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ي أثر  هذا البحثُ  ِدؼُ َيهْ : الُمَمخَّص ػْعِر إلى َتَقصِّ ََِة الػذُُّووِب ِيػي الشِّ ُعور ِبَوْطػ الشُّ
ػػػُعور  دِ ْصػػػرَ بِ وُيْعَوػػػى ، يمسػػػايّ  مػػػف موظػػػور ديوػػػّي واسػػػّي ا تمػػػ  يّ  اأَلْوَدُلِسػػػيِّ  الشُّ

ًحػػ  بػػ رًزا مَ مْ بوصػػام مَ ، الُمػػْزِمف الوػػ ت  مػػف التقصػػير يػػي ايلتػػزاـ الػػديويّ  بِ وْ ب لػػذ  
 وكػػػ ف لػػػم كبيػػُر اأَلثَػػػِر يػػػي ُسػػػُموِكِهـ، سلُ دَ ْوػػػى شػػعراا األَ لػػػد -بوضػػػوٍح  -َتَ م ػػى 
 . ـْ هِ رِ عْ وشِ 

 الصػػػراعو ، ب لشػػػ  ر األودلسػػػيّ  دُّ بِ تَ ْسػػػالتػػػي تَ ال الح لػػػال ايواع لي ػػػ زُ رِ ْبػػػويُ 
ػْرِؽ َأْمػ، يعيشػم الػذي الواسػيّ  ََ  ـدَ الو ػ يػي ح لػال واسػم رغبػ ت بػيف، ر ِديوِػيّ ِإثْػَر 
  .مُ اتُ وَ هَ شَ  مُ كَ م  مَ تَ تَ   ودم   يةبَ الالمُ  وح لال، ساْ الو   العَ ا َ رَ ومُ 

ُعورَ ِإف    ـٌ لِ ؤْ مُ  إحس ٌس وهو ، البَ ك  رَ المُ  الاألَالقي   العواطؼمف ب لذ ْوِب  الشُّ
مػف  وفَ يُّ ِسػاْ الو   األطبػ اُ ه د  وقػد َ ػ، دِ رْ الاَػ يرِ مِ ضَ بِ  طُ بِ تَ رْ ال تَ بال شَصي  رِ  ْ تَ  مف  و بعٌ 

الػػػذي ُيَعب ػػػُر  وػػػم ، َكيُّػػػؼوأكػػػدوا أوػػػم يػػػؤدي إلػػػى ُسػػػوا الت  ، الايضػػػطراب ت الواسػػػي  
 .ال بَ  حِ صَ مُ َمَرِضي ال ال واسي   اضٍ رَ  ْ بََ 

، م  ًي لمتاكُّر يي حقيقال الحي ة الذووبِ  اَ بْ  ِ شعراُا األودلِس  ؿَ عَ لقد  َ 
َب بِ ، رِ مْ العُ  اتِ وَ وَ وا سَ دُ صَ ورَ  ُروا َ َمى َذَه ِب الش   ُروا ُقُدوـَ الَموِت .واْوَتظَ ، وَتَحس 

ػػ األودلسػػي ال  يػػي قصػػ لد المػػديو الوبػػويّ  وبِ وُ الػػذُّ  ةِ ََ ْطػػوَ بِ  ورُ عُ وقػػد َتَ م ػػى الشُّ
  ا الواس .ثَ ورِ ، يي قص لد الزهد ـ  ثُ ، َ ّص   مى وحوٍ 
وَرَصػػػَد التمهيػػػد   ، مب حػػػث َو تمػػػال أربعػػػالوقػػػد َتَضػػػم َف البحػػػُث تمهيػػػًدا و         
ػػػُعور ماهػػػـو  ػػػَرة ، ْوبِ ب لػػػذ  الشُّ ػػػُعور لوالو َظِري ػػػُ ت الُمَاسِّ وتوػػػ وؿ الَمْبَحػػػُث ، ب لػػػذ ْوبِ مشُّ
ُؿ    ْبػػػػَرةاأَلو  َِ ََِة الػػػػذُُّووبِ  ال ػػػػُعور ِبَوْطػػػػ وَ ػػػػَرَض الَمْبَحػػػػُث الث ػػػػ ِوي   ، الُمَسػػػػبَِّبال ِلمشُّ
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ََِة الػػػذُُّووبِ  ػػػُعور ِبَوْطػػػ ػػػَرات الشُّ  ر الُوقُػػػوِع ِيػػػي آثَػػػ   ثُ  ِلػػػالث   ثُ َحػػػبْ وَرَصػػػَد المَ ، ُمَؤشِّ
ُعوِر ِب لذ ْوِب .، الذ ْوبِ  ِايِؼ ُمْسَتَوى الشُّ َْ  وَ  َلَ  الَمْبَحُث الر اِبُع   َوَس ِلؿ َت

َراِ ٌع إلػى  وِمَحفٍ  َأف  َم  َوَزؿ ب ألودلس وأهِمه  ِمْف َبالاٍ  وقد أثبت البحثُ 
 وب .وُ الذُّ  اؼِ رَ تِ اقْ 

لتوضػػػػيو مػػػػ  يػػػػي الوصػػػػوص  وقػػػػد اْ َتَمػػػػْدُت  مػػػػى المػػػػوه  الوصػػػػاّي  
 . واْسَتَعْوُت كذلؾ ب لموه  الواسيّ ، ـ  م لي اليَ قِ  فْ ال مِ ي  رِ عْ الشِّ 

ُعوُر ِب لذ ْوبِ  الَكِمَماُت الِمْفتَاِحيَّة : ْعُر اأَلْوَدُلِسيُّ ، الشُّ  الَمَداِلُو الو َبِوي اُل .، الشِّ
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Abstract:This research aims to investigate the impact of the 

feeling of sin in Andalusian poetry from a socio-

philosophical socio-psychological religious perspective, 

and is concerned with monitoring the chronic guilt resulting 

from the failure of religious commitment, as a clearly 

visible feature of andalusian poets, and has had a 

significant impact on their behavior and poetry. 

It highlights the emotional situation that the 

Andalusian poet is in, and the psychological conflict he is 

experiencing, following the breach of a religious order, 

between the desires of himself in the state of remorse and 

self-revision, and the state of indifference when he has his 

desires . 

The guilt of complex moral emotions, a painful 

feeling stemming from a personal experience associated 

with the conscience of the individual, has been prepared by 

psychiatrists as one of the mental disorders, and confirmed 

that it leads to maladaptation, which is expressed by 

accompanying psychiatric symptoms. 

The poets of Andalusia have made the burden of sins 

a room to think about the reality of life, observe the years 

of life, feel the youth go, and wait for death to come. 

The feeling of sin was manifested in the Andalusian 

prophetic praise poems in particular, and then in the poems 

of asceticism and self-inheritance. 

        The research included a prelude, four investigations 

and a conclusion, and the monitoring of the boot: the 

concept of guilt, the interpreted theories of guilt, the first 

topic: the experience causing the feeling of the burden of 

sins, the presentation of the second research: indicators of 
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feeling the weight of sins, the monitoring of the third 

thesis: the effects of falling in guilt, and the treatment of the 

fourth thesis: means of reducing the level of guilt. 

The research has shown that all the afflictions and 

tribulations that have happened in Andalusia and its people 

are due to the commission of sins. 

It has relied on the descriptive approach to clarify the 

aesthetic values of the poetic texts, and has also used the 

psychological approach. 

Key words: The Feeling of guilt, Andalusian poetry, 

Prophetic praises. 
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ػػُعورُ   ُص مُّ ََ الػػػت   بُ عُ ْصػػػويَ ، دِ رْ الاَػػ ىمَػػػ َ  رُ يطِ َسػػيُ ألػػػيـ  إحسػػ ٌس ب لػػػذ ْوِب  الشُّ
ال الواسػي  ُتَسبَِّب ُسوا َتَوايُ  التي رِ   ِ شَ المَ  فَ مِ إوم ، مُ وْ مِ  ػح   د  رَ بوصػاه  ، الؽ يي الصِّ
لمعػػ يير ا تػم ا َ رَ  ػػدـ مُ  أو، بوْ اواعػ لّي ِلَمػػ  َيْشػُعُر بػػم الاَػْرُد  وػد ارتك بػػم الػذ   ؿٍ ْعػيِ 

 أو اي تم  ي ال الُمت َاؽ  ميه  .، أو األَالقي ال، الديوي ال
، َكِثيػػػًرا ِمػػػَف الَمَت ِ ػػػب ِلماَػػػْرِد الػػػذي ُيَعػػػ ِوي ِمْوهَػػػ  بَ وْ الػػػذ   رُ   ِ َشػػػمَ وُتَسػػػبُِّب 

ي إلي ضي ع الوقت وال هد   حيُث  وهو يرتكػب ، الُمْذِوُب ب يوز  ج رُ عُ شْ يَ وُتَؤدِّ
ى مػ  مَػ َ  ـَ دِ َوػ، ى الشػرِّ وَ  مػى قُػ واسػمى الَيػر يػي وَ قُ  تْ بَ م  غَ تَ   َيِإَذا هذه األ م ؿ 

ـ     مُ وْ مِ  ؼَ مَ سَ   . مِ سِ اْ وَ  الِ بَ  سَ حَ يقوـ بمُ وِمْف َث
ػ اإلوسػ فُ  رُ عُ ْشػيَ و   عَ َمػ بُ  َسػوَ تَ تَ  - التَػ وِ اَ تَ مُ   تٍ  َ رَ دَ بِػ - بِ وْ ب لػذ   يُّ وِ الس 

ػُعوُر  ؾَ ِلػذَ  ُيَعػدُّ و ،  بِ بَ سْ واألَ  يراتِ ثِ المُ    اإلثػـ   ػف عَ ِمػقْ يُ  كػي   التهذيبي ػ ضػرورةالشُّ
 مصػػػدر هػػػو ارتكبهػػػ  التػػػي  أليعػػػ ؿب دُ رْ الاَػػػ مُ قُػػػحِ مْ يُ  الػػػذي الشَصػػػيّ  التاسػػػير يػػػإف  
ُص  ميػػم َ يَشػػػُم   يوػػراه َحِزيًوػػ  يػػي كػػؿ أحوالػػم   لػػػذا ، بوْ  لػػذ  بِ  هور عُ ُشػػ الػػذي ُيػػَوغِّ

 ى َوْيؽ ثََق َيِتِم .مَ م  َ سِ اْ وَ   بِ قَ عِ يسعى لِ 
ُعورُ  َيُضُـّ و     الهَ  بِ َشػتَ ويت مُ لُ دْ تسػتود إلػى َمػ، ةدَ دِّ َعػتَ مُ  رَ   ِ شَ مَ ِب لذ ْوِب  الشُّ

َِ زْ والحُ   لَوؼي  . بِ وْ ب لذ   ورِ عُ الشُّ  مى  ؿُّ دُ ت تَ ارَ شِّ ؤَ مُ  ـدَ ي والو  زْ ف وال
ػ عالق  وَ تَ المُ  ايست  بالُ و  والسػعي ، تػراؼ ب لػذوبهػي   اي  بِ وْ  لػذ  بِ  ورعُ لمشُّ

رُ و ، ُا إلػى ُرْشػِدِه وَصػَواِبمِ رْ الَمػ حيػُث َيُعػودُ ال   وبَ لمت   ؼ الػذي الِػالز   ـِ هْ الػوَ  فَ ِمػ يَتَحػر 
 وَزي َف لم الب طؿ .، كثيًرا م  َد م

ػػ، إف  الػػذُُّووَب َداٌا ُيْشػػَتَكى ِمْوػػمُ  ِحَ  ًبػػ     بصػػاته   اُ اَ وِ م ػػاٌل ُيْرَ ػػى لهػػ  الشِّ
 إلى الُحْزف الَمْصُحوب ب ألويف . يؤدي، بِ مْ ى القَ كثيًا   م
 مشػػػ  ر مػػػف   لموق يػػػال ك ي ػػػال يعػػػ ؿاأل يػػػيابتغػػػ ا رضػػػ     فْ ِمػػػ د  ي ُبػػػو 

َ  َأْف  ؿُ ََ سْ ويَ ، هِ  دِ عَ مَ  وـِ يَ ى لِ وَ قْ ِبَزاٍد َوِيير مف الت   دَ و  زَ تَ يَ  فْ مع قؿ أَ ليوبغي و ، بِ وْ الذ  
 .َطَه َرَة الو ْاس وتزكيته  مف الَمَق ِصِد الُعْمَي     ألف   وبِ وُ الذُّ  ودَ يُ َيُاؾ   وم قُ 
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ػػيَ َأْف  الُمػػْذِوبِ و مػػى ، ِإف  َمْصػػَمَحاَل الَعْبػػِد ِيػػي َط َ ػػاِل الػػر بِّ    ـِ َكػػرُ  فْ ِمػػ جَ رُ َْ
ر   ديد فْ مِ  الَقْمبِ   ةَ يَ حَ  ؽَ قِّ حَ يُ لِ    الديويّ  عِ ازِ ِبُقو ِة الوَ ، الذُُّووبِ   –ودلٍذ   –  يَيَتَحر 

، رْمػػػى ال َ مَػػػ َ  ضِ  بِ  لقَػػػكَ  مِ يوِػػػ مػػػى دِ  َض  بِ مػػػف الشػػػعور الػػػد اِلـ ب لػػػذ ْوِب   يَػػػِإف  القَػػػ
 ا . ُ ْهدً  الَير يي َيَْؿُ  الع ليال ِلَمْف لـْ  الِ و  والاوز ب ل َ 

 : ثِ حْ البَ  اؼُ دَ ىْ أَ 
ُعور ود   طاال  ُ ى وُ دَ التعرُّؼ ِإَلى مَ  َداويػال ال ِو ْ مَ بوصاه  سِ ، ب لذ ْوبِ الشُّ

ْبػػَرة الُمَسػػبَِّبال لهػػ ، لػػدى شػػعراا األوػػدلس، ُمْزِمَوػػال َِ بػػراز ال وَ ػػْرض مبمػػث تَثيرهػػ  ، وا 
ػػػَرى، يػػػي الُمػػػْذِوب َْ وبيػػػ ف آثػػػ ر الوقػػػوع يػػػي ، وَرْصػػػد  القتهػػػ  بػػػََْ َراض َوْاِسػػػي ال ُأ

ُعور ب لذ ْوبِ وى تَ سْ يؼ مُ اِ َْ ؿ تَ  لِ سَ واإلرش د إلى وَ ، بِ وْ الذ    . الشُّ
 : ثِ حْ لبَ ا جُ يَ نْ مَ 

ال اْ َتَمػػْدُت  مػػى المػػوه  الوصػػاّي   لتوضػػيو مػػ  يػػي الوصػػوص الشػػعري  
 . واْسَتَعْوُت كذلؾ ب لموه  الواسيّ ، مف قيـ  م لي ال

وَرَصػػػَد التمهيػػػد   ، مب حػػػث َو تمػػػال أربعػػػالوقػػػد َتَضػػػم َف البحػػػُث تمهيػػػًدا و         
ػػػُعور ب لػػػذ ْوبِ ماهػػػـو  ػػػ، الشُّ ػػػُعور ب لػػػذ ْوبِ َرة والو َظِري ػػػُ ت الُمَاسِّ وتوػػػ وؿ الَمْبَحػػػُث ، لمشُّ
ُؿ    ْبػػػػَرةاأَلو  َِ ََِة الػػػػذُُّووبِ  ال ػػػػُعور ِبَوْطػػػػ وَ ػػػػَرَض الَمْبَحػػػػُث الث ػػػػ ِوي   ، الُمَسػػػػبَِّبال ِلمشُّ

ََِة الػػػذُُّووبِ  ػػػُعور ِبَوْطػػػ ػػػَرات الشُّ آثَػػػ ر الُوقُػػػوِع ِيػػػي    ثُ  ِلػػػالث   ثُ َحػػػبْ وَرَصػػػَد المَ ، ُمَؤشِّ
ُعوِر ِب لذ ْوِب .وَ  ، الذ ْوبِ  ِايِؼ ُمْسَتَوى الشُّ َْ  َلَ  الَمْبَحُث الر اِبُع   َوَس ِلؿ َت
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ُ
هِيذ

ْ
م
َ
 ت

ػػػُعورُ   يعػػػالً  رتك بػػػمي دُ رْ الاَػػػ بهػػػ  رُ عُ ْشػػػيَ  الي ػػػداَم الي ػػػواع لا ح لػػػال ب لػػػذ ْوبِ  الشُّ
ػ بهػذا حػتاظيو ، ذلؾ ُظواالحِ يُ  لـ فَ ياآلَر  ف  أَ  فْ مِ  الرغـ  مى، يلؽ ريغ  ورعُ الشُّ
 مػ   مػى آِسػؼٌ ، مُ مَػعَ يَ  ِلَمػ  - دالًمػ  -  مهمػوـٌ  يهػو   فَ يآلَػر ا ـِ ْمػ ِ  وفَ دُ   ي ػداَم
 . (ٔ) ِإْثـ فْ مِ  مارتكب

ػ، الثػواب( -وقد َواَزَف اإِلْسػالـُ بػيف َمَمَكػال الِقػَيـ )التقػوى  ات وَ هَ وَمَمَكػال الش 
 اإلوسػػػ وي الِ  ةِ رَ الاْطػػػ تَػػػْرِ يِو ِكا ػػػالِ  ب( يػػػي الػػػو ْاِس الَبَشػػػِري اِل   ُبْغَيػػػاَل قَػػػالعِ  -ور ُ ػػػ)الاُ 

 . القويمالِ 
وي ُيْبِصػػػُر الَحػػػؽ    ، َيِتيػػػُم ِيػػػي الظُُّمَمػػػ ت، الُمػػػْذِوَب كػػػ أل مىأف   والواقػػػعُ 

ػػَق اَ ، تُػػوِرُث الػػذُّؿ  ، ُظْمَمػػالٌ  الَمْعِصػػَيالَ ألف   تُْاِسػػُد و ، وُتوِقػػُع ِيػػي الَوْحَشػػالِ ، وُتوِ ػػُب الش 
، وَسواد الَوْ م، لوِّْقَمالوُوُزوؿ ا، اؿ الوِّْعَمالوَ وتؤدي إلى   زَ ، َحَي اَ ال ُتْذِهبُ و ، الَعْقؿَ 
ْزؽضِ و ، () ط  ِ ََ وسَ  ، قسػوة القمػبو ، وَضػْعؼ الَبػَدف، وَمْحػؽ الَبَركػال، يؽ الرِّ

ََ ، وَوْقػػػػص الِعْمػػػػـ، وشػػػػم تال األ ػػػػداا، ويسػػػػ د األصػػػػدق ا وَضػػػػْوؾ ، ؽْمػػػػوُبْغػػػػض ال
ػػػْهَوةِ واْسػػػِتيالا ، َع ِ مَػػػالِ ّب الُحػػػو ، وَرّد الػػػدَُّ  ا، العػػػيش يَبػػػال الر َ ػػػ ا، الش  ََ وُسػػػوا ، و

ََ ِتَمال .  ال
 ميوػػػػ  أوػػػػم َيْسػػػػُتُر  ِوَعػػػػـِ  ِ  فْ هػػػػػ( بػػػػَف ِمػػػػٕ٘٘)ت الَغػػػػزَاؿوقػػػػد ا تػػػػرؼ 

واواػػردوا   ُس الو ػػ بَ رَ هَػػلَ  تْ رَ هَػػلػػو ظَ و   ه  َسػػْترُ يوبغػػي لممػػرِا  وبٌ ُيػػ   ُ هَػػألو    وبَ وُ الػػذُّ 
َميِسروَ َعَؿ ، (ٕ) وبِ وُ ذُّ ال ِلَوْتفِ  يوُ سِ الاَ  دُ مَ البَ  ض ؽو ، ي رِ حَ ب لص    ت) اإللبيريّ  السُّ
وح ي الػػػرُّ ؤذِ التػػػي تُػػػ وبِ وُ الػػػذُّ  ؿَ ْثػػػمِ ، ـَ ْسػػػالتػػػي َتُضػػػرُّ ال ِ ، األغذي ػػػالَ  (هػػػػٛٛٗ بعػػػد
 . (ٖ)ـ سْ ؼ ال ِ عِ ضْ وتُ 

 أبػػأ أحمػػد ابػػد النزيػػز بػػف ِخَيػػَرة الُلْرُطِبػػّم المنػػرأؼ بالمنفتػػؿوَهَ ػػ  
 –يي ُقْبِو َمْوَظِرِه  –وق ؿ إوم ُيْشِبُم ، (Niebla) َلْبَمالص حب ، َحْمَداف ْبف َيْحَيي
د اـ َو ر َ َهو ـ ـُ   ألوػم َأَصػر  َ مَػى ُرُكػوِب ، َُ ي َِ ، الػذ ْوبِ وقد َلِحػَؽ بػم الَعػَذاُب الػَو

ِب الذي َسَقَط َشْعُرُه ِمْف َكْثَرِة  لَكمْ ك، وَتَس َقَط َشْعُرهُ ، وَأْكِؿ الَحَراـِ   َيَوَزؿ ِبِم الَبالا
 . (ٗ)َلْعِؽ الد ـِ 
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ػالمَّ  دنْ َسػ بػف هللا ابد دمَّ حَ مُ  أبأ حَ وَصر   بَوػم ي َيْشػُعُر  (ػهػٕٖٖت) اـحَّ
يقػػػوؿ   ، ي   مػػػف أثػػػر الػػػذووبِضػػػقَ وْ ي تَ ، بٍ  لِػػػ َ  َ  فْ ِبَمػػػ  يػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ِمػػػ

 )البسيط(
 ِبالمََّددِ  الذَّْنػبَ  َرِكْبتُ  َلمَّا َأَذاؾَ   َسَنِدي ايَ  الُلْرآفِ  َلذَّةِ  َافْ  ُأْزِاْجتُ 

(٘) َكِبِدي ُاَرى ِمنِّم َقَطَنتْ  ِلَشْيَأةٍ    َاَجاِئِبوِ  َاػفْ  َفَأْسُيأ فَ االُلرَ  َأْتُمأ
 

 ف  هػػ( أَ ٜٚ٘ت) اشػرة بػف ـاِسػاللَ  فْبػ مّ ِمػالحسػف اَ  أبأ اللاضم دَ ك  أَ و 
 يقوؿ   )المتق رب(   ، مُ  لَ حَ  تْ رَ ي  وغَ ، تيِّ  لمَ كَ  مُ تْ مَ عَ  َ  مُ وبَ وُ ذُ 

 َسيَِّئاِتم ِمػفْ  َأْجػَمعُ  َأَذِلؾَ    ِصَفاِتػم َأَحاَلتْ  َحاِلم َتَغيَّرَ 
 (ٙ)َحَياِتػم  ِفم َأْبَصْرُتوُ  َأَنا َفَيا   الَمَماتِ  َقْبؿَ  َأْخَشاهُ  ُكْنتُ  َأَما
ػل ََِة الشُّ  بِ وْ الػذ   ؿَ ْمػحَ    ألف   بِ وْ  لػذ  بِ  ورِ عُ قد َأف  ُشػَعَراُا اأَلْوػَدُلِس تحػت َوْطػ
ْكَوى . الو ْاُس   يَتْ ََربم وَتِضيُؽ ، َيُووُا بم الظ ْهر ثقيؿٌ   ب لش 

ُنأِر ِبالذَّْنِب )  :  (The Feeling of guiltأأاًل : َمْفُيأـُ الشُّ
 evolutionary) يرِ التطػػػوُّ  ساْ الػػػو    اَمػػػمَ و ُ  العػػػ ـ سِ اْ الػػػو    اُ َمػػػمَ  ُ  أَ دَ َبػػػ

psychology ) ًأو، البَ ك  رَ ػالُمػػػ العواطػػػؼ دراسػػػال وحػػػو هتمػػػ مهـا  بتحويػػػؿ  حػػػديث 
ػػ ع طاػػالك، Self - Conscious)) ب لػػذات يػْ ػػالوَ   واطػػؼ ، بِ وْ  لػػذ  بِ  ورِ عُ الشُّ
 . ( ٚ) الح  مِ مُ  الي  وِ قَ    طاالوهي 

 تَتمػؼ در ػ ت ولم، َمْشُروع غير أمًرا الُمَكم ؼ ارتك ب » وَيْعِوي الذ ْوبُ 
 َمْوِهي ػػ  كػػ ف إذا إي ذوًبػػ  الِاْعػػؿُ  ُيَعػػدُّ  الا  ػػؿ ... وي وِوي ػػال، الاعػػؿ طبيعػػال َتالؼبػػ 
ْرع يي  وم  وُيْشػَتَرطُ  ب ...اِ ػالوَ  يػي تقصيرٍ   مى مشتمالً  أو، األَالؽ أو، الش 
 وأفْ ، تيػ رهاَ يػي ُحػر ا،  ِتمِ ِلَمْسػُؤوِلي   ُمػْدِرًك  وفَ ُكػيَ  فْ أَ  الا  ػؿ إلػى الػذ ْوبِ  الِ بَ سْ وِ  يي
 . (ٛ)« استط  تم  مع ُمَتَو ِسًب  مُ ياُ مِ كْ تَ  وفَ كُ يَ 

ػػػػ الُ َمػػػػظ  وَ مُ وقػػػػد أكػػػػدت  ػػػػ ( أف  Dsm5) الاألمريكي ػػػػ الواسػػػػيّ  بِّ الطِّ  ورَ عُ الشُّ
 Obsessive) ريّ هػػػالق الوسػػػواس بااضػػػطر  رهمظػػػ مػػػف  بِ وْ  لػػػذ  بِ الُعَصػػػ ِبي 

Compulsive disorder) (ٜ ). 
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ػػُعورَ ِإف    فْ حػػث َ ػػإلػػى البالُمػػْذِوَب  َيػػْدَيعُ ، اً   َوْاِسػػي  رَ ُيَمثِّػػُؿ ِصػػِب ب لػػذ وْ  الشُّ
دُ ، مػػف هػػذا اإلحسػػ س البغػػيض ده  مػػى الػػتَمُّصِ   ِ َسػػؿ تُ  لِ َسػػوَ   ِكَيػػ فَ  الػػذي ُيهَػػدِّ

إي  آِمًو  الًذامَ  دُ  ِ إلى ح لال ايستقرار الواسّي   يال يَ  لُوُصوؿِ مف أ ؿ ا   الذ اتِ 
 .اطملو ف التوبال 

ُنأِر ِبالذَّْنِب :ثَانِ  َرُة ِلمشُّ  ًيا : النََّظِريَّاُت الُمَفسِّ
ػػُعورُ  يػػرتبطُ  يِف يػػي مرحمػػال دَ اِلػػالوَ  َيْصػػُدُر َ ػػفب لِعقَػػ ب الػػذي ب لػػذ ْوِب  الشُّ

ػػل  وَ تَػػيَ  ـ  ثُػػ، ي  ِسػػاْ ي ػػ  أـ وَ  دِ  ب مَ قَػػسػػواا أكػػ ف هػػذا العِ ، الطُُّاولػػال بعػػد ذلػػؾ  يرُ مِ ى الض 
ػػػال ، أَطػػػَ الاػػػرد فْ إِ  يتسػػػ موَقْسػػػَوًة مػػػف الَواِلػػػَديِف   يهػػػو ي  و أشػػػدُّ وهػػػ، هػػػذه الُمِهم 

ُعور ب لذ ْوبِ وُيَسم ى ِ َق ب الضمير بػ)  . (ٓٔ)( الشُّ
ُعور ب لذ ْوِب  دُّ عَ ويُ   فْ أَ  فُ ِكػمْ يُ  التػي رِ   ِ َشػالمَ  مػف –بصورة ُمْسَتِمر ة  –الشُّ

 زَ  وَ َ ػتَ  فْ وا ِ ، إلى ايضػطراب ايواعػ ليّ  يُيَؤدِّ    ِمم  لمُمْذِوب  الواسيّ  األمف دَ دِّ هَ تُ 
إلػى إيػذاا  رُ ْمػاألَ  ؿُ ِصػقػد يَ و ، َدالِػـ ِحػَدادٍ  الِ  لَػالَمْرُا َيِعيُش وكَوػم يػي حَ   رَ صَ  هُ د  حَ 
أو اإلقػػػػػداـ  مػػػػػى ايوتحػػػػػ ر ، وفُوػػػػػأو ال ُ ، أو الُمَب َلَغػػػػػال يػػػػػي ُمَح َسػػػػػَبِته ، ساْ الػػػػػو  

(Suicide) ، وَرْيض الحي ة.   
  :Psychoanalysis Theory) ) النَّْفِسمّ  التَّْحِميؿ ِريَّةَنظَ  أ(

ُمَم َرسػػػػػال اإلحسػػػػػ س  ـُ م  عَ تَ َيػػػػػ ؿَ ْاػػػػػالطِّ  ف  أَ  الواسػػػػػيّ  التحميػػػػػؿ وظريػػػػػال تؤكػػػػػد        
ػػػ وػػدم  يُ ، بوصػػام صػػػورة مػػف ُصػػَور ِ قَػػػ ب الػػذات، بِ وْ ب لػػذ   ع ْوػػػأوامػػر المَ  ؼُ  لِ ََ
 مًضػ  ب لػذ ْوِب وًرا غُ عُ َيْشػُعُر ُشػ  حيػُث  يفَ ِسػرِّ دَ والمُ   تهَػم  واألُ  اآلب ا ف  ص درةال

ػػَم إليػػم المػػوـُ  مػػف ذلػػؾ  لمَػػالص الُمْثمَػػى الوسػػيمالو ، ِبَسػػَبِبمِ  َ مَػػى ُكػػؿِّ َتَصػػرٍُّؼ ُو ِّ
ػػُعوِر   الاألَالقي ػػ ـيَ الِقػػ ؿْاػػالطِّ  وتمقػػيف، يفِ دَ اِلػػموَ السػػيطرة التوظيمي ػػال لِ  يػػي فُمػػكْ تَ الشُّ
التػػي  الاي تم  ي ػػ األيكػػ ر م مو ػػال ؿُ ثِّػػمَ يُ  الػػذي، لضػػميرا يكػػرةإلػػى  دُ وِ تَ ْسػػالتػػي تَ 
 . (ٔٔ)  ا تم  ي   مقبولال الي  قِ مُ َُ  مع يير تتضمف
ػػػُعور ب لػػػذ ْوِب ـ( إلػػػى ٜٖٜٔ)ت (Freud)يرويػػػد تطػػػّرؽ وقػػػد           بػػػر الشُّ
 األوػػػػ  بػػػػيف الواسػػػػيّ  الصػػػػراع إلػػػػى أر عػػػػمو ، الَقْهػػػػِري الِوْسػػػػَواس اْضػػػػِطَرابدراسػػػػال 
(Ego) ،األ مػػى ألوػػ وا (Superego)    وَ الهُػػ ـُ  وِ قَػػيُ  األ مػػى ي ألوػػ (Id)  واألوػػ 
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ػػػعَ يُ  فْ أَ  ؿُ  وِ َحػػػويُ ،  مًعػػػ  الواقػػػع ومبػػػدأ (Pleasure principle) ةذ  الم ػػػ مبػػػدأ ؿَ طِّ
(principle Reality)   األوػ  دِ ْقػوَ  فْ مِ  صالتَمُّ  ؿُ  وِ حَ ويُ ، بِ وْ ب لذ   األو  ييشعر 

 بِ وْ ب لػذ   إحسػ س أي ييه  يظهر ي الي  رِ هْ قَ  الي   بِ صَ  ُ  أمراض صورة يي لم األ مى
(ٕٔ)  . 

ػػُعور ِب لػذ ْوِب يتحػػتـ أف يكػوف  ي  - ػػ دًة  -وَأك ػَد أف ُ ػْزًاا َكِبيػػًرا مػف الشُّ
ُمِقػػّي هُػػوا ًيػػ  يرتبػػ ط ظُ  َُ ؽ تعمُّػػة أوديػػب )دَ ْقػػبعُ  -بشػػكؿ وثيػػؽ  -ور الضػػمير ال

 . (ٖٔ)لى الالو ي التي َتُمتُّ إ (ممِّ بَُ  يُّ بِ الص  
يػػي يظهػػر  األَالقػػيّ القمػػؽ وَأك ػػَد َأف  ، Anxiety))ؽ مَػػبتحميػػؿ القَ   ـَ قَػػوَ 

 ف مَ َضػػػػ  مػػػػى عمػػػػؿيي ذالػػػػ، ب ألوػػػػ  األ مػػػػىال َطػػػػبِ تَ رْ حبػػػػ ط المُ  قػػػػ ب حػػػػ يت اإلأ 
ػػ ػػ اآلداب أو األَػػالؽ أو تمػػعلم ا قػػواويفمػػع  يتوايػػؽوؾ الػػذي مُ السُّ  فْ إِ يَػػ   الالع م 
ػذَ َهػ ف  إِ يَػ   رهيمػع ضػم ُض  رَ َعػتَ يَ   وكً مُ ُسػاألو ( ) دُ رْ الاَ  ؾَ مَ سَ    حب ًطػإ ُيَمثِّػؿُ وؾ مُ ا السُّ

 .(ٗٔ) بِ وْ الذ   رُ   ِ شَ مَ  مُ كُ رِّ حَ تُ  ؽٍ مَ قَ  فْ مِ  مي م مُ سُ كِ عْ بم  تَ  مُ بُ  قِ عَ تُ سَ  التي،  يَ مْ العُ  ألو ه
ػػػػُعورَ  َِ  وَ َعػػػػَؿ الشُّ ػػػػُمَتَرتَِّبػػػػال  مػػػػى ا اليَ ػػػػتِ وَ Shame) ) يزْ بػػػػ ل  رو عُ لشُّ

 ي بصورة، بِ وْ ب لذ   اإلحس س ْرَ اًل مفَص ٍب  ُ  ُ  ؿُّ كُ  َيْحُ بُ  »   حيثُ (٘ٔ)بِ وْ ب لذ  
ػػػ ورِ عُ ُشػػػ بوصػػػاه   َأْكثَػػػَر اسػػػتمراًرا – بِػػػَدوِرَه  -اأَلْ ػػػَراَض  ْ َعػػػؿُ يَ  ي ال   ِمم 

 .(ٙٔ)«ُ ُقوَب ت
ػػ ح لػػال بَ وْ الػػذ   ف  إِ  ػػ هػػذا ويتمثػػؿ، ـيَ لمِقػػ وا يػػال غيػػر ؽرْ ََ ََ  إيػػذاا يػػي ؽرْ ال
 ي ْ الػوَ  مسػتوى  مػى دُ رْ الاَ  ؾُ رِ دْ يُ  وحيوم ، وايوتق ـ ةيرَ والغَ  دسَ الحَ  بدوايع اآلَريف

 اذَ هَ  مُ اكَ رَ دْ إِ  ف  إِ يَ    م تمعم يي الس لدة والتق ليد ـيَ مقِ لِ  الضَ  هِ وَ مُ  مُ عَ ايِ وَ ودَ  مِ  تِ بَ غَ رَ  ف  أَ 
 . (ٚٔ) بِ وْ ب لذ   هُ رُ عِ شْ يُ 

ػػػ وقػػػد أكػػػد يرويػػػد أف   م اِ ػػػوَ تُ التػػػي الت كِ ْشػػػأهػػػـ المُ  فْ ِمػػػ بِ وْ  لػػػذ  بِ  ورَ عُ الشُّ
 اف السع دة . دَ قْ  ميه  يُ  بُ ت  رَ تَ ويَ ، التطوُّر الحض ريّ 

ػػػػػُعور ب لػػػػػذ ْوِب ال يػػػػػي َغػػػػػ لَ بَ المُ  ف  إِ  ي إلػػػػػى تَ الشُّ وُّر َطػػػػػهػػػػػي الطريػػػػػؽ الُمػػػػػَؤدِّ
ػػػػُعورُ  ي ال الَمَرِضػػػػي ال   حيػػػػُث يسػػػػتثيرُ ِسػػػػاْ اض الو  رَ ْ ػػػػاألَ   –بطبيعتػػػػم  -ْوِب ب لػػػػذ   الشُّ

 بوصاه  ُمَداَوال .، اتالذ    بِ قَ الح  ال إلى  ِ 
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ُمأِكيَّة  :( (Behavioral Theory ب( النََّظِريَّة السُّ
ػػػ الي ػػػرِ ظَ و  ال  اُ َمػػػمَ  ُ رأى   بُ ِسػػػتَ كْ ويَ ، ُيولَػػػُد  مػػػى الِاْطػػػَرة ؿَ ْاػػػالطِّ  ف  أَ  الي  وكِ مُ السُّ
 الومػػػػ ذج مالحظػػػػال طريػػػػؽ  ػػػػف، ِسػػػػيفَ مػػػػف الَواِلػػػػَديِف والُمَدرِّ  األَالقيػػػػال المعػػػػ ييرَ 

(models)  ػػ وتقميػػده  الاسػػت  ببوصػػام ، ـم  عَ تَ ُمػػ وؾٌ مُ ُسػػ ي  الِقػػَْ األَ  وؾَ مُ   ألف  السُّ
َُّ  َػالؿ تعديمػم مػف يمكػفو ، اي تم  ي ػال البيلػال يػي دةد  َحػمُ  اتٍ يرَ ثِ لمُ َرْمِزي ال   ؿالتػد
َُ  ـْكػالحُ  تغييػر  مػى عمػؿي مَتماػال البيلي ػ اترَ ْبػَِ لِ  ؿْاػالطِّ  يتعػريض  البيليّ   يّ ِقػمُ ال
 يػػػػي الطاػػػػؿ مسػػػػتوى  ػػػػف الوظػػػػر ّضِ َغػػػػبِ ، اي تمػػػػ  يّ  ـالػػػػتعمُّ  َػػػػالؿ مػػػػف لديػػػػم
 .(ٛٔ)ومُ الوُّ 

ػػػ الالوظري ػػػ أوصػػػ رُ وَ َعػػػَؿ  ػػػُعور ب لػػػذ ْوِب  الي  وكِ مُ السُّ  مكووػػػ ت مػػػف  ًوػػػوِّ كَ مُ الشُّ
  يقد  بِ وْ ب لذ   حس ساإل إلى يؤدي  ميم  بقَ عِ ال يتكرري الذ وؾمُ السُّ  ألف    ؽمَ القَ 
ـ( ٜٜٓٔ)ت (Skinner) وسػػػػكور، ـ(ٜٛ٘ٔ( )تWatson) واطسػػػػوف ر ػػػػعأ
 وؾمُ ُسػ ـمُّػعَ تَ  يي اإلوس ف ؿِ شَ يَ  فم الو ت ال الَبراتم مو ال  إلى بِ وْ  لذ  ور بِ عُ الشُّ 
 . (ٜٔ)ال ي   لِ ثَ المِ  ورته صُ  يي األشي ا صي غال يي ممشَ يَ  أو، ب سِ وَ مُ 

 أوػػػم يتكػػػوف  مػػػىاي تمػػػ  ّي  ـالػػػتعمُّ  إلػػػى (Bandura) ب وػػػدورا رَ َظػػػوَ و 
 ج  ػػف طريػػؽ  وذَ ُمػػ)مالحظػػال ُسػػُموؾ الو   الَظػػالحَ مُ ال   هػػي، حػػؿامر ثػػالث   بػػر
 ايوتبػػ ه تو يػػم) وايكتسػػ ب، ال(الدايعي ػػ، الحركػػيّ  ايسػػتَراج، ايحتاػػ ظ، ايوتبػػ ه
تعم ؿ )اسػػػػػ القَػػػػػايَ وَ المُ و ، (الػػػػػذاكرة يػػػػػي وتَزيوهػػػػػ  ةوَ دْ القُػػػػػ ومحػػػػػددات دييت إلػػػػػى
 أليع لػػػػػػػػػم ادً ِشػػػػػػػػػرْ مُ  بوصػػػػػػػػػاه  موكِ مُ ُسػػػػػػػػػ أو تماشػػػػػػػػػ ر ا  و  ةوَ دْ القُػػػػػػػػػ دييت لمالِحػػػػػػػػػظا
 .(ٕٓ)(موكِ مُ وسُ 

ػػ  ؿِّ ُكػػلِ  ف  بمعوػػى أَ ، ُمَسػػم مال الَحْتِمي ػػال البيلي ػػال فْ ال ِمػػي  وكِ مُ توطمػػؽ الوظريػػال السُّ
ُف ِمْحػػَور شَصػػيتم  -وأف معظػػـ ُسػػُموؾ اإلوسػػ ف ،  بال َ تِ يػػر اْسػػثِ مُ   -الػػذي ُيَكػػوِّ

 أسػػػ ليبُ    حيػػػُث تقػػػوـُ   بقَػػػوالعِ )التػػػد يـ(  الّتعزيػػػز طريػػػؽ فْ َ ػػػ مُ بَ ِسػػػتَ كْ يَ ، ُمػػػَتَعم ـ
ػػ األومػػ ط األيػػراد ـيتعمػػ يػػي زٍ  رِ َبػػ ورٍ دَ بِػػ التربيػػال ػػمَ تُ  التػػي الي  وكِ مُ السُّ  تحقيػػؽ مػػف ـْ هُ وُ كِّ

   . ـْ هِ ايِ دَ هْ أَ 
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 :( (Sociological Theoryج( النََّظِريَُّة االْجِتَماِايَُّة 
ال اي تم  ي ػال صػ حبال الوظري ػ -ـ( ٕٜ٘ٔ)ت(Horney) تػرى هػوروي 

ػػػ ف  أَ  - ػػػِوّي ُيْسػػػَتَمدُّ ِمػػػ اإلوسػػػ وي   وؾَ مُ السُّ ػػػالس  َِْويَوػػػال ورِ عُ ف الشُّ ال إلػػػى  ِ ػػػوالحَ ، ب لطَُّم
 اادَ ب لَعػػػ ممػػػيا ـٍ  ػػػ لَ  يِيػػػ زِ  ْ بػػػ لعَ  دِ رْ الاَػػػ ورِ عُ ُشػػػ  ػػػف ؽُ مَػػػالقَ  َُ َشػػػوْ يَ   حيػػػُث األمػػػف 
ػػ  ض قُ َوػػوالت     ي  الِ دَ َ ػػ  وكً مُ ُسػػأو َيْسػػُمُؾ ، ب مػػع اآلَػػريفت ػػ وُ ي أف إلػػىيديعػػم    ِمم 
 .( ٕٔ)هـ وم ابعيدً  أو َيْوَسِحبُ ، ـوحوه

الح لال  ُيَمثِّؿُ  -ال الارويدي   يي الوظريال - بِ وْ  لذ  بِ  ورَ عُ الشُّ  وتذهب إلى أف
لػػدى األيػػراد  بػػم حسػػ سيكػػوف اإلو ، بػػيف األوػػ  واألوػػ  األ مػى الو  مػال  ػػف التػػوتر

األ مػػػى  وػػػدهـ يكػػػوف  األوػػػ  ألف     ة مػػػف األيػػػراد العػػػ دييفد  ِحػػػ أكثػػػر ِبييفَ  َصػػػالعُ 
 . (ٕٕ)    وص رمً بً مِّ صَ تَ مُ 

ال يػي مرحمػال ولػال الُمَبكِّػرة يػي تكػويف الشَصػي  اُ وأكدت أهميال سػووات الطُّ 
ْشػػػد َحػػػْت أف العوامػػػؿ اي تم  ي ػػػ، الرُّ يػػػي َتَطػػػوُّر  -بدر ػػػال كبيػػػرة  -ر ثِّ ؤَ ال تُػػػوَر  

 ال .الشَصي  
  : ((Cognitive Theoryد( النََّظِريَُّة الَمْنِرِفيَّة 

، (ٖٕ)ُمَتَطم َبػػػ ت البيلػػػال مػػػع قُػػػْدَرات الُمػػػَتَعمِّـ  ؿِ  ُ ػػػاَ تَ  فْ ِمػػػ الُ يَػػػرِ عْ المَ   ُ تُ ْوػػػتَ  

أو ػػُم  اِ رْ ا تقػػ د الَمػػ فْ ِمػػ عُ ُبػػوْ تَ  بِ وْ الػػذ   رَ   ِ َشػػمَ  أف  ال ي ػػيِ رِ عْ ال المَ الوظري ػػيػػرى أصػػح ب و 
 َتَسب َب ِيي إيذاا اآلَريف .

