗ ٙ/ 

ٝهَأٗخ ه٤ٜيس حُ٘خػَ ك٤ٞ هللا رٖ حُوخف ح٢َُٓٝ ُٞؿيٗخٙ ٣ٜق َٛٝد ؿ٤ٖ حُٜل٤٣ٖٞ ٝٛلخ  ك٤خ  ، كْٜ ؿز٘خء 

                                                             
 تلسب  :  تلسع .   ٔ
 ؤلب : من التؤلٌب وهو التجمع ، فكؤن هإالء الفرسان المهاجمون ٌتجمعون علٌهم وٌدفعونهم .ت   ٕ
 المقنب : الجماعة من الخٌل بفرسانها تجتمع للؽارة .   ٖ
 المحرب : الشجاع الشدٌد فً الحرب .  ٗ
 نفس القصٌدة السابقة .   ٘
ٙ

 ٌتحسب : ٌتوسد .   
 ٌم الخبرة  ، والقلَّب : المحتال لألمور البصٌر بتقلبها .القرن : النظٌر  .  الؽرٌر : عد   7
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 حٓظ٨ص ٗلْٜٞٓ هٞكخ  كطخٗض أك٬ْٜٓ  ٝهي ًخٗٞح ٣ظٕ٘ٞ حَُٜ٘ ٬ٜٓ  ٤ٛ٘خ  ، كِٔخ ػَكٞح حُلو٤وش َٛرٞح ًٔخ

طَٜد حُلَٔ حُٞك٤٘ش ٖٓ ح٧ٓٞى حُـخٟزش ، ٣٫َٕٝ ٓخ أٓخْٜٓ ، هَٔٝح أٍٝحكْٜ هزَ إٔ ٣ؤَٝح أؿٔخىْٛ ، 

ََ ْٜٝٓ٘ ٖٓ أَٓ ، ٝح٥هَٕٝ كَٝح ٣٫يٍٕٝ ا٠ُ أ٣ٖ .. ُوي َٛرٞح  ٝحٗؤٔٞح ػ٬ػش أهٔخّ : أك٠ِٜخ َٓ كْٜٔ٘ ٖٓ هظِ

، ٤ُْٝ ك٤ٜخ ٖٓ ٣ؼطق ػ٤ِْٜ ٣َٝكْٜٔح١ٌُ ٣ئْٜٝٝٗ ا٠ُ ح٧هطخٍ حُٔـخٍٝس ٣ظوٕٞ رؤّ ح٤ُِٖٔٔٔ ، ٣ٝظٔخءٍ ٖٓ 

ُلَّ ٓزظٜـخ  رو٬ٛٚ ٖٓ أٓخ ٓٔخًْٜ٘ كوي كخُٛخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ هخُٜش ُْٜ رٌَ ٓخ ك٤ٜخ ، ٝٗخىٟ ػَٕ ح

حُٔلٔي٣ٖ
ٔ
: 

ََّ ٖٓ ؿيٍ ٛئ٫ء رخ٤٘ٓ٥ٖ ك٤ٖ َٛرٞح أٓخّ حُٔوخط٤ِٖ ٖٓ  ََّ ك٢ ٝٛق حَُٛخك٢ حكظ٬ٍ ا٣طخ٤ُخ ٤ُِز٤خ ٝٓخ ك ٝهي ٓ

أَٛ ١َحرِْ 
ٕ
 : 

 ٔنًككككككككا أؼكككككككككاٚ انًٍــككككككككـهًٌٕ تعّٛكككككككككٓى
 

 فعكككككاق انفٙكككككاء انهؼكككككة فكككككٙ عُٛكككككّ ِكككككثها 
 

كككككككُاً   ٕ  ذقٓقــكككككككـه ٚث كككككككٙ فكككككككٙ انككككككككٚان ذؽ
 

 3فقهتٓكككككا يكككككٍ ـّكككككٛح انًكككككٕخ ٔاٌكككككـرمنٖ 
 

ككككككككٙ أْهــكككككككـٓا يكككككككٍ ذ ٛ ـكككككككـي  فأٔكككككككثػ ُٚ 
 

 2فٛقككككككرهٓى ٔـكككككككـثهاً ا ٔذكككككككهْقٓى عٍــكككككككـها 
 

ى  فأٌٔكككككككككعٓى تانٍكككككككككٛف ٘كككككككككهتاً نقكككككككككاتٓا
 

 5ٔمَكككككككافٓى ظككككككككعاً ا ٔأظكككككككٕافٓى تقــــكككككككـها 
 

 ٔيكككككككا ٘كككككككه  ) كاَُٛكككككككا ( انهعكككككككٍٛ نٕأَكككككككّ
 

 6ذقؽككككككى فككككككٙ انٓٛعككككككاء عٍكككككككهَا انًـعككككككها 
 

 ْٔكككككككم ؼٍكككككككثٕا قركككككككم انٍُكككككككاء ِكككككككعاعح
 

 
 

 انهظكككككككال نٓكككككككى شكككككككأنأقكككككككك ذهككككككككٕا عُكككككككك 
 

ٖٝٓ ؿ٤َٔ حُٔٞحكوخص إٔ َٟٗ ٝٛق حَُٛخك٢ ُِٜخٍر٤ٖ ح٣٩طخ٤٤ُٖ أٓخّ أرطخٍ ١َحرِْ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ 

 حُٜـ١َ ٣٘زٚ ٝٛق حرٖ حُوخف َٛٝد أَٛ طز٣َِ أٓخّ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ حُوَٕ حُؼخَٗ :   ٣وٍٞ حَُٛخك٢ : 

 ٔكٛكككككككككككف ْىيُكككككككككككاْى فٕنكككككككككككٕا كأَُكككككككككككا 
 

 
 

 ق انفًكككككككهأإٚكككككككاْى أٌكككككككك انّكككككككهٖ ذطكككككككه
 

 ٣ٝوٍٞ حرٖ حُوخف :

ه    نًا نأٖ تأٌُا ؼًه انه ٔي إلاً  ًـ  فهٔا كًا فه  يٍ أٌك انّهٖ انؽ

٣ٜٝق حَُٛخك٢ ؿيٍ ح٣٩طخ٤٤ُٖ رؤَٛ ٤ُز٤خ ، كوي أكخهٞح ػ٠ِ هٌحثق حُٔيحكغ طٜذ ػ٤ِٜخ حُ٘خٍ ٛزخ  ٝط٘ٔلٜخ ٗٔلخ  

كظلؼَ رٜخ كؼَ ح٫ٍُُِ ٝحُزَح٤ًٖ 
7
: 

 نٕهـــككككككككـح يكفككككككككـعفًــككككككككـا اَرثٓككككككككد إ٢ 
 

 
 

 ٔيكككككككا َٓٙكككككككـد إ٢ إنكككككككٗ يٕقكككككككف ٔكككككككعة
 

                                                             
 . 9ٗص /   ٖ/ ،     وفً نفحة الرٌحانة ج 9ٕٔــ  19ٕص /   ٖالقصٌدة كاملة فً خالصة األثر ج    ٔ
 . 1ٖٗــ  1ٕٗدٌوانه ص    ٕ
 استذرى :  استتر واختبؤ .   ٖ
ٗ

 : ٌكلفهم إٌاه .ٌنكً أهلها :  ٌقهرهم بالقتل والحرج ، ٌرهقهم عسرا    
 جدع أنفه : قطعه  ،  بقر جوفه : شقه  .   ٘
م : هجم  ، المجر : الكثٌر .   ٙ  كانٌنا : قائد جٌش إٌطالٌا الذي هاجم لٌبٌا ، تقحَّ
 . 79ٗدٌوان الرصافً  ص  /    7
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 فأيٍــككككككككـد ٔأفككككككككٕاِ انًكافــككككككككـع قَٔٓككككككككا
 

 
 

 ذًكككككككط عهٛٓكككككككا انُكككككككـان كانٕاتكككككككم انٍـكككككككـكة
 

 ٔككككككٕاع  يككككككٍ ٌككككككؽة انكككككككـاٌ ذككككككككٓا
 

 ٔذٍُـــككككككككـفٓا ٍَككككككككف انككككككككى٢ول نهٓٙككككككككة 
 

 ـككككككككخ ذهذًكككككككٙ فٛٓــكككككككـا عّكككككككٛاً ٔتككككككككهج
 

 فككككك٣ ٚاتٍكككككاً أتقكككككد ٔنكككككى ذثككككك  يكككككٍ نٚكككككة 
 

حُزخه٢ رٖ َٓحى حُؼ١َٔ ك٢ ٓيف ٜٓطل٠ حٌُٞر٢ِ٣َ ك٤ٖ كظق رِـَحى كبٗٚ ؿؼَ حُوظ٠ِ ١ؼخٓخ  ٤١زخ  أٓخ ػزي 

ُِٞكٕٞ ، ٍٝٛٞ أػَ أهيحّ حُو٤َ ك٢ هِٞرْٜ ، ٝحُٜٔخّ ك٢ ػ٤ْٜٞٗ ٝآًحْٜٗ ، ٝح٤ُٔٞف ك٢ ٍهخرْٜ ، ٝحَُٓخف ك٢ 

ٛيٍْٝٛ ...
ٔ
 

 يككككٍ فككككم  ظككككُٛ انكككككافهٍٚ ٔقــككككـك ـــككككـكخ
 

عككككككككككا قككككككككككر٣ْى نهككككككككككٕؼُ ـٕككككككككككثاً    4يًه 
 

 ـرــــكككككـًد قهٕتٓــكككككـى ٌــــكككككـُاتم ـٛــكككككـهّ
 

 ٌٔككككككككككككككٓايّ أتٕككككككككككككككانْى ٔانًٍككككككككككككككـًعا 
 

 ـطثكككككد ٌكككككٕٛف انُٕكككككه فكككككٕط ن ٌٔكككككٓى
 

ككككككككككٕا يٕكككككككككككهعا   3فرًًٛككككككككككٕا ؼكككككككككككشاً ٔأي 
 

 ٔكككككككهٗ انقُكككككككا ٔكككككككثؽاً تًؽكككككككهاب انط هكككككككٗ
 

عا  خ انفكككككككككككٔق ذٙككككككككككه   2ٔقعككككككككككا فع ف ككككككككككها
 

 فكأًَــككككككككـا ْاياذٓــككككككككـى قـككككككككـك أٔثـككككككككـؽد
 

 ذ٣عثــكككككككككككـٓا انكًـكككككككككككـاج ذٕنعككككككككككككاأككككككككككككهاً  
 

أٓخ أػَ حُٜيٍ ح٧ػظْ ٝؿ٤ٞٗٚ ك٢ ح٧ػيحء كوي أؿخى حُ٘خػَ ك٢ ٝٛلٚ ، كـ٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٓلخرش ًز٤َس ١ِؼض 

ك٨ٔص حُٔٔخء ، ُِٝٗض ػ٠ِ ح٧ٍٝ كخكظٞطٜخ ٝأرخىص ح٧ػيحء  ، ُٝٔؼخٕ ٤ٓٞف ح٤ُِٖٔٔٔ ؿط٠ ػ٠ِ ًَ ُٔؼخٕ 

 حُٜٔخّ حُٜٔ٘زش رٌؼَس ػ٠ِ ح٧ػيحء ٓطَ ؿ٣َِ ٝٝحرَ ٓٔظَٔ:، ٝهٜق حُٔيحكغ ٣٘زٚ هٜق حَُػٞى ، ٝ

 ٔككككككككككأٌ ْاذٛــكككككككككـم انعٛكككككككككَٕ ٌكككككككككـؽاتح
 

 ٚهعكككككككككككد ففكككككككككككـهط ـًٛـكككككككككككـٓا ٔذقّكككككككككككعا 
 

 ٔككككككككككأٌ ْاذٛــكككككككككـم انٍكككككككككـٕٛف تكككككككككٕانط
 

 
 

عكككككككككككا  ً  ذ ّكككككككككككٗ تٕانقٓكككككككككككا انثكككككككككككهٔط انه 
 

 ٔككككككككككأٌ ْاذٛــكككككككككـم انًككككككككككافع ٔانكككككككككٕـٗ
 

 5نعكككككككككك ذقٕكككككككككف تانٍكككككككككـؽاب ٔنعهعكككككككككا  
 

 ظٍككككككككٕيٓىٔككككككككأٌ ٔقكككككككع انُثككككككككم فكككككككٕط 
 

 6ٔتككككككككككمل ٍٚــككككككككككـػ ٌـــككككككككككـؽاتّ يررثعككككككككككا  
 

ُٝؼَ ػزي حُزخه٢ أػـزٚ ٌٛح ح٧ِٓٞد ك٢ ٝٛق حُؼيٝ ح١ٌُ ٗخٍ ح٠َُ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ  ٝحػظخى حٌٍُ ػ٠ِ أ٣ي٣ْٜ ، 

ٝٛخٍ حُٜٞحٕ ٓٔش رخٍُس ك٢ ك٤خطٚ ، ٣ٝٔوَ حُ٘خػَ ْٜٓ٘ ك٢ ٓيكٚ أكٔي حُلخَٟ رٖ ٓلٔي حٌُٞر٢ِ٣َ ، ح٧م 

ًلَْٛ ، ٣ٝئٓ٘ٞح رخُي٣ٖ حُو٣ْٞ ػ٠ِ ٣ي ح٧ًزَ ُٜٔطل٠ ، ٣ٝظٔخءٍ : أٓخ إٓ ُْٜ إٔ ٣َٓٞح ٬ٓكْٜ ٣ٝظًَٞح 

ح٣َُُٞ حُٜٔخّ ، ٝٛٞ ح١ٌُ هخطِْٜ كؤرخى ْٜٓ٘ حٌُؼ٤َ ، أّ أْٜٗ حػظخىٝح ًٍ ح٧َٓ ٝؿَ حُو٤ٞى ؟ أّ أػـزْٜ إٔ طٌٕٞ 

                                                             
 . 1ٔــ  1ٓ، ص /  ٔالروض النضر ج    ٔ
 ممرعا  : مخصباً .   ٕ
ٖ
 وسهم كانت القبور مؤواهم .المعنى : لما علت السٌوؾ رإ 
لى : جمع ُطلوة : بٌاض الصبح  .  عفرت  : اختلطت بالتراب .   ٗ  الطُّ
ت .   ٘  لعلع الرعد : صوَّ
 سحَّ : انصبَّ متتابعـاً .   ٙ
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ُلْٜٞٓ ١ؼخّ حٍُ٘ٔٞ ؟ أّ ٍؿزٞح إٔ ٣ٔٞطٞح رطؼٖ حَُٓخف أٝ َٟرش ح٤ُٔٞف أٝ طي٤َٓ حُٔيحكغ ر٤ٞطْٜ ؟ .. إ 

رطْٜٞٗ كظؼخٗن أك٘خءْٛ ، ٝحُيٓخء طظيكن ْٜٓ٘ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ًؤٜٗخ كَِ كَٔحء ، ٝحُلَٓخٕ  حُٜٔخّ طوظَم

رو٤ُٜٞخ ح٤ٛ٧ِش طٌَ ػ٤ِْٜ كظِكق ح٧ٍٝ ٖٓ طلظٜخ كَهخ  
ٔ
 : 

 أنككككككككككى ٚككككككككككأٌ نهكفككككككككككان أٌ ٚٓركككككككككككٔا تككككككككككّ
 

 ٔفكككككككٙ ككككككككم قفكككككككه يكككككككٕؼُ نٓ كككككككى  قثكككككككه 
 

 فًككككككككككا تككككككككككانٓى  ا ٢ أَعككككككككككُ هللا ؼككككككككككانٓى
 

 4فكككككه  نقككككك عًٛككككد أتٕككككانْى أو ْٔككككٗ ان 
 

 ٚؽثــكككككككككـٌٕ أشقكككككككككال انؽكٚكككككككككك ٔقرهــــكككككككككـٓى
 

 ٔقكككككك َاتـــكككككـٓى ٘كككككعف ٔؼأنــكككككـٓى ٘كككككه 
 

 أ٘كككككككككاقد عهكككككككككٛٓى قٔنْكككككككككى ٔقٚكككككككككانْى 
 

 
 

 فهايككككككٕا فٙككككككاء اٞنٖ فاـرككككككانٓى أٌككككككه
 

 أو افرفككككككككككككهٔا أٌ انٍُكككككككككككككٕن إلا ــكككككككككككككـىا
 

 نٓــككككـا كككككم ٚــككككـٕو فككككٙ نؽٕيــككككـٓى ٔكـككككـه 
 

 أو أععثـــكككككككككككككـٓى أٌ انعكككككككككككككٕانٙ كأَكككككككككككككـٓا
 

 3نــككككـٓى كفككككاً ٔيككككٍ أـمْــــككككـا انعًككككهذًككككك   
 

 أنكككككككى ٚكككككككثكٓى ٘كككككككؽم انٍكككككككٕٛف عهككككككككٛٓى
 

 2ٔقكككككك قٓقٓـكككككـد ؼًكككككه انًككككككافع ٔانٍكككككًه 
 

 ٔفكككككككٙ كـكككككككـم ٚــكككككككـٕو نهٍــكككككككـ٣ٌم أيكككككككـح
 

 تأعُاقــكككككـٓى ا ْكككككم ككككككاٌ تُٛــكككككـٓى ِــكككككـه   
 

 ٔفككككككككٙ كككككككككم ٚـــككككككككـٕو نهٍككككككككـٓاو ذعـككككككككـاَ 
 

 5تأؼّا ــككككـٓى ا ْككككم إَككككـٓا نهؽّككككا ٔككككٓه 
 

 نهكيـــككككككككـاء ذككككككككـكف  ٔفككككككككٙ كككككككككم ٚـــككككككككـٕو
 

 عهككككٗ اٞنٖ ْككككم ْككككم٘ انكككككيا ؼهككككم ؼًككككه 
 

 ٔفكككككككٙ ككككككككم ٚكككككككٕو نهعُــكككككككـاط ذٕــكككككككـاْهٕ
 

  6نكككككٟنٖ أنظــككككككـاف ٔنهفــكككككـاني انكككككككـه   
 

ٛـ /  رؤِٓلظٜخ  ٣ٕٝٔ1ٜٔق حُ٘خػَ ٓلٔٞى ٓخ٢ٓ حُزخٍٝى١ حُلَد حُظ٢ ىحٍص ر٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحَُّٝ ٓ٘ش / 

، كـٞ حُٔؼًَش ٢ِٓء رخ٤ُٔٞف ٝحَُٓخف ٝحُٔلخٍر٤ٖ حُ٘ـؼخٕ ٝحُو٤ٍٞ حُٔيٍرش ػ٠ِ حُوظخٍ ، ك٤وٍٞ 
7
 : 

ٕ  إ٢ ٌــككككككككككـًٓه٘ ٔقا٘ككككككككككة  فكككككككككك٣ ظكككككككككك
 

ً ه٘ ٌٔكككككككككككككككككاتػ    ـكككككككككككككككككـ  ِ    ٢ٔ8 أنٖ إ٢ 
 

 ٌُٖٝ ٤ًق ًخٗض حُٔؼًَش طيٍٝ ؟

 ٣وٍٞ حُزخٍٝى١ ك٢ حُو٤ٜيس ٗلٜٔخ :

 يككككككككككككافعُا َٕكككككككككككة انعككككككككككككا ٔيّكككككككككككاذُا
 

 قٛككككككككككاو ذهٛٓككككككككككا انٕافُــككككككككككـاخ انقككككككككككٕانغ 
 

                                                             
 . 9ٙــ  9٘ص /   ٔالروض النضر ج    ٔ
 وهى الفكر : ضعؾ التفكٌر .   ٕ
 العوالً : الرماح ، فالرماح تجد لهم وتقصؾ أعمارهم .   ٖ
نه ضحك كؤن لمعان السٌوؾ وهً تفجر الدماء من أجسادهم ، وقصؾ المدافع للقذائؾ ، والرماح تنشب فً األجساد فتخترقها وٌنبثق الدم ، كل هذا كؤ   ٗ

 ضحك وقهقهة . وقد أحسن الشاعر فً الطباق الذي أورده ) ٌبكهم ، ضحك السٌوؾ ( ..
 م صهراً  لألحشاء .ومن عادة الصهر ومعانقة أنسبائه فلربما كان السه   ٘
ٙ
 العتاق : األصٌلة من الخٌول ،  إرجاؾ : اهتزاز ، الكّر: الهجوم بعد الهجوم .   
7

 . 9ٔدٌوان البارودي  ص   
 الشمري : الشجاع المجرب ، الماضً فً األمور .   1
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كٖٔ ٣وَأ ٌٛح حُز٤ض ٣ظٖ حُٔيحكغ ك٢ ح٧ٓخّ ، ٝهي طٌٕٞ ًٌُي ، ُٝؼَ ٓيٟ ٤ٍٜٓخ هزَ ٓجش ػخّ ًخٕ ه٤َٜح  ، 

كظَري حُؼيٝ، ػْ ٣زيأ حُـ٤ٖ رخُٜـّٞ كظٜزق ٍٝحءٙ ، أٝ ط٠َد ك٢ كخٟطَ حُـ٤ٖ ٧ٕ ٣ـؼِٜخ أٓخٓٚ ط٠َد 

كخُش حُيكخع أٍطخٍ حُؼيٝ حُٜٔخؿْ ، كظ٠ اًح حٗظ٠ٜ ىٍٝٛخ أػ٤يص ا٠ُ حٍُٞحء ُظزيأ حُلَد رخُٔ٘خس ٓيحكؼ٤ٖ ، أٝ 

ؤٗٚ حُلَٓخٕ ٜٓخؿ٤ٖٔ . ٝؿٞ حُٔؼًَش ٓ٘لٕٞ رخُيهخٕ حُٔ٘ؼوي كٞم ٍإّٝ حُـ٤٘٤ٖ ًؤٗٚ ٓلخرش ٓٔطَس ، أٝ ً

 هطؼش ٖٓ حُؤخٕ ...

 أنككككككككى ذككككككككه يعقــككككككككـٕق انكـــككككككككـاٌ كأًَككككككككا
 

 1عهككككككٗ عككككككاذ  انعككككككٕواء يُككككككّ ٌككككككها ػ  
 

 ٔقككككككككك َّككككككككأخ نهؽككككككككهب يىَككككككككح قٍككككككككطم
 

 4نٓــكككككككـا يٍــكككككككـرٓم تانًُٛــكككككككـح ناِكككككككـػ  
 

 ٍَ أٓخ حُٔيحكغ ػ٘ي ٗٞه٢ ك٢ٜ أٓٞى كي٣ي٣ش ٓلُٔٞش ػ٠ِ ػـ٬ص ك٢ أػخ٢ُ حُـزَ ، ط٘ظَ ا٠ُ حُٔوخط٤ِٖ ٖٓ ػ

طظَهذ هظخُْٜ ، كبًح ؿخء ىٍٝٛخ ُأٍص ٝػخٍص طٜذ حُٔٞص ػ٠ِ ح٧ػيحء ، ػْ طٌٔض حٗظظخٍح  ُٔؼَكش أػَ هٌحثلٜخ 

ؼٞى رؼي ًُي ٝطلخؿت ح٧ػيحء روٜلٜخ ح١ٌُ ٣ظزؼٚ ، ٝهي ٣ؼ٤يٛخ حُٔوخطِٕٞ ا٠ُ حٍُٞحء ٣ٝوزجٜٞٗخ ٍٝحء حُٔخطَ ُظ

حُيٓخٍ ٝحُٔٞص ٣وٍٞ 
ٖ
 : 

 ؼًرككككككككّ نٛـككككككككـٕز يككككككككٍ ؼكٚككككككككك ذهكككككككككىخ
 

 
 

 عهكككككككككٗ ععكككككككككـم  ا ٔاٌــكككككككككـرعًعد ذرهقكككككككككة
 

 ذصككككككككككٕن ٔذٍككككككككككرأَٙ ا ٔذُككككككككككأٖ ٔذككككككككككك َٙ
 

 2ٔذ ككككككمٔ تًككككككا ذ  ككككككماٖ ا ٔذهيككككككٙ ٔذُّككككككة  
 

ا٠ُ حُٔذ ٝحُ٘ظْ حُٔوٌػ٤ٖ ، ٣ٝيهَ ك٤ٚ حُِّٞ ٝٛٞ ًًَ حُٔؼخُذ ٝطؼيحى حُؼ٤ٞد ، ٝهي ٣َٜ  : حُٜـخء    هخٓٔخ  :

 ٝحُظؤ٤ٗذ ٝحُظٞر٤ن ٝحُٔو٣َش ٝحُ٘ٔخطش ، ٝهي ٣ٌٕٞ ٓخى٣خ  ك٤ٔخ  ، أٝ ٓؼ٣ٞ٘خ  ُهـِو٤خ  ..

 ــ ٛـخء حُٔلظ٤ِٖ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ .ًٌَٔٝٓ٘ ك٢ حُٜـخء : 

 ــ ٛـخء حُٜـ٤٣ٖٞ ٝؿ٤َْٛ .ٕ 

 ــ حُوٞٗش ٝحُلخٓي٣ٖ ٖٓ حُؼَد ٝح٧طَحى .ٖ 

 ٛـخء حُٔلظ٤ِٖ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ : 

٣ِٜأ ٗٞه٢ ك٢ ه٤ٜيطٚ ) طل٤ش ُِظَى ( 
٘
ٖٓ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ، ٣ٜٝلْٜ رؤْٜٗ ٫ ٣ؼزظٕٞ ك٢ حُٔؼًَش ، ٝرؤٕ أٓطُْٜٞ  

٠ حٓظخٗزٍٞ ك٤ٜلْٜ رخ٩ُٝ ُؼذ أ١لخٍ ، ٝرؤْٜٗ ًؼ٤َٝ ح٧ك٬ّ ه٤ِِٞ حُلؼخٍ ، ٣ٝٔوَ ْٜٓ٘ ك٤ٖ ٣زلَٕٝ اُ

 :حُؼخثْ

 ٢ٔ1 ذككككككككككككن٘ نٓكككككككككككا انعقككككككككككك٣ء كُٓكككككككككككا   يُٓككككككككككا أيككككككككككٕن ذٙـككككككككككـؽم انٕثٛـككككككككككـاٌ

                                                             
 السرائح : جمع سرٌحة ، وهً القطعة من الثوب ، والمراد : قطع الدخان .   ٔ
 لؽٌمة   .   القسطل : الؽبار .   راشح : سائل وناضح .المزنة : ا   ٕ
 . ٙٓٔص /   ٔدٌوان شوقً ج   ٖ
ٗ

بقنابلها ) وفً  فً الدٌوان : تؽدو وتؽدى ، واألصح تؽذو  وُتؽذى : أي تطعم األعداء مما تؤكل ، فطعامها القنابل ، وإذا قذفت  األعداء فكؤنها تؽذوهم   

 هذا ما فٌه من السخرٌة ( .
 / . 1ٕ٘ــ 1ٕٓسبق ذكرها ، وهً فً دٌوانه ج     ص /   ٘
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 فٍككككككككم نٔذككككككككه  ٌٔككككككككم ْافككككككككاي عُٓككككككككا
 

 4فككككككككككك ٌ نكًٚٓــكككككككككككـا انفثكككككككككككه انٛقُٛكككككككككككا  
 

ًٔخ ٣ٔوَ ْٜٓ٘ ك٤ٖ ِٛٓٞح ك٢ ٓؼًَش ) ١َٗخٝ ( كْٜ ؿز٘خء ٗي٣يٝ حُِٜغ ٝحُوٞف ، ٣َرٕٞ هزَ حُِ٘حٍ ، ٣ِٝٔذ 

رؼ٠ْٜ رؼ٠خ  ، ٫ٝ ٣َهزٕٞ ك٢ أٗلْٜٔ ٍكٔش ٫ٝ أٓ٘خ  ، طٌخى هطخْٛ طٔزن حُزَم َٓػش 
ٖ
. 

ٝإٔ ٓلْٜ٘ حُلَر٤ش ًحص أػَ  ٣ٝٞروْٜ حُ٘خػَ ػ٠ِ ح٤ٔٗخهْٜ ٍٝحء أك٬ْٜٓ حُِحثلش ، كوي حىػٞح إٔ ؿ٤ْٜ٘ ه١ٞ ،

ًز٤َ ، ٝإٔ هخثيْٛ ؿٍٞؿ٢ ًٝ هٞس ٝػِّ ٝكْٜ ..ٝأْٜٗ ــ إ حهظَرٞح ٖٓ حُليٝى ػخٍحُ٘خّ ػ٠ِ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، 

ٝحٗظَٜ ح٤ُٞٗخٕ ىٕٝ هظخٍ ، ٣وٍٞ 
ٗ
   : 

 فٛكككككا قكككككٕو أٚكككككٍ انعكككككُٛ فًٛكككككا وعًرــكككككـى
 

 5ٔأٚككككككككٍ انعككككككككٕان٘ ٔانكككككككككفاع انًهكككككككككة  
 

 ٔانؽعككككككٗٔأٚككككككٍ أيٛككككككه انُككككككاي ٔانعككككككىو 
 

 
 

 ٔأٚككككككككٍ نظـــككككككككـاء فككككككككٙ اٞيٛككككككككه يفٛ ككككككككة
 

 ٔأٚكككككككٍ ذفكككككككٕو ذٍــكككككككـرثٛؽٌٕ قٌٔــكككككككـٓا
 

 6ٔأٚككككككككٍ عٕاتــككككككككـاخ نكــككككككككـى ذرــككككككككـٕشة  
 

ٝح٣٩طخ٤ُٕٞ ك٢ ٍأ١ حُـَد ، ًٔخ ٣وٍٞ حَُٛخك٢، رُِٔ٘ش حٌُِذ ، ٣٘و٠ٕٞ حُؼٜي :
7
 

 فككككككككك َٙ أنٖ انطهٛككككككككككاٌ يككككككككككُٓى تًُككككككككككىل
 

 ٚعاكككككك  ـكككككـ ْٔكككككى ٚ هَٔكككككّ ـكككككـ يُكككككىل انكهكككككة 
 

 فهكككككككك٢ْٕى نككككككككى ٚككككككككُقٗ انعٓككككككككك َككككككككاقٗ
 

 ٢ٔ ٘كككككككاع ؼككككككك  فكككككككٙ ٚكككككككهاتهً ان كككككككهب 
 

َٝٗحٙ ٣ٔزؾ ػ٤ِْٜ ــ ُ٘يس حِٗػخؿٚ ْٜٓ٘ ــ ٛلخص ٤ٟٝؼش ، كْٜ ٓوخ٤ٗغ ، ٍٝث٤ْ أٓخهلظْٜ هي أؿ٠ذ هللا ك٤ٖ 

 رخٍى ٛـْٜٞٓ ػ٠ِ ١َحرِْ ٝك٠ْٜ ػ٤ِٚ :

 ٔٚكككككككا يعّكككككككه انطهٛكككككككاٌ قثؽكككككككد يعّكككككككهاً 
 

 ٢ٔ8 كُكككد ٚكككا ِكككعة انًفاَٛكككس يكككٍ ِككككعة 
 

 ٔيككككككا قعككككككٕج "انثاتككككككا"  نكككككككى يٍككككككرعاتح
 

 فقككككك أـٙثـككككـد ٚ ٕاكــككككـى ـٛــككككـهج انككككـه ب 
 

، ٣يػٕٞ حُٔي٤ٗش أَٛ ٤ُز٤خ ، ْٝٛ أَٛ هي٣ؼش ٌَٝٓ ٣ٝ٘ظي ك٢ طٞر٤ن حُـَد ، كْٜ ؿ٤ٔؼخ  ٓ٘ظًَٕٞ ك٢ ا٣ٌحء

، ٝهي ؿِوض ٝحُوظَظ٘يهٕٞ رٚ ا٫ أىحس ُِـٜذ ٝحُل٠خٍس ىػٟٞ ًخًرش ، كْٜ ١خٓؼٕٞ هظِش ، ٝٓخ حُؼِْ ح١ٌُ ٣

 هِٞرْٜ ٝٛخٍص هخ٤ٓش ًخُلـَ :

 ٔيككككككا ٚ ـككككككم انطهٛككككككاٌ تانككككككمَة ٔؼكككككككْى
 

 
 

 ٔنكككككككككٍ ظًٛككككككككع ان ككككككككهب ٚ ـككككككككم تانككككككككمَة
 

                                                                                                                                                                                                          
 كنه الشًء : حقٌقته وجوهره .   ٔ
 روتر :  روٌتر  ، وهافاس : وهما وكالتان عالمٌتان لألنباء .   ٕ
 / . وٌمكن العودة إلى األبٌات فً الوصؾ . ٖ٘ــ  ٕ٘ص /   ٔدٌوانه ج    ٖ
 / . 7٘ــ  ٙ٘ص /    ٔدٌوانه ج   ٗ
٘

 المركب : الدفاع براً وبحراً . الدفاع    
 االستفهام فً األبٌات للسخرٌة واالستهزاء .   ٙ
 / . 1ٔٗــ  71ٗدٌوانه  من قصٌدة ) إلى الحرب ( ص /    7
 المخانٌث : جمع مخنث وهو المتكسر   .   وتخنث : أتى بما ٌشبه كالم النساء لٌناً ورخامة .   1
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 أٚككككككا وعًككككككاء ان ككككككهب ْككككككم يككككككٍ ق٢نكككككككح
 

 نكككككككككٚكى عهككككككككٗ ـٛككككككككه انفكٚعككككككككح ٔانكككككككككمب 
 

 ذقٕنكككككككككٌٕ إٌ انعٕكككككككككه عٕكككككككككه ذًككككككككككٌ
 

 1أيككككككٍ لنكككككككى قرككككككم انُفككككككٕي تكككككك٣ لَككككككة   
 

 ٍككككككٕءأفككككككٙ انؽكككككك  أو فككككككٙ انعهككككككى أٌ ٢ٚ
 

 كًككككككككككٕٚفعهكى ِككككككككككٍ ا٠ـككككككككككانج نهٍككككككككككهة  
 

 ْٔكككككككم أـهفكككككككد ْكككككككم٘ انعهكككككككٕو قهكككككككٕتكى
 

 تأـطٛكككككككح قككككككككخ يكككككككٍ انؽــكككككككـعه انٕكككككككـهة 
 

 ككككككككمترى فككككككك ٌ انعٕكككككككه عٕكككككككه يطكككككككايع
 

قكككككككـك  نٓكككككككا اٞٔقاض تانٕكككككككانو انعٙككككككككة    4ذـ 
 

ٝهي َٓ ٓؼ٘خ ك٢ حُٞٛق ٓخ كؼِٚ ) ًخ٤ٗلخ ( هخثي ح٣٩طخ٤٤ُٖ رخ٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ٔخء ٝح١٧لخٍ ك٤ٖ َٛد أٓخّ حَُؿخٍ 
ٖ
 .

ٖ
. َٝٗحٙ ٣ٌٍَ رؼٞ حٌُِٔخص حُلخك٘ش ك٢ ٛـخء حَُٜد ٝحُزِـخٍ ، كْٜ أ٫ٝى حُِٝح٢ٗ ٝحُٔوخ٤ٗغ ٝحُظ٤ّٞ حُظ٢ 

ؼَُ ، طوٞىٛخ ٜٗٞحطٜخ   ُٔ حُظ٢ ٜٛٔخ إٔ طِ٘ٝ ىٕٝ طل٤ٌَ رخُ
ٗ
: 

 عهٕض انٕكككككككككككهب ٔانثه كككككككككككان أ٢ٔق انىٔاَكككككككككككٙٚكككككككككككا
 

 نكككككككى ٚككككككككٍ إٚــككككككككـعاقكى تكككككككانؽهب ـٛكككككككه انٓمٚـككككككككـاٌ
 

 5فككككككككاذهكٕا ا٠ٚعككككككككاق ٚاأتُككككككككاء ؼًـككككككككـهاء انععككككككككـاٌ 
 

 ٔذىٚ كككككككككٕا ا ٚكككككككككا يفاَٛكككككككككس ا تأوٚـكككككككككـاء ان كككككككككٕاَٙ
 

اٌ ٔا كككككككككـىا  إًَكككككككككا أَرــــكككككككككـى ذٛــكككككككككـٕي أٔنعكككككككككد تانُــا
 

حُوٜش حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٗؼَ حُلَٝد ػ٠ِ ٗٞع ؿي٣ي ك٢ حُٜـخء ٝٓ٘وق ــ إ ٗخء هللا طؼخ٠ُ ــ ك٤ٖ ٗيٍّ ظخَٛس 

 ٍأ٣٘خٙ ك٢ ٗؼَ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ًُٝي ٖٓ ه٤ٜيس حُ٘خػَ ٓؼَٝف حَُٛخك٢ ) ح٤ُ٘طخٕ ٝحُط٤ِخٕ ( ك٢ ى٣ٞحٗٚ .

َٟٝٗ حُ٘خػَ كخكظخ  ك٢ ه٤ٜيطٚ ) كَد ١َحرِْ ( 
ٙ
٣٘٘غ ػ٠ِ ح٣٩طخ٤٤ُٖ ٓخ كؼِٞٙ رخُ٘ٞم ٝحُ٘ٔخء ٝح١٧لخٍ  

ٔؼ٤َ ، ٝكَم ُِيٍٝ ، ٝحٓظل٬ٍ ٌَُ حُٔلخٍّ ، َٗحٙ ٣ٔؤٍ حُٔطَحٕ ــ ًٔخ ٓؤُٚ حَُٛخك٢ ــ ُٔخًح ٖٓ ًرق ٝط

: اٗٚ حُؼيحء ُ٪٬ّٓ أ٣٘ٔخ ٝؿي ٖٝٓ ؿ٤ٔغ د ٧ٗٚ ٓؼَٝفرخًٍض ٝك٤٘ش حُط٤ِخٕ ٝاؿَحْٜٓ ؟ ُْٝ ٣٘ظظَ حُـٞح

 حُـٞحٗذ ... ٣وٍٞ كخكع  :

 تكككككككككككان  انًطكككككككككككهاٌ فكككككككككككٙ أعًكككككككككككانٓى
 

 انقكككككككككككٕو ع٣يككككككككككككا  فٍكككككككككككهِٕ : تككككككككككككان   
 

 أتٓـككككككككككككككككـما ظاءْككككككككككككككككـى إَعٛهككككككككككككككككـٓى  
 

 ميككككككككككهاً ٚهقككككككككككٙ عهككككككككككٗ اٞنٖ ٌـككككككككككـ٣يا 
 

هاككككككككـٕا عككككككككٍ أفكككككككك  انّككككككككهط ان)٣يككككككككا  كّككككككككككفٕا عككككككككككٍ َٛككككككككككح ان ككككككككككهب نُككككككككككا  ٔظا

                                                             
ٔ

 / : 1ٌٗٗكرر الشاعر هذا المعنى كثٌراً ، ومن ذلك قوله فً قصٌدته الرائٌة ج  ص /    

 ٌقولون هذا العصر عصر تمدن     فما باله أمسى عن الحق مزورا  .                        
 األوداج : جمع وَدج وِوداج : وهو عرق فً العنق ٌقطعه الذابح فال تبقى معه حٌاة .   ٕ
 . 1ٌٖٗدة الرائٌة بعنوان ) فً طرابلس ( ص القص   ٖ
 . 9٘ٗمن قصٌدة ) أنشودة الحرب ( للرصافً  دٌوانه ص    ٗ
 اإلٌعاد : التهدٌد والوعٌد .   حمراء العجان : كناٌة عن األعاجم . ٘
ٙ

 . 1ٕٖــ  1ٖٓدٌوان حافظ إبراهٌم  ص    
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 فقهأَاْككككككككككككككككا ٌـكككككككككككككككككـطٕناً يكككككككككككككككككٍ قو  
 

 
 

 أقٍـكككككككككـًد ذهكككككككككرٓى انّكككككككككهط انرــكككككككككـٓايا
 

هظ٬ْٛ طيٍ ػ٠ِ ًَْٜٓ !! رَ اْٜٗ ك٢ ٌٛح ٣ٝٔوَ حُ٘خػَ ٖٓ َٛٝرْٜ ح٣َُٔغ أٓخّ ح٤ُِٖٔٔٔ ، ٖٝٓ إٔ ًؼَس 

٣يػْٞٛ ا٠ُ طٌَحٍ ٓؼَ ٌٛح  حُلَحٍ طًَٞح ُِٔوخط٤ِٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٢ُ٘ء حٌُؼ٤َ حُٔل٤ي ، ٣ِ٣ٝي ك٢ حُٔو٣َش ك٤ٖ

 :حُلؼَ

 ـث ـــككككككككككككـهٔا) فكرككككككككككككٕن( عُككككككككككككا إَككككككككككككّ
 

 
 

 أقْككككككككككُ انعـــككككككككككـانى ؼـــككككككككككـهتاً َٔ)ايككككككككككا
 

 أقْكككككككككككككككككُ انعانكككككككككككككككككـى نًكككككككككككككككككا أٌ نأٔا
 

 انعككككككككه٘ انُعايكككككككككاظّٛككككككككّ ٍٚككككككككث  فكككككككككٙ  
 

 نككككككككككى ٚقكككككككككككف فككككككككككٙ انثكككككككككككه إ٢ نٚصًكككككككككككا
 

 ٍٚككككككككككككككهى اٞنٔاغ أٔ ٚهقككككككككككككككٙ انىيـككككككككككككككـايا 
 

 ؼــكككككككككككككـاذى انطهٛكككككككككككككاٌ قكككككككككككككك قهكذُـكككككككككككككـا
 

 يُؽككككككككككح َمكـــككككككككككـهْا عــككككككككككـاياً فعـــككككككككككـايا 
 

كككككككككككككـك ج  أَكككككككككككككد أْـكككككككككككككـكٚد إنُٛــكككككككككككككـا ع 
 

 ٔنثاٌـــكككككككككككككـاً ِٔـــكككككككككككككـهاتاً ٔٚعـــــكككككككككككككـايا 
 

 ٌٔــكككككككككككككـ٣ؼاً ككككككككككككككاٌ فكككككككككككككٙ أٚككككككككككككككٚكى
 

 ٚفـككككككككككـه٘ انع)كككككككككككـايا لا كككككككككككـ٣ل ف ــكككككككككككـكا 
 

 أكصكككككككككككككهٔا انُىْكككككككككككككح فكككككككككككككٙ أؼٛا ُكككككككككككككا
 

 ٔنتاَــكككككككككككـا إَٓكككككككككككا ذّـكككككككككككـفٙ انٍـكككككككككككـقايا 
 

 ٔأقًٛكككككككككككككٕا ككككككككككككككم ٚكككككككككككككٕو يٌٕــكككككككككككككـًاً 
 

 ّٚـــكككككككككككـثع اٞٚرـكككككككككككـاو يُـكككككككككككـا ٔاٞٚكككككككككككايٗ 
 

٣ٌٍَٝ ٝٛلْٜ رخُـزٖ ٝحُـيٍ ٝحٌٌُد ، ٝرؤْٜٗ ًظزٞح ػ٠ِ أٗلْٜٔ حُؼخٍ ك٤ٖ حىػٞح حُوٞس ٝحُ٘ـخػش ٝحُظخ٣ٍن 

ُْٜ ٖٓ ًُي ٢ٗء حُط٣َٞ ، ٤ُْٝ 
ٔ
 : 

 نٍككككككككككككد أقن٘ تككككككككككككد ذهعككككككككككككٗ أيككككككككككككح
 

 4يكككككككٍ تُكككككككٙ انرهٛكككككككاٌ أو ذهعكككككككٗ ٌكككككككٕايا  
 

 ذـككككككككككككـهم عـقثككككككككككككـٗ أيـككككككككككككـح ــككككككككككككـاقنج
 

 ذُكككككككككككس انعككككككككككـٓك ٢ٔ ذهعككككككككككـٗ انميككككككككككـايا 
 

 أعهُككككككككككككٕا انٙـككككككككككككـى  ٔنًككككككككككككا ٚفرؽككككككككككككٕا
 

 3قٛـــــكككككككككككـك أ فــكككككككككككـٕن ٔناء ٔأيـــكككككككككككـايا  
 

 قفُكككككككككككككٕا ذكككككككككككككانٚفٓى فكككككككككككككٙ قاعٓكككككككككككككا
 

ا فكككككككككٙ إشكككككككككهِ انًعكككككككككك ـ٣يكككككككككا   ٕـ ككككككككك  2ٔنيا
 

٣ٌٍَٝ حُٔؼ٠٘ ك٢ ٓ٘ظٞٓش  طٔؼ٤ِ٤ش ػ٠ِ ُٔخٕ حُٔلظ٠َ 
٘
: 

 قهٔككككككككاٌ تؽكككككككككه ذٕنــكككككككككـٕا
 

 يكككككككككٍ ؼٕيكككككككككح انًٛـكككككككككـكاٌ 
 

 نكككككككى ٚفهظكككككككٕا قٛكككككككك ِكككككككثه
 

 عككككككككٍ يٍككككككككثػ انٕكككككككككثٛاٌ  
 

 فككككككككٙ أٔظككككككككّ انفهٌككككككككـاٌ    ٔنكككككككككى ٚطٛقـكككككككككـٕا شثــكككككككككـاذاً 

                                                             
ٔ

 . 9ٕٖدٌوانه  ص    
ٕ

 اشابه ترسل إلى المرعى وال تعلؾ ، والمخاطب  ملكهم ) فٌكتور ( .سوام : جمع سائمة وهً كل إبل أو م   
ٖ

 أعلن الطلٌان ضم طرابلس وبرقة إلٌهم قبألن ٌفتحوها ، وهم ٌظنون سهولة هذا األمر ، واألظفور : الظفر .   
ٗ

 أساإوا إلى تارٌخهم القدٌم العرٌق حٌن قاموا بالعدوان والؽدر .   
/ .  وقد افترض  9ٕٔٔقالها الشاعر عقب ضرب األسطول اإلٌطالً لمدٌنة بٌروت انتقاماً من األتراك وذلك بعد نشوب الحرب الطرابلسٌة عام /    ٘

 الشاعر أن هذه الرواٌة تدور بٌن جرٌح من أهل بٌروت وزوج له اسمها لٌلى وطبٌب  ورجل عربً .
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 فّــككككككككككككككـًهٔا ٢َرقــككككككككككككككـاو
 

 يككككككٍ ـافككككككم فككككككٙ أيككككككـاٌ  
 

 ٌٔكككككككككٕقٔا ٔظكككككككككّ نٔيككككككككككا
 

 تانكــكككككككككككككـٛك نهعـــكككككككككككككـٛهاٌ 
 

 ذثكككككككاً نٓـــكككككككـى يكككككككٍ تُكككككككاخ
 

 فــكككككككككـهٔا يكككككككككٍ انعقثكككككككككـاٌ 
 

ٝحُ٘خػَ أكٔي حٌُخٗق ٣ظ٠َّ ٗخٍح  ٖٓ كَد حُزِوخٕ ٝأكؼخٍ حُٜ٘خٍٟ ح٩ؿَح٤ٓش ك٤ٞروْٜ ٝحٛلخ  ا٣خْٛ رؤَٛ 

حُو٠٘ ٝحُلـٍٞ ، ٝحُزـ٢ ٝحُلظي ٝكَٔ ح٧كوخى 
ٔ
 : 

 تانفُكككككافٓكككككم ككككككاٌ عٍٛكككككٗ ٚطهكككككة انصكككككأن 
 

 
 

 ْٔكككككم ككككككاٌ يكككككٍ أـ٣قكككككّ انث كككككٙ ٔانفركككككم
 

 أقــكككككككـه  تأ٘ ــكككككككـاٌ انُفكككككككٕي يهٕككــكككككككـى
 

 ٔيٍ كاٌ فٙ  ِم فقك لْة انّم 

 

ٝهي ٛـخ حرٖ حُوخف ح٢َُٓٝ حُٜل٤٣ٖٞ ك٤ٖ هَٔٝح أٓخّ ؿ٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝىهُْٜٞ حُؼخٛٔش طز٣َِ رٜلخص ػيس ، 

كْٜ ٍٝحكٞ ٣ٔزٕٞ حُٜلخرش حٌَُحّ ٝأَٛ حُٔ٘ش ، هِٞرْٜ ٛٔخء ًخُلـَ ، ٣ٌَْٜٛ حُ٘خّ ٧ْٜٗ ٣زطٕ٘ٞ ، ًٝٝ 

حُْٞٛ ، ٣َٕٝٝ حُلَحٍ ؿخ٣ش ح٠ُ٘ٔ ػوٍٞ ٟؼ٤لش ، حُوٍٞ ٖٓ ٛلخطْٜ ، ٝحُـزٖ ٖٓ ٓٔخطْٜ ، ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ػ٠ِ 
ٕ
 . 

 ًٔخ ٛـخ حُ٘خػَ ه٤َِ حُز٤َٜ حُ٘خٙ ٗخىٍ ٝأطزخػٚ كوخٍ ػ٘ٚ :

 أظكككككككككم يهكككككككككٕ  انععكككككككككى َكككككككككاقن اٌكككككككككًّ
 

  3 هكككككككككٕو ـّكككككككككٕو نهًٕاشٛككككككككك  َكككككككككاقٗ  
 

أٓخ حُ٘خػَ ح٣َُ٘ق كظق هللا حُٔظ٢ُٞ كوي ُؼٖ حُ٘خٙ ٧ٗٚ ٣ٜيّ ًَ ٓخ طَٜ ا٤ُٚ ٣يٙ ، ٝإٔ ؿ٘ٞىٙ ُٜٞٙ ٣لَهٕٞ 

ٝحُز٤ٞص  حٍُِع
ٗ
 : 

 ٔيكككككككككككم أذكككككككككككٗ ِكككككككككككٓه ظًكككككككككككاقٖ اٞٔل
 

 قكككككككككككككك وؼككككككككككككككف انًهعككككككككككككككٌٕ نهًعككككككككككككككٕل 
 

 يكككككككككككٍ تعكْــكككككككككككـا ظكككككككككككاء نّكككككككككككٓه ؤن
 

 ٔ٘كككككككككككككككككـه تانككككككككككككككككككٔن ٔتانقٕـكككككككككككككككككـٕن 
 

 ٔظُككككككككككككِ ذُٓكككككككككككة فكككككككككككٙ اٞٚــكككككككككككـهاف
 

 ْٔككككككككككككككما يّـككككككككككككككـٕٓن تكككككككككككككك٣ ـكككككككككككككك٣ف 
 

 فككككككككككككأؼهقٕا انرككككككككككككٍٛ كككككككككككككما انثٛــككككككككككككـٕذا
 

 ٔأؼكككككككككككككهؤا ان هكككككككككككككح تكككككككككككككم ٔانقٕذكككككككككككككا 
 

كْٜ ًلخٍ ٝكـخٍ ، ٝا٠ُ حُـل٤ْ ٓآُْٜ 
٘
 : 

 فكككككككككككايرٟ انفُككككككككككككط يكككككككككككٍ أِـكككككككككككـثاؼٓى
 

 
 

 إنككككككككٗ انعؽككككككككٛى ٌككككككككانٔا فككككككككٙ أنٔاؼٓككككككككى
 

 يكككككككككٍ ٌكككككككككٕنَا ِكككككككككععاَُا قكككككككككك َىنكككككككككٕا
 

 كـــكككككككـى فاظــكككككككـه ٔكافـــكككككككـه قكككككككك قرهـكككككككـٕا 
 

                                                             
 . 17ٔدٌوان الكاشؾ  ص    ٔ
. والروافض والرافضة : فرقة من الشٌعة  97ــ  9ٙ. وفً هذا البحث الباب األول ص  9ٗ.  ونفحة الرٌحانة ص  9ٕٔ،  ص  ٖر ج خالصة األث  ٕ

فانفضوا عنه ورفضوه ، ولم أكتب القصٌدة هنا دفعاً   باٌعوا زٌد بنعلً وقالوا له تبرأ من الشٌخٌن أبً بكر وعمر ، فرفض وقال : هما وزٌرا جدي 
 . للتكرار

ٖ
 . 1ٖٗص   ٔالروض النضر ج   

ٗ
 / . ٘ٔ٘ــ  ٖٔ٘ص /   ٕالروض النضر ج   

٘
 . ٕٕ٘ص   ٕالروض النضٌر  ج   
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ٝٛـخ ٓ٘ـي حُيٍُٝ ك٤ٖ أٝهغ رْٜ ح٣َُُٞ أكٔي رخٗخ ٝأ٤َْٓٛ كوَ حُي٣ٖ حُٔؼ٢٘ رؤْٜٗ ٍؿْ ًٝلخٍ ، ٝأْٜٗ 

ظِٔش ١ٝٞحؿ٤ض ٝأٛلخد ٌَٓ ٝك٤ِش 
ٔ
 . 

ٌَّخٍٕٝ ٓوخىػٕٞ ؿزِٞح ػ٠ِ هٍٞ  ٝٗخٍ ح٤ُٜٞى ك٢ ٗؼَ أ٤ٖٓ رٖ هخُي حُـ٘ي١ ٤ٜٗزخ  ٖٓ حُٜـخء ٝحكَح  كْٜ : ٓ

حٍُِٝ ، ْٝٛ ًخ٧كؼ٠ طوِزخ  ًٝخُلَرخء ٝحُـٍٞ طِٞٗخ  ، ْٝٛ ٓلَس هٞٗش ٣ـٕ٘ٞ أٛلخد حُل٠َ ػ٤ِْٜ ، ْٝٛ 

٬ٓػ٤ٖ ؿز٘خء أٛلخد حَُرخ 
ٕ
 ٣وٍٞ : 

 ْٔـككككككـىفكٛككككككف ذهظككككككٌٕ ٔكككككككقاً تككككككانٕٛٓق 
 

 
 

 قــككككككككككـٕو ن ــككككككككككـاو يــككككككككككـ٣عٍٛ يُاكٛـككككككككككـم
 

 ككككككى تانهتكككككا ٌكككككؽثٕا لٚكككككم انفكككككهاب عهكككككٗ
 

 
 

 ذهكككككككم انكككككككث٣ق ٔككككككككى قكككككككانٕا نٓكككككككى ؤنكككككككٕا
 

أُو٤ض ه٘زِش ك٢ حُٔٔـي حُـخٓغ ك٢ حٓظخٗزٍٞ  1ٓ٘ٔٝك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش حُلخى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ َٜٗ طُٔٞ / ٤ُٞ٣ٞ / 

ػ٠ِ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي ٍٓخٛخ ؿٔخػش ٖٓ ح٧ٍٖٓ حُطخٗ٘خم ك٘ـخٙ هللا ٜٓ٘خ ، ٍٝحف ٟل٤ظٜخ ػٔخٕٗٞ ٍؿ٬  ر٤ٖ 

هظ٤َ ٝؿ٣َق 
ٖ

خ  ٓير١َ حُؼ٤ِٔش  ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ُػ٤ْٜٔ اىٝحٍى ، كًٌَ ٗٞه٢ ٌٛٙ حُٞحهؼش ٓخىكخ  حُِٔطخٕ ٝٛخؿ٤

ؿٍٞؿ٤ٚ ح٢ٍ٘ٓ٧ ، ٝٝٛلْٜ رؤْٜٗ أَٛ ؿيٍ ٝػٜخرش ٣ََٗس ػيٝس ُ٪٬ّٓ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٣ِػٕٔٞ إٔ ُْٜ كوخ  

ٌُٖٝ حُلن ٣٫ئهٌ رخُزـ٢ ٝحُظِْ ، اْٜٗ ٤ُٔٞح ٖٓ أطزخع ح٤ُٔٔق ُٝٞ حىػٞح ، كوي ىػخ ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ا٠ُ 

ح٬ُّٔ 
ٗ
: 

 ٍــككككككـٓى ان كككككككن عُككككككك ٣ٔذككككككـٓىنيككككككرٓى ت
 

 
 

ـــكككككككككـكاج   عٕاتـكككككككككـح ِــكككككككككـه نهٕــكككككككككـ٣ج عض
 

 ذثــككككككـهأ عٍٛـكككككككـٗ يُٓــــككككككـى ٔٔؽاتــكككككككـّ
 

 أأذثكككككككككاع عٍٛكككككككككٗ ل٘ انؽُكككككككككاٌ ظفــكككككككككـاج 
 

 ٚعــكككككككـاقٌٔ قُٚكككككككـاً ا ٢ ٚعــكككككككـاقٌٔ قٔنكككككككح
 

 
 

 نقكككككككك ككككككككمتد قعــكككككككـٕٖ نٓكككككككى ِٔــككككككككـكاج
 

 ٢ٔ ـٛككككككه فككككككٙ انكككككككَٛا ٢ٔ فككككككٙ ؼقٕقٓككككككا
 

 
 

 ٚــكككككككككـ٣ب انؽقـكككككككككـٕط ت كككككككككاجإلا قٛــكككككككككـم 
 

٣ٝو٤ْ أكي حُٞؿٜخء ك٢ َٜٓ كلَ ػَّ ٣ٌَُٔظٚ كخم حُظٍٜٞ رٌهخ  ٝآَحكخ  ــ ًٝخٕ ًُي أ٣خّ كَد حُزِوخٕ ــ 

ٝك٤ٚ أْٗ ٍٝهٚ ، ٣ُٝ٘ض حُٔخكخص رخ٧ٗٞحٍ ، ٝؿ٠٘ حُٔـٕ٘ٞ ٝحُٔـ٤٘خص ، ك٤ظؤػَ حُ٘خػَ حَُٛخك٢ رؼيّ 

٨ ح٧كخ٤ْٓ ٝطي٢ٓ حُوِٞد ٣ٝوٍٞ ٓئٗزخ  ٓٞروخ  حُٔزخ٫س ٌٛٙ ، كـَحف ح٤ُِٖٔٔٔ ٝآ٫ْٜٓ طٔ
٘
: 

 أٚهترٓـــكككككككككككـى تهؽُٓـــكككككككككككـا اَٞ ـــــكككككككككككـاو
 

 ؼٛـكككككككككككككككككـٍ أقيكككككككككككككككككد قهٕتُــكككككككككككككككككـا ا٢ٜو 
 

 فأقايــككككككككككككككككـٕا يعانــككككككككككككككككـً اَٞككككككككككككككككً
 

او    ؼر ككككككككككهقٓ انعـككككككككككـان تٛككككككككككُٓى ٔانككككككككككم 
 

 أ٘كككككككككؽكٕا أٔظككككككككككّ انٍككككككككككفاْح ٘ككككككككككؽكاً 
 

  6قككككككككككك تكككككككككككد يككككككككككٍ ـ٣نككككككككككّ اٞؼكككككككككك٣و 
 

                                                             
ٔ

 . ٓٔٔ،   والبحث : الباب األول ص    17ٖص   ٔخالصة األثر ج   
ٕ

 . ٗٔٔــ  ٖٔٔ،   والبحث الباب األول ص   7ٓ٘العصر العثمانً ص    
ٖ

 / . 7ٕٔــ  ٖٕٔحمٌد البنته عائشة ص / كتاب : والدي السلطان عبد ال   
ٗ

 ، من قصٌدته ) نجاة ( .  9ٖص   ٔدٌوان شوقً ج   
٘

 من قصٌدة ) عرس مصر ( .  7ٗٔدٌوان الرصافً  ص    
ٙ

 األحالم : العقول .   
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حُظ٬ّ ٝإ ًخٗض ح٧ٗٞحٍ ك٤ٚ طظ٧٨ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ، ٝحرظٔخٓخص حُوخث٤ٖٔ ػ٤ِٚ ٖٝٓ ك٠َٙ طيٍ ٌٛح حُؼَّ حًظ٘لٚ 

ح ػ٠ِ ٤ٜٓزظْٜ  ْٞ ٌَ ػ٠ِ ُئْٜٓ ٝؿَرظْٜ ػٖ ى٣ْٜ٘ ٝأٓظْٜ ، ًٝخٕ ٛٞص حُٔـ٤٘خص ٓٔـٞؿخ  كَى آ٫ّ حُوّٞ كز

 ك٢ حُزِوخٕ ٤ٜٓٝزظْٜ ك٢ ٛئ٫ء حُٔلٜخء :

 أٔقكككككككككككككٔا فٛككككككككككككّ نهٍككككككككككككهٔن ٌككككككككككككهاظاً 
 

 َــككككككككككـٕنِ انككككككككككث٣ق  ـككككككككككـ٣وعككككككككككى  يككككككككككٍ  
 

 لا  عككككككككككككهي ذكّككككككككككككه انهكككككككككككك و فٛككككككككككككّ
 

ككككككككككككـٍٓ ٌـككككككككككككـٓاو   عككككككككككككٍ َٛــككككككككككككـٕب كأَـ 
 

ـكككككككككككـد نهقـكككككككككككـٕو فٛكككككككككككّ قٛــكككككككككككـاٌ  ٔذ ُـ 
 

 أَككككككككككككككه انعٓكككككككككككككك ٔكككككككككككككٕذٓا ٔانكككككككككككككمياو 
 

 فهعٛككككككككككككـٍ انؽهٛـككككككككككككـى فٛــككككككككككككـّ تكـككككككككككككـاء
 

 ٔنص ـكككككككككككككـه انٍكككككككككككككفّٛ فٛكككككككككككككّ اترٍكككككككككككككاو  
 

ػْٜ اً كُْٜٞ ، ٫ٝ ٣ٜظٕٔٞ ٟٓٞ رٌِٔحطْٜػْ ٣وخ١ذ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ًخُٔٞحثْ ٫ ٣ؼزؤٕٝ رٔخ ٣ـ١َ  َِّ ، ٣ٝو

 ًخٕ اهٞحْٜٗ ك٢ حُ٘خّ ٣ظخُٕٔٞ ٤ُِٜٔزش ، ْٝٛ ك٢ َٜٓ ك٢ ؿ٤ِّْٜ ٓخىٍٕٝ :

ككككككككٌٕ فككككككككٙ يٕككككككككه يٓكككككككك٣ً   أٚٓككككككككا انًٕنًض
 

 إٌ إٚــككككككككككككككككككـ٣يكى نُــككككككككككككككككككـا إٚــككككككككككككككككككـ٣و  
 

 أذـ ُٛـــككككككككككككـكى انقٛــــــككككككككككككـاٌ تٛـــــككككككككككككـٕو
 

 قكككككككككككاو فكككككككككككٙ يكككككككككككاذى تكككككككككككّ ا٠ٌـككككككككككككـ٣و 
 

 ْـــككككككككككـمِ انثـككككككككككـ٣ق ؼـككككككككككـكاقاً نثٍــككككككككككـد 
 

 ٔذؽككككككككككككككككككـه د تِٕككككككككككككككككككٛٓا اْٞكككككككككككككككككككـهاو 
 

 ٔظككككككككككهخ أعٛـككككككككككـٍ انفككككككككككهاخ قيٕعككككككككككـاً 
 

 ٔظككككككككككككككهٖ انُٛككككككككككككككم ش ككككككككككككككهِ تٍككككككككككككككـاو  
 

 أِككككككككككككككًاذاً تانًٍككككككككككككككهًٍٛ ٔقككككككككككككككـك قانخ 
 

 عهٛٓــككككككككككككككككككـى  تُؽٍـككككككككككككككككككـٓا اٞٚككككككككككككككككككـاو  
 

 ٚاتُككككككككككـٙ يٕـككككككككككـه ٔكككككككككك ٛحً نٍــككككككككككـ ال
 

 فٛكككككككككككّ عركككككككككككة نككككككككككككى ٔفٛكككككككككككّ يككككككككككككـ٣و 
 

 أذُككككككككككاٚ انفركككككككككككٕؾ فكككككككككككٙ ـُٕكككككككككككهانكف  
 

  1اوقٚككككككككككككككاقاً إٌ قط ككككككككككككككـد ا٠تٓـككككككككككككككـاو    
 

 أقيـككككككككككـاء انقرـككككككككككـهٗ نكككككككككككٚكى ـٙككككككككككاب
 

 أو أَكككككككككككككٍٛ انعهؼكككككككككككككٗ نككككككككككككككى أَ كككككككككككككاو 
 

 أو ذهٚكككككككككككككككٌٔ أٌ ذكَٕككككككككككككككٕا كقاــككككككككككككككـٕو
 

 أٌككككككككككككككهذٓى تكككككككككككككٍٛ انقثكككككككككككككٕن يككككككككككككككاو  
 

 نٍكككككككككككد أقن٘ ٔقكككككككككككك ٌكككككككككككًعد تٓكككككككككككما
 

 ٚق)كككككككككككككح يكككككككككككككا ٌكككككككككككككًعرّ أو يُكككككككككككككاو   
 

حُز٬ىس ٝٗيطْٜ ح٧ٍٝ كٔخ ػخىٝح ٣لٕٔٞ ا٫ اٜٗخ ٗلْ ِٓٔٔش َٓٛلش ح٩كٔخّ ، طظؼـذ ٖٓٔ أٛخرظْٜ 

رٜ٘ٞحطْٜ ، َُٝرٔخ حِٗٔوٞح ػٖ ى٣ْٜ٘ ٝأٓظْٜ كٔخ ػخىٝح ٣٘ؼَٕٝ ر٘ؼٍٞٛخ  أٝ ٣لٕٔٞ ربكٔخٜٓخ ، ٝٛئ٫ء 

 ًؼ٤َٕٝ ك٢ ًَ ُٓخٕ ًَٝ ٌٓخٕ .

