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 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 ))قل ٕامعلوا فسريى هللا معلمك ورسو
 واملؤم�ون((

 صدق اهللا العظيم

وال تطيب اآلخرة إال .. والتطيب اللحظات إال بذكرك .. إلهي اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إلى بطاعتك 

  وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله .. بعفوك 

 .. حمة ونور العالمينالرّ  إلى نبيّ .. ة ونصح األمّ .. ى األمانة غ الرسالة وأدّ إلى من بلّ 

  دنا محمد صلى اهللا عليه وسلم سيّ 

.. سمه بكل افتخار اإلى من أحمل  .. مني العطاء دون انتظارإلى من علّ .. له اهللا بالهيبة والوقار إلى من كلّ 

في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم  أرجو من اهللا أن يمدّ 

 .. وفي الغد وٕالى األبد

  والدي العزيز

 الوجود  إلى بسمة الحياة وسرّ .. فاني إلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان والتّ .. إلى مالكي في الحياة 

 ..نجاحي وحنانها بلسم جراحي  ها سرّ ؤ إلى من كان دعا

  أمي الحبيبة

  ... الى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي

  خواتيأخوتي و إالى 

  ...السطور من ذكرهم فوسعهم الفؤادالى من ضاقت 

  قاربهل واأللى كل األإ

 في وطلبة كلية اآلداب واللغات و الفنون بجامعة زيان عاشورموظّ  الى كل.  

  نهدي هذا العمل



  
 

  :شكر و عرفـــــــــــان 

  


ل ��دّ     �"م �ر)��	 أو، ' وو"ّ ، ر�د أ"زل ا��ر �ن أم و�ن ا�ر��ن ����+ط, +ط�ء ا
، ��' �ن �و"
��ت �د
دة+�, ��/دّ  ود �ط
�	 ��ّ / ���ذة اد��ورةو.ز
ر +�م ��ر���� ا�، -در

	�

ن�و�����	 )ر
-	 ��1، رو�و"
' ��دّ ، وا��درا��ت د/  ,.  ."رن 
"ز�� ا�3و�	 وا�أ2 ���

��ر و ا����5ن �+�4ء "�	 ا���/�	ا ��د
مدون أن ���,   .  


ل ا-�و��ت أ�ل �ن  إ)�رام��1ق 	 ��ر و���و��6م �� ��ّدم �    ��م �� 6روج ھذا ا��ل و�ذ
�4
ن��ذ�ر ا� �6صّ  –وا)�د >  –ى ا�ور أ)�, ر ا�� ا+�ر�4'�>
ر ا�/ ���ذ
ن ا�����ذ ا

   .اس ��
دي���ذ ا)وّ وا� �ر��ن 

  

  

 



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  ��د�ــــــــــــــ�    
  

  

  

  

  

    

  

    



  
 

  :��ـد�ـــــ� 


ن )�دا ��ره     ���و3وا�' ، ' ر"�ء و<�4' ���ء و)�ّ  /�4ء' و)ّ� ، داء أا)�د > رب ا

�� �)�د 
و�ن ،"��
نأ�ن +�د 2 و+�, ا' و-)�'   ) ص(+ط�ء وا-Aة وا�Aم +�, ��


وم اد
ن ,  :و��ــد ،����م ��)��ن ا


ر +ن و"وه �ن ���ط ر��ط ا��ر ا�ر��  ��ذ ا����ل ���B' �� ا�-ر اإ    ���"�ھ�� ��

���م ا�<ردة ���� و)ر�� ( �� 	

م ا��د
	 ، ا���1ل ا�ر��<� و-را+� �� ��
ل ا�(�


�ة (�  .�ذاكآوا5"���+
	 ا�� ���ت �)ورا 


�ة  نّ أ+�,     (ا<رد و3
ق  
��	 �����ھ� ا��روف ذا ظلّ م ���D )د ا�ّ ، ھذه او"وه �ن ا

�ن �ذك  ا5ر���ط� ,
�ن ا5"���+� ا���� ا����ل �ر.م ��/د 
�ون ' �ن ا����ء ا�وم ،��رأا


��ر '��

دة ، ا��+ر ا"�ھ�� �)دود وا4)	 �<-ل )
��' و�"�ر�' ا�6-	 �' و/�-�ذا /��ت ا
 	

�	 �� اأ' +واطف ذا�
	 و��ض �ّ أ+�, ا�زج �
ن ��
�دو  - .���–ا�ر�
	 ا"�ھ���)لّ �ور ا 

  .وا�ر)�ل وا)رب وا��م وا�)ط و ار�6ء


ب واو/وف +�, ا5طAل وار)�	      ��
را �ن A6ل ا�"ر�	 ا<رد
	 +ن 5ّ إ��م 
�ن ا��� 
 	+��"� 	

و(�4
� او"دا�
	 وا�
ب و او/وف +�, ا5طAل وو-ف ار)
ل وا، ا����1ن ظ��

��+ر و)ده �ل ��ن �
�1 �ن -�
م )
�ة �-ّ -ور ������	 ��ور +�م ��<�د م 
�ن 6�� �
	+��"  .ا

      D�� ,�( ر����1 ��
�1 �� ا��ر ا
� H
�
 ���
�' �� و"ّ أو�ظ�ور اA�5م �دأ ا�<�وم ا
 	

�ة ا��رز ا�ؤ3ّ أن �،+-ر ��� أ�(
ث رات �� ا( 	
��
�د�
	 +-ر1ذ ���ت ا�ؤ3رات ا


د د+و��م و���د��1 و����)	  ���را�����1�
ن  ر+	 +�, ا)�مط)زاب ا�-���ت ا�
B�

	 +داء واذّ �)�	 �� ���ھ4	 ا�ا� )دّ أو/د ��ن ا��ر ، 6-و�����
�ود +ن ���دئ ا"��+	 ا


د
ن و.داق ا�و�ن ھ�� ��ن ��و أ�
	 )رّ ، "�  .�وال +�
�ما-� +�, ا-ط��ع ا��راء ا


	  �3ر ��راء ذاكأ�وي أو��ن ��راء ا)زب ا     ���ا�-ر ا)�<�5 ����
M ��رھم و��ذ
�' وا
�
�� 	�����
��B ��رھم �� ا-ورة ا�-�1دھم  ��>و�ن ���N1 ا����س ا��راء ��  .�����ء ا


�ذاك( 	
�ت ا)ز�
	 ا�� ���ت ��ذ
�� ادو�-���ري طر
ف  ن ذاع �نّ أ، ��ك ا6-و��ت وا
  .)ا���1ض(ھو �ن 

��  و/د +رف ا"�ھ�
ون      M�
، ن �ذاع و��3ر �� ذك ا�-رأطر�� �ن ا���/�4ت و�ن م 
وان ، "ر
ر وا<رزدق وا65طل: �وي أ/�ل  ا��راء ا<)ول ���� ��ن ا�-ر ا�B� اذ ا�����وا

 	

	 وا5د��

	 واد���، ���غ 3وب "د
د +�, ھذا ا�"�ء�ا���3	 ا�� ا���رت +-ر1ذ ؛ ا

ب "د
�ظ�رت �
' أ��1
	 دة وا��نّ �"�  .ا��راء �� ا����ر ا����� وا-ور ا

  - أ-



  
 
     ّ�
وع �� ذاك ا�-ر ��د  � ��ن ����1ض �ن و�رة ا)ظّ و�ن 
�ون   أ
�ر 2 وا5ر���ء وا

�4
ن �
ن ا<رزدق (�و4وع �)��3 
�� 	
�
��ر ا���1ض �H درا�	 �)� 	
�>ا6-�1ص ا
  .)و"ر
ر

�ذه ادرا�	  ��

ّ  ��ھو �نّ : �طرح ا���5ل ار1�>	 ا�-ر ا���1ض؟ و��ھ� أھّم 6-�1-' ا
   ا��وي؟

�رز 6-�1-' أ	 ���رف +�, �<�وم ا���1ض وا)�"	 ا��)ّ : و/د د���� إ, ا�6
�ر ا�و4وع    
�	 �� ا��ف +ن /
�	 ا���1ض أ�' ا�و4وع �ن �3ّ و�� 
، أ��ر ��را1'و�� 	

ّ ا�ھ��� 	
، ��و

ة ��ر
	 "د
رة دّ وم 
�ن ��1�� �ن /�ل وھذه ا"ِ ، � "د
دا ���)د�3 �� +-ره�ون �ن ا���1ض ��ّ 
�B ب
����)ث وا�� ��

)��' �ن ا���1ض �ن +�-ر ا���	 وا��و
ق إ، ن ��ف +��� ,ذ إ��4	 ا


�وق ا، ول ��ر 
)�ل روح ا����س وا-راع ھو �����م ا� ����ذا ا��ر ��ر�	  ����ّ� و��

	 ا�� �)ظ, ��� ، /' +�, 6-�'���ب �<وّ أا<�1ز �� ھذه ا�����	 و��ر�	 �>و��ر�	 ا�زا
� ا

� ذوق /-�1د �ن ا���1ض �6-	 ��
���ق ��"��ب ا�و�
�� ا5
��+� و��
)د3' �ن ���	 ���ّ 
  .' و/��
�' ورو
ّ  �ن �روط ھذا ا<ن ارد +�, ا6-م ��<س وز�' أنّ ا����H �6-	 و

, 3A3	 �-ول ��د ��د�	 و�د6لإم �)��3 ���ء +�, ذك /�ّ      : H/د6ل +ن وا��)د��3 �� ا
  .�وي و�دى اھ���م ا�6<�ء ����ر وا��راء ا��ر �� ا�-ر ا�

3
ن ���و�� �� ا��)ثون ���ر
ف ��� ا�"�ء وا���1ض ��د /�ّ ول ا���ْ ا<-ل ا� أّ��   (�� , م ا


وع .رض ا�"�ء �� ا�-ر  �واع ا�"�ء �H ذ�رأول ��ر
ف ا�"�ء �	 وا-طA)� وا��
��� و�� ا��)ث ا���3 ا���ون ���ر ا���1ض ��د +رّ . ��وذ"�أ6ذ�� ا)ط
1	 أو ����'أ�� وا"�ھ

�(Aوا-ط 	���ر أ���ب وظروف ا��)داث ��ر ا���1ض و/
�	 ھذا ا<ن �H ذ�ر أو، ا���1ض 
  .�وي' �� ا�-ر ا���را1

    ���3
ن�ّ �وي و/ن ����ھ
ر ��ر ا���1ض �� ا�-ر ا�+�وِ  وا<-ل ا
3(�� ,���و�� ، م ا

�ة �� ا��)ث ا�(وذ�ر�� �<س ، ول ا<رزدق؛ )
��' و���B' و���ذج �ن ��ره و���<�' �� ا


	 ���ب أّ ردف ا��)�3ن �ذ�ر وّ ، �"ر
ر ا���-ر �� ا��)ث ا���3 ا�6صّ �A���وب ا)رب ا

ن ا��+ر
ن وذ
وع �ن ا���1ض �<4ل ھذه ا)رب�.  

�3ث اذي +�وِ �ّ أ    ��ر ا���1ض ��د � ا<-ل ا 	
�>3ر
��ه ��)�
ل /-
د�
ن أن ��6-�1ص ا
�4
ن �<رزدق و"ر
ر �مّ 

	 وا��و�4ح ��
�ت ا�"�ء و�)�
ل  ���
6
ل ا-ور ا�(� 'A6 ن�


ا�+��

	 ا5�� ��>
ل ا�(�+�د ���ر�	 �
ن  إ,	 ذات ا�A/	 ��<�وم ا���1ض ��6ص �� ���
	 ا

�� إ لِ ا���N1 ا��و-ّ  ھمU أا��+ر
ن و�6م �)��3 ��رض .  

  

  -ب-



  
 


�� ا�ّ و/د ا�ّ     �(����N ا��ر
�6 ا����ب ���ّ ��� �ّم ا5، �دي���� ا���N ا�� 	����� ِH  ةB��
و ���ل ھ�"�ز ھذا ا�)ث إ��3ء أو�ن ا�را/
ل ا�� ا+�ر4ت ��
��� . +�A' أو�طور ھذا ا<ن و
�وي 5 .
ر ذا ��ن +�
�� ا��"��ع �� "�د�' �' /راM1 ا��ري �� ا�-ر ا� ا�)-�ر ھذا ا<نّ 

  .ا��راء �� +-ر وا)د دون .
ره 

 ��� ا<رج  ��.�����ب ا�: �"�و+	 �-�در و�را"H ھ��	  -ر)�	 �)��3-و/د را���� ��    

, "��ب ا�د
د إ، ا<رزدق و"ر
ر ھم ا�-�در ا�را3
	 و�ذا د
وا��ْ أ-<�ھ� اذي 
���ر �ن ا�
�� +A/	  ����رة ���و4وع ��  .�ن ا��ب ا
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  مدخــــــــــــــــــــــــــل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  :لــــــــــ�د*

3
ر     B� ر�����د +�ل ��و أ�
	 ، �وي �� ا�<وس و��ز	 �� ا�-ر ا� ��
ر  �د ��ن ���ر ا

��	 و�-�M ا)�م ، ا���ض ا��ر  +�,����وا �� أو، و��"
�' وا��5���	 �' �� 6د�	 ا

-�ذك، و�
ن ا��راء، )زاب �
�ت �
ن ا�إ
��د ��ر ا 	

ط	 �وا�(�ث )
، ��د ���ت اظروف ا
�<��م +ظ�	 أو�6�وا +�, ، ��' ����وك وا�Aط
نأ�راء �� ھذا ا�-ر -�M ا�6<�ء وا�أ

-)�ب ا)�"�ت؛ ��ن ا��راء أب اد�
� و�واب 
����ت +�
�� طAّ أو-�ر �م ، ���م 
ا��وك وھ

��دو��م /-��واب ا�6<�ء و ا�أ�� ��د�	 ھؤ5ء اذ
ن ���و 
ط��ون � ��
�ون +����
1د �راء و

6
ّ ، ا�د
M وا5طراء ط��� �� �
ل ر�4ھم �  ‟¹”. 	وا<وز ��ط�
�ھم ا

���دھم و
ط��ون ا�ز
د �ن �وا��م و-دورھم ���راء 
����ون Wأ�راء �ذا ��M ا�6<�ء وا�     
3م ، /-�1د ا�دح و
���ون ��ر ا����س �
��م ����ر4
ن ���م �� ��ؤوا �ن ��ون ا��ر


و��م و���ب )�����م  "�د ���م ��"وا1ز وا�ط�
� ا�� ��رّ أ و
�Bرون �ن
<��4ون �
��م + ���
��� ، و�3
را �����وا  
"��ون ا��ر و
��)3ون ا��راء و
���دو��م . "�د�'إ��ز
د �ن ا�ول و


زون ا�وا"
د ��� ��ل +�د أ
�و�ون �)�H ط�1<	 �� �"�س و
��ر)ون +�
�م "
ن 
-<و �
�1 و

' ا<رزدق و"ر
ر وا�إذ "�H إروان ا��ك �ن �، ��دو�� �ن �6ر�م �
�1 )���أ6طل و/�ل �م 

  ‟²” .�<��وا �� )د
ث طو
ل

�راء ���وا ا�6<�ء وا� نّ أ+�,  -�و4وح– دب ��
1	 ��3ل ھذه ا���ذج ا�� �دلّ و��ب ا�     
 ّ���
Wوا 	
������ �دل ، د��ءدب وا����"���م /د ازدا�ت � نّ أھ���م ودون ا��ر وا��راء ��

��م �را�3 ھ�A1 �ن ا��ر، +�, ��"
��م ���ر�"� ��
��م )�, �6<ت � 	����� ،و�ث روح ا
��)	 �� ھذا ا���رك �رز ا�أ)زاب �� ھذا ا�-ر "��ت ا��ر �ن ظ�ور ا<رق وا� نّ أ��� 


ر��
��� ا�
�ون  ���ن �ل �ر/	 او ط�1<	 ��راؤھ� اذ
ن 
��-رون ��، ا�
و
دا��ون +��� و
�3ب ا<�)�	 6رى ا�"�ء ا�رّ +دا��1 �ن اطوا1ف ا���  .وا


�ة ا�د�
	 ا�     (
	  ا�� ھ
ّ وھذا �ظ�ر "د
د ��ك ا�"�ل �ن ، �رة ولBھ� اA�5م ��رب �و
ا�5راد ��و ���"�ة �
ن ، <	 و��ط��� ا�داوة وا<ر/	 ���ت و)دة ظ�ھرھ� ا"��+	 وا�ا�

وھذه ا�و4و+�ت ، و�<�6رة �
ن ا���1ل و�دح �ز+��ء وا�6<�ء، )زابو���"�	 �
ن ا�
وا-ور ارا1�	 ��� "�ل ا��راء ، ا��5وب ار-
ن �و���د+، �ط�
���� ����4 ا�<ظ ا"زل

 ّ�>�

�ون ذك '���ب "ود�' ور/
ّ أ��)3
ن +ن ، �ون �� ا�ول  ‟³” .�)�م 6-و��مد+, Wأ؛ 


د +�د ‟¹” �
س، 'ر�ّ  �وزي ا
���
ن ا
��
�ن وا�
	 +�د ا"�)ظ �� ا.A�
	 ا�5"�و ، ا��� 	
   ٧١م ص ٢٠٠٥، ا��ھرة، ا�-ر

  .٧٢ا�ر"H �<�'  ص  ‟²”

           .١١٠ا��ھرة  ص، دار ��4	 �-ر �ط�H وا��ر، ��ر
[ ا5دب ا�ر��، )�د )�ن از
�تأ ‟³”
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  :ر ا:�ويـا������ �0 ا��(&��� ودور ا���ر 


وا"' ��� �ل �رق 6-�'/وى ا�أ�Aح �ن  -�� ھذا ا�-ر –ا��ر  دّ +ُ       ����م ، ��)	 ا
3
ر +�, ا��و 
در�ون أنّ B�دت ھدا��م ا�� ��دّ أ��
���ون �' +ن ���د�1م و ھمّ أ�ن  ب�ن ا�ول وا

�3ب �ن "�ن، و�3رت�و�� ا�دح وا<6ر ، و�6ل و/�	 وذ	 ��د ا+��د ا��راء �� ا�"�ء +�, ا
4
	 و�� �
�� �ن .�
�	 ا��ب وا��ب+�, ذ�ر ا����"�ء �� ھذا ا�-ر . 
�م ادا�
	 ا��

 ّ�������4 ا��ض	 
��د ا�رض اطّ ��Bوا+' ا�6-	 وا 	
ب ا���د���وظ�ور ا�ذاھب ، �.� 
'
� 	�
����
' ون ّ��ن �' و
�<ه 
�د1وؤ���را، �<	و.��	 ا�داوة وا�، ا�'

�ون +��
  ‟¹” .و


��� "رّ ا�ّ  نّ أ+�, ، ھ��	 ا�دوّ وا ا�"�ء �"	 ���W +دّ      �, إ��"� ا �"���ّ
ن ا��راء ا�

�ن ا��درة ا��ر
	��طH ا�ظر +ن ا��
	 وا�رض �ن ذك ا���ر+	 ��
�وان أو�ن . )زاب ا

��ب +�, �)و ��
�رف �دل �
' ��راء ذك ا�-ر ا�ّ ف �����1ض اذي ��ا�"�ء ا�6-� ��+رِ 
، "ر
ر وا<رزدق وا65طل: �ونو�داره ��راء ا�-ر ا3A3	 ا��دّ  �ل �)ور ھذا ا<نU �ن /ِ 

  ‟²”.وا /و�� و4�وھمذا ذ�ّ إذا �د)وا /و�� ر��وھم وإ��ؤ5ء ا3A3	 ��ن �م ا��رة �)
ث 

.راء ھ�����م ��"��1م دا+
	 Wإ6طل وو"ر
ر وا��س +�, ��ر ا<رزدق /��ل ا�ّ إو��ن      

��"� إ���
م ، ن 
��"وا ��"�مأم ��راء +-ره ظ�� ���"��ن ���ل 
��"� ا�"��� وا

���ل ھذا ا��د ���"�ء وا���/�4ت )�, �"�وزه ا, إ، ا[...+�دار)�ن �ن )��ن �ن ��3ت
وم ��ن ا�داوة ، 
��ط��' أ
��� ذھ��
����ن ھذا ا<ن و6رى ���ن "ر
ر وا<رزدق /ط�ر ا�ا�

��د ��ن "زء ��
ر �ن ھذه ا���/�4ت ، )
�نا�H ا, ا�"�ء وا���/4	 �� �ل ا�و)دھ� ھ� ادّ 
	
�>�6-	 <ّوق, ا��ق وا�إو
�دف ، 
���د +�, ا���رة ا
	 ا��ر
	 ا(����د ��ن ، �ن ا


، ا<رزدق و"ر
ر +�, �� �
���� �ن 6-و��ت �ر
رة ّ�، ��ب���د5ن أ��H ا�"�ء وأ�)ش ا

ب +�, ��
4	 ، د�
	أو��ن ا"��ب ا���ر �ن ������41 �����	 "
ذك )رص ا��+ر )
ن 

، 6ر)دھ�� +�, ا`�ق �	 ا�ّ )�, �ظ�ر �ز
ّ ، "���' �ن �<س ا�)ر وارويإن ��ون أ6-�' 
، �� ا�واز�	 �
ن ��ر ا��راء���ت /�+دة ��ررة وي "��	 �ن �<س وا�)ر واراW نّ أواظ�ھر 

 �ّ�
س ��د ا� )دٍ ن 
واز�وا �
ن ��+ر
ن واز�وا  �
���� �� ��ر ��ّ أذا أرادو إ�د �ن +-ر ا�رئ ا

 ّ�
	 و�<روا �ن ا���
' ��ز ا�و�
�� ا��"م +ن ا��W ا�رض و�� اوزن وا� H/ذي و4طراب ا
  ‟³”.��ض ا��راء

  .١١١ب ا�ر��     ص��ر
[ ا�د ، �ت)�د )�ن از
ّ أ ‟¹”


	 +�د   ،'�ن +�د ر�ّ إ ‟²”.A�
س ا
���
ن    صا
��
�ن وا�  .٧٩ا"�)ظ �� ا

  .١٩٩٨/ا��ھرة ، �ط��+	  ��	 ،�� ا��د ا�د�� ا�د
م +�د ا�رب ، ار)�ن ا�راھ
م �-ط<, +�د ‟³” 
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  :��وع 0ن ا�����ــــض �0 ا��(ر ا:�وي


�� +�, إ����ت �ظرة ا��راء ، ��' ��در�	 ��ر
	 ��د
	 ���أ�د ���ت ا���1ض    
دان �ّ أ� ��

�3ت �
' إ5 ا�أ 5 	

ب ���ت ا���1ض �� ��م ا�أو��ذا  -Aء �� ھذا ا<نّ -�	 ��ر��

 ���وي د�� وا��دي �� ا�"��H ا�ا �ن او+� ا���+ت "وّ أو، ������� �ل ��+رإا��ر
	 ا
�3ث ، 6ر �)ويdوا، ض 3ورة ��د
	 /��ت +�, �ظ�ھر ���6<	 ����4 �وي�ت ا���1و/د )ّ� وا

   .‟¹”��"	 �ن ا�وة وا5زدھ�ر
4' و��و�' دا.رأو��ت ، ' ا<��ّ +�دت ���ر ����6' ور/
ّ أد�� وأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ن    ص،  'ا�ن +�د ر�ّ ‟¹”
��
�ن وا�
	 +�د ا"�)ظ �� ا.A�
س ا
���  .٨٠ا

-6 - 



  
 

  

  

  ا����ء وا�����ض �ْ �0 ��ر�ف 0�ّ :  ا��(ــل اCول 

  

     ��ءــــــ�0 ��ر�ف ا��:   ٠١ا����ث    

  

  � و ا(ط��F ــــــــــــ�    -                  

  �ء ـــــــــــــــــ�واع ا���أ  -                  

  �رز ��راء ھذا ا��ن أ%��ب ��وع ا����ء �0 ا��(ر ا���ھ�� وأ  -                  

  
  :�ويار�0 ��ر�ف ا�����ض �0 ا��(:   ٠٢ا����ث    

   

  ط��F ــــــــــــــــ��ر�ف ا�����ض � � وا( -                  

  ��ض  ــروف ا%��داث ��ر ا���ظ%��ب وأ -                  

  و��ـــــــــــــــــــــــــــــ�&��� ا�����ض ا: -                  

  .�وي �رز 0ط���� ھذا ا��ن �0 ا��(ر ا:أ -                  
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  :�0 ��ر�ف ا����ء

د ' و+دّ ھ"وا وھ"�ءا ذ�ّ :و���A ،�' ه و���ّ أ/ر: ا���ب ھ"وا وھ"�ءا ) ھ"�( :ا����ء � � )أ   

وم ) ھ"و(' و���و ��' وأي �ذ�ّ : ا�رأة ��"و زو"�� و-)��': ���
�' و
��ل  ا��دّ : ھ"�وة :ا

�ل وا)د ����� : ھ"�: ���"�ة وھ"�ء) : ھ�"�ه.(و"ده ھ"�ء : ا�ول أوا��ر) ,ھ"أ(ه )رّ 
أو �طق ،دھ� ���1���B +دّ : ا)روف ا�5"د
	 )  ,ّ ��".(�ه 
ّ إ�' ا-�� ا���ب +�ّ ) ھ",.(-�)�' 


دة أو ا�طH ا��ر
	 ) ة ھ"وّ ا�(��� و-وات ا�� ��3ّ ��ا�-��� '� ,"���
   ‟H�"”¹ أھ�"� ،�� 

��ر  ا�بe ): ا�"�ء(و     �� ��
ب و
�ون .����+�, : و
��ل ھذا +�, ھ"�ء �ذا ، و��د
د ا

ره  �ن 
�3ر �بّْ ) :ا�"�ء(و،+�, ��داره واطول وا��ل : ���'  و�Aن +�, ھ"�ء �Aن.

 '�
  ‟²” .�ء ر"ل ھ"ّ :
��ل ،و��د
د ���


�� )�� ا���"م ا�ر�
	 )ول ���ن +دة �) ھ"و (و�دور ��دة  ��
  :�ل �

 ا4<دع :ا�"�ة 

 ه��د )رّ إ: ��"و 
و��� 


ر �� .�رت: ھ"
ت +
ن ا

 ا)�ق وا��رع: ا�وج 


�ج : و��� ھو /ر
ب �ن ��دة �ا)رب : ����, ، ����, ا�4ب وا���ل وا)رب : ا

"�ء ���. 

�
وت : و"�ء ار
�ح ا� .ا�� ����H ا

 ّ�� ��������, ا��ّ ا-ل �� ��ّ وھذه ا�� ��
�����ه ، ��د 
�ون ا�"�ء ) ھ"�ء(د�� ���	 -�5 و3
و/د 
�ون �6Bوذا �ن ا��داد ،�H ا-وت �،��و /�
M ا��ل ، د�� �6Bوذا �ن ا4<دع ا�


ل وا��ذ
ب و/د 
�ون �6Bوذا �ن ا�،ا)رّ ��� �1تِ ��و 
��ف +ن �
ّ ،ا�"��1 -ل �<
' ���, ا

  ‟³” .ا��"و و
�ف +�د �وا)� ا4�ف و
��رھ� و
ظ�رھ� �� أو�H -ورة 

  

 ”¹‟  ّ�"� 	

	 ، ا��"م او�
ط ، H ا��	 ا�ر�   ١٠٠٥ص –م ٢٠٠٤\ ٤ط ، �-ر، ����	 ا�روق ادو

 ”²‟   ّ�"� 	

م ، ا��"م او"
ز ، H ا��	 ا�ر����  ٦٤٥م ص  ١٩٩٤ �-ر، وزارة ا�ر�
	 وا

  ٢١٣ص  ١٩٨٧، ١١ط ، د�
	  دار ا���رف ا��ھرة ����	 ادرا��ت ا�، ا<ن و�ذاھ�' �� ا��ر ، �و/� 4
ف   ‟³” 
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       : ا(ط��F ا����ء ��ر�ف)ب   

 ��دود و��"�ء وھ"�ء ھ"وا �"وه)) ھ"�ه(( ا�رب ��ن ��و، ����ر ا��م ا��	 ��ا�"�ء     


ث /�ل.  ا�دح A6ف وھو، ����ر ���,:�
�"و:  ن
���"و وھم... ا�5��ر �� او/
�	 ھو:  ا 


���"ون و���"�ة وأھ"
	 ةأھ"وّ  و�
��م، ���4 ���4م ���. ”¹‟  


���ول ا��ر .راضأ �ن .رض -طAحاW �� وا�"�ء '

ر ��ذم ا��+ر ���� 6-�' وا

	

	 ا���و��"  ‟²”.  ارذا1ل 
ذ�ر وا�"�ء 
ذ�ر ا<1�4ل ا�دح �نّ ،  ا�دح �
ض� وھو.  وا

  :ا����ء *(��ص

     ّ�
	 ا<�ر
	 i� '-1�-6نّ ، ا��را"�ھ�� ��ض ��ن ا�"�ء ��> ھذا 6-�1ص �6�5ف وا

  :���� ����ب �ل، ا��ر

١(, 6رىا� .راضا� �� وا�4واؤه، ��ط���' و/-ر، ا�"�ء 	4j ا6-�1ص ھذه وأو

)��ظ	 و+�و/' و�
رور�' روا"' أ���ب �ن ���� ��ط���' /-ر ��ن ور���.��.  

 ا�<س +ن ��ع�دّ  و�
�	 ��B' ا5+���د +ن ��"�� 6رىا� .راضا� �)ت ا�4واؤه ��ن ��ور�ّ ) ٢

	�
��
ر�� 5.�
	، وا ��
   .�6-	 ��-�1د ا��راء 
<رده م كوذ، ا��راء إ


	 ھذه و���H:  اW/ذاع �"���	) ٣-�6 و-را)��� و-د/�� +را�
	ا� ا�ر�
	 ا�<س -<�ء �ن ا


م وا�زا���،�  . <�قا�ّ  و����4،  ا

٤ (	

س ا6-وم +�, 
<�رون و5، ا�"و �� 
�ر�ون ا"�ھ�
ون 
�ن م:  -دقاو اوا/��� 


�ون �ل، �
�م�

ط	 وا4)	 ���	 +
و�' و
ذ�رون، �
' ��� ا6-م �� .  

��ھ�ت،ا�ذى �فّ  ا�"�ء �ن ا�-د ��ن ��ّ : ا��ھ�ت 5 ����6زي ا�"و) ٥�� 	
 �Hو54 ا"�د
��
�"و ا"�ھ�� ا��+ر ��ن و�د ا�"�ء ھذا ��  M�-
 �<�' +ن و
د�H،  ��)ر�� و
�وم ���دا 

���  ‟³” .و"�ن و�M وؤم .در �ن �
	�ُ ا6ُ  ا��6زي +�, )رص ذك ،ا�وان /�
��' و+ن، ا

  :ا����ء � رض ا:د�� ا����وم)ج


�ون أن ذك �� و�واء، وا���5زاء )���رواW ا�4ب +�ط<	 
-ور .���1 أدب ا�"�ء     

  .���1 دبأ '��Bّ  ا�"�ء و��ر
ف،  وا�ذاھب اA65ق أو ا"��+	 أو ا<رد ھو ا��ط<	 �و4وع

�ـــــ�ن ا�رب،أ�و ا<4ل "��ل اد
ن ا�ن ��رم ا�ن ��ظور، 
�ظر ‟¹” ،H���  ص ، ا�"�د ا

”²‟	
  .١٠٠٥ص ،  ا��"م او�
ط،  �"�H ا��	 ا�ر�

”³‟	
  ٦٤٥ص،   ��"م او"
ز،   �"�H ا��	 ا�ر�

-٩ -  



  
 


س
ل .���1 ��ر و�واطف و�-و
ر .��ء ��و، وا�3ر ���ر ���ل �'أ +�, د 	

س �6-  و


ل او)
د �3ل ��                                                                                   ‟¹”. ذكا��رھوا


و �"�)ظ 
��� ��ض ر�(و��ق و+���� ����ب ا�:((  ان���1' ھ"�ء �
�ول �� ��د�	 ���ب ا
4�
و�ن ،�-�ح و��ر
ض إو�ن  دّ 6وا�� و�6ط��1 �ن �زح و"ِ إ, إ�����ت  و��لّ ...ت �وار


� و�ن ھ"�ء 5
زال �
ْ ، ����ل و�و�
ق /�� '�� ، �

زال ��� 5 M
  ‟²”ا[ ...و�د


�ول: /�ل )
ن نآا�ر �� ھ"�ء ا<ر
د ا��د -�)ب "�ل و/د     2 , ھ"و �� ���

  ٢٢٣ ا��راء آ
	 ‟³”))  والشعراء يتبعهم الغاوون((  ‟²”ا��ر�
ن


� ��را ا�"�ء ��ب �� 
روي ا���ري ھAل وأ�و    /A6د6ل 5 أ
4
ّ  ����ه� ا�"�ء ��  قا
3
ر +�د�
��ّ  و��' ا�)
�ن أ.�ب �� ��"و+� �3را ا��ب ھذا �� و
ذ�ر،  ا��راء �ن ا'
  . �ذ�ّ  


�-بe  اذي ا�A6/� ا�"�ء أ��3' ��ن ,�+ 	+��" �وھAلأ 
روي �� ا<رد�, + 
�-بe  و5 ا

'�>� :  

1
 أو /وم ��ر
م        ��ــــــأ�ز� )�"	 �م  مـــــ

  ا�ر
م �ن �1
ماّ  أو           �1
ماّ  �ن ا�ر
م �iذا

 ُ>
  ووم �رف �� �
�ن        وو4
��م �م��ر

6
ر /ل /د  e
  مــا�د
 �3ل �م���
e           �مـــ.�


دھم ا6ُ��ر ذاإو    �(          '�
>  ‟٤” مــــاذ�
 �3ل أ


ر ور"ل، ��طور .
ر �واد �زت( �6
A ا���4ف ر"ل ���4م /ول �3را ا�"�ء أ��3	 و�ن. 

 "��دأ +�, أ)رار 3
�ب �iذا( : ��داد د6ل +را��أ و/ول  ) ��دم وار)ل، ��دم �B/م، ��رور

  ‟٥”. ) ا���ر �� ر.���م ا��روف +ن ����م . -و'أ +�د �رو+' �)ر  .ا�رم )ظ إ/��ل .+�
د

  


ز  ، �ءون �� ا"�ھ�
	 ا�"�ء وا�"ّ ، �)�د �)�د )�
ن ‟¹” ���"  .١٢ص  ١٩٤٧\،�-ر ،����	 ا5داب ��


وان ، أ�و+��3ن ا�ن �)ر ا"�)ظ ‟²” (�-ر ، ا)��� وأو5ده  �ط��	 �-ط<, ا����، �)�د ھ�رون  �رح +�د ا�Aم، ا
  .٧ص  ١٩٦٥\٢ط

  .٢٩٤ص  ١٩٧٣ا��ھرة ، دار ا��ب ،  ٧"زء، ا��د ا<ر
د ، ' ا�5د�� أ)�د �ن �)�د �ن +�د ر�ّ ‟³” 


	 ،�رح أ)�د )�
ن ��N، ١د
وان ا����� ج، ا�وھAل ا���ري ‟٤” ���  .١٨٥م ص  ١٩٩٤\1  ط، ���ن ،دار ا��ب ا

  .�١٣ءون �� ا"�ھ�
	 ص وا�"ّ  �)�د �)�د )�
ن ا�"�ء‟٥” 

-١٠ -  



  
 
،  ا�<س  ��ب أو ا�6ق ��ب 'و��ّ ،  �)�شواW ��با�e  ا+���ر �� ا�رب +�د ا�"�ء 
�ن م    


ؤف اذي ا)� ا�6ق �"�وع �ن ا�رء �-ل أو 	

�وا-<ون �
�� +4وا و�ر�' ا"��+	 /و�   


��ل 6-�' ء�ھ" ,
�6طّ  ا��+ر أنّ   
A)ظ �� �3
را و، ازدراءه ا6-م ھذا /�
�	 �ن 
�4أ 


ن و
��رن، +�
د�' أو أو)ز�'�  Uو"��  ‟ ¹”.  ھو /و�' و�
ن و/و�' ا


دة ا-<�ت ��ك �ز+� ا�"�ء ��ن و/د   �( �	�4B�  ِ4دادھ� وو-�' ا��"و +ن +�دھم ا


ل +دد 	و/�ّ  -لا��� ي �3
ر �ن ا��راء ����ب ا��"وّ أ"ود ا�"�ء �� رأو و��"�ن و���6ل ا

	

	 5 ا"�د�>�  ‟²” -<��' ا

��%�ا��ن �ــ��ت و��ول ا���ّ ــ(��:  

 ّ"�، �3ر �� ���ر+
' ���1�4م6Bط��1م �أ�ب �ط��' ���ر+
' )��/�ت ا��س و�ء ��/د �ط��' +
ّ ا
 eس(

'إو5 
<طن ، +�, �طر
ق ����ر��3' ا� ��و 5 3
ره إ5ّ  
���B' ، +ن طر
ق ��
��ر4' و

 '�>�
' )�ده و.�4' و5 
���ف ذو/' و�واھ�' إ���در اذي 
د��'  إ5ّ 5
��دي +ن طر
ق  إ5ّ 
 ّ�ذا 
�ول ا��ر �. �س 3�5
ره و5 �)رك �<�'ا�6ط ��)��ن ا Hد�

ظ ���4ب �� '�

���ر، �>�

�رف أن 
<�M ا���5نو�د   ‟³” .ھ"�ء ن 5
�ولأ�ن ا-�ب  نّ أ +
�' �� ���ط	 

    ّ"�4
ق �'ا '
��  وھذا ا��ور �ر�وز �� �<�' ����رّ ، �ء ��6ط +�, ا�"��H 1�3ر +�, ���

�إ��و 
)ول �
�' و�
ن ، ��ط�'(4
k �ن ا� 5ّ إ��و ��3ور اذي 5
)ر�' ، ةدراك ا"��ب ا


ن ھو"Aّ . ��ظر ادم��
�
-ب �وط' ، �ءّ< �ِ +�, -دور ا�د 5 
رى �ن +��' ���
ق ا '��و

�ة �1
ن �� ا`��� ��ر
[ ا�"ّ وو ���ّ . +�, ظ�ور ا�"ر�
ن(رأ
��ھم /د /��وا �ن ا 	>��6�داب ا


�مإو�ن ����4 
��و"���م 
�ط
ّ ، و)�رھ� �� �ظرھم، � k� رون ��ل . ِ�"�ء ��
"	 +�دة ��
�ر�ب �<�
	 ور�ّ  	"
  ‟٤”. ��ص�� �� �3
ر �ن ا5)
�ن ��

و��ن "ر
ر ��واH4 ا��Bة وا��ب و��ن ���ر ، �با)ط
1	 د�
م ا��6	 ���وز ا�ّ  ��ن ��د   
  ‟٥” .�وه �و5 ��
��أه ا��6	 و��ن �وّ �ُ 


	،   ا�"�ء �� ا��ر ا�ر��،   �راج اد
ن �)�د‟¹”���"٦���ن    ص،   دار ارا�ب ا.  