 بدراسػال ايهتمػ ـ م ػ ؿ ـ( يػيٜٓٛٔ)ت (Piaget) بي  يػم زَ ك ػرَ وقػد         

َُ  ؿقُّ عَ ب لت   م  ُيَسم ى  مى  ود األطا ؿ الما هيـ ، (Moral Reasoning) يّ قِ مُ ال
َُ  ـكْ الحُ  إصدار أي  الي ػقِ طِ وْ والمَ  العقمي ػال سُسػاألُ   اَطػ ْ إِ  مػع، م  وؾٍ مُ سُ   مى يّ قِ مُ ال

 توايػذه إمكػ ف فْ  َ  رظَ الو   بصرؼ، ـكْ الحُ  هذا ؿثْ مِ  إصدار رُ رِّ بَ تُ  التي الواألَالقي  
َُ  األحك ـَ  أف  وأكد ، الواقع يي أف وذهب إلػى ، الس لدة الالثق يي   ـيَ ب لقِ  تتَثرال يّ قِ مُ ال

   . (ٕٗ) يّ يِ رِ عْ المَ  ومُ الوُّ  مِ  ِ رُّ دَ تَ  يي مُ بِ شْ يُ  األَالقيّ  التاكير
 تبػػػدأ، الالشَصػػػي   م مو ػػػال مػػػف المعػػػ ييربوصػػػام الضػػػمير  لػػػىإ ووظػػػر

 األَػالؽ  مػى أسػ س المواقػؼبػيف  زَ ّيِػمَ يُ   ودم  يسػتطيع أفْ  الَاْرد  لدى ضْ ب لوُّ 
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ال قػػػرارات موطقي ػػػ لمقػػػواويف بوصػػػاه  تم سػػت  بب وهػػػذا مشػػػروط، ض لهػػػ ر  َعػػػتَ التػػي يَ 
ػػتَ  ػػ اة وَ َسػػوالمُ  الَ الَػػدَ العَ  ـُ دِ َْ ػػ  الوسػػ وي  ؤوف اإليػػي الشُّ ػػُعور ب لػػذ ْوِب لػػى إ هُ ودُ قُػػيَ    ِمم  الشُّ

  وهػي، األَالقيّ   مى ويؽ أربع مراحؿ لمومو، اللمع يير األَالقي  ا مَ لاتم  ود
 . (ٕ٘)وايوتق ؿ ، والت َمْرُكز حوؿ الذات، والتركيز، المراحؿ الحسي ال الحركي ال

ػػَرة لمشػػاَتماػػت   ِلُكػػؿٍّ  الوظػػريّ  لإلطػػ ر تبًعػػ عور ب لػػذوب الوظريػػ ت الُمَاسِّ
ػػُعوِر ب  مػػى الواسػػيّ  وظريػػال التحميػػؿ تْ زَ ك ػػرَ  يقػػد   موهػػ  مػػم م  عَ تَ الػػذي يَ ، بِ وْ  لػػذ  الشُّ

ػبَ المُ ولال اُ يي مرحمال الطُّ  اإلوس فُ   القػ لميفَ  فَ ال ِمػَػالؿ التوشػلال اي تم  ي ػ فْ ِمػ ةرَ كِّ
ََ ٍؼ َأف  و ، ب لتربيال  يػي ا ث بتًػ أثػرً  ؾُ رُ تْػتَ  َذِلػَؾ الط ػور يػي الاع لي ػايو تاالَبػر َغيُر 
 . الالشَصي   بو ا

ػػػ الُ ي ػػػرِ ظَ الو   َأْرَ َعػػػتْ و          ػػػُعورَ اُل ي  وكِ مُ السُّ  ت ػػػ ه اآلبػػػ ا ؿِ ْعػػػيِ  دِّ رَ  إلػػػىب لػػػذ ْوِب  الشُّ
  ودم ، اره رَ كْ وتَ  وبالقُ لمعُ  الطاؿ َض رُّ عَ تَ    أي أف   أطا لهـ به  يقوـ التي األ م ؿ
ُعور  إلى ؿِ اْ ب لطِّ  يالدِّ ؤَ المُ  األسب ب أهـ مف، يمدَ الِ وَ   وم ىضَ رْ يَ  ي بعمؿ يقوـ الشُّ

 والتقميد .،  بقَ العِ و ، التعزيز ف طريؽ  يّ القِ َْ األَ  وؾمُ السُّ  َيَتَعم ـُ  م  ألو  ب لذ ْوِب 
ـ ك  حَ تَ تَ  لتيا الاي تم  ي   اترَ يِّ غَ تَ ب لمُ  اإللم ـال اي تم  ي   الُ ي  رِ ظَ الو   ح ولتو 

ُعور ب لذ ْوِب  يي  .الشُّ
ػػػػػ  بػػػػػ لتاكير  -يػػػػػي المقػػػػػ ـ األوؿ  - ُـّ تَ ْهػػػػػالتػػػػػي تَ ، الي ػػػػػيِ رِ عْ المَ  الو َظِري ػػػػػال َأم 

 . الالعقمي    توالعممي   التّاكير سطالابو  دٌ د  حَ مُ  موؾَ السُّ  أفّ  األَالقّي   يقد رأت
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 : () الَغْفَمُة َاْف ِذْكِر هللاِ  أأاًل :
»  مػى الواػوس   ألف  الػذُُّووَب  اسػتولِت الَغْامَػالُ  م بعػد، قد َقَسِت الُقُموبُ ل

 ؿَ َعػػػ َ   لػػذا  (ٕٙ)« ِإَذا َتَكػػ َثَرْت ُطبِػػَع َ مَػػى َقْمػػِب َصػػ ِحِبَه    َيَكػػ َف ِمػػَف الَغػػ ِيِميَف 
ػػػْوَؾ ُسػػػبْ  َ مَػػػى اإلْ ػػػَراِض َ ػػػْف ِذْكػػػِرِه   يَػػػ لُمْعِرُض َ ْوػػػُم ُمَتَرتَِّبػػػال َح َوُم الَمِعيَشػػػاَل الض 

 فْ ِمػػ إليػػم ؿُ ِصػػال يَ يَػػ   مِ بِػػمْ قَ  ورُ ُوػػ بُ هَ ذْ وَيػػ،  ميػػم يػػدَ زِ مػػ  ي مَ ِمػػَف الَوْحَشػػاِل  ُيَق ِسػػي
 يا .شَ  الِ وَ سَ الحَ  الِ ظَ و ِ المَ  يرِ ََ 

ـُ  ْمػػػػبَ القَ ِإف    وُيْصػػػػَرُؼ َ ػػػػْف ُوػػػػوِر ، وَتْشػػػػَتدُّ قسػػػػوتم، ِب الػػػػذُُّووبِ ِبَسػػػػبَ ُيْظِمػػػػ
والِحَ ػػ ُب َمْسػػُدوٌؿ بػػيف الُمِصػػرِّ َ مَػػى ، اإِليَمػػ ِف   ي ألقاػػ ؿ مشػػدودة  مػػى الُقمُػػوبِ 

يػي وصػؼ هػػ( ٓٙٗ)تأبػأ إسػحاؽ اإللبيػرّي يقػوؿ ، الذ ْوِب وأبواب الَير ك ي ال
   )السريع(الذي يعمو َرْأَسُم   لشيبِ بِ  َيْعَتِبر وي، ى بَ صَ تَ يَ  الذي الشيخ ال  هؿ

 (ٕٚ) ا َاِف هللاِ أبً جُ اَر َمحْ َفصَ   ِبِو       ى َقمْ مَ ػَف اَ ػيا رِ َكَأنَّمَ 

ػػيَ اإلوسػػ َف َأف   هػػػ(ٖٙٗ)ت أبػػأ ُاَمػػر بػػف ابػػد البػػرويؤكػػد   يػػي  وُض َُ
ػػػَدُه ُ  وَيْعَمػػػُؿ َ َمػػػاًل غيػػػر صػػػ لو   َحت ػػػى َيتَ ، وَيْغَاػػػُؿ َ ػػػْف ِذْكػػػِر  ِ ، الب طػػػؿ َغم 

، ت إلػى آَرتػمِاػتَ مْ ويَ ، وُيْصِغي إلى صػوِت الو ػِذير، ِبَرْحَمِتِم   ييصحو مف ُسَب ِتم
   )الطويؿ( يقوؿ

 (ٕٛ) ُتْطَأى َأَأْاَماُرَنا، َأْاَماالً  َأَنْنُشرُ    َأَجَيالَػةً  َغْفَمةً  َأَنْمُيػأ َنُخأُض 
ػػػػْذيف () َ ػػػػْف ِذْكػػػػِر  ِ  الَغْامَػػػػالَ ِإفِّ  أبػػػػأ الربيػػػػع سػػػػميماف  يقػػػػوؿ، َِ

 هػ(   )السريع(  ٗٓٙ)ت يّ دِ حِّ أَ المُ 
 اهُ ػمَ َننْ   رِ ُشكْ  فْ ػاَ  اِىلً َأذَ          أالهُ ػمَ  رِ كْ ذِ  َافْ  اِفلً غَ  ايَ 

 (ٜٕ) اهُ ينَ ػاَ  أـِ النَّ ػبِ  تْ ػمَ حِّ كُ  َقدْ         اػيً الىِ  وَغيِّ  مػفِ  اػاِتنً َأرَ 

ػػ ابػػفُ  ي دِ َوػػيُ و  َمػػْف َتَمػػ َدى ِيػػي  هػػػ(ٚٗٙ)ت بعػػد سػػوال  مّ الُجػػَذامِ  اغبَّ الصَّ
قَػػػ دِ ، الم ْهػػػوِ  ْر َزاًدا ، ()وَغَاػػػَؿ َ ػػػْف ِذْكػػػِر ِ  ، وَوِعَمػػػْت َ يَوػػػ ُه ِبَمِذيػػػِذ الرُّ َِّ ولػػػـ ُيػػػَد
 قوؿ   )الك مؿ(ي، َقْبَؿ َيَواِت اأَلَواف، وَيْوَصُحُم ب لعودة إلى ُرْشِده، ِلَمَع ِدهِ 
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ـْ َيْستَػِنْد ِلػزَاِدِه       َناـِ َأِطػيِبوِ َأَنِنػْمُت َايػًنا ِبالمَ  َيا َغاِفػًل َل
(ٖٓ) 

والَغ ِيػُؿ ُماَػرٌِّط ، وبِ وُ الػذُّ ُموِبقَػ ِت ُتوِقػُع الَمػْرَا يػي  َ ْف ِذْكػِر  ِ  الَغْاَمالَ إف  
ـٌ ِلَوْاِسِم   يقد اقتػرب الحسػ ب ػ مُ َ ػدَ ََ ،  ػف ذلػؾوهػو يٍه ، َظ ِل تْػُم ،  فُ يطَ الش  وَغر 

 و ِلُمِحبِّه  ُشْرب .اُ صْ التي ي يَ ، لدُّْوَي  الا ويالا
 ُحبُّ الدُّْنَيا :  ثَاِنًيا :

مػػف ، عَمػػ ب الط  بَ ْسػػة أَ و  قُػػو ،  ػػف اآلَػػرة وايوقطػػ عُ ، ب لػػدوي  الزالػػدُ  التعمُّػػؽُ 
 فَ ِمػػ ُص قِ وْ ُيػػ ى ُمتَػػِع الػػدُّْوَي  ولَػػذ اِتَه مَػػ َ    ألف  الت َك لُػػبَ أهػػـ أسػػب ب اقتػػراؼ الػػذووب 

 الَقِويـِ . يفِ الدِّ ُعَرى بِ  ؾِ سُّ مَ الت  
بَوػػم أ هػػد يعتػػرؼ هػػػ( ٗٚٗ)ت اللاضػػم أبػػأ الأليػػد بػػف البػػاجموهػػذا 

ولػـ ، ة البػ قي مى آ ؿ اآلَر  ه  الا وي   موآثر ، َوْاَسُم يي َطَمِب َمَب ِهِ  الدوي 
 )الطويؿ( يقوؿ  ، إي الَحْسَرة ذلؾَيْ ِف ِمْف 

ـْ ُأِرْح ، يِؿ ُدْنَياَأَأْجَيْدُتَيا ِفم نَ  ـْ َأَسٍؼ َقْد َجػرَُّه َذِلَؾ الُجْيُد    َأَل َأَك
(ٖٔ) 

ـَ الو  ُس الدوي  َ ْهػاًل   َحت ػى إو هػـ َغَامػوا  ػف ايسػتعداد ل َػرة  ، لقد َ ظ 
كمػػػ  ، لماػػػوز بمت  هػػػ  الزالػػػؿ -ييمػػػ  بيػػػوهـ  -وَتَو َيُسػػػوا ، وكػػػ د بعُضػػػهـ لػػػبعضٍ 
والغػػرض مػػف هػػػذا ،  لحيواف ال ػػريو الواقػػػع يػػي الصػػيدتتوػػ يس الكػػالُب لماػػوز بػػ

وايهتم ـ بمػ  ،  هَ رِ  ْ ولات ايوتب ه إلى ضرورة هَ ، التشبيم التواير ِمْف ُحبِّ الدوي 
 هػ(   )الواير(ٚٔ٘)ت ةارَ ابف سَ يقوؿ ، يبقى واُعُم لمَمْرا يي آَرتم

 هْ يرَ لِ الحَ  مَ ىِ أَ ، ـْ ىُ دَ نْ اِ  تْ مَّ جَ فَ  ا      أىَ مُ ظَّ اَ  ؿٍ ػيْ جَ ا بِ ػيَ نْ أ الدُّ نُ بَ 
 (ٕٖ)ْه يرَ لِ ى النَ مَ اَ  لبِ الكِ  ةَ شَ ارَ يَ مُ  ا       ييَ مَ ا اَ ضً نْ بَ  ـْ يُ ضَ نْ بَ  ُش ارِ يَ يُ 

ػػػو   َيْحػػػِرُص  يهػػػو   وسػػػ فاإل فِمػػػ هػػػػ(ٕ٘٘)ت اأَلْاَمػػػى التَُّطيِمػػػمُّ  بُ يتع  
رُ و ،  يَ وْ الػػػدُّ   مػػػى َِّ ، وراا شػػػهواته  الاػػػوز ِبمَػػػذ ته    ييوقػػػ د يػػػي  ط مًعػػػ مػػػواؿَ األ ُيػػػَد

ََ ِليَ ، مُ بُ مْ ويتعم ؽ به  قَ  ُرُج ِمْوَه   َْ    )الطويؿ( يقوؿ، الِوَي ض ويي وه يال األمر َي
 ابُ ُف ِغضَ حْ نَ أَ ، ىا َتْرضَ مَ ا بِ ينَ ضِ رَ  اُب       ػتَ ػَأَقؿَّ اِ ، ايَ ى الدُّنْ مَ اٌب اَ ِاتَ 
 ابُ ذَ كِ  أَ ػىْ أُؿ أَ ػزُّ اللَ ػَيْسَتفِ  دْ ػقَ أَ  ا       يَ ألِ ى ُزأِر قَ ػلَ ا إِ ينَ غَ صْ أَ ْت أَ الَ قَ أَ 

 ابُ َسرَ  مَ ػىْ أـُ أَ ػا الحَ ييَ مَ اَؿ اَ طَ فَ  ا       ػأِبنَ مُ قُ ا أَ اِرنَ صَ بْ ى أَ مَ ػَأَغطَّْت اَ 
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 (ٖٖ) ابُ أَ ػاُء ثَ ػنَ الفَ  الَّ َدَىا إِ ػِانْ  ؿْ ػىَ أَ  َنا       ُلألُ ػاُ ا أَ ػاُىنَ أَ ػفْ أَ  ا يَ لَ  تْ انَ دَ أَ 
، الُمَعت قَػال بػ لراحالػدُّْوَي  هػػ( ٖٚ٘ت) مّ ِلػبَ  بف اللاسـ أبأ اللاضم مُ بِّ َشػيُ و 

  م ػمِ  أكثػرُ  رُّ ضُ ي يي حقيقال األمر تَ وهِ ، ُيْقِبُؿ َ َميه  الش  ِرُبوَف ِلَ ْمِب األُْوسِ  التي
   )الطويؿ(يقوؿ ، ُمرّ  وُحْمُوَه ، وَوْاُعَه  َمْظُووف، وَضَرُرَه  ُمَتَيق ف، عاَ وْ تَ 
  اأُلْنسِ  ػبَ َجمْ   ِبَيا ُمِديُرأَىػا َأرَادَ     َاِتيَلةٍ  َكػرَاحٍ  الدُّْنَيػا ِإنََّما َأال 
 (ٖٗ) ِبالَنْكسِ  اأُلْنسِ  ِمفَ  رَاُمأا الِذي َفَنادَ   ُحُلأَدُىـْ  َأثَػاَرتْ  َأَداُرأَىا َفَممَّا 

( هػٜٚ٘ت) مّ جِ رَ زْ الخَ َفَرج  بف دمَّ حَ مُ  بف الُمْنِنـ ابد اللاضم دُ شِ رْ يُ و 
   يقوؿ، وا ب لدوي رُّ تَ غْ يَ  أي الو َس  - رهبْ قَ   مى ُتْكَتبَ  أفْ  رَ مَ أَ  التي األبي ت يي -
 (الطويؿ)

 َأَتْنػَدـُ  َسَتْشَلى:  ُأْخػرَاهُ  َأُيْيِمؿُ      ُمْؤِثػرًا ِلُدْنَياهُ  ُيْمِسم ِلَمفْ  ُقؿْ  َأال
 (ٖ٘) ـُ ػَسمِّ ػَأيُ  َغًدا ُيػْنِجم الِذي َفَذاؾَ       َطاَاةٍ  ِبَتْلػِديـِ  ِإالَّ  َتْفَرَحػفْ  َفل
َماِلػػؾ ْبػػف يقػػوؿ ، يؿبِ َسػػ رُ  بِ كَوػػم َ ػػ يػػي الػػدُّْوَي  يعػػيَش أف  اِ رْ و مػػى الَمػػ          
ؿ  (   الواير)  هػ( ٜٜٙ)ت الُمَرحَّ
 اأنَ نُ ا جُ يَ نْ الدُّ  هِ ذِ ػيَ بِ  تَ ػنْ ُجنِ   م؟  ابِ صَ ا التَّ ذَ ى ىَ تَ ى مَ لَ إِ ، مَّ خَ أُ 

 (ٖٙ) ا!ينَ نِ بَ  تْ كَ رَ تَ  ـْ كَ ْت أَ نَ طَ قَ  ـْ كَ فَ   تْ رَّ ػبَ أَ  تْ َصمَ أَ  فْ ا ِ ا أَ يَ نْ الدُّ  مَ ىِ 
 بّ هػ( بَف سبب الذووب حُ ٚٗٚ)ت أبأ بكر بف َشْبِريفويعترؼ 

   )الَايؼ(يقوؿ ، الدوي 
 يسِ أَ أُ كَ  ادً اىِ زَ  تُ نْ ػكُ  منِ يتَ لَ   ميسِ أَ أَ  ميحِ أَ  أبُ نُ الذُّ  منِ تْ مَ لَ ثْ أَ 

 (ٖٚ) يسِ قَ  دُ جْ أَ  ايَ بِ  ملِ أَ  ىيمَ لَ  مَ ىِ    اػيَ نْ دُ  بُّ حُ  متِ نَ حْ مِ  ؿُ صْ أَ  امَ نَّ إِ 

 مػى اسػتكم ؿ  ُص رِ ْحػويَ ،   مػًدا وُيَضػيُِّع الاػرالَض ، َرب مُ  الُمْذِوبُ َيْعِصي         
  عَبػػاتِّ و ، ع السػػيل تْمػػو َ ، ه يػػي اكتسػػ ب الػػذووبووهػػ رَ  مُ ويقطػػع ليمَػػ، الَعػػُمتْ الُسػػُبؿ 
  وم  ذاؾ إي ِلُحبِّ الدُّْوَي  .، َع دِ وَيْوَسى داَر المَ ، ْاسِ الو  َهَوى 
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   :  اتَِّباع َىَأى النَّْفس ثًا :الِ ثَ 
ػ َرةوايوسػي ؽ وراا ، سػبب الػذووب ط  ػال الهػوىف  إِ  ػواِ  الػو ْاس اأَلم  ، ِب لسُّ

ََ َلاَػاَل ، الله ريػد َضػ  الػذي يُ هَ  وَ يطَ شَ  دُ   ِ سَ وتُ ، التي َتِميُؿ إلى الَب ِطؿ ومػ  َأْقػَبَو ُم
 َواِمِر   !أَ 

ـُ  (هػٜٕٛت) افطَّ اللَ  حمديسوهذا  ػ مُ سَ اْ وَ َيْظِم   يقػوؿ ، هواتب تب ع الش 
 )م زوا الرمؿ(
 ِلَيَأاِئػم ِبػاتَِّباِاػم    ِسمػَنفْ  َأْظػِمػـُ  ِإنََّما
 (ٖٛ)َدَأاِئػم  الدَّاءُ  َغَمػبَ     َداِئػم تُ ػَداَأي ُكمََّما
ال  ف ضَ رِ عْ مُ ، ()هوات َمْحُ وَباٌل  ف   الواَس الُمَتَعمَِّقال ب لش   ف  إِ 

 ادمَّ حَ  بف ركْ بَ يقوؿ ، ه  َشياَس َقال َوَراا َهَواه  ي َيُردّ ُموْ ، الط  ال والعب دة
   )الطويؿ( (ػهٜٕٙت)

 (ٜٖ)َأَقْد َمَرَقْت َنْفِسم َفَطاَؿ ُمُرأُقَيا  َنْفِسم َفَصدَّْت َأَأْاَرَضتْ َلَلْد َجَمَحْت 
 الالهيال الواوسأصح ب   مى( هػٙ٘ٗ)ت األندلسمّ  ابف َحْزـيد و و 

 ََ َُ يبَ ب ل ََ بَ سَ  رُ كُ ذْ ويَ ، (وٌس اُ وُ  تْ  بَ ََ )يَ  افرَ سْ ال وال ى وَ هَ لِ  وهو ايوقي دُ ،  هَ تِ يبَ ب 
مُ التي ي تَ ، ـو  هَ  َ   رِ َطوياًل يي وَ الذي ُيوِرُث ُحْزًو  ، سِ اْ الو      يقوؿ، ُد ِويَراُوَه َْ

 )الطويؿ(
 اػىَ ارُ أَ م أُ فَ طْ يُ  يَس اٍر لَ نَ  رِّ ى حَ لَ إِ  ٍة       ااَ سَ  أُ يْ ا لَ ىَ ادَ قَ  أٌس فُ نُ  تْ ابَ خَ فَ 

 (ٓٗ) اىَ ارُ أَ اُ  ىفَ خْ يَ  يَس ًل لَ بُ سُ  ؾُ مُ سْ تَ أَ    وُ ػتَ كْ رَ ا تَ ػيمَ فِ  ؽَّ الحَ  فَّ أَ  ـُ مَ نْ تَ أَ 
 وَتت بِػع، لمراحػالتسػعى ، بػَف واسػم   همػال أبػأ إسػحاؽ اإللبيػريّ  وُيَصرِّحُ 

   )الطويؿ( يقوؿ، الَهَوىُسْمَط ف 

َيَأاتِ  الرَّاَحاتِ  ِإَلى َتِميؿُ    َفِإنََّيا َنْفِسم َجْيؿَ  َأْشُكأ هللاِ  ِإَلى  (ٔٗ) َأالشَّ
ػػْف ُيِطيػػُع َهػػَوى َوْاِسػػمِ   رِّ البَ  ابد بف امر أبأ وَيَتَع  بُ  وُيػػْؤِثُرُه  مػػى ، ِمم 

ػػَرر الكبيػػر  مػػى ، الَمْعِصػػيالوُيِصػػرُّ  مػػى ، ط  ػػال   وَمْرَضػػ ِتمِ  الػػر ْغـِ ِمػػَف الض 
يمػػػػال التػػػػي تَ ، الواقػػػػع  ميػػػػم يػػػػي الػػػػدوي    يقػػػػوؿ ، يػػػػي اآلَػػػػرة هُ رَ ِظػػػػتَ وْ والع قبػػػػال الَو

 )الطويؿ(
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 َتْيَأى َما ُتَفػاِرؽَ  َأفْ  َأتَػْأَبى، َلَديَيا   َبيًِّنا الَحؽَّ  ُتْبِصػرُ  ِلَنْفسٍ  َاِجْبتُ 
 (ٕٗ)َتْسَنى  ِبَما ُتْجَزى َسأؼَ  َأفْ  َاِمَمتْ  َأَقدْ   رَّةٌ ػَمضَ  َاَميَيػا ِفيوِ  ِلَما َأَتْسَنى
الػػذي ُيْبِصػػُر ، ِيْعػػَؿ الُمػػْذِوبِ  اللاضػػم أبػػأ الأليػػد بػػف البػػاجمَيْسػػَتْوِكُر و 

َشػػ دِ  ػػالؿ، َطِريػػَؽ الر  ػػدُ و ، وَيْسػػُمُؾ ُسػػُبَؿ الض  ْشػػد  َ  فِ َ ػػ اَض رَ ْ ػػاإلِ  أف   ُيَؤكِّ  مُ تَػػبَ  قِ الرُّ
   )الطويؿ( يقوؿ، ـدَ الو  
 (ٖٗ)َوأَْ َرْضُت َ ْف ُرْشِدي َوَقْد َأْمَكَف الرُّْشُد  َت َبْعُت َوْاِسي ِيي َهَواَهػ  َوَغيَِّه  وَ 

َلِممِّ  يسدِ مْ ابف حَ  وُض َُ ويَ  وي ، ِبُ ػْرأَةٍ  سِ اْ الػو   َهَوىُلَ َ  هػ( ٕٚ٘)ت الصَّ
    )الطويؿ(  يقوؿ ، الع تيال  هَ ا ِ وَ ؽ يي أمْ رَ مف الغَ   ؼُ ََ يَ 

 مسِ َنفْ  ىمَ اَ  ايَ نْ مِ  اؽَ رَ اإِلغْ  ؽِ تَّ أَ  ـْ لَ أَ         اضً ائِ خَ  سِ فْ النَّ  َىَأى مفِ  مانِ رَ أَ  ـْ كَ  ىلَ إِ 
، وُيَشبُِّم الذُُّووَب ب لحديد، الذي َيْ ِذُب الَحِديدَ ، ُيَشبُِّم َوْاَسم ِب لِمْغَوِطيسو  (ٗٗ)

   )المتق رب(  يقوؿ ، وي َيْتُرُكم، الذي يمتصؽ ِب لِمْغَوِطيس
 (٘ٗ) وْ بَ اذِ جَ  وِ بِ  أبِ نُ مذُّ لِ  َغَدتْ          اسً يطِ نِ غْ مَ  ؾَ ػسِ فْ نَ لِ  فَّ أَ ػكَ 

ػػد الَبَمػػِأيّ َيْرُصػػُد و  ػػاج ُيأُسػػؼ بػػف ُمَحمَّ ػػَراَع  هػػػ(ٗٓٙ)ت أبػػأ الَحجَّ الصِّ
 -بطبيعتهػ   - والػواُس ، ديوي ػال )الَيػر(والقػيـ ال )الشػر( ى الػواسوَ هَ الو ْاِسّي بيف 

ػػػ َرةٌ  ػػػوا  َأم    يقػػػوؿ ، ُتَع وِػػػُدُه َوْاُسػػػمُ  د َشػػػطريػػػؽ الَيػػػر والر   َيْسػػػُمؾُ  وػػػدم  ا   لػػػذب لسُّ
 )الواير(
 (ٙٗ)تَاَبى  الَخيرَاتِ  ِإَلى ِبَيا َأِميؿُ    ِإذْ  َلَيا َما َنْفِسم َأيحَ  َيا َأال

د ليوـ الحشر  مّ بِ صُ حْ اليَ  يربَ جُ  حمد بفمُ  هللا ابد أبأوُكم َم  ح وؿ  التزوُّ
واستمر  ِيي ، َصَرَيْتُم َغَراِلُز َوْاِسِم  ف العب دة   يتق  س، َص لوِبَزاٍد ِمْف َ َمٍؿ 

 )الَايؼ(  يقوؿ  ، َبْعَد أْف َقي َدْتُم ُذُووُبُم الَكِثيرة، َغيِّم
 أبُ تُ أَ  منِّ أَ  تُ ػمْ رُ أَ  يادِ ػنَ مَ لِ    ارً ػيخَ  ـَ دِّ ػقَ أُ  فْ أَ  تُ ػمْ رُ  امَ مَّ كُ 
 (ٚٗ) أبُ نُ ذُ  أبُ نُ الذُّ أَ ، تُ ػسْ ااَ لَ تَ فَ    ارً ػسْ قَ  سِ فْ النَّ  ثُ ااِ أَ بَ  منِ تْ فَ رَ صَ 

ػػ َب َمػػف آثػػر الحيػػ ة الػػدوي  ولَػػ ََ   عَ َطػػوأَ ، ى اآلَػػرة وَ و ِتهَػػ مَػػ َ ، ه اتِ ذ  لقػػد 
ْسَراف الُمِبيف فِ  ْ ولـ يَ ، الَمَه ِلؾه إلى  دَ قَ   يَ  مِ سِ اْ ى وَ وَ هَ  َُ  . إي ال

 اب :بَ الشَّ  فمَ زَ  أفُ جُ المُ رَاِبًنا : 
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 التػي وايوػدي ع ةو  القُػ أيػ ـ ألوهػ    الشػب ب زمفبػ الػذووب تقتػرف مػ  ارً يػكث        
ْمع العِ ، المع صي ب رتك ب ص حبه  يرِ غْ تُ  ََ  فْ أَ  دَ عْ وبَ ، وايْوِهَم ؾ ِيي الَغيِّ ، ارذَ و
، ْقِمػمِ وَيْرِ ػع إلػى  َ ، ي شػيبمِيػ ـِ دَ الو ػ ةَ ارَ رَ َمػَيَتَ ػر ع ، وْهػالم  َشَب َبُم يي الُمْذِوُب َطَع َيقْ 

 وَيَتَزي ف ب لوق ر .، وَيْعَتِصـ ِب لِحْمـ
ـ  ، المهػػوَ  ًمػػ  يػي  يفَ تِّ بَوػم أمضػػى وحػو اثوػػي وِسػُيَصػػرُِّح  الَغػػزَاؿوهػذا          ثُػػ
يبِ  ُوُذرُ  مُ تْ  اَ  َ  فْ أَ  دَ عْ بَ ، َ ْف َصَبَواِتمِ  َكؼ  و ، مُ سَ اْ وَ  َراَ عَ   يقوؿ   )السريع(، الش 

 َلْسػُت َاػِف المَّذَّاِت ِبالَأاِنم ُؿ ِمْف َشاِنم       َمْيًل َفَميَس الَنذْ 
 ِلم َأثَػلثُػأَف َأِثػْنػتَػافِ  َمَضػْت ثَػلُثأَف ِإَلى ِمْثِمَيا      

َبا        (ٛٗ) َأِفم الَمَناِصم ُثْمُثَيا الثَّاِنػم َأالثُّْمُث ِمْنَيا ِفم َسِبيِؿ الصِّ
واتب ع ، وف ُ يي المُ  مُ  بَ بَ ى شَ ضَ قَ  أومهػ( ٖٖ٘)ت ابف خفاجةويؤكد  
 يقوؿ   )الرمؿ(، واكتس ب السيل ت، الهوى

 (ٜٗ) اُه َرَسَنوْ ا َجرَّ ِصبَ اَلمَ طَ  ِرٍئ       امْ  َذيؿَ  ايُب ِبيَ َقمََّص الشَّ 
، شب بميي  سِ اْ الو   ـِ  لَ ى  َ مَ  َ  ي الالِحسِّ الُمَتِع  ـَ  لَ  َ  ويعترؼ بَوم آَثرَ  
 )الك مؿ(  يقوؿ
ِبيَبِة ِفم الَغَأاَيِة ِضمَّةً سَ   (ٓ٘)  َحتَّى َتَسْرَبَؿ َثأَبَيا َأْخلَقػا  َحَب الشَّ

ْنَدُلِسمّ وُيْرِ ُع  م  بِ بَ َم  اْقَتَرَيُم مف ُذُووب إلى شَ  هػ(٘ٗٚ)ت أبأ َحيَّاف اأَل
 يقوؿ   )الَايؼ(، وم  ييم َمْف َطيش واودي ع وشهوة، اآليؿ
 (ٔ٘)َايِشم  َلذَّةَ  َنغَّْصتَ ، َيا َمِشيِبم    ِديِنم اِلحَ صَ  َأْفَسْدتَ ، َشَباِبم َيا

 مِ سِ اْ وَ   ـَ مَ أَ  ؼُ قِ يَ و ، َيْ َعُؿ الَمْرَا َيُكؼُّ َ ِف الِ َم حِ ، َشيَب الَقَذاؿ ِلَ  ـٌ  ف  إِ         
 راض واإل، ايستعداد لم فَ مِ  د  وي بُ ، يبٌ رِ قَ  وتَ المَ  ف  ََ بِ  ه رُ كِّ ذَ يُ و ، البَ  سَ حَ مُ  الَ اَ قْ وَ 
 .   فِ يطَ الش   دِ  لِ كَ مَ  فْ  َ 

يَطاِف :  َخاِمًسا :  َمَكاِئُد الشَّ
 مُ بَ زْ يد و حِ  إوم، آدـ يي َشَرِكمِ  حب لَؿ كي ُيوِقَع ابفَ  الشيط فُ  ـُ دِ َْ تَ سْ يَ 

ـْ وَيُصدُّ ، دَ  سِ الاَ  ؿَ مَ ُف لهـ العَ ُيَزيِّ و ، ليكوووا مف أصح ب السعير والعذاب األليـ ُه
 يـ .قِ تَ سْ اط المُ رَ ف الصِّ  َ 
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الذي ُيْغِريِم ِب لَاَس ِد ، وي َشؾ  ِيي َأف  الُمْذِوَب َيْوَق ُد أَلَوامِر الشيط فِ 
هللا  ابد أبأيقوؿ ، وُيَزيُِّف لم َشَهَوات الدوي ، ويمأُل َصْدَرُه ب لوس وس، واإِلْيَس د

     )المتق رب( مأبِ الطُّ  بف فسَ الحَ  بف دمَّ حَ مُ 
 وُ أنَ صُ نْ يَ  دُ ػنْ بَ  ـْ يُ نَّ كِ لَ أَ     ـْ ػيُ بَّ رَ   ـَ آدَ  أنُ بَ  بُّ ػحِ يُ 
 (ٕ٘) وُ أنَ ينُ طِ يُ  اؾَ ذَ  دَ نْ بَ  ـْ ىُ أَ    وُ ضَ غْ بُ  أابُ رِ شَ  دْ قَ  يُس مِ بْ ا ِ أَ 
  اإلقميشمّ  بابفالمنرأؼ ، أكيؿ بف ايسى بف مندّ  بف أحمديعترؼ و  
، مُ بُ مْ قَ  مُ عَ يَ دَ   يقد ي  ف َقْصٍد وَتَعمُّد  صِ عَ المَ  َكْسبِ بَوم اوديع يي هػ( ٔ٘٘)ت

 يقوؿ   )الطويؿ(، الضالؿإلى ذلؾ   ي ستغرؽ يي ، الذي يَ لؼ طريؽ الحؽ
 (ٖ٘) ؼُ ائِ خَ  هللاِ  فَ ٌب مِ ػمْ قَ  وُ يَ نْ يَ  ـْ لَ ًة         أَ رَّ ػغِ أَ ًل يْ جَ ا أَ دً مْ ى اَ صَ ا اَ يمً دِ قَ 

َم ا فِ ابْ  فْ مِ  ي الشيط فُ رِ  ْ ويَ   مّ سِ نْ مَ بَ ال مّ افِ صَ الرُّ  يقوؿ، آدـ َمْ َرى الدِّ
   )السريع(    هػ(ٕٚ٘)ت

يَخيػِف َبيَف الَأَرى         َس ، ِإْبِميُس  َما َأْنَزَع الشَّ  (ٗ٘)َأاْبُف الَخِميْع ، ال ُقدِّ
وَض َمْعَركال َبْدر         ََ ـْ ِب لَاوِز الَب ِهرِ ، وقد َزي َف ِإْبِميُس ِلمُمْشِركيَف  ، وَمو  ُه

ـ  َو ُلوا الهزيمالَ  وكذا َيْاَعُؿ بَولي لم َيوـَ الِقَي َماِل   َيِبْلَس ، َرة   َيتََبر َأ ِمْوُهـالُمْوكَ  ُث
هػ يي ٜٔ٘يي معركال اأَلَرؾ سوال  ىدَ وكذلؾ أورد اأُلْذُيووش شيعتم الر  ، الَقَرار

ِدّي الَمْوُصور ِميَاال الُمَوحِّ ََ  يّ اأِ رَ اس الجِ بَّ أبأ النَ يقوؿ ، هػ(ٜ٘٘)ت  هد ال
 ؿ(    )الطوي هػ(ٜٓٙ)ت
 (٘٘) ارَ َبدْ  ُىـْ دَ أرَ أَ  يفَ حِ  ـْ يُ نْ مِ  أَ رَّ بَ تَ              ىاأُللَ  وِ ابِ حَ صْ أَ بِ  يسٍ مِ بْ إِ  ؿَ ِفنْ  ىكَ حَ 

َط ي  ُ ُكوَؼ  ف  إِ  ََ الشيط َف َيُغرُّ اإلوس َف   َيَيْعُكؼ َ َمى اْكِتَس ِب ال
َبعِ ، اآلِكِؿ الو ِهـِ  طريؽ الر َش ِد   َلَك َف ِمَف ولو َهَداُه ُ  إلى ، وي َيْشُعُر ب لش 
ْنَدُلِسمّ  ابف جابريقوؿ ، الُمْحِسِويفَ     )البسيط( هػ( ٓٛٚ)ت اأَل

 (ٙ٘)اَيا ُاُكأَؼ اآلِكِؿ النَِّيـِ َكْسِب الَخطَ      ِبُرْشٍد َما َاَكْفُت َاػَمى َأَلأ ُىِديتُ 
َ   (اله ريّ القرف الت سع  أواَرُتُويَِّي يي ) مسِ يْ ابد الكريـ اللَ  د ويو         
   )الطويؿ(   يقوؿ، التوييَؽ َحِميَامُ و ، مُ يسَ وِ أَ  يسيرَ الت   أف ي عؿَ 