، ُْٝ ٫ ٝٛٞ حُيٓخثًْٝخٕ كِد ط٤ًَخ حُلظخس ـ ًَِٝٓٙ رخ٣ٍْ ـ ٣ؼخٍٝ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي ٤ٌ٣ٝي ُٚ ٣ٝيرَ 

٤٘ٛؼش حُـَد ٣ُٔٞٚ ٣ٜٝٞؽ أكٌخٍٙ ، كوخّ كخكع ارَح٤ْٛ ٣زٌظْٜ ٣ٝل٠ق كخٍ أكَحىٙ  ٣ٝز٤ٖ ٛلخطْٜ ، كْٜ أٗخّ 

                                                             
ٔ

 الفتوخ : جمع فتخ وهو حلقة كالخاتم .   
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هي ػٜٞح ٍرْٜ ، ْٝٛ أهِحّ حُلٌَ حُـَر٢ هخٗٞح أٓظْٜ كطَىٝح ُٝـؤٝح ا٠ُ أػيحثٜخ ، طظـ٤َ ٓٞحهلْٜ ٝآٍحإْٛ 

أ٣ي١ ٓزؤ  ىحثٔخ  ، ٣٫ٝوَ ُْٜ هَحٍ ، طلَهٞح ك٢ حُز٬ى
ٔ
 ، ٣وٍٞ : 

 فكككككككككٖ نككككككككم ٚاعثككككككككك انؽًٛككككككككك عٕككككككككاتح
 

 
 

 عٕككككككد أيككككككه تانٚٓككككككا ا ٔؼككككككىب يمتككككككمب
 

ــككككككككـح    يهكــككككككككـدا عهككككككككٛٓى كككككككككم فككككككككط  ٔنع 
 

 فهكككككًٛ نٓـكككككـى فكككككٙ انثكككككه ٔانثؽكككككه يٓكككككهب 
 

 ذقالفٓــككككككككككـى أٚككككككككككك٘ انهٛككككككككككـانٙ كككككككككككأَٓى
 

ب    ها ٙـ  تٓكككككا يصكككككم نهُكككككاي فكككككٙ انقـكككككـٕو ٚ كككككـ
 

 ٔكــككككككككـى ٌككككككككأنْٕا نككككككككصى ألٚانككككككككم انرككككككككٙ
 

 
 

 فكككككككٕط أظكككككككهاو انٍكككككككًأاخ يٍكككككككؽةنٓكككككككا 
 

 فًككككككككا ته ككككككككٕا ٌكككككككك ٢ً ٢ٔ ته ككككككككٕا يُككككككككٗ
 

 
 

 كــككككككككـمنم ّٚـككككككككـقٗ انفــككككككككـا ٍ انًرقه ـككككككككـة
 

َٝٗحٙ ٣ٜـٞ ٝح٢ُ حُلـخُ ح١ٌُ أريٟ حُؼ٤ٜخٕ ٝأٖٓ ُِـَد ك٤ٖ ػ٤ٔض ػ٤٘خٙ ٌُٛزْٜ حَُٗخٕ ، كوخٕ حُو٤ِلش 

!! ٝحٗظَٟ رخُٔخٍ ح١ٌُ أُْػط٤ٚ ٫ٝء ح٤ُيٝ ٝحُؼَرخٕ   ٝٓؼ٠ ا٠ُ حُٔخٍ ، ػْ ٣يػ٢ أٗٚ ٖٓ َٗٔ حٍَُٓٞ 

٤ُ٘خَٛٝٙ ، ٣ٜٝيى حُ٘خػَ ٣ٝؤَٓٙ رخُظٞرش ٝح٧ٝرش ا٠ُ حُطخػش أٝ طوغ رٚ حُٞحهؼش 
ٕ
 : 

 يككككـُٙ  عهــككككـٗ قان انٍــــككككـ٣و ذؽٛــــــــكككككـح
 

 
 

 ٔعهكككككككككٗ انفهٛفكككككككككح يكككككككككٍ تُكككككككككٙ عصًكككككككككاٌ
 

 ٔعهكككٗ اٞنكككٗ ٌككككُٕا إنكككٗ انؽٍكككُٗ ٌكككٕٖ
 

 نكككككككككككٗ انعٕكككككككككككٛاٌلا  انكككككككككككم٘ ٚككككككككككككعٕ إ 
 

 ٔانككككٙ انؽعــككككـاو انفـــككككـانظٙ ٔيككككا تــــككككـّ
 

 
 

 إ٢ اقرُــككككككككككككككـاْ اٞٔـككككككككككككككـفه انهَككككككككككككككاٌ
 

 يككككا نهّـــككككـهٚف انًُرككككـًٙ ؼٍـــككككـثاً إنــككككـٗ
 

 ـٛــكككككككككـه انثهٚكككككككككح يكككككككككٍ تُكككككككككٙ عككككككككككَاٌ 
 

ــــكككككـّ ـٛـ  ـض  أيٍــككككـٗ ًٚــككككـان ّ ُٕٔٚـــــككككـه 
 

 
 

 ٔ٘ــككككككككككككككـ٣نّ تؽصـــككككككككككككككـانح انعــككككككككككككككـهتاٌ
 

 ٣َٗق ٌٓش ح١ٌُ أ٣يٙ :ػْ ٣وخ١زٚ ٣ٝوخ١ذ 

ـكككككككـكذًا نيكككككككم انُقــــــكككككككـا  ذكككككككا  نكككككككٕ ظُـ 
 

 
 

 َٔىنرـــكككككككككككككـًا تًٕاٚــكككككككككككككـٍ انعقثــكككككككككككككـاٌ
 

 ٔـهٌــكككككككككككـرًا أنٖ انؽعكككككككككككاو أٌكككككككككككُح
 

 
 

 ٔأٌــككككككككككـهرًا تؽــككككككككككـهاً يككككككككككٍ انُٛـككككككككككـهاٌ
 

 نكْاكًــكككككككككككـا ٔنياكًــكككككككككككـا ٔلناكًـــكككككككككككـا
 

 يككككككككككاؼٙ انؽٕككككككككككٌٕ ٔياٌككككككككككػ انثهكككككككككككاٌ 
 

 فأذٛـككككككككككككـاإٌ ذأذٛــــككككككككككككـا ٕٚعككككككككككككاً ا  ٔإ٢ 
 

 كهْـــكككككككككـاً تكككككككككك٣ ؼــككككككككككـٕل ٢ٔ ٌـككككككككككـهطاٌ  
 

ّ / ك٢ أٗي أ٣خّ حُٔل٘ش ػ٤ِْٜ ـ ك٢ حُلَد  1ٔٙٔأٓخ ٓلٔٞى ٛخىم كبٗٚ ك٤ٖ هَؽ حُؼَد ػ٠ِ ح٧طَحى ػخّ / 

حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ـ ٝكخٍرْٞٛ ك٢ ٛلٞف ح٧ػيحء ًٝخٕ أه٠ٜ ٓخٗخُٞٙ ٖٓ حُؼٔخٍ إٔ ِٓٔٞح ٓلخط٤ق حُ٘خّ ٝحُؼَحم 

ويٓش ُِـَد ، ًٔخ أٛزلض ٗزٚ ؿ٣َِس حُؼَد طلض ٤ٓخىس حٌِٗظَح ، ٖٗ ػ٤ِْٜ كِٔش ٗؼٞحء ، ٝح٧ٍح٢ٟ حُٔ

                                                             
ٔ

 . 7ٔدٌوان حافظ ص    
ٕ

 . 9ٗدٌوانه ص    
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كٜٞ ٣ظؼـذ ٖٓ ٗوٞ حُؼَد ػٜي ح٫ُٞء ُِو٬كش ، ٝطلُْٜٞ ا٠ُ أػيحء  رؼي إٔ ًخٗٞح كٔخس ُٜخ ، ٣ٝل٢٤ آرخءْٛ 

ؤ٣ي٣ْٜ ح٣ٌُٖ ىحكؼٞح ػٖ ح٬ٓ٩ّ ، ٣ٜٝـْٞٛ ٧ْٜٗ ؿخإٝح رخُٞرخٍ ٝحُٜٔخثذ ا٠ُ ر٬ىْٛ ر
ٔ
  : 

 ٔيكككككٍ ععكككككة أٌ ٚكككككُقٗ انعكككككهب عٓككككككْى
 

 ٕٔٚككككككككككككثػ يككككككككككككُٓى نهف٣فككككككككككككح أعكككككككككككككاء 
 

 أنــككككـى ٚككككم يُٓـــككككـى قثككككم  ؼككككايٙ ليــككككـانْا
 

 
 

ٙ  انقثككككككككككٕن ٔمتككككككككككاء  ظكككككككككككٔق نٓككككككككككى ٚكككككككككك
 

ـككككككـى    ٌــــــككككككـ٣و عهككككككٗ أظكاقكـــككككككـى ٢ عهٛك 
 

 فًُـــٓككككككككككككككككككككككككـى  م٢ء ٔيككككككككككككككككككككككككُكى  أنواء   
 

٣ٝ٘يى حَُٛخك٢ ح٤ٌَُ٘ ػ٠ِ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ ًخَٓ 
ٕ
٣َُٝٝٙ ك٤ٖٔ ٍٗي١  

ٖ
ح٣ٌُِٖ ه٠ؼخ ٧ٝحَٓ ح٩ٗـ٤ِِ ًٝخٗخ 

ػٞٗخ  ُْٜ ٟي حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٣ْٜٜٝٔ رخُو٤خٗش ا ُٝ٪٬ّٓ ٝح٧ٓش ، ٝرخُٔلخٛش ، ٝرؤٜٗٔخ رخػخ ى٣ٜ٘ٔخ رؤخ  ، 

ٖٓٔ طزؼٜٔخ ، ُْٝ ٣ٌٖ حُٞٓخٓخٕ حٌُِحٕ ػِؤٜخ ح٩ٗـ٤ِِ ٣ٝ٘زٜٜٔخ رؼـَ حُٔخ١َٓ أٝ رخُْٜ٘ كوي أ٬ٟ ًؼ٤َح  

ػ٠ِ ٛي٣ٍٜٔخ ٟٓٞ ه٤ي٣ٖ ١ٞهخ َٜٓ ًِٜخ ، ٝٓخ ٖٓ ٍؿَ ٣َٗق ٣٘ظَ ا٤ُٜٔخ ٝٛٔخ ٣ل٬ٕٔ ٣ٌٖٛ حُٞٓخ٤ٖٓ 

ا٫ ػَف إٔ ػٜٔ٘ٔخ ًخٕ ٟٝغ َٜٓ ٝهِحثٜ٘خ ك٢ ٣ي ح٧ػيحء ، ٫ٝري إٔ ٣٘يٓخ ٣ٞٓخ  ػ٠ِ ٓخ كؼ٬ٙ 
ٗ
 : 

 نٔٚككًكككككككـا قكككككككم نهؽٍكككككككٍُٛٛ فكككككككٙ يٕكككككككه
 

 قكككككككككك ـُرًــكككككككككـا هللا ٔا٠ٌكككككككككـ٣و ٔانُٕٚكككككككككا  
 

 ِكككككككاٚعرًا ا٠َعهٛكككككككى انٛكككككككٕو عكككككككٍ ٌكككككككفّ
 

 
 

 ذككككككا  يككككككا كككككككاٌ ْـككككككـما يُكًـــككككككـا ؼٍـككككككـُا
 

 قكككككككك تعرًـكككككككـا انككككككككٍٚ تانكَٛـكككككككـا يعاوفكككككككح
 

 
 

ككككككـثضُا ـ   فكُرًــككككككـا فككككككٙ انثهاٚككككككا ِـككككككـه يككككككٍ 
 

 ٢ذفهؼككككككككا تانٌٕككككككككايٍٛ انهككككككككمٍٚ ًْــككككككككـا
 

 
 

 فٛكًــكككككككـا اقرهَكككككككإٚقكككككككا إٌــكككككككـانج يٕكككككككه 
 

كككككككـ٣ يُكًــكككككككـا نهُكككككككاي قاٚثكككككككـح  قـكككككككـك يصـ 
 

 
 

 ععكككككك٣ً أ٘ككككككم انككككككٕنٖ يككككككٍ قثككككككم أٔ ٔشُككككككا 
 

 يككككككككا اوقاٌ ٔكككككككككناكًا ِككككككككٛ اً تؽًهًٓككككككككا
 

 تككككككم أٔككككككثؽا فككككككٙ ككككككك٣ ٔكنٚكًـككككككـا قنَككككككا 
 

 إٌ انؽًٛــككككككككـح نككككككككى ذُ)ــككككككككـه تًقهرٓــككككككككـا
 

َكككككككككـا   ـىا  إنكككككككككٗ ٌٔايٛكًــكككككككككـا إ٢ تكــكككككككككـد ؼا
 

 ـككككككخ نًٓككككككايكككككا كككككككاٌ أـكككككـ٣ًْا إل قككككككك 
 

 ـككككككىا ٍ انُٛككككككم فككككككٙ أٚككككككك٘ انعكككككككا شًُـككككككـا 
 

 ٌــكككككككككككـرُكياٌ ا ٢ٔ ٚعكٚكًـكككككككككككـا أتـكككككككككككـكاً 
 

ٍ  أٔ أٌ ذقثٙككككككككا انككككككككمقُا   أٌ ذقهعككككككككا انٍكككككككك
 

ٝٝهق ح٤ُ٘ن ٓلٔي حُؼ١َٔ 
٘
ٖٓ ػٍٞس ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ ٓٞهلخ  ٣يٍ ػ٠ِ حُظِحٓٚ رخُي٣ٖ ٝكٜٔٚ ُِو٤خٗش حُظ٢ ٝهغ  

ك٤ٜخ ح٣َُ٘ق ك٤ٖ ٛخٍ أىحس ٤١ِّؼش ك٢ ٣ي حُلِلخء ٓخػيص ػ٠ِ اهَحؽ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٖٓ حُز٬ى حُؼَر٤ش ، كٜٞ ٣َٟ إٔ 

                                                             
 . ٖ٘ٔدٌوانه ص    ٔ
ألولى ، حسٌن كامل بن إسماعٌل بن إبراهٌم : أول من ولً السلطنة فً مصر بعد أن كانت خدٌوٌة تابعة للعثمانٌٌن وكان ذلك  فً الحرب العالمٌة ا   ٕ

 .  ٕٕ٘ص    ٕجدرس فً بارٌس ، وتسنم مناصب وزارٌة هامة قبل سلطنته ، وبقً فً السلطنة ثالث سنوات لم ٌقم فٌها بكبٌر عمل . األعالم للزركلً 
م / ، وفً أٌام وزارته خرج الخدٌوي عباس  9ٕ1ٔــ  1ٖٙٔحسٌن رشدي بن طوزاده ولً زئاسة الوزارة أربع مرات ، مولده وفاته فً القاهرة /    ٖ

م إلى وفاته .   9ٕ٘ٔم حلمً من مصر ، فاؼتنم اإلنجلٌز الفرصة وعٌنوا حسٌن كامل ، وبقً هذا رئٌساً لوزارته ، كما تولى رئاسة مجلس الشٌوخ عا
 . 7ٖٕص    ٕاألعالم ج

ٗ
 . 9ٓٗـ  19ٗدٌوان الرصافً ص    

٘
/ :  7ٗٔــ  7ٖٔم / ٌقول عنه األستاذ عبد الرحٌم أبو بكر صاحب كتاب ) الشعر الحدٌث فً الحجاز (  ص /  9ٗ٘ٔالشٌخ محمد العمري المتوفى /    

مه فٌها ، ثم صار أحد علمائها وأدبائها البارزٌن فً عالم الشعر ، وقد امتدت الحٌاة بهذا الشاعر إلى هو مؽربً األصل عاش فً المدٌنة المنورة وتلقى علو
وأهمه كان فً تلك ما بعد العهد العثمانً بفترة تزٌد على الثالثٌن عاماً  ، ولكنً أدرجه هنا ضمن شعراء أواخر العهد العثمانً ألن أكثر إنتاجه الشعري 
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ح٧طَحى اٗٔخ ٢ٛ اػخٍس ٖٓ كخٍد حُو٬كش كوي ؿخُٝ كيٙ ٝظِْ ٗلٔٚ ،٤٘٣َٝ ا٠ُ إٔ اػخٍس حُؼٜز٤ش ر٤ٖ حُؼَد ٝ

 ُِلظ٘ش حُ٘خثٔش ، ٝٛظي ُؼَٝ ح٬ٓ٩ّ ٝاٟخػش ُِز٬ى ٝر٤غ ُِؼزخى :

ا  ؼككككككككك  انف٣فككككككككح يككككككككٍ ٚعرككككككككاوِ  اـككككككككـهًا
 

 ٔيكككككككٍ أتكككككككاغ ؼًاْكككككككا تككككككك ً يكككككككا اقرؽًكككككككا 
 

 ٔيككككككككٍ ٚصككككككككه فرُككككككككح عًٛــككككككككـاء ٌككككككككاكُح
 

يا   كككككككـه    1فٓككككككٕ انكككككككم٘ ْركككككككم ا٠ٌككككككك٣و ٔانؽ 
 

ٝك٤ٖ حِٜٗٓض ٤ٍٓٝخ ٝكَٗٔخ ٝر٣َطخ٤ٗخ أٍٝ ح٧َٓ أٓخّ ح٧ُٔخٕ ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٫ كَف حُ٘خػَ حُؼ١َٔ 

ٝط٘ل٠َّ رْٜ كوخٍ 
ٕ
 : 

 لٔقكككككٙ فهٍَـــكككككـا ٔتكككككال انفكككككى٘ ٔانعـكككككـان
 

 
 

 ٔظهتكككككككككٙ تككككككككك ي أـكككككككككم انًهكككككككككم ٔانصكككككككككان
 

ـككككـٛا ؼىَككككاً تًككككا نقٛككككد  ٔاتكككككٙ عهككككٗ نٌٔــض
 

 فقككككككككك أٔٛثـكككككككككـد عهكككككككككٗ نـكككككككككى تًقكككككككككـكان 
 

 ٔاٌرٕككككككهـٙ إَعهرككككككها إٌ كككككككاٌ ذٍككككككًعّ
 

 
 

 فقكككككككك أؼكككككككاٚ تٓـكككككككـا ٌــكككككككـٛم يكككككككٍ انُكككككككان
 

ِ ٔككككككهفل   ٕ ـــككككككـ ّـ  فطككككككأٚ ٙ نأي عــككككككـى  ؼ
 

 نرٌٕـكككككككككـع انٕكككككككككفع فٛكككككككككّ  ككككككككككف  ظثكككككككككان 
 

ٝهخ١ذ ـ أ٠٣خ  ـ حُوزخثَ حُظ٢ ط١ٍٞض ٓغ ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ ك٢ طَٔىٙ ػ٠ِ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش  ، ٝػ٠ِ ٍأّ ٌٛٙ 

حُوزخثَ ) ر٘ٞ كَد ( كوخٍ 
ٖ
 : 

 نٔٚككككككككاً تُكككككككٙ ؼكككككككهب ذفكككككككاقٚكى انؽكككككككهب
 

 
 

 ٔٚؽركككككككاض يكككككككا ـكككككككٕنرى انطعكككككككٍ ٔانٙكككككككهب
 

 فأَرــككككككككـى قكؼرــكككككككككـى نهّـكككككككككـقاء وَاقْكككككككككا
 

 
 

 فطككككككككانخ ِككككككككهاناً ٢ ذثــككككككككـٕغ ٢ٔ ذفثككككككككـٕ
 

ــكككككككككـح  فٕكككككككككثهاً عهكككككككككٗ لل  ٔأيــكككككككككـه ي ثـ 
 

 
 

 يككككككٍ انٕككككككاب ٢ ٍٚككككككطٛعّ انؽهكككككك  ٔانقهككككككة
 

 أنكككككككككى ذعهًكككككككككٕا أٌ انعٓــكككككككككـانح ـث ـكككككككككـٓا
 

 
 

 ا ٔأٌ انث كككككككٙ يهكثــكككككككـّ ٔكككككككعة ٔـٛــكككككككـى
 

 ٔنًككككككككككا أذككككككككككاغ هللا ذ ٛٛــككككككككككـه أن٘ككككككككككـكى
 

 
 

 تكككككك ظ٣ كى عُٓـــككككككـا ا ـككككككٕخ تكككككككى انكككككككنب 
 

 ٌٌٝٛح ٗـي حُٜـخء حُؼَر٢ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ هي ٗلخ ٓ٘ل٤٤ٖ : 

ح٧ٍٝ : حُٜـخء حُوي٣ْ ٝٛٞ ح١ٌُ ُْ ٣وَؽ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ حُوي٣ٔش ٝحُٜلخص حُظ٢ حٓظوخٛخ حُ٘ؼَحء ٖٓ حُ٘ؼَ 

 حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٖٓ ٗؼض رخُـزٖ ٝحُوٞف ٝحُلَحٍ ٖٓ حُٔؼخٍى ٝكٔخى حَُأ١ ...

ٝحُؼخ٢ٗ : حُٜـخء حُـي٣ي ٝٛٞ ٓخ ْٟ حُٜلخص حُظخ٤ُش : ه٤خٗش هللا ٍُٝٓٞٚ ٝح٬ٓ٩ّ ، ٝه٤خٗش ح١ُٖٞ ٝح٧ٓش 

ء ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝحُز٬ى ، ْٝٝٛ ح٧ػيحء ر٘وٞ حُؼٜي ٝهلَ حٌُٓش ٝحُٔي٤ٗش حُطخُٔش ٝحُٔخى٣ش حُطخؿ٤ش ٝحىِّػخ

 ٝحُظل٠َ ...

                                                                                                                                                                                                          
أكثر من هذا حٌن حدد موقفه من حركة الحسٌن بن علً ضد الخالفة العثمانٌة فهجا القائمٌن علٌها حاثاً على التمسك بالخالفة العثمانٌة الفترة ، وذهب إلى 

 اإلسالمٌة . 
ٔ

 . 7ٙٔالشعر الحدٌث فً الحجاز    ص    
ٕ

 . 77ٔنفس المصد   ص   
ٖ

 . 79ٔنفس المصدر  ص    
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 : ٓخىٓخ  :حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش

إ كذ ح٬ٓ٩ّ ٣ـؼَ ٛخكزٚ ٣َٟ َٜٗطٚ ٝحؿزش ، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٍكؼش ٗؤٗٚ كَٟخ  ٣٘يٓؾ ك٤ٚ ، ك٬ ٣َٟ كٔ٘خ   

ا٫ ٓخ كٔ٘ٚ ح٬ٓ٩ّ ، ٣لذ ح٥ه٣َٖ ٫ ٣لزْٜ ا٫ ك٢ هللا ، ٣ٝزـ٠ْٜ ٫ ٣زـ٠ْٜ ا٫ ا ، ٣َٟٝ ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ 

 .ه٤٠ظ٣ْٜٝؤ٠ٓ ٧ٓخْٛ ، ٣ٝ٘خكق ػٖ اهٞحٗخ  ك٢ حُؼو٤يس ٣ٝلَف ُلَكْٜ 

ٝهي ٍٝىص ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ًؼ٤َح  ػ٘ي ٗؼَحء حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٤ٓ٫ٔخ حُٔظؤه٣َٖ ْٜٓ٘ ، ٝٓ٘وق ػ٘ي رؼٞ ٌٛٙ 

 ح٧ٗؼخٍ ُٟ٘ٞق ح٥َٛس حُظ٢ طـٔؼْٜ ٝطَْٜٜٛ ك٢ رٞطوش كٌَ ٝحكي ٝٛيف ٝحكي ٟٝٛٞ ٝحكي .

٠ ح٬ٓ٩ّ ، ٝهخَٛ ح٤ًَُٖ٘ٔ كخ٣َُُٞ ٜٓطل٠ حٌُٞر٢ِ٣َ ػ٘ي حُ٘خػَ ػزي حُزخه٢ رٖ َٓحى حُؼ١َٔ : كخ٢ٓ كٔ

ٔ
، ًٔخ إٔ ٝؿٞىٙ  ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ أػخى ُْٜ هٞطْٜ  ًخُ٘ز٢ ٣ٞٗغ ح١ٌُ طٞهلض حُْ٘ٔ ٧ؿِٚ كِْ طـَد كظ٠ ه٠٠  

ػ٠ِ حٌُلخٍ 
ٕ
 : 

 أِكككككككهقد ِكككككككًً انككككككككٍٚ تعكككككككك أفٕنٓكككككككا
 

 فكأًَكككككككككككككا أٔكككككككككككككثؽدا فُٛكككككككككككككا ِٕٚكككككككككككككعا 
 

 ظككككككك قخ ْككككككما انكككككككٍٚ أَككككككد ٔقككككككك أذـككككككـٗ
 

 3َكككككككككككٓ انؽككككككككككككٚس يفثكككككككككككهاً ٔيّكككككككككككٛ عا 
 

ًٔخ ِٗلع طخِٗػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحٟلش ك٢ ٗؼَ ح٣َُ٘ق ح٤ُٔي كظق هللا ٓظ٢ُٞ ٛخكذ ح٧ٍؿُٞس حُظ٢ َٓص ٓؼ٘خ 

٫ٝ ٤ٓٔخ ك٢ حكظظخك٤ظٜخ ٝحُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ 
ٗ
: 

 أؼًكككككككككككككك نتكككككككككككككٙ ـكككككككككككككانقٙ ٔيعُٛكككككككككككككٙ
 

 فكككككككككككٙ ككككككككككككم  مٌ تكككككككككككـم ٔككككككككككككم ؼٛــكككككككككككـٍ 
 

 أشُكككككككككككككٙ عهٛــكككككككككككككـّ نكككككككككككككىٔال َقًـكككككككككككككـّ
 

 إل تككككككككككككككك ل انعٍككككككككككككككه تككككككككككككككُعى انُعًككككككككككككككّ 
 

 ٔــــكككككككككككـ٣ج هللا ذ ّكككككككككككٗ أؼًككككككككككككاشكككككككككككى  
 

 يؽًكككككككككككككك انٓكككككككككككككاق٘ انُثكككككككككككككٙ اٞٔؼككككككككككككككا 
 

 شكككككككككى عهكككككككككٗ انّكككككككككٛفٍٛ يكككككككككٍ تعككككككككككًْا
 

 أفٙــككككككككككككككـم ٔككككككككككككككٓهٍٚ ًْككككككككككككككا ًْككككككككككككككا 
 

نج ككككككككككـها  شـــككككككككككـى  عهككككككككككٗ ٌــــككككككككككـررّ انثـــا
 

 ٔاٜل أٚٙكككككككككككككككككاً ْككككككككككككككككككما ٔانعــكككككككككككككككككـرهج 
 

ََّ ٓؤهٌ ، ٧ٕ ٬ٓثٌش  ََّ ٓؼ٘خ أر٤خص ٗٞه٢ حُظ٢ ٣ٟٞق ك٤ٜخ إٔ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ َٛرٞح ، ًٝخٕ حُلِع آهٌح  ْٜٓ٘ ً ٝهي ٓ

هللا ًخٗض طظخرؼْٜ ٝطِو٢ حَُػذ ك٢ هِٞرْٜ 
٘

 ، ػْ ٣ؼزَ ػٖ كَكظٚ رخ٬ٓ٩ّ ك٤وٍٞ :

 ٔوٚككككككككك ؼًككككككككٗ ا٠ٌكككككككك٣و عككككككككىاً ٔيُعككككككككح
 

 ٔنق ظًككككككككككاغ انعٕككككككككككه فانعٕككككككككككه ْٛ ككككككككككة 
 

                                                             
 من هذا البحث  ، ولذلك لم أسجلها هنا منعاً للتكرار . 7ٌٙات موجودة فً صفحة / ، واألب 1ٓص /  ٔالروض النضر ج   ٔ
 . 1ٖص /   ٔالروض النضر ج   ٕ
لعلماء ، بل فً هذا إشارة إلى ما ورد فً األحادٌث التً تدل على أن هللا ٌبعث على رأس كل مائة سنة من ٌجدد لها  أمور الدٌن ، وهذا لٌس خاصاً با   ٖ

ً ــ كما صرح بذلك البسطامً فً كتابه ) الفوائح المسكٌة والفواتح المكٌة ( ــ وعد الظاهر بٌبرس ملك مصر م جدداً للدٌن فً المائة ٌشمل الملوك أٌضا
 السابعة .

ٗ
 . ٕٔ٘ص   ٕالروض النضر ج    

٘
 / . .  ٙ٘ــ  ٖ٘ص/    ٔدٌوان شوقً  ج  
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٤ُٞٗخٕ أٓخّ ح٧طَحى رو٤خىس أطخطٍٞى ، ٛذَّ ٗٞه٢ رل٤ٔظٚ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٣ِٜؽ ٣ٝ٘٘ي ك٘زٚ حَُؿَ روخُي ٝك٤ٖ طَحؿغ ح

رٖ ح٤ُُٞي !! ٝأٝٛخٙ ح٫ُظِحّ رخ٬ٓ٩ّ كل٤ٚ حُو٤َ ًَ حُو٤َ ٝٛٞ ٬ٓف ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔظ٤ٖ ، ػْ ٗزٚ حٓظؼخىس ا٤َُٓ 

٬ُٔثٌش ك٢ كَرْٜ حُٔويٓش رٔؼًَش ريٍ حُظ٢ حٗظَٜ ك٤ٜخ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ ح٤ًَُٖ٘ٔ طٔخػيْٛ ح
ٔ
 : 

 هللا أكثككككككه ْككككككم فككككككٙ انفككككككرػ يككككككٍ ععككككككة
 

 
 

ـق ـانككككككك انعــككككككـهب  ٚككككككا ـانككككككك انرككككككه  ظككككككـك 
 

 ٢ٔ أوٚــككككككككككـك  تا٠ٌـــككككككككككـ٣و يعـــككككككككككـهفح
 

 ككككككككم انًكككككككهٔءج فكككككككٙ ا٠ٌككككككك٣و ٔانؽٍكككككككة 
 

 ـٛكككككككم انهٌكككككككٕل يكككككككٍ انفككككككك٢ٕل يعككككككككَٓا
 

 
 

 ٌٔكككككا ه انفٛكككككم يككككككٍ نؽكككككى ٔيكككككٍ عٕككككككة
 

 ؼرككككككٗ ٚهعككككككد عهككككككٗ إويٛككككككه فككككككٙ فهككككككم
 

 يككككٍ َاتككككّ انككككمكه نككككى ٍٚككككًم عهككككٗ انّككككٓة 
 

 فكككككككٙ يٕككككككككة ٔقكككككككف انركككككككانٚؿ ٚعه٘كككككككّ
 

ــككككـى ٔنــــككككـى ٚ ككككهضب   فـهـــككككـى ٚ كككككمب ٔنككككى ٚ ميا
 

 ٚككككككككككٕو كثكككككككككككن ففٛــككككككككككـم هللا ناقٕــككككككككككـح
 

 عهكككككٗ انٕكككككعٛك ا ٔـٛكككككم هللا فكككككٙ انٍكككككؽة 
 

ُٜخ ٝكَكض ٤ًق ٫  إ ٌٛٙ حُٔؼًَش ًٔخ ٣َحٛخ حُ٘خػَ ٓؼًَش ح٬ٓ٩ّ ٟي حٌُلَ ، ٝهي حٛظِص ى٤ٗخ ح٤ُِٖٔٔٔ

 ٝهي حٛظِ حُز٤ض حُلَحّ ٝحَُٟٝش ح٣َُ٘لش ٌُٜح حَُٜ٘:

 نًككككككككككا أذٛككككككككككد تثكككككككككككن يككككككككككٍ يطانعٓككككككككككا
 

 ذهفكككككككد انثٛكككككككد فكككككككٙ اٌٞكككككككران ٔانؽعكككككككة  
 

 ّْٔككككككككد انهٔ٘ككككككككح انفٛؽككككككككاء ٘ككككككككاؼكح
 

 
 

 إٌ انًُـــكككككككككـٕنج انًٍــكككككككككـكٛح انــــكككككككككـرهب 
 

ككككككد انكككككككان أوكككككككٗ ٚٛثٓــككككككـا ٔأذككككككد  ٍ  ٔي
 

 
 

ككككككد أِككككككهف   ٍ  انعرككككككةتككككككاب انهٌككككككٕل فً
 

 ٔأنض انفككككككككرػ أنظككككككككاء انؽعككككككككاو ا ٔكككككككككى
 

 قٙكككككٗ انهٛكككككانٙ ا نكككككى ُٚعـكككككـى ٔنكككككى ٚطكككككة 
 

ُٚككككككككد أيٓككككككككـاخ انّككككككككهط ٔاٌككككككككرثقد  ٔاو 
 

 يٓككككككانض انفككككككرػ فككككككٙ انًِٕككككككٛح انقّككككككة 
 

خ قيّكككككك  تُككككككٙ أٚـككككككـٕب فككككككاَرثٕٓا  ْككككككى 
 

 ُٚٓ ــككككككـٌٕ تُككككككٙ ؼًــــككككككـكاٌ فككككككٙ ؼهككككككة 
 

 ٔيٍكككككهًٕ انُٓككككككك ٔانُٓكككككككٔي فككككككٙ ظككككككمل
 

 4فكككككٙ ٚكككككهبٔيٍكككككهًٕ يٕكككككه ٔاٞقثكككككاٚ  
 

كككككككى  يًانكككككككمل ً٘ـكككككككـٓا ا٠ٌـكككككككـ٣و فكككككككٙ نؼض
 

 ِٔككككككٛعح ٔؼٕاْككككككا انّككككككهط فككككككٙ ٍَككككككة 
 

 ٣َٜٝف رخُؼ٬هش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٤١ُٞيس ر٤ٖ حُؼَد ٝحُظَى ٝؿ٤َْٛ :    

 ٚ نككككككككف إٚـــككككككككـ٣و انؽــككككككككـٕاقز تُُٛـــككككككككـا
 

 3ٔٚعًعُــكككككككـا فكككككككٙ هللا قٚـكككككككـٍ ٔيمْكككككككـة 
 

رَ إ ٗٞه٢ ٣ؼي ٓي٣لٚ ُِو٤ِلش طوَرخ  ا٠ُ هللا ُُٝل٠ ، ٣ٝؼظوي إٔ ٗـخس حُو٤ِلش ٖٓ ح٫ؿظ٤خٍ ح١ٌُ ىرَٙ ح٧ٍٖٓ ػخّ 

ّ / ًخٕ ٗـخس ُِز٬ى ، ٝػزخطخ  ُ٪٬ّٓ ، ٣َٟٝ إٔ طل٤ظٚ ُٚ هخَٛس ك٤ٔؤٍ هللا ُٚ حُظل٤ش ٝح٬ُّٔ  1ٓ٘ٔ/ 
ٗ
 : 

                                                             
ٔ

 /  من قصٌدة ) انتصار األتراك فً الحرب والسٌاسة (  . ٗٙــ 9٘دٌوان شوقً ج   ص /    
ٕ

 لمٌن فرحتهم .ٌرٌد أن ٌقول إن أبناء الممالك اإلسالمٌة من ؼٌرالمسلمٌن قد شاركوا المس   
ٖ

 . ٙٗص  ٔدٌوانه  ج   
 . 97من قصٌدة ) نجاة (  ص  ٔدٌوانه ج   ٗ
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 وْككككككككخ انكككككككم٘ فكككككككٙ ناؼرٛكككككككم ِٔكككككككاقُٙ
 

 هللا يثر ٛــكككككككككككككككـاخظٕا ــكككككككككككككككـى عُكككككككككككككككك  
 

ـكككككككـا َعكككككككٕخ ا ٔقٔنككككككككد  ً  َعكككككككد أيكككككككح ن
 

 
 

 تككككككككككك٣ق ٔٚــكككككككككككـاند نهٍـكككككككككككـهٚه ؼٛكككككككككككاج
 

 ٔٔكككككككٍٛ ظككككككك٣ل انًهكككككككم ٔايركككككككك  عًكككككككـهِ
 

 ٔقاو عهٛككككككككككككككّ انؽٍككككككككككككككٍ ٔانؽٍككككككككككككككُاخ 
 

ٙا عكككككككٍ ْكككككككما انًقـكككككككـاو يقٕكككككككه  ٌــككككككـ٣ي
 

 
 

 عهٛكككككككككككككككم ٌــكككككككككككككككـ٣و هللا ٔانثهككككككككككككككككـاخ
 

ء حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش ك٢ ٌٛح ٫ٝ ؿَٝ ، كٜٞ أ٤َٓ ٗؼَحٝٗ٘ؼَ ك٢ هَحءط٘خ ُوٜخثي ٗٞه٢ رخ٫ٗظٔخد ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ 

، ٠ٔ٘ٗ٫ٝ ه٤ٜيطٚ ٜٗؾ حُزَىس ) ح٤ٔ٤ُٔش ( ٝحُظ٢ ٓطِؼٜخ حُؼَٜ 
ٔ
 : 

 نٚككككككى عهككككككٗ انقككككككاع تككككككٍٛ انثككككككاٌ ٔانعهككككككى
 

وض   كككككـه   أؼكككككم ٌكككككفم قيكككككٙ فكككككٙ اِٞكككككٓه انؽ 
  

ٝح٣ُِٜٔش حُ٘ز٣ٞش ٝٓطِؼٜخ 
ٕ
 : 

 ٔنككككككككككككك انٓكككككككككككككٖ فانكا ُككككككككككككاخ ٘ككككككككككككٛاء
 

 ٔفككككككككككككككى انىيككككككككككككككاٌ ذثٍككككككككككككككى ٔشُككككككككككككككاء  
 

 

ٝه٤ٜيس ) ًًَٟ حُُٔٞي ( حُزخث٤ش ٝٓطِؼٜخ 
ٖ
 : 

 ٌككككككككككهٕا قهثككككككككككٙ ـكككككككككككاج ٌكككككككككك٣ ٔذاتكككككككككككا
 

 نعكككككككككككم  عهكككككككككككٗ انعًكككككككككككال نكككككككككككّ عراتكككككككككككا 
 

ُٝوي ٝهل٘خ ٤ِٓخ  ٓغ ه٤ٜيس ) كْ حُيَٛ ( ٤ٓ٧ٖ ٗخَٛ حُي٣ٖ ٣ٔيف ح٣َ٤ٓ٧ٖ ح٤٣َُٜٖٔ ح٣ٌُِٖ ػ٬ٔ ػ٠ِ ٓٔخػيس 

اهٞحٜٗٔخ ح٤ُِز٤٤ٖ ك٢ كَرْٜ ٟي ح٣٩طخ٤٤ُٖ ٧ٕ ح٤ُٗٞـش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٢ٛ أٓخّ حُؼ٬ثن ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ 
ٗ
.  ٝك٢  

َ حُؼٍٜٞ ه٤ٜيس أهَٟ ُٚ ٣ئًي ٌٛح حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٝػوٚ حُظخ٣ٍن ػ٠ِ ٓ
٘
 ك٤وٍٞ : 

 نهعكككككككككهب ٔانركككككككككه   ذكككككككككانٚؿ إلا نٔٚكككككككككد
 

 أـثكككككككككانِ فهضقكككككككككد يكككككككككٍ ْٕنٓكككككككككا اٞيكككككككككى 
 

 ذكككككككككاق ذٓكككككككككٕ٘ انهٔاٌكككككككككٙ كهًكككككككككا وأنٔا
 

 
 

 ٔٚٓعككككككككككى انًككككككككككٕخ فراكككككككككككاً إلا ْعًككككككككككٕا 
 

ًٔخ إٔ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ٣طِذ ٖٓ حُـ٘ي١ حُؼؼٔخ٢ٗ إٔ ٣ـخٛي ؿ٤َ ٤ٛخد ٫ٝ ٝؿَ ٤ُؼِْ حُ٘خّ إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ليٕٝ 

ىُٝظْٜ رؤٍٝحكْٜ ، كبًح ه٠٠ ًخٕ ٤ٜٗيح  ػ٘ي ٍرٚ ٤ٍٟخ  
ٙ
 : 

 ٔتككككككع فككككككٙ انككككككهٔع َفٍككككككم ؼككككككٍٛ ٚككككككأتٗ
 

 ظثككككككككككككككاٌ يككككككككككككككٍ نفاقككككككككككككككم أٌ ٚثٛعككككككككككككككا 
 

ـــــككككككككـا ــككككككككـح انثهقـــككككككككـاٌ أَـ   فرعهـــككككككككـى أي 
 

 فكككككككككككككككٖ نٓككككككككككككككـ٣ل قٔنرُككككككككككككككا ظًٛعككككككككككككككا 
 

 ٔؼٍكككككككككة انًكككككككككهء أٌ ًٚٙكككككككككٙ ِكككككككككٓٛكأ
 

 فٛهقككككككككككككككٗ عُككككككككككككككك ـانقككككككككككككككّ ِـككككككككككككككـفٛعا 
 

                                                             
 . 9ٓٔص   ٔدٌوانه ج   ٔ
ٕ

 . ٖٗص  ٔدٌوانه ج   
ٖ

 . 1ٙص   ٔدٌوانه ج    
ٗ

 . ٘ٔدٌوان أمٌن ناصر الدٌن ص    
٘

 ، قصٌدة ) الحرب الظالمة ( . ٖٙنفس المصدر السابق  ص   
ٙ

 ، قصٌدة ) إلى الجندي العثمانً ( .  11ـ  17نفس المصدر السابق  ص    
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َٟٝٗ حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحٟلش ػ٘ي حَُٛخك٢ ، كل٢ ه٤ٜيطٚ ) ا٠ُ حُلَد ( 
ٔ
٣طِذ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ) حَُ٘م (  

ْٛ ٌَْٝٓٛ رٔخ كؼِٞٙ إٔ ٣ٔظؼيٝح ُِلَد ٝإٔ ٫ ٣ـظَٝح رؤهٞحٍ حُـَر٤٤ٖ كبْٜٗ ًٌحرٕٞ ، ٣ٝؤط٢ رٔؼخٍ ػ٠ِ ؿيٍ

 ك٢ َٜٓ ٤ُٝز٤خ ٝطْٞٗ ٟي ح٤ُِٖٔٔٔ:

 أ٢ آَككككٗ ِٔككككًه أٚٓككككا انّككككهط نهؽكككككهب
 

 4ٔقثكككم ـكككهان انٍكككٛف ٔاٌكككم ْكككٕٖ انكركككة 
 

  ٌ  ٢ٔ ذ ركككككـهن إٌ قٛــكككككـم عٕــكككككـه ذًـــكككككـك 
 

 
 

 فككك ٌ انككككم٘ قانــككككـِٕ يـكككـٍ أكــككككـمب انكـككككـمب
 

 أنٍككككد ذهاْـــككككـى تٛـككككـٍ يٕـككككـه ٔذَٕككككـً
 

 ا٠ٌكككك٣و تانقرككككم ٔانُٓــــككككـةأتككككاؼٕا ؼًككككٗ  
 

ٝك٤ٖ ٣َٟ حُٜٔخثذ طظَٟ ك٢ ١َحرِْ ٣ََٓ ا٠ُ ح٢ُٓٞ٘ٔ ٤ٗن حُط٣َوش ٛ٘خى ُٝٚ أطزخع ِٓٔلٕٞ إٔ ٣زخىٍ 

ا٠ُ حُـٜخى ٤ُل٢ٔ ر٬ى ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٌٝ٘ق ػْٜ٘ حُْٜ ٝحُـْ ، كوي أ٤ٛزٞح ٤ُْٝ ُْٜ رؼي هللا ا٫ حُٔوِٜٕٞ 

 ٖ حُٔخثَٕٝ ػ٠ِ هطخ أ٬ٓكْٜ :حُِٜٔلٕٞ ، ٝٓخُحٍ ك٤ْٜ ح٧رطخٍ ح٤ُٔخ٤ٓ

 ٔيككككككككٍ يثهكككككككك  عُككككككككا انٍــككككككككـٌُٕٙ إَككككككككّ
 

 
 

 ًٚــكككككـك نٓكككككما انٕــكككككـكع يُـكككككـّ ٚكككككك انكككككـهأب
 

 ف َكككككككا نُهظككككككككٕ أٌ ٚقككككككككٕق إنككككككككٗ انككككككككٕـٗ
 

 
 

 ٚــكككككـ٣ ع يكككككٍ ـٛــكككككـم ٔيكككككٍ إتــكككككـم َعكككككة
 

كككككككـكا  فٛؽًكككككككٙ تككككككك٣ق انًٍكككككككهًٍٛ يكككككككٍ انعض
 

 
 

افككككككـاً نٓـككككككـى ـًككككككح انفطككككككة  ّ  ُٔٚٓككككككـٗ ك
 

 أٔكككككككثػ قايٛكككككككاً فككككككك ٌ ؼّكككككككا ا٠ٌــكككككككـ٣و 
 

 
 

 إنككككككٗ هللا ّٚــككككككـكٕ قهثككككككّ ِــككككككـكج انكككككككهب
 

 فككككككككك٣ ذ ٙكككككككككثٕا ا٠ٌـكككككككككـ٣و إٌ ٌكككككككككٕٛفّ
 

ٍ  فككككٙ ٌككككانف انؽقككككة   يككككٕاٖ كًككككا قككككك ككككك
 

ًٔخ ِٗلع حَُٝف ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُيكخهش ك٢ ٍػخء حُ٘خػَ أىٍٗش ، ٝػٞىس ا٠ُ ؿَٝ حَُػخء ك٢ حُزخد حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٌٛح 

 حُزلغ ٣ٟٞق ًُي .

ٌَس حُي٤٘٣ش ٝحٟلش ك٢ ػ٘خ٣خ ؼٞى حُو٤ِلش ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ٗـي حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُلٝك٢ ٍػخء ح٬ُٔ أر٢ حُٔ

، كوي ًخٕ حُو٤ِلش ٣لٌْ رَ٘ع هللا حُ٘ٚ
ٖ
 : 

 يعهكككككككككككٙ يعكككككككككككانى قٚكككككككككككٍ هللا ي)ٓهْكككككككككككا
 

 فككككككككٙ انعككككككككانًٍٛ تٍككككككككعٙ يُككككككككّ يّكككككككككٕن 
 

، هي حٗظَٟ ك٢ ٓز٤َ هللاص ٥ٗٚ ٤ٜٗي َٝٓحر٢ ٝهي َٓ ٓؼ٘خ ك٢ رخد حَُػخء أ٠٣خ  ٝٛلٚ ُِو٤ِلش رؤٗٚ ك٢ ٣٫ٔٞ

 ح٥هَس رخُي٤ٗخ .

ُوي ًخٕ ٌٛح حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ــ حُِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش ــ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ حٓظيحىح  ُٔخ ٓزوٚ ٖٓ حُؼٍٜٞ ، ٌُٖ ٗؼَحءٙ 

ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ــ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ــ أًؼَٝح ٓ٘ٚ ٝحٛظٔٞح رٚ حٛظٔخٓخ  رخُـخ  ، كٔخ ٖٓ ه٤ٜيس طو٣َزخ  ا٫ 

 ٤ٓ٬ٓ٩ش حُٞػخرش طؼظِؾ ك٤ٜخ ، ٝطََٓ أ٣ٍـٜخ ، كلن إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس .ٝحَُٝف ح

                                                             
 . 71ٗدٌوان الرصافً ص    ٔ
ٕ

ل على السٌؾ فً الوصول إلى حقك وهدفك ، ودع الكتب جانباً .     ؼرار السٌؾ : حده . والمعنى : عوِّ
ٖ

 . ٖٗٔالمنح الرحمانٌة  ص   
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ٝأ٢ٜٗ ٌٛح حُـَٝ ر٘ؼَ ٣٘ٔذ ا٠ُ حُو٤ِلش حُؼؼٔخ٢ٗ ح٧ٍٝ ٤ِْٓ رٖ رخ٣ِ٣ي ٣ئًي ا٤ٓ٬ٓش حُيُٝش ٜٝٗـٜخ حُي٢٘٣ 

ك٤وٍٞ 
ٔ
 : 

 انًهكككككككككم   يكككككككككٍ ٚ)فكككككككككه تُٛكككككككككم يُكككككككككٗ
 

كاٚ ككككككـٍهاـثّ قٍككككككهاً ٔيككككككٍ لا ٚٙككككككًٍ ا   نككككككك نا
 

 نككككككككٕ كككككككككاٌ نككككككككٙ أٔ ن ٛككككككككه٘ قكنأًَهككككككككح
 

 فككككككٕط انرككككككهاب ا نكككككككاٌ اٞيككككككه يّـككككككـرهكا 
 

 حُلٌٔش :  :  ٓخرؼخ  

هي٣ٔش هيّ ح٩ٗٔخٕ ، ًٌُٝي ك٢ حُ٘ؼَ ، طٜيٍ ػٖٔ هزَ حُل٤خس ٝػَف حُط٣َن حُٜل٤ق ٝهخ٢ُ حُ٘خّ ٝطـٍٞ 

 ك٢ أػٔخم حُ٘لْ حُز٣َ٘ش ٝحُٖٔ٘ حُل٣ٞ٤ش .

حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ًٔخ ٢ٛ ك٤ٔخ ٓزن ٝٓ٘وطق ٖٓ أُح٤َٛ حُلٌٔش رخهش طَ٘٘ أ٣ٍـٜخ ٢ٛٝ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ 

 ٝط٤٠ق ٌٜٗش ٤١زش ك٢ ىٍد ك٤خط٘خ .

ٝٓخ أؿَٔ حُلٌٔش حُظ٢ ٣ٔٞهٜخ حُ٘خػَ آٔخػ٤َ ٛز١َ ك٢ اكيٟ هٜخثيٙ 
ٕ
: 

 ٢ ٚصككككككككككك  تعُٙـكككككككككككـا تكككككككككككثعٗ ْٔكككككككككككما
 

 يكككككككككككككا أعكككككككككككككك  ا٠َـكككككككككككككـٍاٌ ن١َـكككككككككككككـٍاٌ 
 

 إٌ ذٍككككككككككككه ى عهككككككككككككٗ ان هٚككككككككككككة فٍككككككككككككه ى
 

اٌ    3فكككككككككككٙ  ككككككككككك٣ل انٍكككككككككككٕٛف ٔانًكككككككككككه 
 

 نتًككككككككككككا أٔككككككككككككثػ انعُككككككككككككـاط ٔككككككككككككهاعاً 
 

 فككككككككككككككككٙ ويكككككككككككككككككاٌ اٜقاب ٔانعهفكككككككككككككككككـاٌ 
 

ُوي ػخٕ حُ٘خػَ ػَٔح  هزَ رٚ حُل٤خس ، كَأٟ ح٩ٗٔخٕ ٣ؼي ٧ه٤ٚ ٓخ ٣ٔظط٤ؼٚ ٖٓ ح٧ًٟ ٝٓخ رويٍ ػ٤ِٚ ٖٓ آخءس 

، ٝإ ُو٤ٚ ك٤ٌِٖ ٓٔظؼيح  ، كوي ٣٘وِذ ، ٝحُظخ٣ٍن ٗخٛي ػ٠ِ ًُي ، كؼ٤ِٚ إً إٔ ٣ٌٕٞ كٌٍح  ك٬ ٣طٔجٖ ا٠ُ أكي 

 حُظوخٍد طزخػيح  ، ٝحُؼ٘خم ػَحًخ  ٝهخٛش ك٢ ٌٛح حُِٖٓ حٌُج٤ذ ح١ٌُ ٣ٔٔٞٗٚ ُٖٓ حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف .

٣َٟٝ حُ٘خػَ ٓ٘ـي إٔ حُوَم ػ٘يٓخ ٣ظٔغ ػ٠ِ حَُحهغ ٫ ٣ؼٞى ٣ل٤يٙ ٓيى ٫ٝ ػٕٞ ٝإٔ حُلٌٍ ٫ ٣٘ـ٢ ٖٓ 

 حُويٍ :

 نكككككككككّ يكككككككككٍ ناغ ٚطهثكككككككككّ انقككككككككككٚه فًكككككككككا
 

 تؽككككككككككككه ٚقٛككككككككككككّ ٢ٔ ٌككككككككككككٓم ٢ٔ ظثككككككككككككم  
 

ٝحُلٌٔش ًؼ٤َس ػ٘ي ػزي حُزخه٢ رٖ أكٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُٔٔخٕ ، كل٢ ٓيكٚ ٣َُُِٞ حُلخَٟ أكٔي حٌُٞر٢ِ٣َ َٟٗ 

ه٤ٜيطٚ ح٤ٓ٬ُش طؼؾ رخُلٌٔش ، ٝا٤ُي ١خثلش ٜٓ٘خ 
ٗ
  : 

 أـكككككككف انُككككككككٕٖ يكككككككا ٌككككككككٓهرّ انهٌككككككككا م
 

 ٔأؼهككككككككٗ انٓككككككككٕٖ يككككككككا كمترككككككككّ انعككككككككٕالل  
 

 فكككككٙ عــكككككـُٛ إلا نكككككى ٚككككككٍ نككككك٢ّٔ يهكككككػ 
 

 ؼثـــككككككككككـٛةل ٚعككككككككككافٙ ذككككككككككانج ٕٔٚأـككككككككككـم 
 

ل انثعككككككـك قهثككككككّ  ٕ ـكككككككككككككـهذّ انعـكككككككككككككـٕايم  ٢ٔ ـٛــككككككـه فككككككًٍٛ ؼــككككككـ  ٢ٔ فكككككككككككككٙ ٔقاق ـٛـ 

                                                             
ٔ

 . 9ٕٓالكواكب السائرة  ص    
ٕ
 . 1٘ٔدٌوانه  ص  
ٖ

ان : جمع مارن وهو الرمح الصلب .    المرَّ
ٗ

 / . ٕ٘ٗــ  ٖٕٗنفحة الرٌحانة ص /    
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 ٔنٛـكككككـً تُـــكككككـا ؼكككككة  انكٚــكككككـان ٔإًَــككككككـا
 

 1نُكككككككا تٓكككككككٕٖ انٍككككككككاٌ ِككككككك م ِٔكككككككاـم  
 

 ٔيككككككا انففككككككه تاٞظٍككككككاو ٔانًككككككال ٔانعكككككك٣
 

 ـال انرفـكككككككككـا٘مٔنككككككككككٍ تكككككككككإَٔاع انكًــككككككككك 
 

 ٔيككككككا ٕٚككككككُع ا٠ٍَـككككككـاٌ ٕٚيككككككاً تُــككككككـٕنِ
 

 إلا عاقنككككككككككد فٛككككككككككّ انُعككككككككككٕو انعُـككككككككككـاقل 
 

 ٔأٔـككككككـعة يككككككا ؼأنككككككد ذصقٛككككككف أعككككككٕض
 

 ٔأشقــكككككككككـم ِكككككككككٙء ظـــاْكككككككككـم يرعـككككككككككـاقم 
 

ٝحُزخٍٝى١ ػخهَ ُز٤ذ ، َٝٛ رظ٤ٔ٤َ هللا ُٚ ٝرـيٙ ًًٝخثٚ ا٠ُ أػ٠ِ حَُٔحطذ ك٢ حُيُٝش ، ٖٝٓ حُلٌْ حُظ٢ 

حٓظلخىٛخ ك٢ ك٤خطٚ هُٞٚ 
ٕ
 : 

 فقكككككككك ٚٓهكككككككم انهعكٚكككككككك فكككككككٙ عقكككككككه قانِ
 

 3ُٔٚعكككككٕ يكككككٍ انًكككككٕخ انكًٛكككككد انًّكككككاٚػ  
 

 ٔككككككككم ايكككككككه  ٕٚيكككككككاً يكككككككـ٣ط ؼًايــكككككككـّ
 

  2ٔإٌ عكككككان فكككككٙ أنٌــكككككـاَّ ْٔكككككٕ ظايكككككـػ  
 

 فًكككككككا تكككككككانغ إ٢ يكككككككع انفٛــكككككككـه ٌـاَكككككككـػ
 

 ٢ٔ5 ٌــككككككـاَػ إ٢ يــككككككـع انّــككككككـه تـككككككـانغ  
 

٣ٝوٍٞ أ٠٣خ  :
ٙ
 

 فٛكككككا قهكككككة ٔكككككـثهاً إٌ أنكككككى  تكككككم انُــكككككـٕٖ
 

 فككككككككككم فــكككككككككـهاط أٔ ذـــكككككككككـ٣ط نكككككككككّ ؼكككككككككك 
 

 فقككككككك ّٚككككككعاة  ا٠نفككككككاٌ أقَاًْككككككا انٓككككككٕٖ
 

  7ٔٚهرككككككككك ى انٙككككككككككاٌ أقٕكككككككككاًْا انؽقكككككككككك  
 

 تؽكًٓـكككككككـاعهككككككٗ ْككككككمِ ذعكككككككه٘ انهٛككككككانٙ 
 

 ف َٔــككككككككككـح قككككككككككهب ا ٔمَٔـــككككككككككـح تعــككككككككككـك 
 

٣ٝوٍٞ ٝٛٞ ك٢ كَد حُزِوخٕ :
1
 

 ْٔكككككككم ويكككككككٍ ٔن ككككككككٗ ٔعكككككككُٛ ذقٛٙككككككككد
 

  9عٙككككككككككانذّ ا تعككككككككككك انككككككككككمْاب ٚعككككككككككٕق  
 

ٝهي ٣وٚ حُلٌٔش رو٤ٜيس ًخِٓش  
ٔٓ
 : 

 تكككككككككككاقن انفهٔكككككككككككح ٔاؼــكككككككككككـمن فٕذٓكككككككككككا
 

ْـ     فثهكككككككككٕ  انعكككككككككى  فكككككككككٙ َٛــكككككككككـم انفكككككككككه
 

                                                             
 ٌذكرنا هذا بقول مجنون لٌلى :   وما حب الدٌار شؽفن قلبً    ولكن حب سكن الدٌارا   ٔ
 . 1ٓٔدٌوانه ص /    ٕ
 المشاٌح : الشجاع المقاتل .   ٖ
صاحبه ، واألرسان : جمع رسن وهو الحبل فً رقبة الفرس ، جامح : مستعٍص ، ومعنى األبٌات ٌذكرنا بقول  عار الفرس ٌعٌر : ذهب كؤنه منفلت من   ٗ

 طرفة 
ل المرخى وثنٌاه فً الٌد                          لعمرك إن الموت ما أخطؤ الفتى     لكالطوَّ
 من ٌك فً حبل المنٌة ٌنقـــــدمتى ما ٌشــؤ ٌوماً ٌقــده لحتفــــه     و                        

 البارح : الطائر األشؤم ، والسانح : الطائر األٌمن ، والعرب تتٌامن بهذا و تتشاءم من ذاك .   ٘
 . 1ٖٔدٌوان البارودي ص /    ٙ
7

ا ، وأبؽض ٌشعب : ٌقسم شعبٌن أو قسمٌن، والمعنى أنهما ٌفترقان ، وهلل در الشافعً إذ ٌقول : " أحبب حبٌبك هوناً ما عسى أن ٌكون بؽٌضك ٌوماً م   

 عدوك هوناً ما عسى أن ٌكون حبٌبك ٌوماً ما " .
1

 . ٖٗٔدٌوانه ص /    
9

 الكثٌب إذا تهدم وانهال ، والؽضارة : النعمة والسعة ، وهذا ٌذكرنا بقول الشاعر :تقٌضت : ذهبت وزالت ، وأصلها : من تقٌض الجدار أو    
 ( . 9ٖٖلٌت ، وهل تنفع شٌئاً لٌت      لٌت شباباً بٌع فاشترٌت ) البٌت من مؽنً اللبٌب تحقٌق عبد السالم هارون ص                   

ٔٓ
 . 9ٕٙدٌوانه ص /    
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 ٔاـركككككككككككُى عًــكككككككككككـه  إت كككككككككككاٌ انٕثكككككككككككـا
 

ٓـ     1فٓككككككككككٕ إٌ واق يككككككككككع انّككككككككككٛة َقكككككككككك
 

 إًَكككككككككككا انكَٛـــكككككككككككـا ـٛــكككككككككككـال عكككككككككككانٖ
 

ٓ ـ     قهًــكككككككككككـا ٚثقكككككككككككٗ ٔأـثــــكككككككككككـان ذ قككككككككككك
 

 ذكككككككككككانج ذكظــكككككككككككـٕ ٔٚكككككككككككٕناً ذُعـكككككككككككـهٙ
 

ٓـ    4عككككككككاقج ان)ــككككككككـم ٌــككككككككـعا شككككككككى  قهككككككككـ
 

 فاترككككككككككككن يٍكككككككككككعا  ٔاعهكككككككككككى أٌ يكككككككككككٍ
 

ٓـ    تككككككككككاقن انٕككككككككككٛك يككككككككككع انفعـككككككككككـه قككككككككككُ
 

 نكككككككككٍ ُٚكككككككككال انًكككككككككهء تكككككككككانععى انًُكككككككككٗ
 

ٓ ـ    3إًَككككككككا انفــككككككككـٕو نًــككككككككـٍ ْككككككككـى  فككككككككُ
 

 ٚكــككككككككككـكغ انعـــكككككككككككـاقم فكككككككككككٙ يــكككككككككككـأيُّ
 

 2فكككككككك لا ٘ــككككككككـاط تككككككككّ اٞيككككككككه ِككككككككفٓ  
 

 ٔنكككككككككككٛكٍ ٌـكككككككككككـعٛم يعـــكككككككككككـكاً كهــكككككككككككـّ
 

ٓ ـ     5إٌ يهعككككككككككٗ انّككككككككككه يكككككككككككهِٔ أؼكككككككككك
 

 ٔاذككككككككه  انؽككككككككهْ ذعككككككككُ فككككككككٙ ناؼككككككككح
 

 قهًـككككككككككـا َككككككككككال يُــككككككككككـاِ يككككككككككٍ ؼـككككككككككـهْ 
 

 قكككككككككك ٚٙكككككككككه  انّكككككككككٙء ذهظـكككككككككـٕ َفعكككككككككّ
 

ٓ ـ نب  ًكككككككككككك ٌ    تٕككككككككككككفٕ انًككككككككككككاء ـكككككككككككك
 

 يٛ كككككككككككى اِٞكككككككككككٛاء ذعكككككككككككهـف قكنْــــكككككككككككـا
 

ج يككككككككٍ ظككككككككًُ انثككككككككهْ   6نٍٛككككككككد ان ككككككككه 
 

 ٔاظـككككككككككككـرُة كككككككككككككم ـثـككككككككككككـٙ يــككككككككككككـا    
 

 7فٓــككككككككـٕ كانعٛـــككككككككـه إلا ظـككككككككـك قًـككككككككـٓ  
 

 إًَكككككككككا انعاْكككككككككم فكككككككككٙ انعٛكككككككككـٍ قكككككككككمٖ
 

 ؼٛصًككككككككا كككككككككاٌ ٔفككككككككٙ انٕكككككككككن ـٕككككككككٓ 
 

ٝك٢ هٜخثي حَُٛخك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلٌْ ٣٘ؼَٛخ ًٔخ ط٘ؼَ حُيٍٍ ، ٜٓ٘خ 
1
 : 

 إٌ نكككككككى ذًٕذكككككككٕا كهايكككككككاً فكككككككٙ يكككككككٕاُٚكى
 

 ير ــككككككككككـى أل٢ء فٛــككككككككككـٓا يــككككككككككـٛرح انعثُككككككككككا 
 

 ٢عككككككككمن نهًٍككككككككهًٍٛ انٛككككككككٕو إٌ ُْٔككككككككٕا
 

 9فككككككٙ ِْٕككككككح لل  فٛٓككككككا كككككككم يككككككٍ ُْٔككككككا 
 

 ٢ٔ ؼٛكككككككاج نٓكككككككى يكككككككٍ تعكككككككك إٌ ظثُـكككككككـٕا
 

 م٘ ظثُــــككككككككككـاككككككككككك٣ ا ٔأ٘ ؼٛـــككككككككككـاج نهكككككككككك 
 

أٓخ ٗٞه٢ كٜٞ رلن ٗخػَ حُ٘ؼَحء ٝأ٤َْٓٛ ، ٝحُلٌْ حُظ٢ ٣ِؿ٤ٜخ أ٤َٓس ٓخ ٣وُٞٚ حُ٘ؼَحء ٖٓ كٌْ ، كٔخ ٖٓ 

ه٤ٜيس ا٫ ٝحُلٌٔش ٣ُٜ٘خ ٣ٝظ٤ٔش ػويٛخ ، كٜٞ ٣زيأ ه٤ٜيطٚ )ٛيٟ حُلَد ( رؼيس كٌْ ٜٓ٘خ 
ٔٓ
 : 

 تٍكككككٛفم ٚعهكككككٕ انؽككككك  ا ٔانؽككككك  أـهـــكككككـة
 

 ذٙككككككككككككهبُٕٔٚككككككككككككه قٚككككككككككككـٍ هللا أٚككككككككككككاٌ  
 

ــككككككككككككككـة  ٔيككككا انٍككككٛف إ٢ مٚككككح انًهككككم فككككٙ انككككٕنٖ  ٢ٔ اٞيــككككككككككككككـه إ٢ نه ككككككككككككككـم٘ ٚر ـهـ 

                                                             
ٔ

 المعنى مؤخوذ من الحدٌث النبوي : اؼتنم خمساً قبل خمس : ....  شبابك قبل هرمك ...   
ٕ

 تدجو : ُتظلِم  والمراد : تسوء   ،   تنجلً : تنكشؾ وتتضح ،  سجا : امتدَّ وسكن ودام  ،  قلص : تقلص ونقص وانزوى .   
كه   ٖ  نصَّ : أنفذ ما أراده وحرَّ
ٗ

 لمراد : ٌعمل اإلنسان فً بلده فإذا ضاق به العٌش ارتحل إلى مكان آخر ٌعمل فٌه .شخص : ارتحل وهاجر ، وا   
٘

 األحص : المشإوم الوبٌل الذي ال خٌر فٌه ، حص الشعر : تساقط وتناثر .   
المعنى : إن على اإلنسان أن الؽرة : بٌاض مستحسن فً جبهة الفرس ،  والبرص بٌاض ٌظهر فً ظاهر البدن لفساد مزاج ، وهو من األدواء البشعة و   ٙ

 أن ٌقدِّر األمور وٌمحصها لٌصل إلى الصواب .
7

    ً ، وٌعجن  الؽبً : سٌئ الخلق ، المائق : األحمق  ، العٌر : الحمار  ،  وقمص العٌر : اضطرب فً سٌره واستنَّ : وهو أن ٌرفع ٌدٌه وٌطرحهما معا
 برجلٌه .

1
 لجهاد ( . .  من قصٌدة ) الوطن وا 19ٗدٌوانه  ص /    

9
 الهوشة : الفتنة و الهٌاج واالضطراب ،  أراد الشاعر أن ٌحارب المسلمون حرباً عامة .   

ٔٓ
 . ٕٗدٌوانه ص    
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 ذُكككككاو ـطكككككٕب انًكككككـهم إٌ تكككككاخ ٌــكككككـاْهاً 
 

كككككككككككـة   ٔإٌ ْكككككككككككٕ َكككككككككككاو اٌـكككككككككككـرٛق)د ذرأنـ 
 

 ٔنــكككككـى ٚركه كككككـف قٕيكككككم اٌٞــكككككـك أْثــكككككـح
 

ْ ككككككككـة   ٔنكككككككككٍ ـهقككككككككاً فككككككككٙ انٍـككككككككـثاع انرأ
 

 كككككككما انُككككككاي تككككككاٞـ٣ط ٚثقككككككٗ ٔكككككك٣ؼٓى
 

 1ٔٚكككككككمْة عكككككككُٓى أيكككككككهْى ؼكككككككٍٛ ذكككككككمْة  
 

 ٔيكككككا انًهكككككم إ٢ انعكككككُٛ ِكككككأَاً ٔي)ٓكككككهاً 
 

 ٢ٔ4 انعككككككككُٛ إ٢ نتككككككككّ ؼٛـككككككككـٍ ٍُٚككككككككة  
 

 ٣ٝوٍٞ أ٠٣خ  :

 ٌكككككك هد ٌككككككهًاً عهككككككٗ َٕككككككه فعكككككككخ تككككككّ
 

 ٔنكككككككٕ ٌككككككك هد ت ٛكككككككه انُٕكككككككه نكككككككى ذعكككككككة 
 

 نكككككككى ذفركككككككهط ِكككككككٕٓاخ انقكككككككٕو فكككككككٙ أنب
 

 
 

ـككككككككـهاً يــككككككككـٍ لنككككككككم اٞنب إ٢ قٙككككككككٗ ٔٚــا
3

 
 

 ؼرككككككٗ ٚكــــككككككـٌٕ نككككككّ ٢ـٛككككككه فككككككٙ يُثككككككه
 

 عكككككٕق يكككككٍ انٍكككككًه أٔ عكككككٕق يكككككٍ انقٙكككككة 
 

ذــــكككككككـٓى  ٔيكككككككا انٍككككككك٣غ نقكككككككـٕو ككككككككم عك 
 

ؼركككككٗ ٚكَٕكككككٕا يكككككٍ اٞـككككك٣ط فكككككٙ أْ  ـــكككككـة 
2

 
 

 نككككٕ كككككاٌ فككككٙ انُككككاب قٌٔ انفهكككك  يُثٓككككح
 

 ذٍكككككككأخ اٌٞكككككككك ٔانكككككككم تاٌ فكككككككٙ انهذكككككككة 
 

 ٢ ذهكككككككرًً ـهثــكككككككـاً نهؽـكككككككـ  فكككككككٙ أيكككككككى
 

ـكككككـى  يعـًُكككككـٗ يكككككٍ   ـ  ــكككككـهةانؽككككك  عُكْـ ان ــا
5

 
 

٣ٝوٍٞ ٛخؿ٤خ  كٌخّ ح٤ُٞٗخٕ ٝهخىطْٜ ح٣ٌُٖ ىكؼٞح ٓٞحىْٛ ا٠ُ هظخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ كخٗظَٜ ٛئ٫ء ػ٤ِْٜ ٍْٝٓٞٛ ك٢ 

 رلَ ا٣ـش :

 ٔأَّككككككككككك ٔا َىْكككككككككككح نهعكككككككككككُٛ قاذهكككككككككككح
 

ٔيكككككككٍ ذُكككككككىِ فكككككككٙ اٜظكككككككاو نكككككككى ٚككككككك بض  
6

 
 

 ًٌَٗ ٜٓ٘خ : ٝٗـي ك٢ ٍػخء حُِٔطخٕ ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ُِ٘خػَ ح٬ُٔ أر٢ حُٔؼٞى كٌٔخ  ًؼ٤َس

 ٔنهًُـــككككككككككككـاٚا يٕاقٛــــككككككككككككـد يقــككككككككككككـهنج
 

ذككككككأذٙ عهككككككٗ قكككككككن فككككككٙ انهككككككٕغ يؽككككككـفٕن  
7

 
 

 ٔنككككككًٛ فككككككٙ ِككككككأَٓا نهُككككككاي يككككككٍ أشككككككه
 

 
 

 ٔيكـــــكككككككككـم يكككككككككـا ترقكٚــكككككككككـى ٔذأـٛــكككككككككـه
 

كككككككككككككد يؽهيكككككككككككككح  ً  إٌ انًُـكككككككككككككـاٚا ٔإٌ ع
 

عهككككككٗ ِــككككككـٓٛك ظًٛكككككككم انؽـككككككـال يثكككككككهٔن 
8

 
 

                                                             
ٔ

 وأشهر من هذا البٌت قوله :     وإنما األمم األخالق ما بقٌت     فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا   
  بالجٌش القوي ، وال ٌكون الجٌش قوٌاً إال بالقائد الذي ٌدربه وٌسلحه فاألمر متكامل .. والمعنى : الٌكون الملك ثابتاً إال ٘ٗدٌوانه ص    ٕ
ٖ

.  والمراد   :  من سار وشهواته تقوده لم ٌنل شٌئاً ، ومن حكم عقله وصل إلى  9٘دٌوانه من قصٌدة ) أنصار التراك فً الحرب والسٌاسة ( ص    

 مؤربه .
السابػ الطوٌل ،  ، والمعنى  : ال ٌكمل انتصار الجٌش إن كان كثٌر السالح قوي اإلعداد فقط ، إنما ٌكمل انتصاره إذا  أهب  : جمع إهاب ، وهو الثوب   ٗ

 إذا سبق كل هذا األخالق العامرة والدٌن القوٌم   .  وهو ٌقول فً قصٌدة أخرى بهذا المعنى :
 قهم كانت ٌباباولٌس بعامر بنٌان قوم     إذا أخال                             

 إن األمة التً ٌكون الحق بجانبها وتقاتل دفاعاً عنه لن ٌستطٌع أحد أن ٌؽلبها .   ٘
ٙ

نسان أن اآلجام  :  جمع أجمة وهً الشجر الكثٌؾ التفت أؼصانها ، وهً مؤوى األسود ، والمعنى :  من دخل ذلك المكان التقمته األسود ، فعلى اإل   

 لى أي عمل .ٌكون حذراً قبل اإلقدام ع
 . 9ٗالبٌت مؤخوذ من قوله تعالى  : } .. لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فال ٌستؤخرون ساعة وال ٌستقدمون {  سورة ٌونس  اآلٌة /    7
بما آتاهم هللا من فضله .. { المعنى مؤخوذ من اآلٌة الكرٌمة } .. وال تحسبنَّ الذٌن قتلوا فً سبٌل هللا أمواتاً ، بل أحٌاء عند ربهم ٌرزقون @ فرحٌن     1

 / . 7ٓٔــ  9ٙٔآل عمران  اآلٌتان / 
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 يايكككككككاخ تكككككككم َكككككككال عّٛكككككككاً تاقٛكككككككاً أتككككككككاً 
 

 
 

 عٛــككككككـُ فككككككاٌ تكككككككم انّككككككـه ي ًككككككٕنعككككككٍ 
 

 كذ ح١ُٖٞ ٝحُل٤ٖ٘ ا٤ُٚ :   ػخٓـ٘خ   :

هي٣ٔخ  هخُٞح : ) كذ ح١ُٖٞ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ ( ، ٝح٩ٗٔخٕ ٣ِ٘ع ا٠ُ ١ٝ٘ٚ ، كٜٞ َٓحطغ حُٜزخ ٝح٣ًٌَُخص حُٔلززش ، 

ك٢ ٛـَطٚ ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٣وخ١ذ ٌٓش ) ٝهللا   ٝأٛخُش حُٔخ٢ٟ ٝكِْ حُٔٔظوزَ ، ٝأهيّ ٖٓ ٌٛح هٍٞ ٍٍٓٞ هللا 

 اٗي ٧كذ أٍٝ هللا ا٢َُّ ، ٫ُٞٝ إٔ أِٛي أهَؿ٢ٗٞ ٓخ هَؿض ( .