١/�4
� ا��ر وا��د ا�ر�� ا�د
م ج�� �ظر
	 ا�دب �ن ،+��3ن �وا��‟²”  	
���"  .٦٩م ص٢٠٠٠/ا���5در
	 ،دار ا��ر�	 ا

”³‟ ّ"�  .�٢٧ءون �� ا"�ھ�
	  ص�)�د �)�د )�
ن ا�"�ء وا


ري:�را"�	 ��٢ر
[ آداب ا�رب ج، �-ط<, -�دق ارا���‟٤”�(� ١ا��ھرة ط،����	 ا5
��ن،+�د2 ا����وي ��دي ا
  .٧٧ص

  .٢٩م   ص ١٩٩٧/ ١دار ا5ر/م ���ن ط، �)�
ق +�ر اط��ع،  ا��ر وا��راء،  
�وري�ن /�
�	 ادّ ا ���م�ن  �)�د‟٥”
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1
	 �� ا�"ّ  �لّ     �"�
ول ا�1
نھذا 
��ل �� ا� ، U��
 5 '��ل ��و.�م ���6ط و)ده /د 
�6ق و

زات دّ/ وّ أو. 6رىأت ق )�, ��وا�ر �
' -<�و�ن ھذا ا�"�ء 5 
��D و
�<وّ ، ھ"�ء�	 ل ھذه ا

  .ا�A)ظ	

      ّ"�, أدقّ إ�ء 
<طن �� 
ط �'وا�ِ �ّ ا(

ن ا��/د اذي ، ' وأطف ���� 'وھو 
�ظر إ, �ل ��)و

وب�ن 
�ون +�
ق أ, إو/د 5
)��ج ا�"�ء ، )
�ن����س �� ��ظم ا� k اظنّ 
ّ ��و �، 
���س ا


ر �>�6
�لأا
ن ا��/دة ا�� �)�ن إ 5ّ إ' 5 
�ون ��")� و��ّ . و ����ز ا��6
�ر �واطن إذا رزق ا

ن �4رب �ر
����أا4�ف و��رف  . ّ"�ذا ��ن �� أ��و�' ذع إ إ5ّ 
وع وا��رةرزق اذّ �ء 5
ُ وا


ر ، داء ����را -ر
)�أ��ء وا<ط�	 ��و 5 
ؤدي ��ر�' 
���د +�, اذّ �
 '��
�� �� )ذقإو .

 M��

�� �إو"�ن 5
�ول �� ، � ��/	 و
�6ر �ن �ر
��' �دا+���� ��
�"ر
ر )
ن 
�"و �
 ِ>

�ولرe ا-را)	 أ��م  '��  : ون �ن �
دان ا���ل و

  ‟¹”3ر ا��ومأا"�د �ن  وا�وا و�
م          -)
)�رى ا��ط�ل /د �ِ�                  

      ّ"�����3 أ�و4وع ھ"�1' و�
ن أ/�M ا-ور و�' �
ن ���س و"وه ا�ّ ا�ء �H ھذا ��ھر �� وا
 Aّ63
ر ا�ر
H واو4وح اB����Bو�' 
���ز . ب+�, ا4)ك وا���5زاء ����دا �� ذك +�, ا

5 ������e أ�����ط	 ا ��

	 إ�<�ف وا��وط ف و/د 
)�ل �
' ا3Wر ����, ���وى ا���	 ا
 ّ���
�	 وا<نّ  �� ا<�رةأ، 	وا)د
ث ا��H1 ا��داول �
ن ا����� اذي 
-در +ن ا��ري ا�ّ  ا

Wل وا

ر���ن �� ا�روّ ا"�د اطو�>���م 
<�د . 3
ره�B' و���و 
ذھب ��طر ��
ر �ن /وّ ، ي وا

ھ"�ء ا<رزدق � e����� k 4�ف ھ"�ء
��ق وا
�� ���م �أف وم �� kWل�
6و"�
H ، ���د �� ا


'�ّ i"ر
را � 5ّ إ-وب أا<)ش �
'  و�رك، "ودأ-ر ا�"�ء ن /ِ ا��راء 
روْ ��ذا �د)�م إ: ' /�ل 
   .ذا ھ"وت �4B)كإ
�4 أو/�ل . <واذا ھ"و��م ��6ِ إو، �A �ط
�وا ا���د)	


��M : �' /�لأ�ن ا�Aء  وو
روى +ن ا�� +�ر    A� ذراء ��  6درھ��6
ر ا�"�ء �����ده ا
  :�)و /ول "ر
ر، �����3

  ن �5��3ر م �زِ )�����       
وم ا�<�6ُ أ�ت ���ب "�ّ  نّ أو                 

<ظ'   ��+فّ : 6رىأو/�ل �رة  ،-د/'أ' و+ّ< أا�"�ء  �دّ أ: )�ر"��� /�ل �6ف ا�أو�ن    
، ���تل وا�ّ ���' ��6رج �6رج ا��ز�B e ا�"و ��ّ �B: و�ن �Aم -�)ب او��ط	، ق ����هو-دُ 

�رع +�و/' ����ب أو، /ر�ت ����
' و��ل )<ظ'و�� ا+�رض �
ن ا�-ر
M وا��ر
ض و��

س ���+ر �
' ، �)�ش ����ب �)ض� ا�ذف وا�B ّ�W، و-و/' ���<س  ‟²” .ا/��	 اوزن إ5ّ و

”¹‟ ّ"�  .�٣٠ءون �� ا"�ھ�
	  ص�)�د �)�د )�
ن ا�"�ء وا


روا��‟²”�
ل  ٢و��ده ج آدا�'ا��دة �� �)��ن ا��ر و، ا�و+�� ا)�ن ا�ن ر�
ق ا"
د دار ا�(
ق �)�د �)
� اد
ن +�د ا�(�

 H
   .١٧٧ھـ   ص٤٥٦���ن  ���ر و ا�وز
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' إ��/�' -�)ب او��ط	 و)�ن ��ذھب  	)ّ ل +�, -ِ � 
دُ و��ّ اق و�ر��ن ا�Aم ذّ +"�ب ا)ُ إ

��م ��
  :/ول زھ
ر �� ����' و��ز' و�"�ھ�' �

  �ءــم ��أل )-ن آ  مُ /وْ أ دري             أ�6ل أدري و�وف أو��                  

                 �i ْن  U�  داءھِ  )-�	ٍ �ُ  �لU  �6ــــــــــjت                �)قّ ��ء �ُ ��ن ا

  :+"مز
�د ا� و�ن ا��5)��ر  وا6��5<�ف /ولُ 


ُ[ "رم �iّ���          م -���ُ � �

[ ا-دق ِ.را �
��ل : ُ/
  رر -�.ِ م .

  +�-را� Mِ ـر
 يU أ�م �ن ��ـــم              ور
)ُ أ�� ��
�� �ن أ��م؟ أ��ن 

  ‟¹”�6م .
ر ط�1روھذا �
ْ  �ط�ر ��          وادّ  �لِ م �H ا�ّ و, "�1ُ أم ��ُ أأ

  :6طل �� ��� 
ر�وع رھط "ر
رھ", �
ت /�' ��+ر ھو /ول ا�أ نّ أو
��ل 

  �رِ �و� +�, ا�ّ  :�م�U � ا/�و    �و        ����ُ  
�فُ M��� ْ4 ا�ذا ا�ْ إ /ومٌ 


�� 4رو�� �ن ا�"�ء�ّ �� H�" إ�����م : ' /د ُ�4
�ف 3م 
��دي �' ا� Aّ �ر 1َ /ود ا�ّ 6ل �وُ , ا
�ذك +�, ا��وق وا6��5<�ف و+�,  ��م وا��ذا�� و
دلّ أوو-<�م ������ن ، 
��د ا)طبiا�6ل �

  ‟²” .4��ف ذك ����6م ����ءأ�6ر �� أو، �65دم �م نّ أ

  :ـــــــ�ء   ـــــــــ�ــــــواع ا��ــ�ـــأ

, ا�إ
��ن �-�
ف ا�"�ء 	
��  :�واع ا

                                  :                                                          ا��*(�ا����ء/أ

ن ���B �ن ا)���ك ا��س و���رض أ�ن  ��ن ��3ره ��ك ا���ز+�ت ا<رد
	 وا��A6ت ا�� �5دّ 

�ة( �واعأ )طّ أو/د ا+��ره �3
ر �ن ا���د ، �-�)�م �� �
1	 ��وم +�, ا���ل وا�زاع �� ��
ل ا

�<ن �ن  �' �-و
ر )�رn ا�"�ء � ����
و��ن ذك ، ��ةأ��ط<	 ا�4ب ا�� ��)رف �ط���� +�� 

د +ر��4 ��د 
م ، -ورة ��6	 ��"ر�	�
 ��>3
رھ� وھو �H ذك /�
ل أ�6ز��� ا)س ا��
ن 

 	>
���ر�	 �� ا��ور �
ن ا��رئ وا��+ر 4��� 	
�>و ھودة 3م و �<�أا���ء +�د ط��� ا�ذة ا
6
�ل /�
ل ا)ظّ ، �	 ��4ب�ذّ ��د ذك -ورة �4طر
	 ھ�1"	 .
ر �ُ 
ر �� ا-ور، �ن ا�� ،

��ل و ����� k� 6-م ��ل
' اA���5ء +�, ا� �����ع ��ب ا��ذِ و�
' ا�e ، ھل وا)�ب�)دود ا
  ض��3ر �� ��و�H ذك  .�ط ا�ورات دون ا)���م)
�ن اذي 
��رض ��� �3
ر �ن ا�

  ١٨ا�"�ء �� ا��ر ا�ر�� ص،   �راج اد
ن �)�د‟¹”

  ��١١٤ر
[ ا�دب ا�ر��     ص،  ا)�د )�ن از
�ت‟²”
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	 �3ل /ول ذي اH�-5 ا�دوا�� �� ا��>
�ن +�, ��ر �ن ھذا ا��ب 5
�6و �ن ��ض ا���	 ا(

' �ن +مo اھ"�ء :  

 �
ـــــ' و
�ْ ا/ْ ��6B<�ن ��ُ       �ــــقٍ ن 6ُ +�, ����ن �ِ  +مّ  �نُ او���
  �ـــــــــــــ

  ��ـــــ' دو�ـــــــ�6ِ  �� �ـــــ�ت  �����ــــــ��      ��6�� دو�' �لْ �ّ أزرى ��� أ

  �و�ـ�ا���	 ا�ْ  , ��ولُ �ك )�ّ رِ 4ْ أ�-��      �� و��ْ ن 5 �دع ��ْ إ
�+�رو 

  �ونر ��ْ ��
ْ  ر6
ْ د
ق و5 +ن ا-ّ       ���� �ن ذي .�ــــــقٍ  ك ��� ��رُ �ّ إ

   ‟¹”ك ���Bــون�ـــــــ�ت و5 �ــ�ْ ق      ��<�)ِ �طـــــــــِ� ذى ��ُ ���� +�, ا�و5 ِ


ب ا��+ر �+وأ�� ور�ّ       ���
ظ	 3م م 
زل 
�ررھ� �� ��ره )�, �زت ا����6ق ا�ذ�	 ا
و��ض ا�"�ء .��
��6' ا��س �ن ا��راء وذك �رّ ، �روج +�د ا��س و���ر ��� �واد
�م

 ّ�
 �-6��6ص وھو و"ّ -ل �����1ل و�� �
��� �ن 6-و��ت �
�ون ا�"�ء �� ظ�ھره �ُ ا ��
 ُ� '��

�	 ��3ّ و"ّ �� )����وھ�� 
��6ط ا��م . �	 �� ھذا ا<رد اذي ھو ز+
��� أو ��+رھ�' 

 e�
ن �
"د ا�"�ء  �
ن 
د
' وا��
��
M إ, أ���ب ا6-و�	 �
ن ا�����دة 6-�	 ��
�' +�, ��ب ��
 U�4�
د�' )�, ���D +�رات ا��
�ت ا-/ ��.”²‟  

                                                                                       : ا��ـــ��ءا�%��%�/ب

'��
�وطن �
��"م �ل �ن 
ؤذ
' أو 
�دد � 	
�-�
��ر  ����+ر ھ��، وھو ا�"�ء اذي 
�وم +�, ا
ر "��+	 و5 
��د 
)س �6-
�' إ5 �� )دود ھذه ا�"�و+	 ��و 
-وّ ، )دھ�أ+ن "��+	 ھو 

و+�, ھذه ، ����وا �� )دود ھذا ا�-ور، �ن ا��س �ر�ط�م أوا-ر ا��ب -)
)	 أو �ز+و�	
 ّ-��
ب ' ظ��� ا����ب /��ت أ)��Aم و)رو��م ��ذ ز�ن ��
د وھ�� 
�-ر ار"ل ���م أ�6ه و

  ‟³”.ظ�و��أو �

       Uؤر�، و
ؤرخ 4�ف أ+دا�1م �أ
��� ا��' 
-ور �"د /�
��' ��دد، خ����+ر ھ�� أ��' ��
ي �ذا �-دّ ���+ر ا�ُ  وذك ��ن �5دّ ، ��
را ھزا��1م ��� 
و/H �� �<و��م ا6زي وا-��ر

' +ن اA�Wم �
دّ ��ع وھذا ھو )��ن 
�-دى �دّ ، ���� )���إ�����6ر وا����ب  مّ ن 
�ُ أا�-د 
���
' )ص(ا
)��ج إ ��

ن �' ����
  ‟٤” .+�, أ�� ��ر 

”¹‟ ّ"�  .٩٧ص  �ءون �� ا"�ھ�
	 �)�د �)�د )�
ن ا�"�ء وا

  .٩٨ا�ر"H �<�'  ص‟²”

  .١١٤ا�ر"H �<�' ص‟³”

”٤‟ ّ>-� �� ا5دبا�، �را����م �رھون ا��  ��A�5ا ،H
���ر وا�وز Nھ���  .٢٣٦م  ص ٢٠٠٥/ +��ن، دار ا
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��� اذي 
���د +�, ا��ر
[ و�ن أ"�ل ا��ر اذي -وّ     �ر ھذه اظ�ھرة �� ا�"�ء ا


�ول�َ �ْ أَ زة ا�� �U �ن )ِ ا)�رث ا 	 وا����ب �طوّ  ��
  :دھ� �
ن 
دي +�رو �ن ھ�د و�


ُ  �3وٍ  بq ــــــــــــــــ�ء       رُ �َ �ْ أــ�� �ِ 
ْ �َ آذ���� �ِ   e3َ  �ــــــل  ـــواء��' ا

ّ 	 �َ ر/َ �� ��ُ  �دٍ ــــد +َ ��ْ      
ـــــ�رِ �, دِ دْ �B ءَ ــ�           �ــ َ6  ــ�ءُ -َ �ْ ھ� ا


�� ��ُ دْ �ِ +َ أرى َ�ن  5   � ' َ B ْ�   وْ     �ـــ�
ْ دَ  مَ ا ً� ُ
  ــ�ءُ �ـــ)
ر ا�ُ � و�� 

              ْ

نُ أ دْ � /َ �ّ أـر.���  َ�3ّ  فq ذا 6َ إ          ـمّ +�, ا�� Uوي  q�  ـــــــــ�ءُ "ـَ ا

  ــــــــــــــــ
�ءُ �ْ +َ  	ٌ ��
q  مo ا�ن ھَ         ـــــلe ــــ�ُ  ذْ إ رَ ��ّ�, ��� ا�وا"ِ أ

  ــــــــــــــ�ءُ �َ , �' و�َ ��َ �ُ  بٌ طْ 6َ       �ـــــــ�ءِ �ْ وا� ثِ وادِ ا)َ  �نَ ���� أَ و


ِ� ــ+     �ــــــــــــون 
�ْ  مَ را/ِ �� ا�ا�َ و6ْ إ نq أ/ �� ��
  ــــــــــــ<�ءُ )ْ إم �ِ �


ر     رَ 4َ  نْ �َ  لq �ُ  نّ أ�وا +َ ز�  5ءُ � اـــــــــــــــــوَ �ّ أ�� و والٍ �ُ  ب ا

  �ءُ 4َ م 4وْ ت �ُ -�)َ أ-�)وا أ ــــــ�      ���ّ  �ــــ�ءً �رھم +ِ أ"��وا أ


�ــ� +�,   ��� ّ�  ‟¹”�ــــــــــــ�ءُ �ْ /َ ة ٌزّ و+ِ  -ونٌ �
�ـــــ�        )ُ �ْ ة �َ ـــــ��ءَ ا


ن �ء ���ّ ��د آذ��' ��د +�د �� ��ر/	 ��ّ ، 
�دأ ا)�رث /-
د�' �ذ�ر -�)��' أ���ء   � A�
 eت �)ل��� ��، ���1	 ا���ء 5
ردّ  نّ أن ��ن 
��م إ�رى ��, و�iذا ھ�"�' اذU ، ��� ا����ن ا

�

���ل ��دھ�  ��١٤رق �� ھذه ا��د�	 و ��
, .رض /-
د�'  و�� �
ن /و�' و�
ن ا�را/م إ�  -

3م ، ف �� ��' +��ب�ر �ل 
��طّ ارا/م ��دئ ا��ن +داء وھو 5 
��"م ا� -وھم ��ض �طون ���ب

��دّ  ��

را، ذك ا���ب �
-�M ��ر
  ‟²” .3م ���"�	 +�
<	، 3م ��

                                                                              : ا����ءا�د��ـــ�/ج


���أوھذا /�م �ن �
	 ا�� �دأت �� ا"ز
رة �ظ�ور ، /��م ا�"�ء ا(A-5ا 	ر�(-�)ب ا
 ّ���
	 ��دف إ, د
ن "د
د ��د ��ن A�Aم إود+و�'   )ص(ا��
� 	>- 	
�
, "��ب -<�' اد

, �و)
د ا"إ H46� رة
�� 	  ‟³”. �ر�ز
	 وا)دة ��ط	ز
رة و�6ق دو


	، �رح ا�����ت، وز��+�د 2 ا)�ن ا�ن ا)�د ازّ  ‟¹” ���
ق �� ادار ا�(�  .١٤٦م    ص١٩٩٣،  �
روت، �)�
ق "�	 ا

  .�١٢٠ءون �� ا"�ھ�
	   صا�"�ء وا�"ّ ، �)�د �)�د )�
ن ‟²”

”³‟‟ H"ر�  .�١٦٣<�'   ص ا
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س �ن �كّ      
	 ا�� +ر��� ا��ر
[أ��ن �ن  )ص(ا���ّ  �� أنّ  و��
�
�ت ا�����ن ، �N4 ا

3ر �� أ�ن  �ّن ا�ول �ر�'
و/د أدرك +�
' ا-Aة وا�Aم و��، ' ا�ول �و)
د -<وف )ز�'ھ�ّ 

ن��د
� �ذك ��ض ا�ّ �ُ ، +�, ��راء /ر
ش �� ��ردّ �<وس ا��س ��ُ ���� ���ن، �راء �ن ا

 ْ
  :ن �� ��ر اد+وة ��� 
�ول )��نا�"�ء وا���ل ��Aز�

 ُ� �� ��  ــــــــ�ءُ "َ وھِ أ ��لٌ و/ِ أ ��بٌ ن ��ـــد      �ُ �ِ  
ومٍ  لّ 

 َ�� ْ( َ�
ن �َ  بُ رِ 4ْ ���     و�َ "َ ن ھَ وا�� �َ �م ��( ْ6 َ� �ِ Uد  ‟¹”��ءُ ط ا

     ������د ��دى +�د2 �ن روا)	 ، 
��6ر ا��راء اذ
ن 
ذودون +ن اد+وة ��<�' )ص(��ن ا
'
ك ����ر�
ن : )ص(�ظر �� ذك 3م أ/ول ���ل أ: /�ل )�
ف ��ول ا��ر إذا /�ت؟( :���ل �+

  :���ل /-
د�'

 َ6� U� نَ �ْ أرو����  َ�  ‟²”رُ 4َ م �ُ �ُ َ  تْ دا�َ  ط�ر
ق أوْ م �َ ��ُ ��,      �ُ  ��ءِ ا


وم نّ إ (:  )ص(/�ل ، )زاب�� ا��زم ا��ر�ون 
وم ا�و      ، ا��ر�
ن ن 
�زو�م ��د ا
 ّ��
ن؟أو
�"و��م ��ن 
)�� ، ذىأو����ون ���م ، �م ��زو��مو�������م +�د 2 �ن  )+راض ا

�ك إو):(ص(���ل . �� أ :3م /�م ��ب ���ل). ا��ر  �نُ �ك )َ إ) (ص(���ل . �� أ :روا)	 ���ل
 .)ا��ر )�نُ 

�رت )��ن ��<, و أو، )�ن أ�رت +�د 2 �ن روا)	 ���ل وأ( :�' /�لأ) ص(وي +ن ا��� ورُ 
���ل . ا
' ����ده:) ص(��ده ���ل ���Bب )��ن �ن ��3ت �6رج �) ص(وو/ف ر�ول 2 . ا��<, 

³”+�
�م �ن و/H ا��ل �دe أر�ول 2 �ذا  :���ل. ا
' ����ده A3ث �رات :‟.  


�و��م ��ن 
�"و /ر
�� 3A3	 �<ر �ن ا�: و/�ل -�)ب ا5.���      "
)��ن �ن ��3ت ، �-�ر 
��م ��3ل /و�م ��و/�H1 و �و��ن )��ن و��ب 
��ر4. و+�د 2 �ن روا)	 ،و��ب �ن ��ك 

�3ب و��ن ا��
را��م ���

رھم ���<ر)+�د 2 �ن رو
�م وا�3jر و�
����و �� ذك از��ن . 	 

 �دأ�k  	(م /ول ا�ن روا�
ا�ول +�
�م /ول ا�ن  �دّ أ� ��. ���و و���وا اA�5م أ���� ، +�

  ‟٤” .روا)	

   ١٥٣.��ر�[ ا5دب ا�ر��   ص، ا)�د )�ن از
�ت  ‟¹” 


د /-ّ  ‟²”م  ١٩٨١/ ١ار
�ض ط، دار ا��وم �ط��+	 و ا��ر، د
وان +�د 2 �ن روا)	 ودرا�	 �� �
ر�' و��ره، �بو
  .٣٠ص


روت ط، ٢ا�"�د ، د��ء �)�
ق وا�راف "�	 �ن ا�، .��� ا�، -<���� �و ا<رج ا�أ ‟³”�� 	���3  ٣٩٣م  ص٥/١٩٨١دار ا

   .٣٩٤ا�ر"H �<�'   ص‟٤”
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  :�رز 0ط���� ھذا ا��ــــــن أ%��ب ��وع ا���ــــ�ء �0 ا��(ر ا���ھ�� و أ

      nء �ن�"�
ل ا<طريّ  دم +�ط<	 ا�4ب/د
م /ِ  ا�
ب إ وا���د�
	 ��و �ن ا<�ون ا�‘ , ��د ا
1
	 ا�� +ر��� ا����	 �q راد ا�"�ء �س )ُ أذا إا��+ر  نq أ��6رھم أو�� ، دب ��ذ ا"�ھ�
	 ا

	-�6  ُ�)�ق  نّ أوا��روف ، �' أر �ْ ّ� )د �ِ أ�' و�رك ' ذؤا��
ن ودھن أق رو)َ� ، �ن �ّ �)�ل ا

-���� �� )"ّ ا)N و��ن ��+ر ا�"�ء 
�ّ ���م �� س �ن �ُ أار ����3ء أ' و6ذ �<س ا���1ر ا

ذى و4روب ا�)س وان ا�أ���ت ھ"�1' 6-و�' ��ل �� 
��ن �ن  �-
بَ  ' )�,د+�1' ر�ّ 
   ‟¹”.ا����ر 

      ُ

	 ا����"�ء �� ا"�ھ�
	 ��ن 5
زال �
، و, �ن ���1ر �رن ��� ���ت ��رن �' �����م اد
 ّ��, ذك ��
Aإذاه �� ا��ط�+وا أص �ن e�6 رون ��' و
)�وون ا�ّ "ل ذك ���وا 
�ط
ّ أ�م �ن  .


ر
ن  أنّ .
ر، �ب ��ن دا1را �
��ما�زو وا�ّ  نq أوا��روف �� �لٌ إ�A و�
��� إ.�روا و���وا أن إا

, ردU إ وا���"�ء ��4طرّ �م  ضَ ��+ر ��رّ 'ا)�رث �ن ور/�ء ا�5دي  نّ أ ةوا
روي ارّ ، ھ� 
' و.��Aإوا���ق �
�� ا���ق  ، .�ر+�, +�
رة زھ
رأ A� ، ر

�و+ّ أ��ظم زھ ���
ه ���"�ء دُ �

  : ع 
�ول �
��ا��ذِ 

 َ
 ِ�Bـ q�
  دكُ 	 اوَ �ط
q ا�ِ  ��� د�سُ  ��قٍ       عٍ /ذِ  قٍ �طِ � �َ �ّ �ِ  كَ 

' �� ���' ��' �<زع ا)�رث وردّ . ”²‟  


�	أھم أو�ل �ن     ��
	 ا�-�
�	  نّ �، ���ب �
وع ا�"�ء �� ا�-ر ا"�ھ�� ھو ا��
�ة ا(ا
 H����� ء أ���ت�"�ن أ�ن  	 �<رّ وم 
�ن �3ّ  -و ا�داوة ا�� ����4 ا�"�ء /��
�أ–ن 
�ون ا


�6طِ  ُ"��
�	 ا��, ��+رھ�إ' ���Aم ة ���و"e وq ب ا��+ر ا.   

     ّ�ذا �6رت إ 5ّ إ' 5 
�رف �ّ �، , ھ"�ء /�
��' و���
��3إع ھم ��� 
�ذرّ ر
ف +�دَ و��ن ھ"�ء ا

�	 �' و"���' ���د ��
��� و+�وان �ر��� �
ن ا���1لأا� ��
� �����                  :/�ل ا"�)ظ �� ��ب ذك، 

) ّ
�
زال �<
' �ن ، �' �' ا�)قّ أا���ل )�ده �ن ا��راف �ن 
ظن و ؤدد د �� ا�ُ واذا ��D ا A�
وم 
�ن 
��م �ن 4روب . 
د +�
ر�' ��"�ه��راء ��ك ا���1ل /د .�ظ' ار�<�+' +�, �ر��' �ّ 


	 5ّ إا�"�ء ���6
ر �3
ر و5 �ر �3
ر �
���ون �ن ، ا���1ل ا���ورة وا ��
ن أ)
ث 5 
�ون �

4رب �	�3ب�A6ف ا���1ل ا�� ، �م ا�3ل �� /�	 و�ذا�   .‟³” )��رف �����/ب وا

  ١٩٧.م    ص٢٠٠٣/ ٢٠ط، ا��ھرة، دار ا���رف، )�� ا�-ر ا"�ھ��(��ر
[ ا�دب ا�ر�� ، �و/� 4
ف‟¹” 

                                                                                                                  .١٩٨ا�ر"H �<�'   ص‟²” 

  .٧٥ص  ٢ج ��ر
[ آداب ا�رب، �-ط<, -�دق ارا���‟³”
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ذك /ر�' +�د /
س ا�ن 6<�ف ، 3ر ا�"�ء �� �<وس ا�رب �3ُBر أ��)��م �� ا���لأو��ن      


��, �' أ+داءه �ن �
ف ور�M ودرع ��ول��  ,  :ا�ر�"� إ

 ْ-B� َ� ُتُ دْ دَ +ْ أ )ت  q��
�Aِ ��4 -َ � و +َ ر
1ً �4 �َ رْ +ِ      ��تِ �1ِ   

 /ْ ووَ ِ H ٍن��  Uد(�  U�  �ـو5َ +َ  �ةِ �َ و
ل ا�َ )� طَ �ْ ورُ       ــــ��نِ ا

��ّ �َ �ْ �َ        وعِ رُ اــدّ  
�دِ "ِ  نْ 	 �ِ �َ ��ِ و�َ  H ِ� ف
 َ- ��
 َAـــ
�  

 ّ�
وف وار��ح���6
ل ، ��ن ��ن 
<�ك ���+داء ���ف ا
�� �راص ��راء , ا���5ن ��Bّ إو
���م 
ر
ش ���م ھ"�1' و
ر�� �'  6ذ �لّ أ/د ، ا���1ل �"��ب �ر����� و�"����� �� -<وف

  ‟¹” .-��ھ�أ��م و�<ذ ا�U أ' ن 
�ون ���ُ أ
)�ول  و�لn ، �راف وا���1ل+داءه �ن ا�أ

  :���� 0ن ا����ء �0 ا��(ر ا���ھ��ـ�ن 0ط

��� ��ن ھ"وھم 
��B �� إو، , ا�"و �
<رد ' /و�5و6ّ ���5د �"د �� ��راء ا"�ھ�
	 ��+را     
�3رھم أو، �1
ن �� أوا6ر +-ر ا"�ھ�
	��3ء �<��6را��م و)���
���م و/د ظ�رت ط��	 �ن ا�"ّ أ

و+�دار)��ن �ن ، ��' +�دار)��نإ)��ن �ن ��3ت و: در�وا اA�5م ���مأ�ن ا�46ر�
ن اذ
ن 
²” .6
ر�ر ھذا ا��رد�� ��ذّ أو/د . ط
1	وا)، و+�د 2 �ن از��ري، ا)�م‟  

Jو����ـ Jــ�K��  : ا��ط�ـ�� 

�رف  و5 
-�'�رف ' ��ب ود �� ��� +�س 5
ُ ، ��وس ا��َ أل �ن وَ رْ ��
�	 "َ  أ�وھو      ��
, ا��ر إ��4طر ، ھ�' و5 ��دا �ن /و�'أ�)رو�� �ظ�و�� �ذ�و�� 5 
"د �ددا �ن  ��بّ . ��ب


د�H �' ا�دوان و
���م �' �<�' �ن �
1	 ظ���' وط�رد�'و 
"�ب �' ا�وت  ، '
وا-ط�)ت +�
، د�
k ا�<س، k ا�6ق
� ا�-������ن ��� و-<' ، �"��ت ��' -ورة �رذ
�	 +وا�ل  ا�رّ 

3
ر ا�ر، 
ن���د ادّ � ،A

1	 رثّ ، �6����� "�ء . ' وا�رأ�'�ّ أھ"�  نْ أؤ�' و/د ��D �ن ُ . ا

دة 3م ار�دq ��م أ اA�Wم��ن 
ر�H ھذه ا�<س او4
�	 ��رج أ
ن ��م 
��طH ادّ ، 3م +�د �ز+زع ا

 �� '���
�ما��س وا��دّ  أ+راض� '��
  )ص()�, از�ر/�ن �ن �در -�)ب ر�ول 2 ، ت و/

 '�� '�-�

' وإ)���'"واره  إ�را�'و+��ل +�ر �ن ا6ط�ب م 
ض �ن +��ر ، إ�� s��
'
�����دى +�
' أ�
ر ا�ؤ��
ن +�ر �)��' ، ز�ر/�نا �ف ا��/	 وذمّ أ��� و�دح ، 6-�' +�

 H>رهإوا������ '
� "و+�إ: ���ل . ره ھ"�ء ا��س�Bط��' و)ذّ  �
  ھذا �����، ذن 
�وت +

  .٢٠٠ص ،)�� ا�-ر ا"�ھ��(��ر
[ ا�دب ا�ر�� ، �و/� 4
ف‟¹”

  .١٤٨ص  ١"���	 ا��ھرة ط، �را"�	 اد��ور �و/� 4
ف دار ا�Aل، ��١ر
[ آداب ا��	 ا�ر�
	 ج، "� ز
دانر"‟²”
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 	>
�6
ن �3A3	 أو��' ����� ����رى ��' ا����)�, ��ت +�ر 3م  ��فّ . 5ف درھمآ+راض ا
  ‟¹” .ھـ���٥٩' ا�وت ��	 أ, ط��' و�ث +�, ��ك ا)�ل )�, إ+�د 

  :��ــــــــــــــره


	، ��وبرا1ق ا�، .ز
ر ا�)ر، ا)ط
ـ1	 ��+ر ��
ن ا��ر   ���ف �� ��ون ��-رّ ، �رود ا
�� ��4' �� ، وو5 ���6	 ط��' ود��ءة ط��'، ا�ول �ن �د
M وھ"�ء و�6ر 'و/�M ��ذ

و/د 
ؤ3ر ،  وا)ط
1	 �زھ
ر ��دود �� +�
د ا��ر اذ
ن رووا  �
' و��)وه، ا�46ر�
ن ا)د
 'و/��� �� �"د �� ھ"�ءه +�, �رار�' �)��  ›6
ر ا��ر ا)و� ا���M ا�)�ك  ‹:+�د /و

  :)�, +�� +�, ا�
ر ا�ؤ��
ن +�ر /و' �� ھ"�ء از�ر/�ن ، وھ"را

�ُ  ��رم 5 �ر)لْ ا�َ  دعِ            ِ�
 � ا���ِ  �+مُ �ت اطّ أك �ّ iد ���     وا/�ُ �

دِ إ��م 
<طن  '
, �وH4 ا�"�ء � /ّ ,�( '� ّ²”. ' +�
' )��ن د‟ 

���ذج �ن ��ره :  


�ول �� �دح ��� ��د*  :  


ظ	 وا"ِ 4ِ .َ  نْ إ���ـــــــــ�            و�َ أا � ��
دً �Aً )ْ أ
�و�ون >(  ـــدe �وا "�ء ا

  وادوا �دe ن +�َ إوا و�َ وْ أ ان +�ھدوإ�ــــ,            و)��وا ا�ِ أا ن ��وْ إ و1ك /ومٌ أ

  وارُ دِ أ���وا 5َ�دُروھ� و5 �ـــن إـ��           وا �وْ زَ م "َ �
�ِ ��ء �ْ ت ا�ّ ن ���َ إو


ْ ط�+ِ �ُ �
ن �� ا َ� �" eد�  ـــدe ـــــ, ا"ِ �َ ھم و�َ ـــ�ؤُ , �م آ�ــ",           ��َ ���
ف 

ـْ +�َ  دٍ ��ْ  ��ءَ �� أ�ْ ذُ �ْ و�َ  
  ‟³” دُ ــ�ْ ت �َ ــــ�َ ِ� ي +َ  ��ـــذِ 5ّ إ ــــــــــــــ�م           و��/�تُ 

  


ن، )�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟ ¹”
A���٤
روت ط، دار ا��م   /

  .١٥٦ص م  ١٩٨١

  .١٥٦صدب ا�ر��   ��ر�[ ا�، ا)�د )�ن از
�ت ‟²”

”³‟	1
  .٤٠م   ص٢٠٠٥/ ٢ط، ���ن، دار ا��ر�	، �سط�ّ   �رح )�دو، د
وا�'،  ا)ط
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 *  "�
ض إل +��م ��ء "وارھم ��)وّ أ' �ّ أ/�ل 
�"و از�ر/�ن و/د ز+م    :�ءــــــا�� ,: 

  ــــــ�سِ 
ـَ ��Bْ  �سٍ �ّ �ن �َ  يِ �ْ  �        �� آلِ �ا "�ءً وا ا�رُ �5ُ  رٌ ��َ ���َ  و2ِ 

  ـــــ�سا�ـّ  رَ دو آ6ِ "�ء 
)ْ  م       �� ��1سٍ ــــ�ُ أ�� ـ 5 ب ��
ٍض ����ن ذ�ْ 


�ونُ 
ْ ـــــــم        �َ �ُ دَ �ِ رْ دا �ُ �د)��م +�ْ  دْ و/َ  ��  ُ�  ا�ـ�رَ �ْ إ)� ودْ م �َ 

         ّ�ُ �ِ <ُ �ْ أب ��م .
ْ دا �ِ � �َ    ـــــــــــ�م آ�ِ را)� ���ُ "ِ ن ِ ـــــــــم       وم 
�ُ �ـ


�� �ن �َ � �ُ �ً 
Bْ  تُ ��ْ زْ أ� ْ �َ  رّ دا �)ُ �رى ط�رِ  ـــــم      ونْ �ُ واِBـــــــ�س
  