 مػلئِ ػبَ أَ  متِ ػبَ ُكرْ  رِّحْ فَ أَ  مَّ ػمَ اَ          يَتوُ ضَ قَ  رٍ ػسْ اُ  ؿَّ ػكُ  رْ يسِّ  بِّ رَ  ايَ فَ 
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 مػائِ دَ  ـُ ظَ ػاْ أَ  اآلفَ  ملئِ ػبَ  ايَ نْ مِ فَ         تْ ضَ مَ  مالتِ  أبِ نُ الذُّ  أَ حْ نَ  تْ فِ تَ مْ تَ  الأَ 
 مائِ فَ خَ أَ  اِلـٌ ػاَ  يرِ يْ ػجَ بِ  تَ ػنْ أَ أَ         اػيُتيَ تَ أَ  أـَ ػيَ  الفَ ذْ ػجَ  اػآِتيَ  ـْ ػمَ فَ 
 مػائِ سَ مَ أَ  متِ رَ ُبكْ  مفِ  ايَ بِ  ابُ ػُأاَ         ةً ػيَّ جِ سَ  مسِ فْ نَ لِ  اػاىَ ضَ رْ أَ  تُ نْ كُ  امَ أَ 
 (ٚ٘) مػائِ كَ بُ  اؿَ ػطَ أَ  اػمَ  ايَ نْ مِ  تُ نْ اقَ أَ فَ         هِ دِ ػيػكَ بِ  رَّ ػغَ  افُ ػيطَ الشَّ  اػمَ نَّ كِ لَ أَ 

َدَ ػػمُ لقػػد          وَ ظُػػـ ، َيَطػػ ؿ َبػػالُؤه   وبِ وُ ي الػػذُّ ِيػػ عَ قَػػوَ   يَ  ِبَمْكػػِرهِ الشػػيط ُف  ََ
ػػػػذِ ى َهػػػػَضػػػػرْ ولكوػػػػم ي يَ ، َأْمػػػػُرهُ  رَ َ ُسػػػػو ، وَتَضػػػػ َ َؼ َداُؤه، ُبَكػػػػ ُؤه ، مِسػػػػاِ وْ ال لَ ي   ِ ه الس 

ومػػف أهمهػػ    ، التػػي َكَشػػَاْت ُ ُيوَبػػمُ ، ُذُووَبػػمُ  وَيْمُحػػوَ ، ُكُروَبػػمُ رَِّج ُياَػػ فْ ويػػد و   أَ 
   س ف .ات المِّ وَ اَ هَ 

  : افِ سَ المِّ  اتُ أَ فَ ىَ  َساِدًسا :
 مِ الِمػكَ  رُ ثَػكْ أَ  وفَ ُكػيَ  فْ أَ  ؿِ  ِقػو مى العَ ، مف أسب ب الهالؾ الـِ الكَ  ةَ رَ ثْ كَ  ف  إِ 
 التِّْرِمػػػػػِذيّ يػػػػػي ُسػػػػػَوف   اَ َ ػػػػػوقػػػػػد ، ؿؿ أو اآلِ ػػػػػ ِ ػػػػػالعَ  عِ اْ  ميػػػػػم بػػػػػ لو   ودُ ُعػػػػػييمػػػػػ  يَ 
ُؿ الو ػ َس » هػ( َ ْف َأِبي ُهَرْيَرَة َق َؿ   ٜٕٚ)ت َِ ُسِلَؿ َرُسػوُؿ اهِ  َ ػْف َأْكثَػِر َمػ  ُيػْد

ـُ َوالَاْرُج   . (ٛ٘)« الو  َر   َيَق َؿ   الَا
َََؿ ُمَعػػػ ٌذ  َِ  »َوقَػػػْد َسػػػ اَل َوُيَب ِ ػػػُدُه ِمػػػَف مُػػػُم الَ و ػػػالو بِػػػي  َ ػػػِف الَعَمػػػِؿ ال ػػػِذي ُيْد

َبَرُه الو بِػػيُّ ِبَرْأِسػػِم َوَ ُمػػوِدِه َوِذْرَوِة َسػػَو ِمم رِ الو ػػ َْ ََ بِػػُرَؾ ِبِمػػالِؾ ،   يَػػ َْ ـ  قَػػ َؿ   َأي ُأ ثُػػ
ػػَذ ِبِمَسػػ ِوم، َذِلػػَؾ ُكمِّػػِم ا قَػػ َؿ   َبمَػػى َيػػ  وبػػّي اه ِ  ََ ََ ـ  قَػػ َؿ   ُكػػؼ  َ َمْيػػَؾ َهػػَذا، َي    ثُػػ

ػَؾ َيػ  ُمَعػ ذُ ، َيَق َؿ   َيػ  َوبِػي  اه ِ  ػُذوَف ِبَمػ  َوػَتَكم ـُ بِػِم ا َيقَػ َؿ   َثِكَمتْػَؾ ُأمُّ ََ و ػ  َلُمَؤا ، َواِ 
ـْ  ـْ  وأَ  -َوَهػػػػػػػػْؿ َيُكػػػػػػػػبُّ الو ػػػػػػػػ َس َ مَػػػػػػػػى ُوُ ػػػػػػػػوِهِه ِرِه َِ َحَصػػػػػػػػ ِلُد  ِإي   -َ مَػػػػػػػػى َمَوػػػػػػػػ 

 .  (ٜ٘)«اَأْلِسَوِتِهـْ 
 مِ  مِ عَ طَ  ةَ ذ  َضي َع لَ  مُ  وَ سَ لِ  أف  َيْعَتِرُؼ  َأْحمد بف ردْ بَ  بف فالرَّْحمَ  ابدوهذا 

 يقوؿ   )الواير(، وأحو م إلى ايستغا ر، مُ تَ مَ قْ مُ  رَ هَ وأسْ ، مُ عَ مْ وأس ؿ دَ ، مابِ رَ وشَ 
 (ٓٙ) َذْنبِ  ِبَغيرِ  أبَ ػالذُّنُ  وُ مَ زَ الْ  ِإذَ     ِبممْ قَ  َداءِ ػَأاْ  فْ مِ  َكافَ  مانِ سَ لِ 

َميِسرَؽ وقد َتَطر   ُبُم مف َشرٍّ  مى وم  َيْ مِ ، مِ وبِ يُ لى المَِّس ف و ُ إ السُّ
ُرُج ِمَف المِّ  ف  إِ اآلَريف   يَ  َْ ِبيِث الذي َي ََ  ةَ اوَ دَ وُيِثيُر العَ ،  فسَ الو َر ُتوَقُد ِب لكالـِ ال

 )الُمْ َتث( يقوؿ  ، يي الواوس  اَ ضَ غْ والبَ 
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 (ٔٙ)الَنػاُر ِبالَفـِ ُتأَقْد أَ    َفالنَّاُر ِبالَفـِ ُتْطَفػا      
َلِمّم  ديسمْ ابف حَ  يد وو     )الَايؼ( َرب م ق لالً الصَّ
 (ٕٙ) يرِ ِفكْ  ُس اأِ ػسَ أَ  وِ بِ  تْ اجَ َتنَ أَ         مػانِ ِلسَ  اهُ ػَجنَ  امَّ مِ  مَأِجْرنِ أَ 
 و  ا، م بمب  شَ المُ  ؼَ ذَ وحَ ، ال رالـ ؿُ عَ اْ يَ بإوس ف  المس فَ  الش  رُ  مَ ب  شَ 
َُ  ؿَ لِّ دَ يُ لِ   (  هُ وَ صا تم وهي ) َ  بصاال مف ـ  ،  فسَ المِّ  فِ  َ  رُ دُ صْ   يَ ورة مَ طُ  مى   ُث

وا، معووي أمر وهي، هِ  رِ كَ يْ أَ  رَ اطِ وَ ََ م ب  شَ  قد ا تمد و ، بإوس ف شرير ُيَزيُِّف َلُم السُّ
ووس وس الشيط ف   ، المس ف اتِ وَ اَ هَ  فْ مِ  الِ  يَ مَ الحِ  بِ مَ طَ  مى التشَيص يي 

 مف الو ر . لو  ةِ ب  لياوزَ 

  يقوؿ ، ِمْف َشرِّ المَِّس فِ  (هػٓ٘ٚت) مّ يبِ جِ التُّ  يأفلِ  ابف ْسَتِعيذُ ويَ 
 )البسيط(
 اتِ يَّ رِ البَ  رِّ شَ  فْ مِ  اللِ بِ  أذُ ػنُ نَ    امَ كَ  افِ ػسَ المِّ  رِّ شَ  فْ مِ  اللِ بِ  أذُ نُ نَ 
 (ٖٙ) التِ زَ أَ  اتٍ آفَ  فْ مِ  افِ سَ مِّ لِ  ـْ ػكَ   وِ تِ يتَ مَ  افِ سَ نْ اإلِ  ىمَ اَ  افُ سَ المِّ  منِ جْ يَ 

ُرُج ِمْف َيِمميَ  الكالـ الذيُيَح َسُب اإِلْوَس ُف َ َمى   ِبيَثاٍل  فْ مِ  ـْ وكَ ، َْ ََ كمماٍل 
مف  ؿِ اَ سْ األَ  ؾِ رْ ي الد  يِ   فَ سَ وْ اإلِ  تِ دَ وأورَ ، بحي ة أبري ا تْ وأودَ ، الوَ تْ يِ  تْ مَ عَ شْ أَ 

 َحمِّم .مَ  يرِ يي غَ  ى مف الكالـِ دَ  ْ   لذا ي لصمت أَ الو ر
  ُشْرُب الَخْمِر : َساِبًنا :
ْمرِ  ُشْربَ  َحر ـ اإلسالـُ   ََ ََ  ـّ )أُ  ال  ُمْذِهَبالٌ ، لمعقؿ ث(   ألوه  ُمْاِسَدةٌ  لِ بَ ال
 والاقر .، ضرَ والمَ ، فزْ لمحُ  الٌ بَ  لِ  َ ،  ؿِ لممَ  ُمْتِمَاالٌ ، ِلمُمُروَاة

، مِ  بِ بَ شَ   مى واسم ييُيْسِرُؼ هػ( ٜٕٔ)ت أفبُ مْ غَ  بف اؿلَّ اَ  أبأ وهذا
ِبُكؿِّ  عُ تِ مْ تَ سْ يَ و ، ِلموُّْزَهال الِ َي دَ  َيْرَكبُ و ، مع ال واري يمهوو ، الُمَداـ َيْشَربُ و 

رتَ يَ ، رُ بَ الكِ  ُيِصيَبمُ  فْ أَ  دَ عْ وبَ ، ُصُووؼ الُمْتَعال  مى  َيْوَدـو ، َ َمى م  َبَدَر موم َحس 
  مق رب(يقوؿ   )ال، وط  تم  ِ  رِ كْ الوقت الذي أض  م يي غير ذِ 

َداَدا َأُرْاتُ ، الِجَيادَ  َأُرْضتُ    الِلَيػافَ  َأُسْستُ ، الُمَداـَ  َشِرْبتُ   (ٗٙ) الشِّ
ُمؽ، ُرُكوَب الذ ْوبِ ُتِوُرث الَمُر َش ِرَبَه  و  َُ يقوؿ ، وم  َيْتَبُعُم ِمْف ُسوِا ال

   )الرمؿ( هػ(ٖٓ٘)تابف الزَّقَّاؽ الَبَمْنِسّم 
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ـْ ُحَميَّا َأأَرَثْت شَ   (٘ٙ) ِبُرُكأِب الذَّْنػِب َأْخػلَؽ الذَِّميـِ   اِرَبَيػاَك
يفَ و  ْمُر الدِّ ََ  أبأ زيد الفازازيّ يقوؿ ، وتَُقوُد إلى الَكَب ِلر، تُْتِمُؼ ال

 هػ(   )الك مؿ(  ٕٚٙ)ت
 (ٙٙ)َأالُمْنَكِر  الَخَنا َنْحأَ  َأَدِليَمةٌ    َفاْحَذرِ  ِلِديِنؾَ  ُمْتِمَفةٌ  الَخْمرُ 
 يؿ(يقوؿ   )الطو و 
 (ٚٙ) الَخْمرِ  َيا ُطرِّا ُمَخاَمَرةُ َأَأْقَبحُ   ُنأَب الَناَلِميَف َقِبيَحةً رَأيُت ذُ 

ْمِر َيْ َعُؿ الَمْرَا َيْرَتِكُب الَاَواِحَش  ََ وُيْعِرُض َ ِف ، والُمْوَكَرات، ُشْرُب ال
يَرات ََ  .وبِ وُ الذُّ  وَيُصدُّ َ ِف الَمُعروؼ   ِلَذا ُيَعدُّ ِمْف أقبوِ ، ال
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ػػُيِشػػيُر   ػػ رِ  هِ َظػػمَ إلػػى  بِ وْ  لػػذ  بِ  ورُ عُ الشُّ ََ ػػْزي والو ػػ والُحػػْزفِ  وؼِ ال َِ ي و ، ـدَ وال
الصػػحال  تسػػتودُ    حيػػثُ  اإلوسػػ ويّ  ر ُمْوػػَدس يػػي وسػػي  الو ػػودِ َشػػؾ  يػػي أف التػػوتُّ 

َأْف  يوبغػػي لػػمومػػ  ، ب لاعػػؿ الاػػردُ  بػػم  ـَ قَػػوتر بػػيف مػػ  الواسػػي ال إلػػى در ػػال مػػف التػػ
 ؿ .بَ قْ تَ سْ يي المُ  مُ مَ عَ اْ يَ 

 : ؼُ أْ أأاًل : الخَ 
ػػػػػؿُ  ػػػػػ َشػػػػػؽ  َ مَػػػػػى الُمػػػػػْذِوِب َتَحمُّ ََ مػػػػػف     لػػػػػذا ل ػػػػػَ إلػػػػػى التوبػػػػػال  وؼِ ال

ِمػػػَف الرُّْ ػػػِب ( )َمػػػ  ُيْمِقيػػػِم اه ُ » مػػػف آثػػػ ر الػػػذووب   يػػػإف  والوػػػدـ وايسػػػتغا ر
ََ ِلًا  الوَ  ْوِؼ ِيي َقْمِب الَع ِصي   يال َتَراُه ِإي  ََ »(ٙٛ) . 

  ِ  وِ ْاػػيػػي  َ  واُعػػمِ وطَ ، ـْ هِ يرِ ِصػػقْ وتَ  ـْ هِ وبِ وُ ذُ بِػػ سِ لُ دَ ْوػػاألَ  ااُ رَ عَ ُشػػ تػػرؼ وقػػد ا 
( ُوغ ) ْمِ اوِ رَ ا  

 وم  بعده .، وتالمَ  فَ   يظهر يي أشع رهـ الَوؼ مِ 
 : أتِ المَ  فَ مِ  أؼُ ( الخَ أ

وغيػػُر ، ِب لِمْرَصػػ د الػػذي َيِقػػُؼ لَػػمُ ، وتِ  لمَ بِػػ ؿُ  ِقػػالعَ  ظَ عِ ت  َيػػ فْ أَ  فْ ِمػػ د  ي ُبػػ
ََ  ف  َ ٍؼ أَ  الوػ س  شػدِّ أى يػي ت ػحَ   يي الو ػود  أصمي   ط بعٌ  » وتِ المَ  فَ مِ  وؼَ ال
ف اَتماػػػػػػت در تػػػػػػم واَتمػػػػػػؼ مقػػػػػػدار الشػػػػػػعور بػػػػػػم ييمػػػػػػ  بػػػػػػيف ا  و ...  اليَوػػػػػػوِ َْ مَ طُ 

 .(ٜٙ)«الو س
ُيْؤِوَس َوْحَشَتُم يي َقْبِرِه   و ، مِ وتِ مَ  وـَ يَ َ  أْف َيْرَحَمُم و َيْد ُ  ابف حـزوهذا 

وَيتْػُرُؾ مػ  كػ ف ُيْسػِعُدُه يػي ، وَذِوي َرِحِمػم، وُيَا ِرُؽ أهمم، يإوم َسُيْحَمُؿ  مى َوْعِشم
يػػٍر أو شػػّر   ألف  العػػيَش يػػي الػػدوي  ََ  الػػدوي    ِلُيْاِضػػي ِإلَػػى َمػػ  قَػػد َمْت َيػػَداُه ِمػػْف 

 يقوؿ   )الطويؿ(، َليَس ِبَداِلـٍ 
 دِ حِ مْ مُ  فِ طْ ى بَ لَ أاًل إِ مُ حْ مَ  ؿِ ىْ األَ  فِ اَ  ا       نً ااِ ظَ  ؿُ ػحَ رْ أَ  أـَ م يَ نِّ اَ  ا هللاُ فَ اَ 
 (ٓٚ) دِ صَ رْ مَ بِ  وُ نْ مِ  تُ ػسْ ي آنَ ى الذِ لَ لْ أَ أَ         وِ ا بِ ػطً ػبِ تَ غْ مُ  تُ نْ كُ  دْ ا قَ مَ  ؾُ رُ تْ أَ أَ 
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 -إلػػػػى الػػػػذات   يهػػػػو يتحػػػػدث  ػػػػف واسػػػػم  ةر  يػػػػي البيتػػػػيف إشػػػػ رة ُمْسػػػػَتمِ 
ي ّوِػ) َ  مثػؿ  ، (ةرَ تِ تَ ْسػال والمُ مَ ِصػت  المُ ) ـمِّ كَ تَ الُمػ ضػم لرسػتَداـ اويتضو ذلػؾ مػف 

ػػُيَعّبِػػر  َ  أفْ  يػػدُ رِ ألوػػم يُ  -( تُ ْسػػآوَ  – ىقَػػلْ أَ  – تُ ْوػػكُ  – ؾُ رُ تْػػأَ  - ؿُ َحػػرْ أَ  – مػػؿ عت  يم 
الو ت ػال  مُ آيَمػ ؼُ اِّػََ ويُ ، مِ ِسػاْ  ػف وَ  َواُِّس هػذا ُيػب مُ م ػعَ لَ   مف ُحػْزٍف كبيػر  هِ رِ دْ يي صَ 

 وم  بعده  .،  رِ ضَ تِ ايحْ  الِ   َ سَ  وؿِ مف التاكير يي هَ 
رُ  ََ َطػػب ضػػمير أبػػأ إسػػحاؽ اإللبيػػريّ  وُيَكػػرِّ    ِلَحػػثِّ  )أوػػت( مػػرتيفِ  الُم

بوػػػػداا  –دوف غيػػػػره  – الَيػػػػرات   يهػػػػو المقصػػػػودُ  إلػػػػى مػػػػى المسػػػػ ر ال  ؿِ  ِيػػػػلغَ ا
َْ الػػػذي ، الالَمِوي ػػػ ػػػمُػػػوالمُ ، َؿ َوالُمِسػػػف  ْاػػػتَػػػِرـُ الطِّ َي و ِمػػػْف َقْبَضػػػِتِم ُ ػػػوْ وي يَ ، الوقَ وؾ والسُّ
    يقوؿ   )الواير(، أحدٌ 
 (ٔٚ)!  اتَ َأنْ ، يدُ ُأرِ  تَ َأنْ  : احِ صَ  ايَ  َأال        : ؽٍ ِصدْ  اءَ ُداَ  أفُ الَمنُ  أؾَ اُ َأَتدْ 

 َوِذيرُ  هُ  اَ  َ و ، ف الباجمالأليد ب ماللاضم أب إَواف َسَتَر الم ْحدُ لقد 
ذا أمسى ي ،  اَ سَ إذا أصبو ي يوتظُر المَ   رَ وصَ ، الذي ي َمَار  موم، الَموتِ  وا 
َب حِ ا َحت ى يشِ العَ  إلى يتطم عُ      )الطويؿ(يقوؿ ، لص 

ـُ َأْرٌض   َأَقدَّْمُت ِإْخَأاِنم َأَأْىِمم َفَأْصَبُحأا  ُيػ ـْ َلْحدُ ، َتُضمُّ  َأَيْسُتُرُى
يِب َلأ ُكْنُت َساِمًنا أَ   ِلَأْاِظ َنِذيٍر َليَس ِمػْف َسْمِنِو  ُبدُّ  َجاَء َنِذيُر الشَّ

 (ٕٚ) ُأرَاِقُب َأْف ُأْمِسم َلػَديِو َأَأْف َأْغُدأ َأَىا َأَنا ِمْف ِأْرِد الِحَماـِ َاَمى َمًدى 
َوِييٍر مف  ايستعداَد لمموِت ِبَزادٍ  ـلَ ذْ د ابد هللا بف حَ مَّ حَ مُ  أأبُ وُيؤِثُر 

ـُ   ألو ُم بدًي مف المهو يي يوـ العيد ، التقوى الموت   ِلِعْمِمِم َأف   الَوؼ مفدال
    يقوؿ   )المتق َرب(، َلْف يعوَد ث ويالً  تمُكؿ  َيوـٍ َيُمرُّ مف حي 

ػُرأِر َفَذا َيأـُ ِايدْ  َيُلأُلأَف ِلم : َخؿِّ َاْنَؾ اأَلَسى         َأُلْذ ِبالسُّ
ـْ َأاأَلَسػى َغاِلٌب       َفلُ   َأَأْجِدَي َيْحَيا َأَشأِقم َيِزيْد : ْمػُت َلُيػ

ػَدِنػم َمػاِلِكم ِبالِفرَاِؽ          (ٖٚ) َفَكيَؼ ُأَسػرُّ َأِايِدي َأِايْد ؟ َتَأاَّ
،   ًم  ثم ويفَ  ثَ مَ ى بَ ت  حَ  ممِّ لَ الصَّ  ابف حمديس ُ ْمرُ   ؿَ وبعد أف طَ 

ي ؿ صُ ، ىوَ دْ و أَ أَ  يفِ وسَ قَ   بَ قَ  وتُ المَ   رَ وصَ  ََ  مُ كَ م  مَ وتَ ، ي  يوميِ  وتِ ة المَ ورَ َت
  (طويؿال)   يقوؿ، بم الر ْهَبال تْ د  بَ تَ واسْ ، عُ زَ الاَ 
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 (ٗٚ) مػمِ ثْ مِ  ملِ َيتَّ  وِ ػمِ ثْ مِ  مفِ  رٌ ػُامُ  ملِ أَ       َشْخُصوُ  ؿَ يُّ خَ تَ  مينَ اَ  مفِ  أتَ المَ  ىَأرَ 
م  استشعر اقتراب م  كُ  مُ  بُ تَ وْ الذي يَ  ؽِ ي ف الضِّ  ابف خفاجةوُيَعبُِّر 

   )الطويؿ( يقوؿ، ووه يتم الموت، فُ مَ َْ أو يَ ، ؿُ  قِ العَ  دُ عَ سْ وكيؼ يَ ، الوه يال
 (٘ٚ)الَمأتِ  ىِإلَ  اِبريفَ غَ ال أرِ ُابُ  مضِ فْ َأمُ        اِقؿٍ ِلنَ  افٍ َأمَ  َأأ أرٍ ُسرُ  ِمفْ  َأَىؿْ 

 الموتَ هػ( ٓٙ٘)ت اليثربمّ  بابف ؼالمنرأ  دمَّ حَ مُ  بف دمَّ حَ مُ  َوَيْ َعؿُ 
أي ايوتق ؿ مف دار الاو ا إلى داا البق ا ، يي الدوي  إلى اآلَرة يفَ يمِ قِ المُ  الَ مَ حْ رِ 
   )الطويؿ(يقوؿ ، بٌ رَ هْ مَ  موم يَس لَ  مُ و  إِ   يَ 
 (ٙٚ)َأْرَحُؿ  َسأؼَ  ِفيُيـُ  َأنِّم َشؾَّ  َأال   ِرْحَمةً  ِلمُمِليِميػفَ  َيأـٍ  ُكؿَّ  َأَرى
هػ( ُقْرَب الَموِت ٗٛ٘أو  ٖٛ٘)ت ر الُكتُْنِديّ كْ أبا بَ  وُيَذكُِّر الشيبُ      

ـَ ، َيَيْبِكي  يقوؿ   )الواير(، ِيي ُبَك ِلمِ ويش رُؾ الَحم 
 ِإَذا َسَجَنْت َاَمى اأَليِؾ الَحَماـُ   أَلْمٍر َما ُأَكاِبُد ُكؿَّ َشْجػٍأ 

ـُ رُ َسْجِنَيا قَ  َفَمْنَنى  َشيِبم  ألفَّ َبَياَضَيا َكَبَياضِ  َب الِحَمػا
(ٚٚ) 

 هػ(   )الطويؿ(ٖ٘ٛ)ت الراام هللا ابد أبأيقوؿ و 
 (ٛٚ)متِ يئَ طِ خَ  يـِ ظِ اَ  فْ مِ  مبِ مْ قَ  فُ زَ حْ يَ فَ    متِ يحَ ضِ فَ  دُ نْ بَ أَ  مأتِ مَ  مفِ  رُ كِّ فَ أُ 

فِّ َتْسُكُف الو ْاُس َ  َدةً  ْهَوة، َمَع ِكَبِر السِّ ؼُّ ُسْمَط ُف الش  َِ  بُ هَ ذْ ويَ ، وَي
وًي  مف الموت  ،   َيَزً   ِمَف الذووب يفُ ي العَ كِ بْ وتَ ، وـُ الو   ـَ يي  َو يِإف  الُمَق 

 (    )الواير ابد الكريـ الليسمّ  يقوؿ، يرصِ قَ  –  ؿَ   طَ مَ هْ مَ  –الدوي  
 َأَأْجَرى َفأَؽ َصْفِح الَخدِّ َدْمِنػم ُمُرأُر اأَلْرَبِنيَف َأَطاَر َنأِمػم       

 (ٜٚ)م َمْف َغَدا َبَصِري َأَسْمِنمِمَف اْىمِ ِحيِؿ َغًدا َأتَػْرِكم       ِبالرَّ َأِاْمِمم 
 ر التي  ِ شَ المَ ِمَف  وتِ المَ  فَ ب لَوؼ مِ  اإلحس َس ليس بَ ٍؼ َأف  و 

ََ  ثَ مَ بَ وقد ، ُتَؤرِّؽ اإلوس ف وتَُوغِّص َ يَشمُ   وسِ اُ ي وُ يِ  مُ غَ مَ بْ مَ  وتِ المَ  فَ مِ  وؼُ ال
ـ هُ دَ وْ  ِ  َزعِ ماَ لِ  ةً  رَ ثَ إِ  ِإْف َأَراُدوا َوْصَؼ أكثر األمورِ  ـْ هُ و  ى إِ ت    حَ  سِ لُ دَ وْ األَ  ااِ رَ عَ شُ 
 . وتُ المَ  وَ هُ    وا لُ قَ 
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 ( الَخأُؼ ِمَف الَلْبِر :ب
م  أف يكوفَ ، وهو القبر، اآلَرة ؿِ  زِ وَ مَ  ؿَ و  أَ  ؿُ زِ وْ يَ  اإلوس فِ  وتِ مَ  دَ عْ بَ           وا 

م  أَ ، الو  ال َ   ضِ يَ مف رِ  وضالً رَ  وَيْوَصِرُؼ َ ْوُم ، الو ر رِ اَ مف حُ  ةً رَ اْ حُ  وفَ كُ يَ  فْ وا 
 مُ عُ اَ وْ وي يَ ، وَيْبَمى َ ْظُمُم   يكَوم م  ك ف، األصدق اُ وَيْوَس ُه ، اأَلْحَب بُ و  األهؿُ 
 . وٍ  لِ صَ  ؿٍ مَ  َ ُه الُمَعّد مف َزادُ ٍذ إي لِ تَ قْ وَ 

الُقُبوِر ُيِثيُر الَاَزَع يي ُوُاوِس  ف  َمْوَظرَ أَ يؤكُد  ادمَّ حَ  بف رُ كْ بَ وهذا  
ي ُموَف م  ك ووا ييم ِمْف َوِعيـ وُأوس، األلب ب أُلولي ِ ْبَرةٌ  وييم، اإلحي ا ََ ،  ودم  َيَت

وذهبوا إلى مك ٍف ، وَغ َدُروا الدُّْوَي  ي َيْمِمُكوَف شيًل ، وكيؼ َتَرُكوا ُكّؿ َشيا
 )البسيط(   يقوؿ، َيْسَتِوي ييم الَمولى والَعْبد

 َأَأْجَسػادِ  ِفيَيػا  َبِمَيتْ  َأْاُظـٍ  ِمفْ    ِبَيا الَياِمِديفَ  َفَنػادِ  ِبالُلُبأرِ  ِقؼْ 
 (ٓٛ)َأْطَأادِ  َتْحتَ  َأَصاُرأا الِأَصاؿِ  ِمفَ    َبيَنُيػـُ  اأَلْسَبػابُ  َتَلطََّنتِ  َقأـٌ 

 ف القبرس ك الذي يعيشمالواسّي  اعَ رَ الصِّ  أبأ إسحاؽ اإللبيريّ  دُ سِّ  َ يُ و  
، الُمْحِسُف بإحس وم   يَيْسَعدُ اواس ح(  –يؽ )ضِ    لاظتيؿ بيف التق بُ مف َالؿ 

ـُ ِيي َقْبِرِه الَواِسع رُ ، وَيَتَوع  يي  ابَ ذَ العَ  ويذوؽُ ، الُمْذِوُب  مى ُرُكوِب الذ ْوبِ  وَيَتَحس 
يِّؽ      )الواير( يقوؿ، قبره الض 

 (ٔٛ) احِ ػِفسَ انْ  َأأِ  اؾَ ُىنَ  ؽٍ ػيضِ  ىِإلَ         مبِ حْ صَ  اثِ دَ اأَلجْ  ىِإلَ  مِمُمنِ َأَيحْ 
وُ و          َلِممِّ  ُيَوضِّ ، أف  َشيَب الر ْأِس ُيَص ِحُبُم َبَي ض الَكَاف ابف َحْمِديس الصَّ

   )البسيط(  يقوؿ، ربْ َحَمَكال القَ  مُ عُ بَ تْ يَ   رِ هَ الو    بَ هَ وذَ 
ـَ يُ ػاأليَّ اِلَم أَ يَ فَّ المَّ إِ   ؾُ ػَبْنِدِه ُىمُ  ا ِمفْ يَ بُ لُ نْ َشيٌب َأيَ  ا       ْدِرُكيَ ػا

 (ٕٛ) َمؾُ اِئِو حَ سَ ِإمْ  َأَشيُب َيأِمَؾ ِمفْ  اِحِو َيَلٌؽ       بَ ِإصْ  َفَشيُب َليِمَؾ ِمفْ 
 اإلق مالُ  وؿُ طُ الذي تَ ، َرب ُم َأْف ُيْوِقَذُه ِمف َ َذاِب الَقْبرِ  اغبَّ ابف الصَّ  ويد و

   )الك مؿ(  ِرًدا َحِبيًس  ُمْوَتِظًرا يوـ ال زاا ييم   حيُث َيَظؿُّ ُمْواَ 
 ـْ ِبػُذؿِّ المَّْحػِد ُطػأَؿ َثَأاِئمَأاْرحَ  َيا ُمأِجِدي ُكْف ِمْف َاػَذاِبَؾ ُمْنِلِذي       
 (ٖٛ) َأَبِليػُت ُمػْرَتَيًنػا ِلَيػأـِ َجزَاِئػم َمْف ِلم ِإَذا ُأْفِرْدُت َأْحِدي ِفم الثََّرى       
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رُ ُيكَ و     المعوى واسم يي قولم ْمطيشمّ أبأ بكر ُمَحمَّد بف أاّلد الشَّ  رِّ
 )البسيط(

 ِإفَّ الرََّجاَء ِإَليَؾ الَيػأـَ َيػْحِمُمِنم بِّ ِفم ِسػرِّي َأِفم َاَمِنمَأْرُجأَؾ َيا رَ 
ـْ َتُكْف َأْنَت َيا َمأاليَ         م ِفم الَلػْبػِر ُمْنػَفِرًداَمْف َذا ُيَؤنُِّسنِ   (ٗٛ)ُتْؤِنُسِنم ِإْف َل

ر بْ يي القَ  اإلق مالِ  ُمد ة هػ( أف  ٓٓٚ)ت ابف النَّشا الأادي آشمويؤكد    
م ع البسيط(، ىدَ )حي ة البرزخ( طويمال المَ  ََ  يقوؿ   )ُم

 (٘ٛ)ُمَق َم  ُأِطيُؿ ِيي قَػْعِرِه ال    ػًراَوَ ْف َقِريٍب َأُحؿُّ َقبْ 
ْمِسيَف مِ  ََ ًَ  َبَمَث ال    ابد الكريـ الليسم يقوؿ، ْف ُ ْمِرهِ وكيؼ َيْمُهو شي

 ( )الطويؿ
 رِ ػمْ النُ  فَ مِ  تْ لَّ أَ تَ  دْ قَ  اامً ػاَ  يفَ سِ مْ خَ بِ         ىضَ لَ انْ  دِ قَ  اهُ بَ صِ  ممِ ثْ مِ  ؤٌ رُ مْ ا أيُ مْ يَ أَ 
 رِ ػبْ اللَ  ىلَ إِ  بٍ ػيرِ قَ  فْ اَ  ايَ نْ اَ  ؿُ حَ رْ يَ سَ         وُ نَّ ا ِ أَ ، اْغِتػرَارً ا ايَ نْ دُّ ػملِ  حُ ػنَ جْ يَ أَ 
 (ٙٛ) رِ ػشْ الحَ أَ  ةِ امَ ػيَ اللِ  ىتَّ ػحَ  وِ ػبِ  ـُ ػيلِ يُ         ىمَ ػالبِ أَ  بِ رُّ ػغَ التَّ  يتِ بَ  ثٍ دَ جَ  ىلَ إِ 

اط رَ الصِّ  ـ  ثُ ، ثعْ البَ  ـ  ثُ ، رِ بْ القَ  الُ وَ تْ   يِ هَ لُ و  أَ ، شديدة ايً وَ هْ أَ  وتُ المَ  عُ بَ تْ يَ         
َم واتُ  َيُاْز  ،هذه األهواؿِ  فْ مِ  َيْو ُ  فْ ومَ ، قيـتَ سْ المُ   . واأَلْرُض  ِبَ و اٍل َ ْرُضَه  الس 
 ( الَخأُؼ ِمَف الِحَساِب :ج

ى   يقد رَ   تَ َهوِؿ مَ  فْ مِ  الِ  مَ يَ القِ  وـَ   يَ هَ وِ  كِ مَ أَ  فْ مِ  عُ مِ ََ وْ تَ  وبُ مُ القُ   دُ كَ تَ 
 وفَ وَيْ ِوي الظ  ِلمُ ، ـْ هِ قِ دْ صِ بِ  وفَ قُ  دِ ى الص  ظَ حْ يَ  وـَ يَ ، الِقَص ص اقتربت س  الُ 
ـْ   .َ  ِقَباَل َأْمِرِه
التي ي ، مِ وبِ وُ ذُ  الَ بَ  قِ  َ  يَ ؼُ  هػ(ٖٓٗ)ت ابف الَفَرِضّم الُلْرُطِبمّ وهذا 
 ََ  ودم   حمُ ضَ اْ وه أي يَ  ُ دْ ويَ ، مُ تَ مَ حْ و رَ  ُ رْ ويي الوقت واسم يَ ، مقِ  لِ تَاى  مى 

   )الطويؿ( يقوؿ، ديمبيف يَم ِثَماًل  أ م َلموَيِ ُد ، تُْوَشُر َصِحيَاُتُم يوـ الِحَس بِ 
 َاَمى َأَجٍؿ ِمػمَّا ِبِو َأْنَت َاػاِرؼُ   َأِسيُر  الَخَطاَيا ِاْنَد  َباِبَؾ َأاِقؼُ 
ـْ َيِغْب َاْنَؾ َايُبَيا  َأَيْرُجأَؾ ِفيَيا َفْيَأ رَاٍج َأَخاِئػؼُ   َيَخاُؼ ُذُنأًبا َل
 َفْضِؿ الَلَضاِء ُمَخاِلُؼ ؟ َلَؾ ِمفْ  َأَما  َأَمْف َذا الِذي َيْرُجأ ِسَأاَؾ َأَيتَِّلم

َحاِئؼُ ِإَذا ُنِشرَ       ِدي ال ُتْخِزِنم ِفم َصِحيَفِتمَفَيا َسيِّ  ْت َيأـَ الِحَساِب الصَّ
(ٛٚ) 
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ع ر  ضَ تَ يَ و ، وُب ذلياًل ضعيًا وُ الذُّ  مُ تْ مَ عَ  َ  أفْ  دَ عْ بَ  مُ سَ اْ وَ  ابُف حـز بُ  تِ عَ يُ و  
مف  اهُ دَ يَ  مُ تْ مَ د    قَ  مى مَ  دِ بْ العَ  ةَ رَ سْ حَ  ف  أَ  ويؤكد، ةرَ اِ غْ   العاو والمَ   ط لبً  إلى
 )الطويؿ(    يقوؿ ، يـو القي مال شديدة وبٍ وُ ذُ 

ـْ َنكُ َنػَأدُّ َلػَديِو َأنَّػنَ ِإَلى َتِبَناٍت ِفم الَمَناِد َأَمأِقػٍؼ             (ٛٛ)ْف ُكنَّػا ا َل
َلِممّ  ُيَذكِّرُ و  َتِظَرُه ِمْف ِحَس ٍب َدِقيٍؽ  مى الُمْذِوَب ِبَم  َيوْ  ابف حمديس الصَّ
َراِط ي َيْوُ و موم إي الص لحوفَ ، أ م لم  (أيوقد استَدـ )، وَسيٍر  مى الصِّ

   )الرمؿ(  يقوؿ ،  ماليَ القِ  وـِ يَ  ابِ ذَ  َ  فْ متهويؿ مِ   لايستاه ميال 
 يؾْ تَ مَ ُملْ  اػِإَلييَ  رُ شْ الحَ  ظُ ػُيأقِ         ةٍ دَ ػَرقْ  مفِ  حٍ ادِ ػفَ  َخْطبٍ  َأيُّ 
 (ٜٛ) ؾْ ػيػَدمَ ػقَ  فْ مِ  ةٌ لَّ زَ  وُ ػَأِطَئتْ         اِإذَ  مالنَّاجِ بِ  تَ ػَلسْ  اطٍ رَ ػَأصِ 

 هػ(ٜٕ٘)ت ت األندلسمّ مْ م الصَّ بِ ُأَميَّة بف ابد النزيز بف أَ   ؼُ ََ يَ و 
 يقوؿ   )الطويؿ(، وِقم اِل الز اد،  ِب يوـ الَمَع ِد   لكثرة الذووبسَ الحِ  فَ مِ 

ـُ َما  ِإَلى َااِدٍؿ ِفم الُحْكـِ َليَس َيُجأرُ   ِفم اأَلْمِر َأنَِّم  َصاِئرٌ  َأَأْاَظ
 َأالذُُّنأُب َكِثيػرُ ، َأزَاِدي َقِميؿٌ   َفَيا َليَت ِشْنِري َكيَؼ أَْلَلاُه ِاْنَدَىا

 (ٜٓ) رُ َاَذاِب الُمْذِنِبػيَف َجِديػ ِبَحرِّ   َفِإْف َأُؾ َمْجِزيِّا ِبَذْنػِبم ؛ َفِإنَِّنػم
ُص َ يَشمُ ، هِ يرِ كِ اْ ى تَ مَ  َ  طر الذووبُ تسي تكرار لاظ وُيَؤيُِّد ذلؾ ، وتَُوغِّ

وكَوم ي يو د لاظ غيره ، (يفَ بِ وِ ذْ المُ  –ذوبي  -)الذووب  وب( يي قولم  وُ )الذُّ 
 أورده المه لؾ .