ِٝٗٔق ك٢ ح٧ٗؼخٍ حُظ٢ ه٤ِض ك٢ حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش ًؼ٤َح  ٖٓ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح١ُٖٞ ٝحُ٘ٞم ا٤ُٚ ، ٝحَُؿزش ك٢ 

 حُؼٞىس ا٠ُ أك٠خٗٚ ، ٜٓ٘خ :

لِز٢ ك٢ ٓؼَٝ ٓيكٚ ٣َُُِٞ حُلخَٟ  كوي كِْ أٗٚ ك٢ ر٬ىٙ ٝر٤ٖ أِٛٚ ، ٓخهخُٚ حُ٘خػَ ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُ

كخٓظ٤وع ٝهِزٚ ٛ٘خى ك٢ كِذ حُٜ٘زخء ٝك٢ َٓحرؼٜخ هَد ؿزَ حُـٖٞٗ  ًُي حَُٔطلغ ح١ٌُ ه٠٠ ك٤ٚ ػٜي حُٜزخ 

َ كؼخطذ هِزٚ ١ِٝذ ٓ٘ٚ إٔ ٣ل٤ن ٖٓ ٌٛح حُلِْ كبٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كِذ ٝأِٜٛخ ك٤خك٢ ٓٔظيس ٝٛلخٍٟ ؿَىحء ٠٣

حُط٤َ ك٢ أؿٞحثٜخ 
ٔ
: 

 أوان  ْــكككككككـما انطٛكككككككف ا أو أَكككككككد ونذكككككككّ
 

 
 

ففككككككككه  نٟؼثـــكككككككـاب ؼهكككككككف انرعــــكككككككـٓك 
4

 
 

 أفضكككككـ  ا إًَككككككا اٌككككككرٓكٖ ؼعككككككا  وـككككككانف
 

يككككٍ انؽهككككى نككككى ذُفككككع تٓككككا ـه ككككح انٕككككك٘ 
3

 
 

 فككككككككٌٔ لنا انّــكككككككـٓثاء ظكككككككهق ذُـــكككككككـا ف
 

ٚعككككككٕو انقطـككككككـا أظٕاءْككككككا ـــككككككـٛه يٓرككككككك 
2

 
 

ػْ ٣ٟٞق حُٔزذ ح١ٌُ ؿؼِٚ ٣لخٍم أِٛٚ ٝأٍٟٚ ، اٗٚ حُلوَ ح١ٌُ ىكؼٚ ا٠ُ ػخٛٔش حُو٬كش ٝحُِلخم رًَذ 

ٍث٤ْ حٍُُٞحء ٝحُٜيٍ ح٧ػظْ حُٔٞؿٞى ك٢ ٣ًَض ٣ٔيكٚ ٤ُ٘خٍ ػطخ٣خٙ ٣ٝٔي كخهظٚ ٝرؼي ًُي ٤ٓؼٞى ا٠ُ رِيٙ 

 ٣ِٝو٠ أكزظٚ ٣ٝٔؼي رْٜ : 

ــككككككـ  ّأظٛهذُـــككككككـا ذهقــــككككككـاء ظِٕـــككككككـٍ إَـ 
 

 
 

ككككككككككككك  ً  فككككككككككككهاط ا٘ككككككككككككطهان ٢ فككككككككككككهاط ذع
 

 ٔنككككك٢ٕ َٙكككككٕب انعكككككُٛ يكككككا ٌكككككثؽد تُكككككا
 

ٚـــكككككـ٣ ػ فكككككٙ تؽــــكككككـه يكككككٍ اٜل يىتكككككك 
5

 
 

 ٔنكُــــككككككـٓا َفككككككً يرككككككٗ ِككككككاب ٔنقْككككككا
 

 
 

ماخ يكككككٍ عىيٓكككككا ـٛكككككه يكككككٕنق  قكككككمٖ ا ذاكككككـفا
 

ـككككككـك  ٙ  ْٔككككككم ٚرؽهككككككٗ عقــككككككـك يعــككككككـك يُ
 

 يــككككككـٍ انُـــككككككـاي إ٢ نب ِـــككككككـًم يثـككككككـكق 
 

 أٌ ذُطكككككككٕ٘ ِكككككككقح انُكككككككٕٖٔقكككككككك ملَكككككككد 
 

ٌـ قككككككض   ٔأِٔكككككم أٌ ٚكَـــكككككـٕ انهقــكككككـا ا ٔككككككأ
6

 
 

                                                             
ٔ

 . 7ٖالعقود الدرٌة  ، دٌوان مصطفى البابً  ص    
ٕ

 التعهد : التذكر ، والمعنى : أنت دائماً تتذكر أحبابك وأهلك .   
ٖ

 الحجا : العقل ، ؼلة : عطش  ، الصدي : العطشان    
ٗ

 جرد : جمع جرداء ،  تنائؾ جمع تنوؾ وهً الصحراء ،  ، القطا جمع قطاة وهً طٌور صحراوٌة سرٌعة .   
٘

 الطالئح : النوق التً لم تجد من طعام فً الصحراء سوى الطلح فاشتكت بطونها وخلت أجوافها ، اآلل : السراب .   
ٙ

 ، قِد : ٌكفً . آذنت  :  قاربت ،  شقة النوى : مشقة االؼتراب والبعد     
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٣ٝز٤ٖ حُ٘خػَ ػزي حُزخه٢ رٖ حُٔٔخٕ ك٢ ٓؼَٝ ٓيكٚ ٣َُُِٞ ٗلٔٚ إٔ ح٩ٗٔخٕ هي ٣ويّ ٗلٔٚ حُـخ٤ُش ُٖٔ ٣لذ ، 

٤ذ ٝهطغ ٝإٔ حُلذ ٣زيأ رخ٫ٓظِطخف أ٫ٝ  ػْ ٣ٌزَ ٣ٝ٘ٔٞ كظ٠ ٣ِٔي حُٞؿيحٕ ، أٓخ حُ٘خػَ كوي ُحٍٙ ٤١ق حُلز

حُٜلخٍٟ ٝحُزلخٍ كٔ٘غ ٓ٘ٚ حُّ٘ٞ ، ٣ٝظؼـذ ٤ًق حٓظطخع إٔ ٣َٜ ا٤ُٚ ٝٛٞ ٗخء ػ٘ٚ رؼ٤ي 
ٔ
 : 

 تانُفــكككككككككـً ٍٚكككككككككًػ يكككككككككٍ أناق َفٍٛكككككككككا
 

ل يكككككككككا ٚكــكككككككككـٌٕ نٌٍٛكككككككككا    ٔ ٔانؽكككككككككة أ
4

 
 

 ٔأٚكككككككان عُكككككككٙ انُــكككككككـٕو ٚٛكككككككف ٚكككككككانط
 

قطكككككككككع انقفــكككككككككـان ٔظكككككككككأو انقايٌٕكككككككككا  
3

 
 

 أفهؽكككككككد كٛكككككككف ٔٔكككككككهد نهَٕككككككككٚم يكككككككٍ
 

أقٕكككككككككٗ انكككككككككث٣ق ٔظ رٓكككككككككا ظإٌٌكككككككككا  
2

 
 

 أو كٛكككككككككف ـه فكككككككككد انّـــكككككككككـ و ٔأْهكككككككككّ  
 

ٔذهكككككككككككككد ٔاق٘ انُٛككككككككككككهب انًإٌَٔككككككككككككا  
5

 
 

ػْ ٣ٜق ٌٛٙ حُز٬ى حُلز٤زش حُظ٢ طئْٗ حُؼ٤ٖ ٝحُوِذ ، ٝحُٔؼطخءس حُـ٤ِٔش  رٍِػٜخ ، ٝحُط٤زش رؼٔخٍٛخ ، ٣ٝئًي 

٣يٙ طؼِوخ  رٜخ ، كٔخ أٗي حُـَرش ػ٠ِ حُٔلذ ٫ٝ ٤ٓٔخ إٔ كزٚ ُٜخ ٫ ٣ؼظ٣َٚ حُ٘وٜخٕ ُٝٞ ٗؤٟ ػٜ٘خ ، رَ إ حُ٘ؤ١ ٣ِ

 إ ١خُض حُٔيس ٝرؼيص حُٔٔخكش :

ٖل إلا ٌكككككككككككككهؼد ٚهفكككككككككككككم ـهرٓكككككككككككككا  أن
 

 نٔ٘كككككككاً ٚقكككككككم  عهكككككككٗ ان ٕكككككككٌٕ ًٌِٕكككككككا 
 

ـككككككككككـهْا انىيككككككككككاٌ فكككككككككك َُٙ  إٌ كككككككككككاٌ ـٛـ 
 

أيٍـــكككككككـٛد يُكككككككٙ قثهــكككككككـٓا يٛ ٌٔـــكككككككـا  
6

 
 

 ٢ ٌككككككككككايػ هللا انُككككككككككٕٖ يككككككككككٍ كافـككككككككككـه
 

عثـكككككككـك ا  ٢ٔ نؼكككككككى انكككككككهؼٛى انعٍٛـكككككككـا  
7

 
 

 ٔيٓايككككككككّ قفككككككككه ٚٙككككككككم تٓككككككككا انقطـــككككككككـا
 

ٔٚكككككككهٖ انكنٛـــكككككككـم تٍـكككككككـٓهٓا انرفهٍٛكككككككا  
8

 
 

ُٝؼِ٘خ ٗـي حُظ٣َٜٞ حُيه٤ن ُل٘خ٣خ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٘ي حُ٘خػَ ػزي حُزخه٢ رٖ َٓحى حُؼ١َٔ ك٤ٖ ٝىع أِٛٚ ك٢ 

حٌُٞر٢ِ٣َ ًخٕ ًح ػخ١لش ىكخهش ، رٔزذ طًٌَٙ ٩هٞطٚ  حُؼَحم ٝٓخكَ ا٠ُ حُؤط٘ط٤٘٤ش ، كٜٞ ك٤ٖ ٓيف ٜٓطل٠

خ ٣ٍِ ػ٘يٛخ  َّٔ ك٤ٖ ٝىػٞٙ كٖٔ ٗلْ ًحرض كَٔس ُلَحهٚ ، ٝػ٤ٖ حٗلـَص حُيٓٞع ٜٓ٘خ أُٔخ  ، ٝك٤ٖ٘ ٝحُيطٚ ا٤ُٚ ُٝ

، ك٤ٌق طٌٕٞ كخُٜخ ٝٛٞ ٓلخٍهٜخ أريح  ؟ .. 
1
 : 

 نعٛكككككككاً نٕكككككككثه  فكككككككٙ انىيكككككككاٌ انًككككككك شه
 

 
 

 ٔإنكككككككككككٗ يركككككككككككٗ ٔؼّكككككككككككا٘ لاخ ذٍكككككككككككع ه
 

ٌ  تُكككككككٙ أتٛـــكككككككـم ذّـكككككككـٕقاً   يكككككككا ذمكــكككككككـها
 

 ٔذككككككككككككككككككككٕققاً ٔٔقاع لاخ انًعــــككككككككككككككككككككـّه 
 

 ٔؼّاِكككككككككح لاتكككككككككد ٔٚــكككككككككـهفاً تاكٛــكككككككككـاً 
 

 ٚككككككككٕو انُككككككككٕٖ ظىعككككككككاً تفككككككككهٚ ذؽٛ ككككككككه٘ 
 

                                                             
ٔ

 / . ٕٔٗــ  ٕٓٗص /   ٔنفحة الرٌحانة  ج   
ٕ

 الرسٌس : بداٌة الشًء .   
ٖ

 الطارق : زائر اللٌل  ،  والقاموس : البحر العظٌم .   
ٗ

 الوندٌك أو اإلندٌك : المنطقة التً كان فٌها الشاعر مع الوزٌر .   
٘

 نا نٌرب دمشق .النٌرب : اسم لمكان فً دمشق وفً حلب ، والمقصود ه   
ٙ

 ٌئس الشاعر من عودته إلى بالده ، وقد ٌكون هذا بسبب شدة الشوق حتى خٌل إلٌه أنه لن ٌبلػ المراد .   
7

المعنى : إن الكافر : الذي ٌؽطً الشًء ، وسمً الفالح كافراً ألنه ٌؽطً الحب بالتراب ، وسمً الكافر كافراً ألنه ٌؽطً الحق ، والعٌس : النوق ، و   
 ؽربة أبعدته عن أهله ووطنه وحجبته عنهم ، فدعا علٌها وعلى العٌس التً حملته بعٌداً .ال
1

ه عند الشاعر المهامه : القفار ،  والتفلٌس : السٌر فً الظلمة الحالكة ، وهنا نرى أن وصؾ الصحارى وتٌه المسافر فٌها عند هذا الشاعر كالذي وجدنا   
 مصطفى الحلبً .

9
 / . 9ٓـ  19ص /   ٔج الروض النضٌر    
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 ٔؼُٛـــكككككككككـٍ ٔانككككككككككج إنٛــكككككككككـم ٔٚانًـكككككككككـا
 

ــككككككككككـه   ٍ  ٌككككككككككٓهخ عهٛككككككككككم تهٕعككككككككككح ٔذؽ
 

حُؼٜخك٤َ ٝٛيف حُط٤ٍٞ كٞم ح٧ٗـخٍ حُٔؼَٔس ٣طَد ػْ ٣ٜق ؿٔخٍ ر٬ىٙ كٔخء ىؿِش ػٌد ٣ٌٌُ ، ُٝهِهش 

حُ٘لْ ، ٝحُطز٤ؼش ر٘و٤ٜخ حُزيحث٢ ٝحُٜ٘خػ٢ ٣زٜؾ حُؼ٤ٖ ٣َ٣ٝق حُوِذ ، ٝح٣َُخٝ ه٠َحء ٓٔظيس ٝحُوٍٜٞ 

ٝحُز٤ٞص طَٔ حُ٘خظ٣َٖ ، ٍٝحثلش حٍُِٛٞ ٝحٍُٞٝى طلِٔي ا٠ُ ػخُْ ػزو١َ ٍحثغ ، ٝحُلظ٤خص حُـ٬٤ٔص ٣ِٔزٖ 

 ٣ٝؤَٕٓ ح٧كجيس :

 ٍ انعككككككككككهاط ٔأٚككككككككككٍ قٍـككككككككككـطُطُٛٛحأٚكككككككككك
 

ِكككككككطد عكككككككٍ انؽكتــكككككككـاء عككككككككج أِكككككككٓه  
1
  

 

 ٚكككككككا يكككككككاأؼٛهٗ يكككككككاء قظهكككككككح فكككككككٙ فًكككككككٙ
 

 ٔانطٛكككككككه ٕٚككككككككغ فكككككككٕط ـٕكككككككٍ يصًكككككككه  
 

 ٔنٚككككككككككاٖ ظٌٕككككككككككقّ ٔ ككككككككككم قٕككككككككككٕنِ
 

ٔـهٚــكككككككككككـه ظكٔنكككككككككككّ ترهكككككككككككم اٞوْكككككككككككه 
4

 
 

 ِٔككككككككككًٛى َّككككككككككه ـىايٓككككككككككا ٔعهانْككككككككككا
 

ويككككككككٍ انهتٛككككككككع كُّكككككككككه يٍككككككككم ألفكككككككككه 
3

 
 

 ٔكأَككككككككككـًا ٍَككككككككككط ان ًــككككككككككـاو يطانفككككككككككـاً 
 

ٙا انعثقككككككككه  كككككككك ِـ قككككككككك ِٔككككككككٛد تككككككككانىْه ٔ
2
  

 

 ٔأٔككككككككككاتع انًُصككككككككككٕن ذهيككككككككككٙ َؽَٕككككككككككا
 

ؼٍككككككككككاً ا ٔذ ًهَكككككككككا عٛكككككككككـٌٕ انعثٓكككككككككه 
5

 
 

 أٍَككككككككككـٛد ذككككككككككم  كُاٌـككككككككككـٓا ٔ ثا ككككككككككـٓا
 

يكككككككٍ ككككككككم ـاَٛكككككككح ِــكككككككـثّٛ انعــكككككككـ لن 
6

 
 

ٝحُزخٍٝى١ ــ ٝٛٞ ك٢ ٣ًَض أ٣خّ حُلَد ــ ٣ظ٘ٞم ا٠ُ َٜٓ ك٤وٍٞ 
7
 : 

 ٌكككككهٖ انثكككككهط يٕكككككهٚاً فكككككأنقُٙ ٔؼكككككك٘
 

 
 

 ٔألكهَكككككٙ يكككككا نٍكككككد أٍَــكككككـاِ يكككككٍ عٓكككككك
 

 فٛككككا تكككككهط ؼككككككشُٙ ـككككـ ٔأَكككككد يٕكككككك طل ـكككككـ
 

 عككككككٍ اٜل ٔاٞٔككككككؽاب يككككككا فعككككككـهٕا تعككككككك٘ 
 

 ٔعكككككٍ نٔ٘كككككح انًقٛكككككاي ذعكككككه٘ ـ٣نٓكككككا
 

ظككككككأل ٍٚـكككككـكٚٓا ان ًـككككككـاو تًكككككا ٍٚككككككك٘ 
8

 
 

 إلا ٔكككككككافؽرٓا انهٚــكككككككـػ نْكككككككٕاً ذععككككككككخ
 

ؼثا هــكككككككـٓا يصـكككككككـم انًقــكككككككـكنج انٍــكككككككـهق 
9

 
 

 انّكككككككًً نف كككككككد كأَٓكككككككأإٌ ٘كككككككاؼكرٓا 
 

ـكككككـه د نهٙكككككهاب يكككككٍ ان ـكككككـًك   ٌ يُأكككككم 
12

 
 

 َعًكككككد تٓكككككا قْـكككككـهاً ا ٔيكككككا ككككككم َعًـكككككـح
 

ق     ؼثرككككككم تٓــككككككـا اٞٚككككككاو ا  إ٢ إنككككككٗ انـــككككككـه 
 

 فٕاأٌـككككككككـفا إل نككككككككًٛ ٚعـككككككككـك٘ ذأٌـككككككككـف
 

 عهكككٗ يكككا ٚكككٕاِ انكْكككـه يكككٍ عّٛكككُا انهـكككك 
 

                                                             
ٔ

 شطت : بعدت ، حدباء : ما أشرؾ من األرض وؼلظ وارتفع ، أراد منطقته .   
ٕ

 الجوسق : القصر الصؽٌر ،  والمعنى : لكل بٌت صؽٌر أو كبٌر حدٌقة ، وهذا داللة على جمال المكان وترؾ أصحابه .   
ٖ

 واحدته خزاماة ،  العرار : نبات طٌب الرائحة .النشر : الرائحة الزكٌة  ، الخزامى : نبت طٌب الرائحة    
ٗ

 المطارؾ : جمع مطرؾ وهو الثوب من الخز  .  العبقر : أول ما ٌنبت من أصول القصب ونحوه .   
٘

 العبهر : النرجس .   
ٙ

 الكناس : بٌت الظباء  .  الجإذر : ولد البقرة الوحشٌة .   
7

 . ٖٗٔدٌوانه ص    
1

فً النٌل شرقً الجٌزة ، سمٌت بذلك لوجود مقٌاس قدٌم لمٌاه النٌل ٌعرؾ به ما ٌعتوره من زٌادة ونقصان ، وأسدى : أعطى  روضة المقٌاس : جزٌرة   
 وأولى .

9
أو الضٌقة  بإتقان رهواً : سهلة لٌنة ، تجعدت : كؤنها الشعر المجعد ، الحبائك : الطرائق فً الماء والرمل ونحوهما ، والواحدة حبٌكة . المقدرة المحبكة   

 ،  السرد : نسج الدرع .
ٔٓ

 المناصل : جمع منصل وهو السٌؾ ، رفت : برق لونها وتألأل .   
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٣ًٌَٝ اهٞحٗٚ رَٜٔ ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ ٓظ٘ٞهخ  
ٔ
 ك٤وٍٞ : 

 ٔيككككككككٍ ِككككككككًٛٙ ؼككككككككة انٕفككككككككاء ٌككككككككعٛح
 

 ٔيكككككككا ـٛــكككككككـه قهكككككككة ٢ ٚككككككككٔو نكككككككّ عٓكككككككك  
 

 ٔنكككككككككككٍ إـٕاَــــككككككككككـاً تًٕككككككككككه ٔنفقككككككككككح
 

 ٍَكككككككَٕا ا فككككككك٣ عٓككككككككك نككككككككٚٓى ٢ٔ ٔعككككككككك 
 

 أؼككككككككٍ نٓككككككككى ِككككككككٕقاً عهككككككككٗ أٌ قَُٔكككككككككا
 

ـتـــككككككككـك  ـككككككككـّا ذعٛككككككككا قٌٔ أقهتٓككككككككا انه  يٓايض
4

 
 

َٟٝٗ ٗٞهٚ ا٠ُ ١ٝ٘ٚ ه٣ٞخ  ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ حُّ٘ٞ ٝحُـِي 
ٖ
 : 

 انؽًكككككٗ ـكككككـ ِكككككٕقٙ إنٛكككككم ِككككككٚكأنا  ـكككككـ 
 

 
 

 ٔٔكككككككثه٘ َٔكككككككٕيٙ فكككككككٙ ْكككككككـٕا  ِكككككككهٚك
 

 يٙكككككٗ ويكككككـٍ نــكككككـى ٚكككككأذُٙ عُــكككككـم قكككككاقو
 

ٙ  تهٚكككككككك  ـكككككككـف عهككككككك تثّكككككككهٖ ا ٔنكككككككى ٚعطض
2

 
 

 ٔؼٛككككككك يككككككٍ انفـككككككـ٣ٌ فككككككٙ أنٖ ـهتككككككح
 

أ٢ ككككككككم يكككككككٍ ٚكككككككـث ٙ انٕفــكككككككـاء ٔؼٛـكككككككـك 
5

 
 

٫ٝ ؿَٝ إٔ ٣لٖ حُزخٍٝى١ ا٠ُ َٓطغ ٛزخٙ ٓخىحٓض حُو٤ٍٞ طلٖ ا٠ُ ٤َٗ َٜٓ ٝطظ٘ٞم ا٠ُ ٤ٓخٛٚ حُؼٌرش 
ٙ
 : 

ــكككككككـعد انؽُــكككككككـٍٛ ٔإًَكككككككا  فىعــكككككككـد فهظ 
 

 
 

ذؽُآَككككككككككككا ِككككككككككككعٍ يككككككككككككٍ اِٞككككككككككككعاٌ
7

 
 

ٍـ  كككككك  لكــككككككـهخ يٕانقْككككككا تًٕككككككه ٔأٚككككككٍ يض
 

 يككككككككككككاء تًٕككككككككككككه يُككككككككككككـاول  انهٔيككككككككككككاٌ 
 

 ٔانكككككُفً يٕنعكككككح ـ ٔإٌ ْكككككٙ ٔكككككاقفد
 

ـهفكككككككاً ـ تككككككككأٔل ٔككككككككاؼة ٔيكككككككككاٌ  
8

 
 

 فٍـكككككككـقٗ انٍـكككككككـًا  يؽـكككككككـهحً ٔيــكككككككـقايحً 
 

 فككككككككككٙ يٕـككككككككككـه كككككككككككم  نٔٚككككككككككح يهَككككككككككاٌ 
 

ٖٝٓ ؿ٤َٔ طؼز٤َٙ ػٖ حُـَرش إٔ ػ٤٘ٚ ظٔؤٟ َُإ٣ش َٜٓ ٝحُؼٞىس ا٠ُ َٓحرؼٜخ ، ٣ٝ٘ظَ ا٠ُ حُزؼ٤ي ٝحُيٓٞع 

، ُٝٞ ًخٕ ح٧َٓ ر٤يٙ ُٔخ ٓ٘ؼٚ ٖٓ ٓغخى حُولخٍ حُٞحٓؼش ٝحُزلَ حُ٘خطظَهَم ك٢ ػ٤٘٤ٚ ، ٌُٖٝ حُٔيٟ ٗخٓغ ، كٜ٘

حُؼٞىس ٓخٗغ ٧ٕ كَهش حُلَحم ٫كلش 
1
 : 

 ععثكككككككد نعُٛكككككككٙ كٛكككككككف ذ)ًــكككككككـأ قَٔٓكككككككا
 

 ٔإٍَـــكككككككـآَا فكككككككٙ نعكككككككح انًكككككككـاء ٌكككككككاتػ 
 

 أؼككككككككٍ نٓـكككككككككـا ِكككككككككٕقاً ا ٔقٌٔ يىانْكككككككككا
 

يٍــككككككـانم ٚأٔٚـكككككككـٓا انكككككككهقٖ ٔيُكككككككـاقغ  
12

 
 

 فٛكككككككا ف  ٚٙــكككككككـم انكككككككُعى فكككككككٙ ق كككككككـم فاذٓا
 

انُا عــكككككككـاخ انثكككككككٕانغٔذ)هـكككككككـع فٛٓكككككككا  
11
  

 

ٖ يٕظٓكككككككككا انًرُكككككككككاٚػ  ٔنعكككككككح تؽـــكككككككـه كهًكككككككا ْكككككككة  عأــكككككككـف  ٔ  يكككككككككٍ انكككككككككهٚػ ق

                                                             
ٔ

 . ٓٗٔدٌوانه  ص    
ٕ

ب : النعام ، المهامه : جمع مهمه وهً القفار والبٌد .     الرُّ
ٖ

 م / . 177ٔعام /  .  قال هذه القصٌدة فً عٌد الفطر وهو فً حرب العثمانٌٌن مع الروس ٖٗٔدٌوانه ص /    
ٗ

 أي انقطعت األخبار ولم ٌعد ٌؤتٌنً خبر عنهم .   
٘

 فً البٌت إشارة إلى ندرة الخل الوفً .   
ٙ
 / . ٘ٗٙدٌوانه ص /  
7

 رجعت الحنٌن : رددته فً صدرها ، والشجن : الحزن .   
1

 هلل در القائل :     نقل فإادك حٌث شئت من الهوى     ما الحب إال للحبٌب األول   
 كم منزل فً الحً ٌؤلفه الفتى     وحنٌنه أبداً ألول منزل                         

9
 / . ٗٓٔدٌوانه ص /    

ٔٓ
 المنادح : األراضً الواسعة  .   

ٔٔ
للرٌح نئٌج : إذا  القُُذفات : جمع قُْذفة وهً الجهة والناحٌة ، وتظلع : تؽمز فً مشٌتها ، وهً مشٌة تشبه العرج .  النائجات : الرٌاح الشدٌدة ، وٌقال   

 مرت بسرعة ، والبارح : الرٌح الحارة فً الصٌؾ ، الشدٌدة البرودة فً الشتاء .
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 فقهثكككككككٙ ذؽكككككككد انٍـكككككككـهق كانُـكككككككـان ٢فكككككككػ
 

 ٔقيعكككككككٙ فكككككككٕط انفكككككككك كانًكككككككاء ٌـكككككككـافػ 
 

 ٔنككككككٕ كُككككككد يطهككككككٕط انعُككككككاٌ نًككككككا شُككككككد
 

ْكككككككككٕا٘ انفٛكككككككككافٙ ٔانثؽكككككككككان انطكككككككككٕافػ 
1

   
 

 حُظلـغ  :  طخٓؼخ   :

ظَٜ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ح٧ه٤َ ك٤ٖ ريأص حُو٬كش طٜ٘خٍ ػ٠ِ أ٣ي١ حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش حُظ٢ ؿَٝ ٗؼ١َ ؿي٣ي 

حطليص ػ٠ِ حهظ٬ف أٛيحكٜخ ٟي حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝػ٠ِ أ٣ي١ أر٘خثٜخ ٖٓ حُؼِٔخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ أٓٔٞح ح٧كِحد ؿ٤َ 

 حُي٤٘٣ش حُظ٢ أ٣يطٜخ أٍٝٝرش كٌخٕ ًَِٓٛخ ٛ٘خى ٝىػٜٔخ حُٔخ٢ُ ٝؿ٤َٙ ٜٓ٘خ .

ًخىص حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش طٔو٢ أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٫ُٞ طِْٔ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي حُو٬كش ، كؤِٛلٜخ ٝكخٍٝ 

طو٣ٞظٜخ ٝطؼز٤ض ىػخثٜٔخ ، كٔخ ًخٕ ٖٓ حُـَد ا٫ إٔ ريأ ٣َٛي ُٜخ حُٔ٘خًَ ك٢ ٗوٚ حُو٤ِلش ػزي حُل٤ٔي ، ا٠ُ 

ٖ ه٬كظٚ كؼُِٚ ٝحٓظزيٍ رٚ أهخٙ ٓلٔي ٍٗخى ط٤ٜٔيح  إٔ هخّ حُـ٤ٖ ح١ٌُ طِػٔٚ ح٫طلخى٣ٕٞ رؼي ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ٓ

٩ُـخء حُو٬كش ، ًٝخٕ ك٤ٔخ كَٜ كخؿؼش ُِو٬كش ٤ُِِٖٔٔٔ ٍٛٞٛخ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء ْٜٓ٘ آٔخػ٤َ ٛز١َ 

ك٤غ ٣وٍٞ
ٕ
 : 

 ٚككككا َككككا ه انرــككككـه  قككككك فككككانخ يهاظـككككـهٓى
 

تكككككٍٛ انكككككككنٔب ٔفككككككٙ عككككككهٖ انًٛككككككاقٍٚ  
3

 
 

 قككككم نهثهاكككككـٍٛ : كفككككٗ ا َؽككككٍ فككككٙ ِكككك م
 

لا انٛــكككككككـٕوا عُـكككككككـم تثهككككككككاٌ انثهاككككككككـٍٛ  
2

 
 

 ْكككككم انعثــكككككـال انهٔاٌكككككٙ عُكْـــكككككـا ـثكككككه
 

ـــككككككـى  انعهاَـككككككـٍٛ    ِ تًككككككا ذٕــككككككـك ع يككككككٍ 
5

 
 

 ْٔكككم نأٖ انٍُكككه ِكككٛ اً فكككٙ انٍكككًاء ؼككككٗ
 

انّـككككـٕاٍْٛ  يككككا ْككككى  ٚهكككككو يككككٍ تككككأي 
6
  

 

 قككككانٕا نقككككك ـككككه  يككككٍ ٔككككهغ انعكككك٣ ْٔككككٕٖ
 

لٔ انٍكككككككككهطرٍٛ ٔنب انككككككككككاف ٔانُكككككككككٌٕ  
7

 
 

ٕضـل تٓـككككـا ٔككككٛؽح فككككٙ انكككككٌٕ قأككككفح  أْكككك
 

 ذىنككككككىل اٞنٖ يـككككككـٍ ؼككككككٍٛ إنككككككٗ ؼككككككٍٛ 
 

 ٔذقّعكككككككـه  نٓكككككككا انرٛعـكككككككـاٌ يكككككككٍ فكككككككىع
 

فككككٕط انعكككككهَٔ عهككككٗ ْــكككككـاو انفكككككٕاقٍٛ  
8

 
 

ػْ َٟٗ حُ٘خػَ ٣ظؼـذ ٖٓ ىػخٟٝ ح٣ٌُٖ ػِٔٞح ػ٠ِ ػٍِ حُو٤ِلش كوي هخُٞح ػ٘ٚ اٗٚ ٓٔظزي ظخُْ أهخف حُؼزخى .. 

ٝحُ٘خػَ ٣ؼَف ٓ٘ٚ ؿ٤َ ًُي ، ٣ؼَف ٓ٘ٚ حُؼيٍ ٝح٩ٜٗخف ٝحُظوٟٞ ٌُٖٝ ٛيكْٜ ٓؼَٝف ٝهزؤْٛ ٌٓ٘ٞف ، 

٢ٗء ، كبٕ ً٘ض ًٔخ ٣وُٕٞٞ كؤٗض ِٓي ه١ٞ ٌُٖٝ حٌُثخد هي طلظي ـ ُوزؼٜخ ـ رخ٧ٓٞى ، ٌُٖ هللا طؼخ٠ُ ٣ل٢ٜ ًَ 

                                                             
ٔ

 . الطوافح : من طفح أي امتأل بالماء   
ٕ

 / . 77ٔـ  7ٙٔدٌوان إسماعٌل صبري  ص /    
ٖ

 فارت المراجل : كناٌة من الثورة .   
ٗ

 ٌشبه ثورة الترك ببركان عظٌم وٌطلب من البراكٌن الطبٌعٌة الكؾ عن ثورانها اكتفاء بثورة البركان التركً .   
٘

 ة السلطان عبد الحمٌد فً علوها وقد نٌل منها واستبٌحت حرمتها .العرانٌن : مفردها العرنٌن ، وهو ما ارتفع من الجبال ، شبه بها مكان   
ٙ

صقور  ٌلدز : اسم قصر الخلٌفة وتعنً بالتركٌة ) النجم (  ،  الشواهٌن : جمع شاهٌن وهو الصقر ، والمعنى : إن من دخلوا قصر السلطان وعزلوه   
 وصلوا النجم ونالوا منه .

7
لطة الدٌنٌة والسلطة الدنٌوٌة ،  الصرح : ما عال من البناء ، رب الكاؾ والنون ) كن ( : كناٌة عن االستبداد ومسك خرَّ : سقط  ، ذو السلطتٌن : الس   

 زمام األمور .
1

 الخواقٌن جمع خاقان وهو لقب سلطان الترك .   
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ًٝ ِٓطخٕ ، ٝإ ً٘ض ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي كؤٗض ٖٓ حُـَ ح٤ُٔخ٤ٖٓ  . ػْ ٣ٜلٚ رٔٔٞ حٌُٔخٗش ٍٝكؼظٜخ ، ٝإٔ حُلٌْ 

ح٧ه٤َ حُٜل٤ق ا طؼخ٠ُ 
ٔ
 : 

 إَككككككككا عٓككككككككككَا  ٢ذه٘كككككككككٗ إلا اٌكككككككككرثقد
 

ٔكككككككٛك انًهكككككككٕ  إنكككككككٗ ان اٚكككككككاخ تانككككككككٌٔ 
4

 
 

 ٢ٚهْقُـكككككككـم ؼككككككككى انُكككككككاي فٓكككككككٕ ـككككككككاً 
 

يٍككككككككرأَف عُككككككككك ٌككككككككهطاٌ انٍككككككككـ٣ٍٚٛ  
3

   
  

ى ٓخ كيع ُِِٔطخٕ هي٣ٔخ  ٝكي٣ؼخ  أٓخ ٗٞه٢ كوي أ٤ٛذ رخٌٍُٛٞ ك٤ٖ ٓٔغ ٗزؤ اهخُش حُِٔطخٕ ٝريأ ٣ؼي
ٗ
 : 

 ٌكككككككم ٚهككككككككواً لاخ انقٕكككككككٕنْم ظاءْكككككككا َثكككككككأ انثككككككككٔن
 

 نثكرككككم تانكيـككككـع ان ـككككـىٚه نــككككـٕ ذٍـككككـرطٛع إظــككككـاتح
 

 انفٕنَكككك  ٔانٍــككككـكٚهأـُــكككـٗ عهٛٓــككككـا يكككا أَككككاؾ عهكككٗ 
 

 لْككككة انعًٛككككع فكككك٣ انقٕككككٕن ذككككهٖ ٢ٔ أْككككم انقٕــككككـٕن
 

 ٌكككككككًِٕ ) ٚهككككككككو ( ٔاٞفكككككككٕل َٓاٚكككككككح انكككككككُعى انًُٛـكككككككـه
 

 ِكككٛؿ انًهكككٕ  ٔإٌ ذٙعٙكككع فكككٙ انفككك اق ٔفكككٙ انٙكككًٛه
 

 ٍَـكككككككـر فه انًــكككككككـٕنٗ نٓكككككككٕهللا ٚعفـــكككككككـٕ عكككككككٍ كصٛكككككككه
 

 تكككككٍٛ انّـكككككـًاذح ٔانُككككككـٛه َٕٔــــكككككـَّٕ َٔعـــكككككـهّ 
 

 انؽًـككككـٛك ؼٍككككاب يصهككككم فككككٙ ٚككككك انًـككككـهم ان ـككككـفٕنعثكككككا 
 

٢ٛٝ ه٤ٜيس ٓئػَس طيٍ ػ٠ِ ٌٓخٗش حُو٤ِلش ك٢ هِذ حُ٘خػَ ، ٌُ٘٘خ ٗـي ٢ُٝ حُي٣ٖ ٣ٌٖ 
٘
ََّ رخُو٤ِلش    ٣٘ٔض رٔخ ك

ــ ػ٠ِ ؿ٤َ ػخىس حُ٘ؼَحء حُِٔظ٤ِٖٓ ـ كٜٞ ٤َٜٗ كِد ح٫طلخى ٝحُظَه٢ ، ٣ٝؼخٍٝ ه٤ٜيس ٗٞه٢ ٣َٝى ػ٤ِٜخ 

ر٤ظخ  ر٤ظخ  
ٙ
 : 

 ْاظرككككككككككككككم ـانٛككككككككككككككح انقٕككككككككككككككٕن
 

 ِٔـكككككككككككـعرم مفهكككككككككككح انثـكككككككككككـكٔن 
 

 ٔلكككككككككككككككهخ ٌككككككككككككككـكاٌ انؽًككككككككككككككٗ
 

 ٍَٔكككككككككككٛد ٌـكككككككككككـكاٌ انقثكككككككككككٕن 
 

 ٔتكٛككككككككد تانكيــككككككككـع ان ىٚـــــــككككككككـه
 

 نثاعككككككككككككس انكيـككككككككككككـع ان ىٚككككككككككككه 
 

ٍـ يكككككككككككككٍ تعكْـــكككككككككككككـا  فهرأْـهاـكككككككككككككـ
 

 م٢ف أٚـــــكككككككككككككككككككككككككككككككككككـ٣ل ٔقٔن 
 

 تعككككككككككككككٗ انُـككككككككككككككـعٕو شٕاتككككككككككككككد
 

 ٔانكككككككككككثعٗ قا ًكككككككككككح انًٍكككككككككككٛه 
 

                                                             
ٔ

 . 71ٔدٌوانه ص    
ٕ

 لملوك واألشراؾ .الصٌد : جمع أصٌد وهو الرافع رأسه كبراً وزهواً ، وهو صفة تطلق على ا   
ٖ

 سلطان السالطٌن : هللا تعالى . إذا حكم علٌك قومك بما الترضاه فإن هللا تعالى سٌحكم بٌنك وبٌنهم ٌوم القٌامة .   
ٗ

 . ٙٔ.بعنوان ) االنقالب العثمانً وسقوط عبد الحمٌد . ودٌوان ولً الدٌن ٌكن بعنوان ) عبرة الدهر ( ص  9ٔٔص   ٔدٌوان شوقً ج   
٘

م / ولد فً اآلستانة وجًء به إلى مصر حٌث توفً والده وعمره ست سنوات ، كتب فً الصحؾ ضد الخلٌفة فنفاه  9ٕٔٔـ  17ًٖٔ الدٌن ٌكن / ول   
 . 1ٔٔص   1م / ، له عدة كتب ودٌوان مطبوع ، مات وهو مبتلى بالكوكائٌن .   األعالم ج 9ٓ1ٔ/  ثم عاد إلى مص عام /  9ٕٓٔإلى سٌواس / 

ٙ
 . ٖٓوان ولً الدٌن ٌكن ص دٌ   
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أٓخ حُ٘خػَ ٓلٔي ٛخىم كي٣ٞحٗٚ ٢ِٓء رخ٧ُْ ٝحُلَٔس ٝحُظلـغ ػ٠ِ ٓخ ٣ـ١َ ٖٓ ٜٓخثذ ٬٣ٝٝص ، ٝه٤ٜيطٚ 

) أكِحٕ حَُ٘م ( هخُٜخ ك٢ ػ٤ي ح٧ٟل٠  ك٤ٖ ًخٗض حُز٬ى حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ػ٠ِ أٓٞأ ٓخ ٣ٌٕٞ ، كل٢ َٜٓ 

٤ٖٗٞ ، ٝك٢ ط٤ًَخ ًخٗض ١ٝؤس ح٫كظ٬ٍ ًخٕ ح٩ٍٛخد ٓخثيح  ٝٓلخًْ حُظلظ٤ٖ هخثٔش ، ٝحُِػٔخء َٓ٘ى٣ٖ ٝٓٔـ

ك٢ ح٥ٓظخٗش ػ٠ِ أٗيٛخ ، ٝحُو٬كش ٜٓيىس .. ٝك٢ رـيحى ٝىٓ٘ن ٝحُويّ ًخٗض ٤ٌِٓش حُ٘ؼٞد هي حٗظوِض ا٠ُ 

حُلِلخء رخْٓ ح٫ٗظيحد ٝهي أهَطٚ ٝهظجٌ ؿٔؼ٤ش ح٧ْٓ  ، ٝك٢ حُٜ٘ي ػٍٞس ) حُٔٞر٬ٙ ( حُظ٢ طيحكغ ػٖ حُو٬كش ، 

كظٌخ  ... ًٝخٕ حُِٕٔٔٔٞ ؿ٤ٔؼخ  ؿخٍه٤ٖ ك٢ رلَ ٖٓ ح٫٥ّ ٝح٧كِحٕ ٝحُٔيحكغ طلظي رْٜ 
ٔ
 : 

ْضــككككككـعد م٢يككككككٙ ككككككا   عــككككككـٛكا انٙـككككككـؽٛح إي 
 

 
 

 ـكككككم  انٙكككككؽاٚا ٔـكككككم يكككككٍ قهثكككككٙ انكككككككايٙ
 

 إَكككككككا نُهقـــكككككككـا  ا ٢تّــكككككككـه ٢ٔ فــــكككككككـهغ
  

 
 

 فهٍـككككككـد ٚككككككا عٛـــككككككـك إ٢ عٛـــككككككـك أٚرـــككككككـاو
 

 نٓفككككككٙ عهككككككٗ انّككككككهط ٔانكككككك٣ٕٚخ ذقمفككككككّ
 

 
 

ـكككككـٓا انطكككككايٙ  ً  فكككككٙ ككككككم ٌــكككككـاؼقح يكككككٍ ٚ
 

 عهككككككٗ انّككككككعٕب لٔاخ انًعككككككك يككككككٍ قكككككككو
 

 
 

 أيٍككككككٗ ٍٚــككككككـاط تُــككككككـْٕا ٌككككككٕط أَعككككككاو
 

كككككـعاح   ٘ا  يكككككٍ ككككككم ل٘ عكككككـىج أيٍكككككٗ أـكككككا 
 

 
 

 ٔكككككككككم ل٘ ؼهيـككككككككـح قٍٚــككككككككـد تأقـــككككككككـكاو
 

 عكككككككا عهككككككٗ انّــككككككـهط أقــككككككـٕاو ظثككككككاتهج
 

 يكككككٍ ككككككم عكككككاخ ِـكككككـكٚك انثطـكككككـُ  كككككك٣و 
 

ــكككككككـد يعانًــكككككككـّفثكككككككك ل   انّــكككككككـهط ٔاَكك 
 

 ٔأ هـــككككككككـى انٕثـــككككككككـػ فٛككككككككّ أ٘ إ ـككككككككـ٣و 
 

ٙا نــككككككـى ذففكككككك  تعــككككككـانؼح  فهٛككككككد نٔؼكككككك
 

 فـــككككككككـ٣ ذٙــككككككككـط  نٕٚــــككككككككـ٣خ ٔمشــــككككككككـاو 
 

 ٌـــككككككـكثد قيعككككككٙ ٔنًــككككككـا تككككككد  َا٘ككككككثّا
 

 أـكككككككمخ أٌــكككككككـكة يكككككككٍ عًكككككككه٘ ٔأٚكككككككايٙ 
 

 ْٛـككككككـٓاخ ٚ ـهــككككككـٕ شًككككككٍٛ فككككككٙ يؽثرٓككككككا
 

 انًككككككٕاٍٚ أٔ فككككككٙ يعكككككككْا انٍككككككايٙذهككككككم  
 

 ذـككككككـكاق ذًـــككككككـهم فُٛـــككككككـا كككككككم  عاٚفــككككككـح
 

 كأًَـــكككككككككككـا ْــــكككككككككككـٙ أنٔاغ ٞظٍــــكككككككككككـاو 
 

 تُكككككككٙ انًّكككككككـانط ْكككككككما يهكككككككككى عثصكككككككد 
 

 تكككككّ انهٛـــكككككـانٙ فككككككأٍٚ انعأـكككككـى انؽككككككايٙ  
 

 نككككى ٚثكككك  فككككٙ انٕككككهغ نكككككٍ ٍَككككر)م تككككّ
 

او    إ٢ أــــككككككـان عهٛــــككككككـّ أنــــككككككـف ْـــككككككـك 
 

ػْ ٣وخ١ذ أر٘خء ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٣ٝلؼْٜ ػ٠ِ حُيكخع ػٖ حُي٣خٍ ٝػٖ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ ٛخٗض رؼي ػِ ، 

 ٝحُؼَد ٓخىٍٕٝ ك٢ أك٬ّ ػخرؼش :

 تُكككككٙ انًّكككككانط ْكككككم يكككككٍ ٚق)كككككح فركككككهٔا
 

او   ٕ ٓ ـــكككككككـال َٔككككككك ٛـٍ يٕــكككككككـهع ظ  ـكككككككـ تانعـــا
4

 
 

 ِـككككككككـررى انّككككككككًم أو قطعرًـــككككككككـٕ نؼًككككككككاً 
 

 
 

 ـككككككـى عُككككككك٘ قطـككككككـع أنؼـككككككـاؤأكثــككككككـه ا٠ش
 

 ٔأٚكككككٍ أٚكككككٍ انؽًكككككٗ قكككككك ككككككاٌ ًُٚعـــككككككـّ
 

فكككككٙ ٌكككككانف انككككككْه يكككككُكى ككككككم ٘كككككهـاو 
3

 
 

                                                             
ٔ

 . ٖٔٔدٌوان محمد صادق ص    
ٕ

نصبوا إشارة إلى ما حلَّ بالشرٌؾ حسٌن حٌن حارب إخوانه المسلمٌن تحت راٌة الحلفاء النصارى فكافإوه بالنفً إلى جزٌرة قبرص لٌموت فٌها ، و   
 مٌتٌن ٌفعالن ما أرادوا .على العراق ابنه األمٌر فٌصل وعلى األردن ابنه األمٌر عبد هللا فكانا د

ٖ
 إشارة إلى صالح الدٌن األٌوبً بطل الحروب الصلٌبٌة وؼٌره من أبطال المسلمٌن .   
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 أتؽرًـــككككككككـِٕ نًككككككككٍ ٢ ٍٚـــككككككككـرثاغ نٓككككككككى
 

 
 

 فكككككككاٌ يككككككا كككككككاٌ يــككككككـٍ ت ككككككٙ ٔإظـــككككككـهاو
 

 ٚككككا قٔنككككح انعككككهب أٚككككٍ انٛككككٕو يككككا ٔعكككككٔا
 

 عهكككككككٗ انعكككككككهاط أَثككككككككٙ أو عهكككككككٗ انّكككككككاو  
 

 يهٔعككككككحكــكككككـى فكككككٙ فهٍكككككطٍٛ ٔٚـــكككككـ٣خ 
 

ثاكككككككـك ل أقــــــكككككككـٕاو تأقـــــكككككككـٕاو  ذــكككككككـكاق ذـ 
1

 
 

فح  ٕ  َٔؽـــكككككككـٍ َهٓــــكككككككـٕ تأيــــكككككككـال يعكككككككـ
 

 
 

 ْكككككككٙ انؽًــكككككككـاقح نكككككككٕ كُــــــكككككككـا تأفٓـكككككككـاو
 

 ـــــكككككككـ٣فح هللا ْــكككككككـاَد تعـكككككككـك عكككككككـىذٓا
 

 
 

ـكككككككـد لنــكككككككـح يكككككككٍ تعــكككككككـك إكـكككككككـهاو  نــا ك   ٔتـ 
 

ــككككككـعاح ٘ا  فًـكككككـٍ إتــكككككـاء ٔذقكٚـككككككـً إنكككككٗ 
 

 إنكككككككٗ ْــكككككككـٕاٌ إنكككككككٗ ذُكٛــكككككككـً أعـكككككككـ٣و 
 

ََّ ٓؼ٘خ ك٢ ؿَٝ حُٜـخء ًّ حُ٘خػَ  ُِؼَد ح٣ٌُٖ  كخٍرٞح ح٧طَحى ك٢ ٛلٞف ح٧ػيحء كؤَٝح حُي٤ٗخ ،  ٝهي ٓ

٤ٟٝؼٞح ح٥هَس 
ٕ
 . 

ٝك٢ ه٤ٜيس أهَٟ ٣ز٢ٌ حُ٘خػَ رَٝف ك٣ِ٘ش ٗلخكش ٓخ كَ ر٣ٍٞٔش ٝؿ٤َٛخ ك٤ٖ حهظٜٔٔخ ح٩ٗـ٤ِِ ٝحُل٤َٕٔٗٞ 

إٔ ًخٗض ر٬ى حُ٘خّ ٝحكيس ٛخٍص أٍرؼش أهٔخّ : ٣ٍٞٓش ُٝز٘خٕ ٝح٧ٍىٕ ٝكِٔط٤ٖ ، ٝأٛزلض ح٤ُٝ٧خٕ  ، كزؼي

ٖٓ ٤ٜٗذ كَٗٔخ ٝح٧ه٣َخٕ ٖٓ ٤ٜٗذ اٗـِظَح حُظ٢ أٛيص ح٤ُٜٞى كِٔط٤ٖ 
3
 : 

 ْــككككككككككـ٣ ٌــككككككككككـًعرى َكاءَـككككككككككـا
 

 كـكككككككـى يكككككككٍ َــكككككككـكاء ٔٔكككككككٛؽحض  
 

 إَككككككككككٙ ٞنشككككككككككٙ اَقٍــككككككككككـايكى
 

 ٔأنفـككككككككـحض  تعــــككككككككـك اذفـــــككككككككـاط 
 

 ْككككككككم كككككككككاٌ إٚككككككككماء ٌككككككككٕنٚح
 

 إ٢ ألٖ نهّـــــــــــــكككككككككككككككككككككـقٛقحض  
 

 أٚٓـــكككككككككككـا انّـكككككككككككـعة ٢ذكككككككككككُى
 

 فانُــــككككككـٕو أٔـــكككككككـم انثهٛــكككككككـحض  
 

 ٔالككككككككككككه ؼقٕقكككككككككككاً أ٘كككككككككككعرٓا
 

 ٔنـــــرؽرككككككككككـفي تانثقٛـــــــككككككككككـحض  
 

ٝػٞىس ا٠ُ ى٣ٞحٕ آٔخػ٤َ ٛز١َ َُ٘حٙ ٣ٞرن ح٣٩طخ٤٤ُٖ ح٣ٌُٖ أظَٜٝح ػيحءْٛ ك٢ كَد ١َحرِْ ٝؿلخءْٛ 

ٝؿيٍْٛ ٝؿِْٜٜ ، ػْ ١ـٞح ٍٝٓٞح رؤٓخ٤١ِْٜ ١َحرِْ رٞك٤٘ش ِٝٛق 
ٗ
 : 

 تعكككككككككٗ ْـكككككككككـما انعفـــكككككككككـاء ٔانعككككككككككٔاٌ
 

ناقثـكككككككككككككككككـٙ هللا أيـكككككككككككككككككـحا انطهٛكككككككككككككككككاٌ  
5

 
 

 قكككككككك يككككككككٟخ انفٙكككككككاء ـككككككككـكناً ٔظٓككككككككـ٣ً 
 

ٔذٍككككككككككككككككًُد ـككككككككككككككككانب انط ٛـككككككككككككككككـاٌ  
6

 
 

 ٔتعــكككككككـصد انٍـــكككككككـفٍٛ ذهيكككككككٙ ٚهاتهــكككككككـ
 

 ـككككككككككككـً تؽككككككككككككهب يّككككككككككككثٕتح انُٛككككككككككككهاٌ 
 

 ٔانعـٓــــككككـكا ـككككـ ظٓككككاناً ـككككـ ٔليككككحا انعٛككككهاٌ  ذفككككككككككككككككككهط انثؽككككككككككككككككككها ٔانًٕاشٛكككككككككككككككككك ا 

                                                             
ٔ

لب وٌؽم التارٌخ ٌعٌد نفسه ، فكؤنً بالشاعر ٌتحدث عن مآسً المسلمٌن فً هذه األٌام ، فالمصائب كثٌرة وحٌثما ولى المرء وجهه رأى ما ٌحزن الق   
 أصبحوا سادة العالم والعرب فً أٌدٌهم أالعٌب  كما قال الشاعر : النفس ، فالٌهود

 وٌقضى األمر حٌن تؽٌب تٌم     وال ٌستؤمرون وهم حضور                         
ٕ

 من قصٌدة ) خوارج العرب والخالفة ( . ٖ٘ٔدٌوانه  ص    
ٖ

 من قصٌدة دمعة على سورٌة .  ٖٙٔدٌوانه ص    
ٗ

 . 1ٖٔدٌوانه ص    
٘

 بعض هذا الجفاء : كلمة بعض منصوبة بفعل محذوؾ تقدٌره افعل أو اترك ، والمراد أنه ال ٌحتمل كل هذا .   
ٙ

 تسنم الشًء : عاله وملكه ،  الؽارب : العنق .   
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 ٝهي ٍَٓٗخ ػ٠ِ رؼٞ أر٤خطٜخ ح٧هَٟ ك٤ٖ طليػ٘خ ػٖ حُلٌٔش .

ٌٝٛح ٢ُٝ حُي٣ٖ ٣ٌٖ ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ٣ّٞ ٣ٜيم حُلِلخء ٣ٝلَٔ ػ٠ِ حُو٬كش كِٔش ٗؼٞحء ٣َٟ حُـيٍ ٖٓ ٛئ٫ء 

رؼي إٔ ٟٝغ ٣يٙ ك٢ ٣يْٛ ، ٣ٝؼَف أٗٚ ًخٕ ٓويٝػخ  رْٜ ، كخُؼيٝ ٣زو٠ ػيٝح  
ٔ
: 

 يككككككٍ أٚككككككٍ ظككككككك  انٛككككككٕو ْككككككما انفٕـككككككـاو
 

ٚكككككككككا أيكككككككككى ان ككككككككككهب َقٙكككككككككد انككككككككككمياـو  
4

 
 

ًض عٓكككككككك  انٕكككككككفا كُكككككككا اٌــكككككككـرعكَا أيككككككك
 

 
 

ً  ٢ٔ انعٓكككككككككككككك قاـو   فهكككككككككككككى ٚككككككككككككككو أيكككككككككككككـ
 

 كُكككككككا ٍَـــكككككككـُٛا يكككككككا ظــكككككككـهٖ تُُٛــــكككككككـا
 

ٔككككككككككاق ٚثككككككككككٔ فكككككككككٙ انعكككككككككهاغ انرٛكككككككككاو  
3

 
 

 ٔاٌكككككككككرعًعد فكككككككككٙ انٕكككككككككفٕ إْٔا َكككككككككا
 

 ٔعككككككككككككاقخ انٕٔككككككككككككهح تعككككككككككككك إَككككككككككككهاو 
 

 أنٚرُــكككككككـا فكككككككٙ انكككككككٕق  يعُكككككككٗ انعفـــككككككككـا
 

ٔظ رُكككككككككككا تكككككككككككانؽهب تعكككككككككككك انٍــكككككككككككـ٣و  
2

 
 

 فًٛـكككككككككـا تُُٛــكككككككككـااـرـكككككككككـهف انرٍــكككككككككـهٛى 
 

 ٚككككككككككـكل ذؽٛـ ككككككككككـٙ ٔٚككككككككككـكل فككككككككككة انؽٍـككككككككككـاو 
 

 ٢ ذثٍـكككككككـًٙ يكككككككٍ تعكككككككـك ْكككككككـما نُــــككككككككـا
 

َككككككككككا فًٛككككككككككا يٙككككككككككٗ ا٢ترككككككككككـٍاـو    قككككككككككك ـه 
 

ََّ حُزٌخء ػ٠ِ أىٍٗش ٝأِٜٛخ ٝٝٛق ٜٓخرٜخ ح٤ُ٧ْ ٝطلـغ  أٓخ حَُٛخك٢ كوي ٍأ٣٘خٙ ك٢ ٍػخء حُٔيٕ ٤ًق ر٠ٌ ك

ػٖ ر٬ىْٛ ٝى٣ْٜ٘ رخُؼِْ ٝحُلْٜ  ػ٠ِ كخُٜخ ، ػْ حٓظٜ٘ٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ُِيكخع
٘
 . 