ن ط�وا ھون ��زـــــ'      و.�دروه �ُ أ"�ر �وم �  ��
  ر���ـــــــــ�أ�

 ّ�� qوا /راه وھر ِ� '� َ�A َ"بٍ �ـــــــــــم      و�
�B� 4ـــــــــــــراسأو ر)وه  

 ُ�  ‟¹” �+م ا���ــــــ��ت اطّ أك �ّ iد �ــــ��      وا/�ُ �
�ــِ دع ا���رم �5ر)ل 

  :ا�����ـض�0 ��ــر�ف 

                                                                                 :���ـوم ا�����ــض � ـ�-أ

 و ا�زل )لّ أھد�' و��ض ا)�ل : ��ض ا���ء: 
��ل ، )���'إ��ده ��د أ: ا�k ���4  )��ض(

و/و' . ٩٢ا�)ل آ
	 ﴾ نكاثاأمن بعد قوة    وال تكونوا كالتي نقضت غزلها ﴿: و�� ا��ز
ل ا�ز
ز. ط�/��'

,,  ٩١ا�)ل أ
	  ﴾ يمان بعد توكيدهاوال تنقضوا األ ﴿: ������ ' الذين ينقضون عهد اهللا من ﴿: و/و

  ‟²”  . ٢٧ا��رة آ
	  ﴾ بعد ميثاقه

  ِ(  ٢ا�رح آ
	 ﴾ ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ﴿: و�� ا��ز
ل ا�ز
ز. ��3'أ: �ل اظ�رَ وا

: ا��+رَ  وا��+رُ . و.
ره +�ر4'، �6ف ����هم ��� 
ُ ���ّ : �� /و' ���/4	   )��/ض(. ��3'أي أ

  ‟³” .ا +�, ���
�� ���ر�4 'ھ�� /-
دة �����4 -�)�' +�
' رادًّ )دُ أ/�ل 

  :ا����وم اC(ط��F ��ن ا�����ض-ب


دة 
رُ -/ 	
4��
' و
��ب �6ر 6-�' دe ا�+ ��

��ض ����� '  ��� ��+ر +�, /-
دة 6-م 

”¹‟	1
  .٨٦ص،  �رح )�دو ط��س، د
وا�'،  ا)ط

”²‟ 	
  .٦٣١ا��"م او"
ز  ص، �"�H ا��	 ا�ر�

  . ٦٣٢ا�ر"H �<�' ص ‟³”
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M ا<6ر و
��ب ھ"�ء(-
4	 و��ون. �<�' ,إ ا�� و+�, ا6-م /-
دة �)ر �ن +�دة ا

 ّ
  ‟¹” . ��رو


<�6ر ا��+ر ��<�' و��و�'، ن ��ون طوا5أوا���6ر �� ا���1ض      ��
�<1�4ل �<�' ، و�
	+�"�وا ��� )��ب /و�' ��)روب ا�� ا��-روا �
�� وا��ود ا�� و�َ 3Bم �، ����ر وا�رم وا

 ��
�	 و��وھ� �ن ا�رم واد��ع +ن ا�أوا�)��ن ا��
�م ��Bن ا�  . ذك, إ� +راض وا

 �ّ�
��ّ ��د1ذ �� ��
)�� ، وا�6ل وا"�ن ب ا��+ر �ن ���1ب 6-�' و/وم 6-�' �
ذ�رھم "�
�وا �
�� وا��ود ا�� ��4وھ�  وا��6زي ا�� +ر4ت م ��طA و
ذ�ر ا)روب ا�� ھزِ أ��ن 

+وزه �أو أ+وز�' ا��6زي أن إو، �م ّ6B�
م  k'/A�6²”.  ر +ن ا‟  

4
ن .���  ����ر4و نّ أو�� ا���1ض ا/ذاع و�)ش و�ذاءة ���     /����
وب ا6ِ  اا��� 	
�>�
	 ا�

وب ا6ُ  ا�� وم 
��ر4و��"�ن وا�6ل وا�در وازّ ���رج وا�ور وا5)د
داب �� 	

	 ا"�د��

  ‟³”  �دّ�  ��درا وم 
�ن ھذا �)�ودا +�د ا�ُ 5ّ إ

, ���4 ا���1ل �� إ��رة ا<6ر ���"�ء و�3رت �
�� اW -ض�� ��ر ا���1-و/د ا��زج     
	

دة �
ردّ ، ا"�ھ�
	 و)�4ره �� +�د ��� أ�-�
دة �ن  )
ث 
�ول ا��+ر ا-�� '�-6 '
�+

 ���

ردّ ، ���ره و����
'أب و
���ّ ، وز��� و/���  ّ�Bو� '

' �ن ��)
	 /َ ن 
ظ�ر �<وّ أ' 
ر
د +��+ '
  .�<�' ا����� و�ن ��)
	 ا<نّ 

 : %��ب وظروف ا%��داث Nرض ا�����ض �0 ا��(ر ا:�ويأ


�ون �� �
1	 ���ت �ا�رب �� "�ھ�
 نّ أ�ن ا��3ت    �
، )��د وا6-و��ت�� ا���م ���وا 
 ّ-�غ م 
�ن +�دھم �<رّ  ن 3مّ و�ِ ، �ن وا���5رارا� ا�وھواء �)رِ راع وا<�ن وا�و���ت ��ر)� 


	 وا)روب، )�4رةو ���ء أو ا��م أ��)ث �-��ت �وي �64ّ � ��ن ا��د ا�و�ّ .��د .�
��م ا

	 ا�ر�
	 �� ھذا ا�-ر �طوّ -��ع و�طوّ دب �� ا�)ر�	 ا����
ر �ل �و��
ّ ، ا وا���رً رت ا k


�ة ا��س( �� ، ُ� ,
	 ار�
دة ازاھدة ا�A�5ا 	�A6
ت أ
�وار3'  د�ك +4وو�)وت ا����ء ا
  ‟٤”  .<ت )
�ة ا���5رار وا�دوءِ أرا �ر
�� ورت ا��ول �)e4 6ر ��)4ّ �د ا`�وي وا)دا �ا�

  

  


ب‟¹”��  .٣م    ص١٩٥٤  ٢ط، ����	 ا��4	 ا�-ر
	، ��ر
[ ا���1ض �� ا��ر ا�ر��، ا)�د ا

  .٣٦٢ص  ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ١دب ا�ر�� ج��ر
[ ا�، +�ر �روخ‟²”


روا��أ ‟³” �  .١٧١ص   ٢دا�' و��ده جآا��دة �� �)��ن ا��ر و ، �و+�� ا)�ن ا�ن ر�
ق ا


د +�د ر�' ‟٤”  �
ن، �وزي ا
��
�ن وا�
	 +�د ا"�)ظ �� ا.A�
س ا
���  .٧٠ص   ا
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��	 ا"د
دة     �دب وا��ر وظ�رت ط��	 �ن ا��راء 3رھ� اواM4 �� ا�أو/د ��ن �ذه ا

ع ھ"ر ا�ول �� ا��س و�<رّ  أ��+واو، +راض��� ا� �ّز/وا �
���أظ<�را وأا�6ذو �ن ��رھم 
 ُ

دا وھو �ن�أ�ن  �دّ )
�1ذ �ن ا�"�ء �ن ��� 	
ا���1ض ��ن ����ة ���ب :  3ر ا<�ون ا��ر

  ‟¹” .وا<رزدقر ذك ���1ض "ر
ر �-وّ  �����, اد/
ق +�, �)و ��

      ّ�
 ��ر اذي )دث �� )
�ة ا�رب )
ن �زوا �� �ن او/وف /�
A +�د ا�طوّ  M4 ذك �5دّ و

ر�
ن ��
ن ا

ن ا�را/��

وش أ�
ن �ّ ا�-رة وا�و�	 اا�د"� ���
��B�� 6ط�ب�ر +�ر �ن ا


�	 �د�
	 "د
دة أ��د ، ا�)�ر�	 �� ا�رق�� ���

�ون ��

�د��� �م ا<رس و.
رھم 6ذ ا�رب 
 �6ذو ار/
ق ا�-ور وا�ّ  ا�وال  �����وذ ��1ت ا<�وح وروا�ب ادو	 )"ورھم ���إ�ن ا�وا

, إو/��وا +�, 6د���م �� "�
H "وا�ب )
���م 6د�	 �����م �ن )
�ة ا�داوة ا��6	 ، وا"واري
	�+��وھو ��ور ،+�دة ���ن ا�دن ل +�,و�ر+�ن �� ��روا ��<راغ وا��طّ ،)
�ة ا)�4رة ا

	
�>
�ة ا(���3	 و���ض إ���ب ا<راغ ا��1ل  ��ھ�أ ذ 
4طرّ إ، 
ؤھل دا��1 ���ط ا�� 	
���, ا
وھ� وھو ��)دث ��A �� ؤو )�, 
��أو/�ت ھذا ا<راغ أ)�, 
�طH "وا�ب �ن ، 4روب ا<ن


ن �

ن ا�را/��

��َ ھ��� 
ُ أ6ذ أذ إا�د�
د ������3ت , ا�زوّ إ�وا د�
	 و�ط�ّ 	 وا�ون ��درا��ت اد
و/�ت ا<راغ ا���1	 أون "���� �ن ؤ"د
د 
��ون �' و
�� ون �<نo �َ 6ذوا 
�ْ أو�"��ب ذك ، "��
	ا�


��ر ���  ��  ‟²” .ھل ا�دن أا


ت �' ا�-رة وا�و�	 �وى ا���1ض و�6-	 +�د ��+ر
ْ ا"د
د اذي +ُ  وم 
�ن ا<نّ      � �� :

ن 
�طورا �' أا)د
ث و , ھذا ا<نّ إن 
�<ذا �ن A6ل ا�"�ء أذ ا��ط�+� إ"ر
ر و ا<رزدق 

	 �� ا�-رة �ّ ، �طورا وا����

ث 
-�M ��دة )�(� Hو/ط 	
���و��"رد . و/�ت ا<راغ أ�و وا


�� ��ن 
�ف 4د ا<رزدق �دا��� �� ��� نّ أ��ر�	 ��
س ا���د"ر
را ا/ 	�

��'41' +ن /��� 	
 

�ْ �ّ أا 
�M4 �وّ  ��� ��i ّم و ازاء �ن��ن 
�ون ���ظرة أ, إ/رب أ"د
د  زاء �نّ ��i �)ن ��ّ إا�"�ء ا
 ّ
�
�� ٤٠ا �دة د��+� )�رّ ، ��<رزدق 
دا�H +ن ��
م و"ر
ر 
دا�H +ن /
س، 
ن�
ن ا��+ر
ن ا


رة ����د �"وار ا�-رة ��ر)� ر�َ 6ذوا  �ن �وق ا�ِ و/د ا�ّ ، و �ز
دأ��	 ���ذه ا���ظرة ا� 

���وا إ
��6<�ن 
�ط�وا ��ض إ, ھذه ا�وق و
��6ف ����� ا��س 
��� و      ‟³”  .و/�ت ا<راغأ

  

  

   


	 +�, �ر ا�-ور، �و/� 4
ف‟¹”   ���  .٤٠م  ص١٩٨٤/ ٢ا��ھرة  ط، دار ا���رف، ا��ر وطوا��' ا

  .٢٤١-ر ا��A�5  ص��ر
[ ا�دب ا�ر�� �� ا�، �و/� 4
ف‟²”   

    .١٣٨م   ص١٩٨٧/ ٨ا��ھرة  ط، دار ا���رف، ا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي، �و/� 4
ف ‟³”   
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      e+ ّب د���� ��6رھ� +�د "ر
ر وا<رزدق و.
رھأب 
���ّ و و�ن 
در���   -ت ا���1ض ����ة  

د و�ذك ر�َ "��ور ا�-رة �� �وق ا�ِ ن أ
�رف  - ن ھذا ا<ن�ن ا��راء اذ
ن ���وا 
زاوو
 ُ�
�)�ّ  ،���	"��ور ا�و�	 �� �وق ا ���� ْ
4
ن �<ُ ��ن )ول ا��+ر/����ر"	 +�
��� و��و ن ا

	
���ذ+	 �� 
"����� و
ورد +�
�� ا��+ران �ن ا�)�ء ا��ذع ا��6ر و�ن ا<��ھ�ت اAّ ، وا

ت +�د ا��+ر و/د , إو�3
را ��
<�4 ا"��ور ، 
�ر/�ن �� ا4)ك� '�"�

ق )�, >-�ا

 �4>

�ح إ-
ر و ا>-, ا ، 	
و/�ت ا<راغ أو+�, ھذه ا����	 ���ت ا���1ض ��� 
راد �' �ز"
 ُ�  ‟¹” .��ن ا�-رة وا�و�	

  :&��ـ� ا�����ــض ا:�و�ــــــــــ�

ا<�ظ ا��	 ادا1رة ل "��ب 
درس �ن )
ث �وا1د ا���1ض ھو ا"��ب ا��وي ����رر ان وّ أ     
ز
�دة وا��ص �� ��

د و�3رة +-ور �)
�	 ���/�ت +����� +-ر �� ا��� ھ� �راث ا���4 ا


ب
ف �واء �� ا����� وا5<�ظ وا���رات وا��5(-�5ن �ل +-ر 
�6ذ ��دة ا��	 ، وا
 ّ
�

ر ����� 	�
4<� +�
�� رو)' و�واھ�' أ�� �)�ب  , )دّ إ<�� و�
ذك 
"�H .را4' و


� �"�و+�ت �ن ا�(

ت ا�-ر ا��وي اوا)د �6
ط� �ن ا�د
م وا)د
ث و�
و 
4�ف أ<�ظ و

	أ�A�  ‟²” .6رى )�ب )�"�' ا

      ّ�
	 �6-	 ��طت ��د ��ور و/و
	 ��د�� ���ت 4�
<	� ���ت ا���1ض ا�و�� 	4�� 	
، �و
��ب ن 
�3ر ا�����ل ا�ّ أن �ن اط�
�� �3ر �ن .
رھ�� ��أا<6ر وا�"�ء  �ْ وا+�د�ت +�, ��ّ 

)��ب و/<� �� ا"�ھ�
	 ذا ���ت ا�إو، <�ظ ا<��6	 وا��و
ل وا5+�زاز �6راأو، وا�ذاء ھ"�ء 
)��ب زادت �� اA�5م ����� �-رة اد
ن ھذه ا� نّ i+�, ا�"دة وا�روءة وا�"�+	 وا�رم �

�3ب ا��H ����ھ� ����ت +�س ��ذ�ر� )و �ظ�و�� أ�6ك ظ��� أ�-ر أ (و��ن ���, ، و�ذك ا

 ُ
 َ�>	

��  إ6ر و��' +�دآ�Aم �<�
را 3م ��ر �� -در اW، م +�, )�
��' �� ا"�ھ��(����ه ا
W�1ت ا
�
	 ا�� ا�د
م �� ��ض ا�Aأ� ِ(
	 ا"�ھ�
	 �+�دت ا�
  ‟³”.و,ر��� ا�


�ء /واف إ, إا��راء  و�� ���ت ا���1ض �3
رة ا�دد �د
دة اطول �3رت /وا�
�� ��4طرّ      (
�واب ا���/4	 وا�A)�ت �ظ�رت 3روة �و
	 ا )�"	 ا�ظم وا�����5 �/د
�	 و)د
3	 �دًّ 

  ‟٤”.���ت ا���"م ��دة .ز
رةأ

  


	 +�, �ر ا�-ور، �و/� 4
ف‟¹”���  .٤٣ص،  ا��ر وطوا��' ا


ب‟²”�� .٤٤٦ص،  ��ر
[ ا���1ض �� ا��ر ا�ر��، ا)�د ا

  .٣٦٦ص  ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ١دب ا�ر�� ج��ر
[ ا�، +�ر �روخ‟³”

  .��١٠٤ ا��د ا�د�� ا�د
م +�د ا�رب   ص، �-ط<, +�دار)��ن ا�راھ
م‟٤” 
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	 ����	��م ا��راء وا6ط��ء ذ6
رة �أو/د و4�ت �A ، ّ��3ء ھذا ا)وار أدت وھ��ك ���ن �و
  :�� /ول "ر
ر ىا��وا�ر ��وت ا�و

 ّ��� َ��
q � ا(�ِ أُ  �نِ , ا َ
 َ�  ‟¹”����'ت �َ 
�َ -ِ أُ � �ّ  ىوا�َ  -�    و��تَ ت ا

     ��ن ا<رزدق اذي ا�ر
ب �ن ا�ّ  <��6	  ��ر ا���1ض و�داوة �)و' )�q وِ ,�+ ��
�	 و�5
و5 ��ره ذھب/
ل  '

ّ ���ء ا�أ�ت ا���1ض ا��	 ��� �"ّ  �3ث �	-�6 	
، �م ا�ر�
	 وا"�ھ�

 ّ�� e�وا��ط�ع ا�ظم . ��6رھ� ����ت ��دة ���ر
[ وا�-ص .ز
رة ����	أ
راد إ, إاح رّ � د+, ا
��ظ�	 و "�H �<ردھ� ���واظم �� أ, ن �3ّ إو، ���ن وا�دن وا�رى���ء ا�أن 
�4ط�� ھ� وأ

  ‟²” .وھ�ذا

���ر ا�د
م ذك �ا���1ض  ر/
ًّ  �دّ و�ن ا"��ب ا�د�� �ُ       ��
��س أ��� /��ت +�, � +ظ
 ّ�
ب<�ظ وا-ور وا�"��د ��راؤھ� �� �"و
دھ� �ن )
ث ا����� وا���، )ديا�����	 وا�� ،

�� ور�ّ ، را 6ط
را 'وّ ا"�ھ�� و�ط ا ��4"� ���ر, )د ��
ر ا��دادإو
��ن ا+���ر ا���1ض 

�ة ا"�ھ�
	 و(� �6

ّ أ���ت �Bر��
ث ظ�رت اروح ا"�ھ�
	 �� ��رھم ، ����  و)واد��3 ور"�(

  : وا4)	 ��ول ا<رزدق


رانُ و/د +ِ� "  ز�زفُ  
Mُ وارّ  زاقِ رْ s نُ �ــــــــ�     4وا�ِ ورَ دُ /ُ  نّ أ م ا

 ُ� U"� ِ�4
<�ن �� ا�  فُ �ــــــــــرَ و�ُ  �دe �ُ  ��وطٍ ا ��َ ورً دُ رى     /ُ ���ِ  )لU ل 

�ُ �رى )وْ        qن  ُ�
ن �َ <ِ �َ �ْ ا ّ�B ُ� َ- ,�+    ــــــــم ُ+ 	
  ‟³”  ـــفُ ــــ�ّ �م �� ا"�ھ�

وف ��ن ��ر ا���1ض "ز5 ���6 .ر
ب ا�     B� و���B� A�� 	��
�<�ظ و��ن ��ر ا�زل وا
�4 �3
را ���س ھذ
ن ����ت ����
��� ا���
	 )د
3	 �ن إ<�ظ �����1ض �6Bذ ����
�� �ن ا�A�

	

�ة ا"�ر(
��	 وا�زل �ن ھُ دّ ��د +ُ ، وا/H ا�م ت ا���1ض ����	 ا<)ول �� )
ن ��ل ��
5A"و 	ز. دو��م �����"(
��� ، وا���1ض ��� ا�راق، و/د ��� ا�زل �� ا�و.�ب ا��ر ا


�4أ+�, ا�راق . ”٤‟  

  

”¹‟,�3��6
ل +�ران ا��-ور، �٢رح ���1ض "ر
ر وا<رزدق  ج، ا�و+�
دة ���ر �ن ا '

	،وH4 )وا�������ن     ، دارا��ب ا
  .٦٤م    ص١٩٩٨/ ١ط


ب‟²”��  .٤٤٨ص،   ��ر
[ ا���1ض �� ا��ر ا�ر��، ا)�د ا


� ا)�وي‟³”�
  .٥٩٨م     ص٢٠٠٩���ن ، ���ب ا������دار ا، �٢رح د
وان ا<رزدق  ج، ا

  .٤١ص،    ا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي، �و/� 4
ف‟٤”
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 اا<)ول م 
<ر.و نّ ذك �، و�,أو�H وأرت ا���1ض �-رھ� ا5"���+� ���ل �� -وّ ور�ّ      


��	 و�
��	 �راغ ��راء ا��
�ت "���+
	 �دو
	 "�ھ�
	 �ؤ3ر إ)
�ة  ا��� +��وإ�-�
�� ا�
	

د ا5"���+���
	 وا�
��ت ا���1ض +�, ��دار ا3روة ا�64	 ا�� ���ت �� 
د ��� دّ ، ا


ن /
س و���ب �� �Aد ا�6<�ء وا�� 	
�راء ��� ����5 �ن "وا1ز ا��راء وا�����	 ا5/�-�د
, إرات ��إ
�4 أ��� �و
	 ا���1	 +�, +��-ر ا"�س وا��ل �ر���راط
	 ا�ا"ز
رة وھذه ا�

¹. �
' اذي ا��1ت ا�-ر ن �4<
' ا���1ض �ن ���رف ا"���+
	 وا/�-�د
	 �� ذكأ��
��ن           

  :�و�ـــ��ـرز ��ـــراء ا�����ــض ا:أ

      ّ"('و�د "ر
ر +�, اB�� و��
�� إوA+ : 2م ���م ا��س و�ظ���م؟ ���ل "ر
ر: �ج 
: 6ذ 
�رد ' �ن ا�)م ��م �� ا�"�ء  ���ن ��ن ��/4وهأو .
ظ��و��� ���B-ر�م ظ���م و��ّ أ��


ث ا�"���� وا<رزدق��
ّ أو+�, ، ا+� �ن /
سوارّ ، ����6طل ا�ّ وا�، ا	  	
)�ل ����ك روا
sن أر��
ن ��+را وھ� -ر
)	 �� أھ"�ھم "ر
ر ���وا 3A3	 و �ن نّ أ+�,  -��� ��صّ 

�"6طل و"ر
ر و ا���1ض ھم ا� د ذك ا�-ر �� �نّ �َ ن +ُ أ.
ر . ��
نا���"�ة ���ت �ن ا
  ‟²” .ا<رزدق


��ل ��  �ردة أ�' أ�ن ��� �"��H و، �رداش �ن �ِ ھو 6ُ    :ا��ـــ��ث ا�����ــ��-)أ 	
����-

ث �و'إو، و وردةأ���ب ا ��� :  

  ز
��+َ  رّ اي وا���َ ت /وَ �رَ أ��    دَ ��ْ  � �����ثُ �ّ ���ث �ِ 


ث . ��ك  ��أ, ��ّ و
ُ ،رو��ُ  �نّ أ�' /�ل ا��ر ��د�� أراد أ��، 6ذ ا���ةأذا إ6طب ��� ��
م أو��ن ا
ت ��ض ��� ��
ب ���ت: �و +�
دةأو/�ل . و' +�ب ����د
	 و��ن 
��"� "ر
راB� : ّأ�د��  ��


ث:ھ"
�م �'؟ /�ل ��  :/ول ا


ْ ��ُ  تَ �ْ أ ِ� ّ
���ْ اء ا)َ ر/ْ �i /رّ أـ	     طّ 
م 6ُ ذا �ِ إ�  	�
  ـــــلِ �


ْ �ُ  و�لّ     � ّ��  َ- َ>
  ‟³”  لِ �َ "�ل �ن ا�U /دام ارّ W ذلّ أ	 و"�'    )


د �ن )-
نھو +ُ :  ا�ــرا��- )ب   �  ّ�
ر ا�� ھ"�ھ� "ر
ر �� �
�' ا�� 	�

ري �ن /��
�� +�, �دّ و��ن �ُ ، وھو ��+ر �)ل. �ھ�
ّ إ�ل و"ودة ���' �� ارا+� �3رة و-<' اWو�ُ ، ا���ور

  �هــــــــ��" ،ن 
�فأ����B<' "ر
ر ���,  ...ا��راء )�, ا+�رض �
ن "ر
ر وا<رزدق��1ر 


ب‟¹”��  .٤٦١ص،   ��ر
[ ا���1ض �� ا��ر ا�ر��، ا)�د ا

م  ١٩٩٤/ ١طا��ھرة ،+
ن �درا��ت وا�)وث ا����5
	 وا5"���+
	 ، ��د�	 �� ا5دب ا��A�5 ا���رن، اط�ھر ا)�د ���‟²”
  .٥٧ص

  .١٩٥ا��ر وا��راء  ص، �ن /�
�	 اد
�وريا�و�)�د ���م ‟³”
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ت�
دة ا���ورة وا�� ���� ھذا ا-���:  

 ُ�� qطّ  ض  ‟��A”¹و5 �ِ  تَ � ���ْ �ً �ْ �A �َ     رٍ �
ْ ن �ُ ك �ِ �ّ إرف ا

�<رزدق +�, "ر
ر �4�
وارا+� ��دود ، وھو ا��ب �� ھ"�ء "ر
ر '، وذك ��ن ارا+� 
  :-)�ب ا��)��ت و�ط�H ��)��'أ�ن 

  ‟²”  ت ر)
Aردْ أم أك �ِ ى ��
ْ /ذً أدف ��<راش �ذ
A     ��لُ  ��

                                                                          :  ا:*ــــــــــطل- )ج

�"H ، �� ا"ز
رة ا<را�
	 �� /و�' ���ب +�, ا�-را�
	 ��B، ��ِ� �ْ ث ا�ّ �ن .وْ  
�ثُ ھو ��ك .ِ 

	 �د�ن ��6 �ر�
�' ��بّ  ت��ءأ�
' وأ�' زو"	 ر�ّ ، ' وھو -�
ر�ّ أ�� �، ر��
ط ا���ن �6
ث ا


ر ��6' وھبّ �Bوا�
ر ��ره ��ذ ا)دا3	 ���", ��ب �ن "�
ل �و�دت �
� ط�ب 
ز
د و�ّ . ذ�ره 
+�دار)�ن �ن )��ن  ِض �رّ �-�ر �َ ن 
�"و ا�أ�ن ���و
	 وھو و� ا��د �ن ��ب �ن "�
ل 

���ن ذك ���� �� -�ود ، ن 
<��وا �'أ6طل ر"�ة ' +�, ا��-�ر ودّ �6' �� ��ره �6, ا��
�ط��وا ، , ���و
	 �)���م �
'إو��وه  ا�-�ر ���4وا�-ل �
ز
د وھ", ا�، ��'إ �"�' وذ
وع

'��� Hد �ر4ّ . /ط
و��6-	 ، �ر�وهأ�6<�ء ��� أ�
	 ��د�وه و �'  و+رف، �ھم ��<وا +�'و�ن 
ز
.دق +�
' +ط�ءه و���ه أو/د ، �' ا����ن �' +�, /��1ل /
س و��را��1�، +�دا��ك �ن �روان

�6
<	��+ر   .ا


��� أ6
ر )
ن �1ل ' +رض ��<4
ل ا��ّ أ� د6و' �� ا���"�ة �
ن "ر
ر وا<رزدق ����' �ّ أ   

�ت �������ّ ، ��رأ�B� را ��4ب وھ", ا65طل
  :� ���ت )�و��' "ر

 َ�  وا���ْ 	 ا�ّ و�َ �"وز )�ُ  5ّ أا /د /4,   رً �ْ �ِ  نّ إ ةِ ��وَ 
�ذا ا

و/د ا+�رف �ذك "ر
ر �� /و' ، ' و��ور ط��'م ��ّ ��دّ k �ن ا4�ف 
6طل �� �+�
' ا� �ردّ 
3
را +�د ��� أ6طل و��زال ا�.  )در��' و' ����ن ����� أوو ، در��' و' ��ب وا)دةأ (: ��5'

 ,�( 	

د ��	 أ�و�� ، /-�ه +�ر �ن +�دا�ز
زأأ�  ‟³”��	٧٠ھـ ���� �ن ا��ر ٩٥ول �A6	 او

  

  .٢٥٩ص   ١آداب ا��	 ا�ر�
	 ج��ر
[ ، "ر"� ز
دان‟¹”

��4	 �-ر �ط�H وا��ر  ،���ر ا�رب �� ا"�ھ�
	 واA�5م"��رة أ،�ب ا�ر���� ا6طّ أ ا�وز
د �)�د �ن ‟²”
H
  .٧٢٩م ص ١٩٨١،وا�وز

  .��١٦٢ر
[ ا5دب ا�ر�� ص ، ا)�د )�ن از
�ت‟³”

  

  

-٢٦ -  



  
 

                                                                                   : ��ـــــــــــره

"ود أ�م �ّ أوأ�<ق ا��س +�, .ا3A3	 ا���د�
ن �� ھذا ا�-ر وھم "ر
ر وا<رزدق 6طلا�
�لّ  نّ أ وا)قّ ، 6و�'إ��ر أ�م 
ّ أو�ن ا��6<وا �� ، �
رھم ذ�راأ���-
رھم ��را و  ّ
	 ���م �ز


زةو�.  

��ــــــ�ذج �ن ��ــــــــــــــــره :  

  

  :ا��ك �ن �روان /�ل 
�دح +�د:    ا��د�ــــــــــــــ1- أ


رُ أداء �� �ِ �<ْ �  ُ�  �ـرُ م ذِ � +�رِ �ً ذ 
وْ وا"ِ دى ا�ّ �ْ أذا      إ�ــــــ
ن ؤ�ِ ا

 ِ1�6
�ون طــ�1ِ ا��ْ  ضُ ا�  ' ا�ــــطرُ �ِ  �ْ���
�ْ  ه     �6
<	 2ِ رُ ر وا


ّ  )�د +�, ا)قّ + ُ�� ��6  	 -�رواروھَ ��ْ  �مْ ت �ِ �ّ أذا إ�ف     أوا ا

  )��ـــــرُ �ُ   -�
ر ��دُ 5ّ إ دّ "ِ  ـــــــ'     �5-رون �ِ ا 
ُ +ط�ھم 2 "دّ أ


ُ ا�داوة )�ّ  سُ ��ْ    , ُ�  ‟¹” واذا ر/دُ إ� )�Aً أ �سِ +ظم ا�ّ أــم     و����د 

  :�-�ر/�ل 
�"و ا�   :ا���ــــــــــــــــ�ء-ب

  �ـــ�رِ و)ِ  ��رةٍ ن )ِ �
ْ  شِ ��6ـــــــ'     ��")ْ  ذا ��ت ا<ر
�	ُ إو

Wن ا� ِ� ' ُ�
  رارِ ل و-ِ -ِ �
ْ ن -ُ ع �
ْ ود +-��	     ��"زْ ن ا


ر را
��م     )ُ إ /ومٌ -�
و��م �ِ را +ُ �ُ ذا ھدر ا ِ�  طـــــ�رِ �ْ ن ا


�م ��ِ ذوا ���)ِ و6ُ ��     ِ� ھْ أن �م �ِ م �ْ وا ا���رِ �6ّ     ّ"�  ‟²”ــــ�رِ � ا

  

  

  

  .١٦٣ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��  ص‟¹”

  .٢٥٦ص   ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟²”
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�ـــ� �Pض �0 ا��(ر ���ھ�ر 0نّ : ا��(ل ا�����  ا�

  ويــــا:�ــــ             

  :ا��ـــــــــــرزدق:    ٠١ا����ث    

                  -    Jو��ـــــ��ــــــ Jـــ�K��  

                  -   J�%�  �%ب ا��رزدق و

��ــــ�ذج �ن ��ـــــره   -                    

  J��%�0 �0 ا��ـــــــ��ة   -                  

           

  :�ــــــــــــــر�ر:    ٠٢ا����ث    

                  -    Jو��ـــــ��ــــ Jـــ�K��  

�%ـــــــب  �ر�ــــــــر   -                    

��ــــ�ذج �ن �ـــــ�ره   -                    

  J��%�0 �0 ا��ــــــــ��ة   -                  

  .ا�#F��� ��ن �ر�ر وا��رزدق أ%��ب ��وب ا��رب*                   

     

  :���د ا���ر ا������ ا�����;� �0 ا���د ا:�ويأ: ٠٣ا����ث 

  %� �ــــــــــــــــــا%����ل ا���ر ا����ء ا�%�   -                  

����ض��وّ    -                   Rد ا��رزدق و�ر�ر ا���  ل ا����ء 
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  :ـــرزدقــــــا��ـ

                                                                             :  و��ــــــــــJ����J�K  - أ

 ��ن ا<رزدق �ن �رعٍ . 
مدارم ��� ��ِ  ��"H �نْ -�	 �ن �ُ �م �ن .�ب �ن -�ْ راس ھ�ّ �و �ِ أھو 


م  و��ن واده .�ب 
)�ن ��� ��ِ 

ت ا�-رة ��  �����أ�A وإ� )
�ة �دو
	 و
��ك �� ��3
رة و�

� مّ أو. ھـ �زل "�و��� وا���ر ھ��ك ��ر�'١٤�4
	��ت /ر4َ  	ا<رزدق 
�, �' �و"دّ ، 	 ا '
�

 )م٦٤٢(ھـ �٢٠ ا<رزدق �<�' ��د ود �� ��ظ�	 �)و ��	 �ّ أ، /رع �ن )��س6ت ا�أ��ت )��س 
 '�ظ و"' و���' ��ر.
ف�� �A6	 +�ر �ن ا6ط�ب و��B�� Bة �دو
	 وا<رزدق �ب . ”¹‟  

6ذ أ. ا<-�)	 �� ر�وعِ  دب و�بّ ا� شّ درج �� +ُ ، ���ت و5دة ا<رزدق وو5د�' ���-رة    
, إ�وه ذات 
وم أا�ط�ق �' ���' ��د /د�' ، �ت /ر
)�'�وه 
رو
' ا��ر و
���' ا�ر
ض )�, �<�ّ أ

ر ا�ؤ��
ن +�� �رم 2 و"�' ��د وا/�	 ا"�ل أ� '
�+ '�<�6را �"ودة ��ره +�, -�ره ���ل 

م +�, و-�ّ ، ن ��و 6
ر ' ��ر���ت ھذه ا���	 �� ذھن ا<رزدق )�, ��رآه ا�را/رأْ : ا�Aم
 ّ

)<ظ' و�رّ )�ّ  5 
<كّ  نأ/�م أد �<�' و)<ظ ا�رآن �� , '�
�

ن ����م -ل �و5ة ا�-ر
ّ 3م ا�ّ . �


ن ����م و�5
�� +�دا��ك �و-�وه أ/-�ء و�دح �6<�ء د��ء وا5"�زوه ��Wأ���دح وا�"�ء 
�و

�' `ل +����م 
�<ق +�دھم  '��  .و

�����د 
)�دم ا�"�ء �
ن "ر
ر . "ر
ر و��ن �
���� ����س و�)��د ا��ن ا<رزدق ���-ر    

ث )�, و/ف ا<رزدق �� -فّ إ6ر آو�
ن ��+ر ��ھذا ا65
ر وآزره ���ظ ذك "ر
را  ��' ا


��� /وة ا���دھ	 وا�"�د	 وا���ب +�
' ھذا ����ط�ر �
���� ا�"�ء و��ّ  وردّ ، �", ا<رزدق�� �

ن ���-ر �ل ����� أا��س �� �
ر��	 آ5ف أ�
�ع ا<رزدق أ)د أو"�ل .)د ا��+ر
نأ�رھ�� ���


ف ، �6
ث ا�"�ء، "را ��)ش ا�طق�درھم و�ر�� �ن 
���' +�, "ر
ر و��ن ا<رزدق ��4
  ‟²” .��ط'أرذا�1' و��1�4' +�, "ر
ر ��� ھز�' و5  و/د ا����ن ��لّ ، ��)-��ت �/�ذ�، اد
ن

��و/<' ، ود +ن آل +�� �"�ت �
�� -را)�'  و�"�+�'��� ���ت ' �وا/ف �)�ودة �� اذّ     
 ّN(
ن   
وم ا��, ����م �ن +�دا��ك �� ا� 	�"�
ن �� �وH4 ا�(
�ول )
��� راى +�� �ن ا

ا��  �'ذك +�, ا<رزدق /�"��' ��-
د � �ن /دره ��قّ �ن ھذا؟ �"�ھA ��ره و.4ّ : ا��س
  :�ط����


ْ '    وا�َ �Bَ وطْ  �ءُ )َ طْ ا�َ  فُ رِ ھذا اذي ��ْ  ْ�
  .رمُ وا)َ  لe ' وا)ِ �ُ رِ ت 

  .٦٤٩ص   ،)�ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 �ن ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟¹”

  .١٦٤ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��  ص‟²”
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ا<رزدق )�, /�رب ا��1	 و�و�� ��-�رة ��	  نّ �َ أ. 
�ه إط��' ��د ھ"�1' أ�)��' ھ��م 3م 
  .م٧٣٨/ھـ ١٠٠

                                                                                     : �*(�ــــــــ�J -ب   

Wت +�, /��' ����د�' اد�, ة )�, �A6ص �� ا�ودّ ا<رزدق ر"ل ��وة ��"رة -�ر6	 ا��و

'إا��س  .Wق ا
ھذا ا��5
�ز ��ذ ���B' ��و ط�وح  /' وا��
�زه و��ن 
)سّ )��س �<وe ��ن +�

ر���' �� .�م أ' و/د �ّ أول ��ره 
�6طب ��� أ�� �ّ أ+�� ا��	 و
�دو ذك �� ا�ط�	 ا�� �ظ�ر 

ر+�ھ� –��A. و��ن- �B ذ1ب ���6طف ���� ���� راح
�� ��5' ���لإ.�ر +�
' ا:  

ا�ّ  روفُ '       -ُ �ـِ  �أ�تْ �, �َ +َ  � ــ�ً �� 
وْ �َ و15ِ �
 ُ6  وارعُ ا�َ  طوبُ � وا