  َيِإف  ُكؿ   وؿمُ وـ والشُّ مُ العُ  ِلَيُدؿ   مى (ؿّ كُ )كممال  ابف خفاجة ستَدـُ يو 
ُمَح َسٌب  مى م  يعؿ   لذا  ميم َأْف َيَتَ و َب َم  ي َيُسرُّه ُرْؤَيتم يي  َيْردٍ 
   )المتق رب(يقوؿ ، مِ تِ ياَ حِ صَ 

َـّ الَجزَ   اَف       اَف دَ ػا كَ ِبمَ  َمِديفٌ  َأُكؿّّ  َـّ الِحسَ ، اءُ َفَث  ابْ َأَث
 (ٜٔ) ابْ الِكتَ  اؾَ رُّ ُىنَ ػَيسُ  ا الِبمَ   َرٍؽ       ػُميْ  ِفمِر َكفََّؾ َفل ُتجْ 
ػػػػ بػػػػف حسػػػػف بػػػػف رَمػػػػاُ  حفػػػػص أبػػػػأ رُ ذِّ َحػػػػيُ و   اقتػػػػراؼ مػػػػف ؽرَ بْ طَ السَّ
ويػػػػـو ، الُمػػػػْذِوب ي ُتَغػػػػ ِدُر َصػػػػِغيَرًة وي كبيػػػػرة أ مػػػػ ؿِ    يَػػػػِإف  صػػػػحياالَ يالمع صػػػػ

   )الواير(يقوؿ ، طوته  َيُد الوِّْسَي ف، الحس ب َسَيِ ُد ذووًب  كثيرة
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 اهُ نَ جَ  امَ  ةِ يفَ حِ الصَّ  مفِ  أُ رَ لْ يَ أَ    اهُ دَ ػيَ  تْ بَ سَ كَ  امَ  دُ بْ النَ  ىلَ مْ يَ سَ 
 (ٕٜ) اهُ ىَ دَ  اػيمَ فِ  ارً ػائِ ػحَ  ىلَ بْ يَ فَ    اتٍ ػفَ الِ سَ  أبٍ نُ ذُ  فْ اَ  ؿُ أَ سْ يُ أَ 

َتْ َعُؿ الذُُّووُب ِحَس َب الُمْذِوِب َ ِسيًرا   حيُث ُيْسََُؿ َ م   َكَسَبْتُم َيَداُه   و 
   )الواير(  برابف جايقوؿ ، يَيْحَزف إلِس َاِتمِ 

ُفِنم الذُُّنأبُ  َـّ ِلَما َكَسْبتَا   َأَأيُّ َأْمفٍ ، ُتَخأِّ  (ٖٜ)ِلَمْف ُيْدَاى : َىُم
َضُع اأَلْ َو ُؽ َيوـَ الِقَي َماِل ِهِ  الَواِحِد الَقه  رو  َْ ابد الكريـ  يقوؿ، َت
 ط(   )البسي الليسم

 ؽِ رَ الفَ بِ  ءُ رْ المَ  يوِ فِ  صَّ ػخُ  ؼٍ أقِ مَ  مفِ        اػمَ ىُ دَ نْ بَ  ُض رْ النَ  َـّ ثُ  رُ شْ الحَ أَ  ثُ نْ البَ أَ 
 (ٜٗ)ؽِ نُ النُ  عُ اضِ ػخَ  ؿّّ ػكُ فَ ؛  ابُ قَ الرِّ  يوِ فِ      تْ نَ ضَ خَ  دْ قَ  أؼِ مخَ لِ  ؼٍ أقِ مَ  فْ مِ  يؾَ اىِ نَ 

 دَ عْ وم  بَ ، َلو َوَزؿ أَْهَوُوَه  َ َمى َ َبٍؿ َلَدَكمُ ، َسَكَراٍت َشِديدة ِإف  ِلمَموتِ  
 . ُض رْ العَ  ـ  ثُ ، رُ شْ الحَ وَ  ثُ عْ البَ  وهُ مُ تْ ويَ ، ُمْاِزعٌ  رَ بْ القَ  ف  إِ موم   يَ  بُ عَ صْ أَ  وتِ المَ 
   ( الَخأُؼ ِمَف النَّاِر :د

  هَ  ُ ذْ ولَ ، يددِ   شَ هَ رُّ حَ وَ ، يـهِ البَ  الميؿِ  الِ مَ مْ ظُ كَ ، يدعِ ه  بَ رُ عْ قَ  ـَ و  هَ  َ   رَ وَ  ف  إِ  
   يعمى الع قؿِ  يفَ بِ وِ ذْ المُ    وهي مآؿُ اب ذَ  َ  إلى ابٍ ذَ  َ  فْ   مِ هَ بُ  حِ صَ  يوتقؿُ ، يـلِ أَ 
 ات .وَ هَ والش   وـِ الو   فِ  َ   هَ رِ كْ ذِ بِ  وايوشغ ؿُ ،  هَ وْ مِ  الُ  يَ قَ الوِ 

ـَ ي تُْبِقي وي َتَذُر ِلمظ  ِلِميَف شيًل   َؿ الو  ر، ِإف  َو َر َ َهو  ََ ِقيُّ َمْف َد ، والش 
وَتَ  َوز الَحد  ِيي ، َ َمى الَمْعِصَيال ر  صَ أ م  ألو  وِبْلَس الَمِصير الذي يوتظره 

 هػ(   )البسيط(      ٕٖٛ)ت ابف ابد َربِّو األندلسمّ يقوؿ ، ِإْتَي ِوَه 
 ا َسَلرُ يَ نَّ ـْ أَ مَ ااْ أَ ، ةِ ػيلَ لِ الحَ  فِ ػاَ   ٌة ػمَ افِ ػغَ  فَ ػيالنَ  فَّ إِ  ؾَ بِ مْ لَ بِ  فْ يِ َاا

 َذرُ ػال تَ أَ  ػملِ بْ ػتُ  لفَ  فَ ػيمِ مظَّالِ لِ    تْ رَ ا ُسنِ ذَ يٍظ إِ غَ  فْ ُر اَ اُء َتْزفُ أدَ سَ 
 (ٜ٘) أارُ ػا َتجَ ػمَ  اءَ ػيـٍ سَ نِ نَ بِ  ةً أَ ِشلْ أَ   ٍة  رَ آخِ ػا بِ يَ ػأا ُدنْ رُ ػاْشتَ  يفَ الذِ  فَّ إِ 

، قصيدة طويمال مف سبعال وثالثيف بيًت أبأ إسحاؽ اإللبيرّي  بَ تَ كَ وقد 
ُؿ ييه، يوتهي كؿ بيت ييه  بكممال )الو ر(   مش هد العذاب األليـ الذي ُيَاصِّ

 واستهمه  بقولم   )السريع(، َ َهو ـ يم أهؿُ  سِ قَ يُ 
 ارِ أَف ِمَف النَّ اسُ ػا ُيلَ اذَ مَ  اِر       ػم النَّ اِر فِ ِؿ النَّ ىْ َأيٌؿ ألَ 
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 ارِ ى النَّ م َامَ مِ َجٍؿ َيغْ َكِمرْ          ـْ ػم ِبيِ مِ َغيٍظ َفَتغْ  َلدُّ ِمفْ َتنْ 
 ارِ ػَرِة النَّ َاثْ  ا ِمفْ َأال َلنً   أا       ػَتبُ م ُينْ ػأَف ِلكَ يثُ َتغِ َفَيسْ 
ـٌ       ػِرٌؼ نَ ػتَ ػُمنْ  َأُكمُُّيـْ   (ٜٙ) ارِ م النَّ أَبُة فِ َبُؿ التَّ َلأ ُتلْ   اِد
هذا الَوؼ  وُ ضِ ت  يَ و ، الش  ِ ر ِمْف َو ِر َ َهو ـ َيَزعِ َتُدؿُّ هذا األبي ت  مى  

 مِ بِ  يطُ حِ وتُ ، ي ِبَمْف ييه  غيًظ مِ غْ التي تَ ، و ر()ال يي تكرار كممال -  ي  مِ  َ  -
  ت .يَ  دْ قَ  التوبالِ  تَ قْ وَ    ألف   مِ مِ دَ  مى الرغـ ِمْف وَ ، وي َيِ ُد ُمِغيثً ، ت م ال الً  طَ حَ إِ 

    يهو يَ وْ ي الدُّ يِ  وهُ مُ عَ وهو ي ُيْوِكُر َأف  أَْهَؿ الو  ِر يستحقوف ذلؾ بم  يَ  
، اـوَ وت والد  بُ الثُّ  ليايدَ   ـ(  دِ وَ  –ؼ رِ تَ عْ الا  ؿ )مُ  اسـ َدـاستوقد ،  زاٌا   دؿٌ 

 َتْاِكيرِ  ليؤكد أف  ُ ؿ     يوِّ مَ معوى الت  يتضمف واستَدـ حرؼ الشرط )لو( الذي 
ـْ   رِ الو   ؿِ هْ أَ   . يي َقُبوِؿ َتوَبِتِه

ْبَر  مى طَ   َيِإف  ا ـَ و  هَ َيِقي َوْاَسُم ِمْف َحرِّ  َ  فْ أَ  اِ رْ و مى المَ   ،  ِ  الِ   َ لص 
 –و ودم  َيْشُعُر الُمْذِوُب ِب لر ْهَبال   َيُكّؼ ،  ِ  ابِ ذَ ى  َ مَ  َ  رِ بْ أهوُف ِمَف الصَ 

َلِممّ  يقوؿ، وُيَس ِرُع إلى الت وَبال،  ف ُسوِا ِيْعِممِ  –َطَواِ َياًل     ابف َحْمِديس الصَّ
  (ك مؿال)

 سُّ ػحَ  ايَ لَ  ةٍ ػنَ امِ سَ  ؿِّ ػكُ بِ أَ          ةٌ اِتيَ ػاَ  ارَ ػالنَّ  فَّ إِ  بِّ رَ  ايَ 
ؽُ ػُتحَ  يوِ فِ         اَحَطبً  ايَ لَ  يَجَسدِ  َنَمفْ َتجْ  ال  ُس ػفْ النَّ  مَ نِّ ػمِ  رَّ

 (ٜٚ) ُس َىمْ  ُنْطُلوُ أَ ، ابِ سَ الحِ  أـَ يَ          ِزعٌ ػجَ  ُظوُ َلحْ  دٍ ِبَنبْ  اْرُفؽْ أَ 
،  هَ مِ مُّ حَ  ف تَ  هُ زَ  ْ  َ وُيْعِمُف ، اليَ  تِ العَ   رِ الو   اؿِ وَ هْ مف أَ ً   َيزَ الُمْذِوُب  دُ عِ تَ رْ يَ 

 يدِ دِ شَ  ؼٍ وقِ يي مَ  مِ  لِ حَ بِ  ؽَ يُ رْ يَ أف و ،  لو رب هُ دَ سَ  َ  ؽَ رِ حْ يَ  أي إلى  ِ  ؿُ س  وَ تَ يَ  ـ  ثُ 
 . ؿوْ الهَ 

 : ثانًيا : الُحْزفُ 
وِؼ الذُُّووبِ  الُمْذِوبِ  وعُ مُ دُ  يُض اِ تَ  ََ ، ُؿ الر ْحَمالَتْوزِ   اِ كَ البُ  دَ وْ و ِ ، ِمْف 

ُموـ  ُ وْ وُيْغَار الذ ْوَب   ييَ   وبِ وُ ى الذُّ مَ  َا  َ كَ   يإف  البُ و الُمْ ِرـُ مف َ َذاِب الس 
ِطيلال ََ  . وهو ِمْف َأَم رات ِرق ال القمب، َيْمُحو ال
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ِبُدُموٍع َغِزيرة   ُبْغَياَل الو َ  ِة  مى ُذُووِبِم  َيْبِكي إسحاؽ اإللبيريّ  أأبوهذا 
   )الواير(   يقوؿ،  ذاب الو رِمْف 

 أبِ نُ الذُّ  ِمفَ  تُ َرِكبْ  َقدْ  امَ  ىَامَ         فْ ػَأَلكِ  ايَ نْ الدُّ  ىمَ ػاَ  ىآسَ  اَأمَ 
 يبِ الَنصِ  الَيأـِ  ِمفَ  مَأيحِ  اَأيَ         يارِ ِترَ اغْ  أؿِ طُ  ىَامَ  مفِ َليْ  اَفيَ 
 أبِ ػَسكُ  افٍ تَ ِبَتيْ  مأبِ حُ  ىمَ ػاَ         مػكِ َأَأبْ  مسِ ػَنفْ  َأُنحْ  َلـْ  اَأنَ  اِإذَ 
 (ٜٛ) بِ ػيَقرِ  َأأ يدٍ نِ بَ  فْ ػمِ  اػَاَمييَ         مكِ َسَيبْ  يدِ ػَبنْ  يالذِ  اَىذَ  َفَمفْ 
  عُ بَ تُ  الً عَ مْ سِ    يي عمه  يّ وِ وَ عْ مَ  أمرٌ  وهي، الذووبَ  ابف حمديس ـُ سِّ  َ يُ و 

ُ ْمُرُه َزاَدْت ُذُووُبُم   لذا ُيَعدُّ  وُكم َم  اْمَتد  ،  مى سبيؿ ايستع رة الَمْكِوي ال، ىرَ تَ شْ وتُ 
ََ ِسِريَف   يَيْذِرؼ الد ْمَع الَغِزيَر مف َشيال    )الطويؿ( يقوؿ  ، ِمَف ال

 حُ بَ رْ أَ  ْخَسرُ أَ  فَ ػيحِ  منِّ أَ كَ  اأبً نُ ذُ         يرِ تَ شْ أَ أَ ، يرِ مْ اُ  اـِ اأَليَّ  فَ مِ  يعُ َأبِ 
 (ٜٜ) حُ فَ ُيسْ  يفِ النَ  فَ مِ  انً مْ دَ  َصيَّْرُتوُ أَ         ىسَ ألَ ا ُحَرؽِ  فْ مِ  بَ مْ اللَ  تُ بْ ذَ أَ  لَّ يَ فَ 

بُدُموع الت وَبال   َوَدًم   لمذوب ف ؿ بِ قَ  الق سي ِبَمْعِدٍف ُصْمب بَ مْ القَ  وُيَشبِّمُ 
ُم ، مِ مِ هْ و َ   بِ بَ  مى َصْبَوِة الش   األمر   ستَداـ يعؿمغ يؿ بل الوصيحالَ وُيَو ِّ

التي أوهكت ، ه رة القمب َتم ًم  مف الذووب الكثيرةمعوى ط الذي يحمؿ، (بْ ذِ أَ )
   )المتق رب(  يقوؿ ،  هَ  لِ صَ حْ الماللكال يي إِ 

 وْ بَ اكِ السَّ  ؾَ تِ رَ ػبْ ػاَ  ؽَ ػابِ أَ ػسَ          وِ بِ  يارِ ػُتجَ  ابً مْ ػقَ  ؾَ ػنْ مِ  ِذبْ أَ 
 (ٓٓٔ) وْ ػبَ ػتِ اػكَ  وُ ػاتُ بَ ػثْ إِ  بَ ػنَ تْ أَ أَ          ابَ الصِّ  مفِ  ىضَ مَ  بٍ نْ ذَ  ؿِّ كُ  ىمَ اَ 

بمث  فْ أَ  دَ عْ بَ ، ؿِ هْ ي ال َ يِ  اطِ رَ يْ ى اإلِ مَ    َ هَ ومُ مُ ويَ ، مُ سَ اْ وَ  ابف خفاجةويرثي  
ْت ، يمِ يوَ  َ  تْ وَ ََ سْ التي أَ ، مُ وبَ وُ ويبكي ذُ ، إحدى وثم ويف   ًم   ميم وأقض 

 يقوؿ   )الرمؿ(، َمْضَ َعمُ 
 َسَنوْ  يفَ انِ َأَثمَ  ىدَ ػحْ إِ  فِ بْ ال         ِسَنوْ  َأأ اءٍ ِغذَ  َأأ ُأْنسٍ  َأيُّ 

 (ٔٓٔ) ى َحَسَنورَ ِخُف الَنيَف َأُأخْ ُتسْ   ٌة       ػأ ِبِو َسيِّئَ ػطُ اَرًة َتسْ ػتَ 
ـَ بم معوى الواي  ؿُ مِ حْ التي تَ ، (ايستاه ميال أيّ ػ)ب يبدأ   يبعد َأْف َتَقد 

م  ِ ت  ويَ ، يؽمِ وـ العَ والو  ، يذذِ  ـ الم  عَ والط  ، وهْ الم   رَ  ُ هْ يَ  فْ اًم   ميم أَ زَ ص ر لِ ، الُعْمرُ 
  . يرُ ذِ الو   هُ  اَ وقد  َ ، إلى التاكير يي الموت   يمـ َيتََبؽ  إي اليسير
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مف َير أو  –َذر ٍة  ِمْثَق ؿَ  وَمْف َيْعَمؿْ ، َ ْف َ َمِممِ  ِإف  ُكؿ  ِإْوَس ٍف َمْسُؤوؿٌ 
َِ  َيَرُه   َيِإف   ذابَ  - شرّ  ِمَف الُبَك ِا  مى التاريِط أي ـ  وي ُبد  ، يددِ شَ لَ  ةِ رَ اآل

ْشَياِل  ِ  الشب ب ََ َه  الو  ر،   ألف  الَعيَف التي تبكي ِمْف   ابفيقوؿ ، ي  َتَمسُّ
   )الطويؿ( مُ سَ اْ ًب  وَ  طِ ََ مُ  اإلقميشمّ 

 ؼُ اتِ ىَ  ةِ ألَ ػيُ الكُ  فِّ ػسِ  فْ ػمِ  اؾَ ادَ ػنَ أَ    اػبَ الصِّ  رَ ػبَ دْ أَ  دْ ػقَ  افَ أَّ الخَ  دَ مَ حْ أَ  ايَ فَ 
 ؼُ ػالِ ػسَ  ـَ دَّ ػلَ تَ  دْ ػقَ  بٌ ػنْ ذَ  اهُ ػكَ بْ أَ أَ   ىضَ مَ  يالذِ  افُ مَ الزَّ  ؼَ رْ الطَّ  ؽَ رَّ أَ  ؿْ يَ فَ 

 (ٕٓٔ) ؼُ ػآسِ  ؾَ ػبَ مْ ػقَ  فَّ أَ  مبِ نْ ػيُ  ؾَ ػنُ مْ دَ فَ   ةً رَ ػسْ حَ أَ  انً زْ حُ  رِ مْ الحُ  أعِ مُ الدُّ بِ  دْ جُ فَ 
ِديّ أبأ الربيع س ؿُ عَ  ْ يَ  رِ شْ الحَ  يوـَ  رَ كُّ ذَ تَ  إف    مف ؼُ  ِ تَ رْ يَ  ميماف الُمَأحِّ

وا الذي س  ده  مى ، حي تم يي ارتكبه  التي يمع صال وَيْمَعُف َص ِحَب السُّ
   )الطويؿ( يقوؿ، اقتراؼ الاواحش

َحاِئبِ  َفػيَض  َفرَّْطتُ  َما ُكؿِّ  َاَمى       َمَداِمِنم َفاَضتْ  الَمأتَ  َذَكْرتُ  َما ِإَذا  السَّ
 َصاِحبِ  َأْخَبثُ  َأالذَّْنبُ ، َمِنم َأَذْنِبم          َغًدا ِجْئتُػوُ  ِإفْ  الَحْشػرِ  َيأـَ  َأَأْذُكرُ 
م َأَلِكفْ   (ٖٓٔ)الَنَأاِقبِ  ُسأءَ  َقػدَّْمتُ  ِبَمػا َأَأْخَشى         َحػاَلةٍ  ُكػؿِّ  ِفػم هللاَ  ُأَرجِّ
ُطوؿ ب َاى إيوب( ي ُيشْ وُ )الذُّ  وِ اوِ وَ ال َ  َض رَ مَ  اغِ بَّ الصَّ  ابفُ  ؿُ عَ  ْ ويَ  
   )الك مؿ( يقوؿ، يبكي دًم  فْ أَ   هُ طَ َُ  تْ اوَ دَ تَ  ـٍ رِ  ْ مُ لِ  ؿ  قَ وَ ، الُبَك ا

ِؼ ُتْضػَرـُ   َيْبِكى َاَمى َما َفاَتُو ِمػْف ُاْمػرِِه         َأِبَلْمِبِو َنػاُر التَّػَأسُّ
 أ َمػا َجَناُه الُمْجِرـُ َأالَنْفُأ َيْمحُ  الذُُّنػأُب ُتِخيفُػُو       َيْرُجأ َأَيْأُمُؿ أَ 
بُّ ِإفْ  أِف ُتْظِيػُر َحاَلػُو       َأَكآَبُة الَمْحزُ  ـَ التََّستُّػَر ُيْنَمػـُ  َأالصَّ رَا

(ٔٓٗ) 
  يقوؿ ، المعوى واسمهػ( ٘٘ٙ)ت وحو  ابف الَجنَّاف األنصاريّ  رُ رِّ كَ يُ و 
 )الَايؼ(

 (٘ٓٔ)أعِ مُ الدُّ بِ  تْ قَ أرَ رَ ػاغْ أَ  اهُ ػتَ مَ لْ مُ        تْ ػاضَ ػفَ  بَ ػنْ الذَّ  رَ ػكَّ ذَ تَ  امَ  اذَ إِ فَ 
  َيِإف   مبِ وْ ذَ  افَ رَ اْ غُ  الَ يَ غْ   بُ  مِ مِ عْ يِ  واِ    مى سُ مً ي دَ كِ بْ يَ  فْ أَ   مى الع قؿِ  

ْشَياِل ِ  ُيْعَطى أَ  ََ  فْ والبك ا  مى الذووب مِ ، ُه بغير حس بْ رُ الَب ِكي ِمْف 
 ال .وبَ يو الت   تِ اَ مَ 
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  ثالثًا : الِخْزي :

َِ ي وِ عْ يَ  َِ  ماهـوو ، اليحَ ضِ مف أثر الاَ  الحي ا يُ زْ ال  الما هيـ مف يزْ ال
َِ  رَ   ِ شَ مَ    يإف   (ٙٓٔ) الالشَصي   روُّ طَ تَ  يي الب رزة وظرة بال طَ بِ تَ رْ مُ الُمْؤِلَمال ي زْ ال
   ب الذي يوتظره يي اآلَرة .قَ والعِ ، ب يي الدوي وِ ذْ إلى المُ  اآلَريف

يِم مِ يد و هػ( ٕٚ٘)ت يّ رِ مِ االنَ  ؼمَ خَ  بف إبراىيـوهذا   فْ َرب ُم َأْف ُيَو ِّ
 يقوؿ   )الطويؿ(، يـو القي مال  بِ سَ الحِ  وؿِ هَ 
 (ٚٓٔ) بِ  ْ الرُّ وَ  وؿِ الهَ  فَ مِ  اورً  ُ ذْ مَ  تُ لْ  ِ  اذَ إِ    مُ ػولَ هَ وَ   بِ سَ الحِ  وـَ يَ  يوِ زِ َْ تُ  يوَ 

ْزي  مى  ورُ عُ الشُّ  استولىوبعد أف   َِ يي  مُ سَ اْ وَ  ؿَ ي  ََ تَ  اغبَّ ابف الصَّ ب ل
وُوِشَرْت صحياتم بم  ييه  مف ، وقد ُدِ َي لمحس ب، الموقؼ العظيـ يوـ ال زاا

،  يَ وْ ي الدُّ يِ  هِ يرِ صِ قْ وُ وِتب  مى تَ ، يي اإلحص ا ؿِ مْ الر   دَ دَ ت  َ زَ  وَ  َ تَ ، سيل تٍ 
   )الك مؿ(   يقوؿ، مم َ مف   إي إليم يولكف ، سبيٍؿ لمو  ة فْ  َ  وَبَحثَ 
 َناِدي الَجزَا َأالنَّاُس ِفم الَغمَّاِء ؟ ِلم ِإَذا ُمثِّْمػُت َبيَف َيَديَؾ ِفم       َمْف 

 ُتْنِبم ِبَمػا َأْخػَفيُت ِمْف  َأْنَباِء ؟ َمْف ِلم ِإَذا ُنِشَرْت َاَممَّ َصِحيَفٌة       
 ْنَيا َقِميػَؿ َحَياِء ؟َما ِزْلَت ِفم الدُّ  َمْف ِلم ِإَذا َما ِقيَؿ ِلم : َيا ُمْذِنًبا       

 (ٛٓٔ)َأالرَّْمِؿ ِفم اإِلْحَصاِء  ىَادِّ الَحصَ  َبػْت َاَمى       َأاَفيَتَنا ِبَجػرَاِئػـٍ َأرْ 
بسببه    لذا  ـُ دَ  ميم الو   رُ يطِ سَ ويُ ، ِمْف َكْثَرِة ُذُووِبمِ  ابرابُف جَ  ؿُ  َ َْ ويَ  
 )البسيط(    يقوؿ، ب و بم الع لي ويموذُ ، ()إلى الرسوؿ  يم َُ 

 َأَمْف َيِثْؽ ِبَنِظيـِ الَجػاِه ُيْحَتَرـِ   َلِكنَِّنػم ِبػَرُسأِؿ هللِا ُذأ ِثَلػةٍ 
 (ٜٓٔ)َيا ُأُقأَؼ النَّاِدـِ الَأِجـِ ِمَف الَخَطا         َباِبِو الَناِلم َاَمى َخَجؿٍ  َأَقْفُت ِفم
ير و أف  ،و كس الرأس، أسود   بس مُ هُ  ْ ووَ ،  ماليَ القِ  وـَ يَ يَِتي الُمْذِوُب  

بعد أف ُيْاَتَضَو َأْمُرُه ، ويد و  مى واسم ب لويؿ، بيوم وبيف أ م لم  ُ  دَ   ِ بَ يُ 
 دـ .الو   ةِ د  مف شِ  مِ عِ  بِ صَ وَيَعضُّ  مى أَ ، موَتْشَهُد  ميم َحَواسُّ ،  سالو    ـَ مَ أَ 

ـُ :  رابًنا : النََّد
م َص  األودلسيُّ  الش  رُ  أراد ََ قح ـ الواس يي إ مى مف الودـ أف َيَت
َِ  بُ و ِ تَ سْ الذووب التي تَ  َر   لذا اب يوـ القي مال ذَ والعَ ، ي يي الدوي زْ ال  تعديؿَ َقر 
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ُيْقِمَع الَاْرُد  ف ُسُموٍؾ ا ت ده وَأِلَاُم  » التكيُّؼ مع البيلال أفْ  رِ وَ صُ  فْ ومِ ، ُسُموِكمِ 
ُموؾَ  ف  لم أَ  وُ ضِ ت  وٍؾ آَر حيف يَ مُ إلى سُ  ؿَ  السُّ  . (ٓٔٔ) «  دوى موم ي اأَلو 

ـ الص دؽ  مى  دـ زْ والعَ ، بوْ مع الودـ مف اإلقالع  ف الذ   د  ي بُ و 
 وُيِقيُؿ َ َثَراِت الُمْذِوِبيَف .، َيْقَبُؿ الت لبيفَ  () و ُ ، ث ويال ةً ر  العودة إليم مَ 
ُر  ابف ابد َربِّو األندلسمّ وهذا           يي قض ه  التي المي لي  مىَيَتَحس 

 هػ(   )السريع(              ٕٖٛيقوؿ )ت،   عصيالم
ـُ  َأنَّػوُ  ِإالَّ  َأْسػَرؼَ     ُمْذِنبٍ  َافْ  ُغْفرَاَنؾَ ، َربِّ  َيا َنػػاِد

(ٔٔٔ) 
ى ت    حَ  هُ دْ مِ لـ تَ  مُ م  أُ  ى أف  و  مَ تَ ويَ ، مِ وبِ وُ ذُ بِ  أبأ إسحاؽ اإللبيريّ  يعترؼُ و  

،  مى م  َضي َع ِمْف َحَي ِتمِ  مُ مَ دَ ف وَ مِ عْ ويُ ،  دـ ارتك ب هذه المع صي فَ مَ ضْ يَ 
   )الواير( يقوؿ ، برحمتم الواسعال  ُ  هُ دَ م  غَ تَ وح  تم إلى أف يَ ، مُ تَ وبَ تَ  دُ كِّ ؤَ ويُ 

 مالِ الَمأَ  ىَمألَ  اػيَ  أالهُ ػمَ  ىِإلَ         ِإالَّ  أؾُ ػمُ الَممْ  مَتكِ َيشْ  َمفْ  ىِإلَ 
 مػالِ يَ المَّ  ـِ ػُظمَ  مفِ  ؾَ ِضبْ ُأغْ  َأَلـْ         مػنِ َتِمدْ  َلـْ  مػُأمِّ  َليتَ  يرِ َلَنمْ 

 (ٕٔٔ) مػالِ ُسؤَ  ملِ  ؿْ ػبَ َفاقْ  اؾَ مَ ُرحْ  ىِإلَ         يرٌ َفلِ ، ماصِ النَ  ُدؾَ َابْ  اَأنَ  اَفيَ 
ولـ ُيْصِث ، َشَب َبُم يي المهو اللاضم أبأ الأليد بف الباجم لقد أيوى
 فْ وأوشؾ أَ ، َبَمَث ِمَف الُعْمر ِستِّيَف   ًم وأَيًرا َتَوب َم إلى أوم ، إلى صوت الو هي

   )الطويؿ( يقوؿ، و لِ صَ  ؿٍ مَ ى و َ وَ قْ تَ  فْ إ داد الزاد الالـز لمسار مِ  مُ  تَ ويَ ، ؿَ حَ رْ يَ 
ـْ َيْثِننِ   ِإَلِيَم َقْد َأْفَنيُت ُاْمػِري ِبَطاَلػًة   َأْادُ  َاْنَيػا َأِايػٌد َأال  مَأَل

 دُّ ػَأَما َخيُر ُاْمػٍر ِإنََّمػا َخيُرُه النَ  اًما َأُاػدَُّىػا َأَضيَّْنُتُو ِستِّيَف َاػ
ْمُد  اإِلْ َداُد ِب لَعَمػِؿ الِذي  يَوَقْد َي تَوِ  َُ  (ٖٔٔ)ِبِم َك َف ُيْرَ ى الُقْرُب َوالَاوُز َوال
َُْمرُ و  الَمْطُروَد ِمْف َب ِب الرَِّض  أْف هػ( ٛٔ٘)ت اطية بف بكر أبأ َي
ويبكي بدموٍع غزيرة َوَدًم   مى م  ض ع مف ُ ْمِرِه ، َؾ َلِذيَذ الووـوَيْترُ ، يقوـَ الميؿ
وقد استَدـ يعؿ األمر أربع مرات   ، وأسًا   مى ذووٍب َتَقد َمتْ ، يي الب طؿ

ـْ  ، بيف قي ـ الميؿاْقَرْع(   ليدؿ  مى ضرورة ال مع  –ُوْو  –َضْع  –)ُق
   )الرمؿ( يقوؿ ، الِ وبَ  لت  بِ  وزِ مًع  لماَ والودـ ، ك اوالبُ ،  ودالسُّ و 

ـْ  ػتْ  المَّيؿُ  ِإَذا ُق  َيْغَتِمَضػا َأفْ  الَجْفػفُ  َأاْسَتَمػذَّ    ُظْمَمتُػوُ  َدجَّ
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فَّ  َأاْقَرعِ    َأُنحْ  اأَلْرضِ  َاَمى الَخدَّ  َفَضعِ   (ٗٔٔ)َمَضى  َقدْ  َما َاَمى السِّ
 ُ ْمِره فْ طويمال مِ   اطً وَ شْ أَ  عُ وَيْقطَ ، َشَب َبُم يي الم ْهو ُأَميَّة الدَّاِنم وُيْوِاؽُ  

   )البسيط(          يقوؿ، َمْرَض ِة  ِ  يرِ غَ  يي

فْ افِ رَ ِإسْ  م الَغمِّ اَؿ فِ َأطَ م     اطِ أَ ِأ َأشْ م المَّيْ فِ  تْ دَ َبنُ  م َفَكـْ بِ َحسْ   (٘ٔٔ)ماطِ رَ م َأاِ 
ْؿ  األو مؿ  ِمْف ُذُووِبِم إي َ ّض  يّ دِ حِّ أَ أبأ الربيع سميماف المُ ولـ ُيَحصِّ

   )البسيط(   يقوؿ، ِمْف َيْرِط الو َدـِ 
 (ٙٔٔ) ـُ دَ َأالنَّ  اهُ بَ ُالْ  مفِ  ؿِ امِ اأَلنَ  َاضَّ        وُ مُ يَ َنجْ  َليَس  ارً َقدْ  بِ نْ الذَّ  ِمفَ  متِ َنأْ 

واَسم  مى م  َرِكَبُم ِمْف هػ( ٙٚٚ)تيب طِ بُف الخَ لساف الديف  وـُ مُ ويَ  
   )البسيط(   يقوؿ، ـِمْف َمآثِ  اْكَتَسَبمُ وم  ، َب ِطؿ

 َدِممػقَ  َمىػاَ  َأْسَنى ِبوِ  َأَتيتُ  َفَلدْ        َدِمم َبْذؿُ  َأْرَضاؾَ  ِإفْ  يَ َمأال يَ َمأال
فْ  فَّ  َاَميوِ  ْرِامػقَ  َأَطاؿَ        ِديػيَ  وُ ػجَنتْ  دْ ػقَ  َذْنبٌ  َتَناَظـَ  َأاِ   َنَدـِ  ِمفْ  السِّ
 (ٚٔٔ) َدـِ ػاللِ  َاَمى ُحبِّم ِلم َأاْرعَ ، َأَزلَّةٍ       أٍ طَ خَ  فْ ػمِ  َكافَ  َما َأاْغَتِفرْ  ِلم َفَيْبوُ 
ـَ َ َمى الَمْعِصيال َيْمُحو الذ ْوبَ          ابف َزْمَرؾيقوؿ ، وَيْرَيُع ُ قوَبِتم، ِإف  الو َد
 ع البسيط(م  ََ   )مُ  هػ(ٜٚٚ)ت بعد 
َفػْر  ؿِ ِلُطػأ الزَّادَ  َأدَِّخرُ    َمَضى ِفيَمػا ُكْنتُ  َلأ َأَليَتِنم  (ٛٔٔ)السَّ

ى م  مَ  َ  ب لَحْسَرةِ  يالصِ عْ ى المَ مَ  َ ِمْف ُشَعَراِا اأَلْوَدُلِس  أَ ر   َ تَ  فْ مَ َيْشُعُر 
 مُ بُ مْ قَ  ؽُ رِ تَ حْ يَ و ، مسَ اْ وَ  وـُ مُ يَ و ، مِ وبِ وُ  مى ذُ  ـُ دَ وْ ويَ ، أي ـ شب بم  ِ  بِ وْ ي  َ يِ  طَ ر  يَ 

 .أسًا 
 ِفم الذَّْنِب : الَمْبَحُث الثَّاِلُث : آثَاُر الُأُقأعِ 

ََ ِتَمال  َ ِمَؿ الَعْبُد َمْعِصَياًل َوَزَؿ ِإَلى » ُكم َم  ي  الذووب  أثرمف ُسوا ال
 . (ٜٔٔ)« َوي َيَزاُؿ ِيي ُوُزوٍؿ   َحت ى َيُكوَف ِمَف األْسَاِميَف ، َدَرَ الً ، َأْسَاؿَ 

َص ِوي   ا ِيي )ُمْسَوِد اإلم ـ أحمد( َ ْف ُمَع ٍذ بف َ َبؿ َق َؿ   َأوْ و 
ُط اهِ  َ ز  » ( َيَق َؿ   َرُسوُؿ اهِ  ) ََ ي  َؾ َواْلَمْعِصَياَل   َيِإف  ِب ْلَمْعِصَياِل َحؿ  َس َواِ 

 . (ٕٓٔ)« َوَ ؿ  
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ََْمَوف   ي، الذ ْوبِ  َص ِحبَ  َي  »   َق ؿَ  َأو مُ  َ ب  سٍ  اْبفِ  َ فِ ويي )الُحْمَيال(   َت
 َحَي ِلؾَ  ِقم الَ  َيِإف     َ ِمْمَتمُ  ِإَذا الذ ْوبِ  ِمفَ  أَْ َظـُ  الذ ْوبَ  َيْتَبعُ   َوَلمَ ، َ  ِقَبِتمِ  ُسواِ  ِمفْ 
َم ؿِ  َوَ َمى َيِميفِ ال َ َمى ِمم فْ   ِذيال الذ ْوبِ  ِمفَ  أَْ َظـُ ، الذ ْوبِ  َ َمى َوَأْوتَ ، الشِّ
 َوَيَرُحؾَ ، الذ ْوبِ  ِمفَ  أَْ َظـُ  ِبؾَ  َص ِوعٌ   ُ  َم  َتْدِري ي َوَأْوتَ  َوَضِحُكؾَ ، َ ِمْمَتمُ 
 ِمفَ  أَْ َظـُ  َي َتؾَ  ِإَذا الذ ْوبِ  َ َمى َوُحْزُوؾَ ، الذ ْوبِ  ِمفَ  أَْ َظـُ  ِبمِ  ْرتَ َظاِ  ِإَذا ِب لذ ْوبِ 
ْوُيؾَ ، ِبمِ  ْرتَ َظاِ  ِإَذا الذ ْوبِ  ََ  ْوبِ الذ   َ َمى َوَأْوتَ  َب ِبؾَ  ِسْترَ  َحر َكتْ  ِإَذا الرِّيوِ  ِمفَ  َو
(ٕٔٔ) « َ ِمْمَتمُ  ِإَذا الذ ْوبِ  ِمفَ  أَْ َظـُ  ِإَلْيؾَ   ِ  َوَظرِ  ِمفْ  ُيَؤاُدؾَ  َيْضَطِربُ  يوَ 

 . 
وُيَشبُِّهَه  ، التي ارتكبه  وبِ وُ الذُّ  بكثرة ؼُ رِ تَ عْ يَ  أبأ إسحاؽ اإللبيريّ وهذا 

، َسَاُم َ َميَه وُيْعِمُف أَ ، إحص له    زه  فديلال  مى التي ي ُتَعدُّ    وـ ُ ب لوُّ 
   )السريع( يقوؿ

 اػمَ السَّ  أـِ ػَكُنجُ  رٌ ػيَكثِ  مَ َأىِ         اػَدمَ  مػكِ َأبْ  اِتمَ يئَ طِ خَ  َأيُّ 
 ىمَ ػالنَ  يادِ ُفؤَ  َايفَ  َأَأأَرَثتْ         يَتدِ َأىْ  اَفمَ  ممِ َالْ  َطَمَستْ  َقدْ 
 (ٕٕٔ) اِممَ ُمظْ  ِبوِ  محِ ُصبْ  اَغدَ  بٌ َخطْ         ػمبِ  ؿَّ ػحَ  دْ ػَللَ  هللاِ  ىِإلَ  اِإنَّ 
وَ َمى القموب ، ي لمَحؽِّ دِ تَ هْ يال يَ  ؿِ قْ العَ  ورِ وُ  َطْمُس  وبِ وُ مف أثر الذُّ و         

ْبَو ظالًم  دامًس  ؿُ عَ  ْ ب التي تَ  لِ صَ وؿ المَ زُ ووُ ، التي يي الصدور َتَدُع و ، الصُّ
َي َر َقْاًرا يَر ِييَه الَمْوِزَؿ الَع ِمَر ِبُصُووِؼ الوَِّعـِ أرضً و ، الدِّ ََ ،   ُمْسَتِوَيال َمْمَس ا ي 

   )الك مؿ( يقوؿ
ـُ ِبَمْنػِزٍؿ       ِإفَّ الَمَنػاِصَم   (ٖٕٔ)َصَفا َتْجَنػَؿ ِمْنػُو َقػاًاا َصفْ ِإالَّ لِ  ال ُتِليػ
ََْوَواِع الَبالاِ و  َق اِ ، ُتِصيُب الذُُّووُب الَمْرَا ِب َحاِزـ يقوؿ ، وُضُروِب الش 
   )الطويؿ(هػ( ٗٛٙ)ت الَلْرَطاَجنِّمّ 

 (ٕٗٔ) ِلَيْبَتِمم الُيُمػأـِ  ِبَأْنػَأاعِ  َاَممَّ       َاَدا َقدْ  َذْنِبم ِإفْ  - ِإَلِيم - ُيَناِدي
أبأ  يقوؿ، وَيْوَبِغي َصوف الواس  ف المع صي   ألف  ييه  هالكه 

   )الَايؼ( الفضؿ الَجأَىِريّ 
 (ٕ٘ٔ)ػَأؽَّ الَيػلَؾ ال َتْلَرَبْنُو َفتَ   َما َىلُؾ النُُّفأِس ِإالَّ الَمَناِصم
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يقوؿ ، بِ سَ ي الو  يِ  القريبُ  وُبْعد  وم الص حبُ ، وَمْف َوِسَي ُذُووَبُم َهَمؾَ 
   )الَايؼ( ابف ِليأَف التُِّجيبمّ 

 (ٕٙٔ) ايمَ مِ الحَ  مَّ لِ الأَ  وُ نْ اَ  تْ انَ بَ أَ أَ    وُ ػتْ مَ تَ قَ  وُ ػأبَ نُ ذُ  ىاسَ نَ تَ  فْ مَ 
التي ، َب َيْمَرُض ِبَمَرِض القسوةمْ القَ  ؿُ عَ  ْ ي يَ  صِ عَ المَ   بِ يَ ثِ الت َسْرُبَؿ بِ  ف  إِ 

ـُ الذُُّووِب ُبْعُضه  َيوَؽ َبْعض   يَ  ى مَ  َ  ُس كِ عَ وْ م  يكوف يي القمب يَ  ف  إِ َمْبَعُثه  َتَراُك
 تْ تد  واش، الَصَدَأ ِمَف مَ لاال األوامر اإللهي     َيِإَذا َمِرَض الَقْمُب ِب لذُُّووبِ  حِ ارِ وَ ال َ 
 . مُ تُ شَ حْ وَ 

 ُنُزأُؿ النَِّلـِ :أأاًل : 
َرةِ  وبالِ قُ العُ  يؿِ  ِ عْ تَ لِ  بٌ بَ سَ  الذووبُ  َِ َمِؼ   ، يي الدُّْوَي  َواآل َق َؿ َبْعُض الس 

ـْ ِمْف ُسْمَط ِوِم ُ ُقوَباًل »  ـْ َذْوًب  َأْحَدَث اه ُ َلُك   َيِإف  َمْف َيَتَه َوف  (ٕٚٔ)« ُكم َم  َأْحَدْثُت
  يَم  موم  ()  ُ  يوتقـَ  فْ أَ  فْ مِ  د  ي بُ ، وُيِصرُّ  مى المعصيال، مِ يوِ دِ  رِ مْ أَ  ِيي

 َوَزَؿ َبالٌا ِإي  ِبَذْوب .
ََ ِلْؼ َتَقوى  بَف  سِ لُ دَ وْ األَ  ااُ رَ عَ شُ ا ترؼ وقد    الذووب ويرتكبْ ، َمْف ُي

وتََوب ُلوا بُسُقوط ،  ؽ المستقبؿآيوا استشري وقد،  بُ قَ بم العِ  ؿَ زِ وْ يَ  فْ أَ  فْ مِ  د  ي بُ 
 وب .  وُ    مى الذُّ هَ وكِ مُ األودلس   إلصرار مُ 