َٝٗحٙ ٣ظؤُْ ُٔخ ؿَٟ ػ٠ِ أَٛ رَهش ٖٓ ىٓخٍ ٝارخىس ك٢ ك٤ٖ ٝهق حُِٕٔٔٔٞ ٠ُؼق أٓطُْٜٞ ٌٓظٞك٢ ح٣٧ي١ ٫ 

٣لٔ٘ٞح حُظَٜف 
ٙ
 : 

 ٚعــكككككككـى  عهُٛــكككككككـا أْـكككككككـما تهقكككككككح أَــكككككككـكى
 

 
 

 ذكككككككٔن عهٛــككككككـكى تانكككككككيان نؼككككككٗ انؽككككككهب
 

 َعكككككككـكٔأَكككككككا إلا يكككككككا ذٍــكككككككـر ٛصٌٕ نكككككككى 
 

 إنٛـــككككككـكى عهككككككٗ تعككككككك انًٍككككككافح يككككككٍ قنب 
 

 ٔنكككككككٍ ْككككككٕ انثؽككككككه انككككككم٘ ؼككككككال تُُٛككككككا
 

 فهكككككى ٍَكككككرطع وؼفكككككاً عهكككككٗ انٙكككككًه انقكككككة   
 

ٖا تهقكككككككحا إَُككككككككا  أيكككككككا ٔانعـــكككككككـ٣ ٚكككككككا أن
 

ا  تانثـككككككـانق انعككككككمب   نُّككككككهط يككككككٍ ظــككككككـه 
 

 َـكككككككـها  عهكككككككٗ تعــكككككككـك  ذـ كككككككـٍايٍٛ لنكككككككحً 
 

 فٛؽىَُــككككككـا أٌ نككككككى َكككككككٍ يُــككككككـم تككككككانقهب 
 

ٌُٖٝ إ ًخٕ ٨ُكَحى ػٌٍ ــ ٤ُْٝ ُْٜ ػٌٍ ــ ك٬ ػٌٍ أريح  ُٖٔ طَّْٔ٘ ح٧َٓ كوخٕ ح٧ٓخٗش ًٝخٕ ػٞٗخ  ٨ُػيحء 

ٍَ ٝر٤َ .  ػ٠ِ أٓظٚ أٝ ٌٓض ٌٓٞص ح٤ٌَُُ ٝرخء ر٘

 حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى ٝحُلغ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ : ػخَٗح   :

                                                             
ٔ

 /   بعنوان  ) حرب طرابلس الؽرب ( . 1ٗدٌوانه  ص /    
ٕ

 / :} ال ٌرقبون فً مإمن إالً وال ذمة وأولئك هم المعتدون {  ٓٔفً سورة التوبة اآلٌة /  ومتى كان النصارى أهل ودٍّ أو ذمام ؟ ٌقول هللا تعالى   
ٖ

 ألم الجرح : سده والتٌام : مخففة من التئام .   
ٗ

 وهذا دأبهم :   ٌعطٌك من طرؾ اللسان حالوة     وٌروغ منك كما ٌروغ الثعلب   
٘

 ) فً رثاء أدرنة ( . 1ٗدٌوانه ص    
ٙ

 / . 1ٓٗــ  79ٗدٌوانه ص /     
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 ٝطلظق ُٚ آكخهٚ ، ٝحُؼخ٤ٗش طؤَٓٙ رخَُ٘ ٝط٣ِ٘ٚ ُٚ .ٌَُ حَٓة ػِض ُِٓ٘ظٚ أٝ ٓلِض رطخٗظخٕ : ح٠ُٝ٧ طؤَٓٙ رخُو٤َ 

ٝحُ٘ؼَحء حُٔلزٕٞ ُي٣ْٜ٘ ٝأ١ٝخْٜٗ ٣ٝظلِٕٔٞ ٓٔئ٤ُٝخطْٜ ٖٓ حُ٘ٞع ح٧ٍٝ ، ٌٝٛح حُ٘خػَ أكٔي حٌُخٗق ٣َٟ / 

ؿ٤ِّٞ / حٓزَح١ٍٞ أُٔخ٤ٗخ ك٢ ىحٍ حُو٬كش ٣ؼي حُو٤ِلش رخُٔٔخػيس ٝحُؼٕٞ ٟي ح٣٩طخ٤٤ُٖ ٝحَُّٝ ٝح٤ُٞٗخٕ ، ٝٛٞ 

ؼِْ ػِْ ح٤ُو٤ٖ إٔ ح٫ٓزَح١ٍٞ ٣ؼي ٗلٔٚ ٫ؿ٤َٛخ.. ٝحُو٤ِلش ٣ٔظٔغ ا٤ُٚ ٍٝرٔخ ٛيهٚ ، ك٤ٌٕٞ ىٍٝ حُ٘خػَط٘ز٤ٜٚ ٣

ا٠ُ ٌٓخثي أػيحء ح١ُٖٞ ٝحُي٣ٖ 
ٔ
  : 

ٌض   أْـــكككككككككـ٣ً تكككككككككٕق  قٕٛــكككككككككـها اٞنًـكككككككككـا
 

ٌض    نككككككككككككككٕ أٌ ٔق  َـــككككككككككككككـافع انٍـــككككككككككككككـهطا
 

 ٔيثـكككككككككـانكاً إؼٍــككككككككككـاَّ تـككككككككككـم  ُـككككككككككـّ
 

ٌض نكككككككككككٕ ذٍـكككككككككككـرؽ      ؼــكككككككككككـ٣ٔج ا٠ؼٍكككككككككككـا
 

 أنٓٛرككككككككككـّا ويُـككككككككككـاً تقـككككككككككـٕنم ــككككككككككـاقعاً 
 

 فككككككككٙ ليرككككككككٙ ْـككككككككـما انؽًككككككككٗ ٔ٘ككككككككًاَٙ 
 

ٙ  أٌ أؼًككككككككككٙ تٕككككككككككٕنح أيرككككككككككٙ  ٔعهكككككككككك
 

ِــكككككككككـهف انٓــكككككككككـ٣ل ٔأيكككككككككح انقـكككككككككـهمٌ  
4

 
 

 ٚككككككككا قٕٛــككككككككـه اٞنًككككككككاٌ أقنكُككككككككا فقككككككككك
 

منكككككككد ) كهٚكككككككك( إنكككككككٗ انفركككككككٗ انَٕٛكككككككاَٙ  
3

 
 

 أٍَككككككككككٛد عٓكككككككككككاً ن١يــككككككككككـاو ٔيٕشقككككككككككاً 
 

 ْكككككككما انفطكككككككة فكككككككٙ انؽٍكككككككثاٌيكككككككا ككككككككاٌ  
 

 ٔا ؼٍكككككككككككهذاِ عهكككككككككككٗ كُكككككككككككٕو أَفقكككككككككككد
 

نذــككككككككـٛم يُــككككككككـٛعح اٞنكككككككككـاٌ   ٔـ فـككككككككـٙ وا
2

 
 

 ذكفكككككككككككٙ نًٛكككككككككككهج عٍـكككككككككككـكه ٔلـٛكككككككككككهج
 

 عايـكككككككككـٍٛ ٔاٞعــكككككككككـكاء فكككككككككٙ انًـكككككككككـٛكاٌ 
 

 نككككككٕ ٚثهكككككك  انٍككككككهطاٌ َٕككككككؽٙ نككككككى ذطككككككأ
 

 ٕٚيــكككككككككككـاً نًصــكككككككككككـهم أن٘ــكككككككككككـّ قككككككككككككياٌ 
 

حُٞهِ ، ك٘خػَٗخ حٌُخٗق ٣َٟ ك٢ ريح٣ش ح٧َٓ حُلِلخء ٣لَٕٝ أٓخّ  ٝهي ٣ؤط٢ حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى رخُظٞر٤ن رٔخ ٣٘زٚ

أُٔخ٤ٗخ ، ٣َٟٝ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٣لَكٕٞ ٣ٝ٘يٕٝ رخَُٜ٘ ، كَٜ ْٛ ح٣ٌُٖ كووٞٙ ؟ اْٜٗ ُْ ٣لؼِٞح ٤ٗجخ  ، ٌُٖ أٓظ٘خ 

ُ٘خ ا٫ إٔ ٗيػٞ حػظخىص إٔ طَكغ ٖٓ هيٍ كٌخٜٓخ ُٝٞ ًخٗٞح ٟؼخكخ  ظخ٤ُٖٔ ، كبٕ ًخٕ ٌٛح ح٧َٓ كظٔخ  ٫ُٓخ  ك٤ِْ 

خُّ ، ػخَٓ رَأ٣ٚ ، ٣ؼَف ٌَُ كوٚهللا إٔ ٣َُه٘خ رلخًْ ك
٘
: 

 يككككككككالا اٌككككككككرفكَا يككككككككٍ ْككككككككىا ى انعكككككككككٖ
 

 َٔؽكككككككٍ نككككككككى ًَكككككككككق إنكككككككٗ انًعككككككككك ٚكككككككككا   
 

 يًــكككككككككـانم انًّـــكككككككككـهط يُكككككككككم انقككككككككككو
 

 ذعرــــكككككككككككككككـى تانًــكككككككككككككككـهٕ  ٢ تاٞيــكككككككككككككككـى 
 

 فًــكككككككككـٍ نُــــكككككككككـا تًٍــكككككككككـرثك عـكككككككككـاقل
 

 ٌـكككككككككككـٛهج اٞٔا ككككككككككككمٍٚـــكككككككككككـٛه فُٛــكككككككككككـا  
 

                                                             
 / ، القصٌدة بعنوان ) ؼلٌوم فً دار الخالفة ( . ٖٓٔــ  9ٕٔدٌوان الكاشؾ ص /    ٔ
ولن ٌحمً النصارى المسلمٌن ، وهل ٌحمً العدو عدوه ؟ قال تعالى : } ولن ترضى عنك الٌهود وال النصارى حتى تتبع    ٕ

 . ٕٓٔملتهم .. { البقرة اآلٌة 
 : هً نفسها جزٌرة كرٌت . كرٌد    ٖ
ٌِّم على القصر : إن النار أوقدت ٌومٌن متتالٌٌن قبل    ٗ زرت قاعة التشرٌفات فً استنبول فً قصر ) دولمه باؼجة ( فقال الق

 مجًء ؼلٌوم حتى ٌكون الجو دافئـاً .
 . 79ٔدٌوان الكاشؾ ص    ٘
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ٍَّ ٝحُؼِوْ ،  ٝك٢ ٍػخء أىٍٗش ٣ٔظٜ٘ٞ حَُٛخك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ ، كٌَ ح٧ْٓ ٠ٜٗض ٖٓ ٓزخطٜخ حُؼ٤ٔن  ٝؿَػظ٘خ حٌُ

ُٖٝ ٌٕٗٞ ك٢ ٜٓخكْٜ أٝ ٓويٓظْٜ ، ُٖٝ ٣يكغ ػ٘خ ٤ًيْٛ ٟٓٞ حُظِٔق رخُؼِْ ٝٓ٘خكٔظْٜ ك٢ ًَ ٓـخٍ ، ٝطٞك٤ي 

حُٜلٞف هِزخ  ٝهخُزخ  
ٔ
 : 

ـكككككككككككـكاأنٖ انككككككككككككْه أَٓكككككككككككٗ كككككككككككك  م انعض
 

ٍا قككككككككككك قعككككككككككك انًٍككككككككككهًٌٕ   عهككككككككككٗ ؼككككككككككٛ
 

 فككككككككككككى ظهعـكككككككككككـَٕا كككككككككككك ٔي انكككككككككككهقٖ
 

 َٔؽككككككككككككٍ عهككككككككككككٗ كٛكككككككككككككْى ٔكككككككككككككـاتهٌٔ 
 

 أٚؽٍـــككككككككككككككـٍ ٚاقـككككككككككككككـٕو  أٌ َقعــككككككككككككككـكا
 

 ٔقككككككككككككككككك مٌ أٌ ٚككككككككككككككككُٓٗ انقاعكككككككككككككككككٌٔ 
 

 نقـكككككككككـك مٌ ٚكككككككككا قــكككككككككـٕو ذكككككككككه  انكككككككككَٕٗ
 

 ٔذـككككككككككككـه  انّــككككككككككككـقاط ٔذككككككككككككه  انكككككككككككككك ق 
 

 إنكككككككككٗ كــكككككككككـى َـكـكككككككككـاتك ْـكككككككككـما انعـاكككككككككـُا
 

 ظٓهُــكككككككككككككـا اٌٞـكككككككككككككـٕق َٔفكككككككككككككثٛ فكككككككككككككٙ 
 

 ٔتكككككككككانعهى يكككككككككٍ قثكككككككككـم  َهُـكككككككككـا انًُكككككككككٗ
 

 ٔفىَككككككككككككـا يكككككككككككككٍ انعٛـكككككككككككككـُ تاٞنـكككككككككككككـك 
 

 ٔنكُــكككككككككككـًا انعـهــكككككككككككـى  قكككككككككككك ـهتـــكككككككككككـا
 

 فـكككككككككككككككككـ٣ عٛــكككككككككككككككككـُ إ٢ إلا ِـــكككككككككككككككككـهقا 
 

 فٓثكككككككككككٕا إنٛكككككككككككّ ْثــكككككككككككـٕب انٕثــكككككككككككـا
 

 عٍككككككككككككككككٗ أٌ ٍٚــككككككككككككككككـػ ٔٚ كٔققــككككككككككككككككـا 
 

٣َٟٝ ح٤ُ٘ن ارَح٤ْٛ حٌُٔٔٞر٢ 
ٕ
ّ /  ٣َٟٝ ح٧طَحى ٣ظوخًُٕٞ ػٖ  1ٕٔٔح٣٩طخ٤٤ُٖ ٣لظِٕٞ ٤ُز٤خ ػخّ /  

َٜٗطٜخ ك٤َٜم ٖٓ هِذ ٌِّٓٞ ك٤ٖ ٍأٟ ٓٔظوزَ أٓظٚ ٜٓيىح  رخُوطَ ٝحُِٝحٍ ك٘زٚ ا٠ُ ٌٓخٖٓ حُيحء ٝكيى ١َم 

٫كٍٞ  حُؼ٬ؽ ، كـٔؼ٤ش ح٫طلخى ٝحُظَه٢ ك٤ٖ ػُِض حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي أٛزلض ٖٓ رؼيٙ أُؼٞرش رؤ٣ي١ حُـَد

ُٜخ ٫ٝ هٞس .. ٣ٝؤَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ أ٫ ٣ـظَٝح رخ٧ٍٝٝر٤٤ٖ ٝٝػٞىْٛ كْٜ أػيحء ُ٘خ ، ٣ـظٕ٘ٔٞ حُلَٙ ٤َُِ٘ ٓ٘خ 
ٖ
 : 

ا  ٚكككككككا مل عصًكككككككاٌ فكككككككانً هٔن يكككككككٍ ـكككككككـ ه 
 

ا   تأْـككككككككـم أٔنتككككككككح أٔ عٓكْــككككككككـى ٚككككككككـ ه 
2

 
 

 أذأيُــكككككككككككـٌٕ نًٕذكككككككككككـٕنٍٚ ا قٚكَـكككككككككككـٓى
 

ا   كككككككـه  ى  فكككككككٕط انصكككككككهٖ ؼ  أ٢ ٚكككككككهٔا يكككككككُك 
5

 
 

 أذهكُكككككككككٌٕ نًكككككككككٍ قب  انٙكككككككككهاء نــكككككككككـكى
 

ٔيككككككك  عُكككككككـقاً ٚ ككككككاق٘ ٌكككككككهؼكى عقكككككككها  
6

 
 

 قٌٔ انكَٛـكككككككككـح إٚصــكككككككككـان انًُٛـكككككككككـح فكككككككككٙ
 

 قككككككٕو يككككككٍ انككككككث ٗ ٔقٔا يؽككككككٕكى يكككككككها 
 

ُوي ِٓي ح٧ؿيحى حُي٤ٗخ رخُي٣ٖ ، كِٔخ ؿخء أكلخىْٛ ٣ـظَثٕٞ ػ٤ِٚ كخٓيس أه٬هْٜ ٤ٓجش ٣ٞ١خطْٜ ٍؿؼٞح ا٠ُ حٍُٞحء 

 ٝرـٞح ػ٤ِْٜ :ٝأًُْٜ أػيحإْٛ 

كككككككككككككـى  تكرــكككككككككككككـاب هللا أن٘ٓ ـكككككككككككككـى   ـ  ٓـها  فرؽرـ ـككككككـى  يككككككٍ نظٍككككككٓا ٚككككككـ  ـ   فأٔككككككثؽد تكـ

                                                             
 / .   17ٗــ  1ٙٗدٌوانه  ص /    ٔ
ه العامودي فً كتابه ) من تارٌخنا ( ص /  ٕٖٖٔــ  9ٕٙٔها إبراهٌم بن حسن بن حسٌن / فقٌه العربٌة وشاعر   ٕ  ٕٕ٘هـ / عدَّ

 / على رأس الشعراء الحجازٌٌن فً أواخر العصر العثمانً .
 / . 7ٔٔـ  9ٙٔـ  1ٙٔالشعر الحدٌث فً الحجاز ( الصفحات /  ٓمن كتاب    ٖ
رُّ : الجانب والناحٌة ، والمقصو   ٗ  د : التؽتروا بهم وال تؤمنوا لهم ولو بشًء قلٌل .الطُّ
 الموتور : صاحب الثؤر  ، دٌدنهم : عادتهم ودأبهم  ،      ٘
ركن إلٌه : سكن وأمن  ،  دب الضراء : سار روٌداً ٌرٌد ضركم وأذاكم ، السرح : الماشٌة ، عقر : بقر وقطع ، ٌؽادي : ٌباكر    ٙ

 ن فرصة سانحة توقع األذى والضرر و تودي بكم .ٌباكر  ، والمعنى : هإالء األعداء ٌنتظرو
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 شكككككى  اظرهأذــكككككـى عهكككككٗ انككككككٍٚ انقكككككٕٚى تًكككككا 
 

ـككككككـهٖ كفككككككها    ٍٚــككككككـٕ ِ تكككككككعاً كككككككاقخ ذـ 
 

ـكككككككككـى   ـ   ٔؼًُٛكككككككككا اَرثٓكككككككككد أعككككككككككا كى نكـ
 

كككككككككـٌٕ انكَــــــكككككككككـا وأنا   يٍــكككككككككـهؽٍٛ ٚككــ 
 

 عككككككككككُٓى يكاُْككككككككككحنظعرككككككككككـ ى  انقٓقككككككككككهٖ 
 

ـثككككككها   فــككككككـىاق ٚ ٛاَـككككككـٓى يككككككٍ تعـككككككـك لا كض
 

 عقا ككككككككك فٍكككككككككخ فككككككككٛكى فأفٍكككككككككخ انككككككككـ
 

 يهكككككككم انع)كككككككٛى ٔأفّكككككككد فكككككككٛكى انكككككككمعها  
 

ػْ ٣ٜ٘ق حُ٘خػَ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ إٔ ٣ؼٞىٝح ا٠ُ ح٫ُظِحّ رخُي٣ٖ حُو٣ْٞ ٝحُلٌْ ر٣َ٘ؼش هللا حُـَحء ، كبٕ كؼِٞح ًُي ًخٕ 

 رؤ٣َٖٓ حػ٤ٖ٘ :حَُٜ٘ ك٤ِلْٜ ، ٤ٓ٫ٔخ إ طِٔلٞح 

 ح٫ٗظٜخٍ رخا ٝحُظيٍد ػ٠ِ ح٬ُٔف ٝٛ٘ؼٚ :

ـكككككككككككككـى  أٌ قٚكككككككككككككٍ هللا أـهكـــكككككككككككككـى ـ    ُُرـ
 

 عكككككُٓى ْٔكككككى ؼًككككككٔا كفكككككهاً تكككككّ انًٍكككككهٖ 
 

 ٢ ذ)هًككككككككككٕا نؼًككككككككككح نهعككككككككككانًٍٛ أذككككككككككد
 

ٓاكككككها   ْكككككخ إنككككٗ ؼكــكككككـى ع)ًككككٗ ظككككـهخ َا
 

 فهكككككككٕ عًهكككككككرى تٓـكككككككـا يكككككككا فكككككككاذكى أؼـكككككككـك
 

 أونٌٖــكككككككـثقاً ٢ٔ أؼـكككككككـك ٕٚيـكككككككـاً تكـكككككككـى  
 

 َعــككككككككككـى انّـككككككككككـفاء تقككككككككككهمٌ ا٠نككككككككككّ إلا
 

 قث هرًــكككككككككـِٕ ٔإ٢  فاٌــكككككككككـكُٕا انقثـــكككككككككـها 
 

 إٌ ذُٕككككككككهٔا هللا ُٕٚكككككككككهكى فكككككككككى ف كككككككككح
 

 قهـكككككككـٛهح ـهثــكككككككـد أ٘عافــكككككككـٓا كصـــــكككككككـها 
 

 يٍـككككككككـهؽٍٛ تًـككككككككـا ٔافككككككككٗ انعكككككككككٔ نككككككككّ
 

 يككككككٍ انٍككككككـ٣غ ٔأٌ ذٕفككككككٕا نككككككّ انٕككككككثها 
 

 فهـٕككككككككككٕا نعًٛككككككككككع انًٍككككككككككهًٍٛ تككككككككككّ
 

 اكّـككككـفٕا نٓككككى عككككٍ ٔككككُعّ انٍـككككـرهاتككككم  
 

 َٕكككككككٛؽح ؼصٓكككككككا انُٕكككككككه انًثكككككككٍٛ نككككككككى
 

 عٍكككككٗ عٍككككككٗ تعككككككْا أٌ ذُفككككككع انككككككمكهٖ 
 

ٝهي ٍأ٣٘خ ٓلٔيح  حُؼ١َٔ ٣ِّٞ ح٧ػَحد ٖٓ ر٢٘ كَد ك٤ٖ ح٠ٗٔض ا٠ُ ػٍٞس ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ ــ ك٢ هْٔ حُٜـخء 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝؿ٤َٛخ ح٬٣ُٞص ، ٣ٝلٌٍ ْٜٓ٘  ــ ٝٛ٘خ َٗحٙ ٣ؼَٔ ػ٠ِ كظق حُؼ٤ٕٞ ػ٠ِ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ أًحهٞح ح٧ْٓ

ٖٝٓ أٓؼخُْٜ 
ٔ
 : 

 فقكككككككم نكككككككٙ يركككككككٗ ٔفكككككككـ د تعٓكككككككك نؽكككككككاكى
 

 فٓكككككم ْكككككٕ إ٢ انعٓكككككـك يكككككٍ تعككككككِ ان ٕكككككة 
 

 فرهكككككككم يهكككككككٕ  انُٓكككككككك ذُعكككككككٗ عهِٔكككككككٓا
 

 
 

 ْٔككككككم٘ ِككككككٕٛؾ انعككككككهب أقيعٓككككككا ٌكككككككة
 

ٝهي َٓ ٓؼ٘خ حُ٘خػَ أ٤ٖٓ ٗخَٛ حُي٣ٖ ٣ٜ٘ق رز٘خء أٓطٍٞ ه١ٞ ٣يحكغ ػٖ حُؼـٍٞ ٣ٝل٢ٔ حُز٬ى ٣ٝٔ٘غ حُطخٓؼ٤ٖ 

إٔ ٣وظَرٞح ٖٓ حُٔٞحكَ ح٤ٓ٬ٓ٩ش 
ٕ
 . 

، ٣ٝطخُزٚ رخُيكخع ػٖ ٌَ ح٧ػخى١ ، ٝاًًخثْٜ ٗخٍ حُلَدَٝٗحٙ ك٢ ه٤ٜيطٚ  ) ا٠ُ حُـ٘ي١ حُؼؼٔخ٢ٗ ( ٣٘زٜٚ ا٠ُ ٓ

ص ك٢ حُوظخٍ حُؼخٛٔش ، ٝحُؼزخ
ٖ
 : 

                                                             
 / . 79ٔمن كتاب ) الشعر الحدٌث فً الحجاز ( ص /    ٔ
 / . 1ٖٔدٌوانه ص /    ٕ
 / .  17دٌوانه  ص /     ٖ
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 نقكككككككككك ألككككككككككٗ اٞعكككككككككاق٘ َكككككككككان ؼكككككككككهب
 

 ففكككككككككككٗ ـًهاذٓكككككككككككا ٔاؼكككككككككككىض انهتٕعكككككككككككا   
 

 ٔقاذكككككككككم فكككككككككٙ انًعـــكككككككككـان  يٍــكككككككككـرًٛراً 
 

 ٔؼٛكككككككككككس يٙكككككككككككٛد ٢ ذثككككككككككك  انهظٕعكككككككككككا 
 

 ٔقافكككككككع عكككككككٍ ) فكككككككـاهٔط ( كككككككككم قكككككككـضهو  
 

 ٚكــككككككككككـٌٕ نـــككككككككككـكم َا ثــككككككككككـح قفــككككككككككـٕعا 
 

 ٢ٔ ذعــــكككككككككككـىع نؽــكككككككككككـاقشح ف َـــــكككككككككككـٙ
 

 نأٚككككككككككد انهــككككككككككـٛس ٢ ٚثـككككككككككـكٔ ظىٔعككككككككككا  
 

ٝهي ٍَٓٗخ ًؼ٤َح  ػ٠ِ ٗؼَ ٗٞه٢ ك٢ حُلٌٔش ٣ٜ٘ق ٣ٝٔيى ٣َٝٗي ٣ٝؼِِّْ ، ٝك٢ ى٣ٞحٗٚ  ٗـي حٌُؼ٤َ ٝٓخ ًًَٗخٙ 

 ٣ل٢ رخُـَٝ .

  حُظؤ٣ٍن حُ٘ؼ١َ  : :   أكي ػَ٘

تَ ٓٔتخ٣ٝخ  ُِؼتخّ  َّٔ ـُ حُظؤ٣ٍن حُ٘ؼ١َ : ٟز٢ طخ٣ٍن ٝحهؼش ٓخ رٌِٔش أٝ ػزخٍس ٣ٌٕٞ ٓـٔٞع كَٝكٜخ ػ٠ِ كٔتخد حُ

حُٜـ١َ ح١ٌُ كيػض ك٤ٚ ٌٛٙ حُلخىػش 
ٔ

، ػ٠ِ إٔ ٣ويّ حُ٘خػَ ًِٔش ) أٍم ( أٝ ٓخ ٣ل٤ي ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٖٓ ؿ٤تَ كٜتَ 

ؿٔٞٝ ، ٝأكٔ٘ٚ ٓخ ًخٕ ٓ٘ٔتـْ حُِلتع ٓئطِتق حُٔؼ٘ت٠  ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حٌُِٔخص حُٔؼ٤٘ش رخُظؤ٣ٍن ، ٖٝٓ ؿ٤َ طؼو٤ي أٝ

هخ٤ُخ  ٖٓ حُظٌِق ٝحُظؼٔق 
ٕ
 . 

ََّٔ ٝكن ٓخ ٢ِ٣ : ُ  ٝهي حٛطِق ػ٠ِ طو٣ْٞ حُلَٝف ح٧رـي٣ش ك٢ كٔخد حُــ

:  ) أرـي ــ ُٛٞ ــ كط٢ ــ ًِٖٔ ــ ٓؼلٚ ــ هَٗض ــ ػوتٌ ـتـ ٟتظؾ  ( .  أٓتخ ه٤ٔظٜتخ حُؼيى٣تش  حُظَط٤ذ ح٧رـي١

 ٢ :ك٢ٜ ًٔخ ٣ِ

  

 ٕ  ّ   ٍ  ى   ١  ١  ف  ُ  ٝ  ٛـ  ى  ؽ  د  أ  

 ٔ   ٕ  ٖ  ٗ  ٘  ٙ  7  1   1 ٔٓ ٕٓ ٖٓ ٗٓ ٘ٓ 

 ؽ  ظ  ٝ  ً  م  ع  ص  ٕ  ٍ  م  ٙ  ف  ع  ّ

ٙٓ 7ٓ 1ٓ 1ٓ ٔٓٓ ٕٓٓ ٖٓٓ ٗٓٓ ٘ٓٓ ٙٓٓ 7ٓٓ 1ٓٓ 1ٓٓ ٔٓٓ

ٓ 

 :  ٛؼلٞ ، هَٓض ، ػوٌ ، ظـٖ ( . ٝحُٔـخٍرش ٣وخُلٕٞ ك٢ طَط٤ذ حٌُِٔخص حُظ٢ رؼي ) ًِٖٔ ( ك٤ـؼِٜٞٗخ

ٝهي حٗظ٘تَ ٛتٌح حُلتٖ كت٢ حُ٘تؼَ ٝحُ٘ؼتَ اً ًتخٗٞح ٣ظل٘٘تٕٞ كت٢ ٛتٌح حُزتخد ، كٌِتَ كتخىع طتؤ٣ٍن كت٢ آهتَ ٗتطَ ٓتٖ 

حُو٤ٜيس ، ٌَُٝ ػِْ طؤ٣ٍن 
ٖ
. 

                                                             
. والحركة الشعرٌة فً حلب فً القرن الحادي عشر الهجري رسالة دكتوراه بقلم الدكتورة . زٌنب   71العصر العثمانً  ص    ٔ

 /  . ٖٕٗبٌره جكلً ص / 
 / . ٖٕٗ/ ، والحركة الشعرٌة فً حلب ص /   1٘ٗالشعر الحجازي  ص /    ٕ
 / . 71العصر العثمانً ص /    ٖ
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حُزٍِٜٞ ( ػزي حُتَكٖٔ ؿَٟخ  هخثٔخ  رٌحطٚ كٜٞحُ٘خػَ) أٓخ أَٜٗ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ أًؼَٝح ٖٓ ٌٛح حُلٖ كظ٠ ؿيح ػ٘يٙ

ٛتـ / ٖٙٔٔرٖ ٓلٔي حُ٘تخًَ حُٔظتٞك٠ / 
ٔ
كوتي ًًتَ أٗتٚ هتٚ أٓتظخًٙ حُ٘ت٤ن ػزتي حُـ٘ت٢ حُ٘خرِٔت٢ رٔيكتش ٓطُٞتش   

ٛـ /  ٖٙٔٔٓئُلش ٖٓ ػٔخ٤ٗش ٝٓجش ر٤ض ، ًَ ٜٓ٘خ ٣لَٔ طؤ٣ٍوخ  ٝحكيح  ٛٞ ٓ٘ش / 
ٕ
. 

ََّٔ هي حٓظويّ ك٢ رؼٞ حُ ُ ِـخص حُوي٣ٔش ، ٝٓخ ُحٍ ٣ٔظويّ كظ٠ حُؼَٜ ٝؿي٣َ رخًٌَُ إٔ كٖ حُظؤ٣ٍن رلٔخد حُــ

حُلي٣غ ، ٣ئًي ًُي ٓخ ٍٝى ك٢ ٓؼـْ )٫ٍّٝ ( رخُِـش حُل٤َٔٗش اً ٍٝى ك٤ٚ  ٓخ ٢ِ٣ : طٔؼَ ح٧ٍهخّ حَُٝٓخ٤ٗش كت٢ 

 حُلَٝف حُظخ٤ُش :

( I ,V ,X , L , C , D , M )    (  ٔح٧ػيحى حُظخ٤ُش  ،٘  ،ٔٓ  ،٘ٓ  ،ٔٓٓ  ،٘ٓٓ  ،ٔٓٓٓ ) 

 . ٖثَ ح٧ٍهخّ رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ ٌٛٙ حُلَٝف رخ٣ُِخىس ٤ٔ٣٘خ  ٝحُ٘وٚ ٣ٔخٍح  ٝطلٔذ ٓخ

ََّ ٓؼ٘خ حُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي حُظ٢ أٍم ك٤ٜخ حُ٘ؼَحء حُٞحهؼتش حُظت٢ أٍحىٝح طو٤ِتيٛخ  ٜٓ٘تخ هٜت٤يس ُِ٘تخػَ ٓلٔتي  ٝهي ٓ

حُؼَٟتت٢ كتت٢ ٓتتيف ٗتت٤ن ح٩ٓتت٬ّ ٜٓتتطل٠ رتتخر٢ ُحىس ٣ٜ٘جتتٚ ك٤ٜتتخ رلتتظق ) ٣٘تتٞٙ(ػ٠ِ ٣تتي حُٜتتيٍ ح٧ػظتتْ ٓلٔتتي 

 طِؼٜخ : حٌُٞر٢ِ٣َ ، ك٢ حُزخد ح٧ٍٝ ) حُٔي٣ق ( ٖٓ ٌٛح حُزلغ ، ٝحُظ٢ ٓ

 قثككككككككككككككٕل ٚككككككككككككككهٔق ٔٚرهككككككككككككككِٕ َعككككككككككككككػ
 

 ٗٔأٚككككككككككككك نرٍــككككككككككككـ ل قٕـككككككككككككـك ذهككككككككككككػ  
 

 ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ : 

 فههكككككككككككككككككككّ فرــكككككككككككككككككككـػ يثٛــــكككككككككككككككككككـٍ إلاً 
 

 ٔيككككككككككككككا ْككككككككككككككٕ إ٢ يككككككككككككككٍ هللا يككككككككككككككُػ 
 

 نكككككككككككككككما أَّكككككككككككككككأ انؽكككككككككككككككال ذانٚفكككككككككككككككّ
 

 نُٕككككككككككككه يككككككككككككٍ هللا ؼككككككككككككى ٔفككككككككككككرػ "   
 

ََّٔ ٣ؼخىٍ حُظخ٣ٍن حُٜـ١َ ُ  ٝٛٞ ٓ٘ش كظق " ٣٘ٞٙ". 1ٙٓٔٝحُ٘طَ حُؼخ٢ٗ ك٢ كٔخد حُــ

ٜٝٓ٘خ أر٤خص حرٖ حُل٘ز٢ِ ح١ٌُ أٍم كظق طز٣َِ ػ٠ِ ػٜي ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ رٖ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ  
٘
 : 

 يهكككككككككككككم ٌــكككككككككككككـهًٛاٌ عكككككككككككككى  َأكككككككككككككهِ
 

ٛ ككككككككككككىا تانًعككككككككككككك فٙــككككككككككككـم ذًٛٛككككككككككككى    ي 
 

 شككككككككككى تعـكككككككككككـٌٕ انًهٛكككككككككككم َكككككككككككال انعككككككككككك٣
 

 إل قٓككككككككككككه انٙككككككككككككك  قٓـككككككككككككـه ذععٛككككككككككككى 
 

 يّكككككككككككككككككرٓهاً أٌ ؼكككككككككككككككككك  ٔـــككككككككككككككككككـانيّ
 

 قكككككككككك يهككككككككككم انفكككككككككهي يهككككككككككم ذُعٛككككككككككى 
 

 ُّٚكككككككككككككككككككك يكككككككككككككككككككٍ ناو أٌ ٚ نـكككككككككككككككككككّ
 

 " وق نٍــككككككككككككـهًٛاٌ يهككككككككككككم ذثهٚككككككككككككى"  
 

 ٛـ ٢ٛٝ حُٔ٘ش حُظ٢ كظلض ك٤ٜخ طز٣َِ  1ٌٗٔٝٛٙ حُؼزخٍس طٞحكن ك٢ كٔخد حُـَٔ ٓ٘ش 

                                                             
 / . 7ٖٔــ  ٖٓٔص /  ٕ/ . وسلك الدرر ج  79العصر العثمانً  ص /    ٔ
العصر العثمانً  ، ذكر الدكتور أحمد عزت عبد الكرٌم  محقق) حوادث دمشق الٌومٌة ( أن القصٌدة  المذكورة موجودة فً    ٕ

 / . 1ٕــ  ٕٕكتاب ) لبنان فً عهد األمراء الشهابٌٌن ( لألمٌر حٌدر الشهابً القسم األول ص / 
 / .  1ٔالعصر العثمانً ص /    ٖ
 / . ٘٘.  والبحث  ص /   9ٗخالصة األثر ج ص    ٗ
٘

 . 9٘، والبحث ص  9٘در الحبب ص   
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ٜٝٓ٘تخ هٜتت٤يس حُوخٟتت٢ حٌُٔتت٢ حُتت١ٌ ٓتتيف حُو٤ِلتتش ٓتتَحىح  حَُحرتغ كتت٤ٖ كتتظق رـتتيحى ٝحٓظ٘تتٜي كتت٢ ٛتتٌح حُلتتظق حُٜتتيٍ 

ٛـ / كوي هخٍ  1ٗٓٔ٘ش / ح٧ػظْ ٓلٔي حٌُٞر٢ِ٣َ حُط٤خٍ ٓ
ٔ
 : 

 ـهٛفكككككككككككككككككككككح هللا يــكككككككككككككككككككككـهاق ـكككككككككككككككككككككىا
 

 قهعــكككككككككككككككككـح ت ـــكككككككككككككككككـكاق فأنقاْـكككككككككككككككككـا 
 

 ا٠ُ هُٞٚ :

ٍ  فعكككككككككككككككم يكككككككككككككككهاق تٓكككككككككككككككا  فهرّكككككككككككككككهؼ
 

 قككككككككككككك لتككككككككككككػا انّككككككككككككاْا "ي نـككككككككككككاً "   
 

 

 كلَٝف حُ٘طَ ح٧ه٤َ طوخرَ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ كظلض رـيحى ك٤ٚ .

ٜٝٓ٘خ ٓخ هخُٚ حُ٘خػَ ه٤ِتَ حُزٜت٤َ ٓئٍهتخَ ٓؼًَتش حُٔٞٛتَ رو٤تخىس حُت٣َُٞ كٔت٤ٖ حُـ٤ِِت٢ ٟتي ِٓتي حُٜتل٤٣ٖٞ 

ٗخىٍ ٗخٙ ك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓطِؼٜخ 
ٕ
  : 

 كفككككككٗ هللا أْككككككم انًٕٔككككككم انّككككككه إل أذككككككٗ
 

 
 

 عككككككككٔ نٓكككككككى يكككككككٍ ظاَكككككككة انّكككككككهط َكككككككاْٗ
 

 ا٠ُ إٔ ٣وٍٞ : 

 فهًكككككككككككككككككا أوال هللا عُكككككككككككككككككا ِكككككككككككككككككعٕتٓى
 

 
 

ـكككككككككككد : "   " وال انكككككككككككهٔافٗترٕفٛقكككككككككككّ أن 
 

 ٛـ / . ٌٙ٘ٔٔٝٛٙ حُؼزخٍس ط٘خٓذ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ كيػض ك٤ٚ حُٔٞهؼش ٝٛٞ ٓ٘ش / 

 ُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ك٢ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش :ح

حُؼٍٜٞ ح٧ىر٤ش ٤ُٔض ٓ٘لِٜش ػٖ رؼ٠ٜخ ٧ٜٗخ ط٣َٜٞ ُل٤تخس ح٩ٗٔتخٕ حُٔٔظتيس ٝحُٔظٞحٛتِش ، ٣ظتؤػَ ك٤ٜتخ حُوِتق 

ًؼ٤َح  ٖٓ هٜخثٜٚ ٤ِٓٝحطٚ ، ا٫ أٗٚ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣ظْٔ رٔٔخص ٣ٔظخُ رٜتخ ػٔتٖ ٓتزوٚ رٔتزذ  رخُِٔق ، ك٤لَٔ

 ػٞحَٓ ًؼ٤َس : حؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش .

ٝحُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ًـ٤َٙ ٖٓ حُؼٍٜٞ ح٧ىر٤ش ك٤ٚ أؿَحٝ ٗؼ٣َش هي٣ٔش ًخُٔيف ٝحُلوَ 

 أؿَحٝ ٗؼ٣َش ؿي٣يس ًخُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُظؤ٣ٍن حُ٘ؼ١َ .ٝحُٜـخء ٝحَُػخء ٝحُٞٛق ٝحُلٌٔش ، ٝك٤ٚ 

ًٔخ أٗ٘خ َٟٗ ك٢ حُوي٣ْ ًؼ٤َح  ٖٓ ٓٔخص حُظـي٣ي ، ك٤ِْ حُوي٣ْ هي٣ٔخ  ًِٚ ، كوي ًخٕ حُٔي٣ق هي٣ٔخ  ٣وظَٜ ػ٠ِ 

ٔخء حُوِلخء ٝح٧َٓحء ٝٝؿٞٙ حُ٘خّ ، ا٫ أٗ٘خ ٝؿيٗخ ــ ك٢ ٗؼَ حُلظٞف ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ــ ٓي٣لخ  ُِـ٘ٞى ُِٝ٘

 حُٔوخط٬ص ُِٝٔـخٛي٣ٖ ٖٓ ًزخٍ حُٖٔ ، ُٝؼخٓش حُ٘خّ ٖٓٔ ٝهلٞح ٓيح  ٤٘ٓؼخ  أٓخّ ٛـٔخص ح٧ػيحء .

ًٝخٕ حُلوَ رخُوٞس ٝحُ٘ـخػش ٝحُٔخٍ ، كَأ٣٘خٙ ٛ٘خ ــ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي ــ  كوَح  رؼزخص ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش أٓخّ حُـِحس 

 ٝح٫ٗظٔخء ا٠ُ أٓش ح٬ٓ٩ّ أ٠ٗ ًخٗض .

                                                             
ٔ

 . 91، والبحث ص  9ٕٖص   ٗخالصة األثر ج   
ٕ

 . ٕٓٔوالبحث ص   ٕٓٔص  ٕسلك الدرر ج   
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ٝٛلخ  ُٔآػَ ح٧ٓٞحص  ، ٝكَٔس ػ٠ِ كويْٛ ، ٝرٌخء ػ٠ِ حُٔيٕ ، ا٫ أٗ٘خ َٟٗ ٖٓ حُـي٣ي ك٢ ٌٛح  ًٝخٕ حَُػخء

حُ٘ؼَ حُظلـغ ػ٠ِ ح٧ٓش حٌُٔ٘ٞرش ٝح٩ٗخٍس ا٠ُ ٤ٟخع ٓؼخُْ ح٬ٓ٩ّ ٝٗؼخثَٙ ك٢ حُزِيحٕ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظ٢ حكظِٜخ 

 حُٜ٘خٍٟ .

حُ٘خػَ ٣ٜق ٓخ طوغ ػ٤ِٚ ػ٤٘خٙ أػ٘خء حُلَٝد ٖٓ ٓآّ أٓخ حُٞٛق كوي ًخٕ حٓظيحىح  ُِٞٛق حُوي٣ْ ، اً ًخٕ 

طظٔؼَ ك٢ ٝٛق حُـ٤ٕٞ ٝح٬ُٔف  ٝحُوظَ ٝح٩رخىس ٝحُيٓخء ٝ َٛد ح٧ػيحء .. ٌُٖ حُـي٣ي ك٢ ٝٛق ح٧ِٓلش 

حُٔظطٍٞس ٖٓ ٓلٖ كَر٤ش ٟؤش ٝرٞحٍؽ ٝه٘خرَ ٝٓيحكغ .. ًٔخ َٟٗ ٝٛق أؿٞحٍ حُ٘لْ حُز٣َ٘ش حُِٜٔ٘ٓش ك٢ 

 ٓخهَ . أِٓٞد ًخ٣ٌٍخط١َ٤

ِْو٤ش ، َٟٝٗ حُـي٣ي  ٝك٢ حُٜـخء ــ ٝٛٞ ؿَٝ ٗؼ١َ هي٣ْ ٣ًٌَ حُ٘خػَ حُٔؼخُذ ٣ٝؼيى حُؼ٤ٞد حُُوُِو٤ش ٝحَُو

ٓظٔؼ٬  ك٢ حُٔو٣َش ٝحُظؤ٤ٗذ ٝحُظٞر٤ن ، ٝأك٤خٗخ  ك٢ حُِٜٔ ٝحُِِٔ ، ٝٗـي ٛـخء حُٔظزِي٣ٖ ٖٓ هٞٗش ح٧طَحى 

 ٘خر٤ش ٝحٌُِٔخص حُظ٢ ٣٘يٟ ُٜخ حُـز٤ٖ هـ٬  .ٝحُؼَد ، ٝهي ٣َٜ حُٜـخء ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ح٧ُلخظ حُ

أٓخ حُلٌٔش ــ ٢ٛٝ ٖٓ أهيّ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش ــ كِْ طوَ ٜٓ٘خ ه٤ٜيس ، ا٫ إٔ حُـي٣ي ًخٕ ك٢ اكَحى هٜخثي ًخِٓش 

 ُٜخ .

 أٓخ حُـي٣ي ٖٓ ح٧ؿَحٝ ك٤ظٔؼَ ك٢ :

، ًٌُٝي ٫ر٘ٚ ٤ِٓٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ُٝـيٛٔخ حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش : إ ُِِٔطخٕ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ ٗؼَح  ٣ئًي ا٤ٓ٬ٓش حُيُٝش 

حُلخطق 
ٔ
، ٝػ٠ِ ٌٛح حُٔ٘ٞحٍ ِٓي حُ٘ؼَحء ، كَأ٣٘خ ك٢ ٗؼَْٛ حػظِحُح  رخ٫ٗظٔخء ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ٓظـ٤ِخ  ك٢ حُيكخع  

ػٖ حُو٬كش ، ٝحُ٘ؼٍٞ رخُٞكيس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػَرخ  ٝأطَحًخ  ٝكَٓخ  ٝٛ٘ٞىح  ... ٝحُلَف ٫ٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ، ٝح٠ٓ٧ 

 طْٜ .ُؤخٍ

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛٙ حُِ٘ػش ًخٗض ٓٞؿٞىس ػ٘ي حُ٘ؼَحء حُويح٠ٓ ا٫ إٔ ح٫ٛظٔخّ حُزخُؾ رٜخ ٝحَُٝف حُٞػخرش 

 ػ٘يْٛ ؿؼِظٜخ ــ ك٢ ظ٢٘ ــ ؿَٟخ  ؿي٣يح  .

حُظؤ٣ٍن حُ٘ؼ١َ : ؿَٝ ؿي٣ي ظَٜ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ حُٜـ١َ ػ٠ِ ٣ي حُ٘خػَ ) حُزٍِٜٞ ػزي 

ُ٘خًَ ( ػْ ٗخع ٝحٗظَ٘ ر٤ٖ حُ٘ؼَحء ، ٝهي ٓزن إٔ طؼَٟ٘خ ُِلي٣غ ػ٘ٚ ًًَٝٗخ ح٧ٓؼِش حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي ح

 حُٞحك٤ش ػ٤ِٚ ، ٝٛٞ ٣يٍ ػ٠ِ رَحػش ٫ طوِٞ ٖٓ طٌِق ٝحٟق ٝإ ًخٕ ٓٔظؼخ  .

 

 

 

                                                             
 (ٔٔــٓٔــ9سبق ذكر بعض هذه األشعار فً مقدمة هذا البح فً الصفحات )  ٔ
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 انثاب انصاَٙ

 انكناٌح انفُٛح انُقكٚح

 ذًٓٛك : 

َر٢ ا٠ُ حُؼٍٜٞ ) حُـخ٢ِٛ ٝٛيٍ ح٬ٓ٩ّ ٖٓ حُـ٣َذ إٔ ىح٢ٍٓ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ك٤ٖ هٔٔٞح ح٧ىد حُؼ

ٝػَٜ ر٢٘ أ٤ٓش ٝحُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ر٘و٤ٚ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝحُؼَٜ ح٢ًُِٞٔٔ ٝحُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝحُؼَٜ حُلي٣غ 

( ىٍؿٞح ك٢ طو٤ٔٔخطْٜ ٌٛٙ ػ٠ِ ح٫ٛظٔخّ رخُؼٍٜٞ ًِٜخ ىٍحٓش ٝطٔل٤ٜخ  ا٫ حُؼ٣َٜٖ ح٢ًُِٞٔٔ ٝحُؼؼٔخ٢ٗ ، 

٢ًٞ ٗخٍ ٤ٗجخ  ٤ٔ٣َح  ٖٓ حٛظٔخٓخطْٜ كب٢٘ٗ أًخى أؿِّ إٔ ح٧ىد حُؼَر٢ ك٢ حُؼَٜ كبًح هِ٘خ إ حُؼَٜ حُِٔٔ

حُؼؼٔخ٢ٗ ًخٕ ٬ٜٔٓ  ، ُٝؼ٢ِ ٫ إًٔٞ ٓزخُـخ  إ ُػٔض أْٜٗ أؿلِٞٙ طٔخٓخ  .. ٝاؿلخُْٜ أىد ٌٛح حُؼَٜ ح١ٌُ ىحّ 

ًز٤َح  .. كخُيحٍّ ك٤ٖ ٣ظـخُٝ أٍرؼش هَٕٝ ، ٝاٛٔخُْٜ ٨ُىد ك٢ حُؼَٜ ح١ٌُ ٓزوٚ ) ح٢ًُِٞٔٔ ( ٣َُؼيُّ َٗهخ  

 ٓزغ ٓخثش ػخّ ــ طو٣َزخ  ــ طٌٕٞ ىٍحٓظٚ ٓزظٍٞس ٝأكٌخٓٚ هخَٛس .

كبًح طٔخءُ٘خ ػٖ ٓزذ ٌٛٙ حُولِس حُٜخثِش ٖٓ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ا٠ُ حُؼَٜ حُلي٣غ ، كب٢٘ٗ رؼي ىٍحٓظ٢ حُٔظؤ٤ٗش 

 ٧ىد حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ أَٛ ا٠ُ ٓخ٢ِ٣ :

ــ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ح٧ىد حُؼؼٔخ٢ٗ ــ ٝهخٛش حُ٘ؼَ ــ حٛظْ رؤؿَحٝ ٓليٝىس ــ ك٢ ؿخُذ ح٧ك٤خٕ ــ  

ًخ٩هٞح٤ٗخص حُظ٢ طظَٜ رخُؼ٬هخص ر٤ٖ حُ٘خّ ٖٓ طٜ٘جش ٝطؼ٣ِش ، ٝٗٞم ٝػظخد 
ٔ

َّٕ ح٧ىد حُي٢٘٣ ح١ٌُ ٣يٍٝ  .. كب

ٝرَُٝ حُيػٞس ا٠ُ ح٧ه٬م ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٤ٚ   كٍٞ ٓيف حُ٘ز٢ 
ٕ
٣ِِّٛي ك٢ ىٍحٓظٚ ٣ٝـ١َ ربؿلخُٚ ، ٌٛح اًح  

ػَك٘خ إٔ ٍٝحى ىٍحٓش ح٧ىد حُؼَر٢ رظو٤ٔٔخطٚ ٌٛٙ ٖٓ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ أٓؼخٍ : رًَِٝٔخٕ  .. ٖٝٓ ٜٗخٍٟ حُؼَد 

 ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ؿٍٞؿ٢ ٣ُيحٕ .

ــ إ أٍٝٝرخ ػخٗض ػ٠ِ ٓيٟ هَٕٝ ػي٣يس ٖٓ حٗظٜخٍحص حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ أٍح٤ٟٜخ ، ٝهَٔص  

ؤط٘ط٤٘٤ش حُظ٢ كظلٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ، ٝرؼي إٔ ًخٗض ػخٛٔظْٜ حُي٤٘٣ش  أٛزلض ػخٛٔش حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، حُ

ٝر٢ٔ ٛئ٫ء ِٓطخْٜٗ ػ٠ِ َٗم أٍٝٝرخ ِٝٝٛٞح ا٠ُ أرٞحد ٍٝٓخ ٝأٓٞحٍ ك٤٤٘خ ، ٝكخَٛٝح ٌٓٞٓٞ ، كٌخٕ 

ي ٌٛٙ حُلظٞكخص ًٗٞش ك٢ كِٞهْٜ أٍحىٝح ط٘خ٤ٜٓخ ٝاؿلخُٜخ َـّ  . حُ٘ؼَ ح١ٌُ ٓ

ٌُٜٝح ٝؿ٤َٙ حىَّػٞح إٔ ح٧ىد ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ًخٕ ٓطل٤خ  ك٢ أكٌخٍٙ ، طو٤ِي٣خ  ك٢ أه٤ِظٚ ، ٫ حرظٌخٍ ك٤ٚ ،  

ٝٗلٖ ٫ ٗيػ٢ إٔ ح٧ىد ًخٕ ه٣ٞخ  ك٢ ٌٛح حُؼَٜ هٞطٚ ك٢ حُؼ٣َٜٖ ح١ٞٓ٧ ٝحُؼزخ٢ٓ ، ٌُ٘٘خ ٗوَ إٔ ك٤ٚ حُـغَّ 

ػ٠ِ ػٌْ ٓخ ٣يػ٤ٚ ٖٓ ُْ ٣يٍٓٚ ٝطخرغ ٍأ١ أٛلخد ح٧ؿَحٝ  ٝح٤ُٖٔٔ ، ٝإٔ ٤ٔٓ٘ٚ أًؼَ ٖٓ ؿؼٚ رٌؼ٤َ ،

 ح٤ُٔجش ػٖ هٜي أٝ ىٝٗٔخ هٜي .

                                                             
ٔ

 . 1ٔثالث الثانوي بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ص كتاب األدب والنصوص للصؾ ال  
ٕ
ح رسول عودة إلى أمهات الكتب التً اعتمدت علٌها فً دراستً هذه والتً ذكرتها فً مقدمة الكتاب توضح ؼزارة هذا المنحى ، فما من شاعر إال ومد 

 ٌن واحد هو األخالق اإلسالمٌة والسمات الدٌنٌة .بؤكثر من قصٌدة ، وكانت األؼراض الشعرٌة على اختالفها تستمد من مع  هللا 
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ٝك٢ ىٍحٓظ٘خ حُل٤٘ش ُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٓٞف ٗؼزض ــ إ ٗخء هللا ــ ٓخ هٍَٗخٙ ٖٓ ٍه٢ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ح١ٌُ 

ٍ كَٝد حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝكظٞكخطْٜ ، ٝٗ٘ي ػ٠ِ أ٣ي١ حُيح٤ٍٖٓ حُٜٔ٘ل٤ٖ ٖٓ أر٘خ َّٞ ء حُؼَر٤ش ٝٓلز٤ٜخ ، ٝٗ٘ـؼْٜ ٛ

 ػ٠ِ ىٍحٓش أىد ٌٛح حُؼَٜ  رظـَى ِٝٗحٛش .

ٖٝٓ حُٔئٓق إٔ َٟٗ ىح٢ٍٓ ح٧ىد ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ح٧ه٤َ ك٤ٖ ٝؿيٝح أىرخء ٝٗؼَحء حٍطلؼٞح رٔٔظٞحٙ 

ٝح أىرْٜ ٌٛح ٖٓ ح٧ىد حُلي٣غ ح١ٌُ ؿؼِٞٙ ٣زيأ ٖٓ ىهٍٞ ٗخر٤ِٕٞ رٞٗخرَص ا٠ُ ٜٓ َ ، ٝريء ٝؿيىٝح ٗزخرٚ ، ػيُّ

كٌْ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ك٤ٜخ 
ٔ
 ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ : 

 ــ إٔ ىهٍٞ رٞٗخرَص ا٠ُ ر٬ىٗخ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ػ٬هش ك٢ ططٍٞح٧ىد ٖٓ ه٣َذ ٫ٝ رؼ٤ي 

ــ إٔ ظٍٜٞ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ًخٕ ظٍٜٞح  ٤ٓخ٤ٓخ  ػ٣ٌَٔخ  ، ًٝخٕ حٛظٔخٓٚ رخ٫هظٜخى ٝحُوٞس 

 ُٝـظٚ حُؼَر٤ش ٟؼ٤لش .حُلَر٤ش ٫ رخُِـش حُؼَر٤ش ، كٜٞ ٖٓ أُزخ٤ٗخ ، 

ــ ٝإٔ حُ٘ؼَحء حُؼَد ٖٓ َٜٓ ٝؿ٤َٛخ ًخٕ ٫ٝإْٛ ُِو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝكوَْٛ رخ٫ٗظٔخء ا٤ُٜخ ــ 

ََّ ك٢ حُزخر٤ٖ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ــ كَكٞح ٫ٗظٜخٍحطٜخ ٝطـ٘ٞح  ٌٝٛح ٓخ ٍأ٣٘خٙ ُٝٔٔ٘خٙ ك٢ ٗؼَْٛ ح١ٌُ ٓ

 رؤٓـخىٛخ ، ٝكِٗٞح ٫ٌٗٔخٍٛخ ٝرٌٞح ٫ٗلَح١ ػويٛخ .

 ٝهي طظزؼض ًظذ ح٧ىد ػ٢ِ٘ أكظ٠ ر٢٘ء ٖٓ حُلي٣غ ػٖ  أىد ٌٛح حُؼَٜ كٞؿيص ٓخ ٢ِ٣ : 

 ـ ًظخد طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ٧كٔي كٖٔ ح٣ُِخص : ٫ ٤٘٣َ ا٠ُ ٌٛحٔ     

 حُؼَٜ ٖٓ ه٣َذ ٫ٝ رؼ٤ي .        

 ـ ًظخد طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ُـٍٞؿ٢ ٣ُيحٕ أؿلَ ٌٛح حُؼَٜ ٝط٘خٓخٙ .ٕ     

/ ُِٜـَس ك٤ٖ  ٙ٘ٙـ ًظخد طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ُزًَِٝٔخٕ : ٢ٜ٘٣ حُـِء حُوخْٓ ٓ٘ش / ٖ     

 ٓوطض رـيحى ر٤ي حُٔـٍٞ .

 ـ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ُل٘خ حُلخه١ٍٞ : أؿلِْٜ .ٗ     

:أهزخٍ أَٛ حُٔـَد كَٝم : ٣٘ظ٢ٜ ك٢ ؿِثٚ حُٔخىّ ػ٘يـ ًظخد طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ُؼَٔ ٘     

 ٝح٧ٗيُْ ٖٓ حُوَٕ حُٔخرغ ا٠ُ أٝح٢ٓ حُوَٕ حُؼخَٗ 

 حُٜـ١َ .        

 ـ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ُٜٔطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢ : ٣ئٍم ٨ُىد كظ٠ ٜٗخ٣ش ٙ     

 حُؼَٜ ح٧ٗي٢ُٔ .

                                                             
ٔ
 . 1ٔٗتارٌخ األدب العربً : أحمد حسن الزٌات  ص  
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ُٔظؼيىس ٟٖٔ ٢ٌُٝ أهيّ ُٔظظزغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ٍٛٞس ٝحٟلش ُٔٔظٞحٙ حُل٢٘ ك٢ أؿَحٟٚ ح

ٗؼَ حُلَٝد ، كوي حهظَص رؼٞ حُوٜخثي حُظ٢ طظلخٝص ك٢ حُـٞىس كٌَح  ٝػخ١لش ٝط٣َٜٞح  ٝأِٓٞرخ  ُٝظٌٕٞ 

 حٗطزخػخ  ػ٘ٚ ه٣َزخ  ا٠ُ حُلو٤وش .. ٝهللا حُٔٔظؼخٕ .

 انقٕٛكج اٞٔنٗ :

ًٌَ ك٤ٜخ كظق ٓي٣٘ش هخٍ حُ٘خػَ ك٤ٞ هللا رٖ أكٔي حُوخف هخ٢ٟ حُؼٌَٔ ٣ٔيف حُِٔطخٕ َٓحى رٖ ٤ِْٓ رو٤ٜيس ٣

طز٣َِ 
ٔ
 ػ٠ِ ٣ي ؿ٤ٖ أٍِٓٚ  رو٤خىس حُٜيٍ ح٧ػظْ ػؼٔخٕ رخٗخ  

 ــ أ ــ                                       

 ـكككككـ   قن  ظٛــكككككـَٕ انكككككهٔو إل  ٓكككككـهٔا 1
 

 
 

 عهكككككٗ انكككككهٔافٗ قكككككك ٔكككككانخ تٓكككككى عثكككككه
 

 ـكككـ فانُكككاي ذعكككأن نههؼًــكككـٍ يكككٍ ٚكْكككـى 3
 

 كهًــكككككككـا ظكككككككأنٔأهللا ٍٚــكككككككـًع يُٓـــكككككككـى  
 

 ـكككـ أذكككد إنٛٓـكككـى ظٛكككَٕ انكككهٔو ٚقكيٓـكككـا 2
 

 يكككككٍ تأٌكككككٓا انًُكككككمناٌ :انفكككككٕف ٔانؽكككككمن 
 

 ـكككـ ككككى أتكعـكككـٕا تككككعاً ٌــكككـث اً ٔي)هًــكككـح 4
 

 نٓــــككككككـى قهـــككككككـٕب ٚؽككككككاكٙ نُٛٓككككككا انؽعككككككه 
 

 ــ ب ــ

 ـكككـ ٔعُككككيا اقركككهب انعكككُٛ انعهيكككهو يكككٍ 5
 

 
 

 ذثهٚـكككككـى ا شكككككى  تككككككا فكككككٙ لاذٓـكككككـى ـــكككككـٕن
 

 ـككككـ فّـككككـععٕا أَفٍـككككـاً يُٓككككـى قككككك ايككككرٝخ 6
 

 ظثُكككككاً ا ٔقكككككك ٚاِكككككد اٞؼكككككـ٣و ٔانفككككككـه 
 

ٌ  انهٛـككككـانٙ َؽْٕككككـى َ)ككككهخ 7  ـككككـ  ُ ـككككـٕا تككككأ
 

كككككـا أـطـكككككـأ انُ)ــكككككـه   ً ٍ  ن  فأـطـكككككـأ ان)ــكككككـ
 

هاً يككككٍ نٛـككككـم كهتٓـــككككـى 8 ـككككـؽا ٌا ككككـهٕا   ـككككـ ٔأي 
 

ه  ـكككككـؽا ٌا  فهكككككـى ٚككككككٍ نكظكككككـٗ أٔٔاتٓـــكككككـى 
 

ـككككـا نأٖ تأٌككككُا ؼًككككـه انككككه ٔي إلاً ـككككـ  9  ً  ن
 

ً ه  كككككككض انّككككككه انؽ  ٌـ يٍ أ ٔا كًككككككا فككككككه   فككككككه 
 

 ـكككك قهككككٕتٓى ـّككككٛد ا أتٕانْككككـى عًٛكككككد12
 

 ِكككككاْد ٔظكككككْٕٓى ـٕفكككككاً ٔقكككككك ـٍكككككهٔا 
 

 ــ ض ــ                                          

 ـككككك ٌكككككطٕا تٓكككككى ا فرهاْكككككـى لا ٚفــكككككـه  ٔلا11

 

ٌ  أٌـكككككككـٛهل  ٔلا فكككككككٙ    انركككككككهب يُعفكككككككـهعكككككككا

 

 ـكككك ٔانُقــككككـع نٛككككم تٓٛــككككـى ا ٢ َعككككـٕو تكككك14ّ

 

ً ه  ـككككككككـ  ٍ  ذهـككككككككـٕغ نهعككككككككٍٛ إ٢ انثٛـككككككككـٗ ٔان

 

 ـكككك فككككانثٛٗ فككككٙ ٚكككككْى ٔككككانخ ٔككككٕانعح13

 

كككككككككـه     ٔاٞن ي انؽًكككككككككـه فًٛكككككككككا تُٛٓـكككككككككـى أ ك 

 

 ـكككك كأًَــكككككـا انٍكككككـًع ي ُكككككاًٚٛ أَفٍكككككٓى12

 

 فؽٛكككككككككس يــكككككككككـاند ذكككككككككهٖ اٞنٔاغ ذُرصكككككككككـه 

 

 أياَٛٓــكككككـى فككككك٣ شًـــكككككـهـككككك لٔخ نٚكككككاٖ 15

 

ه  ًا  ٚهكككككككٕغ فٛٓـكككككككـا ا ٢ٔ فكككككككٙ قٔؼٓـكككككككـا شكككككككـ

 

                                                             
ٔ

 / . 9ٓسبق التعرٌؾ بالشاعر وقائد الجٌش والقصٌدة فً الباب األول من الرسالة ص /   
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 ـكككك ٔنهفككككـهان إنككككٗ اٞقطــككككـان قككككـك َفككككهٔا16

 

 ٔيانٓككككككككـى يعّـككككككككـهل فٛٓــككككككككـا ا ٢ٔ َفـــككككككككـه 

 

 ـكككككك فأٔـككككككـثؽٕا ٢ذككككككهٖ إ٢ يٍـــككككككـاكُٓى17

 

ٍل  ٢ٔ أشككككككه   ٔقككككككك ـهككككككد ا يككككككا تٓــككككككـا عٛككككككـ

 

 ـكككك ٔذفككككد ذثهٚككككى َككككاقٖ ْٔككككٕ يثككككرٓط :18

 

 انىيككككككاٌ انككككككم٘ قـككككككـك كُـككككككـد أَر)ككككككه ْـكككككـما 

 

   ــ ق ــ                                       

 ـككك فٛكككا يهٛكـككككـاً نكككّ كككككم انًهـــكككـٕ  ـككككـكخ19

 

 ذككككككككٍٚ ٕٚعكككككككاً ٔذكككككككأذٙ ْٔــكككككككـٙ ذعرـــكككككككـمن 

 

 ـككككك ٌكككككهٔايهم اٞنٖ ٔانككككككَٛا فأَكككككد إلا42

 

 اٌكككككككُكن انعٕككككككه قككككككك ٔافككككككٗ تككككككّ انفٙككككككه 

 

 يففهْـــــكككككـاـككككك فٛانٓــكككككـا َعًــكككككـح مشكككككـان 41

 

اء ذ ك ـــكككككككككـه   كاَكككككككككد نكٔنرـــكككككككككـّ ان ـــــكككككككككـه 

 

فاد44  ـكككك  ككككم  ا٠نككككّ ـ يككككهاق  هللا قــككككـك ِككككه 

 

ن    ــكككككككككـه   ٍ  تككككككككّ انًُــكككككككككـاته ٔانرٛعــكككككككككـاٌ ٔان

 

ٍـ ٔٚككككـ ان ثــككككـهاء يككككٍ يهككككم43 كككك  ـكككك أظككككم  يا

 

 تأيــكككككككككـهِ ٌــكككككككككـا ه اٞيـــكككككككككـ٣  ذأذًــكككككككككـه 

 

 ـكككك تعىيككككّ  ـككككـٓه انفككككرػ انككككم٘ ععككككىخ42

 

كككككككه     ٕ  عُكككككككّ انٍــكككككككـ٣ٍٚٛ قكككككككك أفُرٓكككككككـى انع 

 

 ـككككك نكككككٕ فاـهذكككككّ يهـكككككـٕ  اٞنٖ قاٚثكككككح45

 

كككككككـ ه   ياَانٓكككككككـى يكككككككٍ يعكككككككاَٙ ففــكككككككـهِ انعّ 

 

 ـككك ْكككم ٍٚكككرٕ٘ انّكككًً ٔانًٕكككثاغ ظكككُػا 46

  

 قظككككككٗ : ٍٔٚككككككرٕ٘ انعانٚككككككاٌ انثؽهٔانُٓككككككه 

 

 ـكك تكككا نككّ فكككٙ ٌـككـًاء انًعككك َككٕن ْـكككـك47ٖ

 

 يكككككككٍ قَٔكككككككّ انُٛ كككككككهاٌ انّكككككككًً ٔانقًكككككككـه 

 

 ـككك ٔأٔكككثػ انًهكككم يؽكككهٔي انعُكككاب ٔقكككك48

 

ن     ٔافكككككككٗ تككككككككّ انًٍكككككككـعكاٌ انقككككككككـكن  ٔانقككككككككـكا

 

 ـككك عطفكككاا عهكككٗ عثكككك  انًـكككـكاغ َا ًـكككـٓا49

 

 فقهثــكككككككـّ يكككككككٍ ٔكككككككهٔف انككككككككْه يُكٍكككككككه 

 

 ـكككككك ٢وال يهكككككككم قٔن٘ انٍــككككككـعٕق فًـككككككـا32

 

ُــراــككككككـ)ه   ٚككككككهٖ نككككككّ مـــككككككـه فككككككٙ انكككككككْه ٚ 

 

ــــــككككـاـكككك تكٔنككككح ذ فــــككككـهض   اٞٚــككككـاوا 31  ظكذٓ 

 

ْ ككككككه   يككككككاأوْهخ فككككككٙ انكككككككٚاظٙ اَٞعككككككى انى 

 

 ان هٖ انعاو نهُٓ :

ٓيف حُِٔطخٕ َٓحى ك٤ٖ حٗظَٜ ػ٠ِ أػيحثٚ حُٜل٤٣ٖٞ ، ٣ظوِِٚ ر٤خٕ أٓزخد كظق طز٣َِ ٝٝٛق كخُش ح٧ػيحء 

٤ُِٜٚ  حُ٘ل٤ٔش َٝٛٝرْٜ ، ٝرطُٞش ؿ٤ٖ حُو٤ِلش ٝأػَْٛ ك٢ حُٔؼًَش ٓغ اؿيحم حُٔٔخص حُـ٤ِِش ػ٠ِ حُو٤ِلش

. ٌَٚٓ٣ٝ 
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 ًٌاخ اٞفكان : 

: كخُ٘خػَ َٓى ح٧كٌخٍ ٓ٘ٔوش ك٢ ٤ٓخهٜخ ح٢ُِ٘ٓ ، كزيص ًؤٜٗخ هٜش طل٠ٌ ، كوي أريٟ  حُظَِٔٔ ٝحُظَط٤ذــ ٔ

اػـخرٚ رـ٤ٖ حَُّٝ ) حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ( ك٢ هظخُْٜ حُٜل٤٣ٖٞ ٟٓٞلخ  ىٝحػ٤ٚ رؼي إٔ أٓخء ٛئ٫ء ا٠ُ ح٤ُِٖٔٔٔ هظ٬  

حثَس ح٬ٓ٩ّ ك٤ٖ حٓظزخكٞح ىٓخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٝٓزٞح حُٜلخرش ٝ حُظخرؼ٤ٖ ، ٝطليٝح ؿ٤ٖ ٝط٣َ٘يح  ، ٝهَؿٞح ػٖ ى

حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٓؼظوي٣ٖ أْٜٗ ٤ٓ٘ظَٜٕٝ ػ٤ِْٜ ، ٌُٖ كؤُْٜ هخد ك٤ٖ ىٗخ حُٔـخٛيٕٝ ْٜٓ٘ كخٍطؼيص كَحثْٜٜ ، ، 

ٖ حٗظِػٞح أٍٝحف ٝأٛخرْٜ حُوٞف ٝحُِٜغ ك٤ٖ ىحٍص حُيحثَس ػ٤ِْٜ . ٣ٍٜٝٞ ٗـخػش حُـ٘ٞى حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُ

 أػيحثْٜ ٝٗظظٞح ِْٜٗٔ ٝأَٓٝح حُؼي٣ي ْٜٓ٘ كـخٟض أك٬ْٜٓ ًٝٝص آٓخُْٜ ٝحٓظِٔٔٞح ُِلَحٍ .

أٓخ ػخٛٔش حُٜل٤٣ٖٞ كوي حٓظوزِض حُلخطل٤ٖ ٓزظٜـش أ٣ٔخ حرظٜخؽ ، ٣ٝ٘ظوَ ا٠ُ ٓيف حُو٤ِلش ك٤ٔزؾ ػ٤ِٚ آ٣خص 

 ٍٞ حُؼَٔ ٝىٝحّ حُِٔي .حُؼظٔش ٝح٩ؿ٬ٍ ، ػْ ٣ٔظـي٣ٚ ٣ٝٔؤُٚ ٖٓ ٍكيٙ ٣ٝيػٞ ُٚ رط

: ٝحٟق ك٢ ؿ٤ٔغ أؿِحثٜخ كخُ٘خػَ ٣ٍٞى ٖٓ ح٧ىُش ٝحُزَح٤ٖٛ ٓخ ٣ؼ٤َ ٝؿيحٕ حُوخٍة ح٩ه٘خع حُٞؿيح٢ٗ ــ ٕ

ك٤ظلخػَ ٓغ ح٧كيحع ، كٜٞ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ٣ظؼـذ ٓٔخ كؼِٚ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ رؤػيحثْٜ ، اً ؿؼِْٞٛ ػزَس ُٖٔ ٣ؼظزَ ، 

، أٓخ حُوظخٍ كٔززٚ اظٜخٍ حُٜل٤٣ٖٞ ُِزيع ٝٓوخُلظْٜ ُِٔ٘ش ٝحُـٔخػش ،  ٣ٝز٤ٖ إٔ حُؼخهَ ٖٓ ٣ظـ٘ذ ٤َْٜٓٛ

 ٝٓذ حُٜلخرش ٖٝٓ طخرؼْٜ .

أٓخ ظٍٜٞ حُوٞف ٝحُوٍٞ ك٨ٕ ؿ٤ٖ ح٧ػيحء ػَف حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ٤ٜ٤َٓ ا٤ُٜخ هزَ حُزيء رخُوظخٍ ، ٝأٓخ كَحٍْٛ 

ٔخ إٔ هِٞرْٜ هي حٗوِؼض ٖٓ حُوٞف كٔخ ك٨ٕ حُل٘خء ٣٘ظظَْٛ ، ٧ٕٝ ٣َٜرٞح ه٤َ ُْٜ ٖٓ حُٔٞص أٝ ح٧َٓ  ٤ٓ

 ػخىٝح ٣زَٜٕٝ ٫ٝ ػخىٝح ٣ؼَكٕٞ ٓخ ٣لؼِٕٞ .

ٜخ حُلَف ٧ٜٗخ طوِٜض ٖٓ ًلَْٛ ٝكٔٞهْٜ ، كِطخُٔخ حٗظظَص حُو٬ٙ ،  َّٔ أٓخ ػخٛٔش ٌِْٜٓ ) طز٣َِ ( كوي ػ

 َُّ َُّ هللا ك٢ ح٧ٍٝ ، ٝأؿ ِٓي ػ٠ِ ظَٜٛخ ، ًٝ ػِّ  ٝٛخ٢ٛ ح٥ٕ طٔظوزِٚ ٓزظٜـش . ٣ٝؼظوي حُ٘خػَ إٔ حُو٤ِلش ظ

ْٛ كٜٞ حُْ٘ٔ ك٢ ٟٞثٜخ ،  َِّ ٫ ٣يح٤ٗٚ ػِّ ، ٝهٞس ٫ ط٠خ٤ٜٛخ هٞس ، كلن ُٚ إٔ ٣لخهَ حُِٔٞى ؿ٤ٔؼخ  ، ٝإٔ ٣ز

ٝحُِٔٞى حُٜٔخر٤ق ، ٝٛٞ حُزلَ حُِحهَ ْٝٛ ح٧ٜٗخٍ، ٝٗظخٕ ٓخ ر٤ٖ حُْ٘ٔ ٝحُزلَ ٝر٤ٖ حُٜٔزخف ٝحَُٜ٘ ، ًَ 

ْ ٣ٝـؼَ حُوخٍة ٣ظلخػَ ٓغ ح٧كيحع ك٤ظ٠٘ٔ حَُٜ٘ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحُؤخٍس ُٜئ٫ء ٌٛح ٓٔخ ٣ؼِؾ حُٜيٍ ٣ٝلَف حُ٘ل

 حٌُلخٍ .

) إٔ ٣ؼَٝ حُ٘خػَ أكٌخٍٙ ٓٔظِؿش رؼخ١لظٚ ٣ٍٜٝٞٛخ ًٔخ ٣َحٛخ ٛٞ ٫ ًٔخ ٢ٛ   حٓظِحؽ حُلٌَ رخُٞؿيحٕ :ــ ٖ

ٚ ، ًَٝٙ حُظِْ ٝحُظخ٤ُٖٔ ، ك٢ حُٞحهغ ( ، كؤكٌخٍ حُ٘خػَ ط٘زغ ٖٓ ػخ١لظٚ حُي٤٘٣ش حُٜخىهش ك٢ كذ حُؼيٍ ٝأِٛ

ٌُٜٝح َٗحٙ ٣ٜق حُٜل٤٣ٖٞ رخٌُلَ ٝحَُكٞ ٝحُوَٝؽ ػٖ حُلن ، ٝهٔخٝس حُوِذ ٝظِْٜٔ ُِؼزخى ، ٣ٝز٤ٖ ٗٔخطظٚ 

رْٜ ٝهي هخٍص هِٞرْٜ ك٢ ٓخكش حُلَد ٝحٓظ٨ص ٗلْٜٞٓ ٍػزخ  ، ١خٗض أك٬ْٜٓ ٟٝخػض ػوُْٜٞ ٣لَٕٝ 

ٗٔخطظٚ رْٜ ك٤ٍٜٞ ٍإْٜٝٓ حُظ٢ ؿ٘يُٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ًٝؤٜٗخ أًَ  ًخ٧ٗؼخّ ٓ٘ظظ٤ٖ ٣٫يٍٕٝ أ٣ٖ ٣ٌٛزٕٞ ، ٣ٝظَٜ

 ٣ِؼزٕٞ رٜخ رٜٔخٍس . 
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ٖٝٓ كزٚ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝحػظِحُٙ رْٜ َٗحٙ ٣ٜلْٜ رخُزؤّ حُ٘ي٣ي ٝحُزطٖ حُوخىٍ ، ٣ِوٕٞ حَُػذ ك٢ هِٞد أػيحثْٜ ، 

ٚ ٍؿ٬ٙ ا٠ُ حُٔـٍٜٞ ٣ٝيحكؼٕٞ ػٖ حُٔظ٤ِٖٓٞ ٣ٝؼ٤يٕٝ حُلن ا٠ُ أٛلخرٚ ، ٫ٝ ٣٘ـٞ ْٜٓ٘ ا٫ ٖٓ طلِٔ

 ٝحُ٘ظخص .