�َ  �تُ ��ُ  ِ� � �1

ك وإ  ــــــHُ /�طـِ  'ِ �
ْ -ْ �وَ  فٌ 
ْ �, �َ ا<َ  مُ وْ ـــــري      �Bَ /-ُ أ

  اّر+� را�Hُ  ��ووھُ  شٍ �ْ �َ وى �ِ ْ M َ�B   ��        َ�B اذ1ب 4َ ن -�q أ �ّ +� ومُ ��ُ 

  و"�1ـــــــj ُHن و �4ْ ؤس وھُ ' ��ُ +�
ْ      ــرَ ��ـأو ��د )ولٍ  )ولٌ  د �رّ و/َ 

  ‟¹”  ـــــHُ و إذا أ�� 
��و�� طُ �<ْ  �ِ +ْ �      �وى ارّ ـ�ِ �ّ ھِ  � و�نّ 
�+ً 4ْ و����ت �ِ     

 ���D �' )دّ ، و/د -�دف ھذا اط�وح وھذا ا��ور ����5
�ز �ن ط�H ا<رزدق �6و�	 و"<�ء

  :��تن إ' �)�ّ  �را.' و
)لّ  /�
��' ��"د �ن 
�s نّ أ��و 5 
رى ، ا"�ون وا�رض


ْ أ
ّ إ     Hٌ �"ِ �َ ول �ُ �ري ���ُ� ت �ِ 5 �  ى ا<رزدقُ ودَ أ بُ ذا /�ل را+� ا

  ‟²” قُ ـــــــــــــــ�ّ �ـَ �َ ' �ُ /-, ���ِ أ��D أھ�      و��رَ �� 4ِ )ْ أ<
�� و�ْ أ كُ أ مْ أ   

ار و6-�' وّ 
��ب +�
�� ط��H زو"�' ا�ّ  -���رهأ��� ������ –و)
�ة ا<رزدق ��د ذك     
, ا<رزدق إ�رھ� أ' 6ط��� ر"ل �ن ��� أ�
	 ور4
ت �' و"��ت ار ��ت +�ّ و���ت ا�وّ ، "ر
ر

��: م ا<رزدق 3م /�ل����ّ . ���دت وا"��H ا��س ذك، ا��دي � �ذك +�, �<�ك ��ودا: ���ل 

ار �D��� '��B ذك ا�وّ ، ��� )قّ أ�� و�ن +�ّ ا�� �B، -د/��� �ذا و�ذاأ�� /د �زو"��� وأا��دوا 
, إو"1ت ، 
��6ون ھ"�ءه اا��س ���و نّ وط��ت اطAق ��' ��م �"د ��ودا +�, ا<رزدق �

� 	�
)�, /د�ت ��	 و�زت +�, ��ت ��ظور ، 6رى��ض ا���1ل ���ن ھ"�ؤه 
ط�ردھ� �ن /�
, زو"�� +�د2 �ن از�
رإوا���<�ت ��� . ”³‟  

�6
N ا�-ري�ط��	 ، �رح د
وان ا<رزدق، +�د 2 ا-�وي‟¹”  .�٥١٣-ر   ص، ا-�وي ��رع ا

  .�١٧٥ءون �� اA�5م      صا�"�ء وا�"ّ ، �)�د �)�د )�
ن‟²”


م ا�"�ر، ��٢ر
[ ا5دب ا�ر�� ج،��رل �رو����ن ‟³”�(  .٢١٠ص   ٤ا��ھرة  ط، دار ا���رف، �ر"�	 ا
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ط�ع +�د2 أ� ���ّ ، �
�مأو�وه +�د و+�، +�د2 �ن از�
ر ا�ن و/دم ا<رزدق ��	 ود6ل +�,      

ى أ, ا��"د �رإ3م 6رج +�د2 
و�� . ار ھ"� ا<رزدق +�د2زو"�' �� ا�دا��	 +�, ا�وّ 
��أ�� ��ض طرق ��	 و/د ����'  ا<رزدق�/ ���� ���ض ا�ن از�
ر +�, +��' ���د 
دّ/ ، �
��' ا
�� �ن +�U اب �� ازواج �ن � �رھت ذك )�U ���ّ ، ر�'ن �1ت �
q إن �1ت /���' وإار ��وّ 3م /�ل 


�� ��رھ� ود6ل ���إو��ق ا<رزدق ، 6
راأور4
ت 3م 6ر"� �ن ��	 وھ�� +د
Aن �� . 
�ره ��زوج +�
�� )دراء أو��ره �3
را �ن ، 
ن��� ���ت -�)	 ادّ ����ت �5زال ��6<' �، �)�ل


' إ, "ر
ر ���و إ��د)' )دراء ���3ت ار .4ب ا�وّ أ. � /
س وھم �-�رى���ت ز
ق �ن �
  ‟¹” .��"� ا<رزدق و )دراء

     A� رزدق>Aق , اطّ إو��ت ، ��6-م 6رى ���6-�� �رّ أ+را�
	  أ ���ت )دراء �زوج ا
�� "رى ' �H ا�وار و��ن "ر
ر وذ�ر ا<رزدق �� ��ره ��ّ . ���6
را وط�ّ أ)�, ر�4 ��' 


"�و�' +�, ��
�ول.”²‟   


وع .رض ا�"�ء +�د ا<رزدق و"ر
ر )�ّ  و��ذا� ,�"�
 �� ,�	-�6
�ة ا(  ."ر
�ت ا

                                                                     :   �%ب ا��رزدق و�%ــــــ�J -ج

���	�
�ن  و�� �رع، �<را /�
A ���� ا�6ذوا ا�-را�
	 د
��م 5ّ إ��
م �� ا"�ھ�
	 و�3
	  ت /�
)د أه -�-�	 ذ ��ن "دّ إد ا<رزدق ��رة ا���راط
	 �ن ��� ���"H �رو+�� ھو �رع دارم وُ 

��ر�	 ��ن 
�وم ��� وھ� ا��داء ا���ت �ن ، �را��� �� ا"�ھ�
	أ��دة ا�رب و '�
ذاع -

�ول ا<رزدق
ب ��)����1ن ����ل )�, 5 
1دوھن )�, �U آ '
  :� ا�ؤودات و�


 )دُ أ�� أ�  رِ �طِ م 
ُ "ْ وزاء وا�q ف ا"َ �, �6ِ� اذي     �َ �	ُ -َ 3
ن -�ْ ا

  ‟³”ـــــرِ <َ 6ْ ر �ُ ' .
ْ �ّ أ
��م  �رِ ر     +�, ا<َ ـ"ِ ن 
ــُ و�َ  د
نَ اوا1ِ  ��تِ �ر �َ "َ أ   

��ن ، -)�ب ا�رف �� اA�5مأ)د ��دة ��� ��
م وأ��و ، �وه .�ب +�, ��3ل "دهأو��ن        
� ا)�دث أ�q . ��4 �ن �)�ر ا�رب' ��ن �)را �
ّ �ّ أ�ر
�� �<رط� و
ؤ3ر +�' )�د�3ن 
د5ن +�, 

��6-� أ
��6روا �ن ��
م و��ر  نْ أ3A3	 �<ر �ن /�
�	 ��ب �راھ�وا +�,  نّ أ-' �6ّ ول ��ُ ا�
وھمB�
 ، ّ
B� م +ن ����م ��ن  ,+طأ�م�B�
���م �6-� وو/H  ��6ر �لّ وا،���4مأوم 


���� وط��	 �ن /
س �ن +�-م ا���ري و.�ب �ن -�-�	 �
ك ا��  ا�6
�راھم +�, +�
ر �ن ا

  .٢١١ص،   ٢دب ا�ر�� جا� ��ر
[،��رل �رو����ن ‟¹”

  .٢١٢ا�ر"H �<�'    ص‟²”

  .٢٦٦ص  )ا�-ر ا��A�5(��ر
[ ا5دب ا�ر�� ، �و/� 4
ف‟³”
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وه , إو5 أوذھ�وا B�� ر
�م �ن ، ��/	 ١٠٠+�Bر�وا +�' أ��-�B� إ��م؟'�
�- H�-� 	ط�� , ،
�م �ن ھمّ �وَ B�
وا وم B��� ط�ھم+B� ب
�	 3م ردّ . وا و"وھ�م �)و .�6ذ أوا ��أ6ذو و���روا 

  :و�� ذك 
�ول ا<رزدق ، -)ب .�ب ارھن

  مِ رU ــــــــ��َ د ا�ُ ا��"ِ  ��جِ �ِ  )قe أ�م          
e أس �+�, ا� بٌ �ت ��ْ ذا ��دَ إو         

 ا"َ  لِ A         وأھْ وي ا�ُ زار ذَ ن �ِ م �ِ ھُ  <رٍ +�, �َ    َ ��  مِ ــدَ ـــ�ـم �ُ را3
م ا

  ‟¹” مِ رِ 4ْ 6ِ  ضَ �
َ أ ����� �لq رى �ِ ب         "َ �ِ ر .َ �م .
ْ ��ِ )�َ أ ل +نْ 
"ْ  ��مْ        

     �B ّ� ���3� و�ّ ، -����م ��	 ����"�وا �Aد ��بأو��� دارم  ��� 
ر�وع نّ أ-' ���6ّ � ا)�دث ا

ر�و+� ، �ھ�
ّ إط���م أوا ھ��ك ��در .�ب ���ر ���س ��/	 و)�ّ 
م �ن و3
ل ا(� '�
�- H�-�

ب، ��)ر ��/	 ���س��
����ك�ّ إ: ��
ل  ' ، ّA� ل���  ّ��' ا�رؤ �ر
م و��Bظر ذك و�)ر ا��3
ن و

م -��'�ن �و/' �(� H�- ،م +�ر
�� و
��ل ���ت ذا �)ر ا��' ��ّ إ)
ن ، �)ر +�ر ��)ر �)

  ‟²” .ره �3
را�رره ا<رزدق �� ��ره و�رّ ، ��1	 و��ن ذك �� ���ن 
��, -وءر


�	 وھ� م ا<ردزق �ن �4ّ أو���ت      و��ن ، 6ت ا�Aء �ن /رظ	أ	 �ن أ�رة �ر
<	 و���, 
م و�3
ر �ن �6ر �رزدق ���q . ���� ا��ر �ن /�ل �6�أ: ا<رزدق ��ن 
�ول نّ أ��+را و
روى 

ذا ��ن 
��ّ< . 6وا'أ��1' وآ�
ن � HB ّ�  .رف �� ��رهرد
	 ا

  Uرزدق و�بّ  +�, �ل> و�لّ ، ������ و�ر��� و"ودھ� �ط���' �طوا���� �رة ���زّ أ��  )�ل ��B ا

 ُ

ّ أُ �ل ' �� +�د ز
�د �ن إ��ع ��ض  '�ّ أ-ور ذك �ن ��ض او"وه ��
روى �ن ���	 ، ّ��� �

ره ��ض ا��س أ

�أ��ك ����ل �� )"ره + '�
 Hزه إ���
��3ر ، �
'أ+�, .رار ،  �����3أ��' و

�, �لq أ�3ن ا�5ل و  e��� س��  ‟1��j� ��. ”³'�� ��' +�, ا

      eو�� '

ن �و�� -د
�' ��ر �ن  ،وا)�ذاء +�, أA6ق ا"�ھ�
	، ر و+دم ���5ةوھذا �رم �(�

� +�, ا�راق +�ر ا<رزدق �ر�
' +�, /�ره و��ك �ُ 	 "�ھ�
	 و�ن ھ�� 
��B �ّ �روان و��ن وا

 ّ��'1��j� ر"وع . وره �� �ر�' وا+�دادهل �� ��ب ا<6ر ��`��ء 6, د
وا�' �"د ا�3ره 
دإو��
  ‟٤”.ي �� ذاك ا�-ر�� ا�دوّ �� )�, 
-�M �و/)��ب �� +�
ر�' �ل �� ��
م ��U "داد وا�وا�

  .�٤٧٧رح د
وان ا<رزدق   ص، +�د 2 ا-�وي‟¹”

  .٢٦٧ص  )ا�-ر ا��A�5(دب ا�ر�� ��ر
[ ا�، �و/� 4
ف‟²”

  .١٤٥ا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   ص، �و/� 4
ف‟³”

  .١٤٦ا�ر"H �<�'  ص‟٤”
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                                                       :رزدقــــــــ���ذج �ن �ـــــــــــ�ر ا�� -د

و�	 ا<6ر ����4 ، ���ب ��ره �� ا<6ر، و+� ���د
د �3jر آ��1'-�' وُ ��Bن ا<رزدق �6ورا �

ب ا<�6	 وا�، �6	 <�ظ ا4ّ ا�
��مأوا��م ا�ر
ب وا)�ذاء ا��د
ن �� ، ��+"ب �' أذك ، ��

و"ر
ر ، �ره	 "ر
ر �ُ ن ��ون ' رّ/ أ 
�م �ن ��ره ����ّ �B' ط��� �أ+�, ، ة)��' ا�ّ و�q4 ، اةاروّ 
ط�ره '��A- ،�م ا�(
د ��' 
B� ك
��� ��و'إ6طل و�� ذو"ر
ر ، ا<رزدق 
�)ت �ن -6ر: 
و�� او-ف ��دع و�� ا�د
M و�ط و�� ، وا<رزدق ��د ذك �� ا�"�ء ��ذع، 
�رف �ن �)ر
  ‟¹” .ار�3ء ���6ف


ن    :�ن �ــ�ر ا��رزدق �0 ا�ــــــــ�دح  (1)   �(
�ول �� �دح +�� �ن ا :  


�رِ  
تَ '         وا�َ �Bَ �ء وطْ ط)َ ا�َ  فُ رِ ھذا اذي ��ْ  ُ� ِ(  ـرمُ واـــــــ)َ  لe ' وا

  مُ ــــــــ�ا�َ  رُ اط�ھِ  �e �ِ ا�U� e�  q ھذا ا�ّ          مُ ــــــ�ِ ��U  2ِ  ��دِ �ن 6
ر+ِ اھذا 


س /وْ   ـ"مُ وا�َ  رتَ �َ �ْ أن �َ  رفُ �ْ �َ  ربُ ه        ا�َ رِ ــــ�1ِ �4َ  )ن ھذا�َ (ك ُ و

, ���رِ إـــــــــــ��         �ُ /�ل /�1ِ  شٌ ' /ر
ْ ذا رأ�ْ إ َ��
  �� ا�ـــــــــرمُ م ھذا 

 ُ
 ْ� َ( �4 ُ

ُ �ِ ���َ , �ن �َ �4ِ 
�ء و ���         ' U�� 5ّ إم  َ
  ــــــــــــــ�ـمُ �ـَ �ْ )
ن 


��دُ   ُ
  �ـــــمُ �َ �ء 
�ْ "ذا �� إط
م ن ا)َ �ْ رُ          ــــــــــ'ِ را)�ِ  ر��نُ �' +ِ ��ِ 

      َ��
  ‟²”  �مُ �� ا�َ �را/ِ إ"�ب +ن '         ����س ��ْ �ِ رّ .ُ  ن �ورِ دى +َ ا�ُ  �ورُ  قّ 


3م ا�6��  :  و&�ل 0ــ� ا��#ــــــــــــوى (2)�  :ا�� ا�ر
�ن�Aود �ن ا


ك ا��س ا�ِ إ تُ � ���ْ �ّ إ َ

ك ا�َ أ ديْ و �
َ أك د
ْ ـ�ـــ,         �� ْ
  3ــــــــــمِ 

�ِ  ي��د, ا�ُ إن ��ْ �َ  
دٍ أ�� َ�  �ــــمِ /ْ ا� ا�"�جِ  �لِ Bس �� �ُ ــــرى        وا

 ُ�  مِ ��ـــــــدq 	 �ّ �ِ �� ا���ت /َ ,        وا4�6ِ �َ وي ا�ِ ذَ  �نّ ��ِ �ِ  -�)�تِ وا

ّ �ُ أَ را��
ن ت �ِ �<ْ � )َ �ّ إ   مِ �زَ زَ  وِض 
ن )َ ط
م و�ْ ن ا)َ م          �
ْ ــــــــ�ُ <ـ

                َ� q�
�B ْ ك��  	ـــــورَ �ـِ�ّ�� �د) qة         .ر َ
  ‟³” مِ ـــــــو�ِ ا�َ  ��قُ �� رِ �ُ �رِ اء 

  .١٦٥ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��  ص‟¹”


� ا)�وي �رح د
وان ا<رزدق  ص‟²”�
  .٣٥٤ا

  .٤٧ا�ر"H �<�'    ص‟³”
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  :  �ن �ــ�ر ا��رزدق �0 ا��*ــــر (3) 

  عُ +�زِ ازّ  
�حُ ارّ  ذا ھبq إرا و6
ْ              ��)ـــ	ً �َ  "�لُ �
ر ارّ ي ا6ْ � اذِ �ّ �ِ 


م ��رى �َ أُ             	ً طـ
ّ +َ  �ولُ , ارّ طَ +ْ أ� اذي �ّ و�ِ � ُ�  ــــHُ وا�ِ 
ون دَ وا


' ا�َ ت +َ ذا ا�<q إ .رe أَ ــــــــل            و)��ِ  ��بُ ط
ب 5
ُ � 6َ �ّ و�ِ � ِ��" ُHــــ  

  عُ /�رِ وا� �"بٌ � )َ �ّ رو و�ِ �ْ و+َ             ـبٌ ــــــ�ِ � اذي اَو1
ُد وَ.ـــــــ�ّ و�ِ 

  Hُ زا1ِ �� ا�ّ �ْ )َ , -�q ران )�ّ "ْ �َ ــ�             ِ "َ +�, اوَ  
�دَ ا"ِ  � اذي /�دَ �ّ و�ِ 

  ‟¹”  عُ -�رِ أُ 
ن اذِ  �/را�ِ أع -رَ أو           ـــــــHٌ "��ِ ��� �ُ �� ��)�ّ �َ +ْ أ �مْ �ِ   

�' أر���' أ.���' )
ن أ)د أ
�ول �� و-ف ذ1ب أ�ل :   و�ن ��ــــره �0 ا�و(ـــف (4)
��
ر+:  

َ ��ري �وھِ �' �ِ وْ +َ �          دَ �)�ً ���ن -َ و�َ ، �لٍ +�ّ  �سَ طْ أو B� �� ِــــــــ����  

 q��� َإك و�َ دُ  دنُ أ: �ت�� /ُ � د qإ�ـــــ�         و� ّ
  �ـــــــــ�نِ رِ �َ �ْ �ُ ي َ �ك �� زادِ 

  ة وُد6ـــــــــــ�نِ رّ �َ  ��رٍ  وءِ ـــــ'         +�, 4َ �ـَ �� و�
ْ اد �
ْ ي ازّ �وّ أُ  تّ ��ِ 

 ْ��� ّ� '  ــــــــ����ِ �َ <� �ن 
دي �ِ م �
ْ �)�ــــــــ�          و/�1ِ ر 4َ � ���ّ ت 

  ‟²” )�ـــــ�نِ -طِ 
َ  ن 
�ذ1بُ ل �َ �ن �3ْ ــــ�          �َ و��6ُ �5َ  وا3ْ���� ن�i �شْ �َ      

(5) Jـــــــ�Pو�ف و/د     :و�ن ��ض �را
/و' �� ر�3ء �)�د �ن 
و�ف و�)�د �ن ا)"�ج �ن 
  :���� �� "��	 وا)دة

 ِ1
�َ ن �ُ ��ِ �ج �َ "ّ �ر ا)َ ن -َ -   وأْو"ـَــــــــH "لe أزوء �رْ ـــــ	          ��ون ِ

 ُ�  +ـــــــــــ��ودّ "�
�� ��� ذا �َ إ�
�' '         )َ ���ِ ن 3ِ <, �ِ <, وا�-طَ -طَ �ن ا

  ���ْ رض �َ� �ن ا� دارت �M ��-ْ ��� ھ�4	 ا)�ــــ,         ��3
ْ ت �ِ وو رز1َ 

  .٥١٧ص�رح د
وان ا<رزدق   ، +�د 2 ا-�وي‟¹”

  .٦٦٢ص   ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟²”
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وم Aومَ 5ّ إ�

ـــــــــــــــ<َ 6َ  تِ �وْ   � ٍ	      َ+ ّ�  ��َ "َ �ْ أ��� ��ن 
ْ �َ وْ ن 
َ �َ  �سِ �, ا

         ْ�- A� ذِ دون -�ْ  5ّ إر  ‟¹”  ــ��َ ��َ أ سِ 1ْ ا�َ  �نَ  �, 
ومٍ ز1ت +َ ي     رُ ري +�, ا

                                                                         :�ــذھب ا�ـ�رزدق �0 ا���ـــــــ�ة


وارى�ّ أ 5ّ إ، /و�'ؤا�	 �ن 6طل �� اذe ا<رزدق ��� A� داوة�+��	 ��)ش ادe ،' ��ن -ر
M ا
�ف ��و �� ھ"�1' 
ذ�ر ا�ورات ���1���B ا��درة 5 
�طّ  )�دّ ، ف+�رة 5 
��ّ< �د
د ادّ ، 5
)��م


��)� ا��ب  ,�( 	(
ا�داوة و4
ق اH�6 و�"ور ا�<س ھ�  نّ أو�� 
ظن . ن 
��دھ�أا-ر
ا�-���م ��ذه  ا)ط
1	 و�ن ����م +�, نّ �i، و/� او/Mو"دت ھذا ا�"�ء ا�ّ أ���ب ا�� ا� �لّ 

�ة ا�راق �� ذك ا��د أ �A �دّ ، �<�ف و-�ف م 
�<وا ھذا اWا�(، 3ر /وي �� ذكأن 
�ون 

وا-ره ���-�ل ا�دو ��)4ر واA�6ط ا�رب ���"م واوازع أ���6ق ا�ر�� ا�وي /د وھت 

	ب ا�
�� /د 4�ف  ����ّ ادّ �-�
ن واA3ث ور��� 
��B �ل ر"ل ���م ��، )زاب و4�ف ا�
�

"ر
ر ا�ن�
ر�د ��� ا��+ر ��� ��ل �
م �� ���"�ة ��+رھ� +�ر B".   


�	و4ُ ، �ب	 ا�ّ �ِ ��و 
ر�� /و�' �4ِ ، �)ش ا�"�ء ھ"�ء ا<رزدق "ر
رأو��ن    (، �ف ا

رددھ� �� �ل /-
دة +�, -ور ، �� ھذه ا����� ا����ن +"
�� و
<�نّ ، وا��6ذ ا��م ور+� ا�5ل


ب ��ّ ��أ���6<	 و 6ر �ن ا��"وّ ������ �� اإ)
��� �ن ا����ل ا)وادث ا�4)�	 أ)رج 
, و5 


ل ��' و
��د �
ر +�, �)و ��
��ل ار+�ع �� اط���ت او4
�	 وذك �� إوا�(��	 �� ا���, ا
و "�	 ا���وئ أذ ��ن ا��+ر 
رى "�	 ا�)��ن �� ا�رء �
�دح إ، /�ل م 
��د �� ا�"�ء �ن


ن -�دق��(
ذم وھو �� ا� '
�. ”²‟  

      ّ,, ادq إا<رزدق �� ا�"�ء  و/د 
�د	
��ض ر�3ء "ر
ر �5رأ�' ، رك اذي ��5
�' ر"و�

ت )ر�	 و5 ��رأة �را�	أدون ، ع��"�1' ا��ذِ ��  :��و'، ن 
ر+, 


	 +َ� زى +Aَ ـــــ��      6َ �ُ 
�ة و�وْ �	 ا)َ ���ِ ��ت �ُ �� ْ
  ك و+ـ�رُ 


�رُ +ْ را/�� ا�داة �ِ +� .َ زْ �,     "َ د �َ ��ن �َ ت +�, ا�َ �
ْ ن �َ ��1ِ   


�ة و5 ازّ  نّ إ    (  ‟³”  زارُ ور 
ُ ذا د6ل ا��ُ إرى      �
�� أ
�رة �� ا

  

  


� ا)�وي �رح د
وان ا<رزدق  ص‟¹”�
  .٣١٢ا

  .١١٧ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��  ‟²”

  .١١٨ا�ر"H �<�'    ص‟³”
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�4 +�, ��ز��� �� أ ور��� دلّ ، 	<�َ أَ ورأي ا<رزدق �� ا�رأة 
دل +�, "<�ء ط�H و�وء       

و5 
����ط ذك �ن /و' �� زو"	 "ر
ر ��د 
�ون �6-و�	 ��ض ، ا�"��H �� ذك ا�-ر

����ط �ن /و' �� زو"�' ھو )
ن ���ت�ّ إ3ر �� �و1' وا� ��:  

 ُ  �ــــــــ���طّ  �' /دْ k و-ْ 
ف ����       و�
ْ دو�َ  ربوا�ّ  راءَ دْ )َ  ون زرْ 
�و

 ْ�  �4�َ و�' /د �4�ْ ر�ُ را�� +�, �َ �ُ        ـــــرٍ �زا1ـِ  ت +��q ن +زّ إت وو

ـــــــ'ُ وت �َ ذا ا�َ إن �<�ود وَ ھْ أو�        َ�  ���ّ �ن �� -)��'أرئ �ن +�, ا

  ‟¹”ـــــ�� �ُ �6ل �دْ إ��ــن       +�, ا�رأة +
��  ومْ  �ز
ر ��
تَ ا�ن 6ِ  
�ولُ      

ط�
�	 ا���"�ة �H "ر
ر و��وة ا���	 +�د ا���	 و�<�ذ ا����� �� ا�"�ء +�,  نّ أ+�,       

, ا�درج إرا طول ا�دة و�Aدة ا)س وھوان ا�<س ��+�
�د اذم /د د+ت ا<رزدق ��� د+ت "ر

وف �
ن  �' و"ود�' +ن ا)دU �� ا5/ذاع وا�ذاء )�, 6رج ��رھ�� �� ا���1ض +�, /وّ B�ا
 ّ�
[ و�ن ا<رزدق �H ��ذe . <�	ا-

e أ' ��ن ��
�وب +ن /رض )
��� ا, وازع اد
ن � '�


د �<�' )<ظ ا�رآن و
�ول�ء ا�ّ "+ن ھ و
�فّ ، ا��ر�
  :�س و

  �ــــــــــــــ�مِ /���1 و�ُ  ��جٍ ن رِ 
ْ ــ�     �َ َھْدت رّ�� وإّ��ـ+�� ر�ِ �َ  مْ أ    

  ‟���A ”² �ن �
� �وء �َ �     و5 �6ر"ً �ٍ �ِ� ھر �ُ ادّ  �مُ �ْ أ5  �مٍ +�, /َ 

  

  

  

  

  

  

  

  .�٥٢٣رح د
وان ا<رزدق   ص، +�د 2 ا-�وي‟¹”

  .١١٨ ص   ��ر
[ ا5دب ا�ر��،ا)�د )�ن از
�ت ‟²”
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  :�ر�ــــــــــــــــــــــــــــر   

                                                                            : ����J و��ــــــــــJ�K -أ 

�ن ا�ن 
ر�وع اب �
ْ ف �ن �ُ ��	 �ن +وْ �ن �َ ا�ن �در  )<	ذ
ْ وھو )ُ (<� طَ �ن ا6َ ا�ن +ط
	 اھو "ر
ر

م�	 �ن ��ك �ن ز
د �ن ظ)��� . Uرزدق �� "د>�� ����
م /
س أ' ھ� �ّ أو، +�, ��
مھ�� ا�وھو 


' وھ� �وار ��ت 
ز
د �ن ��� ��
ب�' �و�ذك ���ت "دّ . �ن 
ر�وعا��ت ��
د �ن ��� ��
ب � .


���	وُ ���	 ا��ر �� �(
   .�ل /و�'إم و��Bة ��
را 
ر+, ٦٥٠/ ھـ ٣٠، د "ر
ر 6د


��' ر"زا م ا��ر �� �ط�دأ "ر
ر �ظْ    ( H� ، ن .��ن
ل و��� ا6ط<� ھ
ْ �ن ذُ ا��ذ ا���"�ة �
 	>

���	 إ��د ھذا +�د ، �� أ
�م ���و
	 و أ6ذ "�1زة ���ت أول "�1زة ���� �ن �6, ا .  


ن �ن �
ّ أزاع �
ن ��� ا�ّ  و�� ا��دّ    �
�	 و �
ن +�د 2 �ن از�
ر و/ف "ر
ر �� -<وف ا

ن ��� أ
���

	أ�-�ر ا�ن از�
ر 
��"� ا� ، ّN
���	  3م ا�"�ء �ن ا��راء ���)در "ر
ر �ن ا

	 و�
دان ��راء ا���/�4تإ��
�وذك �� أ��3ء  و5
	 ��ر �ن ، , ا�-رة �ر�ز ا)ر�	 ا

3م ا�-ل "ر
ر ��)�م �ن أ
وب ا�ن +م ا)"�ج وزوج ا���' ، )ھـ٧٤ـ٧١(�روان +�, ا�و�	 
, +�د ا��ك إ, ا)"�ج �و"' �' ا)"�ج إ�و"�' ا)�م ،)ھـ٧٥(+���' +�, ا�-رة أوا6ر و .

 H���

ن و�ن �و-
	 ا)"�ج �"ر
ر إو��ن +�د ا��ك 5
�
�/��ت +�د ا��ك أ, ��راء ا
  ‟¹” .������5ع ا, "ر
ر ���ل "ر
ر ��د ذك )ظوة +�د +�د ا��ك


د ظلّ       )ھـ٩٩ـ٩٦(�وي �� أ
�م ��
��ن' ھ"ر ا�Aط ا���ّ ، �ن +�د ا��ك "ر
ر أ3
را +�د او

 ّ

د +�, -رف ا�A6	 +ن  �نّ . �م +�ر �ن +�د ا�ز
زو�� أ6
' أ"ر
را ��ن /د )ض او

دإ��
��ن 
ز ا��راء 3م �نّ ، , ا��' +�د ا�ز
ز ا�ن او"

ر أنّ ، +�ر�ن +�د ا�ز
ز م 
�ن . 

��د
	 و�نّ ).   ھـ١٢٥ـ١٠٥(�ن +�د ا��ك و ھ��م +�د ا��ك "ر
ر +�د ��دح 
ز
د �� B�� ر
، "ر

M ا���ن -)
M او"دان �ط�وع ا�ر
)	 +�, ا��ر ��د �بّ -�. ”²‟   

  

ا�-رة �وطن ا<رزدق  أ،وا"رأة +�, +ر4'، و�� آ�س �� �<�' ا�درة +�, /ر4'      
��زدھ�ه ��رأى +�, ا<رزدق �ن )�ل ا���	 و �ظ�ھر ا"�ه . و 
��دح ا��راء، 
��"H ا�ر��ء
، ن 
��و
' �� )�ن )�'ـوا���, ، �� /��' د�
ب ا)�د �دبّ ، وھو ��
�� ��3'، �<4ل ا��ر

'اد "ر
ر أن 
را�� /ر�' ���ب ا���"�ة �
���� وأرأ��ودت �ن �������� و�زا)���� ، وو�رة ��
  ود6ل �� ��ف ا)"�ج �)�ن �و/�' . د ر�َ ��رك ا��د
	 وا��وطن ا�-رة و.�, ا�ِ +ن �3ب 

  .٦٦٤ص ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟¹‟

  .٦٦٤ا�ر"H �<�' ص   ‟²”
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�6
<	 . "�ج �' +�, ا)ا��ك ��<ِ  �, ���ت +�د)، وط�رت �دا1)' �
'،+�دهوأ)�ن اوا� ر.�	 ا
و/�ل ' ���"	 ،���� د6ل "ر
ر +�, +�دا��ك ا��Bذ�' �B�، ,�Bو�ده �H ا��' �)�د ا, د��ق 


' و�)�ل ����س +�
' )�, إ���زال 
�و�ل !  ��� ا�ت �)"�جإ: ا���ب ا)�ق ��ده /-
د�' أ
  :ا�� �ط����


ّ +�ِ        ر -�حِ 
ْ ك .ؤادُ م �ُ أَ )و-ْ أ�َ  َ	  qھم  َ- ْ( ُ� qر  واحِ ك ��

, /و' ���� إ� و-ل ���ّ  :  

��ُ أ ْ
 �ْ أَ ط�
ــــ�    وا�َ  �ن ر�بَ  رَ م 6َ��  ؟راحِ  طونَ �ُ  �
نَ دى ا

وأ-�M "ر
ر ، �)	 و���3
	 ر+�ء�ذك �)ن و��ز�� �ذك وأ"�زه ���1	 ُ : م +�د ا��ك و/�ل���ّ 

دة آ3ر ��+ر -�+�د ا�6<�ء و�5
�� +�ر �ن +�د ا�ز
ز و�ن ز<�ه دى ا�-ر ��د ھذه ا


رة �� /�وب ���ظ
ره ���ّ �.راض أث ھذه ا)رب رّ أو، وا +�
' )رب ا�"�ءأ���ت ��ر ا
	��
���-ب "ر
ر �ن ، و)ب ا��س ���ھد ا6-و�	 و�)ر
ض ا<رزدق و4
ق ��6'، ا

ا<رزدق وا�6طل �����i ��ز+�ه ا���	 و���3  5ّ إ/ران ���3ون ��+را ظ�ر +�
�م "�
�� ھؤ5ء ا�
'�<رغ "ر
ر �<رزدق و���ت �
���� ، 6طل�, �و�� ا�)ودا�ت ھذه ا���"�ة �"�5 �
��م . 