 وؾِ مُ مُ  إلىُيِشيُر  د بف الَجدّ مَّ حَ أبأ الحسيف ُيأُسؼ بف مُ  وهذا 
ـْ سوال  ؼِ الِ وَ الط    يقوؿ   )البسيط( ، تهـ سَ يَ سِ  ُيَه ِ ـُ و ، هػٗٛٗبعد َ ْزِلِه

ـْ  أِء ال تُْبِلم َأال تَػَذرُ َأَرى الُممُػأَؾ َأَصاَبْتُي  ِبَأْنَدلُػٍس        َدَأاِئُر السَّ
ْمُس َطاِلَنػٌة        َلأ َصحَّ ِلمَلأـِ ِفم َأْمثَاِلَيا النََّظرُ   َقْد ُكْنُت َأْنُظُرَىا َأالشَّ

 َأَترُ النَّاِي َأال َأَكيَؼ َيْشُنػُر َمػْف ِفم َكفِِّو َقَدٌح        َيْحُدأ ِبِو ُمْذِىلتُ 
 َأرُ َتُمػرُّ ِبِو اآلَيػاُت َأالسُّ َفَما  ْف َغيِر َنْغَمِتِو       اِمُنػُو اَ ُصمَّْت َمسَ 

 َأرُ َأَلِكػْف َحْشُأُه خَ ، ُخَأارٌ َلُو  ِو       لِنْجِؿ َمْنُبػأًدا ِبَمْجػِمسِ َتْمَلاُه َكا
ـُ َغَرُر َأَمػا َاِمُمأا       َأفَّ الِذي َزْخرَ ، َأَحأَلُو ُكؿُّ ُمْغتَػرٍّ  َفْت ُدْنَيػاُى

(ٕٔٛ) 
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ي ـ يِ هُ  سُ مَ غِ اوْ سبب سقوطهـ هو أف وُيْبِرُز ، ؼِ الِ وَ الط   وؾِ مُ َيَتَشا ى يي مُ 
ِرِؼ الدُّْوَي    يك ف مف ، يهـدَ يوّي لَ ع الدِّ ازِ ؼ الوَ عْ وضَ ، وبوُ الذُّ  قب لهـ  مى ُزَْ وا 

 .ُسوِا ِيْعِمهـ الضروري أف ُيِحيَط بهـ البالا   ب
ْنَدُلِسيَّة الُمُدفِ  أطُ أ( ُسلُ   : اأَل
ُسُقوط الُمُدف األودلسيال زادت حسرُة ُشَعَراِا األودلس إزاا م  َرَأوه مف         

وغامتهـ  ف ط  ال ، ُحك  ـ المسمميفالبسبب َضْعؼ    ِتَب ً   يي يد الوص رى
 ال .يَ صِ عْ وتم ديهـ يي المَ ،   و ب دتم

 : ىػ ٓٓٗة سنة يرَ بِ لْ خراب إِ  *
أبأ إسحاؽ وقد رث ه  ، هػ ٓٓٗ سوال( (Elviraبِإْلِبيَرة  الوَ تْ الاِ  تْ اَ صَ  َ 
   )الطويؿ(    بقولم اإللبيريّ 

 (اِىبُ ذَ  هللاَ  َخل امَ  َشمءٍ  ُكؿَّ  َأال)        :ماَبنِ جَ أَ فَ  اَميَ َرسْ  ُيـْ َانْ  تُ اَءلْ َلسَ 
 ! بُ ػائِ تَ  بِ نْ الذَّ  َافِ  ُكـْ ِمنْ  َأَحدٌ  اَأمَ         ِبُكـْ ِبَذنْ  تُ ُأِخذْ  َقدْ  فْ أَ  : ااِطُبنَ ُيخَ 

 بُ ػاغِ رَ  هللاِ  ىِإلَ  اعٍ دَ  ـْ ػكُ ِمنْ  اَأمَ         أُبُكـْ َأُقمُ  اُدُكـْ بَ َأكْ  َقَستْ  َقدْ  َأَأفْ 
 (ٜٕٔ)!  اِدبُ أَ النَّ  أـُ ػَتلُ  اػَحلِّ  ِموِ ِمثْ  ىمَ ػاَ        اػِبالُبكَ  َدرُ ػَأَأجْ  ىَأألَ  ُمُكـُ َلَشكْ 
يقد  –  هَ ابِ رَ ََ  دَ عْ بَ  –رة بيوم وبيف إلبيرة  وَ حَ مُ   ـَ قَ أوم أَ  رُ   ِ الش   ؿَ ي  ََ تَ  

ى إي قَ بْ وي يَ ، اؿوَ إلى زَ  ياٍ شَ  ؿ  كُ  يََبرتم َأف    له      و دبً هَ ومِ سُ وقؼ  مى رُ 
 –يي حقيقال األمر  –وهـ ،  هَ ه  وُحك  مِ مِ أوه  سقطت ِبُذُووِب أهْ َأك َدْت و ،  ِ  و مُ 

 موه  .، وأ در ب لبك ا، بأولى ب لود
تع ُظـ السيل ت و ، ي المعصيالي يِ  دِ مَ الت  يوال إلى دِ المَ  وطَ قُ سُ  عَ  َ رْ أَ لقد  
َلِحَقه   ـ  ثُ ، المديوالُ  تِ طَ قَ وسَ ، الاُ البَ  ؿَ زَ وبال   يوَ قُ التي استو بت العُ ، والكب لر
َرابُ  الد َم رُ  ََ  . وال

 :ىػ ٙ٘ٗسنة  َبْرَبْشُتر أطُ لُ سُ  *
يي وحو أربعيف ألؼ راكب  (Barbastro)َبْرَبْشُتر مديوال وِرَم ف غزا الوُّ 
وك ف لسقوطه  أثٌر  ميٌؽ ، (ٖٓٔ)هػ ٙ٘ٗوايتتحوه  سوال ، يوًم    يق تموه  أربعيفَ 
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 ىمَ  َ   اضَ والقَ ، ُيْوِذُر ِبُسُقوِط اأَلْوَدُلِس ِبََْكَمِمه  مف بعد، يي واوس األودلسييف
 . ييه  اإلسالميّ  ودِ  ُ الوُ 

هم ؿِ ، وبوُ الذُّ  البالا إلى ارتك بِ هذا  سِ لُ دَ وْ األَ  ااُ رَ عَ شُ أر ع  وقد  رِ مْ أَ  وا 
هػ( سي سال ٓٙٗ)ت الَيْأَزِنمّ بف الَحَسف  رمَ اُ َأُبأ َحْفٍص قد اوتقد   ي  دِ هَ ال ِ 
هم لهـ، الوص رى وؾِ مُ مع مُ  ـْ هِ وِ  وُ عَ تَ لِ وؾ الطوالؼ   مُ مُ  ُوصرة إَواوهـ  وا 
مف  وَحذ رَ ، واستب حال الُمْوَكَرات، مف اوته ؾ األ راض بوَتَع   ، يفَ مِ مِ سْ المُ 

 يقوؿ   )الطويؿ(، الذووباستاح ؿ داا 
يِف ِإْذ َظػؿَّ ُنْيَبػًة    َأالُمْسػِمُمأَف ُشُيأدُ ، ِبَأْاُيِنَنػا   َأَيا َأَسًفا ِلمدِّ

 َلػِو َيُيػأدُ َأُيْجَنػُؿ َأْشرَاَؾ اإلِ    َأِفم َحَرـِ الرَّْحَمِف ُيْمَحُد َجْيَرًة  
ـْ    َأَقاِدُرُه َاػْف َردِّ َذاَؾ َقػِنػيػدُ    َأُيْثَمُب َبيػُت هللِا َبيػَف ُبُيأِتُك

ػاِؿ َبيػٌت ِبَمكٍَّة  َأُيأَضُع ِلم ـْ َمْنػَزٌع َأقُػُصأدُ         دَّجَّ  َأَيْخَفى َاَميُك
ـُ َأفْ  ـْ   ُأِايُذُك ُكػ  (ٖٔٔ)َؽ الَنػَذاَب َثُمأُد َكَما َذا، ِاَلابٌ   ُتْدِىُنػأا َفَيَمسَّ

  إلى  َ ودَ ، بسبب الذووب  َبْرَبْشُتر داًا َوَزَؿ ب لمسمميف  َ َعَؿ ُسُقوطَ 
مف  وَحذ رَ ،  مى حم يال الديف وَحث  ، وبالمُ سْ واسترداد األرض المَ ، األَذ ب لثَر
  وغيره، ودمُ ثَ لِ   ِ   بِ قَ عِ اب كَ ذَ العَ  ـْ رهُ ظِ تَ وْ يَ  الُمْذِوِبيفَ  ألف     وبِ وُ ايستهزاا ب لذُّ 

 . وبالقُ ب لعُ   هَ مَ   َ     يعَ هَ بِّ رَ  رَ مْ التي َ َصت أَ ، ـ الس بقالمَ األُ  فَ مِ 
يف، ـكْ  د الحُ سَ ويَ ، ـمْ ي الظُّ  وِ عَ مَ  يؤكدإوم  وتسميـ ، وتعطيؿ َأْحَك ـ الدِّ
،  تمَ رُ ؾ الحُ تْ وهَ ، ردْ وع الغَ يُ وشُ ، البالاواستحك ـ ، ي يستحقه  فْ مَ إلى األمور 

لموطف  يفَ بِّ حِ المُ  وؼِ اُ إلى صُ  يوتموهو ي، ويد و إلى الثورة،  دهَ  ل ِ ي بِ  دِ وَ ويُ 
 د بف  ب دضِ تَ عْ هػ  مى يد المُ ٓٙٗسوال  مِ مِ تْ وقد أد ى ذلؾ إلى قَ ،  وم يفَ عِ ايِ دَ المُ 
 . هػ(ٔٙٗ)ت

يي رس لال  - هػ(ٗٚٗ)ت د ابد هللا بف ابد البرّ مَّ حَ أبأ مُ وقد أش ر 
يقوؿ   ، هذا البالا وؿِ زُ إلى أثر الذووب يي وُ  -َبْرَبْشُتر لس ف أهؿ    مى هَ بَ تَ كَ 
 .  (ٕٖٔ)«  ُهُبوب ِمفْ  َ َميَو  ـْ هِ ِلِريحِ  َك فَ  َلَم    الذُُّووبِ  َيْرطُ  َوَلوي »
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همزي ال بعد ُسُقوط مديوال  هػ(ٚٛٗ)ت اؿسَّ النَ  ابف الزاهدُ  لاقيمُ ا وق ؿ
   )الك مؿ( موه ، هذه الوكبال دَ عْ بَ  ـْ هِ وكِ مُ واوتقد ح ؿ المسمميف ومُ ، َبْرَبْشُتر
 اءُ فَ خَ  فَّ يُ لَ  امَ  رَ ػائِ بَ الكَ  أابُ كِ رَ    ـْ يُ نَّ أَ أَ ، فَ ػيمِ مِ سْ المُ  أبُ نُ ذُ  أاللَ 
 (ٖٖٔ) اءُ الدَّ  أبُ ػنُ الذُّ فَ ؛  ـْ ييِ مَ اَ  ادً بَ أَ    ٌس ارِ فَ  ىارَ صَ منَّ لِ  رُ صَ نْ يُ  افَ كَ  امَ 
بدأ وقد ، وبوُ ذُ  فْ مِ  ْشُتر وتي ال م  اقتريم المسمموفَ َبْربَ  الَ بَ كْ وَ  ف  أَ  ُيَؤكِّدُ      

   طرْ وع الش  قُ اب يمتو ع وُ وَ وع ال َ قُ امتو ع وُ  يدُ اِ التي تُ ، الالشرطي   (لوي) ػأبي تم ب
، ار  ميه رَ صْ واإلِ ، رة به  هَ  َ والمُ ، وبِ وُ الذُّ ر  لِ بَ كَ  يفَ مِ مِ سْ ارتك ب المُ يهو يرى أف 

 وؾمُ مُ يد الذي اوغمس ييم دِ الش   ؼرَ والت  ،  تقَ وبِ المُ س يي الرذالؿ و  وغمياو 
 -يي وه يال األمر  -ى أد  ، بعْ الش   ورِ مُ س  ف ايهتم ـ بَُ والتق  ُ ، األودلس
 م ت إلى هذه الوت ل  .دِّ قَ   يقد آلت تمؾ المُ  ف والمم لؾدُ المُ  ُسُقوطإلى 

، سالمي ال يي األودلسب أُلم ال اإلؾ تَ يَ الُعَض ؿ الذي  ااُ ي لذووب هي الد  
 . الت َو ُزع دَ عْ بَ      ي وهزمتهَ تِ و  قُ بِ  بَ هَ وذَ 
 :ىػ ٛٚٗسنة  ُسُلأط ُطَميُطَمة *

ال يعَ وِ ال المَ بَ صَ القَ  ذات، Toledo)) ُطَميُطَمالُسُقوِط مديوال أحدث 
 ِـّ هَ أَ  فْ بوصاه  مِ ، األودلس ااِ رَ عَ شُ  وسِ اُ ا يي وُ ُحْزًو  كبيرً ، األسوار الش مَالو 
ُقوطَ ، األَْوَدُلِسي ال ُصوفِ الحُ   أحد شنراء األندلسيقوؿ ، ُشْؤـ يرَ ذِ وَ  و عموا ذلؾ السُّ

   )الواير( 
 ِإفَّ َذا َنَبػٌأ َكِبيػرُ ، ِحَماَىا   َأَباَح الُكْفُر ِمْنَيػا  ُطَميُطَمةٌ 

ِديرُ    َفَميَس ِمثَاُلَيا ِإيَأاُف ِكْسَرى   َأال ِمْنَيا الَخَأرَنُؽ َأالسَّ
َنٌة َبػِنيػٌد ُمحَ  َنٌة ُمَحسَّ  (ٖٗٔ)َأَمْطَمُبَيا َاِسيػُر ، َتَناُأُلَيا   صَّ
اإلسراؼ يي )  الُمَتَمثَِّمال يي ، َوَقَؼ الش  ِ ُر  مى أسب ب تمؾ الِمْحَوال     

 يفَ مِ مِ سْ المُ  وبِ وُ ذُ هذا السقوط إلى  أْرَ عَ و ، (الُاُ ور  مىوالُ ْرأَة ، المع صي
واإل راض  ف ذكر   ، واإلصرار  مى المهو، (ِحَم َه  َه َأَب َح الُكْاُر ِموْ )

 وهذا دليؿٌ ،  هَ وكِ مُ  د مُ سَ ويَ ، بسبب  صي ف أهمه    ب قَ العِ  به  ؿَ زَ وط  تم   يوَ 
 هـ .ؼ إيم وعْ وضَ ، هـولِ قُ  ُ  صِ قْ وَ  ى م
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وأصبحت ، ِبُووِر اإِليَم ف أض اتقد ُطِمَسْت المع لـ الديوي ال التي ل
، وا توؽ الوصراوي ال، ِلمُكْاِر   َحت ى ِإف  ُهَو َؾ َمْف َتَرؾ ِدْيَومُ  ا َ لصالً دارً المديوال 

 يقوؿ   )الواير( 
 رُ ػيكِ النَّ  هللاِ  فَ ػمِ  ـُ ػىُ اءَ جَ أَ     ـْ يُ تْ كَ رَ دْ أَ  ةُ أبَ لُ النُ :  انَ مْ قُ  فْ إِ فَ 
 أرُ جُ يَ  فْ مَ  ـُ مَ سْ يَ  يؼَ كَ أَ ، أرُ جُ نَ     ـْ ػيُ نْ مِ  دُّ ػشَ أَ أَ ، ـْ يُ مَ ثْ مِ  انَّ إِ فَ 

 َأالُفُجأرُ  َأْجَمػعُ  الِفْسؽُ  َأِفيَنا   اْنِتَلػاـٌ  ِبَنػا َيِحؿَّ  َأفْ  َأَنْأَمفُ 
 الَنِسيػرُ  اأَلْمػرُ  َفَيْسُيؿَ  ِإَليوِ     اْضِطرَارٌ  َأال ِلمَحرَاـِ  َأَأْكؿٌ 
 أرُ لُ ػالنَ  بُ ػمْ الكَ  ؿُ نَ فْ يَ  ؾَ لِ ذَ كَ     ارٍ دَ  رِ ػلْ اُ  مفِ  ةٌ أَ رْ جُ  فْ كِ لَ أَ 
ْترُ  َيُزأؿُ  ُتأُر  ُأْرِخَيتِ  الِنْصَيافِ  َاَمى   َما ِإَذا َقأـٍ  َافْ  السِّ  (ٖ٘ٔ)السُّ
 تأدركالتي  الراد ال ُطَميُطَمال العقوبال وطِ قُ سُ   بِ بَ سْ أَ  فْ مِ  ف  ي َشؾ  يي أَ       
ؽ سْ لاِ ا –ور وموه    )ال َ ، وبوُ دت الذُّ د  عَ تَ  فْ أَ  دَ عْ   بَ   هَ  مِ ك   ف المديوال وحُ ك  سُ 
سكوت  –ي ف صْ العِ  مى أة رْ  ُ  –اـ بال اضطرار رَ ؿ الحَ كْ أَ  –ور  ُ الاُ  –مع  ْ أَ 

بَصح ب  ايوتق ـُ  ؿُّ حِ يَ و ، رُ تْ السِّ  وؿَ زُ يَ  أفْ  فْ مِ  د   د(   وي بُ سَ الاَ اوتش ر  مى 
 . المع صي
 : سِ لُ دَ نْ األَ  فَ مِ  أجُ رُ ب( الخُ 

 أ برتهـ األحواؿُ  ـ  ثُ ، لحبيب الذي ُوِلُدوا ييما ـْ هُ دَ مَ بَ  سِ لُ دَ وْ األَ  ااُ رَ عَ َشب َم شُ 
ْمدِ  مى مغ درتم  َُ  . (ٖٙٔ) التي َيُاوُز به  الُمت ُقوفَ ، ِبَ و اِل ال
َلِممِّ  وهذا ـَ  ابف َحْمِديس الصَّ  مى الَروج مف َسَرُقوَسال  ودم  ُأْرِغ

((Syracuse ِرَج مِ الذِ  آدـبِ  مُ سَ اْ َشب َم وَ ، هػٔٚٗ سوال َْ و عؿ وطَوُم ، الو  ال َ  فَ ي ُأ
   )المتق رب( يقوؿ، َ و الً  (Sicily)ِصِقمِّي ال 

ُث َأْخػَبػاَرَىػا   َفِإْف ُكْنُت ُأْخِرْجُت ِمػْف َجنَّػةٍ   (ٖٚٔ)َفِإنِّػم ُأَحػدِّ
مُّص مف هذا الشُّ  ََ  مُ وَ طَ وَ  ؾَ رَ   ألوم تَ  بِ وْ ور البغيض ب لذ  عُ ومف أ ؿ الت 

، ووعتهـ ب لكالب والَو زير، هِ الدِ بِ  ااَ دَ  ْ   أَ  َ هَ ، ييفالوورم ومع  مِ وبِ رُ يي أثو ا حُ 
، َمْف يدايعوف  ف اإلسالـ ارِ وَ و  ش يي  ِ ، ؼٍ غَ شَ وأهمه  بِ  ِصِقمِّي ال ع أَب رَ ب  تَ وتَ 

 ِإْشِبيِمَيالأمير  هػ(ٛٛٗ)ت  دب  د بف  َ مِ تَ عْ ك لمُ ، وي  هدوف يي سبيؿ إ الا رايتم
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(Sevilla) ، ِبَ  َيال أمير هػ( ٜٛٗ)ت ف َ م َو سالموصور بف الو صر بو
((Bougie ، ال ي  دِ هْ يحيى و مّي والحسف( يي المَ بوي ب ديس )و. 

 ويبكي، مُ تَ شَ حْ وَ  بُ دُ وْ يَ  أصبو ىت  حَ    ايتقده  التي الاَ لْ األُ   ميم تْ ز   َ  لقد
 . الُغْرَبال يي  عَ ضَ  الذي هُ رَ مْ و ُ  مُ وَ طَ وَ 

يي  –َوْاَسُم  هػ(ٛ٘ٙ)ت المخزأممّ  ةيرَ مِ اَ  بف ؼرِّ طَ المُ  أأب وَشب مَ 
ََ َلَؼ َأْمَر  ِ  – ميم السالـ  –بآدـ  –العصي ف  وَأَكَؿ ِمَف الش رة   ،  ودم  

ُروِج ِمَف الَ و ال َُ ُروِج ، َيُعوِقَب ِب ل َُ وَ َعَؿ َوْاَسم ُمْذِوًب  اْرَتَكَب ُ ْرًم    َيُعوِقَب ِب ل
ة الث ويال ر  ممَ لِ  تْ طَ قَ  ودم  سَ َبَمْوِسَيال  ا يي رثيقوؿ ، (Valencia)مف َبَمْوِسَيال 

 هػ   )الطويؿ(ٖ٘ٙسوال 
 (ٖٛٔ)الُخْمِد  َجنَّةِ  ِمفْ  اإِلْخرَاجِ  ِإَلى َفَصاُرأا        َأِبيِيـُ  َذْنػبَ  اأَلْبَنػاءُ  َأْذَنبَ  َأَىػؿْ 
 طًب  ََ يي قولم مُ  مُ سَ اْ ى وَ وَ عْ المَ  أبأ مأسى ىارأف بف ىارأف رَ ر  كَ و       
 بيميال   )البسيط(إش

 (ٜٖٔ)َفَمػِزْمَنا الَبػثَّ َأالنََّدَما  ؛ َيػا َجػنًَّة َزْحَزَحْتَنا َاْف َزَخاِرِفَيا            ُذُنػأُبػَنا
وهو الع شُؽ له    يك ف ، بالده قسًرا فْ مِ  األَْوَدُلِسيّ  الش  رُ  جَ رَ ََ 

 والسببُ ، دسَ ال َ  فَ وح مِ وج الرُّ رُ َُ أو ، الو  ال َ  فَ آدـ مِ  وجِ رُ َُ بِ  مَ بَ شْ موه  أَ  مُ و ُ رُ َُ 
 .ـُ دَ الو   مُ مَ يزَ و ، وبالُ قُ بم العُ  تْ لَ زَ   يوَ  وبِ وُ الذُّ  واقتراؼُ ، أوامر    فُ يَ صْ يي ذلؾ  ِ 

  : ةُ يَّ ينِ بِ الطَّ  ثُ ارِ أَ الكَ ( ج
 ،يزؿوالز  ، وؿيُ السُّ  رُ ثُ كْ األرض   يتَ  ِمَف الَاَس ِد ِييألواًو   الذُُّووبُ  ُتْحِدثُ 

 . ت   َ  َ والمَ ، اللَ وبِ واألَ ، ير صِ  َ واألَ 
 ُ ِرؼَ   َحت ى  الّو س ا ت حت   ال َ مَ  هػٛٗٗ   ـ إشبيميال َشِهَدتْ لقد 
، ٍر واحدبْ قَ  يي واألربعال الثالثال الو ُس  فَ يَ ودَ ، ير(بِ وع الكَ )ال ُ  بع ـ ذلؾ الع ـ

 ُيَصمِّي َمفْ  وي، به  الو َس  ُـّ ؤُ يَ  َمفْ  يو د ي مُ   ألو   وُرِبَطْت أبواب المس  د
 . (ٓٗٔ)ييه 
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مديوال    يي أيّ  وَس َد الظُّْمـُ ، الشَ  حِ الاَ  وَ م تِ ، وبُ وُ الذُّ  اْوَتَشَرتِ  فوا ِ 
ََ الهَ  يرُ ذِ يذلؾ وَ  ُـّ ُسك  ف المَ زُ اب ووُ رَ الؾ وال  وؿُ طُ ويَ ، يوالدِ وؿ البالا الذي َيُع

َرة . وفُ كُ ويَ ، مُ وُ مَ زَ   لم آث ٌر ُمَدمِّ
ُيأؿُ  *  الِتم َتْبَتِمُع اأَلْرَض : السُّ

ـٌ ي مَ َهَمَؾ ِييِم أُ ، هػٜٚ٘يي سوال ، بوادي إشبيميال ِويعٌ شَ  يؿٌ سَ وَقَع 
   الشاارُ وٌؿ كثيرة   َحت ى ق ؿ يُ سُ  يؿَ هذا الس   تْ مَ د  قَ وقد تَ ،   إي  يهَ صِ حْ يُ 

 )السريع(
 ػْأَمُف ُثْنَباَنَياَلػأ َأنََّنػا نَ  لِل ِحْمػٌص َأيَّػَما َبػْمَدٌة         
يُح ُرأٌح َلُو             (ٔٗٔ)َفاْبَتَمػَع اأَلْرَض َأُسكَّاَنَيا  َطاَؼ ِبَيا َأالرِّ

  رُ وَذَكَر الت   ، ال آيؼ دارت  يؿ سِ بهذا الس   »مف ُدور إشبيميال  بَ هَ ذَ وقد 
َم ِؿ الِكَب ِر  مى ٍص  الَواِصُموَف مف َغْرب األودلس أوهـ َ َثُروا ِب لرِّ َْ َسْبِعِم َلال َش

  .( ٕٗٔ)« مف الَغْرَقى 
ُب الش  ِ ُر ِمْف ِحْمصويي هذيف البيتيف   السيوؿُ  تهَ التي َشو  ، َيَتَع  

ك  ف  بتمُع األرُض الكثيرة التي تَ  وم  ذاؾ إي ، به  الَعيَش  توَوغ صَ ، َ َم له والسُّ
 أَْهِمه  وُحك  ِمَه  . بسبب ُذُووبِ 

  : الَمَطرِ  َحْبُس * 
بف  ِ ْكِرَمال ف  دَ رَ وَ قد و ، وبِ وُ الذُّ  رِ ثَ أَ ِمْف الَقْحُط وَحْبُس الَمَطِر 

َو ِيُس َدَوابُّ األ  »  أوم ق ؿ هػ(َٜ٘ٔ م  ر)ت ََ ْرِض َوَهَوامَُّه    َحت ى ال
ـَ ، َعَق ِربُ َوال  . (ٖٗٔ)« َيُقوُلوَف   ُمِوْعَو  الَقْطَر ِبُذُووِب َبِوي آَد

   وتي ال احتب س المطرهػ  ٖٚٔيي   ـ ال ب ألودلس  َ   َ ت مَ م  حَ وَقْد 
ََ تُ ت كُ  َ رَ ََ و ،  رُ عَ سْ األَ  تِ مَ غَ يَ  إق مال ب هػ(ٖٓ٘ بد الرحمف الو صر )تياال مِ ب ال

وُمَصم ى ، وُمَصم ى الر َبض،  (Cordoba)ُقْرُطَباليي   مع  صالة ايستسق ا
 .( ٗٗٔ)الُمَص َرة 
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ور عوا وقد اوتشر ، تسق الالس يي  صر مموؾ الطوالؼ َرج الو سو  
 ابف َرِشيؽيقوؿ ، بيف الشمسوَ  ـْ هُ يوَ بَ  وؿَ حُ يَ   دَ ى كَ ت   ف   حَ كَ مَ  ؿِّ ي كُ يِ  ادُ رَ ال َ 

   )الَايؼ(هػ( ٙ٘ٗ)ت الَليَرَأاِنمّ 
 ادِ رَ ػجَ  ِمفْ  اَبةٌ َسحَ  اَغِشَيْتنَ         ْزفٍ ػمُ  اَبةَ َسحَ  مَنْرَتجِ  اَبيَنمَ 
 (٘ٗٔ) ادِ الِنبَ  أبِ ُذنُ  ِمفْ  َذاؾَ  اِإنَّمَ         َربٍّ  ؿِ ُبخْ  َأال ِقمَّةٍ  ِمفْ  َليَس 
وم  ، رطَ ع المَ وْ ومَ ، الاالبَ  وـِ مُ ي  ُ يِ  بٌ بَ سَ   دِ بَ العِ  وبَ وُ ذُ  يعترؼ بَف   

صالة  لقد ق موا بَداا، اروَ والبَ ، وعوال ُ ،  ؼاَ وال َ ، طحْ مف القَ  يمِ مَ ب  َ ت  رَ تَ يَ 
ـْ مال حْ رَ  َسَح ِلب فْ مِ  واوتظروا َيَرً   َقِريًب ، ايستسق ا  وَلكف، رطَ  لمَ بِ َتْغُمُرُه

ـْ الَحَشَراُت الض  ّرةاد رَ  َ  فْ مِ  الٌ  بَ حَ سَ  ـْ هُ تْ مَ م  ظَ  ـْ ُسمَِّطْت َ َميِه التي ،   َيِمْف ُذُووِبِه
َُْكُؿ الو َب ت .  َت
 ،ُيْوِزَؿ الَمَطر الغزير يي ُرُبوِ ِهـْ  فْ َ  أَ  ابد الكريـ الليسم َيْدُ وو 

 (   )البسيط يقوؿ
 رِ ػطَ المَ  فَ ػمِ  أجُ رْ نَ  امَ بِ  اينَ مَ اَ  اْمُنفْ أَ         اػنَ تَ ااَ فَ شَ  ؿْ ػبَ اقْ أَ ، انَ اَاتَ َضرَ  ـْ حَ ارْ 

 رِ ػْنَيمِ ػمُ أَ  حٍّ ػسَ  ؿٍ ػابِ أَ  ؼٍ ػاكِ أَ ػبِ          اػرُبَننَ أَ  افِ تَ يْ التَّ  وِ أبِ ػصَ  فْ مِ  ُخصَّ أَ 
رُ  مُتْحيِ   (ٙٗٔ) رِ ضِ خَ  فْ مِ أَ  َبْلؿٍ  فْ ػمِ  ؼَّ ػجَ  وِ بِ  امَ أَ   تْ سَ بِ يَ  دْ قَ  طِ حْ اللَ بِ  مالتِ  أعَ الزُّ

م الش  ِ ُر إلى    (Baza) ودم  ُحِبَس الَمَطُر  ف مديوال َبْسَطال   َتَو  
() ؿ ِب لُقْرآف الكريـ، ب لد  ا  أْف َيْرَيَع َ ْوهـ،  رتَ َْ المُ  ىاَ طَ صْ المُ و ، وَتَوس 

 ي الثم ر ال  يال .وِ تَ رْ وتَ ، كي تحي  الزروع الي بسالهـ   وَيْرَحـ َتَضرُّ ، البالا
َماِء : *  ُسُلأُط الَبَرِد ِمَف السَّ

َم اِ  ، وهو ُكُتؿ َكَرِوي ال مف ال ميد، ِمْف َأَثِر الذُُّووِب ُسُقوُط الَبَرِد ِمَف الس 
، د قطرات المطربسبب َتَ مُّ   ؼ الر ْ ِدي ال اصِ وَ العَ   اِ وَ ثْ ي أَ يِ  ؿُ زِ وْ تَ ، ثقيمال الوزف

يُؼ الو  َس َوالد َوابَ وهي ، ِبْضَع دق لؽ-  دًة  -ُهُطوُلَه   رُّ مِ تَ سْ ويَ  َِ  وُتْؤِذي، ُت
 ال .ي  ا ِ رَ يؿ الزِّ  صِ حَ لمَ ا

َم اِ  يقوؿ ، ويي َ ْصِر ُمُموؾ الط َواِلؼ ُيوِ َئ الو  ُس ِبُوُزوِؿ الَبَرِد ِمَف الس 
 )الواير(  ابف رشيؽ 
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ـْ َتنَ َاَمينَ   اـٍ       ػَتَحدََّر ِمْف َغمَ  ا َبَردٌ َأذَ   ؟ أـُ جُ اَثَرِت النُّ ا َأ
مَ ا أَ ِإذَ   ؟ أـُ ػاَمِة ال َتلُ اُؿ الِليَ ا بَ مَ فَ   ا       ذَ اُء ِبِمْثِؿ ىَ َتِت السَّ

الَّ َفْيَم ُشْيٌب ثَ   (ٚٗٔ) يـُ اٌف َرجِ َأُكؿُّ النَّاِس َشيطَ   اٌت       ػاِقبَ َأاِ 
 وتشر   ي رة  َ  لحِ كَ   سِ الو   وسِ ؤُ رُ  وؽَ يَ  طَ  قَ سَ وتَ ، ف السم ام دُ رَ البَ  ؿَ زَ وَ  

 ؿُّ وكُ ، البَ  قِ ثَ  بٌ هُ شُ  دُ رَ ا البَ ذَ هَ ال   يَ   َ الس    ـِ يَ قِ  بِ رْ قُ وأيقووا بِ ، وساُ يي الوُّ  عُ زَ الاَ 
   . الِ مَ حْ رَ  فْ د مِ رَ طْ يُ  مى المعصيال   يَ  رُّ صِ يُ ، يـُ  ِ رَ   فٌ يطَ شَ   سِ الو  

 ة :كَ ارَ بَ المُ  فِ اكِ مَ األَ  ةِ ارَ يَ زِ  عُ نْ مَ  : ثَاِنًيا
،  ِّ الحَ  الِ يضَ رِ إلى أداا يَ  وؽٍ  ميًع  يي شَ  المؤمويفَ  ي شؾ يي أف  

 ود شعراا األودلس الذيف لـ  يفُ وِ الحَ  ادُ دَ زْ ويَ ، (يو الوبّي الكريـ )رِ وزي رة ضَ 
مف   ؽُ الُمْشتَ  رُ   ِ الش   عُ وَ مْ وم  الذي يَ ، يستطيعوا زي رة تمؾ المع هد الط هرة

 ي، أسيًرا حزيًو  مُ تْ مَ عَ و َ ، وَحَبَسْتُم  ف الزي رة، التي َقي َدْتمُ  الزي رة ا إوه  الذووبُ 
ال الغ ليال   يَ وِ مْ وي يستطيع تحقيؽ هذه األُ ،  بهَ يشتهي الذ  ، الـِ الظ   ىوَ سِ  رُ صِ بْ يُ 

 . ا كَ إي البُ  مُ أم مَ  يال ي دُ 
ْيخ فب رمَ اُ  َاممّ  َأُبأوهذا  أف الذووب ُيَؤكُِّد  ُمأَسى أبم ـرَّ كَ المُ  الشَّ

ُمِقيًم  ِيي  مُ تْ مَ عَ و َ ، رةو  وَ مف زي رة المديوال المُ  مُ تْ عَ وَ مَ ، هُ رُ هْ التي و ا به  ظَ ، الثقيمال
   () الو ِبي قبر ِإَلى بَه  بعثيقوؿ يي قصيدة ، ي َيْسَتِطيُع ُمَغ َدَرِته ، َبَمِدهِ 

 )الموسرح(
 ـِ يَ تَّ مُ  رُ ػيغَ  ثِ ػبْ المَّ  ِفم يَ ُاْذرِ       َلوُ  مُّ طِ ػالمَ  ؿُ ْنمَ تُ  فْ مَ  يرَ خَ  ايَ 
 ـِ مَ الظُّ   فَ مِ  بٍ ييَ غَ  ِفم رَ فْ اللَ  ؾَ ػ ػ       ِإَلي ابَ ػجَ  َيْسَتِطيعُ  َلأ ؾَ دُ َابْ 

 ـِ ػفَ أَ  ةٍ ػنَ جْ أَ ػبِ  ارِّ ػمَ  بَ رِ ػثْ يَ    ِإَلى ِمْنوُ  َص مْ حِ  َبيفَ  َما حُ سَ مْ يَ 
 (ٛٗٔ) ـِ ػقُ أَ  ـْ ػلَ  فَّ ػيِ ػمِ ػلْ ثِ  َأَذى الَلأ     لً ػلَ ػثِ  منِ نَ صْ قَ أَ  بٌ ُنأ ذُ  ملِ أَ 

(  ف زي رة الرسوؿ )هػ( ٕٗ٘)ت ةيَّ طِ اَ  بف ؽِّ الحَ  دُ بْ اَ  لـ ُيْشَغؿْ و 
ولكف  الذُُّووَب َقي َدْتُم بسالسؿ ، وأم كف األصح ب، ِبَمَع ِهِد األُْوس ب لت َعمُّؽِ 
 (  الطويؿ  ) يقوؿ، يف الذ َه بح لت بيوم وبثقيمال حديديال 

 بِ ااِ أَ الكَ  اؿِ صَ أِ  فْ مِ  سٍ نْ أُ  دُ اىِ ػنَ مَ    هِ رِ بْ قَ  ةِ ارَ يَ زِ  فْ اَ  مبِ  تْ رَ صَّ قَ  امَ أَ 
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 بِ احِ صَ أَ  اييَ فِ  ؿَّ ػحَ  ؿٍّ خِ  رُ كْ ذِ  الأَ   ايَ أاُ بُ رُ  مبِ  تْ بَ نَ  افٍ أطَ أَ  بُّ حُ  الأَ 
 (ٜٗٔ) مبِ اىِ ذَ مَ  مَّ مَ اَ  تْ اقَ ضَ  دْ قَ  دِ جْ الأَ  فَ مِ   اػنَ أَ  ايَ فَ  منِ تْ مَ لَ ػثْ أَ  أبٌ ػنُ ذُ  فْ كِ لَ أَ 

بَّاغ عَ وَ مَ    لًق  الذُُّووبُ  َمث َمتوقد  ، () مف زي رة قبر الرسوؿ ابُف الصَّ
َس َح ت العقيؽ  –الِحَمى  –الَعَمَميِف  –واألم كف الُمَب َرَكال يي الِحَ  ز   )َوْ د 

يؼ  – ََ      ًزا  ف ضعياً  مُ تْ مَ عَ يقد  َ َيْثِرب(    -ذي َسَمـ  -الُمَصم ى  –ال
َار البعيد، الَمِسير    )الطويؿ(   يقوؿ، وَتَحمُّؿ َمَش ّؽ هذا الس 
 ـِ اسِ أَ الرَّ  لتِ مُ نْ اليَ  يرَ سِ مَ  أاثُّ حَ أَ         بٍ رِ ثْ يَ بِ  اؽِ ػفَ الرِّ  يادِ حَ  ادَ حَ  امَّ لَ أَ 
 (ٓ٘ٔ) ـِ اسِ نَ المَ  بَ رْ ػتُ  اـِ أىَ األَ بِ  تُ مْ بَّ قَ أَ         منِ امِ دَ مَ  تْ ضَ فْ أَ  مفِ نْ ضَ  منِ فَ مَّ خَ أَ 

مَُّؼ  ف زي رة الرسوؿ )و  ََ  مُ تْ كَ رَ وتَ  مُ تْ دَ عَ قْ أَ  اآلث ـَ  ف  كِ ولَ ، (يشكو الت 
   )مف الطويؿ(يقوؿ ، يم ذا ياعؿ ا دِ  ْ موَ لِ 

 َأَما َكاَف َمْف َيْرُجأَؾ َيْرِجُع َخاِئَبا  أْدُاأَؾ رَاِجًيا، أَيا َخيَر َخْمِؽ هللاِ 
 (ٔ٘ٔ)َأُجْرِمم ؛ َفَلْد َيمَّْمُت َقْصَدَؾ تَاِئَبا  لَِّتمأْبَنَدْتِنم َاْف َمػزَاِرَؾ زَ  َلِئفْ 

 تََيرَ    ألف    ّ ويقصد تسويؼ الحَ ، سبب الذووب التسويؼويؤكد أف 
يًرا َوِييًرا اَ رْ المَ  ؿُ عَ  ْ الص لحال يَ   ؿِ مَ  ْ األَ  ََ َسُر  َْ    )الك مؿ(   يقوؿ، َي

َياِر َضِنيؼُ        ، َأالِبَنػاُد ُمِخيؼُ ، َيا َداَر َطيَبةَ   َصْبِري َاَمى ُبْنِد الدِّ
َر َدْمنَ ، زَاِئَمُيـْ َأْمَضأا اَ   (ٕ٘ٔ)َاْف َدْرِؾ َما َقْد َأْدَرُكأا التَّْسِأيُؼ ِتم       َأَأخَّ
     رسوؿ ميالد ليمالهػ( ٛٙٚ)ت ـ الَنَزِفمّ اسِ أبأ اللَ  أوشده  م  ومِ 
 )المتق رب(  

 يلأِ طَ  ارً ىْ دَ   مَ نِ زْ حُ  تُ مْ الزَ أَ     َتِنماػفَ  ذْ إِ  رِ ػيالسَّ  ىمَ اَ  تُ مْ دِ نَ 
 أالزُ تَ  فْ ػلَ  اىَ ارُ ػآثَ  ؿَ ازِ ػنَ مَ         أاػمُ ػمَّ يَ  ذْ إِ  أفَ ػفُّ خِ المُ  ازَ ػفَ أَ 

 أالػسُ الرَّ   مَّ مِ اشِ اليَ  ادً ػمَّ حَ مُ     ىدَ ػاليُ  مَّ بِ ػنَ  أاارُ زَ أَ  أاجُّ حَ أَ 
 (ٖ٘ٔ) أالػمُ حَ  ايَ نْ مِ  ؿِ لْ مثِّ لِ  تُ نْ كُ  امَ أَ    أبُ ػنُ الذُّ  منِ تْ مَ لَ ػثْ أَ  منِ ػنَّ ػكِ لَ أَ 

وا دُ صَ وقَ ، ؾ الح  سِ وَ وق موا بَداا مَ ، البَ عْ وا الكَ ارُ وزَ ، لقد َي َز الُمْحِسُووفَ  
 َحَبَسْتُم أَْغالؿُ و ، والسع دة، والبركال،   يو لوا الَير مِ بِ حْ وصَ   رِ تَ َْ المُ  ؿَ  زِ وَ مَ 

  .موهـ  بعيًداالذُُّووِب 
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ُم ُمِقيًم  يي أقصى مَ وَ عَ ، مف الزي رة ابف الخطيبوقد َمَوَع الذ وُب  
ولويه َلَم َت َكَمًدا   ، ؿِ مَ وَيَتَشب ُث ب ألَ ، وَيُطوُؿ اْشِتَي ُقمُ ، ى الُقْربو  مَ تَ يَ ، بِ رْ الغَ 

َس َرِتمِ  ََ    )الطويؿ( يقوؿ، ُحْزًو  َ َمى َ ِظيـِ 
 ادَ ػشْ الرُّ  وِ بِ اَف بَ اٍر أَ ػَرـَ ُمْختَ ػكْ أَ أَ  يَر َخْمِلِو       ا خَ يَ  - أَؿ هللاِ سُ رَ  -أال لُ فَ 
ََ ى لَ ُت الُمنَ ِنلَّ ػفَمأال تَ  اُقُو       يَ اَؿ اْشتِ ى الَغْرِب طَ ْقصَ أَ يٌب بِ َغرِ   اْجدَ أَ  ى ضَ َؽ
ُؿ نَ ؤَ يُ   (ٗ٘ٔ)اا َسدَّ مُِّص مَ خَ التَّ  ُطْرؽِ  فْ مِ  دَّ سَ  دْ قَ أَ ٌد       ػْبنِ ُب مُ ػنْ الذَّ أَ ، يَؿ الُلْربِ مِّ

لياًل َمَع الر ْكِب  يرِ الس   فِ  َ  مُ تْ دَ ي  العظيمال قَ  مُ وبَ وُ ذُ  ف  أَ  ابف جابروُيْعِمُف 
ًق  َحِزيًو  م ُص ِمْف َقيِد الذُُّووِب ا يمـ َيِ ْد إي ، الُمَس ِيِر   يب ت ُمَؤر  ََ ُيَاكُِّر َكيَؼ َيَت

   )البسيط( يقوؿ ، ة رَ يَ الزِّ  يرِ يسِ تَ لِ  – مِ بِّ  ود رَ  –م الُمْصَطَاى َيَتَشا ُع ب َ  هَ 
ـَ آثَاِمم تَُليُِّدِنم َرى َفَأِبيُت المَّيَؿ َذا َأَرؽِ   ِإنِّم َأَرى ِاْظػ  َاػِف السُّ

ـْ ُتلِحْظِنم ِلُتْطِمَلِنم  َفَمْسُت ِمْف َقيػِد آثَػاِمم ِبُمْنَطِمػؽِ   َأَأْنَت ِإْف َل
ـَ َااِطَفةً َنْرُجأ ِبَجاِىَؾ ىَ   (٘٘ٔ)َفَيْب ِلم ُحْسػَف ُمْرَتَفؽِ  ُتْدِنم ِإَليؾَ  َذا الَنا

م َؼ و  ََ َ ِف الَح ِّ والاوز  (اله ري الت سع القرف يي ُتُويِّيَ ) ابف ُفْرُكأفَت
ولويه  ، يرَ سِ   يقد َرَبَطْتُم اأَلوَزاُر   يم  استط ع المَ  مِ وبِ وُ ب لزي رة بسبب ذُ 

يي هذا الَاوِز  ـْ هُ كَ  رَ شَ و ، يبِ  ِ والمديوال الُمَوو رة ك لَيؿ الو   الك  إلى مَ  َض كَ رَ لَ 
                  )الطويؿ( يقوؿ، الُمِبيف
 ـُ ػيَّ طَ المُ  ادُ أَ الجَ  يرِ ػسْ يَ  امَ كَ  ارَ َلسَ         ىدَ ػتَ ػاىْ  أِ ػلَ أَ  اُرهُ أزَ أَ  ُدهُ ػيِّ ػلَ ػتُ 

 (ٙ٘ٔ)ـُ مِّ الُمصَ  اـُ الُحسَ  مْمضِ يَ  اَممَ ثْ مِ  َضىمَ        ىلَ ػاتَّ  أِ ػلَ أَ  وُ ػالُ مَ ػاْ أَ  وُ ػَننُ ػمْ تَ أَ 
  يقد ِلَويِؿ ِرْضَواف     ِمم ْف َحثُّوا الَمَط َي  شعراا األودلس لـ َيُكْف 

واألم كف ، () وؿِ سُ الر   يوِ رِ  رة ضَ يَ زِ و ،  ِّ الحَ  الِ يضَ رِ أداا يَ  ف  ـ الذووبُ هُ تْ صَ قْ أَ 
 الُمَب َرَكال يي الِحِ  ز .