٣َٟٝ حُِٔي أػظْ ِٓٞى ح٧ٍٝ ٣ٝٔزؾ ػ٤ِٚ ٖٓ حُٜلخص ٓخٛٞ أَٛ ُٜخ ٝٓخ ٤ُْ أ٬ٛ  ُٜخ ، ٣َٜٝ ٖٓ ًُي ا٠ُ 

١ِذ ح٧ػط٤خص ٝحُٔ٘ق ، ٝٛ٘خ طظيحهَ حُؼخ١لش حٌُحط٤ش ُيٟ حُ٘خػَ ٓغ ػخ١لش ح٩ػـخد رخُو٤ِلش . ٝرٌُي ٣زيٝ 

 ُلي٣غ ػٖ حُو٤ِلش ٝهل٤لخ  ك٢ ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُٔٞحٟغ .ػَٝ ح٧كٌخٍ ؿخكخ  ػو٬٤  ك٢ ح

: كٜٞ ٣ٌَٙ حَُٝحكٞ ح٣ٌُٖ ؿ٤َٝح ٝريُٞح كؤٓخإٝح ا٠ُ حُ٘خّ ،  ـ حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝح٧ػَ حُي٢٘٣ ك٢ حُو٤ٜيس ٗ

ٞح رخٌُٟ٘ٞ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ، ٝهي طؤػَص أكٌخٍٙ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ حُز٤ض حُٔخرغ ػَ٘ ) كؤٛزلٞح ٫طَٟ ُـّ  كظ٠ ٟ

ا٫ ٓٔخًْٜ٘ ... ، ًًَٝ ح٫ٌٓ٘يٍ ٝحُو٠َ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ..( ٖٝٓ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ك٢ حُز٤ض حُؼخَٗ هُٞٚ ) ٗخٛض 

َُّ ح٩ُٚ ، ٝحُٔ٘خرَ ، ٍٝٗٞ ٛيٟ .. ( ٢ٛٝ طيٍ ػ٠ِ ػٔن حُؼوخكش  ٝؿْٜٞٛ .. ( ًٔخ َٟٗ ح٧ُلخظ حُظخ٤ُش ) ظ

. ٍٝ  ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُيٟ حُ٘خػَ ، ٫ٝ ػـذ ك٢ ًُي كٜٞ كو٤ٚ ٝهخ

، ٝك٢ ٌٛح حُ٘ٚ رؼٞ ػَ إٔ ٣ظؤػَ رٖٔ ٓزوٚ ٖٓ حُ٘ؼَحء٫ري ٌَُ ٗخ  حُظو٤ِي ٝحُظـي٣ي ك٢ حُو٤ٜيس :ــ ٘

 حُؼزخٍحص ٝح٧كٌخٍ حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ طؤػَ حُ٘خػَ رٖٔ ٓزوٚ ، كوُٞٚ :

 ٔانُقكككككككككع نٛكككككككككم تٓكككككككككٛى ٢ َعكككككككككٕو تكككككككككّ
 

 ذهككككككككككٕغ نهعككككككككككٍٛ إ٢ انثككككككككككٛٗ ٔانٍككككككككككًه 
 

ٓؤهًٞ ٖٓ هٍٞ ِْٓٔ رٖ ح٤ُُٞي 
ٔ
 : 

 عٍككككككه ذّكككككهط اٞنٖ انفٙكككككاء تكككككّفكككككٙ 
 

 
 

 كانهٛككككككككككم أَعًككككككككككّ انقٙككككككككككثاٌ ٔاٌٞككككككككككم
 

ٖٝٓ هٍٞ حُٔظ٘ز٢ 
ٕ
  : 

ٙا انُٓـــكككككـان تٓـــــكككككـا قظكككككٗ ككككك ٍض  فكأًَــكككككـا ك 
 

 نٛككككككككككـم  ٔأٚــككككككككككـهعد انهيككككككككككاغ كٕاكثككككككككككا  
 

 أٓخ هُٞٚ : 

 فكككككانثٛٗ فكككككٙ ٚككككككْى ٔكككككانخ ٕٔانــكككككـعح
 

 
 

ككككككككككه  ٔاٞن ي انؽًكككككككككه فًٛككككككككككا تٛككككككككككُٓى أ ك 
 

ٛخكذ ٗللش ح٣َُلخٗش / : ) ٌٛح حُز٤ض هي أهٌ رؤ١َحف حُِطق ٝح٫ٗٔـخّ ، اً ك٤ٚ حُٔوخرِش ٓغ ك٤وٍٞ ك٤ٚ حُٔلز٢ / 

ًًَ حُلَٔ ك٢ طٔؼ٤َ كخٍ ح٧ػخؿْ ، ٝٛٞ أكٖٔ ػ٘ي١ ٖٓ هٍٞ حُٜخُل٢
ٖ
 : 

 كأًَككككككككا انفٛككككككككم فككككككككٙ انًٛكككككككككاٌ أنظهٓككككككككا
 

ٔكككككككككككٕانط ا ٔن ٔي انقكككككككككككٕو ككككككككككككاٞك ه  
2

 
 

                                                             
ٔ

 . ٕٔ٘، وشرح دٌوان صرٌع الؽوانً ص  9ٗ، ص  ٖنفحة الرٌحانة ج  
ٕ

 . ٔٓٔ، ودٌوانه ص  9٘ص  ٖنفحة الرٌحانة ج   
ٖ
هـ / ورحل إلى مكة فقرأ على علمائها وعاد إلى دمشق وتوفً  9٘ٙشمس الدٌن محمد بن نجم الدٌن بن محمد الصالحً الهاللً ، ولد فً دمشق سنة /  

سماه ) صدح الحمام فً مدح خٌر األنام ( .   هـ / ، من خلقه حب العزلة ، جمع ماالً عظٌماً ولم ٌتزوج ، له دٌوان فً مدح الرسول  ٕٔٓٔفٌها سنة / 
 . 7ٕص  ٔ. ورٌحانة األلِبَّـا  ج 9ٙص  ٖونفحة الرٌحانة ج  ٗخالصة األثر ج

ٗ
 .  ٖٗص   ٔالبٌت فً نفحة الرٌحانة ج   
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 : ٔانرٕٕٚه انعاٚفح

ٛيهٜخ ك٤ٖ ٟٝل٘خ أػَٛخ ك٢ ٓٔخص ح٧كٌخٍ ، ك٢ٜ ػخ١لش اػـخد ر٘ـخػش  ًًَٗخ ٗٞع حُؼخ١لش ٝٓيٟ

ََّ رْٜ ، ٌٝٛٙ حُؼٞح١ق ــ ػ٠ِ طزخ٣ٜ٘خ ــ طيٍ ػ٠ِ  حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٝاؿ٬ٍ ُِو٤ِلش ، ًَٝٙ ٨ُػيحء ٝٗٔخطش ُٔخ ك

ٕ ح٧كٌخٍ ٝأػَ ك٢ حهظ٤خٍ ح َّٞ ى ٝؿيحٕ حُوخٍة ُٝ ََّ َّٞ حُو٤ٜيس ٝك ٍُٜٞ ٝط٘خٓوٜخ ٛيم ح٫ٗلؼخٍ ح١ٌُ َُّٝي ؿ

ٝأُٞحٜٗخ ، ك٢ٜ ؿخثٔش ك٤ٖ ٣ٍٜٞ ح٧ػيحء ًخُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ ك٢ حُز٤ض حُؼخٖٓ ) ٤َُ ًَرْٜ ( ، ٝحٌُ٘خ٣ش ك٢ حُز٤ض 

 حُؼخَٗ ) هِٞرْٜ ه٤٘ض ، أرٜخٍْٛ ػ٤ٔض ، ٗخٛض ٝؿْٜٞٛ ..( .

ٝحُز٤ض حُؼخ٢ٗ  ٢ٛٝ ًحص أُٞحٕ ر٤ٜـش ك٤ٖ ٣ؼـذ رخُٔـخٛي٣ٖ ٣ٝٔيف حُو٤ِلش ٓؼَ حٌُ٘خ٣ش ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ،

ٝحُؼ٣َٖ٘ ، ٝحُز٤ض حُؼخُغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ،  ٝح٫ٓظؼخٍس ك٢ حَُحرغ   )٣ويٜٓخ حُوٞف ٝحُلٌٍ ( ٝك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ) 

١خٗض ح٧ك٬ّ ( ٝحُز٤ض حُٔخرغ ) ح٤ُِخ٢ُ ٗلْٞٛ ٗظَص ( ... ٝحُظ٘ز٤ٚ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ػَ٘ ) حُز٤ٞ ٛخٍص 

َُ ( ٝحُز٤ض حُ ًُ وخْٓ ػَ٘ ) ًٝص ٣ٍخٝ أٓخ٤ْٜٗ ( ... ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ أٗٞحع ٛٞحُـش ، ٝح٧ٍإّ حُلَٔ أُ

حُظ٣َٜٞ حُـِث٢ ح١ٌُ ٣َ٘ٔ حُو٤ٜيس ٫ ػٖ طٌِق ٝطٜ٘غ ، كوي أػَٟ حُلٌَس ٝحٛطزؾ رِٕٞ حُؼخ١لش ٝطؤػَ رٜخ 

 ٍٝٛٞٛخ كؤٟٝلٜخ .

أٓخ حُظ٣َٜٞ ح٢ٌُِ 
ٔ
٘خٓوش ًحص حُوط١ٞ كَ٘حٙ ك٤خ  ٓظٔؼ٬  ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُؼخُغ ٝحَُحرغ ٓؼظٔيح  ػ٠ِ حٌُِٔخص حُٔظ 

حُؼ٬ػش : كخُٜٞص ك٢ هُٞٚ : ٣ِأٍ ٣ٔٔغ ، ٝحُلًَش ك٢ هُٞٚ : أطض ٣ويٜٓخ ، ٝحُِٕٞ ٣ظٔؼَ ك٢ ُٕٞ حُـزخٍ 

 حُٔظٜخػي ٖٓ هيّٝ حُـ٤ٖ .

ٝطظـ٠ِ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش حُٔٔظيس أٝ حُو٤خٍ ح٢ٌُِ 
ٕ
ك٢ حُٔوطغ ) ؽ ( ك٤غ ٣ظلَى حُٜٔ٘ي ك٢ ٓٔخكخص أٝٓغ  

ح   ح٠َُرخص حُٔظ٬كوش حُظ٢ ٤ٌ٣ِٜخ حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ٨ُػيحء ، ٓٔخ ٣ـؼِْٜ ٣َٜرٕٞ ٛ٘خ ٖٓ حٍُٜٞس ح٤ٌُِش ٍٜٓٞ

 ٝٛ٘خى ٫ ٣ِٕٞٝ ػ٠ِ ٢ٗء ، ر٤٘ٔخ طٔظوزَ ػخٛٔظْٜ ؿ٤ٖ حُلخطل٤ٖ ٓؼ٤يس ٓـظزطش .

إٔ ٫ٝ ريَّ إٔ ٗوق ٛ٘خ َُ٘ى ػ٠ِ حُٔظو٤ُٖٞ ح٣ٌُٖ ٣ِػٕٔٞ إٔ حُظ٣َٜٞ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ًخٕ ٓلٌٌخ  ٓـِأ  ، ٝ

حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ح٤ٌُِش ظَٜص طزخ٤َٗٛخ ك٢ ٗؼَ ح٤٤ٌ٤ٓ٬ٌُٖ   )ح٫طزخػ٤٤ٖ ( ٝأهٌص ٌِٜٗخ حُٜ٘خث٢ ك٢ ٗؼَ 

حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ ) ح٩ريحػ٤٤ٖ ( ، ُٝوي ٍأ٣٘خ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ح٤ٌُِش ، ٝٓؤطؼَٝ ــ إ ٗخء هللا 

حُ٘ؼ٣َش ٧ر٤ٖ هطؤ ٓخ حىػٞٙ ، ًٔخ أ٢٘ٗ أطؼـذ ٖٓ طؼخ٠ُ ــ ك٢ ىٍحٓش حُوٜخثي ح٧هَٟ ا٠ُ حُؼي٣ي ٖٓ حٍُٜٞ 

رزـخٝحص حُ٘وي ح٣ٌُٖ ٣٘وِٕٞ ػٖ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ آٍحءْٛ ىٕٝ طٔل٤ٚ أٝ طلْٜ ، ٝأىػْٞٛ ا٠ُ هَحءس حُ٘ؼَ ك٢ 

حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ح٧ٍٝ ــ رَ كظ٠ ح١ٞٓ٧ ــ ٤َُٝح ك٤ٚ ٟٝٞف حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ، ٫ٝ رؤّ إٔ ٣لظلٞح ــ ػ٠ِ 

 ٞحٕ حرٖ ح٢َُٓٝ ٤ُـيٝح ك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٣ٜق ك٤ٜخ حُٔـ٤٘ش ) ٝك٤ي ( ٝحُظ٢ ٓطِؼٜخ : ٓز٤َ حُٔؼخٍ ــ ى٣

ٙ  ذًٛرُكككككككككككككككٙ ٔؼٛكككككككككككككككك  ٚكككككككككككككككا ـهٛهككككككككككككككك
 

 
 

ففكككككككككككككك اق٘ تٓككككككككككككككا يعُ ًككككككككككككككٗ عًٛككككككككككككككك
1

 
 

                                                             
ٔ
ر تعبٌراً مإثراً ٌرسم الشاعر بالكلمات التصوٌر الجزئً ٌقصد به التشبٌه واالستعارة والكناٌة ، أما التصوٌر الكلً فهو وسٌلة التعبٌر عن الفكر والشعو 

دون تكلؾ وال المعبرة المتناسقة ذات الخطوط الثالثة : اللون والصوت والحركة ، وقد ٌكون أٌضاً بالصور الجزئٌة المتالحقة والتً ٌكمل بعضها بعضاً 
 تصنع .

ٕ
 تشترك فً تكوٌن اللوحةوكؤنها مشهد سٌنمائً ٌتحرك أمامنا . الصورة الشعرٌة الممتدة أو الخٌال الكلً : لوحة تصوٌرٌة تضم عدة صور كلٌة  
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كزٌش ط٣َ٣ٜٞش طزيأ ٖٓ أٍٝ حُو٤ٜيس ٝط٘ظ٢ٜ آهَٛخ ، ٝىهش ك٢ ٍْٓ ٌٛح حُٜٔ٘ي كظ٠ طٌخى طٔٔغ ٛٞطٜخ ٝرلظٚ ، 

ٍأ١ حُؼ٤ٖ . ًٌُٝي ٝٛلٚ رخثغ ح٫ُِر٤ش ، ٝٛخكذ ح٧ٗق ح٠ُوْ . ٝح٧ٓؼِش ٝطَٟ هِـخص ٝؿٜٜخ ٝكًَظٚ 

ٍُّ ػ٠ِ ٟلخُش ٓخ ٣وُٕٞٞ ٝطزؼ٤ش ٓخ ٣َطؤٕٝ .  ًؼ٤َس طي

 انرعثٛه :

حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش ُِلٌَس ٝحُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ٝكٖٔ حهظ٤خٍ ح٧ٓخ٤ُذ رؤٗٞحػٜخ ًَ ٌٛح ٣ٔخػي ك٢ هٞس طؤػ٤َ حُؼَٔ 

 حُو٤ٜيس ٬ٗكع ٓخ ٢ِ٣ : ح٧ىر٢ ، ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛٙ 

: ك٤ٖ ٣ظليع حُ٘خػَ ػٖ حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ٣ٔظويّ حٌُِٔخص حُظ٢ ط٘خٓذ ٓٔخص  حٌُِٔخص ح٬ُٔثٔش ُِلٌَس

حُٔـخٛي٣ٖ كْٜ : ؿ٤ٖ ػََّٓ ، ٣ٔظويّ ًخكش أٗٞحع ح٧ِٓلش ) حُز٤ٞ ٝحَُٔٔ ( ٤٘٣َٝ ا٠ُ حٗظٜخٍْٛ ) ظَٜٝح 

وخٓٚ ) طي٣ٖ ُٚ حُِٔٞى ، ِٓي حُي٤ٗخ ، ظَ ح٩ُٚ ، َٗكض رٚ حُٔ٘خرَ ػ٠ِ حَُٝحكٞ ( ، ُِِٝٔي حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش ُٔ

..( ٝك٤ٖ ٣ظليع ػٖ ح٧ػيحء ٣ٔظويّ حٌُِٔخص حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ آػخْٜٓ ًٝٗٞرْٜ كْٜ ) حَُٝحكٞ ، أريػٞح ٓزخ  

ػزيى ٝٓظِٔش ، حُيؿ٠ ، ٗخٛض ٝؿْٜٞٛ ، هٞكخ  ...(  ، ٝك٤ٖ ٣ٔظـي١ حُِٔي ٣ًٌَ حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش  )ػطلخ  ، 

 .َٛ ، ٌَٓ٘ٔ(، حُٔيحف ، َٛٝف حُي

ٝهي أكٖٔ حُ٘خػَ اً حٓظطخع إٔ ٣٘ٞع أُلخظٚ ك٤ويّ ٌَُ ٓوخّ ٓوخ٫  ، ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ ٗخػ٣َظٚ ٝطٌٔ٘ٚ ٖٓ حُِـش 

 ٝهيٍطٚ ػ٠ِ حُظَٜف رٜخ .

: ح٣٩لخء  ح٧ُلخظ حُٔٞك٤ش
ٕ
ـ ك٢ ٌٛح أْٛ ١َٗ ٖٓ ١َٝٗ حُِـش حُ٘ؼ٣َش ، رَ ٛٞ ؿخ٣ش ٌٛٙ حُِـش ، ٝهي ًخٗض ـ 

 حُ٘ٚ ــ ه٤ِِش ، ٜٓ٘خ : 

: طٞك٢  ؼًه انه ٔي: طٞك٢ رظِْ حَُٝحكٞ ٝرطْٜ٘ ،  ٚكْى : طٞك٢ ر٘يس حُٜٔخد ٝكيحكش ح٧ُْ ، ذعأن

: طٞك٢ رٍٜٞ ح٤ُٔظش ٝهٞس  يُعفهرخُظ٘يٍ ٝحُٔو٣َش ٖٓ حُٜل٤٣ٖٞ ح٣ٌُٖ حطوٌٝح حُوِ٘ٔٞس حُلَٔحء ٗؼخٍح  ُْٜ ،  

 ح٠َُرش حُظ٢ أٌِٛض ح٧ػيحء .

ك٘ي حُ٘خػَ أٗٞحػخ  ًؼ٤َس ٜٓ٘خ ك٢ ه٤ٜيطٚ ، ًٝؼَس حُٔلٔ٘خص  ٖٓ ٓٔخص حُظؼز٤َ ك٢ ٌٛح   ُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش :ح

حُؼَٜ ، هي ٣ٞكن حُ٘خػَ ك٤ٜخ ، ٝهي طٌٕٞ ػزجخ  ػ٠ِ حُ٘ٚ ٝٛ٘ؼش ٓظٌِلش ، ٌُٜ٘خ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ ًخٗض ٓظ٘خٓوش 

 ًٔزظٚ ٤ٓٞٓوخ ظخَٛس حُـَّ . ٓغ هٞس ح٧كٌخٍ ٝؿٔخٍ حُظ٣َٜٞ ، ٝٓظٔٔش ُوٞس حُظؼز٤َ ، كؤ

 ٝحُٔلٔ٘خص ٗٞػخٕ : ُلظ٤ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش :

 :  حُٔلٔ٘خص حُِلظ٤ش

 ــ حُظ٣َٜغ : ك٢ ح٧ر٤خص : ح٧ٍٝ ٝحُوخْٓ ػَ٘ ٝحُٔخىّ ػَ٘ 

                                                                                                                                                                                                          
ٔ
 . ٖٗٓابن الرومً  : حٌاته من شعره  لعباس العقاد ص  
ٕ

 ٌقا المالئمة ، وذاتإٌحاء الكلمة : إثارتها فً النفس معانً كثٌرة ؼٌر مباشرة ، التسجلها المعاجم اللؽوٌة .، وٌتحقق اإلٌحاء باختٌار الكلمات ذات الموس  
 . 1٘القدرة على رسم صورة للشعور .  كتاب النقد األدبً / دولة اإلمارات  ص 



 
 

150 

 حُؼخُغ ٝحُٔخرغ ٝحُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ ــ ٝ ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ : ك٢ ح٧ر٤خص :

 ٝحُوخْٓ ػَ٘ ٝحُٔخىّ ػَ٘ ٝحُؼخُغ ٝحُؼ٣َٖ٘ .

حُـ٘خّ ك٢ هُٞٚ : ٗلَٝح ٝٗلَ ) ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ػَ٘ ( ٝحُويٍ ٝحُويٍ ) ك٢ حُز٤ض حُؼخٖٓ  ــ ٝ

 ٝحُؼ٣َٖ٘ ( .

 ــ ٝكٖٔ حُظو٤ْٔ ك٢ حُز٤ض حُؼخَٗ ، ٝك٢ حُ٘طَ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٝحُؼ٣َٖ٘ .

خف ، ( ٖٓ ٍٓٞس ح٧كو ٕ٘ــ ٝح٫هظزخّ ك٢ هُٞٚ : كؤٛزلٞح ٣٫َٟ ا٫ ٓٔخًْٜ٘ : ٖٓ ح٣٥ش ) 

" ٗخٛض ٝؿٞٙ حُوّٞ " ًُٝي ٣ّٞ ريٍ ك٤ٖ ٠ٍٓ حُلٜزخء   ٝهُٞٚ : ٗخٛض ٝؿْٜٞٛ : ٖٓ هٍٞ حٍَُٓٞ 

 ك٢ ٝؿٞٙ حٌُلخٍ ٣ّٞ ريٍ . 

 أٓخ حُٔلٔ٘خص حُٔؼ٣ٞ٘ش : كَٟ٘:

ــ حُطزخم ك٢ هُٞٚ : ٤ُٜ٘خ ٝحُلـَ ، ٣ـؤٍ ٣ٝٔٔغ ، ٗـؼٞح ٝؿز٘خ  ، حُؼ٤ٖ ٝح٧ػَ ، ػِّ ٝػـِ ، حُْ٘ٔ 

 ُزلَ ٝحَُٜ٘ ، طوِن ٝؿيَّس ، ...ٝحُٜٔزخف ، ح

ٍٕ ٝأ٤َٓ ، ٣ٍخٝ ٝىٝفــ  ٝحُظَحىف ك٢ هُٞٚ : ح٧ك٬ّ ٝحُلٌَ ، ه٤٘ض  ، ح٧ٍٝ ٝحُي٤ٗخ ، حُظ٤ـخٕ ٝهٞكخ  ، ػخ

 ٝحٍَُٔ .

ــ َٝٓحػخس حُ٘ظ٤َ ك٢ هُٞٚ : حُوٞف ٝحُلٌٍ ، ح٤َُِ ٝحُيؿ٠ ، حُز٤ض حُؼخَٗ ًِٚ ، حُز٤ض حُلخى١ ػَ٘ ًِٚ ، 

 ْ طـؼَ ح٧ٍٝحف ط٘ظؼَ ، حُز٤ض حُٔخرغ ػَ٘ ًِٚ ، طي٣ٖ ١ٞػخ  ٝطؤط٢ ٢ٛٝ طؼظٌٍ ...ٓـ٘خ٤١ْ أٗلٜٔ

ح٧ٓخ٤ُذ : ٣ـِذ ػ٠ِ حُ٘ٚ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ٧ٕ حُ٘خػَ ٣وٚ أٍٓٞح  ٫ ٗؼَكٜخ ٣ٝوزَرٔخ ؿَٟ ك٢ حُٔوخ١غ 

 حُٔظؼيىس :حُؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ ، أٓخ ك٢ حُٔوطغ ح٧ه٤َ كوي حٓظويّ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ رؤؿَحٟٚ حُز٬ؿ٤ش 

كخ٧ِٓٞد حُوز١َ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ : ٬ُٓظٌ٘خٍ ، ٝحُز٤ض حَُحرغ ُِٔي٣ق ٝحُز٤ض حُٔخرغ ٝ حُلخى١ ػَ٘ٝحُٔخىّ 

 ػَ٘ ُِ٘ٔخطش ٝحُظ٘ل٢ ، ٝحُز٤ض حُؼخَٗ ُِٔو٣َش ، ٝحُز٤ض حُؼ٬ػ٤ٖ ُِيػخء .

 ٝح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ ٓظؼيى ح٧ٗٞحع ٝح٧ؿَحٝ :

، ٝح١َُ٘ ك٢ حُز٤ض حُظخٓغ ُِٔو٣َش ، ٝحُ٘يحء ك٢ حُز٤ض حُظخٓغ ػَ٘ ُِظؼظ٤ْ ، كخُظؼـذ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ُِٔي٣ق 

ٝح٧َٓ ك٢ حُز٤ض حُؼ٣َٖ٘ ُ٪ػـخد ، ٝحُظؼـذ ك٢ حُز٤ض حُلخى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ ُِظؼظ٤ْ ، ٝح١َُ٘ ك٢ حُز٤ض 

ز٤ض حُظخٓغ حُوخْٓ ٝحُؼ٣َٖ٘ ُِٔي٣ق ، ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ٝحُؼ٣َٖ٘ ُِ٘ل٢ ٝح٩ٌٗخٍ ، ٝحُطِذ ك٢ حُ

 ٝحُؼ٣َٖ٘ ٬ُٓظـيحء ٝح٫ٓظؼطخف .

 كخُوخٍؿ٤ش طؼ٢٘ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش : ح٤ُٓٞٔوخ ٗٞػخٕ : هخٍؿ٤ش ٝىحه٤ِش  انًٌٕٛقا :
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ٝحُو٤ٜيس ٖٓ حُزلَ حُز٢٤ٔ ٝطلؼ٬٤طٚ ) ٓٔظلؼِٖ ، كخػِٖ ، ٓٔظلؼِٖ ، كخػِٖ ( ٝٛٞ ٣ؼي ٖٓ حُزلٍٞ ًحص حُ٘لْ 

ٝحُٔي٣ق ، ٝح١َُٝ كَف حَُحء ح٠ُٔٔٞٓش حُٔظٌٍَ حُٜيحٍ ح١ٌُ حُط٣َٞ ح١ٌُ ٣ٔخػي ػ٠ِ حُٞٛق ٝحُلوَ 

 ٣٘خٓذ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِو٤ٜيس .

 ٝهي أكٖٔ حُ٘خػَ حهظ٤خٍٛٔخ اً أًٔزخ حُ٘ٚ هٞس ك٢ ح٧ىحء ٝحُـَّ . 

أٓخ ح٤ُٓٞٔوخ حُيحه٤ِش ك٢ٜ أ٠٣خ  ٗٞػخٕ : ظخَٛس ٝهل٤ش ، كخُظخَٛس طظٔؼَ ك٢ حُـَّ ح٤ُٓٞٔو٢ ٌُِِٔخص ٖٓ 

طو٤ْٔ ٝط٣َٜغ ٝطٌَحٍ رؼٞ حٌُِٔخص أٝ حُلَٝف ، ٝحُول٤ش : ٝطظٔؼَ ك٢ ح٧كٌخٍ حُوٜزش حُظ٢  ؿ٘خّ ٝكٖٔ

أٍٝىٛخ حُ٘خػَ ٝػخ١لظٚ حُلخٍس حُو٣ٞش حُٜخىهش ، ٝك٢ حٍُٜٞ حُـِث٤ش حُٔٞكوش ٝحُ٘ؼ٣َش حُٔٔظيس حُظ٢ ط٬ثْ 

ٗوِٚ ا٠ُ ؿٞ حُو٤ٜيس ٝطلخػِٚ ٓغ حُؼخ١لش ٝح٧كٌخٍ ٝحُـٞ حُ٘ل٢ٔ ُِٔٞهق ، ٝك٢ هيٍطٜخ ػ٠ِ حُظؤػ٤َ رخُوخٍة ٝ

 أكيحػٜخ ، ٝك٢ حُٔلٔ٘خص حُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ حٓظويٜٓخ حُ٘خػَ ًخُطزخم ٝحُظَحىف ...

ٝرؼي ٌٛح حُؼَٝ ُِو٤ٜيس ٗٔظط٤غ إٔ ٗلٌْ ػ٠ِ ٗخػ٣َش حُ٘خػَ ) ك٤ٞ هللا رٖ أكٔي حُوخف ، ٝهيٍطٚ ػ٠ِ 

ٝهيٍس ػ٠ِ حُظـ٤ْٔ ، ٝأِٓٞد ٣وظَد ًؼ٤َح  ٖٓ ا٣ٜخٍ ح٧كٌخٍ ٝر٤خٕ حُؼخ١لش رٍٜٞ ؿ٤ِٔش ك٤ٜخ كًَش ٝحٓظيحى 

أِٓٞد حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ حُؼخ٢ٗ رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ط٣ِٖٞ ح٧ٓخ٤ُذ ، ٓٔخ ٣ئًي ػ٠ِ إٔ حُ٘ؼَ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ُْ ٣ٌٖ 

 ًٔخ ٍٛٞٙ رؼ٠ْٜ كؤٓخء حُظ٣َٜٞ ، اٗٔخ ك٤ٚ هٞس ٝرٜخء ٍٝٝٗن .

يح  حَُحرغ ٣ٜٝ٘جٚ رلظق / ا٣ٞحٍ / ، ٢ٛٝ ٓئُلش ٖٓ حػ٤ٖ٘ ه٤ٜيس حُزٜخء حُزؼ٢ِ ٣ٔيف حُو٤ِلش ٓلٔانقٕٛكج انصاَٛح :

ٝػ٬ػ٤ٖ ر٤ظخ  
ٔ
 : 

 أفكان انقٕٛكج : 

 ــ حُلٌَس ك٢ حُز٤ظ٤ٖ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ : طٟٞق آػَ حُـٜخى ٣َ١ٝن حَُٜ٘ .ٔ

/ ٝٛق ُزطُٞش حُٔـخٛي٣ٖ ٝؿ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحٓظزٔخُْٜ ك٢ حُٔؼًَش ،  ٔٔا٠ُ  ٖــ حُلٌَس ك٢ ح٧ر٤خص ٖٓ / ٕ

 ًٝؼَس هظ٠ِ ح٧ػيحء .

/ ط٤ٟٞق ُٔخ آٍ ا٤ُٚ ٤َٜٓ ؿ٘ي ح٧ػيحء ٖٓ هظَ ٝكَحٍ ٝٝٛق ُلخُش حٌُػَ حُظ٢  ٕٕا٠ُ  ٕٔــ ٖٓ حُز٤ض / ٖ

 ٟؼ٠ؼظْٜ ٝكِٕ ٍؿخٍ ى٣ْٜ٘ ػ٤ِْٜ .

كي٣ؼخ ٧ٗٚ رٌٍ ؿٜيٙ ك٢  ٕٖا٠ُ  ٖٕــ ٖٓ حُز٤ض /  ٗ / ٓيف حُو٤ِلش ٝطل٤٠ِٚ ػ٠ِ ِٓٞى ح٧ٍٝ هخ١زش هي٣ٔخٝ 

 ي٣ٖ ٝحٌُدِّ ػٖ ح٬ٓ٩ّ ٝحُيػخء ُٚ رخُو٤َٝحُزًَخص . َٜٗس حُ

 ًٌاخ اٞفكان :

أ ــ حُلٌَ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُ٘خٟؾ : كزخُـٜخى ٣ؼِٞ ٗؤٕ ح٧ٓش ٣ٝ٘ظَ٘ حُي٣ٖ ، كبًح ؿخٛي حُِٕٔٔٔٞ ػيْٝٛ ربه٬ٙ 

يحء رَح  ٝرلَح ، ؿخءْٛ حَُٜ٘ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ، ًٝخٕ حُو٤ِلش أٍٝ حُٔـخٛي٣ٖ ، كوي ػَٔ ػ٠ِ َٗ٘ حُي٣ٖ ٝهظخٍ ح٧ػ

َْ ٫ ٣ٌٕٞ ًٌُي ٝحٓٔٚ ٖٓ حْٓ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ   . ُْٝ ٣ؤٍ ؿٜيح  ك٢ حُيكخع ػٖ كٞٓش ح٬ٓ٩ّ ، ُِٝ

                                                             
ٔ

 / . ٓ٘التعرٌؾ بالشاعر ونص القصٌدة فً الباب األول من هذا الكتاب ص /    
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د ــ حُظَط٤ذ ٝحُظَِٔٔ : ريأ حُ٘خػَ رز٤خٕ ك٠َ حُـٜخى ٝػِح حَُٜ٘ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ػْ ٝٛق َٓػش حُـ٤ٖ 

ٝحٗيكغ ؿ٣َِح  ًٔخء حُٔٔخء ، ٝٝٛق أِٓلظْٜ ٝػزخطْٜ ٝكظٌٚ رؤػيحثٚ ، ٝػيىٙ حٌُز٤َ ح١ٌُ ٨ٓ ٝؿٚ ح٧ٍٝ ، 

ك٢ حُٔؼًَش ٝاػوخْٜٗ ك٢ ح٧ػيحء ، ػْ ٝٛق ِٛغ حُؼيٝ ٣ِٛٝٔظٚ َٗ ٣ِٛٔش ، ٓغ أٗٚ رـٍَٝٙ ًخٕ حُٔٔزذ 

ُِٔؼًَش ، كوظَ حَُؿخٍ ٝٓز٤ض حُ٘ٔخء ٝر٠ٌ ػ٤ِٚ حُزخًٕٞ ، ٝأه٤َح  حٗظوَ ا٠ُ ٓيف حُو٤ِلش كـؼِٚ أهٟٞ ِٓٞى 

ٗؤٗخ  ْٜٓ٘ ، كوي ؿِٜ حُـ٤ٕٞ ٝىٍرٜخ ػ٠ِ حُوظخٍ ٝك٠ٔ ح٬ٓ٩ّ ٝأرخى ح٤ُِٜز٤٤ٖ ، كؤًَٓٚ هللا ح٧ٍٝ ٝأػ٠ِ 

طؼخ٠ُ رخَُٜ٘ ٝؿ٬ٍ حًٌَُ ، ػْ ٣يػٞ ُٚ رخُظلَ ٝحُو٤َ ٤ٓٔخ أٗٚ ٣٘ظٔذ ا٠ُ ٍٍٓٞ ح٬ٓ٩ّ ٝٛلزٚ حٌَُحّ . 

 ظخ٤ُش .ٝهي حػظٔي حُ٘خػَ أِٓٞد حُوٜش ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس كـخءص ح٧كٌخٍ ٓظِِٔٔش ٓظ

، ٣يٍ ػ٠ِ كٖٔ حُؼَٝ ٝٓيحى حَُأ١ ؽ ــ حُظؼ٤َِ ٝحُؼٔن ٝحُـِحٍس : أٓخ حُظؼ٤َِ ك٘ـيٙ ك٢ ح٧ر٤خص ٝحٟلخ  ؿ٤ِخ  

كزخُلظق ٝحُـٜخى ُحى حُي٣ٖ ػِح  ٝحػظ٠ِ ، ٝرخَُٜ٘ ح١ٌُ كووٚ هللا طؼخ٠ُ ٤ُِِٖٔٔٔ رؼي إٔ رٌُٞح ؿٜيْٛ ٝأػيٝح 

َِّ أ٤ُٝخ ءٙ ٝهي أٍٛزٞح ػيْٝٛ رخُٜـّٞ ح٣َُٔغ ػ٤ِْٜ ، ٝرٌؼَطْٜ ٝػزخطْٜ حُؼيس ُؼيْٝٛ أٗـِ هللا ٝػيٙ ٝأػ

 ٝحٓظؼيحىْٛ حُٔخى١ ٝحُٔؼ١ٞ٘  ٝٗظؾ ػٖ ًُي هظَ حٌُؼ٤َ ْٜٓ٘ ٝٓز٢ ٗٔخثْٜ ٝرٌخء حُؤّٞ ػ٤ِْٜ .

 أٓخ حُؼٔن ٝحُـِحٍس كل٢ ح٧كٌخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حًٌٍُٔٞس ٓخروخ  ٝك٢ حُظ٣َٜٞ ٧ؿٞحٍ حُ٘لْ حُز٣َ٘ش حُوخثلش ٝك٢

 ُظؼ٤َِ ح١ٌُ ًًَٗخٙ آٗلخ  كٖٔ ح

 انعاٚفح :

حُؼَٜ٘ ح٧ٍٝ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُ٘ؼ٣َش ، ك٢ٜ حُظ٢ ط٘٘ت ح٧كٌخٍ ٝطٔظِؽ رٜخ ٝط٤َٔٛخ  ٝطل٤َ ؿلخكٜخ ا٠ُ ٓخىس 

ٓئػَس ك٢ ٗلْ حُوخٍة ، ٝطٜيٍ ًٔخ ٣َحٛخ حُ٘خػَ ٫ ًٔخ ٢ٛ ك٢ حُٞحهغ ، ًٔخ طئػَ ك٢ ح٧ُلخظ ٝحُظَح٤ًذ 

ٗض حُؼخ١لش ك٣ِ٘ش ًخٗض ح٧ُلخظ ٍه٤وش ك٤ٜخ ح٠ٓ٧ ٝحُزٌخء ، ٝحٍُٜٞ ًج٤زش ، ٝإ ٝحُظ٣َٜٞ رؤٗٞحػٚ ، كبٕ ًخ

 ًخٗض كٔخ٤ٓش ؿخءص ح٧ُلخظ  ه٣ٞش  ؿُِش .

ٝحُؼخ١لش ٛ٘خ ػخ١لش اػـخد حُ٘خػَ رخُو٤ِلش ٝؿ٘يٙ ، ٝكَكش رخَُٜ٘ ، ٝٗؼٍٞ رخُؼِس ، ًَٝٙ ٨ُػيحء ٝٓو٣َش 

 ي٣غ ػٖ حُظ٣َٜٞ ٝحُظؼز٤َ :ْٜٓ٘ .. ٤َ٘٘ٓٝ ا٠ُ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ ًُي ػ٘ي حُل

 : ٝٛٞ ٗٞػخٕ ٢ًِ ٝؿِث٢ : انرٕٕٚه

كخُظ٣َٜٞ ح٢ٌُِ ٝحٟق ك٢ ط٣َٜٞ كًَش حُـ٤ٖ حُِْٔٔ َٝٓػش ٛـٞٓٚ ػ٠ِ ح٧ػيحء ، ٝهي حٓظويّ حُ٘خػَ ٖٓ 

 ػ٘خَٛ حٍُٜٞس حُٔٔظيس :

 حُِٕٞ ًُٝي ك٢ هُٞٚ : حُيّ ، ٝحُيؿ٠ ، ُٕٝٞ ح٧ٍٝ ٝحُـزخٍ ...

 ح ، َٟٓ ، ٣لظٞ ، أٓزَ ، ٣ِظو٢ ، ٓخُض ...ٝحُلًَش ك٢ هُٞٚ : ٛزٞ

ُّٖ ، طز٢ٌ ، ٛٞص حُ٘خٍ ، ٟـش حُـ٤ٖ أػ٘خء كًَظٚ   ٝحُٜٞص ك٢ هُٞٚ : ٣٘خى١ ، طج
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ٝح١ٌُ ؿؼَ حٍُٜٞس ٓٞكوش حٓظيحىٛخ ػ٠ِ ٓيٟ ػ٣َٖ٘ ر٤ظخ  ك٢ ٌَٗ ه٢ٜٜ ؿ٤ي ، ٓٔخ ٓخػي ك٢ ط٤ٟٞق 

 حُٔؼ٠٘ ٝحٓظـخٗش حُؼخ١لش .

٠ ك٢ ط٤٣ِٖ حُ٘ٚ ٣ُٝخىس حُظ٤ٟٞق ، كل٢ هُٞٚ : ُْ طِق ٓؼِْٜ حُ٘ٞحظَ ؿلل٬  : أٓخ حُظ٣َٜٞ حُـِث٢ كوي طـِ

: ً٘خ٣ش ػٖ حٗظيحى حُٔؼًَش ، ً٘خ٣ش ػٖ ح٫ٓظؼيحى  ٝك٢ٔ ح٤١ًُْٞ٘خ٣ش ػٖ حٌُؼَس ، ٝهُٞٚ : ٗخ٢ً ح٬ُٔف : 

 ٓخُض رٚ حُزطلخء : ً٘خ٣ش ػٖ ًؼَس حُوظ٠ِ .

، ك٢ هُٞٚ : حٍُٜٞس ر٤خٕ ًؼَس حُـ٤ٖٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢ ٖٓ ٌٛٙ ٝح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ هُٞٚ : ٓيٝح حُز٤ٔطش 

أٗلض ٤ٓٞكْٜ حُـٔٞى : ؿَٟٜخ حُز٬ؿ٢ ط٘و٤ٚ ح٤ُٔٞف ٝحًظٔخرٜخ ٖٓ ٛلش حُ٘ـخػش ُيٟ ح٤ُِٖٔٔٔ ، ٝهُٞٚ : 

 َٓء حُؼ٤ٖ ٓوخكش : ط٤ٟٞق ٓيٟ حُوٞف ح١ٌُ أكْ رٚ ح٧ػيحء ..

ز٬ؿ٢ : ح٩هزخٍ ػٖ ًؼَس حُيٓخء ،  ٝ ِػَٝ ح٧ٍٝ : ٝح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش ك٢ هُٞٚ : أَٜٗ : ٝؿَٟٜخ حُ

 ٗزٚ حُلٜٕٞ رخُِؼَٝ ، كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ، ٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢ ر٤خٕ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُلٜٕٞ .

ٝك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ط٘ز٤ٚ  ٝحُظ٘ز٤ٚ : ك٢ هُٞٚ ٛزٞح ًٔخ ٛذَّ ح٤ُْٔ٘ ٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢ ط٣َٜٞ حَُٔػش ٝح٫ٗيكخع

َٓػش ح٫ٗيكخع ، ًٌُٝي حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ ك٢ ًَ ٖٓ : ػزظٞح ػزخص حَُح٤ٓخص ، ٝػيٝح ح٣ُِٜٔش ر٤ِؾ ؿَٟٚ ط٣َٜٞ 

 ٝحُلَحٍ ؿ٤٘ٔش ..

 انرعثٛه : 

حُـَٔ ٝحُظَح٤ًذ ٝحٟلش ٓظَحرطش ه٣ٞش حُظؼز٤َ ػٖ ح٧كٌخٍ ، ٓ٘خٓزش ُِٔي٣ق ؿُِش ه٣ٞش ط٨ٔ حُلْ ًوُٞٚ : 

ح  ،  ٛو٬٤  ك٢ ٗـ٤غ ، ٓز٬ِٜ  ، حُز٤ض حُلخى١ ػَ٘ ًِٚ ... ٌٝٛح ٣يٍ ح٧ٍٝ ، ؿللَ ، كِوش هخطْ ، هطَ ، طٜزَُّ

 ػ٠ِ أػَ حُؼخ١لش ك٢ حُظؼز٤َ .

ح٣٩لخء : َٟٗ رؼٞ حٌُِٔخص حُٔٞك٤ش ك٢ هُٞٚ : ٣لظٞ : اً أٝكض ٌٛٙ حٌُِٔش رخُوٞس ٝحُؼ٘ق ، ٝك٢ هُٞٚ أٓز٬ : 

، ٝك٢ هُٞٚ ٓز٬ِٜ : ا٣لخء حَُإ٣شخ ٣ٔ٘غ حُٔطَ حُـ٣َِ ٟٝٞف ا٣لخء رٌؼَس حُـ٤ٖ ح١ٌُ ؿط٠ ٓخ ٍٝحءٙ ًٔ

رخُظلخٛش ٝح٤٠ُخع ، ٝهُٞٚ : ؿٍِ حُظزخ : ا٣لخء رظيكن حُيٓخء حُـ٣َِس .. ٌٌٝٛح َٟٗ إٔ ح٣٩لخء ٣ُٞي ٓؼخ٢ٗ 

 حػظِٔض ك٢ حُ٘لْ ٝأٟلض ظ٫٬  كٞٓض كٍٞ حُلٌَس كؤًٔزظٜخ ىهش ُٝطخكش .

 كٔؼ٬  :ٖٝٓ ه٬ٍ حُو٤ٜيس َٟٗ إٔ حُ٘خػَ ٝهغ ك٢ ػيس طـخُٝحص ُـ٣ٞش 

ٗـي ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٝحُز٤ض هزَ ح٧ه٤َ كٌف حُِٜٔس ٖٓ ًِٔش ) ح٫ُٞء ( ، ٌٝٛح أَٓ ىٍؽ ػ٤ِٚ حُ٘ؼَحء 

 ٝحٌُظخد ٤ٓ٫ٔخ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ .

أٓخ ك٢ حُز٤ض حُٔخرغ كبٗ٘خ ٗـي حُ٘خػَ ُْ ٣ـِّ كؼَ ح١َُ٘ ) ٣ِظو٤ْٜ ( ًُٝي ٠ٍَُٝس ٗؼ٣َش ، ًٌُٝي هلق 

ؤ ( ك٢ حُز٤ض حُلخى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ ، ُٝؼِٚ ُْ ٣َ ًِٔش ط٘خٓذ حُوخك٤ش ــ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ حُِٜٔس ك٢ ًِٔش ) ٓز
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ٝحُؼ٣َٖ٘ كخٓظؼخٕ رٌِٔش ) أ٫ٝ( ، ٝحٓظويّ ًِٔش     )أٗق ( َٓط٤ٖ ك٢ حُز٤ض حُؼخَٗ ٝحُز٤ض حُوخْٓ ٝحُؼ٣َٖ٘ 

 .ٔض ( ك٢ حُز٤ض حُؼخَٗ ٌُخٕ أك٠َ،ُٝٞحٓظويّ ٓؼ٬  ًِٔش ) ٓج

 ٤ش : طللَ حُو٤ٜيس رؼيى ٫رخّ رٚ ٖٓ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ٜٓ٘خ : حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ

حُظَحىف ٝحُِٔحٝؿش : حُٔ٘ش ٝحُظل٠َ ،  أٍرٞح ٝحػظِٞح ، ٓخء ٝهطَ ، حَُح٤ٓخص ٝح٧ؿزَ ، ٓ٘ؤٟ ٝٓظلٍٞ ، 

 ح٣ُِٜٔش ٝحُلَحٍ ... ٌٝٛح ٣ٔخػي ك٢ ط٤ٟٞق حُلٌَس ٝؿ٬ء حُٔؼ٠٘ ،

أٝحثِْٜ ، ٣ِٛٔش ٝؿ٤٘ٔش ، رو٤ِْٜ ٝرَؿِْٜ ، ػِٞؿْٜ ٝٗٔخإْٛ ، ح٧ٍٝ حُطزخم ٝحُٔوخرِش : ًوُٞٚ : أٝحهَْٛ ٝ

 ٝحُؼ٣َخ ، رَح  ٝرلَح  ... ٌٝٛح ٣ٔخػي ك٢ ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٧ٕ ح٠ُي ٣ظَٜ كٔ٘ٚ ح٠ُي .

 حُـ٘خّ : ًوُٞٚ : أ٢ُٝ ح٫ُٞ ، ػَٝ ح٧ٍٝ ..

 ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ : ًوُٞٚ :

      
 فككككككككٙ ظؽفككككككككم ٌكككككككككٔا انثٍككككككككٛطح كصككككككككهج

 
 يكككككككككصهٓى انُككككككككٕا ه ظؽفككككككككك٣ نككككككككى ذهككككككككف 

 
 ٝحُـ٘خّ ٍٝى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ ٖٓ حُٔلٔ٘خص حُظ٢ طٌٔذ حُ٘ٚ ٤ٓٞٓوخ هخٛش ،

َٓحػخس حُ٘ظ٤َ : ًُٝي ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٝحُ٘طَ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُز٤ض حُوخْٓ ، ٝحُ٘طَ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُز٤ض حُؼخَٗ ، 

 ٣ٝؼزظٚ ك٢ حُ٘لْ .ٝحُز٤ض حُؼخُغ ػَ٘ ، ٝحُز٤ض حَُحرغ ػَ٘ ، ٌٝٛح ٓٔخ ٣ئًي حُٔؼ٠٘ 

 ًٔخ ٗـي ح٫هظزخّ ك٢ هُٞٚ : ) ؿِذ حُـِحس رو٤ِْٜ ٝرَؿِْٜ ( ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ : " ٝحؿِذ ػ٤ِْٜ رو٤ِي ٍٝؿِي " .

ٝٗـي حٓظؼخٍس ح٧ٓؼخٍ ك٢ هُٞٚ ) أ٣ي١ ٓزؤ ، ٝ ٟخع حُؼَٔ ٓز٬ِٜ ، ك٢ٔ ح٤١ُْٞ ( ٌٝٛح ٓٔخ ٣وَد حُٔؼ٠٘ 

 ٣ِ٣ٝيٙ ؿٔخ٫  . 

ٌٙ حُٔلٔ٘خص ، كوي ؿخء حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ػلٞ حُوخ١َ ، ٣ٝئ٣ي ٌٛح حُوٍٞ هِش رؼٞ أٗٞحع ٫ٝ أؿي حُ٘خػَ طٌِق ٛ

حُٔلٔ٘خص ًخُـ٘خّ ٝح٫هظزخّ ٝحُظ٣َٜغ .. ٓٔخ ٣ئًي حٛظٔخّ حُ٘خػَ رخُٔؼخ٢ٗ ٝطوي٣ٜٔخ ػ٠ِ حُظ٤٣ِٖ حُِلظ٢ 

 حُٔظٌِق .

َ ح٧كٌخٍ ٝطَط٤زٜخ ، ٝهي ٣وَؽ ح٧ٓخ٤ُذ : حػظٔي حُ٘خػَ ك٢ ه٤ٜيطٚ ػ٠ِ ح٧ٓخ٤ُذ حُوز٣َش ٌٝٛح ٣٘خٓذ طِٔٔ

 ك٢ أٓخ٤ُزٚ حُوز٣َش ا٠ُ أؿَحٝ أهَٟ :

ًخُظٞؿ٤ٚ ك٢ ر٤خٕ ك٠َ حُـٜخى ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ، ٝحُظؼظ٤ْ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٝحُز٤ض حَُحرغ ، ٝاظٜخٍ ًؼَس حُوظ٠ِ 

حُز٤ظ٤ٖ حُؼخُغ  ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُؼخَٗ ٝحُلخى١ ػَ٘ ، ٝحُ٘ٔخطش ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُظخٓغ ػَ٘ ٝحُؼ٣َٖ٘ ، ٝحُظؼظ٤ْ ك٢

 ٝحُؼ٣َٖ٘ ٝحُٔخىّ ٝحُؼ٣َٖ٘ ، ٝحُيػخء ك٢ حُز٤ض حُؼ٬ػ٤ٖ ...

 أٓخ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ كَ٘حٙ ٓ٘ٞػخ  :
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كوُٞٚ )ٓزلخٗٚ ( ُِظؼظ٤ْ ، ٝح١َُ٘ ك٢ حُز٤ض حُظخٓغ ُِٔي٣ق ، ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ػَ٘ ُِٔو٣َش ، 

 ٖ ُِظؤ٤ٗذ ٝحُظٞر٤ن .. ٝح٫ٓظِٜحء ، ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٝحُؼ٣َ٘

 : ٝطـِض ك٢ : انٕؼكج انعٕٙٚح

ــ ٝكيس حُٟٔٞٞع : كوي ٍأ٣٘خ طَِٔٔ حُلي٣غ ػٖ ك٠َ حُـٜخى ا٠ُ ٝٛق حُٔـخٛي٣ٖ ٝأػَْٛ ك٢ حُوظخٍ َٝٛٝد 

 ح٧ػيحء ٝهٞكْٜ ، ا٠ُ ٓيف حُو٤ِلش ، ُٝحى ك٢ طَحر٢ حُو٤ٜيس طِي حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش حُٔٔظيس .

كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُؼخ١لش طَحٝكض ر٤ٖ ٓيف حُو٤ِلش ٝؿ٘يٙ ًَٝٙ ح٧ػيحء ٝحُ٘ٔخطش رْٜ ــ ٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ : 

 ا٫ أٜٗخ ــ ؿ٤ٔؼخ  ــ طويّ كٌَس حُـٜخى ٝٓـخُيس ح٧ػيحء ٍْٝٓ حُط٣َن حُٜل٤ق ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حَُٜ٘ .

غ أك٤خٗخ  إٔ ٗويّ ر٤ظخ  ُٝؼ٢ِ أٓظط٤غ حُوٍٞ : إ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ٌٓظِٔش كٌَس ٝٝؿيحٗخ  ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗ٘خ ٗٔظط٤

 ٝٗئهَ ؿ٤َٙ ، أٝ ٗلٌف ر٤ظخ  ك٬ ٣ظَٜ حُوَِ .

 ح٤ُٓٞٔوخ حُوخٍؿ٤ش ٝحُيحه٤ِش ٝحٟلش :

كخ٤ُٓٞٔوخ حُوخٍؿ٤ش ظَٜص ك٢ حهظ٤خٍ حُزلَ حٌُخَٓ ) ٓظلخػِٖ ٓظلخػِٖ ٓظلخػِٖ ( ٓٔخ ٣ل٤ي ك٢ طوط٤غ حُز٤ض ا٠ُ 

٣ٍٝخ  ٓٔخ ٣ؼط٢ ٤ُ٘خ  ٣ٌزق ٖٓ طٜخػي ح٤ُٓٞٔوخ ٝهٞطٜخ حُظ٢ طلؼ٬٤ص ٓظٞحُٗش ، ٝك٢ حهظ٤خٍ كَف ح٬ُّ  حُٔٔيٝىس 

 ط٘خٓذ حُـَٝ ٖٓ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ، ػ٠ِ حُؼٌْ ٓٔخ ُٞ حهظخٍ حَُحء أٝ حُزخء أٝ أ١ كَف ه١ٞ آهَ .

أٓخ ح٤ُٓٞٔوخ حُيحه٤ِش كوي ظَٜص هخكظش ٟؼ٤لش ، ك٢ ح٤ُٓٞٔوخ حُظخَٛس حُظ٢ حهظَٜص ػ٠ِ حٓظؼخٍس ح٧ٓؼخٍ 

حُظ٣َٜغ ك٢ ر٤ض ٝحكي كو٢ ، أٓخ حُول٤ش كوي ظَٜص ه٣ٞش  ك٢ طَط٤ذ ح٧كٌخٍ ٝٛيم حُؼخ١لش ٝحُـ٘خّ حُو٤َِ ٝ

 ٝهٞطٜخ ٝؿٔخٍ حُظ٣َٜٞ ر٘و٤ٚ ح٢ٌُِ ٝحُـِث٢ ٝح٧ُلخظ حُٔٞك٤ش ًحص حُظ٬ٍ حُٔظؼيىس .

ؼؼٔخ٢ٗ ٝأه٤َح  ٗٔظط٤غ إٔ ٗوٍٞ : إ ٌٛٙ حُو٤ٜيس  طؼي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حَُحثؼش حُظ٢ طئًي إٔ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُ

ٍه٤خ  ٝؿٔخ٫  ، ٣ؼظِ رٚ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلوزش ح٧ىر٤ش حُظ٢ ط٘خٓخٛخ حُـْ حُـل٤َ ٖٓ ىح٢ٍٓ ح٧ىد ، ًُٝي ػ٠ِ ػٌْ 

 ٓخ ٣ظٍٜٞٙ رؼٞ حُ٘وخى .

 انقٕٛكج انصانصح : 

ُِ٘خػَ ػزي حُزخه٢ رٖ أكٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُٔٔخٕ حُيٓ٘و٢ 
ٔ
٣ٔيف ح٣َُُٞ حُلخَٟ حٌُٞر٢ِ٣َ ، ٝٓطِؼٜخ   

ٕ
  : 

 أـكككككككف  انُككككككككٕٖ يكككككككا ٌككككككككٓهرّ انهٌككككككككا م
 

 ٔأؼهكككككككٗ انٓككككككككٕٖ يككككككككا ككنذككككككككّ انعككككككككٕالل 
 

ٝهي أػزظٜخ حُٔلز٢ ك٢ ًظخرٚ ٗللش ح٣َُلخٗش 
ٖ
 . 

 ٖٓ ٓٔخص ح٧كٌخٍ :

                                                             
ٔ

 . 7ٕٓص   ٕ، وخالصة األثر  ج  7ٕٔص  ٖ/ الباب األول من هذه الرسالة نقالً عن األعالم ج ٘٘سبق تعرٌؾ الشاعر فً الصفحة /    
ٕ

 / الباب األول من هذا الكتاب بدءاً من البٌت السادس عشر ) إذا جاء نقاد الرجال ...( . ٘٘أثبتنا القصٌدة فً الصفحة /    
ٖ

 ( بٌتاً . ٖٗ/  وعدد أبٌاتها  )  1ٕٗــ  ٖٕٗص /    
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ــ ح٧ىد ح٩ٗٔخ٢ٗ حُوخُي : ) حُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ حُٜخىٍس ػٖ حُ٘خػَ ٝحُظ٢ طِوٚ طـَرش اٗٔخ٤ٗش ػخ٣ٜ٘خ ، ٝطِٜق 

 ٌَُ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ ( .

ه٤ٜيطٚ رخُلٌْ حُيحُش ػ٠ِ ػٔن حُظـَرش ٍٝٛخكش حُلْ ، كٌخٗض ٓيه٬  ُط٤لخ  ا٠ُ ؿَٟٚ ح٢ِٛ٧  ريأ حُ٘خػَ

 ٝٛٞ ٓيف ح٣َُُٞ حُلخَٟ :

 أـكككككككف انُككككككككٕٖ يكككككككا ٌككككككككٓهرّ انهٌككككككككا م
 

 
 

 ٔأؼهككككككككٗ انٓككككككككٕٖ يككككككككا ككنذككككككككّ انعككككككككٕالل
 

٣ٌظ٘لٕٞ ٌٓخثي حُؼٌحٍ كخَُٓخثَ طولق ٖٓ كيس حُلَحم ، ٣ِٝىحى حُـَحّ طؤؿـخ  ٝحُٜٟٞ َٟحٓخ  ر٤ٖ حُٔلز٤ٖ ك٤ٖ 

 ٝأ٫ػ٤زْٜ .

 :، ٣ٝـؼَ ُِل٤خس ١ؼٔخ  آهَ ٣ٌٌُح  ٣َٟٝ إٔ حُوٜخّ ر٤ٖ حُٔلز٤ٖ ر٤ٖ آٝٗش ٝأهَٟ ٣ـيى ػٜي حُٞى 

 ٢ٔ يهككككككػ فككككككٙ عككككككُٛ إلا نككككككى ٚكككككككٍ نككككككّ
 

 ؼثٛكككككككككككككة ٚعكككككككككككككافٙ ذكككككككككككككانج ٕٔٚأكككككككككككككم 
 

كٌٜح ــ ك٢ ح٧َٛ ــ ُْ ٣ٌٖ كزخ   أٓخ اًح كظَ حُلذ ر٤ٖ حُٔلز٤ٖ رٔزذ حُزؼي ، ٝأٓخ اًح حٓظطخع حُؼٌحٍ حُظل٣َن ر٤ْٜ٘

 ٝأ٠ُٝ ُٚ إٔ ٣٘ل١َ ػويٙ :

 ٢ٔ ـٛككككككككه فككككككككًٍٛ ؼككككككككٕل انثعككككككككك قهثككككككككّ
 

 ٢ٔ فكككككككككككككككككٙ ٔقاق ـٛهذكككككككككككككككككّ انعٕايكككككككككككككككككم  
 

 ٝطظٞح٠ُ حُلٌْ ٓظٜيٍس حُو٤ٜيس طوٞى حُوخٍة روطٞحص ٓظِٗش ا٠ُ حُٔي٣ق ك٤وٍٞ :

 ٔيككككككا انففككككككه تاٞظٍككككككاو ٔانًككككككال ٔانعكككككك٣
 

 ٔنكككككككككككككٍ تككككككككككككإَٔاع انكًككككككككككككـال انرفا٘ككككككككككككم 
 

 ٔيككككككا ٕٚككككككُع ا٠ٍَـككككككـاٌ ٕٚيككككككاً تُــككككككـٕنِ
 

إلا عاقنكككككككككككد فٛكككككككككككّ انُعكككككككككككٕوا انعُكككككككككككاقل   
1

 
 

 ٔفكككككٛى َٙكككككٛع انعًكككككه يكككككٍ ـٛـكككككـه ٚا كككككم
 

 إلا يااٌكككككككرٕٖ فكككككككٙ انُكككككككاي قكككككككً ٔتاْكككككككم 
 

 ٔأٔككككككعة يككككككا ؼأنككككككد ذصقٛـككككككـف أعككككككٕض
 

 ٔأشقككككككككككككم ِككككككككككككـٙء ظاْــككككككككككككـم يرعاقــككككككككككككـم 
 

ككككككـاق انهظككككككال يككككككٍ انككككككٕـٗ ـ   إلا ظككككككاء َقـ
 

ـككككككككككككـى عككككككككككككٍ أْككككككككككككم انكًككككككككككككال    اٞناللذًٛـ 
 

ــ حُظو٤ِي : ح٧كٌخٍ حُؼخٓش ِٓي حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخ  ، ٝهي ٣ٌٕٞ ٨ٍُٝ حُل٠َ ك٢ ًًَٛخ ، ٦ُٝه٣َٖ ك٢ كٖٔ ٓزٌٜخ ، 

 أٓخ إٔ ٣٘وَ حُ٘خػَ أهٞحٍ ؿ٤َٙ ىٕٝ طـ٤٤َ ٣ًٌَ كٌٜح حُظو٤ِي ٣ؼي ٓؼِزش ٝػ٤زخ  ، كوي هخٍ أرٞ كَحّ حُلٔيح٢ٗ :

ٙ  ٚككككككككك٣ب انعكككككككككى يكككككككككٍ يٍكككككككككرقهِ  عهككككككككك
 

 إٌ ؼككككككككككانترُٙ انًطانككككككككككة ٢ٔ لَككككككككككة نككككككككككٙ 
 

 كؤهٌ حُ٘خػَ ٓلٔٞى ٓخ٢ٓ حُزخٍٝى١ حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ ٝهخٍ :

ٙ  ٣ٚب انعى يٍ يٍرقهِ ٢ٔ لَة نٙ إٌ عان٘رُٙ انًقاقن   عه
4
  

                                                             
ٔ

 إذ ٌقول :  ٕٓٔص   ٕهذا القول مؤخوذ من المتنبً : دٌوانه ج    
 ٌذها نظرات منك صادقة     أن تحسب اللحم فٌمن شحمه ورمأع               
 وما انتفاع أخً الدنٌا بناظره    إذا استوت عنده األنـــوار والظلــم              

ٕ
 .  1ٓ/  ص  99ٙٔـ 99٘ٔمن كتاب األدب والنصوص الطبعة  العشرٌن  عام /    
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  ٌُٖٔ حُ٘خػَ  ػزي حُزخه٢ أكٖٔ ك٤ٖ أهٌ ٖٓ حُٔظ٘ز٢ كٌَطٚ ٝٛخؿٜخ رؤِٓٞرٚ حُـ٤َٔ ــ ًًَ ك٢ حُٜخٖٓ ٍهْ 

 ٖٓ ٌٛٙ حُٜللش .

 َٗحٙ ٣ؤهٌ هٍٞ ٓـٕ٘ٞ ر٢٘ ػخَٓ :ًٔخ 

 ٔيكككككككككا ؼكككككككككة انككككككككككٚان ِككككككككك فٍ قهثككككككككككٙ
 

ٔنكككككككككككٍ ؼككككككككككة يككككككككككٍ ٌكككككككككككٍ انكككككككككككٚانا  
1

 
 

 ك٤وٍٞ رؤِٓٞد ٣يٍ ػ٠ِ ٗخػ٣َظٚ ٝحػظيحىٙ ر٘لٔٚ :

 ٔنككككككككككًٛ تُككككككككككا ؼككككككككككة انكككككككككككٚان ٔإًَككككككككككا
 

 نُكككككككككا تٓكككككككككٕٖ انٍككككككككككاٌ ِككككككككك م ِٔكككككككككاـم  
 

 ػخٍ حُي٣خٍ حكظَحٓخ  ٝطوي٣َح  :ُٝ٘خػَٗخ ٗـق رظو٤ِي حُٔظ٘ز٢ كوي ٍآٙ ٣وق ػ٠ِ ح٬١٧ٍ ٝ ٣ظَؿَ ٢٘ٔ٣ٝ ك٢ آ

 ٔنًككككككا نأُٚككككككا نٌككككككى يككككككٍ نككككككى ٚكككككككع نُككككككا
 

 
 

كككككككككككـث ا  فككككككككككك اقاً نعهفكككككككككككاٌ انهٌكككككككككككٕو ٢ٔ نـ 
 

 َىنُكككككككا عككككككككٍ اٞكككككككككٕان ًَّككككككككٙ كهايككككككككح
 

نًكككككككٍ تكككككككاخ عُكككككككّ أٌ ٚهكككككككى تكككككككّ نكثكككككككا  
4

 
 

 كٞهق ٝطَؿَ َِّْٝٓ ػ٠ِ حَُرغ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حَُحرغ ٝحُوخْٓ ٖٓ حُو٤ٜيس :

 ٔقفُكككككككا عهكككككككٗ اٞٚككككككك٣ل ٔانهٛكككككككم ِكككككككا ة
 

 ٔأعُاقُككككككككككككا فككككككككككككٕط انًطاٚككككككككككككا يٕا ككككككككككككم 
 

 ٔنًككككككا نمْككككككا انكككككككيع ـككككككـ ٔانكككككككيع ؼككككككا ه 
 

 أَككككككككككاؾ ٔؼٛ ككككككككككا ذهتٓككككككككككا ْٔككككككككككٕ ناظككككككككككم 
 

 ًٔخ أهٌ ٓ٘ٚ هُٞٚ :

 ككككككهٚى يركككككٗ اٌكككككرْٕثرّ يكككككا أَكككككد ناككككككة
 

 
 

ٔقككككككككككك نقؽككككككككككد ؼككككككككككهب ف َككككككككككم َككككككككككاول
3
  

 

 كوخٍ ٣ٜق ًَّ ح٣َُُٞ حُلخَٟ كؤكٖٔ ٝكخم حُٔظ٘ز٢ :

 ظككككٕاق إلا اٌككككرْٕثرّ انٍككككٛف فككككٙ انككككٕـٗ
 

 
 

 ٔأَككككككككككككد نككككككككككككّ ـٕككككككككككككى ف َككككككككككككم َا ككككككككككككم   
  

 انعاٚفح :

 ػخ١لش حُ٘خػَ طْ٘ ػٖ اػـخد حُ٘خػَ رخُٔٔيٝف ، ٝهي ظَٜص ك٢ ٓٔخهخص ػ٬ػش : 

أُٜٝخ : ك٢ ٓٞم حُلٌْ حُٔؼزَس ػٖ ػوخكش حُ٘خػَ ٝهيٍطٚ ػ٠ِ اه٘خع حُوخٍة رٜخ ٝحُظي٤َُ ػ٠ِ ٝؿٜش ٗظَٙ ك٢ 

 ٍإ٣ظٚ ُِل٤خس ٣َ١ٝوش حُظؼخَٓ ٓؼٜخ .