�N ��� ا��س و��ل ��� ا��راء ��
�ف ��ف و���ك  نْ أ3م �دا �<رزدق ، ا���1ض ا���ورة ا

�' ��ده ��. )�, ��ت��
���	 ��	 �أ�	 4��4, "ر
ر   ‟¹‟ .ھـ�١١٠ر ود�ن ��

�ب اذي 
�وى +�, وم 
�ن ��ر"ل ا-ّ ، ��ن "ر
ر �ن .��ر ا��س : �*(�ــــــــ�J -ب  
 ّ�
)رص +�, ، �4ل وا�<�حا 	
���و
��رب ���دح ����4 ، ر�4ء ا)��م وارؤ��ءإ��و 
ؤ3ر ا

, إ5
��د 
-ل ، ا��ون وا�<�ق )دّ و
��D �� ذك ، وط��� �� ا��ل وا�ط�ء، ���A' واط����1'
ول /-
دة �د)' ��� أوا��ر
ض �' ��  )�� �6
بأ(+�د ا��ك )�, 
ر4
' ���م ا�ن از�
ر 


�ول�:  

ـْ �, 6ُ �)د
ن أَ ا�ُ  تَ د+و 
  �ــ�حِ ن ا"ِ �ِ  � ھل �<
تَ ��)ً "ِ       ــــــبٍ �

�6
<َ  ادو��د و"َ ًّ �رِ 	 ھِ ا 
ِص  فe أــــ�      ز
ـ�
ْ  ا  �ـــوا)ِ ن ا�ّ س �ِ 

    َ� َ"� �� ِ-
  ‟²” وا)�و5 اq4  روعِ ك �� /ر
ش      ����ت ا<ُ رات +

  

  .١٦٩ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��  ص ‟¹‟

  .٩٩ص   �١-ر ط،�ط��	 ا-�وي،�رح د
وان "ر
ر، �)�د ا���+
ل +�د2 ا-�وي‟²”
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      '��A� ر
. ���
و5 
�رض ، ض ' �ن ا��راء �ن ��رّ 5ّ إ��و 5
�"و ، ��ن "ر
ر 5 

�وّ ، ذك /د 
�ر4' ��ر نّ و ���"�	 �
����م �أ��د او5ة  '��و
�وم ، ل �� ذك +�, ا�دح


-رح . )�ف��ض اWأ/�M اذل وأ�<�' �� ��
ل ا��ل  '����و 5
��ظر +ط�ء �ن 
�د)' و

د. ���"د
� و
�3ر �ن ا��وى ������� ���ؤال
�ول ��د ا�ز
ز �ن او:  

, +�دِ إ  َ�  �ــ�دِ ا�ِ  �نِ و زَ أَ  �4ءِ 
ْ ن ا�َ ا       �ِ �دً "ُ  تُ ز
ز ��وْ ا

  رادِ H ا"َ �ون �َ �, ا�ّ �ْ ــــــ�        ��� ��َ /�ْ رّ ��َ  ��
ن �H ا"رادِ 


���ن �ن ��د -� '
���	 و�ن د+���' �� ا�ؤال ا��)ف /و  :�)ب د
وان ا�ط�ء ��

 +ِ  �تُ �رَ ِ�

ــبُ ر وزَ �q �د �ُ ن �َ �ْ ا�د ـــــم    و+ِ دھُ �ْ ' +ِ � 5 �وا�ِ �  

 َ� q�( ِ�
ْ َ� ا�ِ  �نَ  <�تِ ا"ِ ارّ  ظ�مُ , ا
ــــبُ طَ  نِ ��
ْ �ْ ارe  س داءِ ,    و�  

  ‟¹‟ ا�وت وھو /ر
ب �ّ إ�ــــ�    ���ت �ّ إط��1 
��ن ��د و+َ  �تَ �َ �َ    


د       "����ن +�, ��ره �)ر��ن ، و�H ذك ��م 
�ن "ر
ر ����دح ا��ر/	 وا��و	 ا��
' �ن /وة و�د ����
�� '(
ا�6<�ء و5
�رف �
ف و ��و 5
�H +�, -<�ت ا��وك، ة أ�ر�د

M���	 +�, ��ره -ورة �ن ط��' ا�� نّ و�<س ار/
�	 ا�ط��1	 �، 
�د)�م ذا ���ت ا��و	 ا
'�
, ا-�M "�س �� ���ء ���ز��5م داره 5 ذا -�ّ إ��ن ، "ر
ر ��ن ر"ل �ؤ�ن �د
د ا���ك �د

 ّ��
ت �' "��زة وھو 
��� و�د �رّ . و5
�رح �و4�' وو ���)ر ا)�، )دا )�, �ط�H ا��سأم 
  :+�, ر"ل /-
د�'


ل اوداع �ن �)بe  نّ إ���	 )�ن ��ك ر)
ل    أع ودّ �/  

�ن ���ل ' و�, ا<رزدق ���, وھ�� )�"ّ ، �
��� ھذه ا"��زة: �ل 
��� 3م /�ل��طH ا���5د و"
  : ا<رزدق

�i ّ� ّ-(�  �ت ��6رأ��3 ��ن ب �ن ��,     ��6را �)دّ ك 5ق ��

 '�"
�ّ : ��و' 5ّ إ��م  ّ�
ك
ك ا��م . ”²‟  

  

  .١٥٢ا�"�ء وا�"�ءون �� اA�5م    ص، �)�د �)�د )�
ن‟¹‟


	، ام+زّ �6د �)�ود ‟²”�
م   ٢٠٠٧/ ١ط، ا5ردن، +�م ا��ب ا)د
ث ���ر وا�وز
H، "ر
ر ��+ر ا���1ض ا�5و
	 وا�ز+	 اد
  .١٦ص

  

-٣٩ -  



  
 

                                                                          :ـــر�رــــــب �ـــــ�%ــ  -ج 


���	 أ	 وورا/' "�ّ� أوھو .-ن ���ت ، )د .-ون 
ر�وعأ��ن "ر
ر �ن ��ب  '��
, )دّ إ  ��
"��H ���ت �� ��ُ ، ورا/'أم ��ن ' �4رة .-ن دارم و�"��H  /وم �رزدق و5 ا46رار 


� �ن ��
م��و
��ر ا�ؤر6ون "ر
ر +ن ذك ، �
�ب ����ت �� ا�<M واط��	 ادّ �
ْ � �ُ �ّ أ، اذروة ا

�وا ا ��و/و�' � نّ إ�
�وون 
ر ��م �(��ن "ر
ر 
��رف �ذك . �ل و6
لإھل أ
ر+ون ا��م وا


س �ن ����B  �ل ��ن 
<6ر �' ��د ��ن 
رى �<�' زھرة "�
ل، ن ���ت ازھرأو ���ت �� �ر�	 
' �ن  نّ أ ةروى ارواB� �-6أ� '6ذ �
ده �"�ء �B، ب�ك ا"وا+رّ أ/م )�, : ��ر ا��س؟ ���ل 

�6رج ، 6رج 
� ا�تِ أ4ر+�� �-�ح �'  6ذ +�زا ' ��+����� و"�ل 
�صّ أ	 و/د �
' +ط
أ, إ�' 

[ د�
م رثّ � '�
(
1	 و/د ��ل �ن ا��ز +�, ���ر�'؟  وَ أ/�ل ، 5 �رى ھذا؟ /�ل ��مأ���ل ، ا

���ل "ر
ر ، ��ن 
�رب �ن 4رع ا��ز؟ /�ل 5 مَ ��دري ِ أ�� أ���ل "ر
ر ھذا ، 5 :/�ل ار"ل 
  ‟¹‟ .ط�ب ��' �ن
��H -وت ا)�ب �
ُ  نأ���6	 

        	
6رى أذ ��ن �ن ط��	 إ�� ا<رزدق �� �ؤدده و �ر�' أ�و "ر
ر �3ل .�ب أم 
�ن +ط

�دة �� نّ أو���, ذك �ن إدة ا<رزدق و�ن ذك ��
أ��م  '� 
��زّ "ر
را م 
�ن ' �ن ا�رف  وا

, �ر��	 ر�
�'إن 
-ل أذ ا��ط�ع إ، ا<ن�' م 
<�' �� ا��ر و��iن /د ���' �ن ا��ب �  ��
ا��وا4�	  ةھذه ا��B نّ i)�ل � يّ أو+�,  .+ن ا<رزدق -�)ب ا)�ب وا��ب ار�
H ��5لّ 

�6ف �<�
	 ا<رزدق �ن و"وه �3
رة� '�
زاز �1��j' و���
��' ا+� ��م 
�ن 
��زّ ، "ر
ر "��ت �<�
'��

ش )
��' �"�ھدا +ن /
س 4دّ ه �Bذك �� ھ
ّ  و�لّ . ا<رزدق �1��j' و/��
 6طل و4دّ ا� ن 

�� )"ره �ن /
س و
دل +�, ذك  و/د �ر"H أ���ب ذك إ, أ�وال ���ت �-بّ ، ا<رزدق و��
م

ب �ن /
س �� ���41' ��'أ-

ره ��� ّ�
�' ���iب �و ا�أو ���� 
�ن ا��ب  ��� �"د ا<رزدق 

ذك ر4, أن ، ��و�'  )��س ا<رزدقإ' م 
�ن 
)س �ّ أ +�, 5ّ إ 5 
<�م و/و�' �� -ف /
س
  : و�ل �ن ا�ر
ب أن 
"ده 
�دح أ+�"م �
�ول، 
�ف �� -<وف 6-و�'

        ْ"
  ران ��ذّ �ده �َ ��� �َ ب �5ُ أ     و5د ��رةأ ا�رّ و �� �ُ �َ و

  

م ، +�"م �� ھذا ا�-ر ��ن 
�د ��
رة �ن ا���1رو�د
M ا� ��
	 "ر
ر ا�>� ������ن و

	 +�, �)و ��
����رھ� ا��س وا��راء �� +-ره���
	 ا�-�
	 ا�ر�
	 و5 ا�-� .�����ر ا

 ��B� د"

���, ���م /
س و�3jرھ� �� ا"�ھ�
	 واA�5مأو�ن ھ�� م  '��

ش )�
  ‟²” .ن 

  

�6د �)�ود +زام ‟¹‟ ،	
�
  .٢٣ص،   "ر
ر ��+ر ا���1ض ا�5و
	 وا�ز+	 اد

  .١٥٤ا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   ص، 4
ف�و/� ‟²”

-٤٠ -  



  
 


	 "ر
ر ھ
ّ و       �>� ّ

�� �واH4 و�
�� ا�����	، �	�	 � ، '
��م 
�ن �
�� ا��ف اذي ا����ت +�
. 6رىأ�ر�' �ن "�	 أوا�وا�B�� �� H4' و، ���ب ���ق اA�5م �
' �ن "�	، �<�
	 ا<رزدق

  ‟¹‟ .�ر �ن ��� أ�
	و� ا�أن 
�دح أ, �' �Bو، ذا ��ن /د �دح ا�+�"مإو

���ذج �ن �ـــــــــــ�ر �ر�ــــــــــر -د  :                                                           


ن و)�ن )	 ادّ و-ِ ، ف �-<�ء اط�H ور/	 ا��ورئ "ر
ر �ن �6ث ا<رزدق و"<�1' و+رِ �رِ 
��وب و)Aوة ا�زل و�رارة ا�"�ء �����ز �طAوة ا�، ��ره3ر ذك ��' �� أوظ�ر ، ا�6ق

/رب أو، ظ�ر �� ���ء ا��رأو��ن �ذك . و)�ن ا�-رف �� "�
H ��ون ا��ر، "�دة ار�3ءإو
  ‟²” . �� ا<6ر5ّ إھذا ا65
ر م 
��D  نّ �، �
�+� �ن ا<رزدقأ�3ر أو، , -<	 ا��+رإ

                                                                :ا�ــــــــ�دح �ن �ــ�ر �ر�ــــر �0  (1)    

  :/و' �� +�د ا��ك �ن �روان


ّ +�ِ         ر -�حِ ك .
ْ ؤادُ ل ُ� )و �َ �-ْ أ qھم 	  َ- ُ�( qـــر  واحِ ك ��

  را)ـ��� �ِ �ُ 
ب 
��َ ھذا ا�ّ أ        ـــــبٌ ـ�ذ5ت +Aك �
ْ ا�َ  لُ 
�و

 ُ
  ��حِ ن +�, رُ +ْ ن 
ْ"ِ�ز��1ِ ظَ         ــــــــــواهَ ؤادي �ن ھَ �� �ُ <ُ ��ّ 

م 
دنّ  نُ ظ��1ِ   ّ�  ـــراحِ ك ا�ِ ��َ  ر
ن ��-ـــ�رى        و5 
دْ �H ا

  ‟A� ] ”³حِ �ن ��ْ  ض ا��ءِ ـزن        و��ْ ر��ب �ُ  ا��ء ��ءُ  ضُ ���ْ                     

    :و&�ل 0ــ� ا��*ـــــــــــــر (2)   

 ّ
( ُ�  ��ــــــ�رِ إ��د  5ّ إف رِ ت ��ْ دْ ���ِ      ارِ ن ادّ وا ���ِ ��م و)
ّ وا ا


ّ إ(  طــــــ�رِ �ْ ردان �ِ ط
�	 ا� 
�لُ "ـــــ��      6َ ھ
i  qذا ���دم ��ذا ا

  ‟٤”�رارِ إھر ذا ��ض ورى ادq أ� �ّ إ      �ـــــــ'ِ رq �ِ  ضَ ��ْ  /ويًّ  5
��Bنّ     

  

  ٦٦٤.ص ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟ ¹‟

  .١٦٩ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��  ص‟²”

  .٧٧ص، �رح د
وان "ر
ر، �)�د ا���+
ل +�د2 ا-�وي‟³”

    .٣١٠ا�ر"H �<�'   ص‟٤”

  

-٤١ -  



  
 

  :�� او-ف 3ر +�'أو :  ا��%�ــــب و ا�و(ـــــــف (3)


� ر�ْ 5)َ أّ ّ�� �� ْ��
	 اــ�ُ  رّ �� "َ ا-ّ  )�'ُ ـــد       �َ �وى ذ�ر ا���
  رداا


ن ��ْ  نّ أوو  ��دٍ �
��  ـــداــــ�ْ م �َ "د �ُ أرا/� م رادوا �ِ أھـــ�       ـــــدَ ا

 �

ّ أ� ُ�  ــــداــــ�و�� ��� و"ْ ��ُ ذا ُ إـــــــــــ�       �ز
د ��Aِ �َ  نّ إال ذّ �� ا

 ِ�
 ْ

<رّ دَ �� ��ْ ب رأْ 
ب ا�وا�� �       �� ْ/ ً	
  �ــــــــدا"ُ  ن ���دارة دا"

��1
�� ا4ّ �ورا �ُ أــــرت       ذا ذ�رت �<�� ��
�� �ذ�ّ إ��i ِ(  ــدا�ْ ن وا

   ّ�
ف ا�)��ِ إ
ف 
)�ل �-�ــ'       ��
ف ��ول ا�  ‟¹‟ ل وا��داذا ��رق ا


��ن �ن ��د -�)ب د
وان ا�ط�ء :   ا���ــــــــــــ�ب وا��ــ#وى (4)��و/�ل �� ا��وى 
	���
��:  

�د ��ن ظ�ّ  �
  k و�-
ـبُ 6طِ  �ُ إ5ّ  نّ ظّ ا �د ��ـــ�دة        و���ن �َ ا� 

� 5 �وَ +ِ  تُ �ر�ْ �
  ر وز�
ــــبُ �ّ �ُ  دٍ �ْ �ن �َ اد ـــــم        و+�ْ دھُ ' +�ْ ا�ِ 

 ّ�(� ِ�
ْ ا"<�ت �ن ا�ِ ارّ ظ�م , ا
ـــــبُ ��
ن طَ �ْ داء ارّ س ِ �,        و�  

     �
  ‟²” بُ ت وھو /ر
ـا�وْ  إ,�ـــ�       ���ت �ّ إ�ن ��د وا���ت +ط��1 


د  : ا��ـراPــــ� (5)  :/�ل 
ر�3 +�دا�ز
ز �ن او


رُ �ت ھــــــذا       "�
ل ارّ وا +�دا�ز
ز ��ُ ��َ ��  زء وا)دث ا


ل ����ِ �ـــــــــــــوْ  �ط�مِ  رّ ��ِ  5 �����ِ   ده /-
ــــــــــرم       و5 

  روا�
�� و��4ت ا�ـــ)ور       ' ��ـ�دتْ ر+ُ ض �-ْ رْ ا� ��دّ 

  �ر ا��ــــ
ر��رق ا�َ أظ��ت ا�Aد +�
' )ز�ـــــ�       و/�ت أو


د  و�لّ       ‟³” �ر )ز�ـــــ�      و�ل ا�وم �)��ب -�ـــورُ أ��� او

‟¹‟	>
  . ١١١م  ص�١٩٨٦
روت  ، دار �
روت �ط��+	 وا��ر، د
وا�'، "ر
ر �ن +ط
	 �ن )ذ

  .٣٩ا�ر"H �<�'   ص‟²”

  .٢٢٥ص     ،�رح د
وان "ر
ر، �)�د ا���+
ل +�د2 ا-�وي‟³”
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                                                                                      : �ــذھب �ر�ر�0 ا���ـــــــ�ة


�و/' /
د و5 ���)' ��
�	، ل ا���ن �ط�ق ا���ن��' �ر�َ ، 	 ا��رى"ر
ر ھو اط��ّ  5 ، A�
��� ��ن إو ، و5 وارث �"�دة ���35
ن، و5 -�)ب �)�	 ��<رزدق، -�)ب �
��	 ���6طل
، وزاده ا�راش -�A	 +ود، ��وب و �6ث ا���نة اذھن ور/	 ا�دّ �و/
� �ر+
	 رز/' 2 )ِ 


، و����	 ��ر، و.زارة ��ر��/ 	
�' �� ا5/ذاع وا5/��ع ، 	و��و�. �����"�ء ا<ردي و ا�� D���

	 ا���ذ	 �� ا�"�ء �ذ�ر �ره ا��ر +�, /�ول ا�أور��� ��ن أول �ن . و ا�وة���
ب ا��


���وه ��-طA)'إ��4طر 6-و�' ، ا�ورات وھ�ك ا�)�رم , ،'(A�� وه����
-�M أو، و 
 -ورة 5ّ إ�د و���"�ة ���ر و)�ّ ، �� ا�<وس ��و�� ��ذا ا�ذر��ده ا�"�ء �� ذك ا�-ر5 
<�ل 

  ‟١” .�ن ھ"�ء "ر
ر و ا<رزدق

   '�1

�' و ����
ب ادھ��ء، ��ن "ر
ر ، و���sب ا�� ذ�رت �ن /�ل  
-ط�H �� ا�"�ء أ��


ر ا�6طل �"��
و
��"م ا<رزدق �� "د�' ، و
�ذف أ�' وھ� أ�	 �"����
	، ر ���6ز
ر �


ن��
ر ا�"� �����ّ
. ”²‟  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .١١٩  ص  ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ‟¹‟

”²‟'�>� H"ر�  .١٢٠ص   ا

-٤٣ -    



  
 


��ط
H "ر
ر �"�را�' �� ھذا ا���4ر  A� '1��j� 6ر>��ن ا<رزدق 
ذھب �� ھ"�1' �ذھب ا
�6ر
	� ا<6ر, ��ض إ�
��د �  Aّ. 6ذ "ر
ر ھذا ا�6Bذ 5 
��م 'أذا  إو، ذ+	 وا<)ش ا�و"Hا

  :ا/رأ +�, ��
ل ا��3ل ا<رزدق )
ن 
�ول 

  �ـــــــــــــلُ ذا ���"ْ إ� �ّ �� "ِ و��6ُ       رزا�ـــــــــــ	ً  ��لا"ِ  نُ ���A �زِ )ْ أ

�� ِ� Hن �ــــــــــ�      �3ْ ��ءَ دت �ِ رَ أن أك �ّ< د�A ُ��4تِ ذ�  ؟ھل 
�)�)لُ  و ا

 ِ�6 ُ�
' ��ن )ِ إ�وك �<و��م      و� اذي .-ب ا  ��ء "<�	 
��ــــــــــلُ 

  ـــــــــــــلُ ���' 
���ّ أف �وك �6ْ أو      رب رأس �ل /�
�ـــــــــــ	ٍ � �4ْ �ّ إ


�' "ر
ر"
�:  


ل 
�ودُ ��6'      �3ل اذّ  
�وذُ  ذْ إ��ن ا<رزدق   �ـــــــلِ �رْ ا�)ت  


س ك ���ُ �ّ أ نّ إ��4	  وا�6رْ   ـــــــولِ 6ْ ا�ِ  مّ �ِ 	 ���ُ �ن �4ّ اـــم      


زِ )�و��ـــم      q>6  نّ أ��D ��� و/��ن أ A� 6ـــــــــرْ �ون )�ّ ت 	²”دلِ ‟  

     َ(A
 �� ��و، �د ��رودة ا�زلو 
ط<k )رارة ا"َ ، "ر
را 
ر.ب �� اطر
ق ا��ل نّ أظ 

 Uر��
ْ و"ر
ر /درة ��ر+	 +�, ���ّ . ج و�ز�' و 4)��'3وب ا��
' ا�6-	 ا���	 H ا6-م �� )
 �ّ��
'ا��6ره و
��ّ� أط  	(
س وھو طول ����رّ . ط )واد3' 3م 
����� �� ��ره ���
را �' و�4

  :وآم �ن �3ل /و' �ضّ أم ���ّ  يّ أو، م ا���ّ  ا�"�ء و.��ر �� ا6-و�	 ��)ش اد+��	 �رّ 

                ْ
��

ُ  نّ إم � ِ�

و��م � ّ   �بِ ــــــ�طْ /-
رة ا� ��دِ ا�ِ  /<د   	      ـــــــــــــ

  ‟³” �وابِ ��م +�, ا�ت �وارِ �<َ ودھم         �ُ و�ُ  ذا )4ر ا��وكَ إ /ومٌ                

  

  

  

  

  .١٢٠ص  ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ��١ر
[ ا5دب ا�ر�� ج، +�ر �روخ ‟¹‟

”²‟ ّ�3�  .١٦٥ص،    �٢رح ���1ض "ر
ر وا<رزدق  ج، ,ا�و+�
دة ���ر �ن ا

  .١٢٢ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��   ص‟³”

-٤٤ -  



  
 
��د د6ل +�, ، د�, ��ب و+�, .
ر ��ر�	ا�"�ء ��ن �� "ر
ر .ر
زة 
ر�� ا��س ��� � �Bنّ  

"ر
ر 	>
�6
د �ن +�دا��ك و+�ده +دي �ن ار/�ع ا����� ���ل ا
ر أ��رف ھذا؟ /�ل 5 
� أ: او�

�ول �
�� 2. ھذا ر"ل �ن +���	: ���ل. ا�ؤ��
ن ��+���	 ��-�	 �-�, ��را  ﴿:/�ل "ر
ر ا
 	
��(﴾ 	
���
' +دي ���3' ��"�ه "ر
ر ��-
دة ���� ھذا إ /�
)� وردّ 3م /�ل �
��  (3_4) �ورة ا


ت ا���ور�   :ا

 ّ�
سا���+ِ  زلِ 	 ا�ُ �� /رن     م 
��طH -وْ  ذا �� زّ إ�ون وا�ن ا ‟¹‟  


ل �� ط�H إذك را"H  و�لّ      � ,)�, ، ن �راه �
'أ ت, ھذا ا4رب �ن ا5
ذاء �����إ�' أ
  )�A �زل ���� �-�ر 
3ب +ل ا��س نّ أ�رأت وھ� )��ل �'  ، ��
	 �� ا)�مرت �� ��ك ا�-وّ 

�ك ��د
ن ودا 
�ون �د
د ا�"�ء وا�Aء +�, ا��س ����' إت رأ
�ھ� /
ل �� ���� �Bوّ . و
���6م
م ا��ر��� ��د ��ن �� و5 ر
ب أ3ر /وي �� �و"
' أ�' ھذه ارؤ
� أرأت أ�واء ، ذك "ر
ر
  ‟²” .ط<و�'/ر
)�' ��ذ 

"�ل 6-و�' أ' �ّ �، ��وبا� ,إ, ا�و4وع 5 إ�� 
ر"H �ّ إ�ف "ر
ر �� ا<6ر و4ُ      
	.A� وأو�رھم 	.�
	 .ر
�' �<ق +�د ا���	 و��و	 ��ره و/�ّ ، ط<�م �دA6أ�م <�4 ور/ّ أو، -


ّ . وا��راء دون ارواة وا����ء� 	(

�رف �ن ل "�رف ھو �)ر �4	 و�
ْ ھذا ھو "ر
ر /ر
  ‟³” .�)ر

  

  

  

  

  

  

  

  

‟¹‟	>
  .٢٥٠د
وا�'  ص، "ر
ر �ن +ط
	 �ن )ذ


	    ص، �6د �)�ود +زام‟²”�
   .١٤"ر
ر ��+ر  ا���1ض ا�5و
	 وا�ز+	 اد


ل،  )ا5دب ا�د
م(ا"��H �� ��ر
[ ا5دب ا�ر�� ، )�� ا<�6وري‟³”"  .٤٩٨م    ص١٩٨٦\١ط،  �
روت، دار ا

-٤٥ -  



  
 

  :ا��رب ا�#F��� ��ن ا��رزدق و�ر�رأ%��ب ��وب 


ن "ر
ر وط�1<	 �ن ا��راء )ول �دأت /-	 ا���1ض ا�      � 	
�ن ��ك ، /��
	 ����ل�و
�����د  +دد ��
ر �ن ا��راء ل �� ا���/4	3م �د6ّ ، ث +�دة �
ن ا��س �� ا��د
	دا�� �) �لا


دان��رة د6ل ا��
�� و�� ���ب ا�. 6طل ا�(
.��� �� �ر"��' "ر
ر /-	 ھذه ا���1ض 

ش �� ��د
	 /و�' �� �"د نّ أ"ر
ر �)"�ج ���6ص �� �
��Bت "��+	 �ن ا��راء ، "ر
را 


��"ون ��و�' ��ب A6ف +�, �1ر �ن ا��ء ، '�
�م "ر
ر �دا��� +ن /و�' ودارت � ,-��
ول ���/4	 ���ت �
�' أ نّ أو
�ول "ر
ر . رو5 3م �)وت ��د ذك ا, ا��أو�
��م ���"�ة ��ر"ز 


ط�إو�
ن ��+ر ��
ر�' ���"�ء �ردّ ، ��' .��ن ا��
' "ر
ر � ��رض ' و�+B'��.6زاه و .


��"� "ر
را �ردّ إ6ر �ن /وم ا<رزدق آوا��رى ��+ر  ����"�
ث ا��6
ر +�
' ھذا ا� ��' ا
                                  ‟¹‟ .و.��'

���� ط�ت ، ��م "ر
رأن 
-�دوا أ�م م 
��ط
�وا 6رون �� ا��ر�	  و��ّ آ�راء �ل 6ّ دو�      
6
ر /د )�س �<�' �� و��ن ھذا ا�، , ا<رزقإ���' "Bوا أا��/4	 و��روا �4�ف �و/<�م  


)<ظ ا�رآن ا�ر
م � '�
�i ��+ بأ�ن ا��رة �ن"ر
ر �� ھ"�1' ��راء  و�� ا���رّ ، �� ط�
�' إ�"��H ذھ�ت ��وة ���م Bرزدق و�>
دا�H +ن )ر��ت /و�'أ, ا '� �<كّ ، ن 
6رج �ن +ز


ردّ 
ران وا��دّ  ا<رزدق /
ده ��وھو  ھ"�ء ا��رك ، ا�"�ء �
���� +�, "ر
ر وا�)م ا��+ران ا
���3
ن ��+را و/<وا ���م ��ر
�� �H ا<رزدق 4د "ر
ر � 5ّ إ���' وم 
�3ت أو��طوا  �
' )وا

   .ا<رزدق

�ذأو
ذ�ر ارواة    	
ھ�داه ��ض 6Bطل زار ا�-رة �ا� نّ أ�
�وون ، ا5-طدام ا����� �6-

<�4' +�, "ر
ر/�رب ا<رزدق �)َ أ �� �
ن 
�ون ھذا -)
)� و�ن أو�ن ا���ن ، <� وھدا

H"ر� 	B��
دةأ�� -ا�����ب ا/�-�د
	 �� ا�-ر و)روب �, ����ن �ن 6-و��ت إ -������ ا

<	 4دّ ���ن ا� )/
س و���ب(�ويا��+ 	

س ��ذ ا������� �H /و�' 6طل 
�ود ���رك ھ"�1/ ،

وا����ق ، و��ن "ر
ر �� ھذ ا��35ء /د ا�)�ز ا, "��ب /
س  و�)ول 
دا�H +��� ا��م ا<رزدق
ھذا ا�زج �
ن +�
ر��  نّ أ��6-' وظرو�' 
A)ظ أدرس ا���1ض ودرس )وادث ا�-ر و

��د �-�د�� ، و �� و/ت /ر
ب �ن ��و��1أا��+ر
ن و�
ن /
س و��
م �دأ ��ذ �دأت ھذه ا��ر�	 

�� -�)ب 6را��ن �� +�د  نّ أ�
م ��	 أ�ن از�
ر ا+�د2 �ن �6زم ا���� ا��� H/ھـ ٦٥و

]
، طوال +-ر ��� أ�
	 ت �ذ�
�� ا)وادثوظ�ّ ، ����ت ا6-و�	 �
ن /
س و��
م ��ذ ھذا ا��ر
6
ص ا�و/ف نّ أ+�, �� �>�

�ت ھ� �ل �، ھذا و)ده 5  ��� ��

ن 
د� ��ن ا���1ض ا

  .‟²”� /�5ه ��� ھ� ���
� ��ّ إ������41 و

  .١٧٥صا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   ، �و/� 4
ف ‟¹‟

  .١٧٨ا�ر"H �<�'   ص‟²”
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ر ا<رزدق  �٧٥ج +�, ا�راق ��	 و5
	 ا)"ّ  ولأر�� 
وھ��ك ��
4	 �ظ��� "ر   �
ھـ و�راه 

�� وو�5'ذ 
راه 
�دح ا)"ّ إ، �������'�  :و�� ذك 
�ول '، �ج ا


سٍ إ"Bت َ       ,�ك 2 ���ِ ذ م 
��ِ إ
ت أر/ ,  ‟¹‟عُ ك �4رِ و6دّ  


A �� +�د ا)"�ج  3م +�دت      �/ 	
�
�
	 ا�
�ا��ف وا�دة ��د , إوھدأت ھذه ا���رك ا

�� وا� 6ر��ن +�, ��
��ن �ن +�دا��ك ، و���'�و��د )�دث 3ورة /
�	 �ن ���م ا��ھ�� ا

 H
'أ�ن او/�ل و� ��
��ا<رزق و"ر
ر  ظلّ ، 6
رةوا���رت )�, <ظ� ا�<����� ا�، �� �ود ا

روا ، ���ھل ا�-رة )وأو
�"�H ، و ھذه ا�رات �ن ا��ر )��� ��ط�و	أھذه ا���1ض 


ن/��� <وّ )������ و�إ( ,6ذ أ-�.ر )�ول ��ن ��ض ا��راء ا�، �� ھذه ا���	 �ن )
ن ا

دانأو -�)ب ��� 
��ث أا�رة �ن )ر
ر �
ران �� و
���ر اAّ ، ن 
��ط �� ا��+��ن ا

	
�>
	 ، ������41 و�ل 
)�ول ا�<وق +�, �����' و
ظ�ر ��در�' ا������د �دأت ا��ر�	 ا

راد ��� إن ��)وت أ6-و�	 "�دة 3م م ���ت  ��
��' ا���ظرات ا�� ,
ن إ�������ع ا

  ‟²” .و���
��م

  :���د ا���ر ا������ ا�����;� �0 ا���د اC�وي أ

  :��ء ا�%��%�ا%����ل ا��


��� �ن ���  <�ؤه��د +رف ���و
	 و�6، �ويظ�ر ��ون ا��ر �� ا�-ر ا�أ��ن ا�"�ء ا
و��ن . �)ر-وا ان 
"��وا )و�م ا��ر +د ���ن �ن ا��راء، ���ر �ن ا3ر �� �<وس ا��س


H ا��ر �� ��
ل ��ر اد+وة وا/رارھ�
5زم و، �م �� ر�ول 2 ا�وة )��	 ��� ��ل �� ��"

<	 وا)روب ا�4طر�	 ��ر �3
ر 
ؤ
د اط���
ن �� ا)�م و
��"م 6-و�' ھذه ا)ر��ت ا5

�ظ�ور ��د ان ا�6<, ، وا+داءھم 	
��� ا3رھم و6<ت -و��م ��ذ و��ة أو�ذك +�د ا��ر �رة ��3

	 ����� ����زا
)��ّ  ا+�دو. +�
' ا-Aة وا�Aم��
�
�ة ا(و"
' و
�ر�ون +�, �، ون �ن ا


د ، اراي ا��م
B� �� ون �ن ��ر�
و)رص ا��دة ، +دا�1م و�����
�مأ)زا��م و���ر4	 أ��� 
ذ
-�M ا��ر ��� ��ن �� ا"�ھ�
	 �ظ
ر ار�M و/ر
�' Bو از+��ء وا�ط��ون ����ك +�
�م �

  ‟³”.ا�)�رب وروح د+و�' ةو�طر +دّ 

  

  

  .٣٧٠ص، �رح د
وان ا<رزدق، +�د 2 ا-�وي�)�د ‟¹‟

  .١٨٤صا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   ، �و/� 4
ف‟²”

  .١٧صا�"�ء وا�"�ءون �� اA�5م    ، �)�د �)�د )�
ن‟³”
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�vv�ر �س ِ اvv�ّ د+vداإ�v�ر ��v ا�v, +وا+��vد از+��vء     �� �v�
��vدون  H

vد�رون  �vن ���vر �v�


�)��vvو
ن ھvvمّ  ��vv�� �vvل، و�vvدى ا��vv�دادھم ��و��vv، ي ا��vvسأر اvv( 	vv

ز
vvد ن 
��vvع Wأ ���و 'vv��

ن ادار�� إو+ز ���B)د�3 �ذك ��	 و5
	 ا��د ���� ,  :م �� ذك ���لن 
���ّ أ


ْ  5أ
دُ  �ذا 
�ولُ م �َ أ ر       و�روانَ +��ِ  �ري ��
�ول ا�نِ ت �ِ ��  


ر
ــدُ ن )
ث ــ)��� ارّ 1ُ وU �ـــــــــــ�       
�َ �ّ Aً�� i �<�ء 2 �َ ��� 6ُ   

¹‟ �
ر ا�ؤ��
ن 
ز
ــــــدُ أ نّ A6iه ر�ـــــــ'       � ر ا�ر��ّ ذا ا���َ إ   ‟  


ر 6-و�	 ��<� أوH ا��س ���"�ء �� ھذا ا�-ر )�, أ      �-�M �د+� و-�روا 
���"ون 
 U�� ِ��رد6ت�� اأ: �ت؟ /�لأو�ن : ���"
�� ؟ /�ل: , "ر
ر ���لإ��د "�ء ا�رد6ت . راء�"�ج وا ،

  ‟²” .��ل �<�� �<را.ك����ت �: /�ل "ر
ر. ا<�رغ ��<�ر�
	: /�ل و�� ا�رد6ت؟ /�ل

�ن /�
�	 ا
�ول ، 6ذ �ن ا�"�ء ��-
بأ و/د 5ّ إ
�رف �� ھذا ا�-ر ��+ر ���ور و5 
��د       

د ا�دح وا�"�ء�ّ أ�� و4�' +�دھم �ّ إو: ��6ر ذي ار�	 أ�� "
  ‟³”.' ��ن 5


��� �� ذك ا�-ر و��د تا��6< و/د     ���4, ���4م +�, ، ت �ذاھ�'د-ور ا�"�ء ا

	ا����
	 ا�-�-)�ب اد+وة أ, ���"�	 إ"' ��4' وا�ّ ، ��وب ا"�ھ�� اذي 
�وم +�, ا


H �و��ّ ، ���ر )��م �� ذكإو، وا�)�ر�
ن �� ��
ل ا��ك����م وھ<وا��مH�B ��ط���م وا��� ،

دة +�, ا�دل وا�5-�ف��4' ا` وا�-بّ ��وذھب �ر
ق �ن ا��س ، 6ر ���"�� �
����م ا


ن اذ
ن ا��sت �<و��م ��ط�H �"رّ 
س �وا +�, ا��ذھب ا��6ط +�, �ل ھؤ5ء از+��ء ا�ر�
  ‟٤”.وا<��ء ھذه او
Aت ا�� �5�ود +�
�م ��
ر ا�رّ 

4
ق ا�د
د �ز+��ء ھذه  و���ل +�م     
��� �-و
ر ا�)�ول ا��راء �ن A6ل ا�"�ء ا

' �ن ا�ط�)ن و�<ك اد��ءإ, ��-�رت إاذ
ن /�دوھ� ، 	�ّ ا�)داث 
�4ت ھذه ا�أ��د ، 


)��ون  ا��م 
�ودو، ��م �ن �ذا"��م"6رأو، ا������	 +�ول ا��س و��)ت +
و��م +�, ��)و�م
5
د���، �م  ���ھ�ك +�, )ط�م اد�
�م ���ّ ���1د �ن /�د�� اظنّ i رور�
�وون .
ر  ،ا�"H وا


���ون��، ُ
، +Aء ��B'إ/��	 اد
ن وإ�ون ا��س ��� 
ظ�رون �ن اورع وا)رص +�, �4ّ و
وم 
�د �ن ا��ل ، 
�ءارّ  اا��س ھذ �لّ ، 6ذ ����'وا���م 6-و��م ���روق وا���ون �� ا�


ر أن أود ��د ��6طط واو+6دا+�م �>�  �ت ���	 ا��دN4 و��ّ , ا�ّ إ�رع ھذه ا���رك ��

  .١٨٤ص    )ا�-ر ا��A�5(��ر
[ ا5دب ا�ر�� ، �و/� 4
ف ‟¹‟

  .٢٨١ا��ر وا��راء  ص ، ا�و�)�د ���م �ن /�
�	 اد
�وري‟²”

  .٢١٠ا�ر"H �<�' ص  ‟³”

  .٣٤صا�"�ء وا�"�ءون �� اA�5م    ، �)�د �)�د )�
ن‟٤”
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���
�  ‟¹‟ .و��)ت �ذك ��ب ا�"�ء ا

�ــد ا�ـ�ــ�وّ �����ـض �Rإـرزدق و�ر�ــر �ل ا��ـ��ء :  


�ت �
ن ا���1ل �� +-ر ���      �-�
	 ���� ����ر �� ا����ل ا�"�ء �
ن أ�د ��ن ا�د5ع ا�

و�ك /�رئ ا��ر ا�، ا��راء
' ا��راءإ�و4وع 
"ذب  ھمّ أ' ��ن �ّ أ نّ ظن 
أ�وي )�,  ،

� 	�
وا��)�ل ، 
�م و)روبأ�<��� و�� ���ن �
��� و�
ن .
رھ� /د
�� �ن  �)
ث �ظرت �ل /�

)�ول "�ھدا ،6رى ا��)�ل ھ"�ء أو ����رة أ، ذك ��' ��را 	�
��
�	 أ��ل ��+ر ��ن 
ر�� ا

و��5)رى �)"ر �ن ، ن ����ت /�
��' �� ا"�ھ�
	 ���م �ن ���م ا�"�ءأد
�	 ا�� �-�دف �ا

�	 ا���د
	، )"�رة ا�ذف��
ط ��+ر ا���
و )"ر أ6ر +ن ��م �-ل ��راه 
�)ث ھو ا`، و


رد �
د -�)�' �دم.  ”²‟  

�3رھ� أ�
	 ا��� ���ت �� أوا�A)ظ �� �ل ھذه ا-ور �ن �"�ء ا�� ���ت +-ر ���      

ّ ، -ورا ��
ط	��

	 وا +�دون دا��1 �ن 
ردّ ����راء 5���, 6-و��م ��-�1د �ن �<س اوزن وا

 نّ أ.
ر . 6رى �ن �<س ا5)�ن وا����ت ا�� -�غ �
�� ا6-وم ��رھم وھ"�ءھمأو ����رة أ
'�

�ة ا<ر-	 ��ظ(و�6-	 ، ذ ���ت ا���1ل ����+دةإ، ھذا ا�"�ء ا����دل م 
�ظم وم ��ط ا


	و��ن ا��راء ذك ���ظم �
��، ھذه ا�� �����ل����ون و�ن ھ�� 5
�3ر ��ذا ا�ّ ، م ھذه ا)رب ا
�1
ن 
ّ و+�ب ا�،  /�
5ّA إ�ن ا��ر >
ن ا� 	�م و ا)روب �وراء �ل 
وم �"د /ط�� ����د


ن 3م �ُ �������
وف زمّ ��	 ��� �ُ ا� زمّ ا���د ھدأت ر
M ا)رب وھدأت . م 
)دث �Bّن �
�1، ا
	
����  . ���� ا�وا-ف ا

م 
�ر�وا ھ"�ء ��ظ�� 
���ر 
و�
� ا�أا�رب /�ل +-ر ���  نّ أ���, ذك  	
�رارا ��-A �ل ��

نإ��ن 
ظ�ر �ن )
ن ( ,  ‟³” .م �
��م
�أ���� ��وب )روب و، 

، �ويا�-ر ا"�ھ�� و ا�-ر ا� �و �أ�� ا�د
م و�� ا)د
ث ء ��"ا �
ن قھم �رأوھذا      
4)ِ ����+ر ا"�ھ�� م 
�ن 
' ، ك "��ورا
�"و  Hط�
��م أو/�ت �را.' وم 
�ن 
�"و أو