 
 
 
 



 
ِّ

ِ

ْنَدُلس
َ
 األ

ِ
ْعر  الشِّ

ِ
 ِف

ِ
ُنوب  الذُّ

ِ

ة
َ
َوْطأ

ِ
 ب

ُ
ُعور  الشُّ

  

 (لثالثونوا الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٖٚٚ﴾  
  

 
َ
 ال
ْ
 ث
َ
 ح

ُ
  ث

 
 اتِ الز

ُ
 ع

 
ُ
فِيفِ م

ْ
خ
َ
 ت
ُ
ائِل

َ
س
َ
ةِ و

ْ
ن
 
ىرِ تِالذ

ُ
ع
ُّ
ي الش

َ
ى
َ
ت
ْ
 س

 أَ دَ َبػػ وبِ وُ  مػػى واسػػم يػػي ارتكػػ ب الػػذُّ  األودلسػػيُ  الشػػ  رُ  ؼَ رَ ْسػػأَ  فْ د أَ ْعػػبَ 
ػػر يػػي ر  مِ تَ ْسػػمُ  الٍ اَ ِصػػبِ  ادُ دَ زْ َيػػ، الالشػػعور يػػي عُ  بِ القَػػ، بِ وْ  لػػذ  بِ  هُ ورُ عُ ُشػػ ة   ألوػػم َقص 

 التكايػر  ػفلػم    يمػـ ي ػد مو ًصػ  مػف إي ػ د ُسػُبؿ َتْكُاػؿُ  ()  ط  ال أوامػر 

ػ مسػتوى لتَايػؼ   امػالو  الم   سِ اْ الو   ابِ ذَ التَمُّص مف  َ و ، الذوب    بِ وْ  لػذ  بِ  ورعُ الشُّ
ػػ  ػػ، ؽمَػػالقَ  الِ َلػػدِ هْ ي إلػػى تَ دِّ ؤَ ُيػػ ِمم   مػػف أكبػػر قػػدروتحقيػػؽ ، ف الواسػػيّ مْ  ألَ ور بِػػعُ والشُّ
 . ب لواس الثقال ا   دةو ، اتالذ   ؿِ بُّ قَ تَ 

ِبَمْوِزلَػػػػاِل اْلقُػػػػو ِة ال تِػػػػي تَػػػػُردُّ اْلَمػػػػَرَض » الػػػػذُّووَب   يهػػػػي   تُ  َ ػػػػالط  ُتَكاِّػػػػُر و 
  اَ اَ ِشػ ف  إِ ، (ٚ٘ٔ)« َوتَُق ِوُمُم   َيِإَذا َسَقَطِت الُقو ُة َغَمَب َواِرُد الَمػَرِض َيَكػ َف الهَػالُؾ 

ؿ ب لرسوؿ ، التقوىو ، الو ُصوح الِ بَ و  لت  بِ  وفُ كُ يَ  وبِ وُ الذُّ  ااِ دَ  وغيره  مف ، ()والتوسُّ
 األ م ؿ الص لحال .

 النَُّصأُح :أأاًل : التَّأَبُة 
قػالٌع  ػف الػذوب ب لقمػب ، وٌع إلػى  ُ ػرُ وهػي ، بٍ ْوػذَ  ؿ  كُ  الُ وبَ و الت  حُ مْ تَ  وا 
ََ  فَ مِ   ِ  دَ وْ َكُثَر َذْوُبُم ولـ َيُتْب َ ْوُم   يهو  ِ  فْ مَ وَ ، وال وارح  . ِسِريفَ  ال

ي  والس لؾُ ، المق م ت أوؿ - الؽ الصويي  رُ الطُّ   بِ حَ صْ  ود أَ  -والتوبال 
 يقػػػػػوؿ الُقَشػػػػػيِريّ ، معػػػػػم تْ مَػػػػػحَ تَ ارْ  ثػػػػػ فٍ   ـٍ قَػػػػػإلػػػػػى مَ  ؿَ َحػػػػػتَ ف ارْ إِ يا رقهػػػػػ  أبػػػػػًدا   يَػػػػػ

مػ ت  قَ  ـ مف مَ قَ ؿ مَ وأو  ، ؿ مف مو زؿ الس لكيفَ زِ وْ ؿ مَ و  أَ  الُ وبَ الت   »هػ(   ٘ٙٗ)ت
 . َاسٍ يي كؿ وَ  دِ بْ  مى العَ  ٌض رْ وهي يَ ، (ٛ٘ٔ) «الط لبيف 
َوُم األلب ويّ ٖٕٚى ابف َم َ ال )توَ رَ و  َ ْف َأِبي ُ َبْيَدَة  هػ( يي ُسَوِوِم وَحس 
َكَمْف ، الت  ِلُب ِمَف الذ ْوبِ   »  ()َق َؿ   َق َؿ َرُسوُؿ اهِ  ، َ ْف َأِبيمِ ، ْبِف َ ْبِد اه ِ 
 . (ٜ٘ٔ)« ي َذْوَب َلُم 
  ب لمغارة  ()د    ْ واوتظ ر وَ ، إلى الت وَباليد و  وِ بِّ د رَ بْ ابف اَ  وهذا

 يقوؿ   )البسيط(، وبِ وُ ذُّ َأْسِر ال فْ ص مِ مُّ ََ لمت  
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 اَيدَ يَؾ َيْمُدْد ِإلَ  ـْ َأالَمأُت َأيَحَؾ لَ  ا       اِء ُمْجَتِيدً صَ ى التَّأَبِة الَخمْ اِدْر ِإلَ بَ 
 (ٓٙٔ) اا َأَادَ ػاِز مَ ػال ُبدَِّ َّللَِّ ِمْف ِإْنجَ  ا َليَس ُيْخِمُفُو       َأاْرُقْب ِمَف اَّللَِّ َأْادً 
 وبَ وُ لذُّ وَيْ َعُؿ ا،  مى التشبيم التمثيميّ  ّّ أبأ إسحاؽ اإللبيري ويعتمدُ 

، وهْ وِد الس  كم  ُتْمَحى َغْاَماُل َمْف َسَه  يي الصالة ِبُس ُ ، ُتْمَحى ب لتوبال الكثيرة
   )الك مؿ(   يقوؿ
 (ٔٙٔ) اَسيَ  َمفْ  َمةَ َغفْ  أِ يْ السَّ  أدُ ُسجُ  أحُ َيمْ        اَكمَ  ىحَ ػُتمْ  أَبةٍ ػِبتَ  أبَ ػنُ الذُّ  ِإفَّ 

و ودلٍذ َيُعوُد الَمْرُا بال ، وبِ وُ العقوِؿ  مى التوبال مف الذُّ  أصح بَ  ثُّ حُ يَ و 
َط َي    وَيُاوُز ِب لو َ  ِة مف الو روُيْطَمُؽ َسَراَحُم ِمْف َأْسِر ُقيُ ، ذوبٍ  ََ    يقوؿ، وِد ال

 )الواير(
 ؟ احِ ِبالَبرَ  ِلم ا َفَمفْ اِنَييَ َأاَ   ا       ايَ أَؿ الَخطَ بُ ُت َمكْ ا ُكنْ ا مَ ِإذَ 

 (ٕٙٔ) ماحِ م َسرَ ُتَطيُِّرنم َأتَأُخُذ لِ   أٍح       ا َنصُ يَ َتأَبٍة ِمنْ  ِمفْ  َفَيؿْ 
َقْبَؿ ، واغتو ـ الوقت، و دـ التسويؼ، إلى الت وبال الُ و مى الع قؿ الُمَس َر َ 

   )الطويؿ( اللاضم أبأ الأليد بف الباجميقوؿ ، الَمْحُتوـ َمِ يا اأَلَ ؿِ 
 َأال َيْغُرْرَؾ َسأٌؼ َأال َبْندُ ، َفَباِدرْ   َفَيا َنْفُس ِإْف َفاَتْتِؾ ِباأَلْمِس َتأَبةٌ 

 َيلُػأـُ ِبُنػْذِر الَنْبِد ِإْف رَاَجَع الَنْبدُ   ِحـٍ َأرَاِجػْع َفػِإفَّ هللَا َأْكَرـُ رَا
 َأَساِئُلُو َيْحُدأ، َفَلػاِئػُدُه َيػْدُاػأ  َأَباِدْر َفِإفَّ الَمأَت َقْد َجدَّ رَاِحًل 

ـْ َتْبَؽ ِإالَّ   (ٖٙٔ)َفَما َلَؾ ِفم التَّأِفيِؽ َنْلػٌد َأال َأْاُد   َساَاٌة ِإْف َأَضْنَتَيػا َفَم
َوْقَت  وايستغا رِ ، ك اِ والبُ ،  لتوبالِ ب ُتْمَحى الذووبَ  أف   اغبَّ ابف الصَّ يرى و  
َحر  يقوؿ   )الك مؿ(، الس 
 يبُ رِ قَ  ؾَ نْ مِ  أالؾَ مَ  اضَ رِ  ىسَ نَ فَ         ةٍ ػأبَ تَ بِ  أبِ ػنُ الذُّ  أِ حْ مَ  ىلَ إِ  رْ ادِ بَ 

 (ٗٙٔ) أبُ صُ يَ  فِ ػيتَ مَ لْ المُ  عِ مْ دَ  ابُ حَ سَ أَ         انً ضِ اخَ  ةِ نَّ جُ الدُّ  مفِ  يوِ لَ إِ  عْ رَ اضْ أَ 
إلى ايستغا ر  مى م  َمَضى ِمَف  هػ(ٖٗٙ)ت مرج الُكْحؿ ويد و

   )السريع(يقوؿ ، ال دالًم وبَ وت ديد الت  ، الذُُّووبِ 
ِد التَّأَبَة ِفم ُكؿِّ َحاؿْ   َأاْسَتْغِفِر هللَا َاَمى َمػا َمَضى  (٘ٙٔ) َأَجػدِّ
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   يقوؿ، ب لتوبال وايستغا ر ِب َتْوَحؿُّ أف  ُقُيوَد الذ وْ  ابف جابر يؤكدو 
 )الك مؿ( 

 (ٙٙٔ)َأاْسَتْغِفِر الَمأَلى َتِجْدُه َغُفأرَا   َفاْحُمْؿ ُقُيأَد الذَّْنِب َاْنَؾ ِبَتأَبةٍ 
ابد  يقوؿ، الحكيـ رِ كْ يي الذِّ  دَ رَ كم  وَ ، الاَ  لِ الس   وبَ وُ الذُّ  وتمحو التوبالُ 

 (   )الطويؿ الكريـ الليسم
 رِ مْ النُ  ؼِ الِ سَ  مفِ  افِ يَ صْ النِ أَ  بِ نْ الذَّ  فَ مِ        وُ تَ بْ سَ تَ اكْ  امَ  ايَ بِ  أػحُ مْ تَ  ةً أبَ تَ  بْ تُ أَ 
 (ٚٙٔ)رِ كْ الذِّ  ـِ كَ حْ مُ  مفِ  صُّ نَّ ال اهُ ضَ تَ اقْ  امَ  ىمَ اَ        ىػتَ الفَ  فِ اَ  ىحَ ػمْ تُ  اـُ اآلثَ  ةِ أبَ التَّ بِ فَ 

وؿ َُ ودُ ، بوْ راف الذ  اْ وغُ ، ثوابُحْسَف ال ـبتوبتهُشَعَراُا األَْوَدُلِس و  ُ رْ يَ  
 .يـ حِ اب الر  و  مف الت  اف وَ ضْ وز ب لرِّ والاَ ، الو  ال َ 

   : ()أ( ذكر هللا 
قريًب  مف  اَ رْ المَ  ؿُ عَ  ْ تَ  رِ كْ ى الذِّ مَ  َ  الُ مَ اوَ دَ المُ و ، الذ اِكُروَف هـ الُمْاِمُحوفَ  

ي مف ، ب البركالمِ  ْ تَ و ، يط فد الش  رُ طْ وتَ ، اطملو ف القمب مُ حُ وَ مْ وتَ ،   وتَُو ِّ
 .  رِ الو   ابِ ذَ  َ 

ُيِويُر الَقْمَب   ألوم ثواًب  يـو القي مال  األ م ؿِ  ؿِ ضَ يْ مف أَ   ِ  رُ كْ ذِ و 
، ()بَوامر    ويمتزـُ ، القبيو الَمْوِهي َ ْومُ  ؿِ عْ يِ ُا  ف رْ ع المَ دِ تَ رْ   ييَ  والَ َواِرحَ 
   )السريع( أبأ إسحاؽ األلبيريّ يقوؿ 

 (ٛٙٔ) ارِ م ِمَف النَّ جِ ُرُه ُينْ َفِذكْ  ـُ       ػِر َمأالكُ ِذكْ  أا ِمفْ ِثرُ َأَأكْ 
   )الك مؿ( اغبَّ ابف الصَّ يقوؿ ، ُتْغَاُر الذُُّووُب ِبَاْضِؿ ِشَه َدِة الت وِحيدِ و  

ـْ َتُكْف ِلم ِبالتََّجاُأِز َتسْ  َمْف ِلم ِإَذا ُاِرَضْت َاَميَؾ َجِنيَِّتم         َمحُ ِإْف َل
ُب ُمْسِمًمػا َأِلَسػاُنُو         ِبِشَيػاَدِة التَّأِحيِد ِفيَؾ ُيَصرِّحُ  َأُتَرى ُتَنػذِّ
 (ٜٙٔ)َفِبَفْضِمَيا اأَلْاَباُء َاْنُو ُتْطَرُح  ِإْف َأْثَلَمْت َأْاَبػاُء َذْنػٍب َظْيػَرُه       

، وُقو ة لمبدف، رحوَ  ِلٌب لماَ ، لمَير عٌ  مِ و َ ، مذووبل شا اٌ   ِ  رَ كْ ذِ  ف  إِ 
  . سوْ ألُ ُشُعوٌر ِب و ، م ْ يي الوَ  وُوورٌ 
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 : يـِ رِ الكَ  آفِ رْ اللُ  ةُ اءَ رَ قِ  ب(
  اٌ اَ شِ   يهي  الكريـي ُبد  ِمْف َأْف ُيْشَغَؿ ِوَ  ُا الَقْمِب ِبِقَراَاِة الُقْرآف 

، مف الاقر  يالقَ الوِ و ، وبِ وُ اف الذُّ رَ اْ الت  رة الرابحال التي ُتَحقُِّؽ غُ  ه إو  ال مَ حْ ورَ 
   )الواير( الشاطبمّ  الكنانمّ  صالح بف محمد هللا ابد أبأيقوؿ 

 (ٓٚٔ)؟  وْ ااَ ضَ إِ  أأَ  ارً لْ فَ  اؼُ خَ أَ  يؼَ كَ فَ    وْ ااَ ضَ بِ  ملِ  مبِّ رَ  ابَ تَ كِ  تُ مْ نَ جَ 
ـِ ال ْبفُ  َحْمُدأفُ  َبْكرٍ  َأُبأ ويقوؿ    )البسيط(  َبَمْنِسمُّ ال ُمَنمِّ

 ُيْحِييَنا ِبالتَّْنِميـِ  ْيؿِ ػالجَ  ةِ ػِميتَ  ِمفْ   اػنَ ػاِريػبَ  اَّللَُّ  ؿَّ ػجَ  َّلِلَِّ  دُ ػالَحمْ 
مَ ػمُ  اتٍ ػَأآيَ  أرٍ ػِبنُ  ىػَأتَ   (ٔٚٔ) َنايَيْشفِ  الذَّْنبَ  أِّيػُيلَ  َداءٍ  ُكؿِّ  ِمفْ   ةٍ ػَفصَّ

ْدر وَتْشَرحُ ، وتُِويُر الَعْقؿ، ِقَراَاَة الُقْرآف َتْمُحو الذ ْوبِإف    وُتِزيؿُ ، الص 
ْنَدُلِسمّ يقوؿ ، اأَلَم ِويّ  وُتَحقِّؽُ ، لَهـّ ا    )الطويؿ( أبأ َحيَّاف اأَل

 ُيَفتِّػُح ِمػْنُو ِبػالذََّكػاِء الَمػَغاِلَلا  َأَمْف ُيْؤَت َفْيًما ِفم الُلرَاِف َفِإنَّوُ 
 ػاَتَرى الَجأَّ ِمْنَيا ِحيَف تَْأَرَج َااِبلَ   ِمْف َريَّاُه َاػْرَؼ َأزَاِىرٍ  َأَيْنَشؽُ 

 تَػَرى المَّْفػَظ ِلمَمْنَنى ِبِيفَّ ُمَطاِبَلا  َأُيْدِرُؾ ِبالِفْكِر الُمِصيِب َلَطاِئًفػا
 َكَما ُلْكَت َمْنُسأاًل ِمَف الُحْمِأ َصاِدَقا  َأَيْزَداُد ِبالتَّْكػرَاِر ِفػيِو َلػَذاَذةً 

 (ٕٚٔ)ُمأٍؿ َأَيْأَمْف َبَأاِئَلا َيَنْؿ َخيػَر َمػأْ   َأَمْف َيْجَنِؿ الُلْرآَف َنْصًبػا ِلَنيِنوِ 
الذي ي توقضي ، الكريـ قرآفبقرااة ال،  ا الداااَ وشِ ، ىوَ كْ الش   الاَ  َ  ف  إِ  
يرً ،  ظيمال ةً ذ  بقرااتم إي لَ  الق رئُ  وي يزدادُ ،    لبم ابد يقوؿ ،  ا  ميمً َو

 طويؿ(   )ال الكريـ الليسم
 (ٖٚٔ)يـِ اسِ طَ أَ  ااىَ طَ بِ  أكُ شْ تَ  امَ  ؼَ شِ كْ يَ لِ         بٌ ػاغِ رَ  هللاِ  ىػلَ إِ  منِّ إِ  ادً يَ  دَّ مُ أَ 

ولو ، وبِ مُ القُ   ةُ يَ حَ  مِ القرآف الكريـ   َيبِ  ةِ ااَ رَ قِ  فْ مِ  بِ مْ مقَ لِ  عُ اَ وْ ي شيا أَ و         
  يقوؿ، اهوَ   سِ م  يوشغموا بم  َ   مف الَير  - رٍ بُّ دَ تَ بِ  – الوتمتِ م  يي  الو ُس  ـَ مِ  َ 

 )الك مؿ(
 ْنبارَااْستِ  هِ ْكرِ ِلذِ  أفُ يُ النُ  يدِ ُتبْ         وِ ػبِ  اتٍ ػآيَ  ؽِّ ػَأحَ أَ  وِ لِّ حَفأَ 

فَ  َلُيأَ   (ٗٚٔ) ارَاػِمْضمَ  اِنوِ سَ ِلمِ  دَّهُ ػاَ  امَ         الَحَشى أـِ َمْكمُ  ؿِّ كُ لِ  اءُ الشِّ
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الٌ  ِإف  الُقْرآفَ           مى وبم َيُحوُز الَمْرُا ، ِلَص ِحِبم يوـ القي مال الَكِريـ ُح  
يَري   الدوي  واآلَرة وُتْرَيُع ، وتُْقَضى َح َ ُتم، وُيْغَاُر َذْوُبم، وُيْكَاى َهمُّم، ََ

 . َقْمِبموَيِ ُد َحالَوَة اإِليم ِف يي ، َدَرَ ُتمُ 
ـُ المَّيِؿ : ج(  ِقَيا

ـُ الم يؿِ  َب ٌب و ، وهو َدْأُب المؤمويفَ ، مف أيضؿ األ م ؿ الص لحال ِقَي 
يرِ ِمْف َأْبَواِب ال وَطَمٌب ، وَتْكِايٌر  ف الذوب  وَدِليٌؿ َ َمى ُشْكِر ِ  َ َمى ِوَعِمِم ، ََ
 . لراحال الواس
   إومالُمْذِوِب الص  ِدِؽ ِيي َتوَبِتِم   ؿَ حَ  أبأ إسحاؽ اإللبيريّ  رَ و  صَ وقد 
الُمَتَت ِبِع   ِمْف  ُيْشِبُم ُهُطوَؿ الَمَطرِ ، ِبَدْمٍع َغِزير  اِ كَ البُ  ـُ الِ دَ ، ابذَ ُمْشِاٌؽ مف العَ 

م َ يلذلؾ  ؿ يوؽ ظهره   بَ ويراه  ك ل ِ ، مُ وبَ وُ ذُ  ـُ ظِ عْ تَ سْ م يَ ألو      فَ مِ ِم ويِ ََ َيْرِط 
ؿ إليم   ِلَيْقَبَؿ َتوَبَتمُ ، مبِّ رَ   ةِ   َ وَ مُ لِ  الميؿِ   ـِ يَ إلى قِ    يقوؿ، مُ بَ وْ وَيْمُحو ذَ ، والتوسُّ

   )السريع(
 فْ ػالُيتُ  اتِ اِكفَ الأَ  اءَ ُبكَ  مكِ َيبْ          ؽٌ ػفِ ُمشْ  وِ بِ َذنْ  فْ ػمِ  اِئبٌ َأتَ 
 الُغُصفْ  ؿِ َكِمثْ   يؿِ المَّ  ُظَمـِ  مفِ          وِ ػَربِّ  َديػيَ  فَ ػَبي اُلوُ َتخَ 
 (٘ٚٔ) فْ ػِلمَجنَ  ِدهِ ػيػيِ َتمْ  مفِ  َشمَّرَ          ـُ ػاىُ يَ ِلُدنْ  اُس ػالنَّ  َميَّدَ  ِإفْ 

مِ الم   ـِ َمْف َيقُ و   َْ ي َمْف وِ تَ سْ ِب لو َ  ِة ِمَف الو  ِر   يال يَ  ْز َياُ ، ًص  يَؿ ُم
وؼُ  وَمْف َشر دَ ، ةذ  الم   بِ مَ وطَ ، وـِ أتمؼ ُ ْمَرُه يي الو   ََ  فَ ومِ ، مُ َوومَ ِمَف الو ر  ال

ََ َؼ  َ  وؼِ رُ عْ المَ  ابف يقوؿ ،  ماليَ القِ  وـِ يَ  عِ زَ يَ  فْ مِ َأم َوُم ، يي الدوي  َأف  َمْف 
ْنَدُلِسمّ َخفَ     )الك مؿ( اَجة اأَل

ـَ َخْشَيػَة َربِّوِ   َأالمَّيُؿ َقْد َضَرَب الظَّلـَ ِرَأاَقا  ُطأَبى ِلَنْبٍد َقػا
 (ٙٚٔ) َأُيْرِسػُؿ َدْمَنُو ِإْشَفاَقػا، َنَدًما  َقِمِؽ الَمَضاِجِع َباَت َيْلَرُع ِسنَّوُ 

، وبوُ ذُ  فْ مِ  مُ وْ مِ  رَ دَ ى م  بَ  م مُ مَ دَ وَ  أبأ الربيع سميماف المأحديّ  وُيْعِمفُ 
 )الطويؿ(   وو صًح  غيره  ، مُ سَ اْ ًب  وَ  طِ ََ يقوؿ مُ 
 رُ ػشِّ بَ تُ  احِ بَ الصَّ  اشيرُ ػَتبَ  يذِ ػَفيَ         رُ ػثِّ دَ المُ  أـُ ؤُ ػالنَّ  اذَ ػىَ  اَأيَ  وْ بَّ نَ تَ 
 رُ نَّ َتسَ  ارِ نَ  ؼَ أ ػخَ  ادٍ ػيَ سُ  يؼَ َحمِ         وُ ػَليمَ  اتَ ػبَ  َمفْ  افِ رَ ِبالُغفْ  رُ شِّ بَ تُ 
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 رُ ػمَ يْ تُ  هللاِ  ةِ ػيَ شْ خَ  فْ ػمِ  وُ نُ مُ َأَأدْ         دٌ ػاجِ سَ  أَ ػَأىُ  وُ َليمُ  وُ َانْ  رَ فَ َأَأسْ 
 (ٚٚٔ) رُ ُمَلصِّ  مػِإنِّ  َمأاليَ  ايَ  رُ الُنذْ  َلؾَ        :ةٍ بَ َأَرىْ  َأَخأؼٍ  لصٍ ِبِإخْ  يادِ ُتنَ 

ِّ هػ( ٜٕٙ)ت مّ لِ ذَ اليُ التَُّطيِمّم  دمَّ حَ مُ  فبْ  ىيَ حْ يَ  ويقوـ  ُظْمَمالِ  يِؼ
، مِ بِ وْ ذَ  افَ رَ اْ را ًي  غُ ، ِإي  هُ َكا ُم ُمَو ِ ًي  َربِّم   َيال َمالَذ لم ِإي  َيْبُسطُ و ، ى َ الدُّ 
   )الطويؿ(   يقوؿ، واْ وز ب لعَ والاَ 
 يؽِ رِ اَ  أبِ نُ الذُّ  مفِ  يؽٍ رِ غَ  اءُ دَ نِ   ىجَ الدُّ  ةِ مَ حْ فَ  مفِ  ؼَّ الكَ  تُ طْ سَ بَ  يؾَ لَ إِ 
 (ٛٚٔ) يؽِ رِ فَ لِ  عٍ افِ شَ  يؽٍ رِ ػفَ  فْ ػمِ  ـْ كَ فَ    متِ مَ مْ جُ  َص مِّ خَ تُ  مكَ  ييرِ مِ ضَ  اؾَ جَ رَ 

 يي وصؼ بعض الص لحيف   )الك مؿ(   ابف الصباغويقوؿ 
ـُ َأالَيَأى  َقاُمػأا َاَمى َقَدـِ الَمتَاِب اأَلْحَمدِ   َىَجُرأا الَمَضاِجُع َأالتََّننُّ

ـَ َاِف الجُ  َياِد ِإَلى اإِلَلِو اأَلأَحػِد  ُفأِف َأَأيَلُظأا َطَرُدأا الَمَنا  (ٜٚٔ)َجْفَف السُّ
 يوِ بَ ولد الو  يمال المَ ال لَ  مَ قَ إِ  ف  أَ ال قصيدة ميالدي   يي ابف الخطيبويؤكد  

ومك وتم الس ميال ، مِ تِ م   مى أُ  ()الرسوؿ  ؿِ ضْ وب   لعظيـ يَ وُ ر الذُّ اِ غْ تَ  يؼرِ الش  
 ؿ( )الطوي يقوؿ  ، مبِّ  وم رَ 
 ؟ اِئحُ أَ الطَّ ، افِ مَ مزَّ لِ ، َحْتُيـْ أَّ طَ  اذَ إِ         ْمَجأٌ مَ ، مَخْمؽِ لِ  هللاِ  أؿِ َرسُ كَ ، َمفْ فَ 
 اِئحُ ضَ الفَ  ابِ الِحسَ  أـَ يَ  َاُظَمتْ  اذَ إِ         ةٌ يمَ ظِ ػاَ  فَ ػيالُمْذِنبِ بِ  وُ ػاَيتُ ػنَ اِ 
 (ٓٛٔ) اِفحُ صَ  يفَ يئِ الُمسِ  َذْنبِ  فْ اَ  هللاُ  ايَ بِ        ااِئرً ػَشنَ  أؿِ ػسُ الرَّ  ِميلدِ لِ  َقْمتَ أَ 

الث وي َ َشر مف شهر ربيع  َي يو ـ يي ليمالب الغ يؿَ  ابف جابر ُيوِصيو  
 ؿِ ضْ يَ  اغتو ـُ  ؿِ  قِ ى العَ مَ و َ ، وبُ وُ الذُّ  رُ اَ غْ ال تُ كَ  رَ بَ   يباضؿ هذه الميمال المُ األوؿ
   )الطويؿ(  يقوؿ،  هَ  مِ يَ قِ 

 (ٔٛٔ)َأَيْأَمُف ِمْف َىأِؿ الذُُّنأِب َمُرأُع   ْدُنأ ِبَيا الُمػَنىِىَم المَّيَمُة الَغرَّاُء تَ 
 ط(   )البسيو صًح    دِ ػقَ الرُّ  يرَ ثِ كَ  ابد الكريـ الليسم ويَ طب

 ؽِ رُ الطُّ  ؿُ ػضَ فْ أَ  اهُ ػضَ رِ لِ  هُ رُ كْ ذِ فَ         ادً مَ صَ  ادً احِ أَ  رْ كُ اذْ أَ  أـِ النَّ  فَ مِ  ـْ لُ فَ 
 ؽِ مَ فَ  عْ مَ  أؿِ اليَ  يـِ ظِ اَ  يبٍ حِ نَ  أأُ ذَ         ـِ ػيِ يمِ لَ  أؿَ ػطُ  اـٌ يَ قِ  أفَ حُ الِ الصَّ فَ 

 (ٕٛٔ) ؽِ بِ تَ سْ مُ  رِ كْ الذِّ  اـِ ػنَ تِ الغْ  رٍ ػاكِ ذَ أَ         وُ ػلَ  أرَ ػتُ فُ  ال اؿٍ ػتَ  يفَ بَ  ـُ اىُ رَ تَ 
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 ؽَ زْ الرِّ  -باضمه   - دُ بْ ي العَ وِ  ْ يَ و ، ي ُتَداِويَه  َلذ ة الميؿِ   ـِ يَ قِ  ةَ ذ  لَ  ف  إِ  
ْكرِ ، المآؿِ  فَ سْ وحُ ،  ؿِ البَ  واَ دُ وهُ ، عَ اسِ الوَ   عُ وضَ وبه  يُ ، بّ الر   الَ ب  حَ ومَ ، وِطيَب الذِّ
ْؿ َ و اَل ، الدُّْوَي  َ و الَ  ؿُ َُ دْ يَ و ، يي األرض وؿُ بُ القَ  مُ لَ  َُ ـْ َيْد ْمَه  َل َُ ـْ َيْد التي َمْف َل

َرة .  َِ    اآل
 : () هللاِ  أِ فْ اَ  اءُ جَ رَ  د(

 دُ   ِ سَ ال    مى الَوؼ مف بطشم يُ مَ حْ رَ   اِ  َ رَ  يبَ مِ غْ تَ  ف  ي شؾ يي أَ 
 .م بُ وْ ذ   رَ اَ غْ يُ  َأْوَشَؾ َأفْ   اِ  َ الدُّ   بِ بَ  عَ رْ قَ  ـَ يزَ  فْ ومَ ، الواسيّ  فِ ازُ وَ ى الت  مَ  َ 

 مى  ثِّ محَ ل (ـْ )يزِ يعؿ األمريستَدـ  أبأ إسحاؽ اإللبيريوهذا 
 واب بيَتي  ـ  ثُ ، وأطراؼ الوه ر،  ا الميؿآو،  ايستغا ر دومً الُمَداَوَمال  مى 

، َأف  َمْف ُيَداِوـُ َ َمى َقْرِع َب ِب الت وبالليؤكد   الدَوؿ(  ببَ سَ  مُ ومَ زُ )إف لُ  األمر  
   )الواير( يقوؿ، ي ُبد  ِمْف َأْف ُيْاَتَو َلُم يوًم    يياوز ب ل وال

 (ٖٛٔ) أؿِ ػخُ أَمُو َسَبُب الدُّ ِإفَّ ُلزُ فَ  ا       ػبً بِّ َدأْ اِب الرَّ َع بَ َقرْ  َأالِزـْ 
ُيِقيُؿ ِ ثَ َر الذي ،   وِ اْ  َ إلى  ِتمِ   َ ة حَ د  شِ  ابف حمديس فُ يِّ بَ يُ و 
   )المتق رب(  يقوؿ، عِ اسِ الوَ  مِ مِ رَ كَ الُمْذِوِبيَف بِ 

 (ٗٛٔ) اـِ الِحمَ  َبْندَ  اَءؾَ لَ لِ  اؼُ خَ يَ          بٍ نِ ُمذْ  فْ اَ  َاْفَأؾَ ، َربِّ  ايَ فَ 
ْمؽِ  ِمفَ  َشياٍ  ُكؿ   َؤكُِّد أف  َرْحَماَل ِ  َوِسَعتْ ويُ  ََ    ا به تيفِ وقد ، ال
الذي يكوف يي ، الَ ضع بوِ ذْ المُ   ؿَ حَ  بَ  سِ وَ تُ لِ الرحمال(  -  )العظمال  الصاتيفِ 

ال إلى رحمال َربِِّم العظيـ    )المديد(  يقوؿ، َح َ اٍل َم س 
 (٘ٛٔ) مِّ ػشَ  ؿَّ كُ  وُ ػتُ مَ حْ َأِسَنْت رَ        اػيمً ظِ ا اَ ػبِّ َة رَ ػمَ حْ ِؿ الرَّ اْسأَ فَ 
وَسَعال  هِ وِ اْ عَ بِ  ُيَزْحِزَحُم ُ  َ ْف َ َهو ـَ  فْ إي ر  ؤه أَ  ة الدانميَّ مَ ألُ  ولـ يبؽَ  
 يقوؿ   )البسيط(، َرْحَمِتمِ 
 (ٙٛٔ)الَخاِطم الُمْذِنبُ  ِبَأنِّم اْاِترَاِفم ِإال    ِبوِ  ِرَضاؾَ  َأْرُجأ َما ِلم ِما َربِّ  َيا

والمسود  ب لاعؿ المزيد بهمزة هػ(ٕٖ٘)ت األبرش ْبف الَلاِسـ َأُبأبدأ يو 
َزي ُووا  هو ؾ  م  ال مف األيرادليدؿ  مى أف    (أيَسووي)إلى ضمير ال م  ال 
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 رُ ََ سْ ويَ ، الُمَضمِّؿ ـْ هُ اَ وقِ مَ  وهو يستوكرُ ، وأَْغُروه ِبَمِزيٍد ِمَف الذُُّووبِ ، لم الب طؿ
   )الَايؼ( يقوؿ، يي  او   العظيـِ  ف ذوبم العظيـِ  مُ وْ   ثقاًل مِ  ـهُ وْ مِ 

 الرَِّحيـُ  أرُ فُ الغَ  ُىـُ  رَاُىـْ َأتَ    مبِ َذنْ  ـَ اظَ نَ تَ  امَّ لَ  مأنِ سُ أَ يْ أَ 
 (ٚٛٔ) يـُ ظِ النَ  يـَ ظِ النَ  رُ ْغفِ يَ  ِإنََّما    ِمْنوُ  ـَ اظَ نَ تَ  َأَما مأنِ رُ ذَ فَ 

، والِعْصَي ف، الُعَص ة (هػٗٔٙت) بف ُجَبير أبأ الحسيفوَيْذُكُر  
وهو ، والَ ِريمال   ِمم   َيُدؿُّ  مى َمْبَمِث َوَدِممِ ، والِ َو يال، وُكْار الوَِّعـ، واإلس اة

وَيَتَرق ب ، َكَمف اْرَتَكَب ُ ْرًم ، َ لًا  إليموَيَتَضر ُع ، ()  ِ  فَ مِ  وَ اْ الص   بُ مُ طْ يَ 
    )المتق رب( يقوؿ، ُ ُقوَبَتمُ 
 اتََّسػـْ  الُنَصاةِ  ِبِسيَمػا ِلَنْبدٍ     دٍ ػغَ  ِفم َرْحَمةً  َىبْ  َربِّ  َأُقؿْ 
 النَِّنـْ  ِبُكْفػرِ  َأَدافَ ، ُمِسيًئػا    ِاْصَياِنوِ  َمَياِديفِ  ِفػم َجػَرى
اْجَتَرـْ  َامَّػا َاْفَأؾَ  َربِّ  َأَيا    َجَنػى َامَّا َصْفػَحؾَ  َربِّ  َفَيا

(ٔٛٛ) 
، هػ( ِإف  ُذُووَبُم ي ُتْحَصىٛٓٚ)ت مّ فِ لَ الثَّ  اىيـإبر  بف أحمديقوؿ و 

   )السريع(الكثيرة ُذُووَبُم  يمحوًأْف  ()وهو ير وه ، وَلِكف  َ ْاو ِ  َأْكَبرُ 
 (ٜٛٔ) ملِ  َـّ أُ  ال ؾَ أَ فْ اَ  فْ كُ يَ  ـْ لَ  فْ إِ    ةٌ ػمَّ جَ  ايَ نَّ إِ  اأً فْ اَ ، بِّ رَ  ايَ 
 الذي،  ِ  الِ مَ حْ يي رَ  م الب لغالثقتهػ( ٜٚٚ)ت أبأ جنفر اإللبيرييؤكد و 

   )الم تث( يقوؿ،  ف الُمْذِوِب الت  ِلبِ  يعاو
 يـُ ظِ ػاَ  ؾَ نْ مِ  افَ كَ  دْ قَ             بٌ ػنْ ذَ  ؾَ نَّ طَ نِ لْ يُ  ال
 ـُ ػيرِ الكَ  ادُ أَ الجَ  أَ ىْ أَ    أالً ػقَ  اؿَ قَ  دْ قَ  اللُ فَ 
 (ٜٓٔ) (ـُ ػالرَِّحي َغُفأرُ ال َأَنا   مػَأنِّ  ِاَباِديَ  َنبِّئْ )
وبعدم  ، وأوقعم يي الشدالد، ةرَ سْ والحَ  ؿ  الذُّ  ابف جابر بُ وْ أورث الذ  وقد  

وَيمُ  فْ موم أَ  بَ مَ وطَ ، يربِ الكَ  بِ وْ إلى غ ير الذ   ََ  َ لَ  مُ تُ يمَ حِ  تْ  قَ ضَ  ََ َف   وَيْرَحـَ ، ُيَؤمِّ
 َُ    )الك مؿ(   يقوؿ، َتَذهُّ

َداِئِد َليَس ِلػمَأِسأَ   َأَنا ِمْف ُذُنػأِبم َأاِقػٌع ِفم ِشػدَّةٍ   اَؾ ِفم َكْشِؼ الشَّ
 ؿِ َأَضػاَقػْت ِحيَمػُة الُمَتَحيِّ ، َانَّػا  ُخْذ ِبَيِدي ِإَذا ُكِشَؼ الِغَطا، َيا َربُّ 
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ًفا ِمػْف َىػأِؿ َذْنػٍب  ُمػْثِلؿِ   َاْبُدَؾ َقْد َأتَػى ُمتَػَذلِّلً ، َيا َربُّ   ُمَتَخأِّ
ـْ َتَذلَُّمػوُ  ػفْ ، َفاْرَح  (ٜٔٔ)َأاْنُظْر َلُو َنْظػَر الَكػِريـِ الُمْفِضػِؿ  َخأفَػوُ   َأَأمِّ

يهي ، إف كممال )أو ( يي أوؿ البيت له  وقعه  الَ ص يي هذا الموضع
 التي، ()وأممم الواسع يي رحمال   ، موِ زْ ة حُ د  وحي بَوؼ الش  ر وشِ تُ 
 .م بُ ضَ غَ  تْ قَ بَ سَ 

فَ  فْ أَ  الُمْذِوبِ و مى ، ب  الظفِّ  فِ سْ حُ  فْ وي ُبد  مِ   مى م  ًم  دَ وَ  َيْقَرَع السِّ
َيُيْصِبو ُمْقِباًل  مى الط  ال    فِ مَ حْ الر   وَ اْ  َ  بُ مُ طْ ويَ ، وبوُ مف ذُ  اهُ دَ اقتريتم يَ 
  .  الَ و الط مًع  يي ، والعب دة

 ى :أَ لْ ًيا : التَّ انِ ثَ 
َرةِ وُ ُقوَباِل الدُّْوَي  َواآل دِ بْ َف العَ ى ِوَق َياٌل َبيوَ قْ الت   ، ط  ال أوامر   إوه ، َِ
َُ   ف وايوته ا،  تمَ ر  حَ وا تو ب المُ ، الَاَراِلضوأداا  ِ ز     َيِإف  يِّئ الس   ؽِ مُ ال

 . األَالؽ ـِ  رِ كَ إلى مَ  سِ اْ  لو  و بِ مُ سْ ى تَ وَ قْ الت   ألف    الَمْرِا َتْقَواُه 
 تقوى   )الك مؿ(وب ب لوُ الذُّ  ااَ ُ  دَ  لِ عَ يُ  أبأ إسحاؽ اإللبيريّ وهذا 

فَػا  يُت َمْنَطػَب َداِئَيػا       انَِّنم َداأَ  َأَلأَ   (ٕٜٔ)ِبَمرَاِىػـِ التَّْلػَأى َلػَأاَفْلِت الشِّ

  يقوؿ ، بتقوى   ِسر ا وَ الِوَيال ابومر بف ابد الَبرِّ مَ أبأ اُ وُيوِصي 
 )الطويؿ(
 (ٖٜٔ)التَّْلَأى  ِمفَ ، ُىِديتَ ، َأْقَأى ِذمَّةً  َفل  َأَجْيَرةً  ِسػرِّا هللاِ  ِبَتْلَأى َأَساِرعْ 

َوَكَم  ، َمَتى اْسَتْحَكَمْت َقَتَمْت َوي ُبد  » ه    ألو  الذُُّووَب َأْمَراُض اْلُقُموبِ ِإف  
ُـّ َحَي  َتُم ... َيَكَذِلَؾ الَقْمُب ي َتِت ُتُم َأف  الَبَدَف ي َيُكوُف َصِحيًح  ِإي ِبِغَذاٍا َيْحَاُظ ُقو 

َتُم ، ِإي ِبِغَذاٍا ِمَف اإليَم ِف َواأَلْ َم ِؿ الص  ِلَحالِ  ى مَ  َ    لذا (ٜٗٔ)« َتْحَاُظ ُقو 
أو ، العمؿ الص لو الذي يعوُد  ميمواغتو ـ الوقت يي ، ى  وَ قْ تَ ايلتزاـ بِ  ؿِ  قِ العَ 

 وير و بم الو  َة يي آَرتم .، عاْ ب لو  ،  مى غيره
َمِصيفَ ِإف  ِ َب َد   المُ  ُع دَ التي تَ ، فِ تَ الاِ  فَ وا مِ  يُ وََ ، َزِهُدوا يي الدوي ، َْ

ـْ ِإَلى   َمِطي الً وهَ ذُ ََ ات  ، َمَمرّ  ارُ وَلم   َ ِمُموا َأف  الدُّْوَي  دَ ، الم ِبيَب َح ِلًرا  َتِصُؿ ِبِه
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َرة   ُبْغَياَل ِرَض      يقد أَ  َِ يي الدوي    ةِ  َ الو   يؿَ بِ سَ  أف   أدركواو ، ـْ هُ ولَ قُ وا  ُ مُ مَ  ْ اآل
 هو العمؿ الص لو . 