 ك٢ حُلوَ رخُ٘لْ ٝطؼظ٤ٜٔخ ٤َُكغ ٖٓ هيٍٙ ػ٘ي ٓٔيٝكٚ ك٤ٖ هخٍ :ٝػخ٤ٜٗخ : 

 ـهقُــككككككـا ٔؼفككككككي انككككككٕق يُــككككككـا ٌـكككككككـعٛح
 

 
 

 ٔؼٍككككككككٍ انٕفككككككككا ٚثككككككككع َٔعككككككككى انّككككككككًا م
 

 َٔ فككككككككه عككككككككٕناء انؽٍككككككككٕق ٔإٌ ظُككككككككٗ
 

 َٔعهككككككككككى أٌ انفٕككككككككككى ياِـــككككككككككـاء قا ككككككككككم 
 

                                                             
ٔ

 . ٕ٘ٗص   ٔ، ونفحة الرٌحانة ج  7ٓٔدٌوانه ص    
ٕ

 . ٕٗٗص   ٔ،  ونفحة الرٌحانة  ج ٓٔٔص   ٕدٌوان أبً الطٌب ج    
ٖ

 . ٕٗٗص   ٔ، ونفحة الرٌحانة ج   9ٓٔص   ٕدٌوان أبً الطٌب ج    
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 :ك٢ ه٤ٜيطٚ حٍُٜٔ٘ٞس ف ٤ٓق حُيُٝشرَ اٗٚ ٣ًٌَٗخ رخُٔظ٘ز٢ ح١ٌُ ٍحف ٣ٔيف ٗلٔٚ ك٤ٖ أٍحى إٔ ٣ٔي

 ٔاؼككككككككككه قهثككككككككككاِ يًككككككككككٍ قهثككككككككككّ ِككككككككككثى
 

ٔيكككككككٍ تعٍكككككككًٙ ٔؼكككككككانٙ عُككككككككِ ٌكككككككقى 
1

 
 

 ك٤ٖ هخٍ ٣وخ١ذ ح٣َُُٞ حُلخَٟ :

 إنٛككككككم عقككككككٕقاً ٚكٍككككككف انّككككككًً نَٕٓككككككا
 

 
 

 ٔذفعككككككككم تكككككككككن اٞفكككككككك  ٔانثكككككككككن كايككككككككم
 

 أذركككككككم ذعــكككككككـه انكككككككمٚم ذٛٓـــكككككككـاً ٔنفعكككككككح
 

 
 

 تأَكككككككككم  يًــكككككككككـكٔغ ا ٔأَكككككككككٙ  قــــكككككككككـا م
 

 ٝػخُؼٜخ ك٢ هٞس حٍُٜٞ ٝحُظؼز٤َ ٝح٤ُٓٞٔوخ : 

أٓخ حٍُٜٞ : كخُو٤ٜيس ٨ٟٓ رخٍُٜٞ حُٔظ٘خٓوش حُـِث٤ش ، كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٗـي ح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ هُٞٚ : ) 

 كٍٞ حُزؼي هِزٚ ( ، ٝك٢ : ) ٍآٛخ حُيٓغ ، ٝ ٣ٜظِ هِذ ح٧ٍٝ هٞكخ  ، ٝ طلٔي أػ٬ّ حُـٞح١ٍ حَُٝحكَ ...( .

ّٚ هظخّ حُِٔي..( .ٝح٫ٓظؼخ  ٍس حُظ٣َٜل٤ش ك٢ هُٞٚ : ) ا٤ُي ػوٞىح  ، ح٤َُِ ٗخثذ ، ك

 ٝحُظ٘ز٤ٚ ك٢ هُٞٚ :

 ٔأٔكككككككككغ تانؽًككككككككك انككككككككم٘ أَككككككككد أْهككككككككّ
 

 
 

 كًكككككككا ٔككككككككؼد فكككككككٕط ان ٕكككككككٌٕ انث٣تكككككككم
 

 ٝحُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ ك٢ هُٞٚ :

 ٌٔكككككككككككان تعكككككككككككُٛ مٔكككككككككككفٙ عهيكككككككككككهو
 

 ْكككككككٕ انثككككككككن فكككككككٛٓى ٔانُعكككككككٕو انعؽافكككككككم 
 

 حَُػذ ك٤ٚ ٫ٍُُ ( .ٝك٢ هُٞٚ : ) كظلٔذ إٔ 

 ٝحُظ٘ز٤ٚ ح٢٘ٔ٠ُ ك٢ هُٞٚ :

 ٔيصهككككككم يككككككٍ ٢ ٚ)ٓــككككككـه انًكككككككغ قكككككككنِ
 

 ٔنكككككككككٍ يككككككككٍ ٢ ّٚكككككككككه انفٙككككككككم ظاْككككككككم 
 

 أنكككككى ذكككككهأٌ انكككككهٖٔ ٚصُكككككٙ عهكككككٗ انؽٛكككككا
 

 تُّـكككككككككـه إلا يـكككككككككـا تاكهذكككككككككّ انؽٕايـكككككككككـم 
 

 ًٌُٝي ك٢ هُٞٚ :

 إنٛكككككككككم يٕــكككككككككـٛه اٞيعككككككككككٍٚ ٔإًَـــكككككككككـا
 

 ذٕكككككككة إنكككككككٗ انثؽكككككككه انًؽكككككككٛٛ انعككككككككأل  
 

، حٓظٟٞ هْ ٜخ ٝٛٞ ٍحؿَ ، كلع حُٞى ٓ٘خ ٓـ٤شٝحٌُ٘خ٣ش ك٢ هُٞٚ : ) ٝأػ٘خه٘خ كٞم حُٔطخ٣خ ٓٞحثَ ، ٝ ك٤خ طَر

 ٝرخَٛ ... ( ٝحٌُ٘خ٣ظخٕ حُٔظوخرِظخٕ ك٢ هُٞٚ :

 ًًٚٛكككككككككككككّ انعثكككككككككككككان ٔانكثكككككككككككككه تكككككككككككككهقِ
 

 فرهقكككككككككاِ فككككككككككٙ أعراتكككككككككّ ْٔككككككككككٕ ناظككككككككككم 
 

 طؼز٤َح  ٍحثؼخ  ػٖ ٤ٛزش ح٣َُُٞ ح٧ػظْ .كوي هِذ حٍُٜٞس ك٢ ٌٛح حُز٤ض ٍأٓخ  ػ٠ِ ػوذ كـخءص ٓؼزَس 

 ٝٓٔخ ٬٣كع ػ٠ِ حٍُٜٞ:

                                                             
ٔ

 . 9ٕٔص   ٕدٌوان المتنبً  ج   
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ــ  أٜٗخ ًخٗض طو٤ِي٣ش كخ٠ً ك٤ٜخ حُ٘ؼَحء حُٔخرو٤ٖ ، ُْٝ ٣ؤص ر٢٘ء ؿي٣ي ٟٓٞ حٍُٜٞس ح٤٘ٔ٠ُش ح٠ُٝ٧ كوي ٝكن 

 رٜخ ، ًٌُي ك٢ حٌُ٘خ٣ظ٤ٖ حُٔظوخرِظ٤ٖ ك٢ حُز٤ض حُٞحكي .

ٓخُؿض حٍُٜٞ كـخءص ٜٓزٞؿش رٜخ ٓؼزَس ػٖ حٗلؼخُٚ رخُٔٔيٝف ٝكَكظٚ ــ ٝإٔ طؤػ٤َ حُؼخ١لش ًخٕ ٝحٟلخ  اً 

 رَٜ٘ هللا ُٚ .

ح٧ُلخظ ٝحُظَح٤ًذ : ٝحٟلش ٟٝٞف حُْ٘ٔ ك٢ ٍحرؼش حُٜ٘خٍ ، كٌَ ُلع ٣يٍ ػ٠ِ حُـِحُش ٝحُلوخٓش ، ًٌُٝي 

ح٧ٍٝ ، ٗخٓن حُـَٔ ، ٝح٧ٓؼِش ػ٠ِ ًُي ًؼ٤َس ٜٓ٘خ :  ٗوخى ، حُٞؿ٠ ، هْٜ ، ح٧ٓـي٣ٖ ، حَُػذ ، هِذ 

 ٓظ٠خثَ ، حُـلخكَ ، ؿ٤ٖ آٛل٢ ، ُٜخ كٞم كَم حُلَهي٣ٖ ، حُزلَ حُو٠ْ ، أٛيف ... ( .

ٖٓ حُزلَ حُط٣َٞ ) كؼُٖٞ ح٤ُٓٞٔوخ : طظـ٠ِ ح٤ُٓٞٔوخ حُوخٍؿ٤ش ك٢ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ، كوي ؿخءص حُو٤ٜيس 

حُ٘لْ ٬٣ٞٛٝثْ ح٧ؿَحٝ ح٤َُٛ٘ش ، كؼُٖٞ ٓلخػِٖ  ( ٝٛٞ ٖٓ ح٧رلَ حُ٘ؼ٣َش حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ٓي ٓلخػ٤ِٖ

 ًخُٔيف ٝحُلوَ ، ًٌُٝي ؿخءص حُوخك٤ش ٓٔيٝىس ) ٗخثَ ، ٍحؿَ ، كخثَ ... ( .

 ٝطظـ٠ِ ح٤ُٓٞٔوخ حُيحه٤ِش ك٢ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش حُظ٢ ؿخءص ٝحكَس  : 

، ٤َٜٗ ًخُطزخم ك٢ هُٞٚ ) أَٛ حٌُٔخٍ ٝح٧ٍحًٍ ، حُزلَ حُٔل٢٤ ٝحُـيحٍٝ ، ٗخٓن ٝٓظ٠خثَ ، هْ ٝرخَٛ 

 ٝهخًٍ ، ٣ـخك٢ ٣ٝٞحَٛ ... ( . 

ٝحُظَحىف ك٢ هُٞٚ : ) طٌٍ ٝطؼ٘ٞ ، حُ٘ؼٞد ٝحُوزخثَ ، آٛل٢ ٝػََّٓ " ٝحُٔوٜٞى رخ٥ٛل٢ : حُـ٤ٖ حٌُؼ٤َ 

 حُو١ٞ " ، ٣ٌٔق ٣ٝوـَ .. ( .

خثَ ، َٝٓحػخس حُ٘ظ٤َ ك٢ هُٞٚ : أٗخم ٝك٤خ طَرٜخ ٝٛٞ ٍحؿَ ، كلع حُٞى ٓ٘خ ٓـ٤ش ٝكٖٔ حُٞكخ ١زغ ٝٗؼْ حُ٘ٔ

 ٝػخى رظؤ٤٣ي ٝػِ ٝىُٝش ( .

 ٝحُظ٤ٔ٠ٖ ك٢ هُٞٚ : ) أطخٗخ رٔخ ُْ طٔظطؼٚ ح٧ٝحثَ ( : ٓؤهًٞ ٖٓ هٍٞ حُٔؼ١َ :

 ٔإَكككككككككككٙ ٔإٌ كُكككككككككككد اٞـٛكككككككككككه وياَكككككككككككّ
 

ٜخ تًكككككككككككا نكككككككككككى ذٍكككككككككككرطعّ اٞٔا كككككككككككم  
1

 
 

 ٝحُـ٘خّ ك٢ هُٞٚ : ) كٞم كَم حُلَهي٣ٖ ( .

 ٍٝى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ ك٢ هُٞٚ :

ككككككـهد  قَٔٓككككككىأظككككككم ؼٍكككككككَٔٙ ؼككككككٍٛ  ٙض  ف
 

 
 

كككككخ فككككٙ انُككككاي قثهككككٙ اٞفا٘ككككم ٍض  ٔكككككى ؼ 
 

 ٔقٕنّ :

 فًكككككككككككا ٔظككككككككككككٔا إ٢ اٞيكككككككككككاٌ ٌٔكككككككككككٛهح
 

 إنككككٗ عفـككككـٕ يككككٍ ذفّككككٗ عـككككـ٣ِ انٌٕككككا م 
 

                                                             
 .   َٙ٘ٗف ى٣ٞحٕ ٓو٢ حُِٗي ٙ    ٔ
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ح٧ِٓٞد : ؿِذ ػ٠ِ حُ٘ٚ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ٧ٕ حُ٘خػَ حػظٔي حَُٔى ك٢ أكٌخٍٙ ، ٧ٕٝ حُوزَ ٣٘وَ حُوخٍة ٖٓ 

، ا٫ إٔ ٌٛح هي ٣٘ؼَ حُوخٍة رخَُِٔ ، ٝٛ٘خ ٣ؤط٢ ىٍٝ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢  كٌَس ا٠ُ أهَٟ رط٣َوش ٓظٞحطَس ِٜٓش

 ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝح٧هَٟ ٤ُزؼي ٌٛٙ حَُطخرش ٤ُٝٞهع حٌُٖٛ رخُـَٝ حُز٬ؿ٢ حَُٔحى ، كل٢ هُٞٚ :

 ٔيكككككككا ٕٚككككككككُع ا٠ٍَككككككككاٌ ٕٚيككككككككاً تُككككككككٕنِ
 

 إلا عاقنككككككككككد فٛكككككككككككّ انُعكككككككككككٕوا انعُكككككككككككاقل   
 

غ ػ٠ِ ح٫ٍطلخع ػٖ حُيٗخ٣خ ٝاػٔخٍ حُؼوَ رٔخ ٣ل٤ي ، ٝٗلْ حُـَٝ أِٓٞد اٗ٘خث٢ حٓظلٜخ٢ٓ ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ حُل

 ك٢ هُٞٚ :

 ٔفككككككٛى َٙككككككٛع انعًككككككه يككككككٍ ـٛككككككه ٚا ككككككم
 

 إلا يكككككا اٌكككككرٕٖ فكككككٙ انُكككككاي قكككككً ٔتاْكككككم 
 

 َٟٝٗ ح١َُ٘ ك٢ هُٞٚ :

 ٔنًككككككا نمْككككككا انكككككككيع ـككككككـ ٔانكككككككيع ؼككككككا ه
 

 أَككككككككككاؾ ٔؼٛ ككككككككككا ذهتٓككككككككككا ْٔككككككككككٕ ناظككككككككككم 
 

 ٝأػَ ح٣ًٌَُخص حُط٤زش ك٢ ٗلْ حُ٘خػَ . ٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢ حُظؼز٤َ ػٖ ٌٓخٗش حَُرغ ،

 ٝك٢ هُٞٚ :

 إلا ظكككككككاء َقكككككككاق انهظكككككككال يكككككككٍ انكككككككٕـٗ
 

 ذًٛ كككككككككككى عككككككككككككٍ أْككككككككككككم انكًككككككككككككال اٞنالل 
 

أِٓٞد اٗ٘خث٢ ٢١َٗ ، ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ ر٤خٕ ُِٓ٘ش ح٣َُُٞ ح٧ػظْ ح١ٌُ ٣ؼَف حُ٘لّٞ ٣ِٝٔي ٗظَس ٛخثزش 

 ا٠ُ ح٧ٍٓٞ طـؼِٚ ٤ٔ٣ِ حُـغ ٖٓ ح٤ُٖٔٔ .

َّٚ هظخّ حُِٔي ( : كخ٧ِٓٞد ك٤ٚ اٗ٘خث٢ ُِ٘يحء ، ٝؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ حُظؼظ٤ْ ، ٝهُٞٚ ) أُْ طَ إٔ  أٓخ هُٞٚ : ) أك

 حَُٝٝ ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ حُل٤خ ( : كؤِٓٞرٚ حٓظلٜخ٢ٓ ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ حُظؼ٤َِ ٝحُزَٛخٕ . 

 ٨ُٓزخد حُظخ٤ُش : حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش : ُْ طَٜ حُو٤ٜيس ا٠ُ ىٍؿش حُظَحر٢ حٌُخَٓ ، رَ ِٗٔق هِوِش ك٤ٜخ

 ــ أٗ٘خ ٗٔظط٤غ إٔ ٗويّ أر٤خطخ  ٝٗئهَ ؿ٤َٛخ ىٕٝ إٔ ٣ئػَ ًُي ػ٠ِ حُو٤ٜيس .ٔ

 ــ أٗ٘خ ٗٔظط٤غ إٔ ٗلٌف رؼٞ ح٧ر٤خص ىٕٝ إٔ ٣ليع هَِ ك٤ٜخ .ٕ

 ــ إٔ ك٤ٜخ طٌَحٍح  ُزؼٞ ح٧كٌخٍ ٣يٍ ػ٠ِ حٍطـخٍ حُو٤ٜيس كٜٞ ٓؼ٬  ٣ٔظَكي حُو٤ِلش ك٢ حُز٤ض : ٖ

 اٌككككرْٕثرّ انٍككككٛف فككككٙ انككككٕـٗظككككٕاق إلا 
 

 ٔأَككككككككككد نككككككككككّ ـٕـــككككككككككـى ف َككككككككككم َا ككككككككككم 
 

 ٣ٝٔظَكيٙ ك٢ آهَ ح٧ر٤خص ك٤وٍٞ :

 ْٔاذٛــــككككككـم أتٛــــككككككـاخ نٓــــككككككـا فرفطككككككهخ
 

 
 

 ٔأَكككككككككد نٓكككككككككا تكككككككككانثه ٔانثؽكككككككككه ٔأكككككككككم
 

 أٓخ ٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ كوي طلووض ػ٘ي حُ٘خػَ ، ٝهي طٌِٔ٘خ ػٖ ًُي ك٢ حُلي٣غ ػٖ حُؼخ١لش ٝط٘ٞػٜخ .

   انقٕٛكج انهاتعح :
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) ح١ُٖٞ ٝحُـٜخى ( ُِ٘خػَ ٓؼَٝف حَُٛخك٢ 
ٔ
 هخُٜخ ٣ٔظٜ٘ٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ُِـٜخى : 

 ــ أ ــ

 ٚككككككاقٕو إٌ انعكككككككا قككككككك ْاظًـككككككـٕا انُٕٚككككككا
 

فإَٙاانٕككككككٕانو ٔاؼًٕااْٞككككككم ٔانٍكككككككُا  
4

 
 

 ٔاٌــكككككككـرُفهٔا نعــكككككككـكٔ هللا ككككككككم فرــككككككككـٗ
 

 يًككككٍ َككككأٖ عككككٍ أقأككككـٙ أن٘كككككى ٔقَـــكككككـا 
 

 يكككككٍ تُكككككٙ ا٠ٌككككك٣و قاٚثكككككح ٔاٌرُٓٙكككككٕا
 

 يكككككٍ ٍٚـكككككـكٍ انثككككككٔ ٔاٞنٚكككككاف ٔانًكَـــكككككـا 
 

 ٔاٌككككرقرهٕا فككككٙ ٌككككثٛم انككككمٔق عككككٍ ٔٚككككٍ
 

 تكككككككّ ذقًٛـــــــكككككككـٌٕ قٚكككككككٍ هللا ٔانٍـــــكككككككـُُا 
 

 ٔاٌككككككرُكفٕا فككككككٙ انككككككٕـٗ أٌ ذهثٍككككككٕاأتكاً 
 

 عكككككان انٓىًٚكككككح ؼركككككٗ ذهثٍـــكككككـٕا انكفُـــكككككـا 
 

 إٌ نكككككى ذًٕذكككككٕا كهايكككككاً فكككككٙ يٕاُٚكـــكككككـى
 

 
 

ر ـــكككككككـى أل٢ء فٛٓـــكككككككـا يٛركككككككح انعثُـــــــكككككككـا  ي 
 

 ٢ عكككككككمن نهًٍكككككككهًٍٛ انٛكككككككٕو إٌ ُْٔـكككككككـٕا
 

ْاُــكككككـا   ٔا ٍـ  كككك فككككٙ ِْٕــككككـح لل فٛٓكككككا كككككم يا
3

 
 

 ٢ٔؼٛكككككاج نٓـــكككككـى يكككككٍ تعكككككك أٌ ظثُـــكككككـٕا
 

 ككككككككك٣ ا ٔأ٘ ؼٛــــككككككككـاج نهككككككككم٘ ظثُـــــــككككككككـا  
 

 ــ ب ــ

 ٢ونكككككككد ٚكككككككأٍٚ ا٠ٌـــكككككككـ٣و يُرٕـكككككككـهاً 
 

ـُــككككككـاتككككككانعُٛ    ٚىؼككككككف يككككككٍ أتُا ككككككم اٞ  يا
 

 ٚككككككهق عُــككككككـم ٚككككككك اٞعـككككككـكاء ـاٌــككككككـهج
 

 ٔٚكّــكككككـف ان ككككككى عكككككٍ أفقٛككككككم ٔانًؽُــككككككـا 
 

ـكككككككـد يفكككككككاـهِ  ٌكككككككعكٚم يكككككككٍ ٔٚكككككككٍ ظهـ 
 

 عكككككٍ انكككككىٔال فككككك٣ ذفّــكككككـٗ تضهًكككككٗ ٔفُـــكككككـا 
 

 ذككككككككا  إٌ يعانٛــككككككككـم انرـككككككككـٙ ٌــككككككككـهفد
 

 ذعٛكككككككٙ انفٕكككككككاؼح ٔانرثٛــكككككككـاٌ ٔانهٍــكككككككـُا 
 

 عه اٞٚككككككاو فككككككٙ ِككككككهف كككككككى قككككككك أقًككككككد
 

 نُكككككا ٔأَثكككككد  يكككككٍ َثــكككككـع انعــكككككـ٣ ـُٕــكككككـا 
 

 إَككككككككا َؽث ــككككككككـم ؼثككككككككاً ٢ اَرٓـــككككككككـاء نككككككككّ
 

 ٍٚككككككككككر هط اٞنٖ ٔاٞكككككككككككٕاٌ ٔانىيُككككككككككا  
 

 َفكٚــككككككككككـم يُككككككككككا تككككككككككأنٔاغ يطٓ ـــككككككككككـهج
 

ـــككككككككـه ٔانعهُـــككككككككـا   ٍ  أـهٕككككككككٍ   فٛككككككككم ان
 

 إلا قْرـككككككككككـم يككككككككككٍ اٞٚــــككككككككككـاو قاْٛككككككككككح
 

 عُٛــكككككككـاً ذكككككككأنف انٌٕكككككككـُافككككككك٣ نعكككككككٗ هللا  
 

 ٔإٌ يُٛككككككد ت ؼككككككككٖ انًىععكككككككاخ َ كككككككهضط:
 

 يُككككككا انكيــككككككـاء إنككككككٗ أٌ ذفًككككككـك انفرُــككككككـا  
 

 فقككككه  عُٛككككاً ا ٔٚككككة َفٍككككاً ا ٔعككككُ أتكككككاً:
 

 ٔفكككككى تًكككككا ِككككك د يكككككٍ ؼًكككككك ٔٚٛكككككة شُكككككا 
 

 انًعُٗ يٕظىاً : 

                                                             
ٔ

ٌن بٌتاً قسلت فً الحرب العالمٌة األولى حٌن دخلتها الدولة العثمانٌة ،  وقد : القصٌدة من أربعة وأربع 19ٗدٌوان الرصافً ) المجموعة الكاملة ( ص    
 .  7ٕسبق التعرٌؾ بالشاعر فً الباب األول من البحث ص 

ٕ
 انضوا الصوارم : ُسلُّوا السٌوؾ وانزعوها من أؼمادها ، وفً ذلك كناٌة عن الشروع فً الجهاد .   

ٖ
 ، أراد الحرب العامة . الهوشة : الفتنة والهٌاج واالضطراب   
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حُؼيٝ حُٜٔخؿْ ، ٣ٝطِذ ٖٓ ؿ٤ٔغ  ٣ؼِٖ حُ٘خػَ حُظؼزجش حُؼخٓش ٝح٫ٓظ٘لخٍ حٌُخَٓ ُلٔخ٣ش حُز٬ى ٝحُؼزخى ، ٝىكغ

ح٤ُِٖٔٔٔ رٌٍ حُـخ٢ُ ٝحَُه٤ٚ ك٢ ٓز٤َ هللا ٝحُللخظ ػ٠ِ ١ٖٝ ح٬ٓ٩ّ كبٓخ حُل٤خس رٌَحٓش ٝػِس ، ٝآخ حُٔٞص 

، ؿٞح ػ٠ِ ٍرٞػٚ ، ٝحٓظظِٞح أك٤خءٙرَ٘ف ٜٝٗخىس كخ١ُٖٞ أٓخٗش ك٢ أػ٘خم أر٘خثٚ ُٝٚ ػ٤ِْٜ ك٠َ ًز٤َ ، كوي ىٍ

 رؤٍٝحكْٜ ٤ُظَ ه٣ٞخ  ػ٣ِِح  .كلن ػ٤ِْٜ إٔ ٣ليٝٙ 

 ًٌاخ اٞفكان : 

ــ حُظَط٤ذ ٝحُظَِٔٔ حُٔ٘طو٢ : ؿخءص ح٧كٌخٍ ٓظِِٔٔش ط٬ِٔٔ  ٓ٘طو٤خ  ك٤غ ريأ حُ٘خػَ رخُلي٣غ ػٖ حُؼيٝحٕ ) ٔ

( ، ٝهخٍٕ ر٤ٖ حُل٤خس حُؼ٣ِِس  ٘ــ  ٖحُز٤ض ح٧ٍٝ ( ،  ٍَٟٝٝس ٛيٙ ٝحُيكخع ػٖ ح١ُٖٞ ك٢ ح٧ر٤خص ٖٓ ) 

ٍٖ  ٕٔــ  1( ، ٝك٢ ح٧ر٤خص  )  1ــ  ٙٓز٤َ هللا ٝر٤ٖ ك٤خس حُـزٖ ٝحُؼخٍ ك٢ ح٧ر٤خص ٖٓ ) ٝحُٔٞص ك٢  ( طـ

رخ١ُٖٞ ٝأٓـخىٙ ٝؿ٤٘ٚ حُٔوخطَ حُ٘ـخع ح١ٌُ ٣َى ٤ًي حُؼيٝ ، ٝطؤ٤ًي ػ٠ِ ح٫ٗظٔخء ا٠ُ ح١ُٖٞ حُؼظ٤ْ ، ٝك٢ 

ٖ حُٔؼطخء ، ٝاَٛحٍ ػ٠ِ كيحثٚ ٝحُٔٞص ( اظٜخٍ ح٫ُٞء حُ٘ي٣ي ٝحُلذ حٌُز٤َ ١ُِٞ 1ٔــ  ٖٔح٧ر٤خص ح٧ه٤َس ) 

 ك٢ ٓز٤ِٚ ٤ُزو٠ ١خَٛح  ٤١زخ  ك٤ٔيح  .

 ــ حُؼٔن ٝحُـِحٍس  :  حُ٘خػَ ٓؼوق ٍٝؿَ أىد ٝػِْ َٗحٙ ٣ل٘ي حُٔؼخ٢ٗ حُيه٤وش حُؼ٤ٔوش ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ :ٕ

 ــ ٝؿٞد حُيكخع ػٖ حُي٣ٖ ٝح١ُٖٞ .

ي اًح ٓخ طؼَٝ ح١ُٖٞ ُِوطَ ٧ٕ حُيكخع ػ٘ٚ ػ٘ي ًُي ــ ٍَٟٝس حُظؼزجش حُؼخٓش ُِٜـ٤َ ٝحٌُز٤َ ٝحُو٣َذ ٝحُزؼ٤

٣ٌٕٞ كَٝ ػ٤ٖ 
ٔ
 ، ك٬ ػٌٍ ٧كي ك٢ حُظوِق . 

 ــ طَى حُـٜخى ك٤ٚ ًٍ ٝٛٞحٕ .

 ــ حُل٤خس ك٢ حُل٣َش ، ٝحُٔٞص ك٢ حٌٍُ ٝحُـزٖ .

 ــ ك٠َ ح١ُٖٞ ػ٠ِ أر٘خثٚ .

 ــ ٝؿٞد ٍى حُـ٤َٔ ١ُِٖٞ حُلز٤ذ .

خص حُظ٢ ٣ئٖٓ رٜخ ًَ حُ٘خّ ٖٓ كذ ح١ُٖٞ ٝحُيكخع ػٖ طَحرٚ ــ ح٧ىد ح٩ٗٔخ٢ٗ حُوخُي : ٖ ٣ٝظـ٠ِ ك٢ حَُِّٔٔٔ

 ٝحُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ ٝحُؼزَ حُظ٢ طؼزَ ػٖ ٓزيأ ػخرض ٝطـَرش ك٣ٞ٤ش ػ٤ٔوش .

 كٖٔ حُلٌْ ح٧ر٤خص : حُٔخىّ ٝحُٔخرغ ٝحُؼخٖٓ .

خص ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧ر٤خص : حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٝٓخ رؼيٙ ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ك٠َ  ح١ُٖٞ ػ٠ِ أر٘خثٚ ٣ٝليى ىٍْٝٛ ك٢ ٖٝٓ حَُِّٔٔٔ

 حٌُٝى ػ٘ٚ .

                                                             
ٔ
لسنة للسٌد ٌجب على كل مسلم بالػ عاقل قادر على حمل السالح الدفاع عن الوطن إذا دخله األعداء ، حتى المرأة تخرج للقتال دون إذن ولٌها : فقه ا 

 . ٖٕٙص  ٕسابق ج
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ــ حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُِ٘ػش ح٤٘١ُٞش : كخ٧ر٤خص ًِٜخ ىػٞس ٣َٛلش ه٣ٞش ُِيكخع ػٖ ح١ُٖٞ حُـخ٢ُ ح١ٌُ ٣و٤ْ ٗ

ك٤ٚ حُِٕٔٔٔٞ ٓـظٔؼْٜ ػ٠ِ َٗع هللا طؼخ٠ُ ٝٓ٘ش ٗز٤ٚ ، كٜٞ ٣ٔظٜ٘ٞ ر٢٘ ح٬ٓ٩ّ ) حُز٤ض حُؼخُغ ( ٤ُو٤ٔٞح 

حُز٤ض حَُحرغ ( ٤ُزو٠ ١ٖٝ ح٬ٓ٩ّ ٓ٘ظَٜح  ) حُز٤ض حُظخٓغ ( ٣ٝطِذ ْٜٓ٘ ح٫ٓظزٔخٍ ك٢ حُيكخع ػٖ  َٗع هللا )

 ح١ُٖٞ ) حُز٤ض حَُحرغ (... رَ إ ًَ ر٤ض ك٤ٚ كذ ح١ُٖٞ ٝحَُؿزش ك٢ ػِٞ ُِٓ٘ظٚ .

ظ٠ْٜٜ٘ ــ ح٩ه٘خع حُٞؿيح٢ٗ : كوي كَى ٓ٘خػَ حُوّٞ ك٤ٖ أػِٖ إٔ حُؼيٝ ٛخؿْ ح١ُٖٞ ، ٝحٓظ٘لَْٛ ٝحٓ٘

ٝكَْٟٜ إٔ ٣ٔٞطٞح ك٢ ٓز٤َ ١ْٜٝ٘ ٝى٣ْٜ٘ ، ٝر٤ٖ ُْٜ ك٠َ ح١ُٖٞ ػ٠ِ حُٔٞح٤٘١ٖ ، ٝه٤َْٛ ر٤ٖ حُٔٞص 

َٗكخء ٝر٤ٖ حُل٤خس أػِحء أكَحٍح  ، ٝٝٛق حُٔ٘خكل٤ٖ ػ٘ٚ رخ٧ٓخٗش ٝحُطٜخٍس ٝح٩ه٬ٙ  َّٝٗ٘غ ػ٠ِ حُـز٘خء 

 ح٣ٌُٖ ٣َٟٕٞ ػ٤ٖ حٌٍُ .

 انعاٚفح :

ح٫ٗظٔخء ا٤ُٜٔخ ، ٝهي طليػ٘خ ػٖ أػَٛخ ك٢ ح٧كٌخٍ ك٤غ ٣يػٞ حُ٘خػَ ا٠ُ رٌٍ حُـخ٢ُ ؿ٤خٗش رلذ حُي٣ٖ ٝح١ُٖٞ ٝ

 ٝحُ٘ل٤ْ ك٢ ٓز٤َ ح١ُٖٞ ٝح٬ٓ٩ّ ، ٤َ٘٘ٓٝ ــ إ ٗخء هللا ــ ا٠ُ أػَٛخ ك٢ حُظ٣َٜٞ ٝحُظؼز٤َ .

 : حٓظؼخٕ حُ٘خػَ ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ػخ١لظٚ حُٜخىهش رخُو٤خٍ حُـِث٢ : انرٕٕٚه

 ٝحُيػٞس اُىخُـخ٣ِٛش ُِوظخٍ     حُٜٞحٍّ : ً٘خ٣ش ػٖ اػخٍس حُلٔخٓش كل٢ هُٞٚ : ح٠ٗٞح

 ك٤َٟش حُوظخٍ ػ٠ِ ًَ رخُؾ ػخهَ .ٝك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ : ً٘خ٣ش ػٖ 

 ٝك٢ حُز٤ض حُؼخُغ : ً٘خ٣ش ػٖ حُظؼزجش حُؼخٓش .

 ٝك٢ حُز٤ض حُوخْٓ ) ُزٔٞح حٌُل٘خ ( ً٘خ٣ش ػٖ ح٫ٓظؼيحى ُِـٜخى كظ٠ حَُٜ٘ أٝ حُٔٞص 

 حٌُ٘خ٣خص ــ حٌُؼ٤َس ــ طيٍٝ كٍٞ ٓؼ٠٘ ٝحكي ٝٛٞ حُـٜخى ٝحُظ٠ل٤ش .ٝٓؼظْ 

 ٝح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ ) ُزْ حُؼخٍ(  ؿَٟٜخ حُز٬ؿ٢ حُظ٘ل٤َ ٖٓ حُـزٖ ٝحُظوخػْ ػٖ حُـٜخى .

 ٝح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ هُٞٚ ) ٣ٌ٘ق حُـْ ( ؿَٟٜخ حُز٬ؿ٢ ر٤خٕ ٍَٟٝس طط٤َٜ حُز٬ى ٖٓ ح٧ػيحء .

 و٠٘ حُز٠ِ ( حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ؿَٟٜخ حُز٬ؿ٢ ىٝحّ حُؼِ ٝحُٔ٘ؼش . ٝهُٞٚ ) ٫ ط

 ٝح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ًٌُي ك٢ هُٞٚ : طؤي حُلظ٘خ : ك٤غ ٗزٚ حُلظٖ ر٘خٍ طؤي ٤ُيٍ ػ٠ِ ػظ٤ْ هطَٛخ . 

ٝك٢ حُلؼَ ) طؤي ( حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ك٤غ ٗزٚ حُو٠خء ػ٠ِ حُلظٖ ربهٔخى حُ٘خٍ ٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢ ر٤خٕ أ٤ٔٛش 

 ُو٠خء ػ٠ِ حُلظٖ .ح

ٝح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش ك٢ هُٞٚ ) ؿٜ٘خ  ( ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ػَ٘ ك٤غ ٗزٚ ٓـي حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رخُـٜٖ ، 

 كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ٤٘٤َُ ا٠ُ أ٤ٔٛظٜخ ر٤ٖ ح٧ْٓ .
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ٝحُـَٝ حُز٬ؿ٢  ٝحُظ٘ز٤ٚ ك٢ هُٞٚ : ػخٍ ح٣ُِٜٔش ك٤غ ٗزٚ ح٣ُِٜٔش رخُؼخٍ ، كؤٟخف حُٔ٘زٚ رٚ ا٠ُ حُٔ٘زٚ ،

 حُظ٘ل٤َ ٖٓ حَُٜٝد ٖٓ حُٔؼًَش .

ٝحُظ٘ز٤ٚ ًٌُي ك٢ هُٞٚ : ٗزغ حُؼ٬ ك٤غ أٟخف حُٔ٘زٚ ا٠ُ حُٔ٘زٚ رٚ ُظؼظ٤ْ حُؼ٬ ٝحُلٞ ػ٠ِ حُظٔٔي رخُٔـي 

 ًٔخ ٣لظخؽ حَُٔء ا٠ُ حُٔخء .

، ًَٝٙ حُـزٖ ٓز٠ُِٚ٤ حُزٌٍ ك٢ ٌٝٛٙ حٍُٜٞ حُـِث٤ش حُظ٢ ًًَٗخ رؼ٠ٜخ طٞٛق ػخ١لش كذ ح١ُٖٞ ٝحُيػٞس ا

 ٝػخٍ ح٣ُِٜٔش .

ُْٝ ٣وَ حُ٘ٚ ٖٓ ٍٛٞس ٤ًِش ٓزٔطش طظَٜ ك٢ ط٣َٜٞ ُكق حُـ٤ٖ ُِيكخع ػٖ ح١ُٖٞ ٍٝى ح٧ػيحء ، ٝطؼَٔ 

 ــ ٓغ حٍُٜٞ حُـِث٤ش ــ ػ٠ِ ط٤ٟٞق حُؼخ١لش .

 ٣ٝوٜي رٜخ : ٝكيس حُٟٔٞٞع ٝٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ : انٕؼكج انعٕٙٚح :

٤ٗش ٓظللٜش ٨ُكٌخٍ طٟٞق طِِٜٔٔخ ٝحٍطزخ١ٜخ ، كخُ٘خػَ ٣٘خى١ أر٘خء أٓظٚ ٝكيس حُٟٔٞٞع : إ ٗظَس ٓظؤ

 ٤ُل٠ْٜ ػ٠ِ حُيكخع ػٖ ح١ُٖٞ كٌٜح ٝحؿزْٜ ، ٝهي حٓظؼخٕ رخُلٌْ ٤ُئ٣ي ٍأ٣ٚ .

 ٝهي ٣وٍٞ هخثَ : اٗ٘خ ٗٔظط٤غ حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ك٢ ح٧ر٤خص ، أٝ كٌف أكيٛخ ، كؤ٣ٖ حُظَِٔٔ ٝٓظخٗش حَُٔى ؟

أٗ٘خ ٗٔظط٤غ ًُي ، ٌُٖٝ ا٠ُ كٍي ٓخ ، ٧ٗ٘خ اًح ٗظَٗخ ربٓؼخٕ ا٠ُ حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ  ٝحُـٞحد : ٛل٤ق

٨ُكؼخُِِٔوطغ ) أ ( كبٗ٘خ ٗـي ٍرطخ  ه٣ٞخ  ُِٔؼ٠٘ : كخ٫ٓظ٘لخٍ ؿخء أ٫ٝ  ٝٛٞ ُِـ٤ٔغ ، ٝح٫ٓظٜ٘خٝ ٣ؤط٢ رؼيٙ ٝٛٞ 

ٌَُ حٌٍُحثغ ٝحُٔؼزطخص ، ٝٛ٘خ ٫ري ٖٓ أهٚ ٝرؼيٙ ٣ؤط٢ ىٍٝ حُوظخٍ ٝح٠ُ٘خٍ ، ػْ ٣ؤط٢ هُٞٚ )ٝحٓظٌ٘لٞح( ٓخىح  

حُلٌٔش حُظ٢ ط٢ٜ٘ أ١ طَىى ٝطزخ١ئ ٝأه٤َح  حُيػخء ُٚ رخَُٜ٘ ، ػْ طؤط٢ أر٤خص حُٔوطغ ) د ( ُظٌٍَر٤خٕ ُِٓ٘ش 

 ح١ُٖٞ ٝطؤ٤ًي حُيكخع ػ٘ٚ .

ح١ُٖٞ ٝح٫ٗظٔخء ٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ : حُؼخ١لش ٝحكيس ك٢ ؿ٤ٔغ أر٤خص حُو٤ٜيس طؼزَ ــ ًٔخ ًًَٗخ ــ ػٖ ح٫ُٞء ٌُٜح 

 ا٤ُٚ ، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٍكؼش ٗؤٗٚ .

 ٝرٌٜح ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ُِو٤ٜيس ٌٓظِٔش كٌَس ٝٝؿيحٗخ  .

حُظؼز٤َ : ٝػخء ُِٔؼخ٢ٗ ٝحُؼخ١لش ، اً ٤ًق ٣َٞٛ حُ٘خػَ أكٌخٍٙ ٝأكخ٤ٓٔٚ إ ُْ ٣ٌٖ هخىٍح  ػ٠ِ ٤ٛخؿظٜخ 

 ٟٖٔ أُلخظ ٝؿَٔ ٓؼزَس ؟

رخُؼخ١لش ، كخُؼخ١لش ــ أ٠٣خ  ــ ط٠ؼق أٝ طوٟٞ رخُـَٔ ٝحُظَح٤ًذ ٝح٧ُلخظ حُظ٢ ٣ؼزَ رٜخ  كٌٔخ إٔ ح٧ُلخظ طظؤػَ

حُ٘خػَ ، كبٕ ًخٕ حُٔزي ٟؼ٤لخ  ٟؼلض  حُؼخ١لش ، ٝإ ًخٕ ٓ٘خٓزخ  ه١ٞ ح٣٩لخء ه٣ٞض حُؼخ١لش ٝٛخٍص أػظْ 

 طؤػ٤َح  ك٢ ٗلْ حُوخٍة  .

 ٝحُظَح٤ًذ ٢ٛٝ ًؼ٤َس ًؼ٤َس ، أًًَ رؼ٠ٜخ : ح٧ُلخظ ح٬ُٔثٔش : أكِق حُ٘خػَ ك٢ حهظ٤خٍ أُلخظٚ
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، ، حٓظ٠ٜ٘ٞح  ػيٝ هللا ، حُٜٞحٍّ كل٢ حُلغ ػ٠ِ حُـٜخى ٓؼ٬  : ٣ؤط٢ حُ٘خػَ رخٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش ٓؼَ : حٓظ٘لَٝح 

ح٧َٛ ٝحٌُٖٔ ، َٗم ، طؤي ، هَ ػ٤٘خ  ١ٝذ ٗلٔخ  ، ٤١ذ حُؼ٘خء .. ٌٝٛٙ ح٧ُلخظ ؿُِش ه٣ٞش حُـَّ ط٘خٓذ كٌَس 

 .حُ٘ٚ 

 حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش :

أ ــ حُِلظ٤ش : ٖٓ ػخىس حُ٘ؼَحء حُزيء رخُظ٣َٜغ ، ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ، ًٔخ ِٗلع كٖٔ حُظو٤ْٔ 

ك٢ حُ٘طَ ح٧ٍٝ ٖٓ حُز٤ض ح٧ه٤َ ٓٔخ ٣ٌٔذ حُز٤ض ؿَٓخ   ٤ٓٞٓو٤خ  ُط٤لخ  ، ِٝٗلع ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ ك٢ 

خرغ ػَ٘ ، ٝطٌَحٍ ُٕٝ ح٧َٓ ) حٓظلؼِٞح ( ك٢ هُٞٚ : حٓظ٘لَٝح حٓظ٠ٜ٘ٞح حٓظوظِٞح ح٧ر٤خص : حُٔخرغ ٝحُؼخٖٓ ٝحُٔ

 حٓظٌ٘لٞح .

د ــ حُٔؼ٣ٞ٘ش : ِٗلع َٓحػخس حُ٘ظ٤َ ٓؼَ : ح٠ٗٞح حُٜٞحٍّ ٝحكٔٞح ح٧َٛ ٝحٌُٔ٘خ ، ٖٓ ٣ٌٖٔ حُزيٝ ٝح٣ٍ٧خف 

 ٝحُٔيٗخ ، ح٧ٍٝ ٝح٧ًٞحٕ ٝحُِٓ٘خ ، 

ََّ ١ٝذ ، كٔي ٝحُظَحىف ٝحُِٔحٝؿش : ى٣ٖ هللا ٝ حُٔ٘٘خ ، حُِٝحٍ ٝحُز٠ِ ٝحُل٘خء ، حُلٜخكش ٝحُظز٤خٕ ٝحُِٖٔ ، كو

 ٝػ٘خء ..

 ٝحُطزخم ك٢ هُٞٚ : ٗؤٟ ٝىٗخ ، حُزيٝ ٝحُٔيٕ ، ًَحٓخ  ٝأ٫ًء ، حَُٔ ٝحُؼِٖ ..

ٌٝٛٙ حُٔلٔ٘خص حُٔؼ٣ٞ٘ش ٟٝلض حُٔؼ٠٘ ٝٗل٘ض حُؼخ١لش ، ٝهي ًخٗض حُٔلٔ٘خص ر٘ٞػ٤ٜخ َٓ٘هش ػل٣ٞش ٫ أػَ 

 ٤ٜخ ُِظٌِق ٝحُٜ٘ؼش .ك

 ح٧ِٓٞد : 

 ٣ـِذ ػ٠ِ حُ٘ٚ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ ٧ٗٚ ىػٞس ا٠ُ حُـٜخى ٝهظخٍ ح٧ػيحء .

كل٢ هُٞٚ ٣خهّٞ : ٗيحء ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ حُظ٘ز٤ٚ ، ٝك٢ هُٞٚ : ح٠ٗٞح ٝحكٔٞح : أَٓ ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ حُلغ 

حٓظٌ٘لٞح : أَٓ ُِ٘ل٢ ٝح٩ٌٗخٍ .. ٝح١َُ٘ ٝحٓظٜ٘خٝ حُْٜٔ ، ًٌُٝي : حٓظ٠ٜ٘ٞح ٝحٓظ٘لَٝح ٝحٓظوظِٞح .. ٝهُٞٚ 

ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ هَؽ ا٠ُ حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى ، ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ هُٞٚ : أ١ ك٤خس ١ٌُِ ؿزٖ : هَؽ ا٠ُ حُ٘ل٢ .  

ٝحُؤْ : طخا ُظؤ٤ًي حُٔؼ٠٘ ٝط٤َٓوٚ ك٢ حُ٘لْ ، ٝح١َُ٘ ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ػَ٘ هَؽ ا٠ُ ح٩ٌٗخٍ ، ٝح١َُ٘ 

َ هَؽ ا٠ُ طؤ٤ًي حُليحء ، ح٧َٓ ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ ) هَ ػ٤٘خ  ، ١ذ ٗلٔخ  ، ػٖ أريح  ( ُِظ٢٘ٔ ك٢ حُز٤ض حُٔخرغ ػ٘

 ٝحُظَؿ٢ .

 أٓخ ح٧ِٓٞد حُوز١َ كوي ؿخء ٓئًيح  ىٍٝ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ :

 كل٢ هُٞٚ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ : إ حُؼيح هي ٛخؿٔٞح ح١ُٖٞ : ط٘ز٤ٚ ا٠ُ هطٍٞس ح٧َٓ ، ٝهي حٓظويّ حُ٘خػَ أىٝحص

 حُظ٤ًٞي ُٔخ ٨َُٓ ٖٓ أ٤ٔٛش 
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ٝك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُٔخرغ ٝحُؼخٖٓ كٌْ ك٤ٜخ ٜٗق ٝاٍٗخى ، ٝحُز٤ض حُظخٓغ ُِيػخء ، ٝحُز٤ض حُلخى١ ػَ٘ ٩ظٜخٍ حُلذ 

 ٝحُظوي٣َ .

ه٬ٛش ح٬ٌُّ : إ ح٧ِٓٞد ر٘و٤ٚ ًخٕ ٓ٘لؼ٬  رخُؼخ١لش حُو٣ٞش ُِ٘خػَ طـخٙ ١ٝ٘ٚ ، ًٝخٕ ًٌُي كخػ٬  رٜخ ُحى 

 ٝٗزٞرٜخ .ٖٓ أٝحٍٛخ 

 حُو٤ٜيس حُوخٓٔش : 

٣وٍٞ حُ٘خػَ ح١َُٜٔ أكٔي حٌُخٗق 
ٔ
ٖٓ ه٤ٜيس رؼ٘ٞحٕ ) حُلَد حُؼؼٔخ٤ٗش ح٣٩طخ٤ُش (  

ٕ
ٓخهَح  ٖٓ ح٣٩طخ٤٤ُٖ  

 ّ كَىْٛ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٝأَٛ حُز٬ى ػ٠ِ أػوخرْٜ : 1ٔٔٔح٣ٌُٖ ٛخؿٔٞح ١َحرِْ ح٤ُِز٤ش ػخّ 

 ٚككككككككا مل نٔيـــككككككككـح ذطهثــككككككككـٌٕ أياَٛـــككككككككـا
 

ــككككككككككككككـانح ا أو ذطهثككككككككككككككٌٕ يَُٕـــككككككككككككككـا   ـرـ 
 

 ظ رـــككككككككـى ذعككككككككهٌٔ انؽكٚككككككككك ٔنؼرـــككككككككـى
 

 تؽكٚككـككككككككككـى فككككككككككٙ انٛـككككككككككـى ي هٕنُٛـــككككككككككـا 
 

 ٔنقٕرـــككككككككـى فٛككككككككّ ٌكككككككككانٖ فانقٕككككككككٕا
 

 فكككككككككككٙ انهٛهكككككككككككح انٍكككككككككككٕقاء يمتٕؼُٛـكككككككككككـا 
 

 نككككككك ٍ اٌــككككككككـرفىكى ٔـكككككككـهٛم ٌــككككككككـٕٛفكى  
 

 فهقككككككككككك ذثــــككككككككككـك ل وفـــككككككككككـهج ٔأَُٛـــككككككككككـا 
 

 يعهًككككككككككاخ شٛاتكــــككككككككككـى ٔإٌ اوقْركــككككككككككـى
 

 فهقكككككككككككك نثٍــكككككككككككـرى تعككككككككككككٍْ انطُٛــــكككككككككككـا 
 

ــــككككككككـى  ذٓرــكككككككـى عهككككككككٗ َٕؽا كـككككككككـى ٔأتٛرـ 
 

 فكككككككككككاٌٜ ذُٕكككككككككككؽكى ن)كككككككككككٗ انهايُٛـكككككككككككـا 
 

 ْكككككككاذٕا انكككككككم اب إنكككككككٗ انهٛكككككككٕز ففًٍكككككككح
 

 يُٓكككككككككككـى أتكككككككككككاقٔا يُككككككككككككـى ـًٍُٛـــكككككككككككـا 
 

 ٔاٌككككككككككرعًعٕا ؼٛراَكـككككككككككـى ٍَٔــككككككككككـٕنكى
 

 فانٕكككككككككككككككا كٌٔ ُْكككككككككككككككـا  يهذقثَٕــكككككككككككككككـا 
 

 ٔاٌككككككككركصهٔا انككككككككىاق انّككككككككٓٙ ف َكــــككككككككـى
 

 ٣ٌٔؼكككككككككككككككـى ٔانككككككككككككككىاق يأـٕلَٔــككككككككككككككـا 
 

 نكككككككى ٚثككككككك  يُٓــكككككككـى يعٍـــكككككككـه أٔ أعكككككككىل
 

 تعكككككككككككك انكككككككككككم٘ ـًُـكككككككككككـِٕ يُرٕهُٚـكككككككككككـا 
 

ــككككككككـى  فكهككككككككٕا يككككككككٍ انىقــككككككككـٕو إٌ ظأوذـ 
 

 ؼككككككككككككككك اٌٞككككككككككككككانٖ ٔاِهتٕاان ٍككككككككككككككهُٛا 
 

 ٔاٌككككككككركًهٕا انًكككككككككق انكثٛــــككككككككـه تفرٛككككككككح
 

 ْٛاتُٛــكككككككككككـاٌكككككككككككٛقٕا إنكككككككككككٗ انٓٛعـكككككككككككـاء  
 

 ٌكككككككًٕٛخ ـٕفكككككككاً ٚكككككككٕو ّٚكككككككٓك ْٕنٓكككككككـا
 

 يكككككككٍ نكككككككى ًٚكككككككد  قثكككككككم انقركككككككال ظَُٕككككككككا 
 

 انعٕ انعاو نٟتٛاخ :

ٌٛٙ ح٧ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيس ريأٛخ حُ٘خػَ رٔيف حُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ، ًحًَح  ك٤ٜخ طـٔغ ح٤ُِٖٔٔٔ كُٞٚ ، ١ٝخُزخ  ٓ٘ٚ 

ك٘ي حُـ٤ٕٞ ُوظخٍ ح٧ػيحء ، ك٬ ٣ئهٌ حُلن ا٫ رخُوٞس ، ٜٝٓخؿٔخ  ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣يَّػٕٞ حُٔي٤ٗش ْٝٛ ًثخد 

ٞس حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ رؼ٠ْٜ رزؼٞ ، ٓخىكخ  ٖٓ أٍَٓ ٣ِظٜٕٔٞ حُز٬ى ٝحكيس اػَ أهَٟ ، ٣ًٌَٝ ػ٬هش ح٧ه

                                                             
ٔ

 . 7ٖسبقت ترجمة الشاعر فً الباب األول ص    
ٕ

 هً تسعون بٌتاً ./  و 17ٔــ  1ٖٔدٌوان الكاشؾ ص /   
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حُِحى ا٠ُ ١َحرِْ ٝحٛلخ  ُئّ ح٣٩طخ٤٤ُٖ ك٢ ٛـْٜٞٓ ػ٠ِ ١َحرِْ ػْ حٗيكخٍْٛ ٝهي طًَٞح أِٓلظْٜ ١ٝؼخْٜٓ 

 ُِٔـخٛي٣ٖ .

 يعاَٙ اٞتٛاخ :

ؿِٜٝح أٗلْٜٔ ػيىح   ٠َّ٘ٓ حُط٤ِخٕ أٗلْٜٔ رخُل٤خس حَُؿ٤يس ك٢ ١َحرِْ ، كٔخ ٝؿيٝح ٟٓٞ حُٔٞص ٣ٔظوزِْٜ ، ُوي

ٝػيس ، كظ٘ظض ِْٜٗٔ ٟٝخع ٬ٓكْٜ .ُوي أٓو٢ حُٔـخٛيٕٝ ١خثَحطْٜ ٝأؿَهٞح ٓلْٜ٘ ، كِٔخ َٛرٞح كخُٝح ُحىْٛ 

 حُٞك٤َ ، ُٝجٖ ػخى ح٣٩طخ٤ُٕٞ رـٔٞػْٜ حُـل٤َس ُٔٞف ٣ِوٕٞ حُٔٞص حُِإحّ هظ٬  أٝ هٞكخ  ٖٓ حُوظَ .

 انعاٚفح :

و٣َش ٖٓ حُؼيٝ ح١ٌُ كٔذ هظخٍ أَٛ ١َحرِْ ِٗٛش رل٣َش ط٘ظ٢ٜ ك٢ طـِذ ػ٠ِ حُ٘ٚ ػخ١لش حُ٘ٔخطش ٝحُٔ

رٔخط٤ٖ ٤ُز٤خ ٝؿزخٍ رَهش ، كَأٝح أٗلْٜٔ هظ٠ِ أٝ أَٟٓ أٝ ٛخٍر٤ٖ ك٢ حُزلَ ٣٘خىٕٝ رخ٣َُٞ ٝحُؼزٍٞ ٝػظخثْ 

ٕ كَرخ  ؟!! كبٕ كٌَٝح  ْٞ رخُؼٞىس ح٧ٍٓٞ ، ٝػخ١لش حُِٜء ٝحُظلي١ : كوي ؿخءٝح رؼ٤خد ؿ٤َ ػ٤خد حُلَد ، َٝٛ ٣ِوَ

 ػخ٤ٗش ُْٝ ٣٘ظٜلٞح ك٤ِٔوٕٞ ٤َٜٓح  أٓٞأ ٓٔخ ٍأٝٙ ك٢ حُزَ ٝحُزلَ ٜٓٔخ ًخٕ ػيىْٛ ٝػيطْٜ .

 أػَ حُؼخ١لش ك٢ ح٧كٌخٍ :

ًًَٗخ ك٤ٔخ ٠٠ٓ إٔ حُؼخ١لش حُؼَٜ٘ ح٧ٍٝ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُ٘ؼ٣َش ٝػ٤ِٜخ طوّٞ حُو٤ٜيس ، ٝٛل٤ق إٔ حُلٌَ 

٣َ٘ف ػ٠ِ حُؼخ١لش ٣ٝٔ٘يٛخ ٣ٝليع حُظَِٔٔ ر٤ٖ حُٔ٘خػَ ك٤ـؼِٜخ طظطٍٞ ىحهَ ط٤ْٜٔ ٍٓٔٚ ُٜخ 
ٔ
، ا٫ إٔ  

ُ٘خّ ا٠ُ ؿٔخػخص ٓظزخ٣٘ش أٝ ٓظٞحكوش ك٢ حُلٌَ ٣ظؤػَ رٜخ أ٠٣خ  ، ٫ُٞٝ حُؼخ١لش ٓخطُٞيص ح٧كٌخٍ ٫ٝ حٗؤْ ح

 ح٧كٌخٍ حُظ٢ ٣ئٕٓ٘ٞ رٜخ ٣ٝ٘خكلٕٞ ػٜ٘خ .

 كؼخ١لش حُٔو٣َش ٝحُظلي١ ٛ٘خ كظوض حُٔؼخ٢ٗ حُظخ٤ُش :

ــ ط٠٘ٔ حُؼيٝ طلو٤ن أٓخ٤ٗٚ حُؼٌحد كٞهغ ك٢ َٗ أػٔخُٚ ٍٝأٟ حُٔٞص أٓخٓٚ ، ٝؿخء ٓظـزَح  رؤٓخ٤١ِٚ كؼخى ٣ـٍَ 

هٜٕٞ ٓٔظز٣َٖ٘ رخَُٜ٘ حُوخىّ كَهٜٞح ٌُٖٝ أُٔخ  ٖٓ َٓحٍس ح٣ُِٜٔش ، ٝطظزيٍ أ٣ًخٍ ح٣ُِٜٔش ، ٝؿخإٝح ٣َ

هؼوؼخص ح٬ُٔف ٝأ٣ُِ حُطخثَحص أ٤ٗ٘خ  ٝكَٔس ُٝكَس طوطغ أٗلخْٜٓ ... ٝطِىحى حُٔو٣َش ك٤ٖ ٣ئًي إٔ ِٓٔٔخ  

 ٝحكيح  ٣وظَ ػَ٘س ْٜٓ٘ ، ٝأْٜٗ ًثخد ؿخثؼش ُوٞح أٓٞىح  كخكظَٓظْٜ .

ش ٝحُظلي١ ا٠ُ ىٍؿش ػخ٤ُش ك٤ٖ ٣ئًي إٔ ٓخ ؿِزٞٙ ٖٓ ١ؼخّ ًؼ٤َ ًخٕ ٖٓ ٤ٜٗذ ٝطَطلغ كَحٍس حُ٘ٔخط 

حُٔـخٛي٣ٖ ٝإٔ ح٬ُٔف حٌُٔيّ حٗوِذ ػ٤ِْٜ ٬ٓكخ  ٣ز٤يْٛ ... ٝإٔ حَُٛزش ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ طلض ك٢ ػ٠يْٛ هزَ إٔ 

 ٣ِوْٞٛ ُٖٝ طـ٢٘ ػْٜ٘ كجظْٜ ٤ٗجخ  ُٝٞ ًؼَص .

حُو٣ٞش ، ٝٓخ ًخٗض ُظٌٕٞ ٌٌٛح ا٫ ٧ٕ ٍٝف حُ٘خػَ ًخٗض طٜذ ٗخٍح  أٍأ٣ض ا٠ُ ح٧كٌخٍ حُو٣ٞش ُٝيطٜخ حُؼخ١لش 

 ػ٠ِ أػيحثٚ .

                                                             
ٔ
 / م دولة اإلمارات العربٌة المتحدة . 9ٙـ  9٘النقد األدبً  الطبعة الثامنة عشرة للعام الدراسً /  
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 ــ أػَ حُؼخ١لش ك٢ حُظ٣َٜٞ :

حطلخى حُؼخ١لش رخُٟٔٞٞع ٣ـ٤َ ٓؼخُٔٚ حُٞحهؼ٤ش ٣ٝؼط٤ٚ أرؼخىح  ٝٛلخٍص ؿي٣يس  ، ٌٝٛٙ حُٜلخص حُـي٣يس ٖٓ ٛ٘غ 

ػخ١لش حُو٤خٍ ، ؿ٤َ إٔ حُو٤خٍ ٫ ٢٘٘٣ ُظٍٜٞ ح٤ٗ٧خء ريٕٝ 
ٔ
 كَٜ أػَص حُؼخ١لش ك٢ حُو٤خٍ ؟ 

 إ ٗظَس ىه٤وش ك٢ حُو٤خٍ حُ٘ؼ١َ طئًي كو٤وش ًُي :

كبٗ٘خ َٟٗ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ : ؿجظْ طـَٕٝ حُلي٣ي : ً٘خ٣ش ػٖ حُظ٤ْٜٔ ٝحُظلخإٍ . ٍٝكظْ رلي٣يًْ ٓـ٤ُِٖٞ : ً٘خ٣ش 

هٜٞح ٌٓرٞك٤ٖ : ً٘خ٣ش ػٖ ٓو٣َش ػٖ حٌٍُ ٝحُؤخٍس ، ٍٝهٜظْ ٌٓخٍٟ : ً٘خ٣ش ػٖ ح٫ٓظٜخٗش رـ٤َْٛ ، ٝحٍ

 حُ٘خػَ ٓٔخ أٛخرْٜ ، ٝحُٜخثيٕٝ َٓطوزٕٞ : ً٘خ٣ش ػٖ حٓظؼيحى حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝأَٛ ١َحرِْ ُِوظخٍ .

َٟٝٗ ح٫ٓظؼخٍحص ك٢ : حٓظلًِْ ٤َِٛ ح٤ُٔٞف : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ؿَٟٜخ حُز٬ؿ٢ ط٤ٟٞق ُئّ ح٧ػيحء ، ٝك٢ : 

ْؼـِٔخص ػ٤خرٌْ : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش َٓ ؿَٟٜخ ط٤ٟٞق كوَْٛ حُِحثق ، ُزْ حُط٤ٖ : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ط٤َ٘  حُىٛظٌْ 

 ا٠ُ ٜٗخ٣ظْٜ ح٤ُٔجش .

ٝك٢ هُٞٚ : حٌُثخد ٝح٤ُِٞع : حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ؿَٟٜخ ؿؼَ حُٔ٘زش ٗلْ حُٔ٘زٚ رٚ ُز٤خٕ ٓيٟ هٞس ح٤ُِٖٔٔٔ 

ًِٞح ٖٓ حُِهّٞ ٝحَٗرٞح ٝهيحع حُط٤ِخٕ ، ٝهُٞٚ : ك٤ظخٌْٗ ًٍْٝٗٔٞ : طيٍ ػ٠ِ حُٔلٖ ٝحُطخثَحص ، ٝهُٞٚ : 

 حُـ٤ِٖٔ : ٗزٚ حَُٔحٍس ٝح٠ٓ٧ رخَُٔحٍس ٝحُِهّٞ ٝكٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ٤٘٤َُ ا٠ُ َٓحٍس حُ٘ظ٤ـش .

 ٝحُظ٘ز٤ٚ ك٢ هُٞٚ : ٤َِٛ ح٤ُٔٞف طزيٍ ُكَس ٝأ٤ٗ٘خ : ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢ ط٤ٟٞق ٓٞء حُٔ٘وِذ .

َ ػ٘ٚ ٜٓزٞؿش رِٞٗٚ ، ٤ُْ ك٤ٜخ ٓزخُـش أٝ ط٣َٜٞ ، رَ ؿخءص ًَ ٌٛٙ حٍُٜٞ طظلخػَ ٓغ حُـٞ حُ٘ل٢ٔ ٝطؼز

 ػل٣ٞش ؿ٤َ ٓظٌِلش .

 أػَ حُؼخ١لش ك٢ حُظؼز٤َ :

طلَٝ حُؼخ١لش حٓظويحّ ًِٔخص هخٛش طؼزَ ػٜ٘خ 
ٕ
 ، كَٜ ًخٗض ح٧ُلخظ ٓ٘خٓزش ُؼخ١لش حُ٘ٚ ؟ 

، ٌٓرٞك٤ٖ ، ح٤ٗ٧ٖ ، حُط٤ٖ ، ُظ٠ ، أ ــ إ ٗظَس ا٠ُ ح٧ُلخظ حُظخ٤ُش ) هظخُش ، ٕٓ٘ٞ ، كي٣ي ، ح٤ُِِش حُٔٞىحء 

ًثخد ، ٤ُٞع ، أرخىٝح ، ك٤ظخٕ ، ٍٗٔٞ ، ٬ٓف .. ٝؿ٤َٛخ ًؼ٤َ ( ط٣َ٘خ أٜٗخ ٓ٘خٓزش ُِؼخ١لش ًٔخ  ٤ًٝلخ   ، ٝٓظؤػَس 

رٜخ ، ٝطيٍ ػ٠ِ هيٍس حُ٘خػَ ك٢ حٓظ٬ى ٗخ٤ٛش حُِـش ٝحٓظؼٔخٍ ك٤ِٜظٚ حُِـ٣ٞش حُؼَس ، ٝكٖٔ حٓظويحٜٓخ ُظؼزَ 

 حُظ٢ طٍٔٞ ك٢ ٗلٔٚ طـخٙ ح٧ػيحء . ػٖ حُؼخ١لش

 د ــ َٝٛ حٓظويّ أُلخظخ  ا٣لخث٤ش :

 إ ٗظَس كخكٜش ــ ًٌُي ــ طٟٞق ٛلش ًُي :

                                                             
ٔ

 . 77المصدر السابق ص    
ٕ

 . 77نفس المصدر السابق ص    
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كٌِٔش طـَٕٝ : طٞك٢ رٌؼَس حُؼيس ٟٝوخٓظٜخ ، ًِٝٔش ٓـ٤ُِٞ٘خ : طٞك٢ رخٌُُش ٝح٫ٌٗٔخٍ ، ٝح٤ُِِش حُٔٞىحء : 

ًٌُٝي ًِٔش ٌٓرٞك٤٘خ ، ًِٝٔش ٓؼِٔخص : طٞك٢  طٞك٢ رليحكش ٜٓخد ح٧ػيحء ٤ٟٝخع ٍٗخىْٛ ٝطوزطْٜ ،

 ربػـخرْٜ ر٘لْٜٞٓ ٝحُظَكغ ػ٠ِ ؿ٤َْٛ ، ًِٝٔش حُط٤ٖ : طٞك٢ رخٌٍُ ٝحُؼخٍ ٝحُٔٞص ىٕٝ ًَحٓش ...

إ ٌٛٙ حٌُِٔخص ٝؿ٤َٛخ أُوض ظ٫٬  ٍٓٔض ٍٛٞس ُِ٘ؼٍٞ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس ، ٝأػخٍص ك٢ حُ٘لْ ٓؼخ٢ٗ 

ٔخ ِٗلظٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٓٞٓوخ ح٧ُلخظ ح٣٩لخث٤ش ًؼ٤َس ٫ ٗـيٛخ ك٢ حُٔؼخؿْ ، اٗ
ٔ
 . 

ؽ ــ ُِزي٣غ ٤ٜٗذ ٝحكَ ك٢ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ًٔخ ك٢ ًَ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ، كوي أًؼَ حُ٘خػَ ٜٓ٘خ ىٕٝ طٌِق ، كخُٔو٣َش 

ٝحُظلي١ ٣ظطِزخٕ حُٔوخرِش ٝحُظ٠خى ٝح٤ُٓٞٔوخ حُِلظ٤ش ٝحُـ٘خّ ٝٓخ ا٠ُ ًُي ٖٓ أٗٞحع حُزي٣غ ، ُظظـْٔ حُؼخ١لش 

 لؼَ حُوخٍة رٜخ :ك٤٘

ــ أٓخ حُـ٘خّ ح١ٌُ ٛٞ ًخُـَس ك٢ ٝؿٚ حُلَّ 
ٕ
كوي ٍٝى ك٢ هُٞٚ ) أٓخ٤ٗخ  ٝٓ٘ٞٗخ  ( : ؿ٘خّ ٗخهٚ أػط٠ ؿَٓخ   

 ٤ٓٞٓو٤خ  .