و6
ر �3ل 
-ور ذك  .�
	أ�)و اذي �"ده �� ��� ا6-و�' ����رة وم 
)�رف ا�"�ء +�, 

س +�د�� /�ل ، , )ر�	 �6-	إل +�دھ�� ا�"�ء �)وّ  نّ �i، ��� �"ده +�د "ر
ر وا<رزدقو

  ا�"�ء نّ أ"ل ذك ز+م أ�ن ، ا���, اذي �"د +�دھم ھذ
ن ا��+ر
ن دواو
ن ��"�ء ��ذا

  

  .٤٠ص �Aم    �ءون �� اWا�"�ء وا�"ّ ، �)�د �)�د )�
ن ‟¹‟

  .١٦٢ص ا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   ، �و/� 4
ف‟²”

     .٢٦ا�"�ء �� ا��ر ا�ر��   ص ، �راج اد
ن �)�د‟³”

-٤٩ -  



  
 

ون "د
د 
��, إو أ"د
د   , �نّ إل +�دھ�� �)وّ  ,  ‟¹‟ .)ا���1ض(

' ��ن �ذورا �ّ أو +�, أ، ز +�, 4رب �ن ا�"وّ 5ّ إ� ا�"�ء اذي ����م 5
��, ���1ض �ّ أ       

�س �
س ھذا �ل �� 
A)ظ �� ھ"��1م ��, إ�ذا ا<ن ا"د
د اذي 
�رأ +�د ا<رزدف و"ر
ر و


ط	 �' 6رج �ن ا����� ا��، ا�"�ء ا�د
م��
	 ا, ���ن ��ّ� إو 	
��
�دة +�د��� اظروف ا

	 ا"د
دة، ا���-رة�

	 واد����� ���ظرات -�)ت ا���1ض ��Bّ أ)
ث ، ��� +�د��� اظروف ا

  ‟²” .د�
	أ


ث ��� �� و, �H .�ّ و
��ن �A)ظ	 ھذا ا�طور �� ���1ض "ر
ر ا�       ���3رھ� أ�ن و ا

د، ھ� 4)�	 ا�����3م ، را"
ز و ��طو+�تأ��� ��

س �
س �
�� ا�، ��
س �
�� +�ق و
�م و

3
رة ا�� و"دت �
�� ��د +�د "ر
ر�
	 ا"د
دة، ا��
�
�ة ا(
س �
�� ا�-�ل �ظروف او5 ، و
	
���
	 و ا�
��ذا . ھ�"� ا�د
�	�� ذك ���' ا� وھ�، إ��� �
�� ا�رب وا���ط	، ��ظروف اد


�� د��ع +ن /
س و�
�� ا�-�ل ، ك و"د�� "ر
را 
�وق ���1ض �ن طراز "د
د��د��� ��د ذ�

س ذك �)�ب، �"�دھ�أ+�
ق ����4 ا���1ل ا�ر�
	 و
ر ا��ر +ن �ل أ�ل ،  و��� ��
� �4


	
    ‟³”  .��)-ل +�
' ا�رب )
�1ذ �ن ذ1�6ر +��
	 ورو)

  

  

  

  

  

  

  

  


	 +�, �ر ا�-ور   ص  ،�و/� 4
ف ‟¹‟���  .٤٢ا��ر وطوا��' ا

  .٤٣ا�ر"H �<�'   ص ‟²”

   .١٦٦ص ا�طور وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   ، �و/� 4
ف‟³”
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  :ا�*(��ص ا����� ���ر ا�����ض: ا��(ل ا���Pــــث 

  

  :&(�دة ا��ـــــــــــرزدق:  ٠١ا����ث    

  ���ت �ن ا��(ــــــــــــــ�دة أ��د�م  -                 

  ���ت و�رح ��ردا���  �;�ون ا: -                 

  ����ل ا�(ور ا����ـــــــــــــــــــــ�  -                 

  ����ل ا�� � ا������ـــــــــــــــــــ� -                 

��ــــــــــــــــ� ����ل ا: -                 ���Cا ����  

  

  : &(�دة �ــــــــــــــر�ر ا����;�:  ٠٢ا����ث    

  ���ت �ن ا��(�ـــــــــــــــدة أ��د�م  -                 

  �;�ون ا���Cت و�رح ��ردا���   -                 

  ����ل ا�(ور ا���ـــــــــــــــــــــ��  -                 

  ����ل ا�� � ا�����ـــــــــــــــــــ�� -                

�ــــــــــــــــ��  -                ���Cا ����Cل ا����  

   

�ريْ * ��� ��  ا�����ض درا%� ���ر

  رـن ا��ـــــــــــرزدق و�ر�ــــ��ـــــ* 

  

-٥١ -  



  
 

  : &(�دة ا��ـــــــــــرزدق

     :���ت �ن ا��(�دة أ ��د�مُ ) أ (

 ��ء �َ ا�ّ �ك اذي �َ  نّ إَ ,� ْ
  لُ ـــــــــوَ طْ أو ' أ+زّ �ُ � د+�1ِ �ً �ــــــــــــ�             �

 ْ
  لُ ــــــــ�َ ' 5
�ْ �ّ �i ءِ ��ا�ّ  �مُ )َ   ــــــــــــــــ,           �
ك و�� ��َ �� ا�َ  � ���هُ �ً �

 ْ
  س ���لُ �و ا<وارِ أH و"��ِ و�ُ              ـــــــــــــــــــ'ِ <��1ـِ �ِ  بٍ )�َ ة �ُ رارَ �� زُ �

 �ِ
 ْ
  ��ل ا�3ـــــــلُ �م ا"ِ وا ��Bّ رزُ ا             �َ ـوْ ذا ا)��َ إ"��ــــــــH وت �ُ "ون �

 َ�(
  4ــــــــلُ �ْ ��ل ا�ا<ِ  دّ ذا +ُ إ�دا أ            3ــــــــــــ��ــــــمْ �ك �ِ 
ْ �� �<��ء �َ 5


ْ ھم ")رت �ُ زّ ن +ِ �ِ � ْ
  ــــــــــــــلُ �ّ �م د
' ا�ُ زر�� ��Bّ     ��ـــــــــــ�        ب �


ْ  4ر�تْ �+ ُ����  لُ �ــزّ ��ب ا�ُ �ِ اك �' و/4, +�
ْ       �ــــــ�        ��"ِ وت �ِ ك ا

 ْ�
  ��لُ )
ل ا�ِ �� ا�ُ ��ل �ِ درب ا"ِ             �ـــــتْ � �َ �ق ا)د
د ��َ �ون �� )َ 

 ِ���  )ــــــلُ ���� 5 �رْ ��ء "ِ ر ا�U )ذْ             ـــــــــــتْ �ـَ ��ء �رادَ ذا ا�ّ إ�ون وا

  ��(
  +ـــــــلُ رْ أد �وا+ِ  'ُ  رّ �� �6ِ ــــ�            4رْ �ــ���ءَ  
وفُ ا�ّ  طرذا ا�6ُ إ


��� �ِ ذا �ذ6ْ إو  ��
  ــــــدلُ "�ْ  و ��لِ ا<ِ  سُ دُ و +ُ أ<
�ن ـــــ�            �ُ �ــــت ورا


ر�م ��)
ّ ن ازّ إ�
ْ إ د ا���ّ رْ ــــــــوا            وِ ــــــــ�ُ )�م  ْ��  �ـــــلُ ' 
�6و ا

  ـــــــــــــــلُ �ـَ "ْ ذا ���َ إ� �ّ �� "ِ �ُ و�6            زا�ـــــــــــــ	ً رَ  ��لُ "ِ ا نُ )���A �زِ أ     

  ‟¹‟  ؟)لُ )�ْ 
�َ  لَ ھَ  ��ت4َ و ا�َ Aن ذُ �ْ ـــــ�           3َ ْدHْ�َ ِ��ّ<ك إْن أرْدَت ِ���َء�ــــــــ��   

  

     

  

  

  

  .١٣٤ص       )���1ض "ر
ر وا<رزق(�رح ا���1ض ، ,ر �ن ا��3ّ ا�و +�
دة ���َ ‟¹‟

-٥٢ -  



  
 
، و ��ر
[ ا�ظمأو5
�رف ��ب �ظ��� ، ��ر ���41'أا<رزدق و�ن  د��ر /-�1أوھ� �ن        
، رف �� ا��ر ا�ر�� �����1ض��� ھ� )��	 �ن )���ت ا-راع �
ن ا��+ر و"ر
ر �
�� +ُ إو

3
ر �ن ��ب ا�أور.م ����د ذ�رھ� +�, . ' م 
ذ�ر ��ب ا�ظم�ّ أ 5ّ إدب و ا��ر  ��� ذ�رت �� ا
... و.
رھ��، ) ا��دة (وا�ن ر�
ق ��  ، ) دبا���ل �� ا��	 وا�(د �� ����' ��
ل ا��3ل ا��رّ 


روا �
, ��ب ا�ظم إو�ل ھؤ5ء م . ‟¹‟  


دة �� د
وان ا��+ر ��      -��رح ���1ض  (���� �� ���ب  ، �
ت ٧٧و�د "�ءت ھذه ا

A)ظ +�, ا�5
�ت 5ّ إو5 
��م ��ب ظ�ھر ا��م ، �
ت ١٠٤"�ءت ��  ) "ر
ر وا<رزدق�� 

<�ظ��أ���و �ن ، ��� ��)�	 ا�<ظ ���
	 ا����ت�) �رح ا���1ض  (��3	 �� ا�ُ ، ا���1	 �� اد
وان 

  .���ع ��د 
��ن ا��ب �� ذكا�

  :��ــ�ت و�ـــرح ��ردا�ــــ�� �;�ـــون ا:) ب (


دة     -����د �دأ ، +�, .ر4
ن ��ر
��� ا�"�ء وا<6ر –��
رھ� �ن /-�1د ا���1ض –/��ت ا

رة، ا��+ر /-
د�' ��رض ا<6ر��
�	 وا��
س �6را ذا�
� �رد
�، وھو �6ر "��+� �����د . و

 ��، و�"�+	 ر"��� و�ر��م ���Bم �� ا���رك ، ����ھ� و��َ /�
��' و��زّ  ا��6ر ا<رزدق ���وّ 

� +�د�� ا+�أ�
، )د �ن ا��رأو5 ، ھم ���ه 2 ���,زّ �
ت +ِ  نّ أ�ر -�D +�, �6ره ھذا ��دا د

  :ق 5
زول و5 
)ول 
�ول �ذك ��و �

  لُ ـــــــــوَ طْ أو �' أ+زe �1ِ +َ �� دَ ـــــــــــ�             �
ْ �ـَ �, َ ��ء �َ ا�ّ  �كَ اذي �َ  نّ إ

 َ� ْ
َ  � ���هُ �ً  َ�  لُ �ـــــــــــ�َ ' 5
ُ ��i q ��ءِ ا�ّ  �مُ ــــــــــــــــ,             )َ � ��َ و�َ  �
كُ �� ا


�)دث ا��+ر �� ����لّ  ���"�4
ر ا
د�' ��-/ ،��، ھ��
�	 �<�6را �)�
�	 +زّ �ط�� ���م ا

ت ���ه و���' 2 +ز و"ل ذا ھو �
ت � '��
ت �، �ّد +�راأو، طول ��+�أ، )�� +زّ أاذي ھو ��

 �ّ�
, إ���م  , ���' ���إ�� ���ه 2 5 ��
ل  نّ أ"ر
ر  +�, 6<�ّ  ب ا��+ر +�, �<�' �� ردّ و

	. ھد�'"�"(
	 ا"
س ��و
	 �دّ ��+��د +�, ا�ُ ، و�د ا��6ر ا��+ر �ن ا�دا
	 ھذه ا��5را�
  ‟²”  .�6ره

  

  


ق �)�د ا)�د ادا�، ا���ل �� ا��	 وا5دب، ا�و ا���س �)�د �ن 
ز
د ا��رد‟¹‟�(� ، 	٣���ن ط، �ط�H وا��ر�ؤ��	 ار��  

  .٢٣٦م   ص  ١٩١٧\

  .١٣٤ص       )���1ض "ر
ر وا<رزق(�رح ا���1ض ، ,ر �ن ا��3ّ ا�و +�
دة ���َ ‟²”

-٥٣ -  



  
 


�	 +��	ا���ل    ��, ذ�ر ا�إ ا��+ر �ن ا<6ر ا �-
H و رارة و�"��ِ ����6ر �زُ ، "داد �6-
  :�لُ ��ْ 

 ْ
  لُ �َ س ��ْ �و ا<وارِ أH و"��ِ و�ُ              ــــــــــــــــــــ'ِ <��1ِ �ِ  �بٍ )ْ رارة �ُ �� زُ �

 �ِ
 ْ
  3ـــــــلُ ا�ُ  ��لُ �م ا"ِ وا ��Bّ زُ ا             �رَ �ـوْ �َ ذا ا)ْ إو "��ــــــــHٍ ت �ُ "ون �

�"�"(���د �دأ ا��+ر /-
د�' ، وھ�� 
A)ظ ����ل ا6ط�ب ا<6ري +�د ا<رزدق �� ��ده ا
�i ن +نA+
�Bو� '�Bو��3ت +ز�' و�ر�' د�� 	����� 	را +ن ر��
4
�' ��6را ���ظره "ر/ ،

2 ���, -<	 ا���ءإ���دا  ,  ‟¹‟ .رض وا���ء و�� ���ه 5 ��/ل '��و )��م ا�، 

      ّ�
	 ا�� )�ول ا<رزق ��� ا>�6
س �� �وا�طA/� �ن ھذه ا�BB N"(/وم  نّ أوھ� ، /وى ا
ن �3ل أ�
�ول ، , ا��ر
ض �"ر
رإ���ل إ، , ��4'إ��
ل  ��5 �ن ا�"د و ا�زّ ا<رزدق د
�م 

ط' 5 ھو��ن "ر
را ور، 	 و�"�+	 و+زّ �<َ أھل أ��م ، ��"د ا4��5ل 5 
��ك ���3م "ر
رھذه ا�
  :و �"دأ�<	 و5 �رم أ�م و5   +زّ 

 َ
  4ــــــــلُ �ْ ا� ��لُ ا<ِ  دq ذا +ُ إ�دا أ            ــــــــــــ��ــــــمْ 3ْ �ِ  �كَ 
ْ �َ  <��ءِ �� �ِ �َ )ْ 5

��ف �' +ن أ
�ه )ول �� إ�دا ؤ�، +�ط<� ��A' +�, ا�Aم ا���ق، 3م �ر+�ن ��
�<ل را"��
  :ر"�ل /و�'

 ْ�

ل ا���لُ )َ �� ا�ُ ��ل �ِ ب ا"ِ رْ دَ             �ـــــتْ �� �َ 
د �َ دِ ا)َ  �قِ �� )َ  �ونَ   

 ِ���  ��ء "���� 5 �ر)ــــــلُ ر ا�ّ �ء �راد�ــــــــــــت            )ذْ ذا ا��إون �ُ وا

 ��(
  ر+ـــــــلُ أ' �وا+د  
وف ���ء�ــــــــ�            4ر�� �6رّ رط ا�ّ ذا ا�6ُ إ

�3
ل�م ا��3ء ا��5�دد ����رك ��م �� ا)د
د ا�(�ن دروع و�
وف و.
رھ� وھم ، ���� و-ف 

�	اھل ا�<	 و.
رة +�, ��3م 
وا-ل ��داد وذ�ر ا�ط�ل ، ا��م ا)��ة ا�وا�ل. ا�)�رم و���ء ا

  :/و�'


��� ��ـــــــــــ�            �<
�ن  تُ ذا �ذ6ْ إو ��
  "�ــــــدلو ��ل س ا<ِ دُ و +ُ أورا

  

  


	 (ا)"�ج �� ��ر ا���1ض ‟¹‟
�ر )درا�	 �داو�"��
ل ���دة ا�
زي وزو  ، "���	 �وود ���ري، �)�
ل 6ط�ب، �ذ�رة �
  .٤٦ص  

-٥٤ -  



  
 

ا���ن   وا�رّ ، س و"�دل�<
�ن و+دُ : واءه وھم  ن��م 
)��و�ط�ل 
<6ر ��م ا��+ر ���ؤ5ء ا�
"ر
را 
<��ر  نّ أھو ، )�)' �� ذكإ"داد وا�"��ن ووراء ��د
د ا<رزدق ���5ء /و�' �ن ا�

-�/� )�, �-�إ��
-��� ��م ، , ا��6دام ��وت ھ�ز1	إ��و 
��د ، �3ل ھؤ5ء �ظرا �وا4�' M
'
  ‟¹‟.5ز�	 
�ررھ� ��, ذ�رھم د

   ���
�"د ، و��5وم ا5 ����، و��� ان ا���1ض ��وم +�, .ر�4 ا�"�ء و<6ر ��� و��Bس +�

دة��، ا�"�ء )�4را ��وة �� /-
دة ا<رزدق-��رض ا<6ر اذي ط�, +�, ا �
3م ���ز"� ، 

  :و�د ا���ل ھ"�	 ا�"�ء ��ك ��و'، �' 5)��  ��� ��رى

  4ر�ت +�
ك ا����وت ���"�ــــــ�              و/4, +�
ك �' ���ب ا��ــزل

	
�

و4ف ا����� اد ���� ،��A�5ن ا
������ ���4 �ن ا<�ظ ا�رآن ، ���)4را /
م اد

�ر
ما ،,��� '﴿ َمثَـلُ الِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدوِن اللِه أَْولِيـَاَء َكَمثـَِل   : ���و)
� �<ردا��� �ن /و

                 ) ٤١ا������ت (   اْلَعْنَكُبوِت اتَخَذْت َبْيتاً َوِإن أَْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن ﴾

         

'
       –)�ب ا<رزدق  –و�� ���
' ا����وت ، ������وت 4ر�ت +�, "ر
ر ���"�� و��ت +�

' ا��م ، و�ذك ��د وا/ر 2 �� �)�م ��ز
�'، واھن 4�
ف 	�
و��' �B� Aن "ر
ر و5 /
'‟²”  .ا<رزدق �� )�ن )�' وو�رة ��  


دة     -�
�ب، و
��6ط ا�ر�4ن ا��ر
�ن �� ا�و
��ز"�ن و�ن ر.م ، �
���و��ن ا)4ور وا

دة -�
�ت ا�"�ء أو�ن ، و
زداد و
�وى �� ���
���، و و�ط�� /�
Aأذك ا�"�ء �� �دا
	 ا�

 Aّ��ظر /ول ا<رزدقا 	�� :  


ْ ازU  نّ إ�
6ْ إ �ّ �ِ رد ا�َ وِ   ـــــــــــــــــوا          �ُ م ��)
ّ ر�ِ )�م  '
 ْ��  �ـــــلُ �و ا


ت �� أو���ن �
	 نّ أھ�
	 ھذا ا���/�ل ، ا��+ر ا��)4ر ا���رك ا5"���+� ذو اط�
�	 ا
	
�A�5راء /��'، ا���ن �3ل /ول +�رو �ن ��3وم ، ��و �
ت 
�طق ��
�	 "�ھ�
	 ط��� رددھ� ا

 :��ت )د ��راء ا���ّ أ

  ‟³”  ط
��ا وَ درً �� �َ .
رُ  ربا    و
�ْ وً -<ْ  ا��ءَ د�� ورَ  نْ إب رَ و��ْ 


ن �)��ظ	 "دة، 6ر
	 �� ��ر "ر
ر��)�4رة �� �ن ا، ا�ور )�
دو +�� �
�وان‟¹‟����  .��	 ا��ك +�د ا�ز
ز�"، ��
	 ا

  .١٦٧ صا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��   ‟²”


ن �ن ا)�د ازوزي‟³”�(
	  ،����تا�رح ، ا�و +�
د2 ا���
ق �� ادار ا�(�  .١٢٦م  ص ١٩٩٢/�
روت، "�	 ا
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      ���

م +�ودت ار"وع �� ا�-ر  نّ أو
�دو ، وھو �
ت �
' �ل ����� ا"�ھ�
	 و/���ك ا

دة و6-و-� ��ك ا�أذا إو، /ل ��را+�, ا� �ويا�-�
�ت ا�� �"�ھ��� ��ض ����� /راءة ا�


ن وا�رّ ��(��<�م ��ك ا��و	 ا��د
	 ا��رو�	 �� ، ذواق وا`داب�ن �Aم �6رج +ن �ل ا�اح ا
  ))A6قدب ���	 +�, ا�ا���1ض ���	 +�, ا�((: +�م ا��د

  :����ــل ا�(ـــــــور ا����ــــــ�) ج (

3
ر ا�<�� و ، ھداف ا"���+
	 ����رةأ' ، ��ر ا���1ض ��ر ا"���+� ا��زع     B�
���� ا
�����ھداف ��د
	 وا/�
	 �ن ا��5-�ر �ذا اطرف أو�)�
ق ، ا<�ري وا��و�� �� ا

, إ��دف ا���1ض ، 6رو��ذ ا`، , "���'إوا5-ط<�ف "�ل �ل ا-راع ا<�� +�, �ن ��ز �U ا
ا��ر  نّ أ�� �����i ّ� N، �ل وا-راع ا��ري	 ھم ا)�م �� ھذا ا�"ا���ّ  نّ أ�� �و. و�ن ا��زم

ذا 
��ل ا���د �"�ح و��رة "ر
ر +�د �و�، ذوا/�م -�)�' ھو ا<�1ز +�دھمأ�����م وأا�ر
ب �ن 
	���وا�)�ة ، ھل ا��م ����رأ+�, )��ب ا<رزدق اذي 
)�<� �'  ز�<��1م �' و"��' ا<�1)وا، ا

	��  ‟¹‟ .و+���ء ا

6
�ل �
�ون �� نّ �i �ن ھذا ��'     ، � ھذا ا5)�
�ج��ط ���در اذي 
��ّ ، ر ���ومد�-
ب ا
 ّ�>�
س �و/ف ا-��	 واوا�"�ل ، و�� �"ود �' ا�راM1، ظ��ر ا�را+	 ا��ر
	إن و���و/ف 

 ّ�
5H��"�6
�ل ��در ��
�ط�ب اوا/H ا���-ق ��<�-
ل و/
م ھذا ا� H� ، ھذا ���راه �� ھذه

دة-�6
�ل ��� /�
ل  ��در، ا
' اذي ھو ، �� , )دّ إا���، �واع ا�"�زأ��ط أو/د .�ب +�
�� ا


را�� �(�

�	 و�ردّ ، واذي ���5س �
' ا�ز�(
' /ر
ب �ن ����� ا�����<�� �' �ن أ , ��إھذا  ��

	 دون��B+ر ا���1ض 
ؤدي ا�ورات � نّ أ�
�(� +�, �دq أ�����1 أ�ل 
��6ر �ن  ا)���م <�ظ�� ا

  ‟²”  .��ذال, اWإ/ر��� أا<)ش و


دة�د ��ّ      -�
	 �� ھذه ا��
�
	 ا-ور ا��. '
���وھو ���
' )�� ��دي /ر
ب �ن ، ل ا
 ّ
6
�ل�65
��د 
)�ق �3
را �� ��4ء ا H���
��ت "�ءت �� �
�ق )"�"� وّ ، �	 ا���.�ب  ا

M4وا ،Wھد��� ا�
دة���� وا�ا�دف ا�3
ر �� ا6-م وھذا ھو B/��ع وا-���ل �ل ��ر  ول 

دة ھ�  لّ "ُ  نّ أو
"ب ا��5رة . ع ��را1'���1ض +�, اA�6ف و��وّ ا-�
��ت اواردة �� ا���ا

  ‟³”  .ھذا ا6ط�ب ' ��د �وا-�� و��د )"�"� نّ أھذا ��
"���� �<�رض ، ���
��ت �"��	

  


	    ص"ر
ر ��+ر ا���1ض ا�، ام�6د �)�ود +زّ  ‟¹‟ �
  .�٢٠٧و
	 وا�ز+	 اد


ب‟²”��      ٤١٦.��ر
[ ا���1ض �� ا��ر ا�ر��      ص، ا)�د ا


	(ا)"�ج �� ��ر ا���1ض ‟³”  .)درا�	 �داو
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دة "�	 وا/-�
د ، و�� ھذا د5	 ا6رى +�, �و"' ����� ا�B� '
���5
��ء +�, اداة ا��

 	4

' دور ��م �� ���ء �����6
�ل ذا ��ن ��5وب ا+�, ا�5<-�ل �
ن +��� اوا/H و ا
  :�ط�ل �� /و�'أ�ل ا<رزدق +ن ا5ـــــــــــ/              ‟¹‟.ا<رزدق

 �ِ
 ُ" ْ
ّ ا�ُ  ��لُ �م ا"ِ وا ��Bّ ا             �رزُ ��ـوْ ذا ا)ْ إو ــــــــHٍ ��ِ "ت �ُ ون �   ــــــلُ 3ـ


�	 ا�� ��5رح و�5ر)ل��و 
��' ھؤ5ء ا���وھو ، ����3 و+ز��، �ط�ل ��"��ل ا���3	 ارا�
	 ا
�
' .ر4' ا���B ھؤ5ء �ن 	���رس �� ذھ�' ��رة �طو H���� ، وم ا<رزدق/3
ر �� ا��و��


م  نّ أ��� ، وا�<وق +�, 6-�' "ر
ر، ن 
)�م +�, ھذا ا��+ر ���"د وار��	أ/ '� '
���ا

	 وھ��ك ���
��ت ذات /
م ���
	إ��"
  : �ن �3ل /ول ا��+ر، 

  ـــلُ ـــــــــــ�ّ ' ا�ُ د
ْ �م َ �� ��Bّ �ـــــــــــ�            زرْ 
�َ ب �َ �
ْ �ُ  تْ )رَ م "َ ھِ زّ �ن +ِ 

�")ور ��ون ����3 �
ب �<رّ �ط�ل 
"��ون �ُ ؤ15ك ا�أ�ن �طش  نّ أي أ��
ت �و�ذك .دوا ، 	 ا

	. ���Bم �3ل ا��ل���
ر وا�(�
)�ق �' /
�	 ، وھو و-ف �و.ل �� ا
	 ھ� ��"
�طو	 اا

'إ�ر�� أ��
ز �ط���' ا��دي ا)�� ا�ر
ب �ن ذات ا����� اذي ، وا�وة وا�طشد�� و)دّ  

'�(�A� ،ر�ّ أ+��  :� /ول ا

  ــــــــــــلُ "�ـَ ذا ���َ إ� �ًّ �� "ِ �ُ و�6َ             زا�ـــــــــــــ	ً ��ل رَ ا"ِ  نُ �� �زِ �Aُ )ْ أ

    �i	

دةوھ� �ن اW، ����رة ���-�
�	 �� ا��ذا /
س إ/�	 ا��5��رة  و�لّ ، ����رات ا

��ت���
ل ، ������� ا��+ر' ا6ر +�, ا�و"ّ آد �1����ن �� أو�)�و�' ا���ء �� ، وا/�� ا

H/وا
'. وا/H ا-راع ا����، ��4ء ذك ا���ذا �ظ�ر -ور ا)"�ج �ن A6ل ا��5��رة وا ،
�A.	 ا"د
دة �)وّ �� ,��

	 إل ا�ظر ���د�� ظ�ر �� �


�� �ن �"رد و��1ل �ز
�ت إ, �و��� آ

	
"�"(. ”²‟  

     W6ر ���-ر آ6ر ����رة�� ھذه ا�>
 ،	

	إ6رى أو، ��د ا���6رة ��
م "�ھ��A� ، 6ر�>


ت ��� 
��/ض ذك�ّ أر.م ،وھو ر"�"	 ا��ل ورزا��'، ����� "��Hإ���-ر �و�ن ، ' �6م ا


H، ا��5��رة ���4ن ھذا ا���, ا��م ا���رك�" نّ 6iرى �أو�رة ، اذي ھو �)ل �وا�ق �ن ا
��"�ر"�"	 و�3ل +�ول /و�' 
<وق ، ذواق وأ���م ا���	 )�4رأب ا��دي ا)�� ا�ر
ب �ن ا

  ‟³”  .ا"��ل

 ٢٠٠٨ ٤د�"�\١ا�دد،��
	 ا5داب،رذي /��"�	 ،���1ض "ر
ر وا<رزدق �� ظل ا��5و�
	 ا���ر�	 ،اوا)د ا���در+�د‟¹‟ 

  .١٠ص

  .١٢٤ا)"�ج �� ��ر ا���1ض   ص‟²”

  .٤٨٥ص    ،)دب ا�د
ما�(دب ا�ر�� ا"��H �� ��ر
[ ا�، � ا<�6وري)�ّ ‟³”
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  :ـــــــــ � ا������ــــــ�����ــل ا�ّ� ) د (


م �� ھذا ا6ط�ب ا��ري و���/��4  نّ إ   �
دة ���وّ ، )
���أ��دد ا-����ددة ، +	"�ل �	 ا

م و���دد �وا/ف ا��+ر �
�4أ���دد ��ك ا . ّ
� �� ھذا ا6ط�ب ا�ّ زت �	 ا�"�ء و/د ���"

�B ّ3� ر���+��
م ا�� ا�ط�ق ���� ا���و+�ّ ، �ت ��A اA6 �6ط���� ���د�� ، ر �ن��ل /و��, 
  :  ا<رزدق


ْ  )�مِ ازU  نّ إ� q

'ِ إ ��U رد ا�َ �ـــــــــــــــــوا            وِ ر�م ��)  ْ6
 ْ��  �ـــــلُ �و ا


ل �ن ا�Bن ،�� ھ� /
م +ر�
	 "�ھ�
	 ��ط�	�ّ إ���
ق وا�(�و�ق _اذ B� 5ن ، ���س �
�� ��رة ا
	�
�4�ف ذي 
<رض )4وره +�د ورد ا��ء �
�رب ھو و
��ظر ا��/� ا�ا  ��ويّ 5ّ إ_ ھذه ا

��B� ،�>ت +�رو �ن ��3وم آ�
� H� ت
�
ر و ا)طّ ، و
�ردد ھذا ا�(��ن ا�Bن �<���  و�"	 ا
'  :�راھ� �� /و

  ْ(
5 ِ>� ��� ِ�
  ــــــــلُ �4َ ��ل ا�ا<ِ  دّ ذا +ُ إا �دً أ3ــــــــــــ��ــــــم            �ِ  كَ ��ء �

 ���
ت ا�  :و�رى ���� ������ ' �� ا

   َ�� Hن ذُ ��ء�ـــــــــــــــ�            �3ْ ت �ِ ردْ أ نْ إك ّ< ��د�A ْ(�
  ؟�)لُ و ا���4ت ھل 

 "�ل +زّ ، ن )ر�وا "�ل A�3نأ�A "�ل �م ، و/�	 )
���م، �' �
ت ��طق �4�ف "ر
ر ورھط'إ

ة ���3	 �� /�
��' /-, ا�وّ أ، �
ن ���6<�
ن ������ /وّ �ّ أ����+ر 
4��� . و/وة /�
�	 ا<رزدق
'��
  ‟¹‟ .و����, ا4�ف �� "ر
ر و/�


ر
	و��وا-     �(���ك ا��"	 ، ا�� �رى ا�وة �� �<��� وا4�ف �� ا6-م، ل ��ك ا��"	 ا

م �دو
	 ��1دة���ب و��
ر و�����ز ���، "داد��ء و ا� ��5-ل وا`5ّ إ�5��رف ، ا�"�دة 

  :�� �3ل /ول ا��+ر، ���ب���


� ا�نُ   ُ��6� )ُ �ِ �ّ إن �6ك 
ْ أ را.	ِ ا       � ْ
  4لُ �ْ ل ا���ذو ا<ِ  شٌ �

"ر
ر �ذ�ر  M

ت �"ر��"رد ذ�ر  نّ إو، -لو�Aھ�� ��واH4 ا��ب وا�، ' و�6'�ّ أ�<� ھذا ا
ذا زاد إ��� ��ك ، �د ادھرأ	 ��ر�� ���ّ  م �� +رف ا�رب 6-و-� �� �
�ق ا�"�ء ھذا 
�دّ ا�
م أ�م إل 
�رر �، و5
�و/ف ا<رزدق �ذ
k ا���ن +ن ھذا ا)د، داب واد
ن�ر +ن )د ا`ا�

  : 6رى و�� �
�ق ا�دح و اذم أ�رة ) ا�را.	("ر
ر 

  ل�
' /د 
��)ّ أ.
ر  دُ وا��ْ          مٍ +� �ن دارِ دّ را.	 
َ ا�ُ  وا�نُ 

  .١٣٨ص       )���1ض "ر
ر وا<رزق(�رح ا���1ض ، ,ر �ن ا��3ّ ا�و +�
دة ���َ  ‟¹‟
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�� ���ق و�� ��A' ا��دي ��ّ ) �رة �� د
وا�' ٧٧)وا� (و�
�رره +�رات ا�رات �� ��ره 

ت ��ھو . �ر �"ر
را��5 �)وّ ، وھو اد+�ء "ر
ر ���' دارم، �وأأو�وق �ل ذك �"د �� ھذا ا


وم_رف ا�رب وھذا �� +ُ ، �
'أ���' +ن رك و�� ادّ ، 
"�ل  ار"ل �رذو5_ آ�ذاك و)�, ا

ط� ���وذا، م ا�"���Hّ �<ل �ن �ُ ا��.‟¹‟  

      	
1�"��6ق ، وھ�ذا ��وا-ل �	 ا��+ر ا 	

ر �را+. 	
, ���د ��6ّ ، ود
نأو +رف أ��4
' ، ا��+ر +ن �ل ھذه ا4وا�ط و�4, .
ر ���ل ���  	
 ا�-ر �� ��ر�	 و�
دان 5ّ إ5.�

 '
وا�A)ظ �ن اA6ل ا���وس ا��وي اذي ا��6د�' ا��+ر ھو دوران ا��	 ، و ر��	أ�5"د �

رةا���1
	 �� ��ك اذم وا�دح وا�"�
' �لّ إوھ� ���5د �)
د +ن ھذا ا)�ل اذي ����� ،  


ل 5���
ر وا5ذ5ل وا�(��ن ا�Bن وھ� �A �ك ����ت ���
	 �3Bر �� �<�
	  �<ردات ا�"�ء وا
  .�ن /دره ا��"و و�)طّ 

��ـــــــ�) ھـ (���Cــ� ا���Cــل ا���� :  


	 نّ إ     �

6�
	 �� ا��ل ا��ري ذو اط�
�	 ا+��
3راء إدرا�	 ���ھم �� ، درا�	 ا"وا�ب ا5
	
�>3
ر �
'، ذك ا��ل وا��ف +ن "وا��' اB�د و��دّ ، و���M او/وف +�, �واطن ا"��ل وا

"ب درا���� ��و�
' ، ف ادار�ون �)3'����ك ا"��ب ا��دي اذي أّ ، ���و
�ت ا5
��ع ا

6ر �� ��
	 آ��� ' ���وى ، ف ا�و�
�, ا�6ر"
	و ���وى +رو�4 
وظّ أ"��ب : ���ن"�
ف ا)روف وا��"���� ا-و��، <�ظ ذا���ا�j� ن+ 	"���  ‟²”.وھو ا�و�
�, ادا�6
	 ا

   '�A

دة +�, �)ر ا���ل و�<�-��د ��
ت ا:  

  ��<�+�ن ��<�+�ن ��<�+�ن      ��<�+�ن ��<�+�ن ��<�+�ن


�	أو�)ر ا���ل �ن ا�)ور �>�
�	 ، )�د
	 ا�>���ر ا M�-
و+�, -�
د ، و ا��ر ا)رأوھو 
 '���
�� 	
ن 
��ر �' +ن ا�د
د �ن ا�و4و+�ت وا����� أا����� ��و ' �ن اط�/	 ا-و�

3
ر �ن ا���3ر ا��6دا�� �
ن ا��راء �ظرا �در�' +�, ذك ھو �ن ا�)ور ا�، )��
سوا

��ب ا�"�رب ا��ور
	 وا��ر
	 �ذكا�� . 	
-�6ن 
�ون �)را ��ظم �
' أ��' ھّ أور��� ھذه ا


�� ، ���ر ا���1ضأ/-�1د و � H��"� 1ض���.راض ��ر
	 ھ� ا�زل و ا<6ر أ 	)
��� 3A3أ��
 .راض ا����3رة ھوھذا �ط
ف ا��ري وھذه ا� ��ب ��5
��ب �لّ ا�)ر ا� نّ أوا�"�ء و
�دو 

  ‟³” ).ا���ل(�)ر 

  .٦٥٩ص  ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ١دب ا�ر�� ج��ر
[ ا�، +�ر �روخ‟ ¹‟

  .٨٠ص   م١٩٨٩\١ط، د��ق، دار ا )-�د، ا5
��ع �� ا��ر ا�ر��، +�دار)��ن او"� ‟²”

�6ق �)�ود ‟³”  .٥٣م  ص٢٠٠٥\�١-ر ط، دار ط
�	، )ا��و�
	درا�	 (ا�زل �� ��ر ���ر �ن �رد ،+�د ا���ط +�د ا
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  :���)ر ا���ل 
��B ���ّ ، و��ر"وع �"��ب ا�رو�4   

  ��<�+�ن ��<�+�ن ��<�+�ن      ��<�+�ن ��<�+�ن ��<�+�ن

  :و
��B �"زوءا

  ��<�+�ن ��<�+�ن      ��<�+�ن ��<�+�ن


دة +�, ��م ا���ل -�  :و�ظ�ت ھذه ا

  ‟¹‟��<�+�ن      ��<�+�ن ��<�+�ن ��<�+�ن��<�+�ن ��<�+�ن 


دة    -�
ت ا5ول �ن ا�  :و�6Bذ ا


�� د+��1' أ+ز وأطول�                           ��  ان اذي ��ك ا���ء ��, 

  زوأطول و   �1' و أ+ز  �
�ن د+�                �� , ء��  ��ك ����   إن ن �ذي

\٠\\٠\\\       ٠\\٠\\\     ٠\\٠\٠\                  ٠\\٠\\\         ٠\\٠\\\     ٠\\٠\٠  