 ة :كَ ارَ بَ المُ  فِ اكِ مَ األَ  ةُ ارَ يَ زِ أ( 
 الُمَشرََّفة : ةُ بَ نْ الكَ  ةُ ارَ يَ * زِ 

 رِ   ِ الش   رَ   ِ شَ مَ  السَ د  قَ المُ  واألم كف األودلس فيب الِ  يَ سَ المَ  دُ عْ بُ   رَ ثَ أَ 
 الُمَب َرَكال   ُبْغَياَل تكايرِ  ر يَ هذه الدِّ   رةيَ إلي زِ  ؼَ  رِ ال َ  مُ يوَ وِ حَ  وَهي  ، األودلسيّ 
 السع دة . بِ مْ و َ ، الاقر وَوْايِ ، ؽزْ الرِّ  وتيسيرِ ،  رِ الو   فَ مِ   ةِ  َ و  وال، الذُُّووب
يد وهذا   ََ ِطبُ هػ( ٕٔ٘)ت الَبَطْمُيأِسمّ ابف السِّ    الُمَكر َمال الك  مَ  ُي
 )الطويؿ( 

 ـُ ػائِ مَ الغَ  يؾِ فِ  ؿُّ يَ نْ تَ  تْ ػَبِرحَ  الأَ         ـُ ػائِ رَ ػالكَ  أُس ػفُ النُّ  ؾِ ػيدِ فْ تَ  ةُ كَّ مَ أَ 
 ـُ ػآثِ المَ  ىحَ ُتمْ أَ ، ىفَ لْ الزُّ  وِ بِ  اؿُ نَ تُ        امَ لكُ كِ ، اـَ لَ المَ  ؿِ ضْ الفَ  مفِ  يتِ اأَ سَ أَ 
 ـُ ػائِ مَ الغَ  يؾِ ػفِ  َّلِلَِّ  تْ ػاَ دَ  امَ  اذَ إِ         ايً ااِ دَ  يؾِ فِ  ىُأرَ  ؿْ ىَ  يرِ نْ شِ  يتَ لَ  ايَ فَ 
 ـُ اسِ أَ رَ  لتٍ مُ نْ يَ  أأَ  ملِ  يؾِ فِ  ىطً خُ         اػُتيَ فْ رَ تَ اقْ  اايَ طَ خَ  منِّ اَ  فْ ُحأَ مْ تَ  ؿْ ىَ أَ 
 (ٜ٘ٔ)ـُ ػائِ ظَ النَ  اايَ طَ الخَ  وُ نْ اَ  وِ بِ  طَّتْ حُ فَ        ِرـٌ ػُمجْ  ـَ ظَّ نَ المُ  اؾِ ػنَ غْ مَ  ارَ زَ  ـْ كَ أَ 

ي يِ  وبُ مُ و إليه  القُ اُ هْ تَ ، الكَ  رَ بَ مُ    يهي أرٌض ُتْمَحى الذووُب بزي رة َمك ال 
 األرض ومغ ربه  . ؽِ  رِ شَ مَ 

، هػ( إلى أداا يريضال الح ٖٙ٘)ت الأااظ يّ لأِ السَّ  بكر أبأويتشوؽ 
يقوؿ   ، و الذووبَ حُ مْ ال يَ يَ رَ بعَ  وؼَ قُ الوُ  ويؤكد أف  ، دوف ذلؾ عُ اوِ وَ المَ  تِ  لَ بعدم  حَ 

 )الرمؿ(    
 َرَمل َنأاَأاسْ  ارَ تَ اأَلسْ  أاِثمُ لْ ا        ىِمنً  لـِ ػَأاْ  َبيفَ  االً ِرجَ  ايَ 
 (ٜٙٔ) لػَامِ  امَ  َزلَّةٍ  ِذي َافْ  حُ َتمْ         ةً ػفَ ػَأقْ  اتٍ َاَرفَ  مفِ  أاَأِقفُ 
 أداا يريضال الح    يبه  ُتَحطُّ  إلى ريبَ جُ  بفالُحَسيف  أبم فُ يوِ حَ  شتدُّ وي
 )المتق رب(   قوؿي، األوزار

 (ٜٚٔ)َأأزَاَرَىا  النَّْفسِ  َافِ  َأَحطَّ     الُيَدى َبيتَ  َحجَّ  ِلَمفْ  َىِنيًئا
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، َرْمَي الُح   ِج ِلمِ َم ِر ُمْطِاًل  ِلَسِعيِر الذ ْوبِ  نمّ اجَ طَ رْ ـ اللَ ازِ حَ  ؿُ عَ  ْ ويَ  
 يقوؿ   )البسيط(

 (ٜٛٔ)ـِ رَ ضَ  فْ مِ  بِ نْ الذَّ  ارِ مَ جِ بِ  امَ  اءَ فَ طْ إِ        ـْ يُ لَ  ارِ مَ الجِ  ممْ رَ  مفِ  اءَ شَ  َمفْ  افَ حَ بْ سُ 
ت يبِ مَ وال، إي أداا يريضال الح  وَبمُ وُ ي ذُ اِ شْ ي يَ أوم  ابف جابرويؤكد 

   )الطويؿ(     ال الُمَكر مال ف َمكّ  يقوؿ، يالرَ والوقوؼ بعَ ، ىوَ مِ بِ 
 َفَميَس ِلِصْدٍؽ َبيَف َجْنَبيػِو َمأِضعُ   ْنِطم َفْضَؿ َمكََّة َحلَّوُ َأَمْف َليَس يُ 

َمػاُمَحرََّمٌة ِمْف َقبْ   َفُحْرَمُتَيا َحتَّى الِلَياَمػِة  ُتْشػَرعُ   ِؿ َأْف ُتْخَمَؽ السَّ
 (ٜٜٔ)ِييٌر ِلَما الذَّْنػُب َيْصَنعُ َأَأْمٌف َأَتطْ  ػا ِلمزَّاِئػِريػَف َمثَاَبةٌ َأِفػم َبيِتيَ 

َد وَمْف َح   َح    َمْبُروًرا َ  ، مث باًل لمو س وَأْمًو  اـَ رَ الحَ  البيتَ ُ   عؿ  
  ابد الكريـ الليسم يقوؿ، ٌض َتْطَرُح الذ ْوبَ رْ   أَ هَ م   ألو  ِإَلى َبيِتِم َكَيوـِ َوَلَدْتُم ُأمّ 

 (  )الواير
 (ٕٓٓ)َمِبيِتم ُمْحػِرًمػا َأْدُاػأ ِبَجْمػِع  َأَما َيْشِفم الػِذي َأْشُكػأُه ِإالَّ       

  حيُث َيُ وُد  ؾِ  سِ وَ المَ   اِ ضَ وقَ   ِّ َداا يريضال الحَ ب وبِ وُ الذُّ  ااُ دَ  ُيْشَاى 
 . مِ مِ ضْ ويَ  مِ تِ مَ حْ بواسع رَ  الح ي َ  دُ م  غَ تَ ويَ ، افرَ اْ ب لغُ  يفَ مِ  لَ العَ  َربُّ 
 : ةِ رَ أَّ نَ المُ  ةِ ينَ دِ المَ  ةُ ارَ يَ زِ  *

 تْ م    ضَ هَ و  أل   المسمميف بالد  ميع  ف رةو  وَ المُ  يوالُ دِ المَ  تِ دَ ر  اَ تَ  لقد
ال ويي شعر المدالو الوبوي  ، البالد أشرؼ  عمه  م  هذاو ، ()  ف الرسوؿمَ ثْ  ُ 
...  هِ رِ بَ وْ ( ومِ ) ال ارتبطت بوصؼ الروضال الشرياال التي بيف قبر الوبيّ رمزي   »
 . (ٕٔٓ) « الال والَمود يي األبدي  ب  حِ لق ا األَ  حيثُ   ة ودَ و ُ المَ  الِ و  لم َ  رمزٌ  يوه

وتُِويُر ، وَتْ ِمُب الرزؽ، ـ  وتُْذِهُب الهَ ، تمحو الذووب ()وزي رة الرسوؿ 
ََ ِلؼ، الَوْ م وتَُارُِّج ، وتَُقوِّي الَبَدف، ي الداااِ شْ وتَ ، رَ دْ الص   حُ رَ شْ وتَ ، وُتَؤمِّف ال
 . الُكَرب

بَّاغوهذا  يقوؿ   ، رةو  وَ المديوال المُ يي زي رة  هُ  اَ اَ شِ َيْ َعُؿ  ابُف الصَّ
 )الك مؿ(  

 (ٕٕٓ)ِفم َأْرِض َطيَبَة ُبْرُءُه َأِشَفاُه  ػٍد       مَ ُمكْ  اـِ َصبٍّ ِرقُّأا ِلَفْرِط َسلَ 
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   )الك مؿ(  يقوؿ، الُكُموـُ  ُتَع َل و ، الَعِميؿِ  ُس اْ ياي قب ب الم د ُتْشَاى وَ         
 (ٖٕٓ) اارَ أزَ األَ أَ  اـَ اآلثَ  ايَ بِ  أحُ مْ تَ          ةً أرَ زَ  رْ سِّ يَ  ارِ تَ خْ المُ بِ  بِّ رَ  ايَ 

ْبِتمّ يد الشَ ُمَحمَّد ْبف رُ وير و   ةِ  رَ يَ زِ م بِ وبِ وُ ُغْاَراف ذُ  هػ(ٕٔٚ)ت سَّ
 يقوؿ   )الطويؿ(، ؾ رَ بَ ضريو المُ ال

 (ٕٗٓ)ُيْغَفُر  َذْنِبمَ  َأفَّ  َاَميُكـْ  ِقرَايَ    ُمْرَسؿٍ  َأْكَرـَ  َأأَفيتُ  ِإَذا َأُقأؿُ 
يُر َمْف ُتْرَ ى َشَا َ ُتمُ و  وَ المُ  المديوالَ  ف  إِ  ََ ، راَ تَ غْ مُ   يهَ يِ  والذوبُ ، رة ِبَه  

   )الطويؿ(  ابف جابر يقوؿ، وربُ  ْ مَ  والس لؿُ ، وؿمُ َْ مَ  وُ اْ والعَ 
ـَ الَبْحرَا  ُسأَؿ هللِا َأْجَو َرَجاِئَناَصَرْفَنا رَ   ِإَليَؾ َأال ُيْظَمى اْمُرٌؤ َيمَّ

 (ٕ٘ٓ)ُس الَجْبرَاَأَىا َنْحُف َقْد ِجْئَناَؾ َنْمَتمِ        ا َرْت َأيِدي الذُُّنأِب ُقُمأَبنَ َلَلْد َكسَ 
  يقد وُكِاَي َهمُُّم ، وَزاَد ِرْزُقمُ ، وقد ُغِاَر َذْوُبمُ الَمِديوال الُمَوو رة  َيْرِ ُع َزاِلرُ  

  وَص َر ِمَف اآلِمِويَف .،  َي َز َيوًزا َ ِظيمً 
 : سِ فْ ى النَّ أَ ىَ  افُ يَ صْ اِ ب( 

لأليع ؿ ًرا دَ صْ مَ  اإلوس فِ  َس اْ ال ي عموف وَ الصويي   مف المعروؼ أف  
ؿ مْ والحَ » ، ال  مى م  هدة الواسوحي  ومف هو  ارتكزت حي تهـ الرُّ ، الشريرة

 فْ مِ  بُ مْ   بم القَ هَ رُ مُ غْ إلى م  يَ  فَ كُ سْ ى ترت ض وتَ ت  ال   حَ ق  شَ ت والمَ وَ  ميه  ب لعَ 
ََ   تِ حَ اَ وَ  َُ  يرِ ال ال شيًل  مقصوًدا مف ق  شَ وبذلؾ أصبحت المَ  ... ؽ الكريـمُ وال

، وحِ الرُّ   فِ طَ مْ مف سُ  يوِّ قَ تُ  سِ اْ الو    فِ طَ مْ مف سُ  ؼُ عِ م  ُتضْ  رِ دْ قَ   ألوه  بَ ال الصويي  
ى مقي ًس  وَ الهَ  الِ اَ  لَ ََ وا مُ مُ عَ وقد  َ ،  ويّ وحَ   الرُّ هَ مِ  لَ ي وحو  َ  مِ سَ ى الت  مَ    َ هَ يوُ عِ وتُ 
ُمقي   رِ ظَ الو   الِ هَ  ْ مف وِ  ؿِ مَ العَ  الَ المَ سَ  فُ مَ ضْ يَ  َُ  . (ٕٙٓ) «ال ال

واْوَ َمْت ، مت الِغَش َوُة َ ْف َ يوعَ اَ ارتَ  فْ أَ  دَ عْ بَ  أفبُ مْ غَ  بف اؿلَّ اَ  أأبا وهذ
   يقوؿ، وألزمه  الط  ال والعمؿ الص لو، ََ َلَؼ َهَوى َوْاِسمِ ، ُظْمَماُل َقْمِبمِ 
 )المق رب(
 (ٕٚٓ)ِاَناَدا  َىَأاَىا ِفم َأَخاَلْفُتَيا   رَىابْ صَ  َمَدى َنْفِسم َفأَْلَزْمتُ 
وَيْصِرَيَه  َ ْف َهَواه    ألوم ، َوْاَسُم الِ َه َد اأَلْكَبر ابف َحْزـ وي  هدُ  

 يقوؿ   )الطويؿ(، راغٌب يي ال وال
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 (ٕٛٓ)بُ غَ رْ ا أَ نَ ا أَ مَ  حَّ صَ ا ىَ اأَ م سِ ا فِ ذَ ا       إِ يَ ااِ بَ طِ  هِ أ جُ أُ  فْ م اَ سِ فْ نَ  ؼُ رِ صْ أَ أَ 
ويوه ه  َ م   ،  لتزاـ ط  ال  بِ   هَ رَ مُ َْ ويَ ، أف ُيَ  ِهَد واسم يوبغي لمع قؿِ و 

أبأ يوصُو َوَهى ُ  َ ْوُم   لتاوَز ب لسع دة يي الد اَريِف   الدوي  واآلَرة   لذا 
ْتُم الحي ُة الدُّْوَي  ق لاًل   )الطويؿ(الأليد الباجم   َمْف َغر 

 (ٜٕٓ) ادِ يَ جِ  رُ ػيخَ  سِ ػفْ النَّ  ادَ يَ جِ  فَّ إِ فَ  ا       دً اىِ جَ  ؾَ ػسَ فْ نَ  اتِ ذَّ المَّ  فِ اَ  دْ اىِ جَ أَ 
 افحَّ الطَّ  بابف المنرأؼ اممّ  بف النزيز ابد صبعاأل أبأ رىيو 

وي ُبّد ِمْف ، أف  َهَوى الو ْاِس ُيِضؿُّ َ ْف َسِبيؿ الر َش دهػ( ٜ٘٘بعد  ت) شبيممّ اإل
ََ َلَاِتمِ  وؼ مف ال ميؿ، ُم ََ  يقوؿ  ، ةمف أهواؿ اآلَر  وب   لمو  ةِ وُ ؾ الذُّ رْ وتَ ، وال

 )م زوا الواير(
 َخلِئِلَيا َافْ  َأَنكِّػبْ     ُمْصَطِبػرًا النَّْفَس  َأَاادِ 
 َالِئِلَيا ِفػم ُمِجػدِّا   ُيْضِحم َأفْ  الَمْرءِ  َىلؾُ 

 (ٕٓٔ)َبَأاِئِلَيػا  ِمػفْ  َفَيْسَمـُ     ُيػَذلُِّمَيػا التَّْلػَأى َأُذأ
 فْ وَيْحُسُف لمع قؿ أَ ،  هَ َع َداتِ والسالمال يي مُ ، ال الواس  َ ي طَ يِ  الؾَ الهَ 

أبأ الربيع سميماف  يقوؿ، مف  ذاب الو رُيَذلَِّمَه  ِلَتْسُمَؾ سبيَؿ الط  اِل   ييو و 
   )البسيط(   يّ دِّ حِ أَ المُ 
 اؾِ أَ ػَمثْ  رَ ػالَلبْ  َفِإفَّ ؛  أبِ نُ الذُّ  َافِ         يرِ جِ دَ َفازْ  تِ طْ َفرَّ  امَ  ؾِ بُ َحسْ  ُس َنفْ  ايَ 
 (ٕٔٔ) اؾِ اَ َيرْ  هللاَ  ِإفَّ ػفَ  اؾِ أَ ػىَ  مصِ َأااْ         ؿٍ َزلَ  فْ ػمِ  تِ مْ دَّ ػقَ  اػمَ لِ  وَ إِللَ ا مافِ خَ 

 هُ د   َ ر  ميه    اوتظ ًرا لمثواب الذي أَ بْ والص  ، ي ُبد  ِمف ايلتزاـ ب لط  ال
  () الواير ابد الكريـ الليسم يقوؿ، لمُمت ِقيَف يوـ القي مال(    ) 

 اػينَ َيمِ  أأَ  االً مَ ػشِ  اػمَ  رٍ ػمْ ألَ         اػاىَ أَ ػىَ  ايَ بِ  اؿَ مَ  ُس فْ نَّ ال امَ  اذَ إِ 
 اػينَ ػنِ بَ رْ األَ  تُ ػغْ مَ بَ  دْ ػقَ  منِّ إِ فَ         ُكفِّمأَ  مػسِ فْ نَ  يدِ صِ اقْ  ايَ لَ  أؿُ قُ أَ 
 اػَرىينَ  وِ بِ  اةَ دَ ػالغَ  تُ ػحْ بَ صْ أَ أَ         ىػلَّ أَ أَ  منِّ اَ  ىضَ مَ  امَ  مبِ سْ حَ أَ 
 اػينَ ػفِ دَ   اءً دَ  وُ ػمَ ىْ أَ  ثُ أرِ ػيُ أَ         اػمً ػيدِ قَ  ِديُيرْ  ىأَ اليَ  اؿَ زَ  امَ فَ 
 اػينَ مِ ثَ  الً ِامْ  ىنَ تَ ػاقْ  رِّ ػالشَّ  فَ مِ         َأاَلى َس كْ النَ أَ  ىأَ اليَ  ىادَ اَ  َمفْ أَ 
 (ٕٕٔ) اػينَ دِ أَ  امً مْ اِ  َسَما َمفْ  ىاأَ ػسَ أَ         اييَ مَ ػاَ  ْثَنىػيُ  ةٍ رَ ػيِبسِ  ارَ ػسَ أَ 
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ََ  يؽَ رِ طَ  ؾَ مَ سَ  فْ مَ   عَ بَ ات   فِ ومَ ، الو   ل َ بِ   زَ ويَ ،  يوً مِ ثَ   قً ِ مْ  ىوَ تَ اقْ يقد  يرِ ال
ِسرَ   بَ ََ ، إلى اليس ر إلى اليميف وت رةً  ت رةً  مُ عَ وم ؿ مَ ، اهُ وَ هَ  ََ وَوِرَث َداًا ، و

ََ ِتَمال . ، ارد الهالؾوَ أورده مَ ، َدِييًو   وُسوا ال
 َيا :الزُّْىُد ِفم الدُّنْ  ج(

ََ َطب ي ْ وَ  يي األودلس إث رة دِ هْ الزُّ  ااُ رَ عَ شُ  دَ م  عَ تَ  والتوبيم  مى ، الُم
   آي ت فْ مِ  ـيه وِ عَ مَ  فْ مِ  اكثيرً  وااستقو ، ب  ميه والتك لُ ، الدوي  بّ حُ ال بَ  قِ  َ 
كدوا ؤ وي، ال   والحُ  ه فرْ ب لبُ  ـكالمه وامُ  ِّ دَ يُ لِ    الشرياال الالوبوي   واألح ديث  توَ يِّ البَ 

رة َأو ُم ِمَف الَغْبِف َبيع َِ  زالؿ( .  َ َرض)اا الدُّْوَي  وِشرَ ، ص دؽ( َوْ د) اآل
  ف َرِغبَ    يمف سبيؿ طه رة الواس  ويَ يي الدُّ  دَ هْ الزُّ أف  واوتهوا إلى 

 . وأقبؿ  ميه ،  يوم اآلَرة يي َ ُظَمتْ ، الدوي 
 ص ِحبَ  ُيَع ِتبُ هػ( ٜٜٖ)ت د بف ابد هللا بف أبم َزْمِنيفمَّ حَ مُ  وهذا

 )البسيط(   يقوؿ، ي يوتهي بٍ عَ يي تَ  مُ   ألو   له  الُمِحب   الدُّوي 
فْ         َأُزْخُرِفَيا الدُّْنَيا ِإَلى َتْطَمِئفَّ  ال َحتْ  َأاِ   (ٖٕٔ)الَحَسَنا َأْثَأاِبَيا ِمفْ  َتَأشَّ

ِرِيَه  التي َتُغرُّ الو َس ِبُزَْ ، يي الدوي  أبأ إسحاؽ اإللبيريّ  َيْزَهدُ و 
ََ ِدع    )الك مؿ(يقوؿ ، ال

ـْ َتَزْؿ َغػدَّاَرةً  ِميَيا الُمْمِحِضيَف َلَيػا الَأَفا  َأَىَجْرُت ُدْنَيا َل  ِبُمَؤمِّ
ـْ َسْحَؽ الرََّحا ـُ َأِدَياَرُى ـُ الَنػَفا   َسَحَلْتُي ـُ َأَاَمى ِدَيارُِىػ َفَنَميػِي

(ٕٔٗ) 
َِ بهـ سَ  رُ دِ غْ تَ ، له  فو ودم  يست يبو ،  هَ اتِ ذ  مَ ُتْغِري الدُّْوَي  أَْهَمه  بِ    ـ  ثُ ، ةً رَ  
، الزواؿ سريعال إوه ، َكَم  َتْطَحُف الر َح  الُحُبوب وَتْسَحُقَه ، وتُْاِوي ِدَي َرُهـْ ، تُِبيُدُهـْ 

   )الك مؿ(يقوؿ ، ح ؿ إلى مف ح ؿٍ  تتقمب بَهمه 
 اؾِ ا َأَازَّ َدأَ أِع َفمَ مُ الضُّ َبيَف  اِمٌف       اٌء كَ ِت دَ َأَأنْ ، ابُ رَ ِت السَّ َأنْ 
 (ٕ٘ٔ) اؾِ ػَأُشؽَّ َاصَ  م َأفْ  َربِّ َّلِلَِّ  م       اَاتِ ِت َأطَ ا ُأِطنْ ى اإِلَلُو ِإذَ صَ ُينْ 

َِ بَ م الش   ْ ووَ ، ابرَ َشب َم الدوي  ب لس    ََ  ااِ وَشب َهَه  ب لد  ، اعدَ م ال ّي الُمْسَتِتر اِ ال
 ييالتَثير يهدؼ مف هذيِف التشبيهيِف إلى و ، ـلَ م األَ بَ وو م الش  ، يي الضموع

 ر الدوي  اتق ًا ِلَشرَِّه  . ْ وَدْيعم إلى هَ ، ع مِ الس   افدَ  ْ وِ 
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إيث ر مرض ة  ف  رَ بِّ عَ يُ لِ   (  ؾِ صَ  َ  ؽ  شُ )أَ   الكو يال وقد ا تمد  مى 
 والعمؿ ل َرة  مى َز رؼ الدوي  . بِّ الر  

ؾ ب لُعْرَوة سُّ مَ والت  ،  حتق ر الدُّْوَي ب ابومر بف ابد الَبرِّ مَ أبأ اُ وُيوِصي 
 الُوْثَقى   )الطويؿ(

فِ ، الدُّْوَيػ  َ فِ  َتَ  ؼَ  يفِ  َسِبيؿَ  َوَوؼِّ   ِلَقْدِرَه  َوَهوِّ   (ٕٙٔ) الُوْثَقى ِب لُعْرَوةِ  الدِّ

ُد الَع ِقُؿ ِمْف ُدْوَي ُه الا ويال )دار المهو والاتوال( آلَرتم الب قيال )دار   وَيَتَزو 
 مِ سِ اْ ولكف يمتات إلى وَ ، وي َيُمدُّ َ يَويِم ِإَلى َز رؼ الدوي  ط مًع ،  زاا(ال

به ، َيُيْصِمحه  وَه    ليَرج مف الدوي  بِ ، وُيَزكِّيه ، وُيَهذِّ اٍد َواِيٍر مف زَ وُيَحصِّ
   )الطويؿ( أبأ الأليد الباجميقوؿ ، ُيثَقُِّؿ ِميَزاَوُم يوـ الحس ب، التقوى
 ادِ ػنَ مَ لِ  ؿٌ ػاحِ ا رَ يَ نْ ػاَ  ؾَ ػنَّ إِ فَ         ادِ زَ  رِ ػيسَ أَ بِ   اػيَ نْ ى الدُّ لَ إِ  غْ ػمَّ بَ تَ 

 ادِ يَ سُ   أؿِ طُ ا بِ يَ مْ حَ اكْ أَ ، ؾَ أنَ فُ جُ  ا       يَ مِ ىْ أَ  ؼِ رُ خْ زُ ا أَ يَ نْ الدُّ  فِ اَ  ّضِ غَ أَ 
 ادِ تَ ػنَ ا بِ ػيَ اضِ رَ ػغْ أَ  فْ مِ  دَّ تَ نْ يُ فَ         ةٍ ػامَ ػقَ إِ  ارِ دَ ػا بِ يَ نْ الدُّ  هِ ذِ ػا ىَ مَ فَ 
 (ٕٚٔ) ادِ ػفَ ػنَ ػا لِ ػيَ مِ ىْ ى أَ ارَ صَ قُ  فَّ ا ِ أَ         ةٍ نَ ػتْ ػفِ أَ  أٍ ػيْ لَ  ارُ دَ  الَّ إِ  مَ ا ىِ مَ أَ 

، اقبوَ العَ  مَمووال غير َوه يصاه  بو ،  يَ وْ الدُّ  ادبَّ بف اَ  مدُ تَ نْ المُ  ُـّ ذُ ويَ  
، تع لى  يالصِ عْ مَ  ذلؾ يي ألف    يه   رِ ََ زَ  ااَ رَ وَ  يعْ الس   مف الو ُس  رذِّ حَ ويُ 
   )الواير(يقوؿ

 لبِ َأالطِّ  َصرُّؼِ م التَّ ْؿ فِ مِ َفَأجْ  م       ػاتِ َة ال ُتأَ ػيَّ نِ ا الدَّ يَ نْ ى الدُّ َأرَ 
 ابِ ػىَ الذَّ  َذَىبِ  فْ ػاِف مِ َلُو َاَممَ  ٍد       ُف ُبرْ ػا ُحسْ يَ َؾ ِمنْ ُررْ َأال َيغْ 

 (ٕٛٔ) ابِ رَ ػتُ  اٌء ِمفْ ا ِردَ ػىَ رُ ػَأآخِ  اٍب       رَ ػسَ  فْ ػاٌء مِ ػا َرجَ ُليَ أَّ َفأَ 
ـَ حقيقال الدوي مِ تَ عْ بعد ت ربال الس ف المريرة التي   وي موه  المُ   ، د َ ِم
وراا ذلؾ إي  فْ دوف مِ صُ حْ وي يَ ، ب لب طؿ ـْ هُ رُّ غُ وتَ ، ي وِ مَ  ألَ بِ   َس الو   عُ دَ َْ وأوه  تَ 

ويوه هـ  ف ايغترار ، يؿلماوز بمت  ه  القم يتك لبواالودـ   لذا يوصحهـ بَي 
، ابرَ إي الس   دُ  ِ وي يَ ، الُ عَ تْ المُ  اُ رْ ير و المَ   بِ بَ الش   فِ مَ بوعيمه  الزالؿ   ياي زَ 

 وُيَواَرى يي التراب .، ه يال الُعْمر َيْمَبُس َكَاَومُ ويي وِ 
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 –  هَ م  سُ  ثُ اُ وْ ال التي تَ ي  ب لحَ  -  هَ رِ دْ يي غَ  -الدوي   ابُف َاْبُدأف وُيَشبِّمُ 
ِمَف الحديقال الُمْزَداوال بَوواع  الورود ال ميمال يوِ  ْ يَ لِ   اَ  َ  فْ ِييمَ  - مى ِحيِف َغْاَمال 

ِاي الَغْدَر ِيي ب طوه  َْ يقوؿ   ، وتْظِهُر الُوّد يي َظ ِهِر َأْحَواِلَه ، الزهر   يهي ُت
 )البسط(

 َيرِ ى السَّ ا ِسأَ ُة َايَنييَ ااَ ا ِصنَ َفمَ  ا       اَؾ َنأَمُتيَ يَ ُدنْ  فْ ػَؾ مِ ػَفل َتُغرَّنَ 
 (ٜٕٔ) رِ ىَ م ِمَف الزَّ انِ ى الجَ اَر ِإلَ َكاأَليـِ ثَ ِبِو        رَّ غُ َكم تَ  مِء َلِكفْ رُّ ِبالشَّ ػَتسُ 

وَ ) يهْ الو   بَسموبوقد   ا  َؿ ضي ع بْ قَ  ؿِ  يِ الغَ  (   ِلُيَوبِّمؾَ َيال َتُغر 
ستحض ر ي ؾ( يَ وْ دُ  –وؾ ر  غُ )تَ يي قولم   ك ؼ الَط ب واستَدـ ، الصَ رْ الاُ 
 . ةرَ  شِ بَ بصورة مُ  وتو يم التحذير إليم، ب طَ ََ المُ 

ب لزُّْهِد يي هػ( ٖٓٙ)ت مّ مِ مَ السُّ  رمَ اُ  حفص بأاللاضم أ وُ صَ وْ ويَ 
   يقوؿ، ُيْسََُؿ الَمْرُا ِييِم َ م   َقد َمْت َيَداهُ ، الدُّْوَي    َيِإف  َوَراَاَه  َيوًم  ثَِقيالً 

 (اٌَو٠غ)

 (ٕٕٓ)ْه رَ اآلخِ  مفِ أَ  اييَ فِ  اكً مِ مَ  ؿْ بَ    ادً يِّ سَ  فْ كُ تَ  ايَ نْ الدُّ  فِ اَ  ْض رِ اْ أَ 
َاكُِّر ِيي ويُ ، يي ُشْغٍؿ َش ِغٍؿ بَمور اآلَرة وَ َمى الَع ِقِؿ أف يكوفَ  

   ابف جابريقوؿ ، وُيْعِرض  ف الدوي    ألوه  دار أذى، هُ الَموِت َوَم  َبْعدَ 
 )الواير( 
ـْ َأَلْف َتلْ   (ٕٕٔ)َتُكْف ِفم َىِذِه الدُّْنَيا َزِىْدتَػا   َأى َاَمى التَّْلَأى ِإَذا َل

  عتَ ووصحوهـ بعدـ إيث ر مَ ، ي األودلس الغ يميفَ يِ  دِ هْ الزُّ  ااُ رَ عَ َوب م شُ 
َمْف َ َرَؼ الدوي  َزِهَد يإف     مى الُمْؤِمف   يَ وْ الدُّ  افَ وَ هَ أك ُدوا و ،  مى اآلَرة الدوي 
 . لـ َيْطَمِلف  إليه و ، ييه 
 ِسْجُف المَِّساِف : د(

بسبب لس وم   ألوم ُمَح َسٌب َ َمى  وبِ وُ الذُّ  فَ ُد اإلوس ُف كثيًرا مِ صُ حْ يَ  
 وفَ صُ يَ  فْ و ميم أَ ، ُكؿِّ َكِمَمال صغيرة أو كبيرة   يال ُبد  مف أْف َيتََوب م إلى م  يقولم

لـ يستطع  فْ وا ِ ، هُ رُ كْ ذِ  يدُ اِ يمال أو م  ي يُ بم مف غيبال أو وم   ي يميؽُ م   َ  مُ  وَ سَ لِ 
 و الكالـ .غْ يعميم ب لصمت   يهو أيضؿ مف لَ 
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 فْ كُ يَ  ـْ لَ  فْ وا ِ ، إلى ِحْاِظ المَِّس ِف مف الَبَذاَاِة والُاْحشيد و  الَغزَاؿُ وهذا         
 يقوؿ   )الك مؿ(، مف الكالـ ُبّد   يميكِف الكالـُ مايًدا و يًع 

 اؿُ ػتَ اَرًة َتغْ ػَأتَ ، أرُ ا َتثُ َطأرً              اػيً اِ ااِؿ َأفَ جَ الرِّ  ِسَنةَ لْ َأرََأيُت أَ 
 (ٕٕٕ)!اؿُ ضَ َنُد الِمفْ َت اأَلسْ َفَأنْ  ؛منِ َتجْ    امَ  اَلِة َغيرَ َت ِمَف الَملَ ا َسِممْ َفِإذَ 

يي  عُ مَ  ْ أَ  الَيرَ  وي ُبد  ِمْف َصوِف المَِّس ِف  ف أذى اآلَريف   يإف  
 هػ(   )الك مؿ(ٖٗٗ)ت أفدُ نْ سَ  بف دمَّ حَ مُ  بكر أبأيقوؿ ، السكوت

 اؿُ صَ ئْ تِ اسْ  ايَ لَ  ةٍ لَ ازِ نَ  ؿِّ كُ  فْ مِ    ىتَ مفَ لِ  ةُ لمَ السَّ  أَ ىُ  افِ سَ المِّ  فُ جْ سِ 
 (ٖٕٕ) ؿُ الَ تُ  يَس لَ  اءَ ػنَ نْ شَ  مفِ  اؾَ لَ لْ أَ    وُ الَ لَ اِ  تَ ػمْ مَ حَ  اذَ إِ  افَ ػسَ المِّ  فَّ إِ 

َلممّ حمدي ابف وُيَصرِّحُ   وَأف  ، الطويؿ ف ْ ب لسِّ  َحِقيؽٌ   فَ سَ الم   بَف   س الصَّ
   )الطويؿ(يقوؿ ، تمْ الص   التزامم يي - الزم ف ذلؾ يي - اإِلْوَس فِ  َسالَمالَ 

 ِلَساُف الَفَتى َاْبٌد َلُو ِفػم ُسُكأِتِو          َأَمأًلػى َاَميػِو َجػاِئٌر إْف َتَكمََّما
ْمَت َقيَدُه          َأَصيِّػْر إَفل ُتْطِمَلْنُو َأاجْ   (ٕٕٗ) ػاَذا َقيَّْدتُػُو ِسْجَنُو الَفمَ َنِؿ الصَّ

، والته مه ، المس ُف ليٌث َهُصور يسعى لالوقض ض  مى يريسالو 
ِتِم بو  ح  هُ دُ   ِ سَ يُ   فٌ وَ سِ  والكالـُ ، ةادَ وَ وتمزيقه  ِإْرًب  ِإْرًب  بال هَ   مى إو  ز ُمِهم 

َرُقْسِطمّ  األنلر سـ بفاللا أبأ يقوؿ، ب هر  )الك مؿ(   السَّ
 َسػافُ لِ  َميؾَ اَ  اِرَحةٍ ػجَ  َفِمُكؿِّ    مَِّياكُ  الَجػَأاِرحَ أَ  َساَنػؾَ لِ  اْحَفظْ 

 (ٕٕ٘)َناُف سِ  َأالَكلـُ ، ُصأرٌ ىَ  َليثٌ   ؛ َفِإنَّوُ  اْسَتَطْنتَ  امَ  َساَنؾَ لِ  َأاْخُزفْ 
َبْت البيوت وٍب وِيَتفرُ إلى حُ  ى الكالـُ د  َكِثيًرا م  أَ و  رِّ َُ وُمزَِّقْت ،   ي

   ابد هللا أالد لساف الديف بف الخطيبيقوؿ ، األرح ـ بسبب الكالـ الا حش
 )السريع(
 (ٕٕٙ) وِ مِ مْ كَ  ىلَ إِ  ىدَّ أَ  وُ لمُ ػكَ    ؽٍ اطِ نَ  ـْ كَ فَ  تِ مْ الصَّ بِ  يؾَ مَ اَ 