ــ ٝح٩ٍٛخى 
ٖ
ٝٛٞ ًؼ٤َ ك٢ حُ٘ٚ :  ًظٞهغ ًِٔش )ٓ٘ٞٗخ ( رؼي ًِٔش ) أٓخ٤ٗخ (  ٝٓـ٢ء ًِٔش ) ٌٓرٞك٤٘خ ( رؼي  

هُٞٚ  ) ٍٝهٜظْ ك٤ٚ ٌٓخٍٟ كخٍهٜٞح ( ، ٝٓـ٢ء ًِٔش   أ٤ٗ٘خ ( رؼي ًِٔش ) ُكَس ( ، ٝٓـ٢ء ًِٔش ) ه٤ٔٔ٘خ ( 

 ٖٓ حُِهّٞ ( .رؼي هُٞٚ ) هٔٔش ( ، ٝٓـ٢ء هُٞٚ )حَٗرٞح حُـ٤ِٔ٘خ ( رؼي هُٞٚ ) ًِٞح 

ــ َٓحػخس حُ٘ظ٤َ : ٝٛٞ إٔ ٣ـٔغ حُ٘خظْ أٝ حُ٘خػَ أَٓح  ٓغ ٓخ ٣٘خٓزٚ ىٕٝ  ًًَ حُظ٠خى ُظوَؽ حُٔطخروش 
ٗ
َٝٗحٙ  

 ك٢ هُٞٚ : 

 ٔاٌككككككككككركصهٔا انككككككككككىاق انّككككككككككٓٙ فكككككككككك َكى
 

 ٌٔككككككككككككككككك٣ؼكى ٔانكككككككككككككككككىاق يأـٕلَٔكككككككككككككككككا  
 

 كِٔخ ًًَْٛ أػوزٚ رٔخ ٣ظؼِن رْٜ ٖٓ ٬ٓف ُٝحى .

 حُِهّٞ  ٣ٔظظزغ هُٞٚ : ٝحَٗرٞح حُـ٤ِٖٔ .ٝ هُٞٚ : ًِٞح ٖٓ 

 ــ ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ : ٝٗـيٙ ك٢ حُز٤ض حُظخ٢ُ :

 ْكككككككاذٕا انكككككككم اب إنكككككككٗ انهٛكككككككٕز ففًٍكككككككح
 

 يكككككككككككككُٓى أتككككككككككككككاقٔا يكككككككككككككُكى ـًٍككككككككككككككُٛا 
 

ــ حُطزخم ٝحُٔوخرِش : ٝٛٞ ًؼ٤َ ٣ٝٔظؼَٔ ُظ٤ٟٞق حُلٌَس ٓؼَ : ) أٓخ٤ٗخ  ٝٓ٘ٞٗخ (   ، ) ؿجظْ ٍٝكظْ ( ، ٝهُٞٚ : ) 

هٜظْ ٌٓخٍٟ ٍٝهٜظْ ٌٓرٞك٤ٖ ( ، ٝهُٞٚ : ) ٓؼِٔخص حُؼ٤خد ٝػ٤خد حُط٤ٖ ( ، ٝهُٞٚ ) حٌُثخد ٝح٤ُِٞع ٍ

 ٝحُل٤ظخٕ ٝحٍُ٘ٔٞ : ك٢ ح٧ٍٝ  ٝحُٔٔخء ( 

                                                             
ٔ

 . 1٘المصدر السابق ص    
ٕ
 للدكتور بكري الشٌخ أمٌن . ٕٖٔالبالؼة العربٌة ) علم البدٌع ( ص  
ٖ

ٌُـجَعل قبل العجز من الفقرة أو البٌت ما ٌدل على تمامه إذا ُعـِرفت القافٌة  1ٔالمصدر السابق ص    وٌقول الدكتور بكري الشٌخ أمٌن فً تعرٌفه : ) أن 
 أو الوزن .

 . ٘ٙحُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ   ٗ
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ــ حُِٔحٝؿش ٝحُظَحىف : ُظو٣ٞش حُٔؼ٠٘ ٝط٤ٟٞق حُٔزْٜ : ًوُٞٚ ) حُِكَس ٝح٤ٗ٧ٖ ( ٝهُٞٚ ) طخٙ ٝأر٠ ( ٝهُٞٚ ) 

 ٓؼَٔ أٝ أػٍِ ( ..

 ح٧ٓخ٤ُذ : 

ُؼَ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ ؿخء ٓٔخ٣ٝخ  ٨ُِٓٞد حُوز١َ ك٢ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ٧ٕ ػخ١لش حُظلي١ ٝحُ٘ٔخطش ٝحُٔو٣َش 

 طظطِذ ط٣ٞ٘غ ح٧ٓخ٤ُذ .

ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ : ٗـي حُ٘يحء ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ) ٣خأَٛ ٍٝٓش ( ُِظلي١ ٝٗـي ح٫ٓظلٜخّ ٓلٌٝف حُِٜٔس ) 

٤ض حُؼخُغ ٗـي ح٧َٓ ) حٍهٜٞح ( ُِ٘ٔخطش ، ٝك٢ حُز٤ض حَُحرغ ٗـي حُؤْ ٝؿٞحرٚ ططِزٕٞ ( ُِٔو٣َش ، ٝك٢ حُز

ُِٔو٣َش ٖٓ ٓٞء حُٔ٘وِذ ، ًٌُٝي ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ . أٓخ حُطِذ كل٢ ح٧ر٤خص حُٔخرغ ٝحُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ ) ٛخطٞح ، 

 ٝحُؼخ٢ٗ ػَ٘ .حٓظـٔؼٞح ، حٓظٌؼَٝح ( كِِظلي١ ٝح٫ٓظٜخٗش ، ًٌُٝي حُطِذ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُلخى١ ػَ٘ 

أٓخ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ك٘ـي ح٫ٓظِٜحء ك٢ حُز٤ض ٝحُظٞر٤ن ك٢ حُز٤ض حُٔخىّ ُْٝ ٣وَؽ حُوزَ ا٠ُ ؿَٝ ر٬ؿ٢ 

 ؿ٤َ ح٩كخىس ك٢ حُز٤ض حُؼخَٗ ، أٓخ ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ كبٗ٘خ ٗـي حُظلي١ ٝحُظ٤ْٜٔ .

 أػَ حُؼخ١لش ك٢ ح٤ُٓٞٔوخ :

رظلؼ٬٤طٚ حُٔظش ) ٓظلخػِٖ ( ٣ؼط٢ حُ٘خػَ ٓيٟ ٝحٓؼخ  ٝٗلٔخ  ٬٣ٞ١  ــ حُُٕٞ : إ حهظ٤خٍ حُزلَ حٌُخَٓ 

 ُِظؼز٤َ ػٖ ح٧كٌخٍ حُٔ٘ٞرش رؼخ١لظٚ حُٜخىهش حُو٣ٞش ٝٓـخ٫  ٓٔظيح  ٩ظٜخٍ ٓو٣َظٚ ٝطلي٣ٚ .

ــ حُوخك٤ش : حُٕ٘ٞ ر٤ٖ ٓي٣ٖ ك٤ٜخ حٗلٔخف ٝحٗلظخف ٣ٌٛذ حُ٘لْ ٣َٓؼخ  ، كِٞ ًخٗض حُؼخ١لش أ٤ٗ٘خ  ٝكِٗخ  أٝ 

ٞهخ  ٝك٤٘٘خ  ٌُخٕ حهظ٤خٍٙ ٓٞكوخ  أًؼَ ، ٌُٖ حُؼخ١لش ٛ٘خ ػخ١لش كٔخٓش ٝهٞس ٝطلي ، ُٝؼَ كَف حُزخء ــ ٗ

ٓؼ٬  ــ روٞطٚ ، أٝ حَُحء رظٌَحٍٙ أٝ ح٤ُٖٔ ٝحُٜخى رٜل٤َٛٔخ أٝ حٌُخف ٝحُوخف رٔوَؿ٤ٜٔخ ًخٗض ٓ٘خٓزش 

 أًؼَ ،

خُغ ٝحَُحرغ ٝحُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ اً طٔٔغ ٛل٤َ ح٤ُٖٔ ح٤ُٓٞٔوخ حُيحه٤ِش حُظخَٛس : ٝحٟلش حُٔؼخُْ ك٢ حُز٤ض حُؼ

ٝحُٜخى ًٝؤٗٚ ٣ٞك٢ رٜٞص حُٔؼًَش ٤َِٛٝ ح٤ُٔٞف .. أٓخ ح٤ُٓٞٔوخ حُول٤ش كبٜٗخ طزيٝ ٝحٟلش ك٢  حُؼخ١لش 

 حُٜخىهش ٓغ حٍُٜٞ حُٔظ٘خٓوش ٝح٧كٌخٍ حُٔظ٬كوش ٝحُٔلٔ٘خص حُٔؼ٣ٞ٘ش حُٔظؼيىس .

ٛخ ٓئٍهٞ ح٧ىد ػ٠ِ  1ٗ1ٔــ  117ٔ/ رو٢ إٔ ٗوٍٞ : ُٝي ٌٛح حُ٘خػَ ٝٓخص ك٢  / ّ  ٢ٛٝ حُلوزش حُظ٢ ٣ؼيُّ

ََّ هٜخثيٙ حُظ٢ هخُٜخ ًخٗض ك٢ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝكَٝرْٜ ، ًٝخٕ ٣ؼِٖ ٫ٝءٙ  أٜٗخ ٖٓ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ٓغ إٔ ؿ

 ٝحٗظٔخءٙ ا٤ُْٜ ، ٌٝٛح ٓخ ىكؼ٢٘ ا٠ُ ؿؼِٚ ٖٓ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ . 

 انقٕح فٙ ِعه انؽهٔب انعصًاَٛح :

ظؼَٟ٘خ ٗؼَ حُلظٞف حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ حُزخر٤ٖ حُٔخرو٤ٖ أُٔل٘خ ا٠ُ إٔ ُِوٜش ٝؿٞىح  ِٓٔٞٓخ  ك٤ٚ ، ُٝؼَ ًُي ك٤ٖ حٓ

 ػخثي ا٠ُ ٓخ ٢ِ٣ :
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ــ إ حُلَٝد ًخٗض ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٓظؼخى٤٣ٖ أكيٛٔخ ػ٠ِ كن ٝحُؼخ٢ٗ ػ٠ِ رخ١َ ، ٝحُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٓلخٍرٕٞ  ٔ

اَٛحٍ ٖٓ حُطَك٤ٖ حُٔظلخٍر٤ٖ ػ٠ِ حَُٜ٘ ٌٓ٘ إٔ ِٝؿيٝح ا٠ُ إٔ ٓوطض ىُٝظْٜ . ٝهي ًخٕ ٛ٘خى 

ٝحٓظؼيحى ُٚ حٓظؼيحىح  ٓخى٣خ  ٝٓؼ٣ٞ٘خ  ٣ٍٜٞٛٔخ حُ٘خػَ ٩ظٜخٍ ٌُس حَُٜ٘ ػ٘ي حُٔ٘ظ٣َٜٖ ، كٌخٗض حُوٜش 

 أٟٝق ٣َ١ن ا٠ُ ًُي .

 ــ إ حُوٜش ك٢ ٗؼَ حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش حٓظيحى ُِوٜش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ ػٍٜٞٙ حُوي٣ٔش .  ٕ

ؼَحء هٜٚ حُلَٝد رٌَ٘ ٓلَٜ ، كٞؿيص ٓط٫ٞص هي طظـخُٝ ٓجش ر٤ض ، ٝهي طٌٕٞ حُوٜش ٝهي ط٘خٍٝ حُ٘

ه٤َٜس ٓظٞكَس حُؼ٘خَٛ ٟٖٔ هٜخثي ًحص أؿَحٝ ٓظؼيىس ، ٝهي طؤط٢ ك٢ هخُذ هٜش ؿ٤َ ٌٓظِٔش حُؼ٘خَٛ ك٢ 

 ٓؼَٝ حُٔي٣ق أٝ حُٜـخء كظٌٕٞ ؿِءح  ٖٓ ه٤ٜيس ًحط٤ش :

: أٍؿُٞس ٖٓ حُ٘ؼَحء ، ٌُٖ أ١ُٜٞخ ٝأٜٛٔخ ك٢ ٗؼَ حُؼي٣ي ــ حُوٜش حُ٘ؼ٣َش حُٔطُٞش : ٍأ٣٘خٛخ ٔ

حُ٘خػَ ح٤ُٔي كظق هللا حُظ٢ ٓيف ك٤ٜخ ح٣َُُٞ ك٤ٖٔ حُـ٢ِ٤ِ 
ٔ
، حُظ٢ طؼي ٓطُٞش  

ٕ
ىه٤وش حُٞٛق ، ٝحٟلش   

حُؼ٘خَٛ حُو٤ٜٜش ، طٜق كٜخٍ ٗخٙ حُؼـْ ٗخىٍ ٗخٙ َُِٔٞٛ ٝٓلخُٝش حكظ٬ُٜخ ٝطي٤َٓٛخ ، كِْ ٣لِق 

ََ ، اً ٝؿي ٓوخٝٓش  ػ٤٘لش ٖٓ أِٜٛخ ٖٝٓٔ ُـؤ ا٤ُٜخ ، ُْٝ ٣لي ػٜ٘خ حُلٜخٍ ا٫ رؼي إٔ كوي ٖٓ ؿ٘ٞىٙ حٌُؼ٤

 ٣ٝجْ ٖٓ ىهُٜٞخ .

كوي َٝٛ ا٠ُ حَُٔٞٛ ٗزؤ ٛـّٞ ٗخىٍ ٗخٙ ٝهخثي ؿ٤٘ٚ ١ٜٔخُ ػ٠ِ حُوَٟ ٝحُيٓخًَ ُظ٣َٝغ ح٤٘ٓ٥ٖ ِٝٓذ 

 حُٔئٕ ٝح٧هٞحص ْٝٛ ك٢ ٣َ١وْٜ ا٠ُ حَُٔٞٛ :

 قككككككككككك أذككككككككككْٗككككككككككما ًٔٚٓككككككككككاو انهعككككككككككٍٛ 
 

 َؽكككككككككٕ قكككككككككهٖ انٕكككككككككٕناٌ َؽكككككككككٕ أشثركككككككككا  
 

ّـ   شككككككككككككى ٌــككككككككككككـهاٚاِ أذــككككككككككككـد نهؽــككككككككككككـه 
 

 َٔؽـــكككككككككككـٕ ت ـــكككككككككككـكاق ت ـٛــــكككككككككككـه عه كككككككككككّ 
 

 شككككككككككى أذككككككككككٗ َؽـككككككككككـٕ قككككككككككهٖ ت ـــككككككككككـكاق
 

ــــكككككككككككككككـح  ٔواق   ٞـــكككككككككككككككـم قــــكككككككككككككككـٕخ ــهـ 
 

 ػْ طؤًي حُوزَ ك٤ٖ َٝٛ حُٜخٍرٕٞ ٖٓ ح٧ًَحى ا٠ُ حَُٔٞٛ رٔخُْٜ ٝػ٤خُْٜ :

 أ٘كككككككؽد تكككككككٍٛ عكككككككم  ٔعٍكككككككٗٔانُكككككككاي 
 

 
 

 نككككككككككى ٚفهقكككككككككككٕا تكككككككككككٍٛ ٔكككككككككككثاغ ٔيٍكككككككككككا
 

 إل ظاءْــــــكككككككككـى فكككككككككٕض يكككككككككٍ اٞككككككككككهاق
 

 تانًــكككككككككككككككككككككككككـال ٔانعٛـــكككككككككككككككككككككككككـال ٔا٢ٔٞق 
 

ػْ َٓ ػ٠ِ ًًَٞى ) ٢ٛٝ ٓي٣٘ش ك٢ ٣َ١ن حَُٔٞٛ ( ، ٝأكخ١ رؤِٜٛخ ٝٗخىٟ ك٤ْٜ إٔ هيٓٞح حُطخػش ُ٘خىٍ ٗخٙ ، 

ََّ ٛـٞٓٚ ػ٠ِ كِٔخ طزخ١ئٝح أكيم رْٜ ٝأ٬ْٛٛ حُٔيحكغ ،  ََّ ك٤ْٜ حُيٓخٍ كظ٠ أُـؤْٛ ا٠ُ ١ِذ ح٧ٓخٕ ، ُٝؼ ٝأك

 ًًَٞى ٝطي٤َٓٛخ ًخٕ ٍٓخُش ا٠ُ أَٛ حَُٔٞٛ ٩هخكظْٜ :

 ٔيكككككككككم أذكككككككككٗ ِكككككككككٓه ظًكككككككككاقٖ اٜـكككككككككهض 
 

 أذاَكككككككككككا ـكككككككككككٕف يانكككككككككككّ يكككككككككككٍ مــــكككككككككككـهض  
 

                                                             
ٔ

 / . ٕٕ٘ـ  ٕٔ٘ص /   ٕا األبٌات ففً الروض النضر ج. أم 9ٖجرى التعرٌؾ بالشاعر والممدوح ، وذكرت بعض أبٌات األرجوزة فً البحث ص   
ٝٓخ ٣ظوَِ ًُي ٖٓ حُٔطُٞش طظوٌ ٖٓ حُوٜش هخُزخ  ُٜخ ىٕٝ إٔ طِظِّ رظوخ٤ُي حُوٜش ٝاٗٔخ طظوٌ ٜٓ٘خ هخُزخ  ػخٓخ  ٣ٔخػي ػ٠ِ ٓٞم ح٧كيحع ٍْٝٓ حُ٘و٤ٜخص   ٕ

 بتصرؾ . ٖٓٔص  9ٙوالتؤنق . كتاب النقد األدبً فً دولة اإلمارات عام  حكم وعبر فً مساق منتظم وخط متصل ، كما أن طولها شاؼل عن االفتنان
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 نكَٕكككككككككككّ ظـــكككككككككككـاء إنكككككككككككٗ كهكــــكككككككككككـٕ ض 
 

 أؼككككككككككككككككاٚ تانًــككككككككككككككككـانم ٔانًًـــككككككككككككككككـهٕ  
 

 ِٔٔكككككككككككاغ فكككككككككككٙ أظُكككككككككككاقِ انًّكككككككككككٕٓن
 

 فًٛكككككككككككا نككككككككككككٚٓى نكككككككككككى ذكككككككككككىل يقٓكككككككككككٕنِ  
 

 َكككككككككاقٔا ٌكككككككككهٚعاً أْـكككككككككـم ْـكككككككككـما انثهكككككككككك
 

 قٕنكككككككككٕا نٓكككككككككى نكككككككككًٛ نككككككككككى يكككككككككٍ يككككككككككق 
 

 قٕيككككككككٕا اَىنككككككككٕا شككككككككى أٚٛعككككككككٕا انّككككككككاْا
 

 َٞكككككككككككككّ تعُــــكككككككككككككـكِ قــكككككككككككككـك تاْـــكككككككككككككـٗ 
 

 فًـكككككككككـا أظكككككككككاتِٕ عهكككككككككٗ انفكككككككككٕن ٔقكككككككككك
 

 ككككككككككككاٌ تٓكككككككككككى ـثكككككككككككس ع)ٛكككككككككككـى ٔؼقكككككككككككك 
 

 فأؼكككككككككككككقٕا يككككككككككككٍ ٚككككككككككككهف انقهاٚـككككككككككككـا
 

شكككككككككككى   أؼه ـــكككككككككككـٕا تٓـــــكككككككككككـى انهواٚكككككككككككا  
1

 
 

 فككككككككككككأيطه انقُثككككككككككككه ٔانُـككككككككككككـان عهككككككككككككٗ
 

أْٛكككككككككم كهككككككككككٕ  يٕكككككككككهاً فكككككككككٙ انككككككككك٢ٕ 
4

 
 

 فٕككككككككككككككككاؼد انًفهككككككككككككككككٕط تاٞيككككككككككككككككاَٙ
 

فككككككككككٙ لنككككككككككم انٕقككككككككككد نٓككككككككككما انّككككككككككـاٌ  
3
  

 

 ٝحٓظطخع حُِٔي ٗخىٍ إٔ ٣لضَّ ك٢ ػ٠ي أَٛ حَُٔٞٛ رٌٜٙ حُلَد حُ٘ل٤ٔش :

 إل ظككككككككاءخ انهٌـــككككككككـم تٓككككككككما انقـــكككككككككـال
 

 ٔأـــككككككككككككـم كهكككككككككككككٕ  ٌٔككككككككككككـٕء انؽككككككككككككال 
 

 فاـرككككككم عقككككككم انُككككككاي يككككككٍ ْككككككما انفثككككككه
 

 ِٔكككككككككاع ْكككككككككما انقكككككككككٕل فُٛكككككككككا ٔاِكككككككككرٓه 
 

 فٕاؼـــككككككككككككـد انًفــــككككككككككككـهٕط تانثكككككككككككككاء
 

ٓ انطكككككككككهف إنكككككككككٗ انٍكككككككككًاء   تكككككككككم ِكككككككككف 
 

 ٌٔـككككككككككككـان لا انًهعككككككككككككٌٕ تاٞظُـــــككككككككككككـاق
 

 ٔتككككككككككككككك ل انهقـــــــككككككككككككككـاقا تانٍــــــكككككككككككككككـٓاق 
 

ٍٝأٟ حُ٘خّ هخثل٤ٖ ، ٗخىٟ ك٢ حُ٘خّ ٝحٓظ٘خٍْٛ ك٢ كلَ ه٘يم كٍٞ ٌُٖ ٝح٢ُ حَُٔٞٛ ُٔخ طلون حُوزَ 

 حَُٔٞٛ ٝر٘خء ٍٓٞ ػخٍ ، ٝٗلن ك٤ْٜ ٍٝف حُل٤ٔش ٝٗـؼْٜ :

إٌ ذُــكككككككككـ)ه انُكككككككككاي ذكككككككككهٖ
2
 ٌككككككككككانٖ 

 
 ت ٛـــكككككككككـه ـًــــكككككككككـه ْٔكككككككككى  ؼٛــــــكككككككككـانٖ 

 

 ٔإل أناق هللا ٔــــكككككككككككككككككـٌٕ انُـــككككككككككككككككككـاي
 

 يككككككككٍ كٛككككككككك ل٘ انككككككككهفٗ ِكككككككككٚك انثككككككككاي 
 

ـــككككككككـٗ   عهُٛـــككككككككـا مٔككككككككف انىيــككككككككـأٌنـ 
 

ٔنٌـــكككككككككككككككـرى اٞٚـــــــــــــكككككككككككككككـاو ٔاٞٔاٌ  
5

 
 

 فُكككككككاقٖ فكككككككٙ انُكككككككاي ْهًكككككككٕا ٔاقثهكككككككٕا
 

أٌ ذٍـكككككككككككـًعٕا قكككككككككككٕنٙ ٔإ٢ فاًْـكككككككككككـهٕا  
6

 
 

 فانٍــكككككككككـٕن فكككككككككٙ تهكذكــكككككككككـى يكشـــكككككككككـٕن
 

و  يٓعـــكككككككككـٕن   ٔـُــــكككككككككـكط يكككككككككٍ قضــــكككككككككـكا
 

 ٔمنكككككككككح انؽٕـــكككككككككـه َعــــكككككككككـى يعكٔيكككككككككح 
 

ـككككككككككـى  يعهٕيــــــــــككككككككككـح   ـ  ْٔـــككككككككككـمِ عُككـ
7

 
 

 َٔؽـكككككككككـفي انعٛــــــــــكككككككككـال شكككككككككـى  انككككككككككٔنا   َؽفــــكككككككككـه ـُككككككككككقاً َٔثُكككككككككٙ ٌــــكككككككككـٕنا

                                                             
ٔ

ٌَّة ، وهً بٌت النمل ، أما قرٌة فجمعها قُرى وقِرى .    القراٌا : جمع قر
ٕ

 المدافع بها . القنب : عامٌة  لكنها مؤخوذة من العربٌة ، والقٌنبرة والقُبَّرة : طائر ٌشبه الُحمَّرة ، جمعها قنابر ولعله شبه مقذوفات  
ٖ

 المخلوق :  ٌرٌد المخلوقات أي الناس ، وقد أنث الفعل .  
ٗ

 لم ٌجزم الشاعر جواب الشرط ) إن (   
٘

 آصؾ : وزٌر النبً سلٌمان علٌه السالم وكان معه االسم األعظم ، ورستم ملك فارسً جبار .  
ٙ

 جعل همزة القطع فً أهملوا همزة وصل .  
7

 لؽة الشاعر عامٌة وركٌكة .  
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 فأقنكرُــــــكككككككككككـا ـكككككككككككـٛهج ان ٛـــــــكككككككككككـٕن
 

 فككككككككٙ ؼفككككككككه ـُكككككككككط ٔ٘ككككككككهب ٌـــــككككككككـٕن 
 

 تمنُـــــكككككككككـا ظٓككككككككككاً ٔٔهفُــــكككككككككـا يكككككككككا٢
 

 ـــكككككككككككككككككككـا٢نُؽــــــــكككككككككككككككككككـفي ا٢ٔٞق ٔانعٛـــ 
 

ٌٌٝٛح رٌُٞح ؿٜيح  ًز٤َح  ك٢ ط٤َْٓ حٍُٔٞ ٝكلَ حُو٘يم ، ُٝحى ٖٓ ػزخطْٜ إٔ كخًْ كِذ ؿخء حَُٔٞٛ رٔيى ، 

 كخٍطلؼض ٓؼ٣ٞ٘خص أِٜٛخ .

 ًٝخٕ ُٞح٢ُ حَُٔٞٛ أػَ ًز٤َ ك٢ ٗلٌ حُْٜٔ :

 قككككككككككك عقـــككككككككككـك انهاٚككككككككككاخ ٔانثُـــككككككككككـٕقا
 

 ٔؼكككككككككككككككهٖ انهظـــكككككككككككككككـال ٔانعُــكككككككككككككككـٕقا 
 

ــككككككككككـ    اٞتكككككككككككٕاب شككككككككككى ٌـــكككككككككككـكْأـهـ 
 

ٖ انُكككككككككاي إليكككككككككا ِــكككككككككـك ْا   ٕ  تكككككككككما  قككككككككك
 

 أعطكككككككككككٗ يكككككككككككٍ انٍككككككككككك٣غ ٔانٍكككككككككككٕٛف
 

ٔٔكككككككككككهَا ٢ َفّكككككككككككٗ يكككككككككككٍ انؽركككككككككككٕف 
1
  

 

 ككككككككككاٌ ٚككككككككككٔن انٍكككككككككـٕن فكككككككككٙ انهٛكككككككككانٙ
 

 ٚؽــكككككككككككـم ن انُكككككككككككاي يــــكككككككككككـٍ انٕتــكككككككككككـال  
 

 ٝك٤ٖ ؿخء ١ٜٔخُ هخثي ؿ٤ٖ حُٜل٤٣ٖٞ ا٠ُ حَُٔٞٛ َٝٝٛ رـ٘يٙ ا٠ُ أ١َحكٜخ :

 أنٌـــككككككككككـهٓا فككككككككككٙ انقفككككككككككهأظُـــككككككككككـاقِ 
 

ؼرككككككككٗ اَرٓككككككككد َؽــكككككككككـٕ قهاٚككككككككا انعقكككككككككه 
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 فككككككككككأؼهقٕا انرٛــككككككككككـٍ كككككككككككما انثٛــككككككككككـٕذا
 

 ٔأؼكككككككككككهؤا ان ه كككككككككككح تكككككككككككم ٔانقـــــكككككككككككـٕذا 
 

 ٔأٌككككككككككككككهٔا انٍُـــككككككككككككككـاء ٔاٞٚفـككككككككككككككـا٢
 

 ٔقرهـــكككككككككككككككـٕا انّـــــكككككككككككككككـثاٌ ٔانهظكككككككككككككككا٢ 
 

ح٧ًَحى َٝٓحى حرٖ ٝح٢ُ حُٔي٣٘ش ، ٌُْٜ٘ ٝك٤ٖ كخَٛ حُٔي٣٘ش كخٍٝ ٝح٢ُ كِذ حُٜـّٞ ػ٤ِْٜ ، ٝطزؼٚ كٞؽ ٖٓ 

ىٝح ػ٠ِ أػوخرْٜ ا٠ُ ا٠ُ ىحهَ حٍُٔٞ ٝهظَ ْٜٓ٘ ػَٕ٘ٝ ٝأَٓػ٬ػٕٞ ٝحُىحى حُز٬ء ٝحٌَُد ػ٠ِ أَٛ  ٍُ

حَُٔٞٛ ٧ْٜٗ هَٔٝح أٍٝ ٓؼًَش ُْٜ ٓغ ؿ٘ٞى حُ٘خٙ ٗخىٍ ، ًٝخٕ حُ٘خػَ ٓؼْٜ ٝٗخٛي ٖٓ حٍُٜٞ ٓخ ُْ ٣ًٌَ 

 رِٔخٕ .

س رخُـَحى ، ٝأْٜٗ ريأٝح ٣ـٔؼٕٞ ٤ُو٤ٔٞح ط٫٬  ه٣َزش ٖٓ حٍُٔٞ ، ًٝخٗٞح ٓؼَ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٫ ٣ٜٝق ؿ٘ٞى حُؼيٝ ًؼَ

 :ٝ ٍٓخكْٜ ، ٝؿخإٝح رـٌٝع ح٧ٗـخ٣ٍوخكٕٞ ٍٛخٙ ؿ٘ي حٌُي٣٘ش ٫ٝ ٜٓخْٜٓ أ

 ٔاَرّـككككككككككـهٔا فككككككككككٙ انثككككككككككه كانعـككككككككككـهاق
 

 ٔيككككككككككككككككٟٔا انرـــككككككككككككككككـ٣ل ٔانثــكككككككككككككككككـٕاق٘  
 

 أعقكككككككككثٓى يـككككككككككـٍ ـهفٓكككككككككى تانفٛـــككككككككككـم
 

 ذعكككككككككككككه٘ تٓكككككككككككككى كانٍكككككككككككككٛم ذٍكككككككككككككٕقٓى 
 

 ذهاْ ـــككككككككـى  فككككككككٙ ٌككككككككاعح قككككككككك ظًعككككككككٕا
 

 أع)ــكككككككككككـى ذكككككككككككهب يصكككككككككككم ذكككككككككككم  نفعكككككككككككٕا 
 

 ْككككككككما ٔنككككككككى ٚفّككككككككٕا ٔنككككككككى ُٕٚككككككككهفٕا
 

 يصكككككككككككككم انّكككككككككككككٛاٍٚٛ فهكككككككككككككى ُٚؽهفكككككككككككككٕا 
 

 ٔقطعككككككككككٕا اِٞككككككككككعان يككككككككككٍ أٔككككككككككٕنٓا
 

 َؽككككككككككٕ انًركككككككككككانًٚ نقككككككككككك أذكككككككككككٕا تٓكككككككككككا 
 

                                                             
ٔ
 البٌت مكسور الوزن . 
ٕ

 ٌإكد الشاعر على العامٌة فً تكرار كلمة ) قراٌا ( ، والعقر : ٌرٌد قرى عقرة قرب الموصل .  



 
 

174 

ر٠َرْٜ رخَُٛخٙ ، كخٓظؼخٟٞح رٔخء ػْ هطغ حُِٔؼٕٞ حُٔخء ػٖ حُٔي٣٘ش ، كِٔخ كخٍٝ أِٜٛخ ح٫ٓظٔوخء ٓ٘ؼْٜ 

 ح٥رخٍ .

 ٝك٢ حُٔخرغ ٖٓ ٗؼزخٕ ــ ًٝخٕ ٣ّٞ حُـٔؼش ــ ريأص حُٔيحكغ طوٌف حُلْٔ ٖٓ ٓوخرَ حُٔي٣٘ش :

 قكككككككككككك يكككككككككككٟ اٞٚــكككككككككككـٕاب ٔانقُكككككككككككاتها
 

أقـــككككككككككـم أظُـككككككككككـاقاً نككككككككككّ انًقـــككككككككككـاتها  
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 فاترككككككككككككنٔا قثٛككككككككككككم فعكككككككككككه انعًعككككككككككككح
 

 يكككككككككٍ ككككككككككم  أٚـكككككككككـهاف ٔككككككككككم تقعــــكككككككككـح 
 

 ٌكككككككككككككككهٕا اٞٚكككككككككككككككٕاب ٔانقُكككككككككككككككاتهافأن
 

 فكككككككك٣ ذٍككككككككم عككككككككٍ ؼانُككككككككا ٔيككككككككا ظككككككككهٖ 
 

 ِككككككككككككهقاً ٔـهتككككككككككككاً ا قثهككككككككككككحً ِككككككككككككًا٢
 

 تهقككككككككككاً ٔنعكككككككككككاً ا يصككككككككككم ٌككككككككككٛم  ٌككككككككككا٢ 
 

كؤكَهض حُيٍٝ ٝٛيَّص ؿٞحٗذ ٖٓ حٍُٔٞ ، كزٌض حُ٘ٔخء ٝحُلَحثَ ، ٝطلطَص هِٞرٜٖ ، ٍٝأٟ ١ٜٔخُ ًُي كطٔغ 

 :حر٘ٚ َٓحى حُؼـَحص ، ٝكؼَ ًُي ك٢ ٛيِّ حٍُٔٞ ًِٚ ، ٌُٖ حُٞح٢ُ ٓيَّ رٌظ٤زظٚ اكيٟ

 ْكككككككككما ٔٔانُٛــكككككككككـا انكككككككككٕوٚه اٞع)ــككككككككككـى
 

 انثطككككككككككككم انهٛككككككككككككس انّككككككككككككعاع اٞكككككككككككككهو 
 

 قككككككككك ظعككككككككم انُعككككككككم انٍككككككككعٛك انًفركككككككككٖ
 

كككككككككككا   َعككككككككككى يككككككككككهاق فككككككككككٙ يقايككككككككككاخ انعض
 

 أٔقفكككككككّ فككككككككٙ تـككككككككـاب ٌــككككككككـُعان فهــككككككككـى
 

ٚثــكككككككككـال إٔٚاتكككككككككاً ٔنكككككككككى ٚؽكككككككككمن أنكككككككككى  
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 ٔشككككككككى ٔانُٛـــككككككككـا انًفكككككككككٖ قـــككككككككـك تُككككككككٗ
 

ـًٛرـــــككككككككككككـّ نقهككككككككككككح اٞٔنككككككككككككٗ قَككككككككككككا  
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ٝريأ ٣ز٢٘ رَٝؿخ  ٓطِش ػ٠ِ أٍٝ حُٔؼًَش ٤ُٜطخى ٜٓ٘خ ح٧ػيحء ، ػْ ريأص حُٔؼًَش ح٠ُؤش ٝىحٓض ٓزؼش أ٣خّ 

 ٓغ ٤ُخ٤ُٜخ ا٠ُ حُوخْٓ ػَ٘ ٖٓ َٜٗ ٗؼزخٕ ، ٝٛخؿْ حَُٝحكٞ حٍُٔٞ ٝريأ ح٫ٗظزخى رخ٬ُٔف ح٧ر٤ٞ :

 ذىاؼفككككككككككككككد أظُــــككككككككككككككـاقِ ظًٛعـــــككككككككككككككـا
 

 ذثكككككككككككككككككككاقنخ نُؽَٕكككككككككككككككككككا ٌــكككككككككككككككككككـهٚعا 
 

 لٔ ٌـككككككككككككـه ى  قككككككككككككك قٕككككككككككككك انرٍككككككككككككهٛقا
 

 ٔـٛـككككككككككككـهِ قـككككككككككككـك ٚهككككككككككككة انرعهٛقـككككككككككككـا 
 

 ذ)ككككككككككككٍ ؼقـككككككككككككـاً قايككككككككككككد انقٛــككككككككككككـايّ
 

ككككككككككم انٍكككككككككك٣يّ   يككككككككككا يُككككككككككا ِككككككككككفٓ أي 
 

 ٔانٕكككككككككككككثػ قكككككككككككككك عكككككككككككككاق كهٛكككككككككككككم قاض  
 

يكككككككككٍ ِككككككككككج انُقكككككككككع ٔيكككككككككٍ ععكككككككككاض  
2

 
 

، ٝىػخ حُ٘خّ ٍرْٜ ٓظ٠َػ٤ٖ  ح٣ٍُٜٝٞٔق حُ٘خػَ حُٜـّٞ حُو١ٞ ح٣َُٔغ ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ حُو٘يم ٝحٓظ٬ء 

 ، ٝرٌض حُ٘ٔخء :ا٤ُٚ

 ؼُٛ ــككككككككككككـم قككككككككككككك نطككككككككككككف انهؼٛــكككككككككككككـى
 

 ٌككككككككككككايؽُا فككككككككككككٙ لَثُــككككككككككككـا انكهٚــككككككككككككـى 
 

ٝأٍحى هللا طؼخ٠ُ إٔ ٣َى ح٧ػيحء ػ٠ِ أػوخرْٜ ، كٌخٕ إٔ َٟرٞح ُـٔخ  كخٗلـَ رْٜ ٝهُظِـَ ْٜٓ٘ هِن ًؼ٤َ ، ٝىحٍص 

 ٝؿْ٘ حُِٕٔٔٔٞ ٬ٓكْٜ :حُيحثَس ػ٤ِْٜ ٝحٓظ٨ حُو٘يم روظ٬ْٛ ، 

                                                             
ٔ

 األطواب : جمع طوب وهو المدفع ) والكلمة تركٌة ( .  
ٕ

 سنجار : باب من أبواب الموصل .  
ٖ

 القلة : رأس الجبل ، فكؤن الوالً بنى تالً عظٌماً خلؾ السور .  
ٗ

 العجاج : الؽبار الشدٌد .  
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 إل ٘هتـكككككككككككـٕا ن ًكككككككككككـاً ـككككككككككككا نكككككككككككككٚٓى
 

 فعـــكككككككككككـاق َـــكككككككككككـان نفؽٓكككككككككككى عهٛٓــكككككككككككـى 
 

 ذّــكككككككككككـعع انُككككككككككككاي تكككككككككككما  انٕقككككككككككككد
 

 فهكككككككككى ٚثـكككككككككـانٕا ٘ــكككككككككـهناً يكككككككككٍ يقكككككككككد 
 

 ٔاِكككككككككككككككر هٕا تانٙكككككككككككككككهب نٟؼعكككككككككككككككان
 

ـكككككككككككـان   ككككككككككككما  نيكككككككككككٙ انقُثــكككككككككككـه انٕفـ 
 

 ٔيكككككككككٍ عككككككككك٣ انٍكككككككككٕن يكككككككككٍ انفعكككككككككان
 

 نهُككككككككككككانيٙــكككككككككككـٗ ٌهٚعـككككككككككككـاً عككككككككككككاظ٣ً  
 

 ٔيكككككككككٍ أذكككككككككٗ يكككككككككُٓى نرؽكككككككككد انٍكككككككككٕن
 

 نككككككككككككى ٚقـــككككككككككككـكن انفــككككككككككككـهان نهعثــككككككككككككـٕن 
 

 فٕن كككككككككككككككٕا اٞعقــــكككككككككككككككـاب نهفــــكككككككككككككككـهان
 

 ٔاَقهثكككككككككككٕا ٔكككككككككككهعٗ عهكككككككككككٗ اٞقتكككككككككككان 
 

 فكككككككككككايرٟ انفُكككككككككككككط يكككككككككككٍ أِككككككككككككثاؼٓى
 

 إنككككككككٗ انعؽككككككككٛى ٌككككككككانٔا فككككككككٙ أنٔاؼٓككككككككى 
 

 يكككككككككٍ ٌكككككككككٕنَا ِكككككككككععاَُا قكككككككككك َىنكككككككككٕا
 

 كــككككككككككـى فككككككككككاظه ٔكافــككككككككككـه قككككككككككك قرهككككككككككٕا 
 

 انرفُككككككككككككككم ٔانٍــــككككككككككككككـٕٛفأأؼككككككككككككككهؤا 
 

ٔقطعكككككككككككككككٕا انكككككككككككككككه ٔي ٔانكفٕفكككككككككككككككا  
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 ٝٗـغ حُٞح٢ُ حُٔوخط٤ِٖ كٞػيْٛ ريكغ ى٣٘خ٣ٍٖ َُِأّ حُٔوطٞع ، ٌٌٝٛح َٛد ١ٜٔخُ رـ٤٘ٚ ح١ٌُ كوي ٍرؼٚ .

: َّْ  ٝػيَّ حُ٘خػَ ٓخ ؿ٘ٔٚ أَٛ حَُٔٞٛ ٖٓ حُوٌحثق ٝحُٔيحكغ ٝح٬ُٔف حُلَى١ ٝحُٔئٕ ،  ػ

 فعكككككككككككككككاءٔا ٌكككككككككككككككهعٗ َقهكككككككككككككككٕا ا٢ٜخ
 

 ٔٔـكككككككككككـاغ فكككككككككككٛٓى ٔكككككككككككا ػ انّـكككككككككككـراخ 
 

 يكككككككككٍ تعكككككككككك لا أٔكككككككككثؽُا فكككككككككٙ أيكككككككككاٌ
 

 يكككككككككٍ فكككككككككٛٗ فٙكككككككككم انٕاؼكككككككككك انًُكككككككككاٌ 
 

 ٬ٗكع ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ػ٘خَٛ حُوٜش حُ٘ؼ٣َش ٝحٟلش :

 ــ كخ٧كيحع : ٓزن ًًَٛخ ٖٓ ه٬ٍ ػَٝ ح٧ر٤خص .

 ــ ٝحُِٓخٕ : َٜٗ ٗؼزخٕ ، ٝحٌُٔخٕ : حَُٔٞٛ كٍٞ ٍٓٞٛخ ٝهَد ه٘يهٜخ .

: رطَ حُوٜش : ٝح٢ُ حَُٔٞٛ ك٤ٖٔ حُـ٢ِ٤ِ ، ٝحُ٘و٤ٜخص حُؼخ٣ٞٗش ٝح٢ُ كِذ ، ٝح٤ٓ٧ٖ  ــ ٝحُ٘و٤ٜخص

 َٝٓحى ُٝيح أ٤َٓ حَُٔٞٛ ، ١ٜٝٔخُ هخثي ؿ٤ٖ حُٜل٤٣ٖٞ .

 ــ حُؼويس : ٛـّٞ ح٧ػيحء ػ٠ِ حٍُٔٞ ٝحػظ٬إٙ ، ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ حُو٘يم ، ٝح٠ُ٘ي حُ٘ي٣ي ػ٠ِ أَٛ حَُٔٞٛ .

، كٌخٕ حُٜـّٞ ٓٔخ ٍُع ح٧َٓ ك٢ ٗلّٞ حُٔيحكؼ٤ٖى ح٧ػيحء ٝٓوظَ حُؼي٣ي ْٜٓٔ٘ ، حُلَ : حٗلـخٍ حُِـْ ك٢ ؿ٘ٞ

 ح٠ُٔخى ٝحٗٔلخد ح٧ػيحء ٝؿٔغ هظ٬ْٛ .

أٓخ ح٧ِٓٞد : كوي ًخٕ أهَد ا٠ُ حُؼخ٤ٓش ، ٝك٢ حُ٘ٚ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ، ٝهي ًخٕ ر٤ٔطخ  ٝحٟلخ  ، ٌٝٛح ٖٓ ٓٔخص 

 حُٔط٫ٞص  .

                                                             
ٔ

 التفنك : السالح الفردي الناري ) البارودة أو البندقٌة ( والكلمة تركٌة .  
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ٖ حُ٘ؼَحء ، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ حُ٘خػَ ح٤ُٔي ه٤َِ حُز٤َٜ ٝهي ط٘خٍٝ ٌٛٙ حُٔٞهؼش حُؼي٣ي ٓ
ٔ
رؤِٓٞد ٣ٔظخُ رخُوٞس  

ٝٓظخٗش ح٧ُلخظ ٝح٫ٛظٔخّ رخُزي٣غ ٝحُظٌِق حُِلظ٢ ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٫هظزخّ ٝحُظ٤ٔ٠ٖ ، ػ٠ِ ٌَٗ ه٢ٜٜ أ٠٣خ  ، كٔٔخ 

هخٍ ك٢ ًُي ) رؼي ٝٛق ىهٍٞ ح٧ػخؿْ حُوَٟ ٝهظَ حَُؿخٍ ٝأَٓ حُ٘ٔخء 
ٕ
 : 

 نٛؽٕهَٔــــككككككككككككككككـاشككككككككككككككككى  ذٕظككككككككككككككككـٕٓا 
 

 ٍٔٚرفىَٔــــكككككككككككككككككككككككـا ٔٚكٍهَٔــــكككككككككككككككككككككككـا 
 

 ظككككككككاءٔا " كككككككككأَٓى ظككككككككهاق يُرّــكككككككككـه"
 

فؽأككككهٔا " فككككٙ ٚككككٕو َؽككككً يٍككككرًه"  
3

 
 

 ٣ًٌَٝ إٔ ػيىْٛ ًخٕ ٣لٞم حُؤٔش ٝحُٔزؼ٤ٖ رؼي ٓجش ح٧ُق ، ػْ هخٍ :

 قَــكككككككككككـٕا فكككككككككككأيطهٔا عهُٛـــكككككككككككـا َكككككككككككانا
 

 نــككككككـى ٚٓععـــككككككـٕا نٛـــككككككـ٣ً ٢ٔ َٓـــــككككككـانا 
 

 ٔإٔككككككككككثعاً كككككككككككم يككككككككككٍ انفـــككككككككككـ٣  " 
 

فــككككـٙ ألَٛـــككككـّ ؼـــككككـمن انٕـــككككـٕاع  "  
2

 
  

 فثكككككككككككاٌ تُُٛـــــكككككككككككـا ٌـكككككككككككـًاٚ انقؽكككككككككككٛ
 

هيُـــككككككـا ِــككككككـهب يـككككككـاء انّككككككٛ   ؼرككككككٗ ؼ 
 

 ٔكهُــككككككككككككككـا ٚهذقــككككككككككككككـة انقرــــــــككككككككككككككـا٢
 

 يًرصـــككككككككـ٣ً تقـــــــــككككككككـٕنّ ذعـــــــككككككككـانٗ : 
 

 )ٚككككككككا أٚٓككككككككا انككككككككمٍٚ ميُككككككككٕا أككككككككثهٔا 
 

ٔٔككككككككاتهٔا ٔناتطككككككككٕا (  نرُٕـــككككككككـهٔا  
5

 
 

 ػْ ٣وٚ ٓخ كؼَ حُِـْ رخُؼـْ ْٝٛ ػ٠ِ حٍُٔٞ :

 فٙكككككككككهْى يكككككككككا ٔكككككككككُعٕا يكككككككككٍ انه كككككككككى
 

 إل نقِ هللا عهٛٓـــــكككككككككككككككـى فقٕــــــــكككككككككككككككـى 
 

كككككككككككثا ٕض  ٔككككككككككككم ٌـــكككككككككككـه ى نفٛـــــــكككككككككككـع َ 
 

ـككككككـهضثا   ٌ ككككككه  إنككككككٗ انٍــككككككـٕن ٔيُٓــــككككككـى   ظ 
 

 فقككككككككككككككانب انٍــــككككككككككككككـٕن انًثانؤَككككككككككككككا
 

" ٔإَٓـــــككككككـى نُـــــــككككككـا ن ا )َٕــــككككككـا "  
6
  

 

 نًكككككككككككا نأَٔكككككككككككا ؼكككككككككككاف)ٍٛ انٍـــكككككككككككـٕنا
 

" ٔنكككككٕا عهكككككٗ أقتانْــــــــكككككـى َفكككككٕنا "  
7

 
 

ككككككككهـ  ٍض  فأٔككككككككثؽٕا فككككككككٙ لنككككككككم انٛككككككككٕو انع
 

" كأَٓـــكككككـى أععكككككاو َفكككككم يُقعــــكككككــه "  
8

 
 

 ١ِٝذ ِٓطخٕ حُٜل٤٣ٖٞ حُِٜق كؤؿ٤َذ ا٤ُٚ :

 نًكككككككككا أنٚقكككككككككد يكككككككككُٓى ؼًــكككككككككـه انككككككككككيا
 

ا إنُٛــككككككككـا انٍــككككككككـهًا  ٕـ  تثُٛٙــككككككككـا أنقاــككككككككـ
 

 فأنٌككككككككككم انُككككككككككاقن ٌــككككككككككـهطاٌ انععككككككككككى
 

 ٚؽــككككككككـأل انٕككككككككهػ ٔٚثر ككككككككٙ انٍــــككككككككـهى 
 

 فٕككككككككككانػ انٕكككككككككككن أيككككككككككٍٛ انًٕٔككككككككككم
 

 أعُكككككككٙ ؼٍكككككككُٛاً ٔكككككككاؼة انقككككككككن انعهكككككككٙ 
 

ـكككككككككككـها    قنِ ظهٚ ــــــككككككككككككككككككككـاً أظٍـــــككككككككككككككككككككـها  ذثٛــكككككككككككـاَّ أكصكككككككككككه يكككككككككككٍ أٌ ٚمكا

                                                             
ٔ

 / . 7ٖٗص /  ٔ، وفً الروض النضٌر ج  9٘وردت ترجمته فً الباب األول من هذا البحث ص   
ٕ

 / أكثر من ستٌن بٌتاً  . ٖٙ٘ـ  ٖٖ٘ص /  ٕالنضٌر جالروض   
ٖ

 / . 9ٔ/ ، واآلٌة فً الشطر الثانً من السورة نفسها /  7اآلٌة فً الشطر األول : من سورة القمر  اآلٌة /    
ٗ

 /  ) ٌجعلون أصابعهم فً آذانهم من الصواعق حذر الموت ( .  9ٔهذه العبارة مؤخوذة من سورة البقرة اآلٌة /   
٘

 /  من سورة آل عمران . ٕٓٓاآلٌة /   
ٙ

 /  . ٘٘سورة الشعراء اآلٌة /   
7

 / . ٘ٗسورة اإلسراء اآلٌة /   
1

 / . ٕٓسورة القمر اآلٌة /   
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ـعــكككككككككككـّ   كصــكككككككككككـهج انقثا كككككككككككمإل نكككككككككككى ذه 
 

 يُٓــكككككككككـى ذأٌــكككككككككـٛاً تقــكككككككككـٕل انقا كككككككككم : 
 

 ) ٢ أقعككككككككككك انعكككككككككككثٍ عككككككككككٍ انٓٛعكككككككككككاء 
 

ٔنكككككككككٕ ذٕانـكككككككككـد ويكككككككككه اٞعـــكككككككككـكاء (  
1
  

 

 أيكككككككككككا انّكككككككككككقٙ انفكككككككككككانظٙ َــــكككككككككككـاقن
 

 انًعرككككككككككك٘ انثككككككككككاـٙ ان)هككككككككككٕو ان ككككككككككاقن 
 

 فككككككككككككاٌ ٚثــكككككككككككـك٘ انكككككككككككٕق ٔانًفاقَكككككككككككّ
 

 تعككككككككككك اَعقككككككككككاق انٕهــككككككككككـػ ٔانًٓاقَككككككككككح 
 

 قٚانَـــككككككككككـا أٚايـــــكككككككككككـاأقـــككككككككككـاو فككككككككككٙ 
 

 شكككككككككى َكككككككككٕٖ انُٓٙــــكككككككككـح ٔانقٛايـــكككككككككـا 
 

 َٔؽـــككككككككككككككـٍ ٚا فــككككككككككككككـٌٕ عاكفَٕككككككككككككككـا
 

 فكككككككككٙ انٍكككككككككٕن ؼا٘كككككككككهٌٔ ؼالنَٔـكككككككككـا 
 

 ف كككككككككككاب عكككككككككككٍ عٍككككككككككككهِ انًّككككككككككك ٔو
 

 فأٔثــككككككككككـػ " انُككككككككككاقن " كانًعـــككككككككككـكٔو 
 

 ٔكككككككككككانٕا فٕكككككككككككانؽٕا فٕنكككككككككككٕا انككككككككككككته
 

" ٔكككككككم ِككككككٙء فعهككككككِٕ فككككككٙ انىتـككككككـه"  
4

 
 

كخ٧كيحع كيػض ك٢ ُٓخٕ ٛٞ ٣ّٞ حُـٔؼش ك٢ حُٜ٘ق َٟٗ ػ٘خَٛ حُوٜش ٝحٟلش أ٠٣خ  :  ٝك٢ ٌٛٙ ح٧ٍؿُٞس

 ٖٓ َٜٗ ٗؼزخٕ :

 ٌكككككككطا ـًٍٛكككككككٓى عهُٛكككككككا ٚكككككككٕو انعًعكككككككّ
 

 
 

 فككككككككٙ َٕككككككككف ِككككككككعثاٌ تفككككككككهٚ انًُعككككككككّ 
 

 ٝحُٔـــــــٌخٕ : ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓي٣٘ش حَُٔٞٛ :

 فقكككككككككككانب انٍـــكككككككككككـٕن انًثــــــكككككككككككـانؤَا
 

 
 

 ن ا )َٕــــككككككككككككككـأإَٓــــككككككككككككككـى نُــــككككككككككككككـا 
 

 ٝحُ٘و٤ٜخص : حُٞح٢ُ أ٤َٓ حَُٔٞٛ ٝؿ٘يٙ ، ٝحُِٔطخٕ ٗخىٍ ٝؿ٘يٙ .

 ٝحُؼوــــــــيس : حُٜـّٞ حٌُز٤َ ػ٠ِ أَٛ حَُٔٞٛ .

 ٝحُلـــــــــَ : حٗلـخٍ حُِـْ رْٜ .

ٝىهش ك٢ كبًح ٓخ هٍٞٗض ٌٛٙ ح٧ٍؿُٞس رؤٍؿُٞس ح٤ُٔي كظق هللا ، ٍأ٣٘خ ك٢ ٌٛٙ حهظٜخٍح  ، ٝك٢ طِي آٜخرخ  

حُٞٛق ، ٫ٝؿَٝ ك٢ ًُي كخُ٘خػَ ه٤َِ حُز٤َٜ أػ٠ٔ ٫ ٣ٔظط٤غ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓخ ٍآٙ ح٧ٍٝ ، ٝكٔزٚ ــ ٓغ 

ًُي ــ إٔ أِٓٞرٚ ًخٕ أًؼَ ٍٛخٗش ، ٝأٗٚ حٓظطخع إٔ ٣ٜق ٓخ ُْ ٣ٔظطغ ٝٛلٚ حُٔزَٜٕٝ ٖٓٔ ًًَٝح ٌٛٙ 

 حُٔٞهؼش .

ش ُِ٘خػَ كخكع ارَح٤ْٛ ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔط٫ٞص حُو٤ٜٜش أ٠٣خ  : حُٔ٘ظٞٓش حُظٔؼ٤ِ٤
ٖ

حُظ٢ هخُٜخ ػوذ َٟد ح١٧ٍٞ 

ح١٧ٍٞ حُط٤ِخ٢ٗ ُٔي٣٘ش ر٤َٝص حٗظوخٓخ  ٖٓ ح٧طَحى ، ًُٝي رؼي إٔ ١َىْٝٛ ٖٓ ١َحرِْ حُـَد ك٤ٖ ٛخؿْ 

                                                             
ٔ

، وقال  ٕٓٗص  ٕلم أعثر على قائل هذا البٌت ، لكنه شاهد نحوي فً المفعول ألجله ذكره ابن مالك  النحوي ، واستشهد به صاحب النحو الوافً ج   
 محقق أوضح المسالك إلى أألفٌة ابن مالك : لم أجد فً هذا الشاهد ما ٌدل على نسبته إلى قائل معٌن .

ٕ
 / . ٕ٘سورة القمر اآلٌة /    

ٖ
 .  7٘سبقت ترجمة الشاعر فً الباب األول من هذا البحث ص    
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ّ / ، ٝهي كَٝ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ر٤ٖ ؿ٣َق ٖٓ أَٛ ر٤َٝص ُٝٝؽ ُٚ حٜٓٔخ ٠ِ٤ُ ،  1ٕٔٔحُط٤ِخٕ حُٔي٣٘ش ػخّ / 

٤يس ٖٓ هٔٔش ٝػٔخ٤ٖٗ ر٤ظخ  ١ٝز٤ذ ٍٝؿَ ػَر٢ ، ٝحُوٜ
ٔ
 ٣زيإٛخ روُٞٚ : 

ٙي   نٛــــككككككككككـ٣٘ يككككككككككا أَككككككككككا ؼكككككككككك
 

ٛـــكككككككككككـد     ٚهظكككككككككككٗ ٢ٔ أَكككككككككككا ي
 

 نككككككككككى أقككككككككككٗ ؼكككككككككك  تكككككككككك٣ق٘
 

ٛـــــككككككككـد     ْٔككككككككا أَككككككككا قككككككككك قٙ
 

 ِكككككككككقٛد َفٍكككككككككٙ نكككككككككٕ أَكككككككككٙ
 

ٛــــككككككككككككـد    يٛككككككككككككد ني  نًككككككككككككا ن 
 

 كخُـ٣َق ك٣ِٖ ٧ٕ حُوٌحثق ؿخءطٚ ٖٓ ػَٝ حُزلَ كؤٛخرظٚ ىٕٝ إٔ ٣٘ؼَ:

 ـٕككككككككككككًاً تٛككككككككككككهٔخ نككككككككككككٕ أٌ 
 

ٛــــككككككككككككـد    ٙ  يّ  يّكككككككككككٗ إنككككككككككك
 

 أٔ قاي أن٘كككككككككككككككككم تـكككككككككككككككككـا 
 

ٛـــــــكككككككككككككككككـد     نكٌـككككككككككككككككـرّ ٔت 
 

 نككككككككككككٍ نيــكككككككككككـا  ظثــــكككككككككككـاٌ
 

 نكككككككككٕ تكككككككككاٌ نكككككككككٙ ٢ِكككككككككرفٛد 
 

٣ٝظؤُْ إٔ حُل٤خس ريأص طوزٞ ك٢ ك٘خ٣خٙ ىٕٝ إٔ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣يحكغ ػٖ ١ٝ٘ٚ ٣َٝى ؿخثِش حُٔؼظي١ ، كظـ٤زٚ ُٝؿظٚ 

 حُٔوِٜش :

 نككككككككككككٕ ذ ـفراــــككككككككككككـكٖ تؽٛككككككككككككاذٙ
 

 يكككككككككككٍ انكككككككككككهقٖ نفكٚــــكككككككككككـد 
 

ٙي   ٔنككككككككككككٕ ٔقـــــــككككككككككككـا  ٔفكككككككككككك
 

 تًٓعــــككككككككككككككـح نٕقٛـــــككككككككككككككـد 
 

 ٣ٝظ٠٘ٔ حُ٘خػَ إٔ ٣ٌٕٞ هزَٙ ػ٠ِ ؿزخٍ ُز٘خٕ ، ٝإٔ ٣ٌظذ ػ٘ي ٍأٓٚ :

 ْكككككككككما انكككككككككم٘ يكككككككككاخ ـككككككككككناً 
 

 ُْــكككككككككككـا فركككككككككككٗ انفرٛـــكككككككككككـاٌ 
 

 نيركككككككككككككّ أٚكككككككككككككك٘ ظُـــكككككككككككككـاج
 

 يكككككككككككككٍ ظٛكككككككككككككهج انُٛكككككككككككككـهاٌ 
 

 قهٔكككككككككككككاٌ تؽكككككككككككككه ذٕنكككككككككككككٕا
 

 انًٛككككككككككككككاٌيككككككككككككٍ ؼٕيكككككككككككككح  
 

ػْ ٣ٜق ح٣٩طخ٤٤ُٖ رخُـزٖ ٝحَُٜٝد ًخُط٤ٍٞ ح٠ُؼ٤لش أٓخّ حٍُ٘ٔٞ ، ُٝٞ ٗخُُٞح أَٛ حُ٘خّ َُأٝح أرطخ٫  ٫ 

 ٣ٜخرٕٞ حُٔٞص ، ٣َٝؿزٕٞ رخُل٤خس حُؼ٣ِِس ح٣ٌَُٔش .

 ٣ٝزيٝ ػ٠ِ حُزؼي ٍؿَ ٣ِزْ ٣ُخ  ػَر٤خ  ٝٓؼٚ ١ز٤ذ ، ك٤طِذ حُٞح٢ُ ا٠ُ حُـ٣َق إٔ :

ٌ عهٛككككككككككككككم ذًاٌككككككككككككككم  ٕ  ْكككككككككككككك
 

 إَكككككككككٙ ٌكككككككككـًعد أَُٛـــكككككككككـا 
 

 ٣ِٝظلض ا٠ُ حَُٔأس : 

 تككككككككككككككا  يككككككككككككككا لا قْكككككككككككككككاِ  
 

  ٚاْـــــكككككككككككككـمِ ـثهُٚــــكككككككككككككـا 
 

 كظوزَْٛ حَُٔأس رلخٍ حُـ٣َق ، ٣ٝؼخ٣٘ٚ حُطز٤ذ ك٤َحٙ ٣يٗٞ ٖٓ حُٔٞص ك٤وٍٞ : 

                                                             
ٔ

 / . 9ٖٓـ  1ٖٖدٌوان حافظ إبراهٌم ص /    
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 أٔاِ إَ ـــــــككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككـٙ أناِ
 

 تكككككككككانًٕخ أيٍكككككككككٗ نُْٛكككككككككا 
 

 ظــكككككككككككككككككككـهاؼّ تان ــــكككككككككككككككككككـاخ
 

 ذعٛكككككككككٙ انطثٛكككككككككة انفطُٛكككككككككا 
 

 ٔعككككككككككككٍ قهٚككككككككككككة ٌٛقٙككككككككككككٙ
 

ٗ  انّكككككككككثاب ؼىُٚكككككككككا   ـككككككككك
 

 ك٤ؼٍٞ حُؼَر٢ ٌُٜح ح٤َُٜٔ حُل٣ِٖ هخث٬  :

 أف  نقكككككككككككككككككككٕو ظٛــــــكككككككككككككككككككـاع 
 

 قكككككككككك أوععكككككككككٕا انعانًُٛكككككككككا 
 

 قضكككككككككككككـهاْى  أٚكككككككككككككٍ ؼه ــــكككككككككككككـٕا
 

 ٘ككككككككككهب ٚقككككككككككك انًرَٕـككككككككككـا 
 

 عكككككككككككككاشٕا فٍكككككككككككككاقاً ٔفكككككككككككككهٔا
 

 ٍٚككككككككككككككرععهٌٕ انٍككككككككككككككـفُٛا 
 

 ٝهيحع ٝا٣ٌحء ٦ُه٣َٖ :٣ٜٝخؿْ أٍٝٝرش ٝك٠خٍطٜخ حٌُخًرش ، كٌِٜخ ٌَٓ 

 ػْ ٣ٔٞص حُـ٣َق ك٤ؤ٠ٓ حُؼَر٢ ٣ٝوٍٞ ٜٓيىح  ح٧ػيحء حُٔـ٤َٖٓ :

 فٛككككككككككككككا ِـــككككككككككككككـٓٛكاً نيرككككككككككككككّ
 

 ـككككككككككناً ككككككككككهاخ اٞعكككككككككاق٘ 
 

 َككككككككككككككى ْاَ ككككككككككككككاً يطً ُـــككككككككككككككـاً 
 

 فهكككككككككى ذُـــكككككككككـى أؼقـــكككككككككـاق٘ 
 

 فٍكككككككككككككٕف ٚه٘كككككككككككككٛم شكككككككككككككأن
 

 ٚكككككككككمٚة قهكككككككككة انعًـــكككككككككـاق 
 

،، ٝا٠ُ ُٓخٕ أٟٝق ٝإ ًخٕ ٓؼَٝكخ  ،، ٣ٔظخُ أِٓٞرٜخ رخَُٛخٗش ، كٌٜٙ حُظٔؼ٤ِ٤ش هٜش طلظوَ ا٠ُ حُؼويس ٝحُلَ 

ٝحُ٘ٚ ٖٓ ٓـِٝء حٌُخَٓ ،  ٌُٜ٘خ ٫ طَه٠ ك٢ ٤ٛخؿش حُوٜش ٝهٞس حُؼخ١لش ا٠ُ أٍؿُٞس ح٤ُٔي كظق هللا ، ٌَُٝ 

 ٜٓ٘ٔخ ِٓز٤خطٜخ ٝا٣ـخر٤خطٜخ .

ؼش )٤٠ٓن  ِٓٞٗخ ( ك٢ ٓطُٞش ) أٓخ حُوٜش حُو٤َٜس ٟٖٔ حُٔطُٞش كٔؼخُٜخ : هٜش ٣ُ٘ذ حُٔظطٞػش ك٢  ٓٞه

ٛيٟ حُلَد ( ًحص ح٧ر٤خص حُٔظش ٝحُٔظ٤ٖ رؼي حُٔجظ٤ٖ ٤ٓ٧َ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٢ 
ٔ
ٝك٤ٜخ ٣ٜق حُلظخس ) ٣ُ٘ذ  

 ( حُظ٢ طلَٔ ر٤ي٣ٜخ ُٞحء حُلَد ٝط٤َٔ رٚ طليٝ حُـ٤ٖ ا٠ُ هظخٍ ح٤ُٞٗخٕ ، ك٤يٍٝ كٞحٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٜ٘خ :

 فقهككككككد : يككككككٍ انؽككككككايٙ   أنٛككككككس ـٙككككككُفه
 

 
 

 يككككككٍ انرككككككه  ٘ـكككككككـان أو ـككككككىال يهت كككككككة   
 

 أو انًهككككككم ان ــــككككككـاو٘ انًعاْككككككك قككككككك تكككككككا
 

 أو انككككككككُعى فككككككككٙ اٞناو أو أَككككككككد وُٚككككككككة   
 

ػْ ٣ٔيكٜخ ٫ٗوَح١ٜخ ك٢ حُـ٤ٖ ،  طوخطَ ح٧ػيحء ٝط٘ي ٖٓ ػ٣ِٔش حَُؿخٍ ،  كظوٍٞ ُٚ : ٓخ ىٓض ٗخػَح  كٜق 

 رٔخُش حُ٘ٔخء ٝٗـخػظٜٖ :

 يِٕككككم   فقانكككد : ِكككٓكخ انؽككككهب أٔ أَكككد
 

 فٕكككككككككككفُا فأَكككككككككككد انثاٌكككككككككككم انًركككككككككككأقب   
 

 ٝحٗطِوض ا٠ُ هِذ حُٔؼًَش :

ـــٕن انًرهقة  َٔككككككاقخ فهثككككككٗ انفٛككككككم يككككككٍ كككككككم ظاَككككككة ٍـ  ٔنثٗ عهٛـــٓا انقـا

                                                             
ٔ

 / . ٓ٘ـ  1ٗص /   ٔدٌوانه ج   
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ػْ ٣ٜق حُٔؼًَش ٝٓخ ك٤ٜخ  ٖٓ أٛٞحٍ ٝٗـخػش حُٔـخٛي٣ٖ ، ٝحٓظجٔخٍ ح٧ػيحء حُوخثل٤ٖ ، ٝطَحٙ رؼي ًُي ٣ٍَٜٝ 

 ر٘لخػظٜخ ٝٗـخػش أٓؼخُٜخ :ا٠ُ حُلظخس ٓؼـزخ  

كككككككـهد كفكككككككاً ككككككككاٌ تانٍكككككككٛف ٔككككككككانياً   فقثـ 
 

 ٔقثهككككككككد ٌككككككككٛفاً كككككككككاٌ تككككككككانكف ٚٙككككككككهب 
 

 ٔقهككككككككد : أفككككككككٙ انكككككككككَٛا نقٕيككككككككم ـانككككككككة
 

 ٔفككككككٙ يصككككككم ْككككككما انؽعككككككه نتككككككٕا ْٔككككككمتٕا 
 

ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ٣ـِذ أِٓٞد ح٩ٗ٘خء ٝحَُٔى ، ك٘لٖ ٫ َٟٗ ا٫ هخُذ حُوٜش أ٣ٖ ٜٓ٘خ ٟٝٞف ح٧كيحع ٝحُؼويس 

.. ا٫ إٔ ك٤ٜخ كٞحٍح  ر٤ٖ ٗو٤ٜظ٤ٖ : رطِش حُوٜش ٝحَُح١ٝ ح١ٌُ ُْ ٣ٔٔق ُ٘خ رَإ٣ش حُ٘و٤ٜش ا٫ ٖٓ  ٝحُلَ

 ه٬ُٚ .