  ُ�ْ�<�+�ن       ُ�َ�<�+�ن         ُ�َ�<�+�ن                    ُ�ْ�<�+�ن       ُ�َ�<�+�ن      ُ�َ�<�+�ن

 A
�>�
ت �ن ا�)ر �)وت �ن ُ�َ�<�+�ن ا, ُ�ْ�<�+�ن و��
ت ��/� ا�
�	 ا5و, �ن -در ا�>���
�+�� 	
	 ا5-��(  ‟²” ., ا


ت    �
ن ان �� ا( �� :  

  4ر�ت +�
ك ا����وت ���"�ــــــ�              و/4, +�
ك �' ���ب ا��ــزل

  4ر�ت +��    ك ����و    ت ���"��          و/4, +��    ك ������    ب ��زو

\\\٠\\٠\٠\     ٠\\٠\\\        ٠\\٠\\\             ٠\\٠\\\     ٠\\٠\٠\        ٠\\٠  


ت �ن ُ�َ�<�+�ن ا, ُ�ْ�<�+�ن���3
	 �ن -در ا
�	 ا�>�
ر ، ��دت ا
��
�Aت �ن ا>�و���ت ��
	 ا

ت ��
رت �ن ُ�َ�<�+�ن ا, ُ�ْ�<�+�ن نّ أ�� )
ن �
�	 ا65
رة �ن +"ز ھذا ا�>� نّ أM4 و���� 
�ّ . ا


دة "�ء �-ورة ���	-�  .+رو4' -)
M و4ر�' -)
M �ذك نّ أذ إ ،ا���ل �� ھذه ا

  


بأ
ق ��)، ���ب ا�روض، ا�و ا<�M +��3ن �ن "��‟¹‟�  ٩٠م   ص١٩٨٩\٢ا�و
ت ط، دار ا��م، )�د �وزي ا

  .٩٦ا�ر"H �<�'   ص‟²”
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  :�ر�ر ا����;�&(�دة 

     : �ر�ر ا����;� �ن &(�دة)  أ(

       ِ
�رُ ادّ  �نِ  �B ّ� ْمـْـ          لِ ــــــــ�َ ـــــ)ْ �ُ  ��    ـزلِ �ْ
ن اُ���ِس و�ْ
ن طMِ�ْ ا�+

  �,ن ا�"�َ ا�وى و�<�ء +
ْ  تُ �,         �وْ ـــــــد
د إ, �ِ ك وا"َ أرى �ِ  و�دْ 

�� �Bَ ت )ِ /ط�َ          �ــــــزلِ �� �ُ +
ْ  لِ ك ��3ْ 
ْ ت إَ �ظرْ �� ْ+ ْ�
  ـــــــــــلِ 
ـَ �, 

  �ــــــــــــــــلِ "ْ Aة �َ ط� �َ �ن /َ و��Bّ          ـــــHُ 6وا4ِ  ط�ّ وا�َ   و�د ذ�ر�كِ 

  لِ س ا�وّ �ــــــــــــBْ م �ِ رھُ 6ِ آ �
تُ ــــــــــ�         ��َ �ـً �ِ/ �� �َ �راء �ُ ��ّ  ددتُ أ+ْ 

 ّ�  لِ طَ ف ا�6ْ ت أ�ْ د+ْ �
ث "َ �� ا�َ �        و4َ ��ِ +�, ا<رزدق �
ْ  تُ �ْ � و4َ 

  <لِ ا��ْ  4
ِض ك �� ا)َ �, ���ءَ ��         و�َ "��ِ ��ء �ُ �ك ا�ّ ى اذي �َ زَ أ6ْ 

 ْ
� U�(
  6ــــــــــــلِ ا�دْ  �
ثُ ه 6َ دُ � ���+ِ �ً د�ِ          ـــــــــــــ'ِ <�ــ�1ـِ م �ِ �ُ /
�َ  مُ �� 

 َ�
ْ  �تُ دْ �َ ــــــ,           �َ ��َ 
�ْ  تٍ �
ْ  سّ أ6َ  �
تَ د �َ و� ُ�� َ
  ـــــــــــــــلِ �ُ ذْ م ����3 

  ظـــــــــــــــــلِ �ْ ا)َ  مِ ط�ْ ' �َ ذا/ُ �َ  رn م         �ُ ر�ك �
ــــــ�ِ إن �ُ  را"مِ ا�َ  عِ ودَ 

  ــــــلِ +َ  
��رزدق �نْ  كَ <�ُ طَ �َ 6ْ ا�ـــم        )�, 
ْ ��ء +َ� �ن ا�ّ  تُ ��-� ا�ْ إ�ّ 

  ‟¹‟  ــ,�ـطَ -ْ ا�ُ  ��رِ  
نَ راش .�ِ ل ا<َ �3ْ        ـــــمُ ــ�ـ
�ش ��Bْ )���م ا<َ رى �ِ أزْ   

  

  

  

  

         .١٥٥ص       )���1ض "ر
ر وا<رزق(�رح ا���1ض ، ,ر �ن ا��3ّ �و +�
دة ���َ أ‟¹‟
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دة  ا�� ردّ       -�
دة أ، ��� "ر
ر +�, /-
دة ا<رزدق ا�درو�	 ����� ھ� ا-�ي ھ� ا
�� 	4
���رح (ف �
���� �� �ؤq أ+دد  نّ أ�� )
ن ، �
ت �� اد
وان ٥١وھ� /-
دة ��H ��. ا


�ت ھو �<�' اذي ا�ر �� ھذا ا�<�وت �� +دد ا� و�لّ ،�
ت ٦٢) ���1ض "ر
ر و ا<رزدق�

دة ا<رزدقإ�ر�� أ-/ �� ����� '
  .A6ق وھو �ذاءة ا�<ظ و6رو"' +ن ا`داب وا�، 


دة ھو ارد +�, ا<رزدق-�و+�, و"' ا�)د
د ��ض ����
' اواردة �� ، و�����	 ھذه ا
  ‟¹‟. ا�5ط�ل و ا���5د):��ض(و���, ا��ض ��� �� ��ن ا�رب �� ��دة، '/-
د�

ھو ا`ن �-دد إ�ط�ل ����� ا<رزدق ا����	 اواردة �� /-
د�' وإ���دھ�  ا"ر
ر نّ أي أ      
'
�+ ،'�
�. ,
-ل إ 5 �� . �ّ���
	 �)��	 ��"�	 +�د	 �� �ظر ا���H و ا���، �و�� ��ون ا

 '

	 ��ر +�
�� ��ر ا���1ض ن 
��Hأ+�وھو أن ارد 
�ون +�, ����� ��ك ، ��"� ��<�� +�
' و آ

دة ا�راد ����4-�
	 ، ا��
�� ا"ز1
	 و ا���� H���� ،�ء �� ا���.راض ا��ر
	 وط��� ا


4	 ��ك +�, �<س ا�)ر و ارويأ�ل  ، �<�����وھذا اذي �راه �� . ن 
�ظم ا��+ر /-
د�' ا

دة ا<رزدق و �)�و	 ��ض ����
�� "زء �"زء، "ر
ر /-
دة-� 	
، �ن ���H ا����� ا"ز1

و+دم 4�<' و ��در�' +�, ارد +�, �ل �� ، "ل ا<وز �� ھذا ا-راع ا��ريأط��� ھذا �ن 
	����
دة ا-�و+�, )رف اروي �<�' . ي ا���لأ3م -وغ /-
د�' �ن ا�)ر �<�' ، ورد �� ا

  ‟²” ).اAم(

     	

ز+ن /-
دة ا<رزدق ���د���� ا�ز��� 	4
��اذي ، ���و ��ط���� اطّ ، و /-
دة "ر
ر ا

�ت ا��ر ا���ل ���� ا��,، ����ل ��ر ا���1ض +�, .رض ا�زلاوھذا ��ھد +�, . و

	

	 ا�ر��>
�رف، و��' .زل 
د6ل �� ��ب ا��دة ا ��
��دّ : (���	
ھ� ا�� ��ودّ ) �	 اط��
��ب ا�� �� �ن و ذك ِ ، ن 
��<�)وا ��� /-�1دھمأا��راء ا�رب ��ذ ا��د ا"�ھ��  	����

���Aم H���  ‟³” .وو"دان ا

  

  

          

٣ِِِط، �
روت ، دار -�در، ٧ا�"�د، ��ن ا�رب، �و ا<4ل "��ل اد
ن ا�ن ��رم ا�ن ��ظورأ ‟¹‟ ِ   .٢٤٢م    ص١٩٩٤\ِ

  .1���٥ض "ر
ر �� 4وء ���N ا��5و�
	 ا���ر�	    ص ، ا���در ز
�رة +�د اوا)د ‟²”

���ر ا"�ھ��ا�، ��د إ���+
ل ���� ‟³” 	
�>	 ،-ول ا�">              .١٣٣م    ص١٩٨٢\٢ا��ھرة  ط،  ����	 .ر
ب ا
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  :��ــ�ت و�ـــرح ��ردا�ــــ�� �;�ـــون ا:) ب (


4	 "ر
ر +�, أ.راض A3ث ھ� ا�زل    �����وق ا�"�ء  و�نّ ، و ا�"�ء، و ا<6ر، /��ت ا
	

	 وا)دةوأدّ ، و6دم �ل ����� ا`6ر، و ا<6ر �
�� ��A و)دة ���و
	 ود5�. 	
���
� �� ا ،

.رض ا�زل "�ء ����� ���ط�� +ن  نّ �i، �ن /در ا6-م  ھ� اA+5ء �ن �Bن ا��ر و ا)طّ 


دة�-�وف �� ا��د ا�، �ق اB��واء ، و ا"�ھ��أ�وي وم 
��6ف .زل "ر
رھ�� +ن ا�زل ا


�' أو +واط<' ا��3و3	 و ���+ره ا����	أ�� ����
' أو�� ، '  :  �ل ھو ��رور ���د �
��دئ ��و
   

 ِ َ� Uد
ْ           لِ ـــــــــــــَ� )ْ �ُ  �� مْ �ّ �B �رِ 
َ ن ا� ُ�  ـــــزلِ ا�+ْ  �Mِ طَ ن و�
ْ  ��سِ ن ا

 '�+ 	����3
ر �ن �ط�H ا�-�1د ا�
��' ا Hد �ن ��راء ، وھو �ط�
�� ا��د ، +�د ا�د

	 ا�<ر وذاك �ذ�ر ادّ ،  )ا��وي (  ا"�ھ�� أو اA�5م �6)ت �ّ او، �ت ������ رَ و/د دَ ، 
�ر ا


k ا�ؤال )و�� �ن طرف ا��+ر ، ر�و���"
ذا  : ِو��' �ؤال ، ؟ ��رر �<�و��  
�ر�ن ادّ 
 ّ-(�د�6ل ا���H �� أ"واء إ�� �)�و	 أو, �ن ا��+ر ، ر +�, )��� ��رض �A.� ھد�' ا
 	+����وھ"ر ا��س �� �ن دوا+� ا)زن ، اد
�ر ��د +��رھ�  �6وّ  نّ أذ إ. ا)زن وا�واطف ا

ن ��ك اد
�ر ��� �
ن ����
ن آ6ر
ن د ���و���دة ا��+ر ا�ر�� ��ذ ا"�ھ�
	 �راه 
)دّ ، وا)�رة
 ُ�  ‟¹‟. ل ��س ا�+زَ ھ�� ا

      ���3
ت ا�  :3م 
ردف �
�' ا�ول ��

 َ�
ْ  <�ءُ وى و�ِ ا�َ  تُ ,         �وْ َ� إ, �ِ  ـــــــد
دُ ك وا"َ رى �ِ أَ  دْ و+ ُ�  ,"��َ ن ا


�ول ، ��B' ��ن �H �)�و��' �"���
ن �
�� و�ن ھواھ� �
ت، اذي 
�6طب �
' ��ك اد
�ر '�Bو�  

- �
  ‟²”. ر وا)زن�ذ�ّ ���راق �)د
د ذك ا�وى ��� ا5 نّ أ -��4

و���5د ���6ف ��
	 أ�
�ت ا��د�	 اط��
	 ھذه +ن ��+رف +�د ا�رب �� �3ل ھذه ا�وا/ف     
 : .زال 
�ول  �)�و��' +
��ھ� +
��ْ  إنّ ،�����  ��A3 �ن،�ن ����� 


ْ  رتُ �ظَ �� �ِ )ِ  �تْ طَ /َ          ��ــــــزلِ  ��ْ +
ْ  لِ ��3ْ  كَ إ�� َ B َ

ــــــــــــلِ �ْ +�,   

  

  

                                               .١٥٥ص       )���1ض "ر
ر وا<رزق(�رح ا���1ض ، ,ر �ن ا��3ّ ا�و +�
دة ���َ  ‟¹‟

  .١٥٦ا�ر"H �<�'    ص  ‟²”
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' اذي 
����ّ ، ر �)�و��' 
<�M ا�"�ل �<6رطAل وو-ف و�ذ�ّ +�د ا����ء ا��+ر �ن ذ�ر ا�

�' ا��1ر��:  

  لِ وّ ا�َ  سِ �ــــــــــــBْ م �ِ ھُ رَ 6ِ آت �
ْ ــــــــــ�         ��َ �ـً � ��ِ/ �ًّ راء �ُ �َ ��e  تُ ددْ أ+ْ 

 ّ���)�ب  –���ر ا��+ر ، ��زارة �ظم ا�ر
ض، ن �ن ��-
	 ا��روھو �6ر ����+ر
	 وا

ت�
ت، ز+�ف �مّ  - ا�� H/�� ، ّ�، م ا�ولو/د ا���,  �ن �ل 6-و�' �ن ا��راء ��Bس ا

�3ل ھؤ5ءا' ��ز�ّ أوا�د
ر �� ا�Aم  '

���ل "ر
ر �ن  	�ر+�و. ت ھ��ك �ؤوس و�ؤوس د
, ا�"�ء ��و'إا<6ر :  

 ّ�  طلِ 6ْ ف ا�َ أ�ْ  تُ د+ْ �
ث "َ �� ا�َ ��        و4َ �َ �
ْ  دقِ زْ +�, ا<رَ  تُ 4�ْ � وَ 


ث: وھو ھ�� 
�"و د��	 وا)دة 6-و�' ا��راء��� ا<رزدق �ّ أ. 6طلوا�، ا<رزدق و ا

ن �� ا��ر وھو دq �َ و�ن ا�ُ ، �وي�اا�-ر  ���ر 3A3	 �أ)د أ6طل ��و �� ا�أ���روف و�


)د 6-وم "رأ� ' نّ أ�� )
ن ، ا<رزدق Hر �ن 6-و��' ��' م �طل و���د ��� )-ل 
 �
ث ھو ��+ر ���ور �ن /�
�	 ا<رزدق و�د ذ�ره "ر
ر �� ��رض ا�"�ء �� د
وا�' )وا��ا


��ن ، ��)ث +ن +�	 ھذا ا�"�ء ا���م ��راء 3A3	 �H ���4م ا��ض أرد��أذا إو. �رة ٢٣

�� ب �ذك �ن اردّ ن 
��رّ أو، ا ���A +�, ا<رزدقردq  ن 
ردّ أراد أ ان "ر
رأا�ول ->�، ا


�� و���, ����,و��ض ا��� ��

دان أ5 
��ط
H  ا"ر
ر نّ �. �
�ت ��ن 
"�ري ا<رزدق �� ھذا ا
ا��ض  �6رج ����
�' �ن ���4	، -ل ا<رزدقأور��	 ، -�'أ�واH4  –��<�� أ���  –�ظرا 

'(  ‟¹‟ .ا�<-ل اذي ن 
�ون �� -�

���د ���, إو أ�ط�ل إ���د و�
' )�ول "ر
ر ول �
ت �
' ��ض )�
�� ����, ا�5ط�ل واWأو     
�
ت ا�وا�  :�)دد �و"ود �� �
ت ا<رزدق ھو ا

  <لِ �ْ ا�َ  
ِض 4ِ ك �� ا)َ ��ءَ , �ِ ��         و��َ "��ِ ��ء �ُ ك ا�ّ �َ ي �َ ى اذِ زَ أ6ْ 


ت 
���ل �
ت ا<رزدق ��ذا�  :ا

 ��َ  ��ءَ �ك ا�ّ اذي �َ  نّ إَ , ْ
  لُ ـــــــــوَ طْ أو ' أ+زe �ُ �1ِ �� د+َ �ــــــــــــ�             �

   

  

  


	    "ر
ر ��+ر  ا���1ض ا�، ام�6د �)�ود +زّ  ‟¹‟�
  .١٩٧ص�و
	 وا�ز+	 اد
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��3م ��وا, ا��� ��

)�ول �
�� "ر
ر ��ض �Aم ا<رزدق ���, ����, و � ��
�ول ، �
�ت ا
  : "ر
ر

 ْ
� ً� U�(
  6ــــــــــــلِ ا�دْ  �
ثُ ه 6َ دُ ��+ِ � �َ �ً د�ِ           ــــــــــــــ'ِ �ــ�1ِ <ِ �م �ِ 
�َ /ِ  مُ � 

  ـــــــــــــــلِ �ُ 
ذْ م ����3 ��ُ ت �
ْ د�ْ ــــــ,           ��َ ��َ �ْ 
ُ  تٍ �
ْ  سّ أ6َ  تَ �
ْ و�د �َ 

 H�"

د  �ن  ھم �� ��ز	5ّ إ��
ت ا<رزدق  5 ��وھذا ھو ، ن 
<6ر ��م��ّ  �ً وو+�4	�B� ً ا

ت و/د +Aه ا�واد ر�زا و�4+�'��س و/د ا�-ل ��دّ ، �وH4 �6ر ا<رزدق �� ���ء ذك ا

� ، وا�6ث��
��  نّ أ��, ون 
ُ أ�
ت 
��ن  6سّ أھو : �
�ك 
��رزدق نّ أ3م 
ز
د "ر
ر �� �
�' ا�
<�ظ أ, ����ت وإن "ر
را 
�"B أو
A)ظ ھ�� . ���+	 و/
�	 و/درا) 
ذ�ل(�� ھو )"م "�ل أ

 H/��5وم +�, وا ��
ر ا�(�
	 �3ل �� ��ل ا<رزدقأا�
  ‟¹‟ .و ���Bس +�, ��ط
�ت )�


رورة 
<ر��4 ��ھذه ا6ط	 أو  نّ أو�ن ا��م ا��5رة        �، ر ا���1ض +�, ا��راءھذه ا

	 ھ�  نّ أذ إ، و
<ر��4 �
�ق ا-راع��
ن وا<وز �-و��م	 و ا���ّ� ر�4ء "��ور ا���ّ إا ،

 U�"�ل و+�, ا��راء ا�زول +�د �روط�م و اذوا/�م ھؤ5ء ھم اذ
ن 
���ون )��� �� ھذا ا

ظ�ر �را+	 ھذا ا��+ر ، ور.����م ��
->�، و ذاكأ��� ان ���H ��ض ا�5
�ت ��ذا ا��ل ا

ا��� ����ط	 /وا+د ��	 ھذا ، و�ظ�ر �دى ر��' ��)دي ا�<روض +�
' �ن طرف ا��+ر ا6-م
�� ا��رح  ���� ا�وم و
6ر"ون �<ر"	 +�
�ا-راع �
ن ا��راء ��� ا���	 ا�� ��ن 
�"ب 


ر��
' ا"��ھ
ر و��)�ّ إو���ت ���6ف ، ا
)دث �
ن إ, ا��راء وإق )���ت ����Aع �� ,
  ‟²”  ."ر
ر وا<رزدق �6-	

  :����ــل ا�(ـــــــور ا����ــــــ� ) ج (   


	 نّ iم ���� ��دّ       ��
6
�ل و����-ره �ن -ور �4
ق ��
م +�
' ھو ����دّ ،�
�ق ��ر ا���1ض 
	
��>����� ذ�ر ، طراف ھذا ا-راعأو ذاك �ن أ+�ءات ھذا ا��+ر و ��دّ أ، اوا/H �)���1' ا

ھذا . ر"Mأ/رب و �وزه ��ذا ا-راع أ, ا�"�ح إا��+ر او/�H1 وا)��1ق و ا+��د +�
�� ��ن 

ز ��ر ا�

ز ھذا ا��ر �ذك ) /ل+�د ا<رزدق و"ر
ر +�, ا�(���1ض ���

���د أو���  '�


	 ا���
�
�	+�, ا-ور ا�(�
'(ي +�, أ،  /رب ���ِ �اذي .�ب +�, ��
	 ا-ور ا) ا 	
��
 ��
�4
ن ��دا ���ّ �3ّ 
��
	 ���M ا�ص �� ا  ‟³” .��' �ن �)��ت د5

  .١ص   ،6ر
	 �� ��ر "ر
ر�ة �� �ن ا�)�4ر، ا�ور )�
دو +�� �
�وان ‟¹‟

     .١٨٣وا�"د
د �� ا��ر ا��وي   صا�طور ، �و/� 4
ف‟²”

  .��٧و�
	 ا���ر�	    ص���1ض "ر
ر �� 4وء ���N ا�، ��درز
�رة ا� +�د اوا)د‟³”
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�ّ أ ذ�ّ أ�<� �ص ا<رزدق �"د       '
���ا<رزدق ��ن 
�دأ  نّ أ6ذ ط��H ا<6ر ��ب ��وب ا

ب +�,  نّ أ+�, )
ن �"د ، ���41' ��<6ر��
' +�د أط��H ا�"�ء وا�6ر
	 ھو ا�����وب ا
ن 
)�ل أ���ول ���ن �5د �<6ر  أا<رزدق ھو اذي �د نّ أ"ر
ر وا��ب �� ذك 
��ن �� 

���
�"B أو��ن +�, "ر
ر ، 	 �� �-'"�ا� '  .�"�ءا��وب أ, إن 
��ذ ��/�

4ّ ھم دوا�H �ن ا�6ر
	 +�د "ر
ر ھو ذك اWأ�ل �ن و�� ��>�ك �	 وا�وان اذي 
���ّ )��س ا
ھم أ�	 ا�� �6�5و �ن 4
ق و�ؤس ���ت ����Bة ا��دَ . �ر�' و��ر /و�'أا��+ر ���ب ھوان 


H اWا����
ء دة �� ��)	 ا�"��ت �6-
�' ا��<رّ �داع �� �<�
	 ا��+ر و��ّ ���ب ا�� �"رت 
 ّ���3
ر �ن ا� �3لم 
�ن  ا"ر
ر نّ أذك . م �6-	و�� ا�
�ء ا�� ���)' ا<رزدق اذي 
��ك ا�


���د � ����
�� �� ��و6' و�)د
' �ن �3ل +�
	 ا�وم و+را/	 ا�إا��ور ��<6ر وا�� �ّ إو، -ل
 �����
�ل ذك ا)��س +��
ق ��ر�ب ا��ص ازاء ھذا ا6-م ا( '����
ا�� ، ��و�'"ر
ر ��ن 


ض ا"��ب اذي 5 
��ك �ن �3ل ھذه ا���ن 
�"B أ 5ّ إ، ���ب �
�1"ر
ر و��ذا +��ه 
<�ل وھو ا

�وU إ ���3ب ا�4
	 ���3	 �� ر-د ا
و
وردھ� �� �
�ق �ن ، ع �
�� و
ود ����, �-�در ��و

 Aّ�	 �� �-و
رھ�ا�6ر
	 ا���  ‟¹‟ .ذ+	 �A4 +ن ا

   
  :�ول �<�6را���ھو ا<رزدق 

  �ـــــــــــــلُ ذا ���"ْ إ� �ًّ �� "ِ �6ُ و�َ             ــــــــــــ	ً ا�ـَ زَ رَ  ��لَ ا"ِ  نُ زِ �� �َ �Aُ )ْ أ


ب "ر
ر ��/�4 ھذه ا����	 ��6ر
	 و���ّ "
  :م�

  دلِ ـــــــــرْ 	 6َ �ون )�q ت ��� 
زِ �ــــــم             6ّ< �و�َ )ُ  نّ أ�6ــــــــر ��� و/��ن أ 

د
' 5ز�	 
�ررھ� إ/
�-��� ��م ، , ا��6دام ��وت ھ�ز1	إھ�� 
��د "ر
ر  M�-� ,�( �/�-
  ‟²”.��, ذ�رھم


دة    -�
	 اواردة �� ا��
�
' ا�"�ل(و�ن ا-ور ا���  :�� /و' ) ا

  ط� �Aة �"�ــــــــــــــــلُ �ن /َ و��Bّ          6وا4ـــــHُ  و�د ذ�ر�ك  وا�ط�ّ 

�ط� ا���درة ���ء' ��د ��ّ �� ���BطBرھ� وط
' ا���q (و/د ر�ط �
ن ، ا��+ر ا�ط
	 �� ��ل �
 q���
' وھ� أ)د �B) ' �'وا���  ).�Bنq (دوات ا

�6د �)�ود +زام ‟¹‟ ،    	
�
  .١٩٧ص"ر
ر ��+ر  ا���1ض ا�5و
	 وا�ز+	 اد

              . ٥٧ص       )ا<رزق���1ض "ر
ر و(�رح ا���1ض ، ,ر �ن ا��3ّ �و +�
دة ���َ أ‟²”
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' ا`��
' و��3' ا���  :�� /و') ا�ـــ�ف(�� �)رف ا

  ظـــــــــــــــــلِ �ذا/' �ط�م ا)�ْ  �رn          ر�ك �
ــــــ�مُ �ُ  ا�را"م إنّ  ودعِ 


' ا`6ر���  :�� /و' ) �3ــــل(6رى ھ� ا�5م أداة ���
' Bو�ن �، وا


�ش ���Bُ ���م رى �)ِ أزْ >
ن ��رِ �3ل ا<راش .�ِ    ــــــم ا  ُ�  ,�ــــ-طَ ا

, إوھو �ذك 
���وى ، ���� ���
' /وم ا<رزدق ��<راش اذي 
��, ا��ر و
���وى �)وھ�  
'�Aھ . ّ�
�	 ا�� ��5وم +�, ا��
	 ا��
�
' ھ� و�ن ا-ور ا��)	
(
  :�� /و' ) ا��5��رة ا�-ر

  لِ ا�وّ  سِ رھم ��ــــــــــــBْ 6ِ آ�
ت �ـــــــــــ�         ��َ � ��ِ/ �ّ �راء �ُ ددت ��ّ أ+ْ 

) �' �'ا��َ (و�رك ، وھو ��ر ا�"�ء) '�ّ ا��َ (�)ذف ، م ا��/Hا��+ر ھ"�ء �3ل ا�ّ  +دّ أ���د 

H/��
' �� ا���, ، وھو ا�م ا��

-رف ا���H +ن ا���, اظ�ھر و�� '�A� �� و���

	 ��ره) ����رةإ(وھ� . ا�"�زي��ت دورا �� ��و
	 ��رة /وة ھ"�1' و��� .  

 
' ���ل ��رز ��ظم ِ����ذه ا�-ورة �ن دور �� ��رط�ت -ورة ا ��
 �� '�
ب ا���, و��3
H�������م ا��ري +�و��أ، ذھن ا ��������� �4
 .  

  :����ــل ا��ـــــــــ � ا������ــــــ� ) د (

    	���Aھ�� 
��ل �ن ��
ن وا)د ، ا�"�ء +�د "ر
ر +ن ��ك ا�� +�د ا<رزدق ���5د ���6ف 
'�>� �����
�ن ، و
�6طب ا����3
	 و إ�رد ذك  نّ أو.�� +ن ا
م ا�, ا��راك ا��+ر
ن �� ا

ذك �<�  نّ �، ا5"���+
	 اوا)دة ���

�� وا)د د�
	 �����اا���رك ا���, )دّ إا����ن  ت 


ل  نّ أن �ذ�ر أ�ن 
"ب . ��
د�
, ا��و	 وا���ط	إ6ط�ب "ر
ر ���ل +�م  ، '�� �>�5 4
	�
�� 	
>
، ذھ���مإھ� ��ر
ب ��A' �ن "��ور ا���	 واو-ول ا, ، و�ن 6د�	 .�
	 و4

  .��طو��د
م ��4+�' ا��ر
	 �� ����� ا�

زدق ا��ر
	 و�	 ا�"�ء +�ده ھ� ��� ����� �� ��رض )د
��3 +ن ا<رزدق ���	 ا<ر/��� 
 �ّ�� ��� '
��د  ��ذا "�ءت ��' �)��ِ ، 	 ا�ربا����س �����' ا5"���+
	 ا'�-6
�� ، رة �

Wر �ن ا
3�د �ن �ل ھذه ��
ف ��ون �	 "ر
ر ا�"رّ ، +�زاز ��ذات+�داد ���<س واWا
ع ��'؟   او �� ا-رأ<رزدق �� ھ"�1' وا�� �دو��� 5 
��ط
H �"�راة ا، ��ت ا5"���+
	ا��وّ 

�ل درا�	 ، ن و+ن /ربا5"��	 +�, ھذا ا�ؤال ��ط�ب درا�	 /-
دة "ر
ر ���ل ����ّ  نّ إ

�	 ا��(6
�رات إو، �ر��ره �� ا���1ض �و-ول 
	 ��� أ, ا"
ب +�, ���ّ �)�
ل وو ا��5را�


ّ و�� � -��� ا���ف "ر
ر -وا"واب 
��ن  )اط�
��ّ (ا�"ز  ھذا+ �ّ���
' إ' و"ّ � اذي 
ُ 	 ا  
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وا��رة ھ� ا��5-�ر +�, ا<رزدق ، ���ه ا�وامّ أو أ � �ن ا�وامّ ا���ّ� ��ذا  ، ��1ضا�ّ �� 6ط��' 

س دى ا�6-	 �ن ا����ء وا��و، +�د ھؤ5ء او-ول 5ّ إ��� +�
' ، ھل -��+	 ا��رأ
ن و
ّ و

, /�و��م و+�و�م و��ر�	 إ>ر�4ءه وا��5"��	 ��ط����' وھذا ھو إو، � وا��ري�ّ ذو/�م ا

	 او-ول���ھأ"ر
ر �<رة ا���	 و ���د �كّ ، اذي )-ل>

�م و/د و-ل ��ن إ �م و+رف �

م +�دھم +�, ا<رزدق ا)ظوة وا����	 ���ت "ر
ر ��و ا��دq  نّ أ�� ا��ر
[  أذا ��ر، ذوا��م
�<رزدق �ن �ؤھAت  نّ أر.م  '��"�- �
  ‟¹‟  .اظ��ر ��ذا ا-راع، �طل ا���1ض -��ط�


د أ�� �	 و و
��ن ا�رّ      ���
د +ن ����
� ��ن �و+' أ��وب "ر
ر ا�ر
ب �ن ا���	 ا
وھذا اذي ، ���+�م �6ط��' ا��ريأت �ذّ ��، ر4, ا�وام و�6ط��م ��� 
<��ونأ���د ، و���واه

 ُ

دة �ن �3ل -�  :/و'���س �� ھذه ا

 q�
ث "د+ْ رزدق �
ْ �, ا<َ +َ  تُ �ْ � و4َ ��  ف ا�6طلِ أ�ْ  تُ ���        و��4 ا


��� نّ أ�<6ر ا��+ر ھ�� وھ"�ؤه �ذك ��3ل �� � ' ، ْ
�واب )�, ���وى ��� ادّ �م )د
دة �ُ وا

ث /د ذُ  نّ أو، و/د و�م �' ا<رزدق، و�
�م "ر
ر ھو ��ره، ي �و�مأ��ا<رزدق /د  نّ أو، لّ ا

. وھو �ن +��Aت ا��ود
	، �ذاك د5	 +�, ا����	 واذلّ آ�ف +�د ا�رب ع ا�و"دْ ، �<'أع دِ "

  :��د و�ن ذك /و' وا����� �<��� ��ردد وا��	 ذا��� �ُ 

4
ض ا�َ "����         و��, ���ءَ ��ء �ُ ك ا�ّ زى اذي ��َ أ6ْ (  �<لك �� ا

' 	�
�<ظ اذي 5)��� �>��
2 /د ��, ���ء  نّ إو، و ��6زي +�, �"����Hو 
د+، �"ر
ر 
4
ض(	 ا���ن و+�ّ  ��<رزدق 
ورد ا)��1ق واو/�H1 �ن �رف ا�)�دّ ، ا<رزدق ھذا �� ا

��� �"رد ���ب إو )��1ق /
���� أو"ر
ر 
د�H ھذه ا����ت ا�� ��5وم +�, و/�H1 ، -ل��	 ا�ورِ 
ء �� "ر
ر �و وا/�	 و��ن ا�"أ، ن ���Bس +�, )�
�	 ��أدون ، 5.
ر ذك م و/دح و�بّ و��"ّ 

  ‟²” .د�, ��ب و+�, .
ر ��ر�	.ر
زة 
ر�� ��� ا��س �

-وات �� ا�واء 
���ق ��� ا���	 أوا�� ھ� �"رد ، ھذه ا����ت ا����ة نّ أو"ر
ر 
��م      
����م أ��"ري +�, ، �����م و���ودھمأ���ط��� وا��ذا�� و/ر��� �ن  ّ���
و��� �� دن ��� و
��وْ و

س وا�)��ل وا��"�ن ��ون ' أق "ر
ر ھد�' دون وھ�ذا 
)�ّ ، دھ� ا���ر وا-��ر
ردU ، �واقا

�	 �ل �ا��( 	
  ‟³” .� ا����ب)�ن ا�Aم وا��6ر ��
���ب �H ا���ّ� أ�' ��4


	    ، ام�6د �)�ود +زّ  ‟¹‟�
  .٢٠٦ص"ر
ر ��+ر  ا���1ض ا�5و
	 وا�ز+	 اد

  .١٢٣صا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��   ‟²”


	    ، ام�6د �)�ود +زّ ‟³”�
  .٢٠٧ص"ر
ر ��+ر  ا���1ض ا�5و
	 وا�ز+	 اد
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      	�

دة +�و�� /ر-�
�4 �ن ا���ّ أو����� ا	 ،
� ���ّ ، آ�ذاك��داو	 �� �وق ا�Aم ، ط	��


ر ھو ، ھل ا�-ر و�ر�4 ذو/' و��ط� �م ��
ر
دونأ)�"�ت ���و��ھد آ6ر +�, ���ط	 ا

�ول ا��+ر. ھل ا�-ر �ن ا�وامّ أ/ر�' �ن ذوق :  

  ن +ــــــلِ �ك 
��رزدق �ِ , أ�6ط<ْ �ـــم        )�ّ ��ء +�
ْ ت �ن ا�ّ ��ْ � ا�-إ�ّ 


ت ��
ط �� ����ه�، �1 ��و 
�-ب +�, ا+دا1' ا�-��ب ا"وارح5
��ف "ر
را �
، ��ذا ا
ور.م ���ن "ر
ر . و
�6طف ا<رزدق اذي 5)ول ' و5 /وة ا��م ا�د��ع و/وة "ر
ر و �ر+�'

��ر��' �)��1ق  	
"
�ن ��-
	 ا��ر و���' و�دا�6' و��6ر"' ا5 ا�' ا��6ر ھذه ا��5را��

�ر �
'  ان ا��-�ر �� ھذا ا-راع ا��ري 
���د: اوا/H وھ� ��+�, ا���	 5 ا�6-	 وا

	
���و��' ���دف �ن ا��ر ا��5"��	 ��ك . 5 �� "ودة ا��ر و)��'، ار�4ء ھذه اط��	 ا
3
ر �
�� وھذا اذي )��' "ر
ر ا, )د ��
د، و)�ن ��6ط����اط��	 B�� ���  ‟¹‟ .وا

��ـــــــ� ����ــل ا:) ھـ (���Cــ� ا��� :  

و أ, �� ا���ر�4ت ا��ر
	 +�, ا��+ر اذي 
رد و )�ّ أ�� ��ر ا���1ض  نّ أ�ن ا��روف    
ذك "�ءت /-
دة "ر
ر . �<�' و ��ره +�, ا�)ر �<�' و��رويّ أ
�ظم /-
د�'  نْ أ ،
��/ض


��/��4 و+�, اوزن ذا�' وھو  ��و�<س اروي ) �)ر ا���ل(+�, �<س �)ر /-
	 ا<رزدق ا
  ). مــــAّ ا(وھو 

�ظرا �رو�	 ، �)ر 
��و+ب ا�"�رب ا����5
	 ا�د
دة ) ا���ل(��<�� ذ�ره ��)ر أو��� 
  ‟²” ."�رب ا��ور
	 وا��ر
	و/درة ا�����' ا�ّ ، وا+
	 ط�/�' ا-و�
	طو

    M
/�ل "ر
ر �� . وا���ل �� /-
دة "ر
ر �ن ا�وع اذي +رو4' -)
M و4ر�' -)

د�'-/ Hط��:  

 َ�
�رِ ادU  نِ  � َ B ّ� ْم  لِ ـزَ ــــــــــ+ْ ا�َ  Mِ ن ط�ْ و�
ْ  ��سِ ا�ُ  نَ �
ْ           لِ )ـــــــــــــَ� �ُ  �� 

�
م �)���     ر������      ��د د           ���  )A+ز�    س و�
ن  طل   �
ن 

\\\٠\\٠\٠\         ٠\\٠\\\    ٠\\٠\٠\         ٠\\٠\٠\     ٠\\٠\\\    ٠\\٠  

  ُ�َ�<�+�ن     ُ�َ�<�+�ن     ُ�ْ�<�+�ن           ُ�ْ�<�+�ن     ُ�َ�<�+�ن         ُ�ْ�<�+�ن

  

  .٦٦٥ص    ،)�ن �ط�H ا"�ھ�
	 ا, ��وط ادو	 ا�5و
	 ( ١دب ا�ر�� ج��ر
[ ا�، +�ر �روخ‟ ¹‟

  .1���٥ض "ر
ر �� 4وء ���N ا��5و�
	 ا���ر�	    ص، ���درز
�رة إ +�د اوا)د‟²”
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	 �ذكو�د ا�ّ ���
د��ن �� ا-�، وا)د �' �6م �ل �
ت <ق +�, ��طH -و��ّ ��Aھ�� ا�ّ ، <�ت ا
 	
"ر
ر ���5
ز �Bي �
زة +رو4 	4
��
دة ا-�
	 -و�
ّ او أوا+��
 ّ
زھ� +ن /-
دة 	 ��


�ر"م ظ�ھرة ا�ّ ، ا<رزدق ����
د�
ن +�, +�س -��.م ا�و�
�� ا�رو�4 �
ن ا �����ا
 ّ�4��
���ا� 	�.   

  :ا�����ـض درا%ـ� ���ر�ـ� ��ــــــــــــ��ريْ 


' و��  ا��6<� �
' �ّ ا "ر
ر وا<رزدق 
"در ��� او/وف +�, �� ��د او/وف +�, /-
د��ْ � ��>
 ّ
��
 ,�(����
�ط�ل �زا+م -�)�' و�Aھ�� إ�Aھ�� )�ول ، ن �ن ��ن �4ل ا��ق وا�<وق �


دّ  '�>� �+ ّ�
�ت أ	 وا)��رة ذا رأ
�� "ر
را 
6Bذ �ن ��q�6  '�م -�)�رف �و�' و
�ّ ا<6ر وا�

�"�' 3م 
رد +�
' ��د /�ل ا<رزدق�� '�(�-:  

  ـــــــــولطْ أو اذي ��ك ا���ء ��, �ــــــــــــ�             �
�� د+��1' أ+زّ  نّ إ

  :ھذا ��
�ول "ر
ر �

 ّ�4
ض ا��<لِ             ��ء �"����أ6زى اذي ��ك ا(  و��, ���ءك �� ا

6
ر 3م 
�ول ھذا ا�:  


ْ  نّ إ�                ��  لـــــــــــــ�� +Aك ���' �ن ���اذي ��ك ا���ء ��, 

  :و�ن ذك ا
�4 /ول ا<رزدق

  �ـــــــــــــلذا ���"ْ إ� و��6�� "�ّ              ـــــــ	 أ)���A �ِزن ا"��ل رزا�           


ردّ � A1�/ ر

' "ر�+:  

�� �ِ )���A �زن ا"�ــــــ�ل رزا�	               و
<وق "ِ أ�� ّ�"  ـــــــــل��ل ا

رد +�, ����� -�)�' �ل 
ر�� �>��

' � دّ �"ر
ر 5 �+B 'ظ�>
�4أ ، ّ
ن إ� وھذا �Aھ�� ���
ز ��
¹‟ .���"�ءH و"دان ا��راء +�, ���ّ  �� 
دلّ �ّ �i دلّ ‟  

  

  

  


د +�د ر�'‟¹‟�
ن     ص، �وزي ا
��
�ن وا�
	 +�د ا"�)ظ �� ا.A�
س ا
���  .٨ا
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��ر �ل �����ن ����ّ< أو"' اA�65ف �
��ن أ� �ّ أ    	
�>
�	 ا�
�ن ا�، �� �ن ا���درة  )قّ ��
 ّ�  .Aوة�ق وا�ِ ا��ر
	 و�4ل ا

  :ا��ـــــرزدق  )١(

, ا<6ر وا��"ّ إ�ل �
ّ  ��+ر �دوي ا�ز+	M ، ت أو�ن 3م ��ن(� �� �
و��ن ، ظ'�<أ��و�' �دو

ب ار/
ق���ذا �راه 5
��زم اد
��"	 ا�زا	 �ل 
�"م +�, ، ��ره و/<� +�, ا�6-	 وم 
"د ا

�م ا��+ر ��<�
	 و/د ا�ّ ، , ذك 
�"�وز /وا�
ن ا��ر ا���ورةإوھو ، �و4و+'  ���د��ع

	 وا���و
	 وا�����/4	 ��
�
	�راھ� �� �ز+��' ا/A6 ، ّ���� إب �� +�ط<�' و��و '-A6


ت ��و'5ّ إذك ���5د ���س �روز ا��ط<	 +�ده ، ن �� ر.���' و�����'و���وّ �  : �� �دح آل ا

 �ِ
  ـــــــل�م ا"��ل ا�3ّ ��ـوا             �رزوا ��Bّ ذا ا)ْ إــــــــH و"ون �
ت �"��ِ 

  ‟¹‟ .و ا�داھ�	 4�ف ا��ط<	 , ا��وّ إ� �� �واھم �
��د ا��+ر �ّ أ

  

 :�ر�ــــــــــــــــــر  )٢(

ر�3ء، وھو ��+ر �ن ا�<وس ذات اط�H ا��+م ار/
ق�� 	
ذا و�ق �� ا�وا/ف ا��ط< ،
6
�ل، ����ط<	 ھ� ���H �ل �k �� ��ره�ذا 4�ف ، وھ� +�ده �ط�, +�, ا��ل وا

' وو-<' �"رى +�, �و3ب �
3
ره و���<إ�<�
ره ��� 4�ف 6
ه ا�ؤ3رات زّ )���' اذي 
	

�4	 ���ن ��ره �
��ب +�, ط�H و/د ا"���ت ا�، ا��ط<� 	(
�ط<	 +�د "ر
ر ا, /ر


�رف �ن �)ر A�� ر+��
"�د ���ره و5 
��د ، .�� و�Bن ا Aو�)ت إ� M
, ا�<�ف و���

ل ��ره �
��A  �� ��و	 ���دّ ، ��<رزدق�

ر و�� 6ّ< ، ����داد /-�1ده �ل ��� 	/��	 و

 	
<ظ ,�

�، �ذة �"��ب او4وح6ّ أو�و�'  :��س ذك �� /و

  �6ط<�ك 
��رزدق �ن +ــــــلِ ا��ء +�
�ـــم        )�, �ت �ن ا�ّ � ا�-�ْ إ�ّ 

  

  

  

  ��-ــّرف ‟¹‟
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/در �ن ا<رزدق أ ھو��	 و)
��� �ن ا-ّ أم 
��م ، �	��ن ��+ر اط�H وا��ط<	 ا��دّ�  نْ إو"ر
ر و
  :��و' ���	 ��' �دّ أ�� ��ض ا�Aم و

4
ض ا��<لا���ء �ُ أ6زى اذي ��ك (  "����         و��, ���ءك �� ا

  :��/�4 ا<رزدق )
ن /�ل�ُ 

  


�� د+��1' أ+ز وأطــــــــــــــول نّ إ  �        ��  ‟¹‟ اذي ��ك ا��ــــــــ�ء ��, 

  

  :��ـــن ا��ــــرزدق و�ـــــر�ر*

ا�<�ت ا�رب +�, ان ا<رزدق و"ر
را �ن ا��ر اھل اA�5م وا��6<وا �� ��د
م : /�ل ا5-���
 ّدم�� و
)�Nّ ، 	 ��ر +��ّ أ	 و"ر
ر ��ر �6-ّ أا<رزدق : ���ن �Aم 
�ول ، �ل ����� +�, ا65ر


��رّ/ أ<� ' ���ّ <�ظ� وا/�ّ أ���' أو، �3ر �ن -�)�' �� ��ون ا��رأ' ��ن �ّ أ"ر
ر �� '   ّ
�� و��ن د
�>
>+ .  

��ر �ن "ر
ر وا<رزدق و
وا-ل و/و' /�ل ا<رزدق �
�� �دح �
' أ��رأ
ت : و/�ل �6د �ن ��3وم

ن ��

ن وھ"� /���
�/:  

  ل دارمآ ار�وع ھ"و� آل 
َ �     ��َ ھَ 
دُ +"A إذ ���"� +�ِ  تُ �ْ +"ِ 

	>

دھ� ��� )���� ���
 ، ْ
  :ر��	أ�� ھ"� �
' و/�ل "ر
ر �


ث و نّ إ��
ث �رّ أــــ'    و�ّ أا<رزدق وا��  �� ا��ــــ�ر �� ا


م �� A3ث ����ت �� ھ"� �
�ن ��+ر ��+را /���: و/�ل "ر
ر��د ھ"وت ا :  


ـــم      و�� ا� ؤمُ ُ  لُ �زِ 
َ  Aبِ -ْ �ن ا� � ُ

ــمر)�م ��  ‟¹‟ �6ق وا

  

  

  

  

  .٨١٢ص     �٣"�د، .���ا�، ا�و ا<رج ا�-<�ھ���‟¹‟
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��� +�د�م 
ّ أ: ا
�' ���ت ' +"��� ظر�' وروأ�د أ� �ن ��� +را�
ّ أرأ
ت : �ن �Aماو/�ل �)�د    
  ، �� .�ب "ر
رو�� ��ّ ) �6ر و�د
M وھ"�ء و��
ب: (ر��	 أ�
وت ا��ر : ��ر؟  /�لأ

   :ـــر&�ل �0 ا��*ـــــــ*    

  ��ـــ�م .4َ �ُ ��ّ �س ا�ّ  تَ �ْ �
م      )�ِ و �َ ك ��َ ت +�
ْ ـــ�َ 4َ ذا .َ إ 

  :ـــــJ و�0 ا��د�1 &و�*  

 ْ�  راحِ  طـونَ �
ن �ُ �َ دى ا�َ �ْ أط�
�      وب ا�َ ر �ن ر�ِ �م 6
ْ أ

  :و�0 ا���ـــــــــــــ�ء * 


ْ ــــك �ن �ُ �ّ إرف اطq  ضّ ��ُ � َ� A�      ـــ�ت و5 �ِ �ْ � �َ� �ً �ْ ر�A  

 * ّ�  :%ـــــــــــــــ�ب وا�

م 
ُ  �� 3مّ ور     /���ْ ر��� )ُ ا�� �� طَ  
ونَ ا�ُ  نّ إ ( ِ
 ْ�/ ��
 Aَ¹‟  �ــــ�‟  

        ّ���
�	 �<�رس وھو 
���ل ا���ن ا: �ل ـــذ ��H �� +��ره "��	 و-
�)� ��إزار/	 ب ذات 


ك �إ"��+	 �ن ا�رب �)���وا : �واــــ��ھذا؟ / ْB�� م�� ا��6<�� �� "ر
ر إ�ّ : �واـــذن 
:  �لـــ��، �
رو/د ر4
�� �)�م ا�، 6ر��ر �ن ا`أ)دھ�� أ نّ أ� 
ز+م ��ل �ر
ق ��ّ ، وا<رزدق

�B ّ� زّ أرد�م أ�م�

ن �����م +�, �ن دّ أ� و��ّ ، )�م �
����أ/� "�د�� ن ن ��ر4و�� �ذ
ن ا
+رب 
�-رون ����ر  م�م /و�ّ iزار/	 �+�
�م ���، 
�ون +�
' ���ل "ر
ر و���ل ا<رزدق


��ريّ  "�ء ����ّ . و
�وون �
' ا)ق
' إ�6رج ، , ا���رزةإود+�  ا�د 6رج +�
دة �ن ھAل ا
 ّ����ك 2 إ5ّ  :�ل ' ـــــــ��، بر"ل �ن +��ر اB� دة
�+ �

�6ر��� +ن �أ  kك +�'أB� ،

�ر�ت ا�رآن وا<�' أ)ك 2 /�ّ : ل�ــــــــم ا<رزدق؟ /أ��ر أ"ر
ر أ: �لـــــــ/، �ل: �لـــــ/
��� +ن ا��ر Bك�ّ إو�� ��
  :اذي 
�ول �نْ : �لــــــــ��. � ���"ر�� �� ذك ور4

  ‟²”  دارُ �ُ  تٍ ر�وْ 4ْ ا�"�ر �)َ  
�د �طو���     ط�ّ راد �H ا�ِ وطوى اطّ 


ن��ر ارّ أھذا : /ــــــ�ل. "ر
ر: ��ــــــــــ�ل �" .  

  

  

  .٨١٣ص     �٣"�د، .���ا�، ����-<ا�و ا<رج ا� ‟¹‟

  .١٧١ص،     �رح د
وان "ر
ر، �)�د +�د 2 ا-�وي‟²”
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ت ��ّ : و/ــــــــــ�ل �)�د �ن �Aم   Bر؟ /ــــــــــ�ل�

�� +ن ا<رزد و"ر����ن "ر
ر : �را ا
 ُ
  ‟¹‟.ل "ر
را +�
')�ن 4رو�� �ن ا��ر 5
)���� ا<رزدق و/د  �4ّ 


ب ا<-)�ء�ّ i-ف ���وب ا<رزدق ا�ّ أ أنّ  �-�ف ا�ول�ن اW' �ّ أ+�,    ، ' ��ن -ورة ���
  : �	 �<ردا�' )�, /
ـــــل <�ظ' و�َ أ�ن ��راء ا"�ھ�
	 �� �-�)�' و"زا�' و.را�	 

  ‟²” . )) �ـــوC  ا��رزدق �ذھب �Pث ا�� ـــ�(( 

    ّ
�ل ��+ر 6-و- ,��
�ل ����� ر-
ده �، زا�' و�-��'�' و��
ّ و�� �ل ھذا  ,��
 ��
 ّ�6
  . ��' �� )�ل ا��راء ا��د+
نإد ا��ري اذي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٨٢٩ص       �٣"�د، ا5.���، ا�و ا<رج ا5-<�ھ��� ‟¹‟

  .١٦٥ص    ا)�د )�ن از
�ت ��ر
[ ا5دب ا�ر��   ‟²”
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  الخــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  

  
  

  



  
 

  :ا�*ـــــــــــــــ����

  :ادرا�	 �ت بّ , �"�و+	 �ن ا���N1 �3ّ إ�6-�� �� ���
	 ھذا ا�)ث  

��ر و ا��راء اھ����� ��
را  -     �� 	
+وى �م 5+���دھم +�
�م �� ادّ ، �د اھ�م �6<�ء ��� أ�
ا��ر  دّ و/د +ُ . و�"���مو�ن 3م ظ�رت -ور ھذا ا5ھ���م �� /-ورھم ، وإ/��	 د+�1م دو��م

+��د +�, ا�"�ء Wھ��	 ا�دو و�ن ھذا اذا ، �
	 �Aح �ل �ر
ق �وا"�	 ا6-مأ�� +-ر ��� 

��� ظ�ر ون ���راء ذك ا�-ر ���دل �
' )) ا���1ـــض (( 6ر �ن ا��ر ھو آا�"�ء ا

 ّ�  .��ب +�, �)و ��
�رف �ن /�ل �)ور ھذا ا<نا

      - 1���
ب ا�ّ �م ا�����ت �� أو/د ، �وي ���ل ��
رض �� ا�-ر ا���+ت ا�� ���ر
	 ا
  .    ا������� �ل ��+ر

وم 
�ن ا�"�ء +�د ا�رب �� ا+���ر ، ���زاءدب واWدب .���1 
-ور +�ط<	 ا�أا�"�ء  -    
Wا ّ��  .  4دادھ�Bوو-�' � ' �-ل ا�رء �ن �"�وع ا�6ق ا)�ّ �)�ش 


4	 ھ� -     ��
' و
��ب �6ر 6-�' ھ"�ء ا�+ ��

��ض ����� 'و��ون ، /-
دة 6-م 
 U

4	 �ن �)ر ا6-م و+�, رو���وي ���ب ا��)داث .رض ا���1ض �� ا�-ر ا�أو�ن ، ��ا


	 ا�ر�
	 و)�"	 ا��س او�طور ، -��ع آ�ذاكدب �� ا��م )ر�	 اھو �64ّ ���, �وع �ن إ
سّ  	���3  .  ا<راغ ا��1ل �� )
���م ا


ث ا�"����: ھم  �رز �ط�)�	 ھذا ا<نأ -     ��د ذك ا�-ر �� �َ +ُ  نّ أ.
ر ، ارا+�، ا
 ُ�   .6طل�"ر
ر وا<رزدق و ا: �ون �دّ ا���1ض ھم ا��راء ا3A3	 ا


ّ ���ت ا���1ض ا� -    �� 	4�� 	

�ء ا�ر
ب �ن إ��د ��+د �)و�� �� ، 		 �6-ّ �و( ّ��	 و5 ا
 '
��ن ا<رزدق اذي /
ل � ,�+ ��
� ) 	��و5 ��ره ذھب �3ث ا(.    

رف "ده -�-�	 ����داء ا���ت �ن آ���1ن �� �ن ��� ��
م +ُ  ��ن ا<رزدق �ن �رع /ويّ  -     
	
ُ ، ا"�ھ� ,�( �ّ   .  -�' ��د .�ب �� ��ره .رض ا<6رBر ا<رزدق �<6ْ ب ��)
� ا�ؤودات وِ


ر�ّ أ -  �� B�� ر ��د
��ن -)
M او"دان �ط�وع �-
M ا�U  ' �بّ �ّ أ.
ر ، 
ر+, إ�ل /و�' ا� "ر
  .   ا�ر
)	 +�, ا��ر

ول ���/4	 ھ� ا�� ���ت �
ن أ���د ���ت ، )ول ����ل /��
	، �و
	�دأت /-	 ا���1ض ا� -    

ر�' ���"�ء �ن ��د ��رض ھذا ا���' .�ّ إ"ر
ر و�
ن ��+ر ��
' "ر
ر  �ردّ 6
ر ' و�+

    .6رون �� ��ك ا���/�4تآل ��دھ� ��راء و�د6ّ 

  

-٧٥ -    



  
 

  


��� �� ا��د ا��و���ب ا� -      � ل ا�"�ء �ن �نo ��د �)وّ ، د �ذاھ�'�وي و��دe <)�ل ا�"�ء ا

  .ا���1ض "ر
ر و ا<رزدق +ريْ �� دا1م ����ر +�, 
ديْ  , فّ إH ���طU  و/��ّ 


رھ� �ن /-�1د ا���1ض +�, ) ��ء اذي ��ك ا�ّ  إنّ ( ا���رت /-
دة ا<رزدق  -     ��
 ْ
��د ��ن �-
ب  ا���1ض ��ر ا"���+� ا��زعِ  و�نّ ، ن ھ�� ا�"�ء وا<6ر
ن ��ر
ّ .ر4

6
�ل �
' ��در ���وم
��� ��ن ��ّ ، ا��
' ا� '
  . و�رط ا����

     - Wا 	

و�ن ��)-���ب ��5
��ب ' ا�)ر ا��ّ �) ا���ل ( �
ت +�, �)ر دة ��د �ُ 
��ع �ذه ا
 ّ
  . ���ر ا���1ضأم �
' /-�1د و
�ون �)را ��ظَ  ��Bوا��ور
	 وھذا ��أھّ  	ا�"�رب ا��ر

"ر
ر  -      ���4
ِ ( �����ل /-
دة ا<رزدق �"د �� Uد��� "ر
ر +�,  ھ� /-
دة ردّ ) 
�ر �ن ا
	�������دھ� +�
' ط��� �� ا<وز �� ھذا إ<رزدق وا/�م �
�� ���ض ����� ، /-
دة ا<رزدق ا

 ّ-  . راع ا��ريّ ا

     -  ّ

دة ا<رزدق ���دّ  ز ��
4	 "ر
ر +�,و���-/ ّ
	 و��ط���� اط��� و��ذا /��ت ���� ا�ز
6
�ل  نّ و�. ا�زل وا<6ر وا�"�ء: .راض 3A3	 ھ� أ+�, 4
ق ��

�ق ��ر ا���1ض �


ّ �ور -و����-ره �ن ��
� 	i ّن  ّ�
دة �ُ ا-�
' .�ب +�, ا��	�
�(  .ر�' �ن ا

��د ، +�, �ن 
��/4' ��<س اوزن وا�)ر ��ر ا���1ض 
��زم �
' ا��+ر ��ردّ  نّ أو���  -     
  ).ـــــــ��لا�ــــ( "�ءت /-
دة "ر
ر +�, �<س وزن ا<رزدق و+�, ا�)ر ذا�' وھو 

<رزدق ، �4لأ��� 
ّ أھل اA�5م وا��6<وا �� أ��ر أ<�ت ا�رب +�, ا<رزدق و"ر
ر ا�ّ  -     ��
��و ��+ر �ن ا�<وس �� "ر
ر أ<�ظ' أ��و�' �دوي �� �)ت أ��ن  ا�ز+	 و�ن 3مّ  ��+ر �دويّ 

 ّ��. Hب +ن ط����

�رف �ن �)رو��Bّ  ذات اط�H ا��+م ���ن ��ره  A�� ' .  

      -  Uو�� �ل  Uل� ,��
�لU ، �'از�' و��
ّ ��+ر 6-و-
ّ  ھذا  ,��
�ري ه ا�ّ ����� ر-
دَ  ��� 
 ّ�6
  .��' �� )�ل ا��راء ا<ط�)�	اد اذي 
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  رادــــــــــقائمة المص

  راجعـــــــــــوالم

  
  



  
 

  :وا��را�ـV &���ـــــــــ� ا��(ـــــــــ�در

  

  .ا�رآن ا�ــــــــــــــر
م * 

١ -  	1
  .م2005   2���ن   ط، دار ا��ر�	 ، )�دو طّ��س: �رح ،د
وا�'، ا)ط

�)�د أ)�د :�)�
ق، 	 و ا�دبــــــا�ــــ��ل �� ا��، د�و ا���س �)�د �ن 
ز
د ا��رّ أ  - ٢

��ط�H و ا��ر،ادا 	                                                              .م١٩١٧     ٣ط،�ؤ��	 ار��

"�	 �ن ا�د��ء: �)�
ق و إ�راف،  ا�.ــــــــــ���، أ�و ا<رج ا�-<����  -3 ،���3دار ، ا�"�د ا

	���3  .م1981    5ط     �
روت، ا

، "��رة أ���ر ا�رب �� ا)�ھ�
	 و اA�5م، أ�و ز
د �)�د ا�ن أ�� ا6ّط�ب ا�ر��  - ٤ 

H
   .م1981   ط.دا��ھرة  ، ��4	 �-ر �ط�H و ا��ر و ا�وز


روا�� ا�زدي  - ٥ �  2ا��دة �� �)��ن ا��ر وآدا�' و ��ده ج، أ�و +�� ا)�ن ا�ن ر�
ق ا


د)�)�د �: �)�
ق�(
ل ���ر، 
� اد
ن +�د ا"  .م1981    5ط���ن      ، دار ا

 ٦ -  ���)�د �ؤاد +�د : و4�'،  7ا��د ا<ر
د ج، أ�و +�ر  أ)�د ا�ن �)�د ا�ن +�د ر�' ا��د

  .م 1973  ط.ددار ا��ب    ا��ھرة  ، +�د ا��/� و �)�د +�د ا�ّط�ب


ب:�)�
ق، ا�ـــــروض���ب ، +��3ن ا�ن "���و ا<�M أ  - ٧  �دار ا��م  ا�و
ت ، أ)�د �وزي ا

  .م١٩٨٩    ٢ط

"�	 �ن ا�د��ء:  �)�
ق وإ�راف،.ــــــــــــ��� ا�، �و ا<رج ا�-<����أ  - ٨   ،���3، ا�"�د ا


روت  ط�  	���3  .م١٩٨١  ٢دار ا

دار -�در ، �"�د ا���Hا، �ـــــ�ن ا�رب،أ�و ا<4ل "��ل اد
ن ا�ن ��رم ا�ن ��ظور  -9 

  .م١٩٩٤   �٣
روت ط
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لجنة التحقيق في الدار ،  شـــــرح المعلقـــــــــــات،  عبيد اهللا الحسين ابن أحمد الزوزي أبو  - ١٠

                                                                   .م١٩٩٢ ط .د  العالمية  بيروت

خليل : وضع حواشيه،  ٢ــــــرزدق جر و الفـــــشـــــرح نقائض جري، ىر بن المثنّ معمَ بو عبيدة أ  - ١١

 .م١٩٩٨   ١لبنان  ط، دار الكتب العلمية، عمران المنصور

مطبعة مصطفى ، عبد السالم محمد هارون: شرح، الحيـــــــــــوان، أبوعثمان ابن بحر الجاحظ  - ١٢

  .م1965  2مصر   ط، البابي الحلبي و أوالده

، دار الكتب العلمية، أحمد حسين بسج: شرح  2ديــــوان المعـــاني ج، أبو هالل العسكري  -١٣ 

  . م1994   1لبنان    ط

  2مكتبة النهضة المصرية     ط، تــــــــــاريخ النقائض في الشعر العربي، ايبأحمد الشّ   - ١٤

  .م1954

  .ت.د  القاهرة، دار نهضة مصر  للطبع و النشر، العربياريخ األدب ـــت، أحمد حسن الزيات  - ١٥

 .  م2005 ط.دعمان ، المناهج للنشرر دا، األمالي في األدب االسالمي،إبتسام مرهون الصّفار  - ١٦

عين للدراسات و البحوث ، ارنـــــة في األدب االسالمي المقـــــــــــمقدم، مكي لطاهر احمدا  - ١٧

  .م1994     1القاهرة    ط ،االنسانية و االجتماعية

  .م   2009 ط.د  لبنان، دار الكتاب اللبناني ، 2شرح ديوان الفرزدق ج، إيليا الحاوي   - ١٨

، الدكتور شوقي ضيف: مراجعة،  1ج ةالعربي اللغـــة العربية بادتــــــــــــاريخ آ، زيدان جورجي - 19

  ت.د   1جامعة القاهرة  ط، دار الهالل

  1بيروت  ط، دار الجيل) األدب القديم(الجـــــامع في تاريخ األدب العربي ، الفاخوريا حنّ  - 14

  .م1986
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عالم الكتب الحديث ، نزعة الدينيةجـــــــــــــــــرير شاعر النقائض األموية و ال،خالد محمود عّزام  - 15

  .م2007   1األردن  ط، للنشر و التوزيع 

دار المعارف القاهرة ، عبد الحليم النجار: ترجمة  2األدب العربي ج تاريخ، بروكلمان كارل - 16

  .م1987  8ط

  .م1994وزارة التربية والتعليم   مصر  ، المعجم الـــــــــــــوجيز، مجّمع اللغة العربية - 17

 .م 2004  4مصر  ط، مكتبة الشروق الدولية ،المعجم الوسيــــــــــط، مجّمع اللغة العربية - 18

دار األرقم  ، عمر الطباع: تحقيق، ــــــعر و الشعــــــــراءالش،الدينوري محمد ابن مسلم ابن قتيبة  - 19

  .م 1997ط  1لبنان    

عبد السالم محمد هارون   :شرح، الهجاء و الهــــــّجاءون في الجاهلية، محمد محمد حسين - 20

  .م1947   ط.دمكتبة اآلداب بالجماميز  مصر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 21   عبد السالم محمد هارون   :�رح، ا�"�ء و ا�ّ"�ءون �� اA�Wم،  ــــــــــــــــــــــ

  .م1947  ط.دمكتبة اآلداب بالجماميز  مصر   

 ا��ھرة    ، ��	 �ط��+	 ،�� ا��د ا�د�� ا�د
م  +�د ا�رب، �-ط<, +�د ار)�ن إ�راھ
م - 22

      .م1998ط  .د

+�د 2 ا����وي و : �را"�	  ��2ر
[ آداب ا��	 ا�ر�
	 ج، �-ط<, -�دق ارا���  - 23


ري�(�
��ن ، ��دي اWا 	ھرة  ط، ������  .م1997     1ا

، دار طيبة) دراسة أسلوبية(الغــــزل في شـــــعر بشار بن برد ، عبد الباسط عبد الخالق محمود - 24

      .م2005     1مصر    ط
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�ـــــــ�ع �� ا��ر ا�ر��، +�د ار)��ن او"�  -25Wد،   ا�-(1د��ق    ط ، دارا
 .    

�6
N ا�-ري�ط��	 ، ـوان ا<رزدق�رح د
ــ ،+�د 2 ا-�وي  - 26  .�-ر، ا-�وي ��رع ا

دار ، �1ــ� �ظر
	 ا�دب �ن /�4
� ا��ر و ا�3ر �� ا��د ا�ر�� ج، +��3ن �وا��  - 27

	
���"  .م2000 ط   .دا���5در
	   ، ا��ر�	 ا

دار ا��م ) �ن �ط�H ا"�ھ�
	 إ, ��وط اد	 ا��و
	(��ر
[ ا�دب ا�ر��، +�ر �روخ  - 28


ن
A��  .م1981  �1
روت   ط، 

دار ، ��و�'  ، أ+�A'‘ أ.را4'، ا�دب ا"�ھ�� /�4
�ه، .�زي ظ�
��ت و +ر��ن ا��5ر  - 29

  .م2002   �1
روت   ط، ا<�ر ا��-ر

30 -   ّ
�
ن ، د +�د ر�'�وزي ا
��
�ن و ا�
	 +�د ا"�)ظ �� ا.A�
س ا
�������	 ا��"�و ، ا

	
  .م2005  ط .دا��ھرة  ، ا�-ر

���را"�ھ��، ��د إ���+
ل ����  - 31 	
�>	، ا�-ول ا�">  2ط،  ا��ھرة، ����	 .ر
ب ا

  .م1982

  .م  1987 8ط، ا��ھرة، دار ا���رف، ا�طور و ا�"د
د �� ا��ر ا��وي، �و/� 4
ف - 32

دار ،����	 ادرا��ت ا�د�
	،ا��را<ن و�ذاھ�' �� ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 33

  .م 1987 11ط، ا��ھرة،ا���رف

دار ا���رف ، )ا�-ر ا"�ھ��(��ر
[ ا�دب ا�ر��، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 34

 .م2003   24ا��ھرة  ط

�ر����ر
[ ا�دب ا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 35)��A�5ر ا-�دار ا���رف ، )ا

 .م2002   24ا��ھرة  ط


د /-ّ  - 36دار ا��وم �ط��+	 و ، د
وان +�د 2 ا�ن روا)' و درا�	 �� �
ر�' و ��ره، �بو

  .م1981    1ار
�ض    ط، ا��ر
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  :ا�ر%ـــــ��ل ا������    

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير) دراسة تداولية(الحجاج في شعر النقائض، مكلي شامة  -1

 . م2009تيزي وزو  ، جامعة مولود معمري 

 :ا���ــFت و ا�دور��ت   

�"�	 ذي ، ���1ض "ر
ر و ا<رزدق �� ظل ا���و�
	 ا���ر�	، +�د اوا)د ز
�رة ا���در  -     1

  .م�2008"�د ارا�H        ا، 1ا�دد، ��
	 ا`داب، /�ر


ن ، ) �ن ا�6ر
	 �� ��ر "ر
ر: (�)�4رة ، أ�ور )�
دو +�� �
�وان -      2����
	 ا��

  ."���	 +�د ا��ك +�د ا�ز
ز، �)��ظ	 "دة
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  �0ـــــــرس      

  ا��و;و�ـــــــ�ت  
  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  :�0رس ا��و;و��ت   

  اXھـــــداء

  و�ر�0ن�#ر 

  ج____ أ ...................................................................... ��ــــــد��

  ٤ ........................................................................�د*ـــــــل

  ٥........................&��� ودور ا���ر ا������ �0 ا��(ر ا:�وي_ أ     

  ٦.........................ا�����ض �0 ا��(ر ا:�ـــــــــوي ��وع 0نّ _ ب     

  

  ا��(ل ا:ول 

  �0 ��ـر�ف 0ّ�ْ� ا���ـــ�ء وا�����ض

  : ف ا���ــــ�ءـــ�0 ��ر�*   

  ٨.........................................................ــــــ�ـــ� ) أ           

  ٩..............................*(��(J ھمّ أا(ط��F و �Jر���)ب           

   ٩.............................د�� � رض ا���ـــ�ءـوم ا:ـا����)ج           

  ١١ ...................................���ـــــن ا���%�ـــــــ�(��ت و��ول ا���ّ 

�وع ا���ــــ�ء أ:  

  ١٣...............................................ا����ء ا��*(�) أ           

  ١٤...............................................ا����ء ا�%��%�) ب          

  ١٥..............................................ا����ء ا�د��ــــ� ) ج          

  �رز 0ط���� ھذا ا��ن       أا��(ر ا���ھ�� و%��ب و��وع ا����ء �0 أ

  ١٧...................%��ب و��وع ا����ء �0 ا��(ر ا���ھ��أ) أ          

    ١٨..................ا��طــــــ���  ���KـــــــــــــــــــJ و����ــــJ ) ب         
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��ــــــــــــــــ�ذج �ـــن ��ــــــره) ج         ..............................١٩  

  :�0 ��ر�ـــف ا���ــــ��ض *

   ٢٠..........................................................� ـــــــــ�) أ       

  ٢٠.............................ا�����ض ا����وم اC(ط��F ��نّ ) ب      

    ٢١.........�ويأ%��ب وظروف ا%��داث Nرض ا�����ض �0 ا��(ر ا:

  ٢٣ ....................................&��� ا�����ــــــض ا:�و�ـــــــــــــــ� 

  �رز ��راء ا�����ض ا:�و�ـــــــــ�  أ

  ٢٥................................................���ث ا�������ا�) أ       

  ٢٥.................................................ــــــــــــ�ا�ــا�رّ ) ب      

  ٢٦.................................................ا:*ــــــــــــــطل) ج      

���ذج �ن ��ر ا:*طل ..................................................٢٧  

���Pا��(ل ا�  

  ا�����ض �0 ا��(ر ا:�وي  ���ھ�ر 0نّ 

  ا��ــــــــرزدق*

��J�K و��ــــــ��J ) أ    ................................................. ٢٩  

  ٣٠...................................................�*(�ــــــــــــ�J) ب   

�%�ـــــــــJ) ج    J�%�..................................................٣١  

���ذج �ن �ــ�ره ) د     

                                           ٣٣................................�ن ��ر ا��رزدق �0 ا��دح_ ١        

  ٣٣................................#ـــــــــوى�ن ��ره �0 ا��ّ _ ٢        

  ٣٤.................................�ن ��ــــــره �0 ا��ــــــ*ر_ ٣        
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  ٣٤................................�ن ��ر ا��رزدق �0 ا�و(ـف_ ٤        

        ٥ _J�P٣٤..................................�ن ��ر ا��رزدق �0 �را   

   ٣٥....................................�ة�ذھب ا��رزدق �0 ا���ــــــــــ        

   �ر�ـــــــــــــــــر *

  ٣٧....................................................ــــ��J ـ��J�K و��ــ) أ    

  ٣٨.....................................................ــ�Jـ�*(�ــــــــــ) ب   

�%ـــــــب �ر�ــــر) ج   ....................................................٤٠  

���ذج �ن �ــ�ره ) د      

                                      ٤١............................... دحـــــــــ�ن ��ر �ر�ر �0 ا��_ ١       

  ٤١................................رــــــــــ�ن ��ر �ر�ر �0 ا��*_ ٢       

  ٤٢...............................�ن ��ره �0 ا��%�ب وا�و(ف _ ٣       

  ٤٢...............................#وىــ�ن ��ره �0 ا����ب وا��_ ٤       

       ٥ _�Pـــــــ�ن ��ر �ر�ر �0 �راJ.................................٤٢  

  ٤٣...................................�ةـــــــــــــــ�ذھب �ر�ر �0 ا���        

        ٤٥......................%��ب ��وب ا��رب ا�#F��� ��ن �ر�ر وا��رزدقأ

  ٤٧.......................�ـــــــــويا%����ل ا����ء ا�%��%� �0 ا��(ر ا:

�د ا��رزدق و�ر�ر �����ـــــــضإ��ّول ا����ء  R�......................٤٩        
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�Pثا��(ل ا��  

  ا�*(��ـــص ا����� ��ـــ�ر ا�����ــض

  &(�ــــدة ا��رزدق * 

  ٥٢................................رزدقــــــــــــــــــ�ن &(�ـــــدة ا��) أ    

  ٥٣................................�;�ون ا:���ت و�رح ��ردا���) ب    

  ٥٦..................................�ـــــورا����ّ ـــــــل ا�(ــــــــ����) ج    

                                 ٥٨.................................����ّ ــــــــ� ا���ــــــــــــ����ل ا�� ) د    

���ــــــــــــ���� ا�����Xل ا:) ھـ    ��٥٩....................................  

 *�;���  &(�ـــدة �ر�ر ا�

  ٦١...................................��;�ر ا��ّ ــــــــ�ن &(�دة �ر�) أ     

  ٦٣...............................�;�ون ا:���ت و�رح ��ردا���) ب    

  ٦٥....................................�ـــــــــــــــ����ل ا�(ور ا����ّ ) ج    

  ٦٧..................................� ���ّ ــــــــــــــــ����ل ا�� � ا���) د    

��� ــــــــــــــ����ل ا:���� ا�C) ھـ   ��٦٩.................................  

 ّ��رْي ا���� ��  ٧٠..................................ضــــــــ���درا%� ���ر

                                         ٧٢........................................��ـــــــن ا��ــــــرزدق و�ــــــر�ر

  ٧٥.......................................................ا�*��ـــــــــــــــــ�� 

   ٧٧..........................................� ا��(�در وا��را�ــV &���ــــــ

  ٨٢ ..........................................�0ــــــرس ا��و;ـــــــــو��ت

  

-٨٥ -  