ٌُٖ هٜش حُلخؽ ػزي ح٧ٍُ أٟٝق ك٢ ػ٘خَٛٛخٖٓ ٓخروظ٤ٜخ : كخُزطَ ًَٜ هخ٢ُ حُز٤خٝ ٓٞحى ٗؼَٙ ، ٣ًَذ 

خ٥هَ . حٗطِن حُلَّ رٜخكزٚ ا٠ُ كٞٓش كَٓخ  ٣ٔخػِٚ ًُٜٞش ، ػخٗخ ٛي٣و٤ٖ ٌٓ٘ ُٖٓ ٫ ٣ؤْٗ أكيٛٔخ ا٫ ر

حُٞؿ٠ كٌٜح ىأرٜٔخ ًِٔخ ىػخ ىحػ٢ حُـٜخى ،  كٜٔش حُزطَ ك٢ حُِ٘حٍ طلٞم ٛٔش حُ٘زخد ، كبًح ٓخحٛظِ ك٢ ٓخكظٜخ 

ًخ٤ُٔق حُزخطَ حٗؼ٠٘ حُلَّ ًخُـِحٍ حَُرَد ، ٌُٖٝ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش كيع ٓخ ًخٕ ك٢ حُلٔزخٕ كوي طٞح٠ُ 

، كؤٛخد ٖٓ حُلَّ ٓوظ٬  ، ٣ٝؤر٠ حُلخؽ حُٔـخٛي ا٫ إٔ ٣ٔظَٔ ك٢ حُوظخٍ ٣ِٝلن حَُٛخٙ َٜٓ٘ٔح  ػ٤ِٜٔخ 

 رلَٓٚ حُلز٤ذ ، كِطؼْ حُٔٞص ك٢ حُوظخٍ أٌُ ٖٓ ١ؼٔٚ ػ٠ِ كَحٕ حُٔٞص ، ٝىكٖ ٓغ كَٓٚ ك٢ روؼش ٝحكيس .

يحٕ حُٔؼًَش هٜش ٍحثؼش ٗيص حٛظٔخّ حُوخٍة ٝؿؼِظٚ ٣ظلخػَ ٓغ ح٤ُٜ٘ي ٝكَٓٚ ، ٣ٌٝزَٙ إٔ ٍؿذ رخُٔٞص ك٢ ٤ٓ

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًزَ ٓ٘ٚ 
ٔ
 ٣وٍٞ حُ٘خػَ : 

 ٔأِكككككككًٛ ٌكككككككٕاي انفكككككككٕاني أِـــكككككككـٛثا
 

 
 

 ٍٚـــككككـٛه تككككّ فككككٙ انّككككعة أِــككككـًٛ أِككككٛة  
 

 نفٛقككككككا لْككككككاب فككككككٙ انؽـــككككككـهٔب ٔظٛ ككككككح
 

 قكككككك أكككككطؽثا ا ٔانؽـكككككـه نهؽــكككككـه ٕٚكككككؽة 
 

ــــكككككككـثا  ٕ  إلا ِـكككككككـٓكاْا ظككككككككقا ْـكككككككـىج ان
 

 ٚطـــككككككـهبكًكككككا ٚرٕـــككككككـاتٗ لٔ شًاَٛـــككككككـٍ  
 

 فٛٓرـــــكككككككـى  ْكككككككما كانؽٍــــكككككككـاو ُٔٚصُكككككككٙ
 

 ُٔٚفــــكككككـه ْــكككككـما كان ــــكككككـىال ٔٚهعـــــكككككـة   
 

 ذكككككككٕانٗ نٔكككككككاْ انًطهقكككككككٍٛ عهًٛٓـكككككككـا
 

ـــككككككـة   ٙ ـــكككككـم يككككككٍ ِــــكككككـٛثًٛٓا ٔٚف  ٙ  ٚف
 

 فقٛكككككككم : أَكككككككم أقككككككككايم اٞنٖ إًَــــكككككككـا
 

 أتــككككـه  ظككككٕاقاً ـككككـ إٌ فعهــككككـد ـككككـ ٔأَعـــككككـة 
 

 : أٚه٘ككككككٗ ٔاْككككككة انُٕككككككه أَُـككككككـافقككككككال 
 

 ًَــككككككـٕخ كًــككككككـٕخ ان اَٛككككككاخ َٔعطــــككككككـة 
 

 لنَٔككككككككٙ ِٔككككككككأَٙ ٔانككككككككٕـٗ ٢ يثانٛـككككككككـاً 
 

 إن كككككانًٕخ أيّكككككٙ أو إنكككككٗ انًكككككٕخ أنككككككة 
 

 أٚؽًهُــكككككككـٙ عًكككككككهاً ا ٔٚؽًكككككككٙ ِكككككككثٛثرٙ
 

ٛ ـــــككككككـة     ٔأــككككككـمنّ فــككككككـٙ ُْٔــــككككككـّ ٔأـ 
 

 إلا َؽكككككككٍ يرُـــكككككككـا فاقفَُٕـــكككككككـا تثقعــكككككككـح
 

ـــــكككككـة  ـ   ٚ)ـــكككككـم تمكهاْـــكككككـا شهاَـــكككككـا ٚ طـٛا
 

                                                             
ٔ

 . ٓ٘ص   ٔمن مطولة / صدى الحرب / للشاعر أحمد شوقً  ج  
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 ٢ٔ ذععثــكككككككـٕا أٌ ذثٍكككككككم انفٛكككككككم إَٓـكككككككـا
 

 نٓككككا يصككككم يككككا نهُككككاي فككككٙ انًككككٕخ يّككككهب 
 

 فًاذــككككككككـا أيـــككككككككـاو هللا يككككككككٕخ تٍــككككككككـانح
 

ــــــــكككككـة    ٕ ُ  كأًَٓــــكككككـا فٛـــكككككـّ يصـــكككككـال ي 
 

٣ٝوٍٞ حُ٘خػَ ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ ك٢ ٗلْ حُوٜش 
ٔ
 : 

ـــكككككككككككـمـ ٔنب    يعـــكككككككككككـاْك  ِـــكككككككككككـٛؿ  يثع 
 

 
 

ــكككككككككككككـم  ذهظهكككككككككككككد انعثكككككككككككككـال ٔيكككككككككككككا ذهظ 
 

ـــكككككككككككـم  أناق نٛهككككككككككككة انًــكككككككككككـٕخ انًؽع 
 

 إنـككككككككككككككككـٗ أظـــككككككككككككككككـكاقِ انًٍككككككككككككككككـرّٓكُٚا 
 

 ٔفكككككككككٗ نعكككككككككٕاقِ ا ٔؼُـــكككككككككـا عهٛـــــكككككككككـّ
 

 ٔقــككككككككككككـك ِفٕككككككككككككد تُاققٓـككككككككككككـى إنٛككككككككككككّ 
 

 ٔٔكككككككككاب نٔأــــكككككككككـٓا ٚككككككككككيٙ ٚكٚكككككككككّ
 

 ٔأِٔكككككككككككككككككد انٍككككككككككككككككـٕاعك أٌ ذفَٕككككككككككككككككا 
 

ق أٌ ٕٚٛككككككككككككـة ٔأٌ ٕٚككككككككككككـاتا  ٕ  ذعــــككككككككككككـ
 

 ففٕٚككككككككككة فككككككككككٙ انُككككككككككىٔل فًككككككككككا أظاتككككككككككا 
 

 ٔقككككال ـ ٔقككككك قٙككككٗ ـ قكككك٢ًٕ ٔككككٕاتاً 
 

 ُْكككككككككككا فهٛطهـــــكككككككككككـة انًكككككككككككهء انًَُٕكككككككككككا 
 

أٓخ حُوٜش حُظ٢ ٣َٝ٣ٜخ حُ٘خػَ ٟٖٔ ه٤ٜيس ًحص ؿَٝ ٗؼ١َ ٝحكي أٝ ؿ٤َٟٖ كٔؼخُٜخ حُوٜش حُٞحٍىس ك٢ 

 ه٤ٜيس حُزٜخء حُزؼ٢ِ ٝٓطِؼٜخ :

 واق انكككككككككككٍٚ عككككككككككىاً ٔاعرهككككككككككٗتككككككككككانفرػ 
 

كككككككككككككككككككـح ٔذفٙككككككككككككككككككك٣   ٔهللا أع)كككككككككككككككككككى يُـ 
 

ٝهي ٓزن إٔ ىٍٓ٘خٛخ ىٍحٓش ٝحك٤ش ك٢ ٌٛح حُزخد 
ٕ
 :ك٤ٞ هللا رٖ أكٔي حُوخف ٝٓٔظِٜٜخ، ٝه٤ٜيس  

   قن  ظٛكككككككككككككَٕ انكككككككككككككهٔو إل  ٓكككككككككككككهٔا
 

 
 

 عهكككككككٗ انكككككككهٔافٗ إل ٔكككككككانخ تٓكككككككى عثكككككككه
 

حُظ٢ ىٍٓ٘خٛخ ـ ًٌُي ـ ىٍحٓش ٝحك٤ش ك٢ ٌٛح حُزخد 
ٖ
 . 

ٝرؼي كبٕ حٓظؼَحٟ٘خ ُِوٜخثي حُؤٔش حُظ٢ حهظَٗخٛخ ٖٓ حُوَٕٝ حُؼؼٔخ٤ٗش حُٔظؼيىس ىٍحٓش ٝٗويح  أًي ُ٘خ إٔ ٗؼَ 

 حُلَٝد ٝحُلظٞكخص ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ٣ٔظخُ ــ ؿخُزخ  ــ رٔخ ٢ِ٣ :

 طظْٔ رٔخ ٢ِ٣ : ح٧كٌخٍــ ًخٗض  ٔ

ٝأكٌخٍح  ٓظَحرطش ٣وٞى رؼ٠ٜخ ا٠ُ رؼٞ ، أّ ؿخءص ك٢ أ ــ حُظَِٔٔ ٝحُظَحر٢ ك٢ َٓىٛخ ٓٞحء أًخٗض ٓؼخ٢ٗ 

 هخُذ ه٢ٜٜ ٣ٔظٌَٔ ػ٘خَٛٙ حُل٤٘ش ك٢ رؼٞ حُوٜخثي ، ٣ٝلظوَ ك٢ رؼ٠ٜخ ح٥هَ ا٠ُ حُلزٌش حُل٤٘ش .

د ــ حُؼوخكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٞحػ٤ش ، ٝحُلوَ رخ٫ٗظٔخء ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ٝحُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝأٓظط٤غ إٔ أهٍٞ : إ 

حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٘ي ٗؼَحء حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ًخٕ أهٟٞ ٖٓ ؿ٤َْٛ ٖٓ ٗؼَحء حُوَٕٝ ح٧هَٟ ، ح٫ٗظٔخء ا٠ُ 

 ٝػٞىس ا٠ُ ٗؼَ أ٤َٓ حُ٘ؼَحء ٗٞه٢ ٝأكٔي حٌُخٗق ٝٛخىم ٝحَُٛخك٢ أًزَ ى٤َُ ػ٠ِ ًُي .

ٍطٜخ ، ٝكٖٔ ؽ ــ ح٩ه٘خع حُٞؿيح٢ٗ ٓٔخ أىٟ ا٠ُ َٓى ح٧ىُش ٝحُزَح٤ٖٛ ٩ه٘خع حُوخٍة ، ٝػٔن ح٧كٌخٍ ٝؿِح

 حُؼَٝ ٝحُظؼ٤َِ .
                                                             

ٔ
 . 1ٖٕص   ٖدٌوانه ج  

ٕ
 وما بعدها . 9ٕٔص ٓالباب الثالث من هذا البحث    

ٖ
 وما بعدها . 1ٕٓالباب الثالث من هذا البحث ص    
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ى ــ حٓظِحؽ ح٧كٌخٍ رخُٞؿيحٕ ٝهي أىٟ ٌٛح ا٠ُ طلخػَ حُوخٍة رخ٧ىد ٝحٗزؼن ػٖ ًُي طؤػ٤َ أكٌخٍ حُ٘ؼَحء رخُوَحء 

 ا٣ـخرخ  .

ٛـ ــ ح٧ىد ح٩ٗٔخ٢ٗ حُوخُي ح١ٌُ طـ٠ِ ك٢ رغ حُلٌْ ٝحُؼظخص حٌُؼ٤َس حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ٠ٗؾ حُ٘ؼَحء ٝػٔن 

 ٗخس ، ٝهي ٣لَى حُ٘خػَ حُلٌْ ك٢ هٜخثي ًخِٓش طيٍ ػ٠ِ حَُإ٣ش حُٞحهؼ٤ش ُِل٤خس .حُظـَرش ٝحُٔؼخ

 ــ ًٝخٕ حُظؼز٤َ ٣ظْٔ رٔخ ٢ِ٣ : ٕ

أ ــ ح٧ُلخظ ط٘خٓذ حُؼخ١لش ٗٞػخ  ًٝٔخ  ، أٓخ ٗٞػخ  كزخ٧ُلخظ حُٔٞك٤ش رخُؼخ١لش حُظ٢ أىُض ريُٞٛخ ك٢ اػَحء حُٔؼ٠٘ 

٠  ح٧ؿِذ ــ ػ٠ِ ؿ٤َ حُٔٔظٟٞ حُٔطِٞد .ًٔخ ًخٗض ٬ٓثٔش ُِلٌَس ، كٌَِ ٝاُوخء حُظ٬ٍ ، ا٫ أٜٗخ ًخٗض ــ  ػِ

 ؿَٝ ٖٓ أؿَحٝ حُ٘ؼَ أُلخظٚ حُظ٢ طٔخ٤ٗٚ .

ـخ  : كبٕ كَحٍس حُؼخ١لش ٝطظخرغ ح٧كٌخٍ طلظخؽ ا٠ُ ًِٔخص أًؼَ ، ٝػٞىس ا٠ُ ٓٔخص ح٧كٌخٍ ك٢ حُوٜخثي  َّٔ ٝأٓخ ً

 حُٔيٍٝٓش طٟٞق ًُي . 

٠خ  ، كوي ٣ـِذ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ك٢ َٓى ح٧كيحع ، ٣ٌٕٝٞ ٨ُِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ ىٍٝ د ــ ح٧ٓخ٤ُذ ط٘ٞػض أ٣

 حَُر٢ ٝاػخٍس ح٫ٗظزخٙ هخٛش أٗٚ ٣وَؽ ــ ك٢ حُـخُذ ــ ا٠ُ أؿَحٟٚ حُز٬ؿ٤ش .

ؽ ــ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش : ًٝخٕ ُٜخ ــ ر٘ٞػ٤ٜخ ــ حُويف حُٔؼ٠ِ ك٢ ط٤٣ِٖ ح٧ِٓٞد ٝحُظَح٤ًذ ٝٓخػيص ك٢ ارَحُ 

 ٌخٍ ٝحُؼخ١لش ٝأًٔذ حُ٘ٚ ٤ٓٞٓوخ ٓ٘خٓزش ، ٫ٝ ٠ٔ٘ٗ إٔ رؼ٠ٜخ ؿخء ٓظٌِلخ  ، ٌُ٘ٚ طٌِق ؿ٤َ ٓٔـٞؽ .ح٧ك

 ــ ًٝخٕ حُظ٣َٜٞ ٣ظْٔ رٔخ ٢ِ٣ : ٖ

 أ ــ حُظ٣َٜٞ حُـِث٢ طو٤ِي١ ، ٌُٖ ط٘خٓوٚ ٓغ حُؼخ١لش ٝحُلٌخٍ َُّٝي ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ٍٛٞح  ٤ًِش ٓظلًَش . 

، ٝهي طٔظـَم ُٔظ٘خرٌش : حُِٕٞ ٝحُلًَش ٝحُٜٞصُلخظٚ حُٔ٘خٓزش ٝهط١ٞٚ حد ــ ًٔخ ظَٜ حُو٤خٍ ح٢ٌُِ رؤ

 حٍُٜٞس أر٤خص ػيس طؼؾ رخُل٤خس ٝهخٛش ك٢ ط٣َٜٞ حُٔؼخٍى .

ــ ٝهي ًخٕ ُِوٜش ىٍٝ رخ٫ٍطلخع رٔٔظٟٞ ٗؼَ حُلظٞكخص ، ٝهي حًظِٔض ػ٘خَٛٛخ ك٢ رؼٞ حُوٜخثي ٓٔخ ٣يٍ  ٗ

حُلٞحٍ ، ٝحٛظْ رؼ٠ٜخ رخُوخُذ حُو٢ٜٜ ىٕٝ ػ٘خَٛٙ ، ٫ٝ  ػ٠ِ هيٍس ٗؼ٣َش ٍحثؼش ، ٝحهظَٜرؼ٠ٜخ ػ٠ِ

أُػْ إٔ حُ٘ؼَ ًخٕ رٔٔظٟٞ ؿ٤ي ىحثٔخ  كٜ٘خى هٜخثي ٟؼ٤لش ٓظٜخٌُش أٓؼخٍ ه٤ٜيس حُؼ٢َٟ ك٢ ٓيكٚ ٤ٗن 

ح٬ٓ٩ّ رخ٢ُ ُحىس 
ٔ
، ُٝؼَ ٌٛح ػخثي ا٠ُ إٔ حُؼ٢َٟ ُْ ٣ٌٖ ٗخػَح  رَ كو٤ٜخ  ًخطزخ   ،  ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُلزٌش  

 ٤٘ش حُو٣ٞش ٧ٍؿُٞس ح٤ُٔي كظق هللا حُظ٢ طؼي ٖٓ كٖ حُٔط٫ٞص ا٫ إٔ ُـظٜخ ًخٗض أهَد ا٠ُ حُؼخ٤ٓش حُٔزظٌُش .حُل

 ا٫ أ٢٘ٗ أظٖ إٔ حُ٘ؼَ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ػخٓش ٝٗؼَ حُلظٞكخص هخٛش ًخٕ ؿ٤يح  .

                                                             
ٔ

 . 9ٗص  ٕ. وفً خالصة األثر ج  9ٗالقصٌدة فً الباب األول من هذا البحث ص   
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إٔ ٤٣ٔٔٞح ٝؿْٜٞٛ ٝأه٤َح  كب٢ٗ أْٟ ٛٞط٢ ا٠ُ ٛٞص ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ػَٔ ٠ٓٞٓ رخٗخ ٤ٛ٧ذ رخُيح٤ٍٖٓ 

ٗطَ ٌٛٙ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ٖٓ أىر٘خ حُِحَٛ ىٍحٓش  ٝطٔل٤ٜخ  ٤ُٔظوَؿٞح ًُ٘ٞٛخ ٣ٝ٘ل٠ٞح ػٜ٘خ ؿزخٍ ح٩ؿلخٍ 

ٝح٩ٛٔخٍ 
ٔ
. 

  

                                                             
ٔ

 . 7تارٌخ األدب العربً / العصر العثمانً / للدكتور عمر موسى باشا ص    
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 انـفــاذًــــــــــــح

 ٝك٤ٜخ أؿَٔ ٓخطْ رلؼٚ ك٢ ٌٛٙ حَُٓخُش :

ًخٗض ىكٞ حكظَحءحص حُٔٔظَ٘ه٤ٖ  ــ ٖٝٓ ٜٗؾ ٜٗـْٜ ــ ػ٠ِ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، ٟٓٞلخ      انًقكيح :

إٔ ٗؼخٍ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٤ٖ هخٓض ىُٝظْٜ ًخٕ َٗ٘ ح٬ٓ٩ّ ٝحُيكخع ػ٘ٚ ، ٓٔظٜ٘يح  رؤهٞحٍ حُوِلخء أٗلْٜٔ ٝرؤػٔخُْٜ 

ٔخ٤ُي  ح٣ٌُٖ ػطِٞح ٣َٗؼش هللا ، َٝٝٛ ْٜٓ٘ ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ًُي ، ٝإٔ ح٤ُِٖٔٔٔ حُؼَد حٓظَْٜ٘ٝٛ ػ٠ِ حُٔ

ـ حُؼَد ـ ا٠ُ َٓحطذ ٍك٤ؼش ك٢ حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ًَِٓح  ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ ح٫كظَحءحص ٛيٍص ػٖ ح٤ُِٜز٤٤ٖ 

حُؼَد ٝحُـَر٤٤ٖ ، ٓٔظـ٤ِٖ ٓخ كؼِٚ حٌُٔخ٤ُٕٞ رخُؼَد ، كٟٞلض إٔ أطخطٍٞى ٝحُطٍٞح٤ٕٗٞ ْٛ ح٣ٌُٖ أٓخءٝح 

 ْ ُْ ٣طظلٞح رٌُي رَ أُـٞح حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش .ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ، رَ اٜٗ

ٝأًيص ػ٠ِ إٔ حُ٘ؼَ حُؼؼٔخ٢ٗ ٣٘ظ٢ٜ رخٗظٜخء حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٫ ريهٍٞ ٗخر٤ِٕٞ رٞٗخرَص ا٠ُ َٜٓ ، ٓٔظٜ٘يح  

 رخٗظٔخء ًزخٍ حُ٘ؼَحء ا٠ُ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼؼٔخ٤ٗش أٓؼخٍ ٗٞه٢ ٝكخكع ٝؿ٤َٛٔخ 

 خى٢ٔ٣ ، رؼي إٔ ر٤٘ض ٓزذ حهظ٤خ١ٍ ٌُٜح حُٟٔٞٞع  .ػْ ٟٝلض ٣َ١وظ٢ ك٢ حُزلغ ح٧ً

  انرًٓٛك :

طليػض ك٤ٚ ػٖ ٗ٘ؤس حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝحػظ٘خم ح٧طَحى ح٬ٓ٩ّ ، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ َٗ٘ٙ ٝحُيكخع ػ٘ٚ ، ٝهٜٜض 

٤ٖ حُؼخ٤ٖٓ  ىٍحٓظ٢ ُِلظَس حُٞحهؼش ٓخ ر٤ٖ كظق حُِٔطخٕ ٤ِْٓ ح٧ٍٝ ُِز٬ى حُؼَر٤ش ٝحٗظٜخء حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش أ١ ٓخ ر

 ّ /  ، ٝحُظ٢ ىحٓض أٍرؼش هَٕٝ . 1ٕٗٔــ  ٙٔ٘ٔ/

ٝهي حٓظليص ٖٓ طو٤ٔٔخص حُٔئٍه٤ٖ ُؼٍٜٞ حُو٬كش حُؼ٬ػش : هٞس ٟٝؼلخ  ٝحٗلطخ١خ   ٝطَؿٔض ٌَُ ه٤ِلش ْٜٓ٘ 

رخهظٜخٍ ٟٓٞلخ  أْٛ ح٧كيحع حُظ٢ ؿَص ك٢ ػٜيٙ ، ٓ٘ٞٛخ  ا٠ُ حُٜيٍٝ حُؼظخّ ١ًٝ حُظؤػ٤َ حُو١ٞ ك٢ ٤َٔٓس 

 و٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش .حُ

ًٍِٝص ػ٠ِ ػٞحَٓ ح٠ُؼق ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ حُؼخ٢ٗ ، ٝٓٔخص حُؼَٜ ك٢ أٍٝٝرش ٝؿ٤َٛخ ك٢ ػٜي حُظَحؿغ 

 ٝح٫ٗلطخ١ .

 ٗؼَ حُلظٞكخص حُؼؼٔخ٤ٗش ٠ٓٔٞٗخ  :  انثاب اٞٔل :

 هٔٔض ٌٛح حُزخد ا٠ُ ػ٬ػش كٍٜٞ :

٫ٝ  أٓزخد هِش ح٧ٗؼخٍ حُؼَر٤ش حُظ٢ ٍٛيص ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢ حُـزٜش حُـَر٤ش : ًًَص أ حُلَٜ ح٧ٍٝ :

حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ أٍٝٝرش ، ٝػَٟض رؼٞ حُوٜخثي ٝح٧ر٤خص حُظ٢ أٍهض ٌُٜٙ حُلَٝد ، ٓؼظزَح  حُظَِٔٔ 

ح٢ُِ٘ٓ ُِلظٞكخص ، ٓؼِوخ  ك٢ أكخ٤٣ٖ ًؼ٤َس ػ٠ِ ح٧كٌخٍ حُٔطَٝكش ، ٝٓظَؿٔخ  ُِ٘خػَ ٝحُٔٔيٝف ٝحُٔؼًَش ، 

ؿض ػ٠ِ ًًَ  ََّ  حُٔؼخٍى حُظ٢ ُْ طٌٖ ُٜخُق حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ػ٠ِ حُـزٜش حُـَر٤ش .ًٔخ ػ
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 ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢ حُـزٜش حَُ٘ه٤ش : حُلَٜ حُؼخ٢ٗ :

ًًَص اٟخءس ُظخ٣ٍن حُٜل٤٣ٖٞ ك٢ ا٣َحٕ ٝأْٛ ًِْٜٓٞ ، ٝٓـِض حُٔؼًَش ر٤ْٜ٘ ٝر٤ْ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ًٔخ أٍٝىٛخ 

ٝحُـَد ػ٠ِ كَد حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ًًَٝص رؼٞ  ٛخكذ ًظخد ٓلخًٜش حُو٬ٕ ، ػْ طليػض ػٖ حؿظٔخع حُٜل٤٣ٖٞ

 حُوٜخثي ٝحُٔوطٞػخص ٝح٧ر٤خص حُظ٢ أٍهض ُظِي حُلَٝد .

 حُلَٜ حُؼخُغ : ٗؼَ حُلَد ك٢ حُز٬ى حُؼَر٤ش :

ًًَٝص ك٤ٚ اٟخءس ػٖ حُيٍُٝ ٝٗ٘ؤطْٜ ٝػ٬هش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش رْٜ ، ػْ ًًَص حُو٤ٜيس حُظ٢ طز٢ٔ طَٔىْٛ ، 

 ٝطًٌَ حُو٠خء ػ٤ِْٜ . 

د ــ ٝطليػض رخهظٜخٍ ػٖ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ٝػ٬هظٚ رخُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝػَؿض ػ٠ِ طٌَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ 

 ٖٓ ط٢ِٔ ؿ٤َْٛ ػ٠ِ ٓويٍحطْٜ .

 ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش : انثاب انصاَٙ :

 ٝطليػض ك٤ٚ ػٖ ح٧ؿَحٝ حُظخ٤ُش :

 ػخٓش حُ٘خّ .ـ حُٔي٣ق : ٝهي هٔٔظٚ ا٠ُ ٓي٣ق حُوِلخء ٝٓي٣ق حٍُُٞحء ًٝزخٍ حُوّٞ ٝٓي٣ق ٔ

 ـ حُلوَ : رخُ٘ؼَ ٝرخُ٘لْ ، كٌَأ ٝٗـخػش ، ٝرخ٧هٞس ح٤ٓ٬ٓ٩ش .. ٕ

 ـ حَُػخء : ٝؿؼِظٚ ه٤ٖٔٔ : ٍػخء ح٧ٗوخٙ ٍٝػخء حُٔيٕ . ٖ

ـ حُٞٛق : ُٔخ طوغ ػ٤ِٚ حُؼ٤ٖ أػ٘خء حُل١َٝ ٝٓخ رؼيٛخ ٖٓ ىٓخٍ ٝارخىس ٬ٓٝف .. ٝط٣َٜٞ ُـيٍ ح٧ػيحء  ٗ

 أكخ٤ْٓ حُ٘خػَ . ٝؿَحثْٜٔ ًُٝي ًِٚ ٖٓ ه٬ٍ

 ـ حُٜـخء : ٝهي هٔٔظٚ ا٠ُ :  ٘

 ــ ٛـخء حُٔلظ٤ِٖ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ .

 ــ ٝٛـخء حُٜل٤٣ٖٞ .

 ــ ٝٛـخء حُوٞٗش ٝحُلخٓي٣ٖ ٖٓ حُؼَد ٝح٧طَحى .

 ٝأىهِض ك٤ٚ حُِّٞ ٝحُظؤ٤ٗذ ٝحُ٘ٔخطش .

 ُِٔـخٛي٣ٖ ر٬ٔثٌظٚ ، ـ حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش : ٟٝلض ك٤ٜخ كذ ح٬ٓ٩ّ ٝأِٛٚ ، ٝح٫ُٞء ك٢ هللا ، َٜٝٗ هللا ٙ

 ٝكٞ حُٔـخٛي٣ٖ ػ٠ِ حُوظخٍ .

ـ حُلٌٔش : ػَٟض رخهش ٖٓ كٌْ حُ٘ؼَحء ، ٝٗزٜض ا٠ُ حٛظٔخّ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ رٌٜح حُـَٝ كظ٠ أكَىٝح ُٚ ٓويٓخص  7

 حُوٜخثي ، رَ هٜخثي ًخِٓش .

 .ـ كذ ح١ُٖٞ ٝحُل٤ٖ٘ ا٤ُٚ : ًًَٝص حُ٘ٞم ا٤ُٚ ٝح٣ًٌَُخص حُـ٤ِٔش ٝػطخءٙ حُل٤خٝ  1
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ـ حُظلـغ : ٝٛٞ ؿَٝ ؿي٣ي ظَٜ ك٤ٖ ريأص حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش طٜ٘خٍ ٝطظلٌي ، ٓغ ًًَ حُٜٔخثذ حُظ٢ كِض  1

 رخ٤ُِٖٔٔٔ ، ٝٛٞ ؿ٤َ حَُػخء .

 ـ حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى ٝحُلغ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ : ٝٗزٜض ا٠ُ إٔ ًُي هي ٣ٌٕٞ رٔخ ٣٘زٚ حُٞهِ ٝحُظٞر٤ن . ٓٔ

 ٚ ٓغ رؼٞ ح٧ٓؼِش .ـ حُظؤ٣ٍن حُ٘ؼ١َ : ًًَٝص ٗ٘ؤطٚ ٣َ١ٝوظ ٔٔ

 ػْ أطزؼض ح٧ؿَحٝ ربٟخءس ػٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ك٢ أؿَحٝ حُ٘ؼَ .

 ىٍحٓش ك٤٘ش ٝٗوي٣ش ، ٝطَ٘ٔ : انثاب انصانس :

ٓٔخص ح٧كٌخٍ ، ٝٓٔخص حُظؼز٤َ ٝحٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ٝح٤ُٓٞٔوخ ٝحُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ُِو٤ٜيس ، ًُٝي ك٢ 

حُؼَر٢ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ٓي٬ُ  ػ٠ِ ؿٞىس ٌٛح حُ٘ؼَ هْٔ هٜخثي ُ٘ؼَحء ٖٓ ػيس هَٕٝ طز٤ٖ ٌٓخٗش حُ٘ؼَ 

كخٟخ  ىح٢ٍٓ ح٧ىد إٔ ٣ٜظٔٞح رٚ ٣ٝلِٞٙ حُٔلَ حُٔ٘خٓذ ك٢ ىٍحٓظْٜ ُِ٘ؼَ حُؼَر٢ ػخٓش ، ٝإٔ ٣يٍٓٞٙ 

 رظـَى ػٖ ح٧ٛٞحء ٝرؼي ػٖ حُظو٤ِي ُِٔٔظَ٘ه٤ٖ ٖٝٓ ُقَّ  ُلْٜ . 

حُؼؼٔخ٤ٗش ٝكَٝرٜخ ، كًَِص ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ :      أ ــ ػْ طليػض ػٖ حُوٜش ك٢ حُوٜش ك٢ ٗؼَ حُلظٞكخص 

 حُوٜش حُظ٢ حٓظـَهض ٓطُٞش .

 د ــ حُوٜش حُظ٢ حٓظـَهض ؿِءح  ٖٓ حُٔطُٞش .

 ؽ ــ حُوٜش ك٢ حُوٜخثي حٌُحط٤ش .
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 شثد انًهاظع

ٓلٔٞى حُؼوخى ، ٍٓ٘٘ٞحص حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ٤ٛيح ـ ـ حرٖ ح٢َُٓٝ )ك٤خطٚ ٖٓ ٗؼَٙ ( : ػزخّ ٔ

 ّ / . 11ٗٔٛـ ـ  ٗٓٗٔر٤َٝص / 

ـ أهزخٍ حُيٍٝ ٝآػخٍ ح٧ٍٝ ) ػ٬ػش ٓـِيحص ( : أكٔي حُوَٓخ٢ٗ ، ىٍحٓش ك٢ٜٔ ػزي حَُُحم ٓؼي  ٕ

 / . 11ٕٔٝأكٔي كط٢٤  ، ػخُْ حٌُظذ ر٤َٝص / 

خٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس ، حُطزؼش ـ ح٧ىد ٝحُٜ٘ٞٙ ُِٜق حُؼخُغ حُؼخ١ٞٗ ك٢ ىُٝش ح٩ٓ ٖ

 ّ / . 11ٙٔٛـ ـ ٙٔٗٔحُؼَٕ٘ٝ ، ىحٍ حُـ٣ََ / 

ـ ح٧ِٓٞد حُٜل٤ق ك٢ حُز٬ؿش ٝحُؼَٝٝ : طؤ٤ُق ؿٔخػش ٖٓ ح٧ٓخطٌس ٝكوخ  ُٜٔ٘ؾ ُٝحٍس  ٗ

 حُظَر٤ش ح٤٘١ُٞش ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُل٤خس ر٤َٝص ى.ص ) ىٕٝ طخ٣ٍن ( .

 1ٝحُ٘ٔخء ٖٓ حُؼَد ٝحُٔٔظؼَر٤ٖ ٝحُٔٔظَ٘ه٤ٖ )  ـ ح٧ػ٬ّ : هخّٓٞ طَحؿْ ٧َٜٗ حَُؿخٍ ٘

 ّ / . 11ٗٔٓـِيحص ( ه٤َ حُي٣ٖ ح٢ًٍُِِ ، َٗ٘ ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ ، ر٤َٝص حُطزؼش حُٔخىٓش / 

ـ أٟٝق حُٔٔخُي ٠ُ٩ أُل٤ش حرٖ ٓخُي ) أٍرؼش أؿِحء ( : ٫رٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ ، طلو٤ن ٓل٢٤ ٙ

 حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي ، ىحٍ حُلٌَ ر٤َٝص .

ّ (  7ٖٙٔـ ٓٓ٘ٔٛـ / 1ٗٔٔـ  1ٓٙـ ا٣َحٕ ٝػ٬هظٜخ حُوخٍؿ٤ش ك٢ حُؼَٜ حُٜل١ٞ ٖٓ ) 7

 ّ /  111ٔطؤ٤ُق َٜٗ هللا كِٔل٢ ،طَؿٔش ٓلٔي كظل٢ ٣ٞٓق ح٣َُْ ، َٗ٘ ىحٍ حُؼوخكش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ / 

ىحٍ حُؼِْ  ـ حُز٬ؿش حُؼَر٤ش ك٢ ػٞرٜخ حُـي٣ي ) ػ٬ػش أؿِحء ( : حُيًظٍٞ ر١ٌَ ح٤ُ٘ن أ٤ٖٓ ، َٗ٘ 1

 ّ / . ٤٣٬ُِٔٔ11ٖٗ ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش / 

ـ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ :  أكٔي كٖٔ ح٣ُِخص ، َٗ٘ ىحٍ حُؼوخكش ر٤َٝص ، ) حُطزؼش حُؼخٓ٘ش  1

 ّ / . 171ٔٝحُؼَٕ٘ٝ / 

ٓـِيحص ( َٗ٘ ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ ر٤َٝص ، حُطزؼش  ٙـ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ : ُؼَٔ كَٝم )  ٓٔ

 ّ . 11ٗٔك٣َِحٕ / ٤ٗٞ٣ٞ ( حُؼخٓ٘ش ) 

ـ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢ ) حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ( : حُيًظٍٞ ػَٔ ٠ٓٞٓ رخٗخ ، َٗ٘ ىحٍ حُلٌَ  ٔٔ

 ّ / . 111ٔٛـ ــ  1ٓٗٔحُٔؼخَٛ ر٤َٝص ، ىحٍ حُلٌَ ىٓ٘ن ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ / 

 ّ / .11ٔٔٛـ ــ  ٔٔٗٔـ طخ٣ٍن ط٤ًَخ : ٓلٔٞى ٗخًَ ، َٗ٘ حٌُٔظذ ح٢ٓ٬ٓ٩ /  ٕٔ

 /ّ.11ٔٔٛـ ــ  ٔٔٗٔـ حُظخ٣ٍن حُؼؼٔخ٢ٗ : ٓلٔٞى ٗخًَ  حٌُٔظذ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُطزؼش حُٔخرؼش /ٖٔ
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ــ ؿٞحٗذ ٤٠ٓجش ك٢ طخ٣ٍن حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ  :  ٣ُخى أرٞ ؿ٤٘ٔش ، َٗ٘ ىحٍ حُلَهخٕ ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧  ٗٔ

 ّ / . 11ٖٔٛـ ــ  ٖٓٗٔ/ 

حُيًظٍٞس ٣ُ٘ذ ر٤َٙ ؿ٢ٌِ ،  ــ حُلًَش حُ٘ؼ٣َش ك٢ كِذ ك٢ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ حُٜـ١َ : ٘ٔ

 ّ / . 11ٗٔٛـ ــ  ٍٗٔٗٔٓخُش ىًظٍٞحٙ ُْ ططزغ رؼي / 

ــ ك٤ِش حُزَ٘ ك٢ طخ٣ٍن حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ) ػ٬ػش أؿِحء ( : ح٤ُ٘ن ػزي حَُُحم حُز٤طخٍ ،  ٙٔ

َّٔوٚ ٝػِن ػ٤ِٚ : ٓلٔي رٜـش حُز٤طخٍ ، َٗ٘ ىحٍ ٛخىٍ ر٤َٝص ، ى، ص .  كووٚ ٝٗ

ك٢ أػ٤خٕ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ : ُِٔئُق : ٓلٔي أ٤ٖٓ رٖ ك٠َ هللا رٖ ٓلذ ــ ه٬ٛش ح٧ػَ  7ٔ

 ٛـ/ .1ٕٗٔحُي٣ٖ رٖ ٓلٔي حُٔلز٢ ، َٗ٘ ٓطزؼش ىحٍ حُٔؼخىس ، ٓطزؼش ح٤ُٛٞزش رَٜٔ / 

ــ ىٍ حُلزذ ك٢ طخ٣ٍن أػ٤خٕ كِذ ) ؿِء رو٤ٖٔٔ ( طؤ٤ُق حرٖ حُل٘ز٢ِ ٢ٍٟ حُي٣ٖ ٓٔلٔي  1ٔ

 ّ / . 17ٕٔكووٚ ٓلٔٞى حُلخه١ٍٞ ٣ٝل٠٤ ٣ًَُخ ػزخٍس ، ىٓ٘ن / حرٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ٞٓق حُلِز٢ ، 

ــ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ىُٝش ا٤ٓ٬ٓش ٓلظَٟ ػ٤ِٜخ : حُيًظٍٞ ػزي حُؼ٣ِِ حُ٘٘خ١ٝ حُوخَٛس  1ٔ

ٔ11ٓ.ّ 

ــ ى٣ٞحٕ أكٔي حٌُخٗق : ىٍحٓش ٝطلو٤ن ٝطؼ٤ِن ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ٓلٔي ارَح٤ْٛ حُـ٢ٗٞ٤ ،  ٕٓ

 ّ . 117ٔ/  ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش ٌُِظخد

ــ ى٣ٞحٕ آٔخػ٤َ ٛز١َ : ٛللٚ ٟٝزطٚ كٖٔ ٍكؼض ، َٗ٘ ٓطزؼش ُـ٘ش حُظؤ٤ُق  ٕٔ

 ّ / . 1ٖ1ٔٛـ ــ  7ٖ٘ٔٝحُظَؿٔش ٝحَُ٘٘ ، حُوخَٛس / 

 ّ/ ، ى.ص .11ٖٔــ ى٣ٞحٕ ح٤ٓ٧َ ٓ٘ـي رٖ ٓلٔي : حُٔطزؼش حُل٘ل٤ش ، ىٓ٘ن / ٕٕ

َٝٗكٚ : ػ٠ِ حُـخٍّ ٝٓلٔي ٗل٤ن ــ ى٣ٞحٕ حُزخٍٝى١ ) أٍرؼش ٓـِيحص ( كووٚ ٟٝزطٚ  ٖٕ

 ّ / . 11ٕٔٓؼَٝف ، َٗ٘ ىحٍ حُؼٞىس ر٤َٝص ، ١زغ ػخّ / 

ــ  ى٣ٞحٕ كخكع ارَح٤ْٛ ، ٟزطٚ ٝٛللٚ ٍٝطزٚ : أكٔي أ٤ٖٓ ، أكٔي ح٣ُِٖ ، ٝارَح٤ْٛ  ٕٗ

 ّ / . 117ٔح٩ر٤خ١ٍ ، َٗ٘ ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد ، حُطزؼش حُؼخُؼش / 

٤ٖٓ هخُي حُـ٘ي١ : ٓلٔي ًٔخٍ رٌيحٕ ، حٌُٔظزش ح٤ٔٗ٧ش ، ٓطزؼش حُٔؼخٍف ــ ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن أ ٕ٘

 ر٤َٝص ى.ص .

ــ ى٣ٞحٕ ٛخىم : حُـِء حُؼخ٢ٗ ٝحى١ حُيٓٞع : ٓلٔٞى ٓلٔي ٛخىم ، حُٔطزؼش حُظـخ٣ٍش  ٕٙ

 حٌُزَٟ ر٘خٍع ػخري٣ٖ ) ى . ص ( .
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ٓطزؼش حُٜلخء ، ِػز٤ش ، ــ ى٣ٞحٕ ٛيٟ حُوخ١َ : ُِ٘خػَ أ٤ٖٓ ري ٗخَٛ حُي٣ٖ حُِز٘خ٢ٗ ،  7ٕ

 ّ / . 1ٖٔٔٛـ ــ ُٖٖٔٔز٘خٕ ،/

ـ ى٣ٞحٕ ٓؼَٝف حَُٛخك٢ ) حُٔـٔٞػش حٌُخِٓش ( : ٖٓ حُظَحع حُؼَر٢ ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُل٤خس 1ٕ

 ّ / . 1٘7ٔ، ُز٘خٕ ، حُطزؼش حُٔخىٓش / 

ـ ـ ٛ ٖٖٗٔــ ى٣ٞحٕ ٢ُٝ حُي٣ٖ ٣ٌٖ : حُطزؼش ح٠ُٝ٧ ، ٓطزؼش حُٔوظطق ٝحُٔوطَّْ رَٜٔ /  1ٕ

ٔ1ٕٗ . / ّ 

ــ حَُٝٝ ح٠َُ٘ ك٢ طَؿٔش أىرخء حُؼَٜ : طؤ٤ُق ػٜخّ حُي٣ٖ ػؼٔخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ َٓحى  ٖٓ

 ّ / .17ٗٔٛـ   1ٖٗٔحُؼ١َٔ ، طلو٤ن حُيًظٍٞ ٤ِْٓ حُ٘ؼ٢ٔ٤ ، ٓطزؼش حُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ حُؼَحه٢ / 

ٍرخف ،  ــ ٣ٍخٝ حُٜخُل٤ٖ ُ٪ٓخّ ح١ُٝٞ٘ حُيٓ٘و٢ ، كووٚ ٝأهَؽ أكخى٣ؼٚ : ػزي حُؼ٣ِِ ٖٔ

أكٔي ٣ٞٓق ىهخم ، ٝٗؼ٤ذ ح٧ٍٗئ١ٝ ، ط٣ُٞغ : حَُثخٓش حُؼخٓش ٩ىحٍس حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ٝح٩كظخء ٝحُيػٞس 

 ّ / . 11ٕٔٛـ ــ  ٕٕٓٔٝح٩ٍٗخى ك٢ ح٣َُخٝ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ، ىحٍ حُٔؤٕٓٞ ُِظَحع / 

ٓلٔي ؿخٕ ، ىحٍ ٓلٕ٘ٞ ــ ح٤١٬ُٖٔ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ : طؤ٤ُق ػزي حُوخىٍ ىٙ ىٙ أٝؿِٞ طَؿٔش  ٕٖ

 ّ / . 11َُِٓٔ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، طْٞٗ / 

ــ حُِٔطخٕ حُٔـخٛي ٓلٔي حُلخطق ) كخطق حُؤط٘ط٤٘٤ش ( طؤ٤ُق ٣ُخى أرٞ ؿ٤٘ٔش ، َٗ٘ ىحٍ  ٖٖ

 ّ / . 11ٗٔٛـ ــ  ٗٓٗٔحُلَهخٕ ػٔخٕ ح٧ٍىٕ ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش / 

َ ٓلٔي ه٤َِ رٖ ػ٢ِ حَُٔحى١ ، َٗ٘ ــ ِٓي حُيٍٍ ك٢ أػ٤خٕ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ : ٧ر٢ حُل٠ ٖٗ

َّٔخٕ ، حُطزؼش حُؼخُؼش /   ّ / . 111ٔٛـ ــ  1ٓٗٔىحٍ حرٖ كِّ / ُز٘خٕ ، ٝىحٍ حُز٘خثَ ح٤ٓ٬ٓ٩ش / ػ

ــ ٌٍٗحص حٌُٛذ ك٢ أهزخٍ ٖٓ ًٛذ ) ػٔخ٤ٗش ٓـِيحص ( : ٫رٖ حُؼٔخى ػزي حُل٢ حُِٔوذ رؤر٢  ٖ٘

 ّ / 171ٔحُل٬ف حُل٘ز٢ِ ، َٗ٘ ىحٍ ح٤َُٔٔس ر٤َٝص / 

ــ َٗؽ ى٣ٞحٕ ٓو٢ حُِٗي ُِٔؼ١َ : طلو٤ن حُيًظٍٞ ٕ . ٍٟخ ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُل٤خس ر٤َٝص  ٖٙ

 ّ / . 117ٔٛـ ــ  7ٓٗٔ/ 

ّ /  : حُيًظٍٞ  11ٙٔٛـ ــ  1ٔٓٔــ حُ٘ؼَ حُلـخ١ُ ك٢ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ حُٜـ١َ /  7ٖ

 ػخثٞ رٖ ر٤٘ش حَُىحى١ ، حُؤْ حُؼخ٢ٗ ، ى . ص  .

ّ / : ػزي حَُك٤ْ أرٞ رٌَ ، حُٜخىٍ ػٖ ىحٍ  1ٗ1ٔــ  1ٔٙٔحُلي٣غ ك٢ حُلـخُ / ــ حُ٘ؼَ  1ٖ

ح٣َُٔن  ح٣َُخٝ ، ١زغ رٔطخرغ ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد ، ٍهْ ح٣٩يحع ريحٍ حٌُظذ ح٣َُٜٔش : 

 حُوخَٛس . 17ٖٔ، أ٠ٜٗ ًظخرٚ ٤ٛق  11ٓٔ/1ٙ1ٗ
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َٗ٘ ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ، ر٤َٝص ،  ــ حُ٘ٞه٤خص ُِ٘خػَ أكٔي ٗٞه٢ ) أٍرؼش أؿِحء ( : 1ٖ

 ّ / . 11ٙٔٛـ  ــ  ٙٓٗٔحُطزؼش حُلخى٣ش ػَ٘س / 

ــ ٛلٞس حَُؿَ ح٣َُٔٞ أٝ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي ٝحُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش : ٓٞكن ر٢٘ حَُٔؿش ،  ٓٗ

 ّ / . 11ٗٔحُ٘خَٗ : أكٔي ػزي هللا حُل٤ِق ، ٓئٓٔش ٛوَ حُو٤ِؾ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ / 

 ّ / . 11ٔٔٛـ ــ  ١ٍٔٗٓٔ ) أٍرؼش ٓـِيحص ( : َٗ٘ ىحٍ حُلٌَ / ــ ٛل٤ق حُزوخ ٔٗ

 / . 1٘1ٔــ ١خثلش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش : ٓلٔي ًخَٓ ك٤ٖٔ ، ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش ، حُوخَٛس /  ٕٗ

ــ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُل٠خٍس : حُيًظٍٞ ٓلٔي كَد ، َٗ٘ ىحٍ حُوِْ ىٓ٘ن ، حُطزؼش  ٖٗ

 ّ / . 111ٔٛـ ــ  1ٓٗٔح٠ُٝ٧ / 

 ٕٓٗٔــ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٝحَُّٝ : حُيًظٍٞ ػ٢ِ كٕٔٞ ، حٌُٔظذ ح٢ٓ٬ٓ٩ ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ /  ٗٗ

 ّ / . 11ٕٔٛـ ــ 

ــ حُؼَف حُط٤ذ ك٢ َٗف ى٣ٞحٕ أر٢ حُط٤ذ ) ٓـِيحٕ ( َٗف ٗخ٤ٛق ح٤ُخُؿ٢ ، ىحٍ  ٘ٗ

 ّ / . 11ٔٔٛـ ــ ٔٓٗٔر٤َٝص ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ / 

ِيحص ( : أكٔي رٖ ػزي ٍرٚ ح٧ٗي٢ُٔ ، ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ ، ــ حُؼوي حُل٣َي ) أٍرؼش ٓـ ٙٗ

 ّ / . 111ٔٛـ ــ  1ٓٗٔر٤َٝص ُز٘خٕ ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ / 

ــ حُؼوٞى حُي٣ٍش ك٢ حُيٝح٣ٖٝ حُلِز٤ش / ى٣ٞحٕ ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢ ، ؿٔغ ٓلٔي ٍحؿذ رٖ  7ٗ

 ّ / . 1ٕ1ٔٓلٔٞى حُطزخم ، َٗ٘ حُٔطزؼش حُؼ٤ِٔش كِذ / 

ــ ػو٤يس حُيٍُٝ : ػَٝ ٝٗوٞ : طؤ٤ُق حُيًظٍٞ ٓلٔي أكٔي حُوط٤ذ ، ىحٍ ػخُْ حٌُظذ ،  1ٗ

 ّ / .  111ٔٛـ ــ  1ٓٗٔح٣َُخٝ ، حُطزؼش حُؼخُؼش / 

 ــ كوٚ حُٔ٘ش ) ػ٬ػش ٓـِيحص ( : ح٤ُٔي ٓخرن ، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ر٤َٝص  / ى. ص . 1ٗ

 ّ / . ٤ٔٔ1َٕ٘ ر٤ْٜ ، ر٤َٝص ٌٓظزش ٛخىٍ / ــ كِٔلش حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ حُؼؼٔخ٢ٗ : ٓلٔي ؿ ٓ٘

ــ حُوخّٓٞ حُٔل٢٤ ) أٍرؼش أؿِحء ( : ٓـي حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ ٣ؼوٞد حُل٤َُٝآرخى١ ، َٗ٘ ىحٍ  ٔ٘

 ّ/. 1ٕ٘ٔٛـ ــ 7ٖٔٔحُـ٤َ  ، ر٤َٝص ، ١زغ ك٢ ٌٓظزش ٝٓطزؼش ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢ ٝأ٫ٝىٙ رَٜٔ/ 

 ــ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ . ٕ٘

ٓـِيح  ( : كٖٔ ح٢ٌَُٓ ، ىحٍ ُز٘خٕ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ، ر٤َٝص ُز٘خٕ ،  ٕٔ)  ــ هٍٞ ػ٠ِ هٍٞ ٖ٘

 ّ / . 117ٔٛـ ــ  7ٓٗٔحُطزؼش حَُحرؼش / 
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ــ حٌُٞحًذ حُٔخثَس رؤػ٤خٕ حُٔجش حُؼخَٗس ٤ُِ٘ن ٗـْ حُي٣ٖ حُـ١ِ ، كووٚ ٟٝز٢ ٜٗٚ :  ٗ٘

 ّ / . 171ٔ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش / حُيًظٍٞ ؿزَحث٤َ ٤ِٓٔخٕ ؿزٍٞ ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس ر٤َٝص 

ّ / ى.ص  171ٔٛـ ــ  11ٖٔــ ٓٔ٘ي ح٩ٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ) ٓظش ٓـِيحص ( : حُطزؼش حُؼخ٤ٗش /  ٘٘

 ، ُْ طًٌَ ىحٍ حَُ٘٘.

ــ ٓؼـْ ح٧ٗٔخد ٝح٧َٓ حُلخًٔش ك٢ حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ : حُٔٔظَ٘م ُحٓزخٍٝ ، أهَؿٚ :  ٙ٘

ٔي ٓلٔٞى ، ٝٓخػي ك٢ ًُي : حُيًظٍٞس ٤ٓيس آٔخػ٤َ ًخٗق ، حُيًظٍٞ ٢ًُ ٓلٔي كٖٔ ري ، ٝكٖٔ أك

 كخكع أكٔي كٔي١ ، ٝأكٔي ٓٔيٝف كٔي١ ، حُ٘خَٗ ىحٍ حَُحثي حُؼَر٢ ر٤َٝص ُز٘خٕ ، ى. ص .

ــ حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ : هخّ ربهَحؿٚ : ارَح٤ْٛ ٜٓطل٠ ، أكٔي كٖٔ ح٣ُِخص ، كخٓي ػزي حُوخىٍ  7٘

 ّ / . ٥ٔ111ىحد ك٢ حُ٘خٍهش ، ١زؼظٚ : ىحٍ حُيػٞس ، حٓظخٗزٍٞ / ٓلٔي ػ٢ِ حُ٘ـخٍ ، حُظ٣ُٞغ : ىحٍ ح

ــ ٓلخًٜش حُو٬ٕ ك٢ كٞحىع حُِٓخٕ ) طخ٣ٍن َٜٓ ٝحُ٘خّ ( حُؤْ حُؼخ٢ٗ : طؤ٤ُق ْٗٔ حُي٣ٖ  1٘

رٖ ١ُٕٞٞ ، كووٚ ًٝظذ ُٚ حُٔويٓش ٝحُلٞح٢ٗ ٝحُلٜخٍّ : ٓلٔي ٜٓطل٠ ، حُٔئٓٔش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش 

 ّ / . 1ٙٗٔٛـ ــ  1ٖٗٔحَُ٘٘ ، حُيحٍ ح٣َُٜٔش ُِظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش حُوخَٛس / ُِظؤ٤ُق ٝح٧ٗزخء ٝ

ــ حَُِٔ ٝحُ٘لَ : ٓلٔي ػزي ح٣ٌَُْ حَُٜ٘ٓظخ٢ٗ ) أرٞ حُلظق ( ، طلو٤ن ػزي حُؼ٣ِِ ٓلٔي  1٘

 ح٤ًَُٞ ، ىحٍ حُلٌَ ر٤َٝص ُز٘خٕ . 

 ّ / . 177ٔ ــ ٖٓ طخ٣ٍو٘خ : ٓلٔي ٓؼ٤ي حُؼخٓٞى١ ، حُوخَٛس ىحٍ َٜٓ ُِطزخػش / ٓٙ

ــ حُٔ٘ـي ك٢ حُِـش ٝح٧ػ٬ّ : ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حَُٔ٘م ، ر٤َٝص ، ط٣ُٞغ حٌُٔظزش حَُ٘ك٤ش /  ٔٙ

 ّ / ، حُطزؼش حُٔخرؼش ٝحُؼَٕ٘ٝ . 11ٙٔ

ــ حُٔ٘ق حَُكٔخ٤ٗش ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٣ًِٝٚ حُِطخثق حَُرخ٤ٗش ػ٠ِ حُٔ٘ق حَُكٔخ٤ٗش : طؤ٤ُق  ٕٙ

حُٜي٣و٢ ، طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ٝطلو٤ن : حُيًظٍٞس ٠ِ٤ُ حُٜزخؽ ، ىحٍ حُز٘خثَ ٓلٔي رٖ أر٢ حٍَُٔٝ حُز١ٌَ 

 ّ / . 11٘ٔٛـ ــ  ٘ٔٗٔىٓ٘ن ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ / 

ــ حُٔٞٓٞػش ح٤َُٔٔس ك٢ ح٧ى٣خٕ ٝحٌُٔحٛذ حُٔؼخَٛس ، اٛيحٍ حُ٘يٝس حُؼخ٤ُٔش ُِ٘زخد  ٖٙ

 ّ / . 111ٔٛـ ــ  1ٓٗٔح٢ٓ٬ٓ٩ ، ح٣َُخٝ حُطزؼش حُؼخ٤ٗش / 

ـ حُ٘لٞ حُٞحك٢ ) أٍرؼش ٓـِيحص ( : ػزخّ كٖٔ ، َٗ٘ ىحٍ حُٔؼخٍف رَٜٔ ، حُطزؼش ـ ٗٙ

 ّ / . 17٘ٔحُوخٓٔش / 

ــ ٗللش ح٣َُلخٗش ٍٝٗلش ٬١ء حُلخٗش ) ػ٬ػش أؿِحء ( :  ٓلٔي رٖ ك٠َ هللا حُٔلز٢ ، طلو٤ن  ٘ٙ

  17ًَٖٔخٙ ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧/ ػزي حُلظخف حُلِٞ ، ١زغ ريحٍ اك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش : ػ٠ٔ٤ حُزخر٢ حُلِز٢ ٝٗ

 ّ / . 1ٙ7ٔٛـ ــ 
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ــ حُ٘وي ح٧ىر٢ ُِٜق حُؼخُغ حُؼخ١ٞٗ ك٢ ىُٝش ح٩ٓخٍحص حُؼَر٤ش ، طؤ٤ُق حُيًظٍٞ ٓلٔي ٢ًُ  ٙٙ

ػ٘ٔخ١ٝ ، ٓلٔي كٖٔ ػزي هللا ، آٔخػ٤َ ٜٓطل٠ ح٤ُٜل٢ ، ٓطزؼش ٍأّ حُو٤ٔش حُطزؼش حُؼخٓ٘ش ػَ٘س  

 ّ / . 11ٙٔٛـ ــ  ٙٔٗٔ/ 

رٜخ : ــ ٝح 7ٙ ََّ ُي١ حُِٔطخٕ ػزي حُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ : ًٌَٓحص ح٤ٓ٧َس ػخث٘ش ػؼٔخٕ أٝؿ٢ِ ، ػ

 ّ  11ٔٔٛـ ــ  ٔٔٗٔحُيًظٍٞ ٛخُق ٓؼيح١ٝ ٛخُق ، َٗ٘ ىحٍ حُز٤َ٘ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، حُطزؼش ح٠ُُٞ / 

 

 يهاظع يصهٚح                               

 ر١ٌَ ح٤ُ٘ن أ٤ٖٓ .ــ ح٧ىد ح٢ًُِٞٔٔ ٝحُؼؼٔخ٢ٗ : حُيًظٍٞ  ٔ

 ــ اػ٬ّ حُ٘ز٬ء رظخ٣ٍن كِذ حُٜ٘زخء : ح٤ُ٘ن ٍحؿذ حُطزخم . ٕ

 ــ ريحثغ حٍُِٛٞ ك٢ ٝهخثغ حُيٍٛٞ : حرٖ ا٣خّ حُل٘ل٢ ، طلو٤ن ه٤َِ ارَح٤ْٛ . ٖ

ْٖ رؼي حُوَٕ حُٔخرغ ) ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘  ٗ َٓ ــ حُزيٍ حُطخُغ رٔلخٖٓ 

 ٖ ػ٢ِ حًُ٘ٞخ٢ٗ .ٛـ ( : ٓلٔي رٕٓ٘ٔ

 ــ ر٬ى حُ٘خّ َٜٝٓ ٖٓ حُلظق حُؼؼٔخ٢ٗ ا٠ُ كِٔش ٗخر٤ِٕٞ رٞٗخرَص : ٍحكن ػزي ح٣ٌَُْ . ٘

 ــ طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش حُؼ٤ِش : ك٤ِْ ارَح٤ْٛ . ٙ

 ــ طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼ٤ِش حُؼؼٔخ٤ٗش : ٓلٔي ك٣َي ري حُٔلخ٢ٓ . 7

 ، طَؿٔٚ ػزي حُٞٛخد حُـخر٢ . ــ طخ٣ٍن ٤١٬ٖٓ آٍ ػؼٔخٕ : ًظزٚ ٣ٞٓق آٛخف 1

 ــ طَحؿْ أػ٤ِٖ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ٝأٝحثَ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ : أكٔي ط٤ٍٔٞ . 1

 ــ طٌِٔش ٌٍٗحص حٌُٛذ ك٢ أهزخٍ ٖٓ ًٛذ : أًَّ كٖٔ حُؼِز٢ . ٓٔ

 ــ حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش حُلخ٤ٍٓش ٝأػَٛخ ك٢ حٗلٔخٍ حُٔي ح٢ٓ٬ٓ٩ ػٖ أٍٝٝرخ : ٓلٔي ٣َٛي١ . ٔٔ

حُلٞحىع ح٤ٓٞ٤ُش ك٢ طخ٣ٍن اكيٟ ػَ٘س ٝأُق ٤ٓٝـَّش : ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ٓلٔٞى رٖ ــ  ٕٔ

 ً٘خص 

 ــ ٣ٍلخٗش ح٧ُِزخ َُٝٛس حُل٤خس حُي٤ٗخ : ٜٗخد حُي٣ٖ حُولخؿ٢ . ٖٔ

 ــ ٬ٓكش حُؼَٜ : أكٔي رٖ ٓؼّٜٞ . ٗٔ

 ٙ .ــ حُ٘وخثن حُ٘ؼٔخ٤ٗش ك٢ أكٞحٍ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش : أكٔي أك٘ي١ ١خٕ ًزَٟ ُحى ٘ٔ

 ــ ُٝٚ أ٠٣خ  : رو٤ش حُ٘وخثن حُ٘ؼٔخ٤ٗش ك٢ أكٞحٍ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش . ٙٔ

ْٖ أهزخٍ ِٛلخء حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ . 7ٔ ِٓ ْٖ حٗظَ٘  َٓ  ــ ٛلٞس 
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 ــ ػـخثذ ح٥ػخٍ ك٢ حُظَحؿْ ٝح٧هزخٍ : ُِـزَط٢ . 1ٔ

 ــ ػَف حُز٘خّ ك٤ٖٔ ٢ُٝ كظٟٞ ىٓ٘ن حُ٘خّ : ٓلٔي ه٤َِ حَُٔحى١ . 1ٔ

 ػَف حُز٘خّ : حُيًظٍٞ ٓط٤غ حُلخكع .ــ ٣ًَ  ٕٓ

 ــ ػ٤ٕٞ ح٧هزخٍ ِٝٗٛش ح٧ٜٓخٍ : ٧ر٢ حٍَُٔٝ حُز١ٌَ . ٕٔ

 ــ حُلظق حُؼؼٔخ٢ٗ ٣ٍُٞٔش ٝٓطِغ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ك٤ٜخ : حُيًظٍٞس ٠ِ٤ُ حُٜزخؽ . ٕٕ

ــ ُطق حَُٔٔ ٝهطق حُؼَٔ ٖٓ طَحؿْ أػ٤خٕ حُطزوش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ : ٗـْ  ٖٕ

 ٖ حُـ١ِ .حُي٣

 ــ حَُٔٝؽ حُٔ٘ي٤ٓش ك٢ طخ٣ٍن حُٜخُل٤ش : ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ً٘خص . ٕٗ

 ــ حَُٔٔف حُلي٣غ ) حٗظٜخٍ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ػ٠ِ حَُّٝ ( : ٓلٔي ٣ٞٓق ٗـْ . ٕ٘

 ٛـ / . 1ٕٓٔــ ٓطِغ حُزيٍٝ ٝٓـٔغ حُزلٍٞ : أكٔي رٖ ٛخُق رٖ أر٢ حَُؿخٍ /  ٕٙ

 .ــ ٓؼخىٕ حٌُٛذ : أرٞ حُٞكخ حُؼ٢َٟ  7ٕ

 ــ ٖٓ أػ٬ّ حُلٌَ حُؼَر٢ : حُيًظٍٞس ٠ِ٤ُ حُٜزخؽ . 1ٕ

 ــ  حُٔٞحًذ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُٔٔخُي ٝحُٔلخٖٓ حُ٘خ٤ٓش : ٓلٔي رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ً٘خص .1ٕ

 ــ حٍُ٘ٞ حُٔخكَ ك٢ أهزخٍ حُوَٕ حُؼخَٗ : ػزي حُوخىٍ حَُؼ٤ْيٍّٝ . ٖٓ

 حُؼخَٗ : ٓلٔي رٖ أر٢ رٌَ حُل٢٘٤ٔ .ــ حُٔ٘خ حُزخَٛ رظ٤ٌَٔ حٍُ٘ٞ حُٔخكَ ك٢ أهزخٍ حُوَٕ  ٖٔ
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 يؽرٕٚاخ انكراب                                  

 يؽرٕٚاخ انكراب

 نقى انٕفؽح انعُٕاٌ

 ٕ حُٔويٓش

 ٙ ٗ٘ؤس حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش: ط٤ٜٔي

 ٙ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٣ؼظ٘وٕٞ ح٬ٓ٩ّ

 7  حُو٬كش حُؼؼٔخ٤ٗش: 

 1 ػَٜ حُوٞس -ٔ 

 ػَٜ ح٠ُؼق -ٕ 

 ػٞحَٓ ػَٜ ح٠ُؼق -

 حُوِلخء ك٢ ػَٜ ح٠ُؼق -

 ػَٜ حُظَحؿغ ٝح٫ٗلطخ١ -ٖ

1 

1 

ٔٔ 

ٕٔ 

 ٕٗ ٗؼَ حُلظٞكخص حُؼؼٔخ٤ٗش :)٠ٓٔٞٗخ ( حُزخد ح٧ٍٝ: 

 ٕٗ حُلَٜ ح٧ٍٝ : ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢ حُـزٜش ح٧ٍٝٝر٤ش  

 ٕ٘ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : ٗؼَ حُلظٞكخص ك٢ حُـزٜش حَُ٘ه٤ش  

 ٘ٙ حُلَٜ حُؼخُغ : ٗؼَ حُلَد ك٢ حُز٬ى حُؼَر٤ش  

 ٘ٙ أ٫ٝ : كًَش حُيٍُٝ          

 1ٙ ػخ٤ٗخ  : ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ٝحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش           

 1ٙ ػخُؼخ  : حُظٌَٓ ٖٓ حٓظ٬ّ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔ٘خٛذ           

 7ٔ ٗؼَ حُلظٞكخص حُؼؼٔخ٤ٗش ) أؿَحٟخ  (                                   حُزخد حُؼخ٢ٗ :

 7ٔ أ٫ٝ  :   حُٔي٣ـــــــــــــــق :                                     

 7ٔ ـ ٓي٣ق حُوِلخء                                 ٔ         

 71 ٓي٣ق حٍُُٞحء ًٝزخٍ حُوّٞ                    -ٕ         

 1ٖ ٓي٣ق ػخٓش حُ٘خّ                            -ٖ         

 1ٙ ػخ٤ٗخ   :    حُلوـــــــــــــــــَ                                       

 1ٔ ػخُؼخ   :    حَُػــــــــــــــــخء :                                      

 1ٔ ٍػخء ح٧ٗوخٙ                                       

 1ٙ ٍػخء حُٔيٕ                                            

 ٓٓٔ ٍحرؼخ   :   حُٞٛـــــــــــــق                                        

 1ٓٔ هخٓٔخ  :   حُٜـــــــــــــــــخء                                       

 1ٔٔ ٓخىٓخ  :   حُِ٘ػش ح٤ٓ٬ٓ٩ش                                       

 ٕٕٔ ٓـخرؼخ  : حُلٌــــــــــــــــــٔش                                       

 ٕٙٔ ػخٓ٘ــخ  : كذ ح١ُٞـٖ ٝحُل٤ٖ٘ ا٤ُٚ                                 

 ٖٓٔ طخٓـؼخ  : حُظلـــــــــــــــــــغ                                       

 ٖٗٔ ػخَٗح  : حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى ٝحُلغ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ                  

 1ٖٔ أكي ػَ٘ : حُظؤ٣ٍن حُ٘ؼ١َ                                      

 ٓٗٔ                     حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ك٢ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش             

 ٕٗٔ :                                      حُ٘وي٣ش حُيٍحٓش حُل٤٘ش حُزخد حُؼخُغ :

 ٕٗٔ ط٤ٜٔــــــــــــــــــي 

 ٗٗٔ حُو٤ٜــــيس ح٠ُٝ٧                                           

 ٔ٘ٔ حُو٤ٜـــــيس حُؼخ٤ٗش                                           

 ٘٘ٔ حُو٤ٜـــــيس حُؼخُؼش                                           

 ٔٙٔ حُو٤ٜـــيس حَُحرؼش                                           
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 ٙٙٔ حُو٤ٜـيس حُوخٓٔش                                           

 7ٓٔ حُوٜش ك٢ ٗؼَ حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش                           

 1ٗٔ  حُوخطٔش

 17ٔ  ــغ                                                     ػزض حَُٔحؿـــ

 1ٗٔ  حُٔلظ٣ٞخص

 