   مّ يبِ جِ لتُّ ا يأفلِ  ابفيقوؿ ، ابِ وَ ال َ  فَ مِ  ثُ مَ بْ أَ  وَ م  هُ  وتِ كُ السُّ  فَ ِإف  مِ 
 )م زوا الك مؿ(
 رّ شَ  ؿِّ ػكُ  فْ ػمِ  ةٌ لمَ سَ أَ    رٌ اضِ حَ  زّّ اِ  تُ مْ الصَّ 

 (ٕٕٚ) رْ ذَ اليَ  أؿَ قَ  بْ نِ تَ اجْ أَ  رْ ثِ ػ  ثْػكَ تُ  لفَ  تَ لْ طَ نَ  اذَ إِ فَ 
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 يإف    تمْ الص   تمْ سَ  التزاـ يي والسالمالَ  الو  ةَ  األودلس ُشَعرااُ  رأى لقد        
 .  طويالً  ِلَس َومُ  وَسَ فَ ، ِبِمَ  ـ َي هُ  ـَ َأْل َ  َمفْ  الَع ِقؿَ 

ؿ بالرسأؿ   : ()ثالثًا : التأسُّ
بإسرايم  مى واسم ( َ لًا  َ ضًع  معترًي   مى   )الُمْذِوُب ُيقبُؿ 

متوسٌؿ إلى ذلؾ بشا  ال الرسوؿ ، هِ وِ اْ غير أوم ط مٌع يي  َ ، يي اقتراؼ الذووب
 يوـ القي مال   ألف   -يي الذووب  - َشَا َ ُتم َ ىُترْ  َمفْ  رُ يْ ََ   يهو  (الكريـ )

 ي ُتَرّد . مُ تَ   َ اَ شَ 
 : ()أؿِ سُ الرَّ  ةِ ااَ فَ شَ  بُ مَ أ( طَ 

ال يطمبػػػوف ييهػػػ  شػػػا  ال المػػػدالو الوبوي ػػػ األوػػػدلسمػػػف شػػػعراا  كثيػػػرٌ  ـَ َظػػػوَ 
ػػ  كػػ ووا  ميػػم، ـْ هِ وبِ ُوػػ(   لمَػػالص مػػف ذُ الرسػػوؿ ) ، ويعموػػوف ييهػػ  تػػوبتهـ َ م 

 . اآلَرة يي الِ   َ اَ الش   ؿيلو - الر  ا بيبَس ل - إليم وفموس  يت ُهـْ ِإو  
ػػػػػػ» ال ألمػػػػػػال الصػػػػػػويي   فُ ؤمِ وُيػػػػػ م مِ ُسػػػػػػؿ إلػػػػػى   تعػػػػػػ لى بَوبي لػػػػػػم ورُ ب لتوسُّ

ػػػ، وصػػػ لح ت األ مػػػ ؿ ػػػوَ ُيتَ  فْ ََ َكػػػ، ب إلػػػى   تعػػػ لىؿ هػػػو التقػػػرُّ والتوسُّ ؿ ب ػػػ ه س 
 .( ٕٕٛ) « () الرسوؿ

، يػي المعصػيال َيَتَمػ َدىهػػ( ٜٛ٘)ت ِريػس التُِّجيِبػمّ َصػْفَأاف ْبػف ِإدْ وهذا 
ػالَص بِػِم مػف هػذه و ودم  ي،  مى واسم ؼُ رِ سْ يُ و  ََ سَلم قوـٌ   أَِ ْوَدَؾ َم  َتْرُ ػو ال

   )الطويؿ(    َسَيْشَاُع ِلي َسيُِّد الُمْرَسِميفَ ، َوَعـْ  –ِبِثَقاٍل وَيِقيف  – ُيِ يبُ الذووب ا 
َـّ الَغَأاَيِة ُمْنَتِدي :  ِكْبُت ِبَطاَلِتػم َيُلأُلأَف ِلم َلمَّا رَ   ُرُكأَب َفًتى َج

ـْ ِاْنِدي َشَفاَاُة َأْحَمدِ : نَ َفُلْمتُ      ٌء َتْرَتِجم َأْف َتَناَلُو ؟َأِاْنَدَؾ َشم َن
(ٕٕٜ) 

ـُ  ـ  َيُثوُب ِإَلى ُرْشِدهِ ، َوْاَسمُ  الَجنَّاف اأَلْنَصاِريّ ابف َوَيْظِم وَيْطُمُب ، ُث
 )البسيط(   يقوؿ، مِ وبِ وُ ذُ  ييِ  ؿِ سُ الرُّ  ـ تَ ََ  الَ َشَا  َ 
 ـِ النِّنَ أَ  أؿِ الطَّ  اذَ  ايَ  يَدؾَ ُابَ  ـْ حَ ارْ         ـِ دَ النَّ أَ  رِ شْ الحَ  أـَ يَ  ؽِ مْ الخَ  ـَ حَ رْ أَ  ايَ 

 ـِ مَ األُ  ةِ يرَ خِ  فْ مِ  ىبَ تَ جْ المُ  رِ اىِ الطَّ        انَ أَ جَ مْ ػمَ  ارِ تَ خْ ػالمُ بِ  تُ ػمْ سَّ َتأَ  منِّ إِ 
 (ٖٕٓ) ـِ لُػيَ  ـْ لَ أَ  ادً رْ فَ  ؿْ زَ يَ  ـْ لَ  ادً احِ أَ  ايَ         تْ ػُظمَ اَ  ايَ نَّ إِ  ماتِ ئَ يِّ سَ  فْ ػمِ  يؾَ لَ إِ 
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م و   ، مُ تَ   َ اَ شَ  بُ مُ طْ ( يَ ًة إلى الرسوؿ )رَ  شَ بَ ب لَط ب مُ  ابف جابرَيَتَو  
   )البسيط(  يقوؿ

 ِؼ الذَّْنِب َتْخِأيٌؼ َأَتْخِجيؿُ ِمْف َسالِ   َاْبػٌد َقْد َأَتى َأَلوُ ، َيا َسيَِّد الرُّْسؿِ 
 (ٖٕٔ)ى َمْف َاَصى ِمْنَيا َسرَاِبيؿُ َناٌر َامَ      َؾ الُنْظَمى ِإَذا اْشَتَنَمتْ َيْرُجأ َشَفاَاتَ 
 ِلمو  سِ  الَمْبُعوث، وير و شا  ال الُمْصَطَاى، يعترؼ بذووبم وتقصيره 
 ودم  ُيْدَ ى ألو ُم َلَهِب الَ ِحيـ   ِمْف  الُعَص ةُ َيْوُ   َلـْ  مُ تُ   َ اَ شَ  َلويو ، َرْحَمالً 
 يقوؿ، األوبي ا رُ  لِ   سَ هَ  بُ هَ يي الوقت الذي يَ ،  هَ   أو  لَ يقوؿ يوـ القي مال  لمشا  الِ 

   )الك مؿ( 
 َلِنَبْت ِبِو اآلَمػاُؿ َأاأَلْىػَأاءُ   َأَأُقأُؿ : َيا َخيَر الَبِريَِّة  ُمْذِنبٌ 

 َأُفَؤاُدُه َخػأَؼ الذُُّنأِب َىَأاءُ   َشَفاَاةٍ َأَأتَاَؾ َيْسَأُؿ ِمْنَؾ ُحْسَف 
 (ٕٖٕ)َأِلِنْظـِ َجاِىَؾ َتْصُغُر اأَلْشَياُء   َصُغَرْت ِكَباُر ُذُنأِبِو َلمَّا َأتَػى

ُؿ و  ( إلػى   ب ػ ه الوبػي َشػِايِع الُمػْذِوِبيَف ) ابد الكػريـ الَليِسػمّ َيَتَوس 
يِّلَ  ِارَ وَيغْ ، تع لى   كي يمحَو  وم ِثْقؿ األوزار    )الك مؿ( يقوؿ،  تالس 

 ِمْلَدارَا لػاَ  أؽٍ مُ َمخْ  جؿُّ أَ أَ         ةً ااَ َشفَ  الهِ اإلِ  ىدَ لَ  يـُ ظِ النَ  تَ نْ أَ 
 (ٖٖٕ) أزَارَااألَ  َتْمُحأَ  فْ أَ  ايَ بِ  أجُ رْ أَ         ةٌ يمَ سِ أَ  اؾَ أَ سِ  بِّمرَ  ىلَ إِ  ملِ  َما

( )ع برسوؿ    مى التشاُّ دلس يي األو يّ وِ بَ يو الو  دِ المَ  ااُ رَ عَ شُ  َص رَ حَ 
،   لتحقيؽ سع دة الدوي  واآلَرة مبِّ وحُ  مِ  هِ  َ ؿ إلى   بِ والتوسُّ ، وايست  رة بم

 الذي تُْاَزُع إليم الو ُس ، الُمْرَتَ ى يُّ بِ الو    يهو  ف طريؽ العاو وُغْاَراف الذووب 
َداِلِد يي   . وَ  ضِ الاَ  وبَ الذ   -ي شؾ  - سيمحو( ) ممَ رَ كَ  ف  أَ  ـْ هِ مِ مْ عِ   لِ الش 

 : () أؿِ سُ الرَّ  بُّ ب( حُ 
  طاال  هُ وَ حْ وَ  ـْ هُ عُ يَ دْ وتَ ، () الرسوؿِ  بِّ حُ تتعمؽ أيلدة  ميع المسمميف بِ 

 ااِ دَ لِ  وطبيبٌ ، َ َصى ِلَمفْ  َممَ ٌَ  مألو    وليس ذلؾ بغريٍب ، ص دقال   ريال
   ابف الصباغيقوؿ ، ي ُيْوَكر وَيْضمم، سق مهـأل وشا اٌ ، مو سل الٌ يهداو ، الذووب
 )الطويؿ(

 (ٖٕٗ)َأال َنْخَشى ِبِو َأَبًدا َشَلا ، َأِطْبَنا ِبُحبِّ َرُسأِؿ هللِا َطاَب َنِنيُمَنا       



 
ِّ

ِ

ْنَدُلس
َ
 األ

ِ
ْعر  الشِّ

ِ
 ِف

ِ
ُنوب  الذُّ

ِ

ة
َ
َوْطأ

ِ
 ب

ُ
ُعور  الشُّ

  

 (لثالثونوا الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٚ﴾  
  

، مُ وبَ وُ ذُ  مُ لَ  رَ اِ غْ يَ  فْ أَ  ()   إلى والصح بال الرسوؿ بِّ حُ بِ  ؿُ س  وَ تَ ويَ 
 )الطويؿ(   يقوؿ، مُ وْ  َ  وَ اُ عْ ويَ 

 َبْكرِ  َأِبى َأُحبِّ  َحْفػصٍ  مَأبِ  َأُحبِّ   َأُحػػبِّوِ  مِّ الَياِشػمِ  مِّ النَّػببِ  َألُػذْ 
َحابِ  مَأَباقِ   َأالَفْخرِ  َأالَمْجدِ  َأالَنْمَياءِ  الِنزِّ  يَذأِ  َىاِشػـٍ  آؿِ  ِمفْ  الُغرِّ  الصِّ
 (ٖٕ٘)ِأْزرِ  ِمفْ  ْفَناهُ اْقػَترَ  ِفيَما َأَشفِّْنُيـُ   َجِمػيِنِيـْ  ِبُحػبِّ  َأاْنَفػَنَنا َربِّ  َأَيا

  هَ تِ  مَ ََ يي ضَ   ؿَ بَ ال ِ  مُ بِ شْ التي تُ ، مِ وبِ وُ ذُ  ااَ وَ دَ  ف  إِ  ابف جابرويقوؿ 
  ()والُقْرب مف الحبيب ، ه ابِ رَ والسير  مى تُ ، يي زي رة المديوال الموورة، وِثَقِمَه 

مُِّص مف الذووب ََ    ()    ضَ رِ  ىلَ إِ  ودُ قُ تَ وَمَحب ُتُم ، والم حي له ، يهو الُم
 )الطويؿ(   

ْف َقُصَرْت نَ  ـْ َأْبمُػِغ الُمَنىَأاِ   َفِتْمَؾ ُذُنػأٌب َقػْد َمَمْكػَف ِزَماِمم ْفِسم َأَل
َرىَدَأاُء ُذُنأبِ   َدَأاِمم مِّ َأَلأ َأفَّ َأْخَفػاَؼ الَمػطِ  م ِفم َدَأاِمم َاَمى السُّ

 (ٖٕٙ) ِسَأى َجاِىِو الَناِلم ُىَناِلَؾ َحاِمػم    اِإَذا َحِمَيػْت َنػاُر الَجػِحيـِ َفَما َلنَ 
َبُم  ادً سَ  َ  س  مَ تستحي أف تَ التي ، الرسوؿ َمْوَ  ٌة مف الو ر ب  حُ ِإف    َأح 

() ،الواير(  يقوؿ(   
 (ٖٕٚ)َأَأْرُجأ ِمْف ُذُنأِبَم َأْف ُأَجارَا   َأِبَذاَؾ َأْنُجأ، ُأِحبُّ ُمَحمًَّدا

هػ(  مى ٓٛٚ)ت َخْمُدأف ْبف َيْحَيى أبأ زكريا بُ  تِ الكَ  يمُ قِ الاَ  رُ س  حَ تَ ويَ  
يقوؿ   ، َير الورى بِّ حُ  ؽِّ حَ بِ  ه اوَ رَ اْ بَوم ير و غُ  حُ رِّ صَ ويُ ، كثرة الذووب
 )الَايؼ(
 اْفِتَضاحِ  َأُطأؿِ  َحْسػَرةٍ  ِبِسَأى   ِمْنوُ  َأْخػؿُ  َلـْ  َحِمْدتُ  َمْسًرى َأيُّ 

 ماحِ رَ تِ اجْ أَ  متِ ػلَّ زَ  هللاُ  رِ ػفِ ػغْ يَ    ـْ ػلَ  فْ إِ  ةِ امَ يَ اللِ  أـَ ػيَ  يارِ سَ اخَ أَ 
 ماحِ المَ  يعِ فِ الشَّ  ىرَ الأَ  يرِ خَ  بَّ حُ     الَّ إِ  يوِ ػفِ  ةً ػيمَ ػسِ أَ  ـْ دِّ ػقَ أُ  ـْ ػلَ 
 (ٖٕٛ) احِ ػبَ قِ  فَّ ػيُ يتُ نَ ػجَ  أبٍ ػنُ ذُ  فْ اَ    اأً فْ ػاَ  دَ مَ ػحْ أَ  ؽِّ ػحَ بِ  مػيِ لَ إِ  ايَ 

  ت   )البسيط(ي  دِ ل  وَ يي إحدى المُ  ابف زمرؾيقوؿ و 
مْ  رُّ حَ أَ  أؼُ قُ الأُ  اؿَ طَ         اذَ إِ  يعُ فِ الشَّ  ـَ ػنْ نِ  ايَ  ؿِ سْ الرُّ  دَ يِّ سَ  ايَ   َفَحالَ  دْ قَ  سِ الشَّ
 اػحَ بَ سَ  دْ قَ  بِ الذَّنْ  رِ حْ بَ بِ  ايلً رِ غَ  مجِ ُتنْ         وُ مُ ائِ سَ أَ  ىجَ ُترْ  فْ مَ  يرَ خَ  ايَ  اؾَ سَ اَ 



 
ِّ

ِ

ْنَدُلس
َ
 األ

ِ
ْعر  الشِّ

ِ
 ِف

ِ
ُنوب  الذُّ

ِ

ة
َ
َوْطأ

ِ
 ب

ُ
ُعور  الشُّ

  

 (لثالثونوا الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٚ﴾  
  

 (ٜٖٕ) اػاْجَتَرحَ  امَ  ؿَّ كُ  أحُ مْ يَ  بَّؾَ حُ  ؿَّ ػنَ لَ        ارً ذِ ػتَ نْ مُ  بِ نْ الذَّ بِ  افً رِ تَ نْ مُ  اؿَ زَ  امَ 
 عَ اَ شْ يَ أْف  -ب  هم الرييع  – () مف الرسوؿ األودلس ااُ رَ عَ شُ َطَمَب 

ى رَ م الذي سَ بُّ حُ  -إلى هذه الشا  ال  - ـووسيمته، ـيي ذووبه يوـ القي مال ـهلَ 
 . ـْ هِ  لِ مَ دِ وامتزج بِ ، ُقُموِبِهـْ ي يِ 

 : () أؿِ سُ الرَّ  حُ دْ ج( مَ 
ي و ، الو  وؿ ال َ َُ وب ودُ وُ اف الذُّ رَ اْ غُ  وؿِ سُ الر   حِ دْ مَ بِ  سِ لُ دَ وْ األَ  ااُ رَ عَ   شُ  َ رَ 

 ؽُ م  عَ تَ كووه  تَ   لالمع وي المتش بهال  رارَ كْ يي المديو الوبوي تَ  يَشى الق لموفَ 
 .( ) الوبيَوص ؼ ب

، المَموؿ ثُ تَُبمِّ  التي، الَمَداِلو الو َبِوي الوسبيُؿ ُغْاَراِف الذووِب َسَم ُع 
ابف يقوؿ ، وَتْكِشُؼ الُكَربَ ، ـ  الهَ  ُتْذِهبُ و ، ى الوس وست  شَ  تُْبِعدُ و ، ـقَ الس   وتشاي
   )الك مؿ(   الصباغ
 اارَ كَ فْ األَ  دُ رُ طْ يَ أَ ، اـَ لَ السَّ  مفِ شْ يَ         لً ػمَّ ؤَ مُ  يوِ جِ تَ رْ يَ  ايمَ فِ  ؼِ مْ يُ  ـْ لَ 

 (ٕٓٗ) اارَ مَ ثِ  أدِ نُ مسُّ لِ  منِ ػجْ يَ  اؾَ ذَ ػبِ فَ         وِ بِ حْ صَ أَ  مِّ مِ اشِ اليَ  احَ دَ تِ امْ  الَّ إِ 
ِبَوْصِاِم ، الوبي بمدح مُ سَ اْ وَ  ؿَ غَ شْ يَ  أف عميمي َرةاآل يي الاوز أرادوَمْف 

   )الطويؿ( يقوؿ، الو  ة سبيؿَ 
 (ٕٔٗ)ابَ الِ طَ  أِ فْ منَ لِ  تُ حْ بَ صْ أَ  دْ قَ  ؾَ حِ دْ مَ بِ         منِ ػنَّ إِ  عُ فَ شْ تَ  رِ شْ الحَ  مفِ  ملِ  ؾَ مَّ نَ لَ 

ػػػ ػػػ َلَؼ الش  ، الشػػػطر األوؿ مػػػف البيػػػت ييػػػُر َوَسػػػَؽ الكػػػالـ وترتيبػػػم   ِ ََ
ؿ مِ تَ ْشػ( المُ يال )لػمَ مْ م ال ُ بْ ـ شِ د  قَ و ، (رِ شْ الحَ  ييِ  يلِ  عُ اَ شْ تَ  ؾَ م  عَ لَ وأصؿ الكالـ   )
ص ص  ََ حديد الزم ف المُ أراد ت ـ  ثُ ،   إلي دة التَصيص  ميم مى ضمير يعود 

ذلػؾ  مُ قَػق  حَ   مػ وي يَاػى، الحشر( ي  )ي يق ؿ  ال وهو يوـ القي مال   َ اَ الش   هِ ذِ هَ لِ 
 التقديـ والتََير مف  م ؿ بالغي .

َُ اَ طَ صْ المُ  حَ دْ مَ  الخطيب ابفُ   عؿُ يو  ، يـِ عِ الو   ارِ يي دَ  ودِ مُ ى وسيماًل لم
   )الك مؿ(   يقوؿ
 ايدَ حِ أ التَّ  رَ ْظيَ أَ أَ ، لؿَ الضَّ  ىْخفَ أَ         يالذِ  أرُ النُّ أَ ، افِ مَ حْ الرَّ  ىَطفَ ُمصْ  ايَ 

 اأدَ دُ ػَمجْ  الأَ  اػَملً ػخَ  اػاِىنً أَ  ال        مػتِ دَّ أَ مَ  ْبؿَ حَ  ؾَ ػنْ مِ  مػفِّ كَ  ْاَمْلتُ أَ 
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 (ٕٕٗ) ادَ أ ُخمُ  يـِ ػنِ النَّ  ارِ دَ  مػفِ  ِرْبتُ ػشَ فَ         مػيَمتِ سِ أَ  إلالهِ لِ  ْدَحؾَ َمػ تُ ػمْ نَ جَ أَ 
   يقوؿ، الذ ْوبِ  رداا عَ مَ َْ ويَ ، افِ رَ اْ الغُ  ةَ دَ رْ أف يرتدي بُ  جابر ابفُ  يريدُ و 

 )الطويؿ(    
ـْ َفُيَشفَّػعُ   َأَيا َمْف َيُمأُذ الُمْذِنِبيػَف ِبَجػاِىػوِ   َفَيْشَفُع ِفػم ِإْنَلػاِذِىػ

 ػأٍع َلُيػفَّ ُمػَرأَّعُ َفَلْمِبَم َمأجُ   َأِجْبِنم َأِجْرِنم ِمْف ُذُنأٍب َاِمْمُتَيػا
نِّم َأَرى   َمَداِئػُح ِفم َذاَؾ الَجَنػاِب ُتَنأَّعُ   َأْرَجى الَأَساِئِؿ ُكمََّيػاَأاِ 

 َاَممَّ َأُبػْرُد الذَّْنِب َاػنَِّم ُيْخَمعُ   َاَسى ُبْرَدَة الُغْفرَاِف ُتْخَمُع ِاْنَدَىػا
ُع   َلَلْد َضاَؽ َذْرِام ِبالذُُّنأِب َأَىأِلَيا   (ٖٕٗ)َأَلِكفَّ َبػاَب الَنػْفِأ َباٌب ُمَأسَّ

   )الطويؿ(  يقوؿ،  رُ الو   مُ س  مَ ي تَ  وؿِ سُ الر   حِ دْ مَ بِ  ؽَ طَ الذي وَ   فُ سَ والمِّ 
 (ٕٗٗ)َأأ ُيَيػاُف ِبَيا َحْرَقا ، ُيرَاُع ِبَنػارٍ   َيُجؿُّ ِلَساٌف َصػاَغ َمػْدَحػَؾ َأنَّػوُ 

 ـِ ؤْ ْضَمُف لشعراا األودلس الو  َة مف شُ يَ  ()ِإف  َمْدح الرسوؿ الكريـ 
يي مدحم  وفَ اُ اصِ الوَ  فَ و  اَ   تَ مَ هْ ومَ ، وَويَؿ َسَع َدٍة غ مرة ي َيُشوَبه  َشَق اٌ ، الذووب

()   َقْدِرِه . وُسُموِّ ، مِ مِ ضْ   لعظيـ يَ  يقد ا تريوا بع زهـ  ف إيا لم حقم 
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 اخلامتح ونتائج الثحث
 َالؿ دُ رْ الاَ   به رُّ مُ يَ  التي الالواسي   المش  ر مف بِ وْ  لذ  بِ  ورَ عُ الشُّ  ف  إِ 
 ارً وَ صُ  ذَُ َْ يَ   وم والتعبير، ع الحويؼرْ أوامر الش   الِ اَ  لَ ََ مُ بِ  مِ  مِ يَ قِ  فم وتوت ، حي تم
َِ ، فزْ والحُ ، ب لَوؼ اإلحس س   موه ، ةدَ دِّ عَ تَ مُ   كثيرة آث ر ولم، والودـ، يزْ وال

 . المي  ال سو  الالواسي   الارد صحاليي 
 بِ وْ الذ   ؿَ مْ حَ    ألف   بِ وْ  لذ  بِ  ورِ عُ وقد َأف  ُشَعَراُا اأَلْوَدُلِس تحت َوْطََِة الشُّ 

ْكَوى .   يَتْ ََرالو ْاُس بم وَتِضيُؽ ، َيُووُا بم الظ ْهر ثقيؿٌ   ب لش 
ال األودلسي   يي قص لد المديو الوبويّ  وبِ وُ الذُّ  ةِ ََ طْ وَ بِ  ورُ عُ الشُّ  وقد َتَ م ى

 . ا الواس ثَ ورِ ، يي قص لد الزهد ـ  ثُ ، َ ص  مى وحوٍ 
، م  ًي لمتاكُّر يي حقيقال الحي ة الذووبِ  لقد َ َعَؿ شعراُا األودلِس ِ ْباَ 

َب بِ ، وَرَصُدوا َسَوَواِت الُعْمرِ  ُروا َ َمى َذَه ِب الش   واْوَتَظُروا ُقُدوـَ الَموِت .، وَتَحس 
 –موه    )الِعَمؿ ، اد واحدرَ والمُ ، ةدَ دِّ عَ تَ َلا ظ مُ ب (وبوُ الذُّ ) ف  واَ ب رَ و 
ْعؼ  –الَع ِلَق ت   -ؿ هْ ال َ  –األثق ؿ  –الِعَق ؿ  –ود يُ القُ  -ألوزار ا -الض 
َداِلدال – الُهُموـ –الُعُيوب  َُ  – ش  إلى    أسودوه و ، (َهالؾ الوُُّاوس -وبطُ ال

، واتب ع الهوى، والتََير، والِمط ؿ، المَ اْ والغَ ، والت َق ُ س، والتاريط، التسويؼ)
 . (والتقصير،  بيصَ الت  و ، اويوَ الت  و ، ؽمْ والحُ 

، ةرَ ثْ وب لو وـ يي الكَ ، والثَِّقؿ  ؿ يي الضَ مالبَ  ل ِ بِ  وبَ وُ وا الذُّ هُ ب  وشَ 
وب لَمر ، والتُّرابِ  والَحَصى الر ْمؿِ  َ َددَ  تْ  َثرَ كَ ألوه     دِّ وايستعص ا  مى العَ 

 ؽَ صِ تَ مْ يَ  فْ طبيعتم أَ  فْ وب لحديد الذي مِ ،  اسَ ِكر الُمْذِوَب صب ح مَ التي ُتسْ 
 .وي َيْتُرُكم ، ِب لِمْغَوِطيس )الواس(

ُموـِ ِيي  هَضَررُ ، داًا ُيْشَتَكى ِمْومُ  ا الذُُّووبَ و عمو  ِيي اْلَقْمِب َكَضَرِر السُّ
ظالُمُم ي َيْوَ ِمي، ْبَدافِ ألَ ا ، يمالقِ ؿ ثَ السِ سَ بِ  ًم  ُيَقيُِّد الُمْذِوبَ قيًدا ُمْحكَ  مِ اِ صْ وَ بِ ، وا 
 الَالَص  وي يستطيعُ ، ميشَ ص  َ غِّ وَ وتُ ، عم َ ضْ مَ  ميم  ضُّ قُ وتَ ، مُ  ُ  ِ زْ وتُ  مُ مُ لِ ؤْ تُ 

 موه  إي ب لتوبال .
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ََ ِلْؼ تََقوى   شعراا األودلسلقد ا ترؼ    الذووب ويرتكبْ ، بَف  َمْف ُي
وتََوب ُلوا بُسُقوط ، آي ؽ المستقبؿوا استشري وقد، الِعَق بُ ي ُبد  ِمْف َأْف َيْوِزَؿ بم 

 األودلس   إلصرار ُمُموِكَه   مى الذُُّووب .  
 بَ هَ وذَ ، ب أُلم ال اإلسالمي ال يي األودلسؾ تَ يَ ُ َض ؿ  َدااٌ  وبَ وُ الذُّ ِإف  

 . الت َو ُزعبعد  ت  ي وهزم  هِ تِ و  قُ بِ 
، ُحبُّ الدُّْوَي و ، (الَغْاَماُل َ ْف ِذْكِر ِ  )  بِ وْ ومف أسب ب الوقوع يي الذ  

َب بو  يَط فِ و ، الُمُ وُف زمف الش  ْمرِ و ، َهَاَواُت المَِّس فِ و ، َمَك ِلُد الش  ََ  .ُشْرُب ال
 . َرِة اأَلَم ِكِف الُمَب َرَكالِزيَ  ْوعمَ و ، الوَِّقـِ    ُوُزوؿلُوُقوِع ِيي الذ ْوبِ ومف آثَ ُر ا

ُعوِر ِب لذ ْوبِ َوَس لِ مف و  ِايِؼ ُمْسَتَوى الشُّ َْ ي إلى تهدلال تُ  التي، ُؿ َت َؤدِّ
وا   دة الثقال ، وتحقيؽ قدر أكبر مف تََقبُِّؿ الذ ات، والشعور ب ألمف الواسي، القمؽ
ؿ ب لرسوؿ )و ، الت ْقَوىو ، الت وَباُل الو ُصوحُ    ب لواس وبذلؾ ُيْعَتُؽ الَمْرُا ، (التوسُّ
 الذ ْوِب . ْبَقالِ ِمْف رِ 

َأف  َم  َوَزؿ ب ألودلس وأهِمه  ِمْف َبالٍا وِمَحٍف َراِ ٌع إلى  وقد أثبت البحثُ 
 . وبِ وُ اْقِتَراِؼ الذُّ 

ُعوُر ِب لذ ْوِب يي الشعر األودلسيّ   البحث مف بَمِزيدٍ  ُيْغِري وم  زاؿ الشُّ
ؤ ِمَف الذ ْوِب يِ موضوع بحث  ف  وأقترحُ ، والتعمُّؽ ي ِشْعِر الَغَزِؿ )الت َبرُّ
)  .  ِشْعر الغزؿ اأَلْوَدُلِسيّ  ييوهو َ  ِوٌب لـ ُيْدَرس ، اأَلْوَدُلِسيِّ
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 الحأاشم
                                                 

(1) Gem, T, L &Scherer, K.R (1998): Relating situation evaluation to 

emotion differentiation ,1998 , p 77 . 

( اٌغياي : ّؼو ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽىُ اٌغََياي ، عّغ ٚرٛص١ك ٚكهاٍخ ػٍٟ اٌغو٠ت دمحم إٌْبٚٞ ٕ)

 . َٓ٘ٔ ، ٓ ٕٗٓٓ،  ٔجخ ا٢كاة ، اٌمب٘وح ، ٛ، ِىز

و : ك٠ٛاْ ا١ٌََّو ، ّٙٓ وزبة )ّؼواء أٔل١ٌَْٛ ١َِْٕٛ( ، فٛىٞ ػ١َٝ ، ٖ) َِ ١ َّ َُّ ( اٌ

( ، ِإٍَخ عبئيح ػجل اٌؼي٠ي ٍؼٛك اٌجبثط١ٓ ٌإلثلاع اٌْؼوٞ ، 9ِٓ رواصٕب اٌْؼوٞ )

 .  2َٕ٘ ، ٓ 9ٕٓٓ،  ٓٔٛ اٌى٠ٛذ ، كاه اٌٛفبء ٌل١ٔب اٌطجبػخ ٚإٌْو ، اإلٍىٕله٠خ ،

(  أظو : اثٓ ثَبَ : اٌنَِّف١َوح فٟ ِؾبٍٓ أً٘ اٌَغِي٠َوح ، رؾم١ك ئؽَبْ ػجبً ، كاه ٗ)

 . 9ٙٔ/ٕ/َٔ  ، 999ٔ -٘ـ 99ٖٔ،  ٔاٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٛ

( اثٓ دمحم اٌّبٌىٟ : ه٠بٗ إٌفًٛ فٟ ٛجمبد ػٍّبء اٌم١وٚاْ ٚئفو٠م١خ ٚى٘بكُ٘ ٘)

ُ٘ ٚفٚبئٍُٙ ٚإٔٚبفُٙ ، رؾم١ك ث١ْو اٌجىُٛ ، ِواعؼخ دمحم َٚٔبوُٙ ١ٍٚو ِٓ أفجبه

َ ، 99ٗٔ -٘ـ  ٗٔٗٔ،  ٕاٌؼوٍٟٚ اٌّطٛٞ ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛ

ٕ/ٕ9ٙ . 

ٌ فٟ ربه٠ـ هعبي أً٘ األٔلٌٌ ، اٌّىزجخ األٔل١ٌَخ )ٙ) ِّ ٍْزَ ُّ ِ : ثُْغ١َخ اٌ ّٟ جِ َّٚ ( ، رؾم١ك ٗٔ( اٌ

،  ٔاه اٌىزبة اٌّٖوٞ ، اٌمب٘وح ، كاه اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ ، ث١وٚد ، ٛئثوا١ُ٘ اإلث١بهٞ ، ك

 . ٙ٘٘/َٕ ، 929ٔ -٘ـ ٓٔٗٔ

اٌْجإْٚ : اٌْؼٛه ثبٌنٔت ٚػاللزٗ ثبٌْؼٛه ثبٌقيٞ ػٕل اٌّوا٘م١ٓ ؛  أظو : كا١ٔب9) )

كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٌلٜ رال١ِن اٌٖف اٌزبٍغ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ فٟ ِلاهً ِل٠ٕخ كِْك 

 . َ٘ٙ ، ٕٓٔٔٓ( ، ٍِؾك 9ٕكِْك ، كِْك ، اٌّغٍل ) عبِؼخ غٍخاٌو١ٍّخ ، ِ

( ع١ًّ ١ٍٕجب : اٌّؼغُ اٌفٍَفٟ ، كاه اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ِىزجخ اٌّلهٍخ 2)

 . 9ٕ٘/َٔ ، 92ٕٔ،  ٔ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛ

اٌؼي٠ي : اٌْؼٛه ثبٌنٔت ٚػاللزٗ ثبٙطواة اٌْق١ٖخ  ػجل دمحم ؽَبْأظو :  (9)

ٍٛٛا١ٍخ اٌمٙو٠خ ؛ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي اٌلػُ إٌفَٟ ٚاٌقلِخ اٌ

، اٌّغٍل  ، ؽّٔ ، ٍٛه٠خاٌجؼش  عبِؼخ ِغٍخ َ ، ٕٙٔٓاالعزّبػ١خ فٟ ِل٠ٕخ ؽّٔ ػبَ 

 . ٕٔٔ، ٓ َ ٕٙٔٓ( ، ٘ٔ( ، اٌؼلك )2ٖ)

ٚػالعٙب ٚآصبه٘ب  ( أظو : أؽّل ػيد هاعؼ : األِواٗ إٌف١َخ ٚاٌؼم١ٍخ ؛ أٍجبثٙبٓٔ)

 .  22َٔ ، 9ٙٗٓٔ،  ٔاالعزّبػ١خ ، كاه اٌّؼبهف ، اٌمب٘وح ، ٛ
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( أظو : ؽَٓ ِٖطفٝ ػجل اٌّؼطٟ ، ٘لٜ دمحم لٕبٚٞ : ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ ، كاه لجبء ٔٔ)

 . 92ٖ/َٕ ، ٌٍْٕٕٔٓٓو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌمب٘وح ، 

َٛ ، روعّخ دمحم ػضّبْ ٔغبرٟ ، كا( أظو ٕٔ) ُٙ ،  ٗه اٌْوٚق ، ث١وٚد ، ٛفو٠ٚل : األََٔب ٚاٌ

 . 2ٕ، ٓ  92َٕٔ -٘ـ ٕٓٗٔ

عبْ الثالِٔ ٚط . ة . ثٛٔزب١ٌٌ : ِؼغُ ِٖطٍؾبد اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ ، روعّخ  (ٖٔ)

ِٕمؾخ ،  ِٕٖطفٝ ؽغبىٞ ، اٌّإٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚد ، ٛ

 . 9َٖٕ ، ٓ 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ

ٚاٌمٍََك ، روعّخ دمحم ػضّبْ ٔغبرٟ ، كاه اٌْوٚق ،  ( أظو : فو٠ٚل : اٌَىّف ٚاٌؼََوٗٗٔ)

 . 9ٔٔ – َٕٓٔ ، ٓ 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ،  ٗاٌمب٘وح ، ٛ

(15) Miceli, Maria, Cristiano, Castelfranch : How to Silence On’es 

Conscience: Cognitive Defenses Against the feeling of Guilt, Journal 

for the Theory of Social Behaviours,1998,Vol.28,Serial No.3, p 291.   

(16) Sigmund Freud , Malaise dans la civilisation, Trad , 1929, p 65. 

(17) O'conner, A. : Inter personal Guilt - the development of a new 

measure, Journal of clinical psychology , 1997 . 

 . ٕٖٗ/ٔ، ؽَٓ ِٖطفٝ ػجل اٌّؼطٟ ، ٘لٜ دمحم لٕبٚٞ : ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ ( 2ٔ)

(19)Miller, Susan : The Shame Experience, Printed in the United 

State of America, Published in Hillsadale, New Jersey, By The 

analytic Press,1993, p 11 .                                                                     

ََٔظِو٠َّبد اٌزَّؼٍَُُّ ؛ كهاٍخ ِمبهٔخ ، روعّخ ػٍٟ ؽ١َٓ ٕٓ) ( أظو : ِغّٛػخ ِإٌف١ٓ : 

( ، اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ 2ٓٔؽغبط ، ِواعؼخ ػط١خ ِؾّٛك ٕ٘ب ، ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ )

 . 99ٔ – ٖٔٔ/َٕ ، 92ٌٙٔى٠ٛذ ، ك٠َّجو ٚاٌفْٕٛ ٚا٢كاة ، ا

ه٠زْبهك الىاهًٚ : اٌْق١ٖخ ، روعّخ ١ٍل دمحم غ١ُٕ  ٚدمحم ػضّبْ ٔغبرٟ ، ( أظو : ٕٔ)

 . 9َٕٓ ، ٓ 92ٔٔكاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، ثغلاك ، 

 إٌفَٟ ثبألِٓ اٌّورجطخ اٌّزغ١واد ثؼ٘ كهاٍخ :  ؽَٓ ِزٌٛٝ ١ٍٍُ ( أظو : ى٠ٕتٕٕ)

 ػ١ٓ عبِؼخ ، ٌٍطفٌٛخ اٌؼ١ٍب اٌلهاٍبد ِؼٙل ، ِبعَز١و ، هٍبٌخ اٌّلهٍخ لجً ِب أٛفبي ٌلٞ

 ، ٌّّٔ992 ٓ ، َٕ9 . 

 . ٖٖٖ/ٔ، ؽَٓ ِٖطفٝ ػجل اٌّؼطٟ ، ٘لٜ دمحم لٕبٚٞ : ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ ( ٖٕ)
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أظو : ػبكي ػجل هللا : ارغب٘بد ٔظو٠خ فٟ ١ٍىٌٛٛع١خ ّٔٛ اٌطفً ٚاٌّوا٘ك ، ِىزجخ  (ٕٗ)

 . 9ٓٔ،  َٕٖٔ ، ٓ 99ٔٔ،  و٠خ ، اٌمب٘وحاألٔغٍٛ اٌّٖ

إٌفَغ١َّخ ، ِغٍخ  ثبألِواٗ ٚػاللزٗ ثبٌنٔت ( أظو : لبٍُ ؽ١َٓ ٕبٌؼ : اٌْؼٛهٕ٘)

( ، ٕ٘ٓاإلَٔبْ ٚاٌّغزّغ ، اٌغّؼ١خ إٌف١َخ اٌؼوال١خ ، اٌغّٙٛه٠خ اٌؼوال١خ ، اٌؼلك )

ٕٓٓٗ ٓ ، َٔٓ. 

اٌلٚاء اٌْبفٟ ، أٚ اٌلاء ٚاٌلٚاء ،  ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي ػٕٓٙ)

ٍُْ ، علح  ١َّخ ، اٌمب٘وح ، ِىزجخ اٌِؼ ِّ ب ػّوٚ ػجل إٌّؼُ ١ٍٍُ ، ِىزجخ اثٓ ر١َ َٙ َط أََؽبِك٠ضٗ َٚؽمَّمَ َفوَّ

 . َٖٗٔ ،ٓ 99ٙٔ -٘ـ 9ٔٗٔ،  ٔ، ٛ

( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ، ؽممٗ ّٚوؽٗ ٚاٍزلهن فبئزٗ دمحم 9ٕ)

 ٔٙٛاْ اٌلا٠خ ، كاه اٌفىو اٌّؼبٕو ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، كاه اٌفىو، كِْك ، ٍٛه٠خ ، ٛه

 . 99َ ، ٓ 99ٔٔ -٘ـ ٔٔٗٔ،

١ِت ، رؾم١ك ئؽَبْ ػجبً ، كاه 2ٕ) ِٛ ٌِ اٌوَّ ْٔلٌَُ ِٓ األَ ْٖ ْٓ ُغ ِِ ١ت  ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ ( اٌّمَِّو

 . 9ٕ/َٗ ، 922ٔ -٘ـ 2ٕٓٗٔـبكه ، ث١وٚد ، 

(ٕ9 َّ ١ٍٍُ ِلٞ : ك٠ٛاْ األ١ِو أثٟ اٌوث١غ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل هللا اٌّٛؽلٞ ، ( أثٛ اٌوث١غ  ّٛؽِ ُّ بْ اٌ

رؾم١ك دمحم ثٓ رب٠ٚذ اٌطٕؾٟ ٚآفوْٚ ، ِْٕٛهاد و١ٍخ ا٢كاة ، عبِؼخ دمحم اٌقبٌِ ، 

 . ٕ٘ٔرطٛاْ ، اٌّغوة ، ك . د ، ٓ 

ّٟ ، رؾم١ك دمحم ىوو٠ب ٖٓ) ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ ػٕبٔٝ ٚأٔٛه إٌٍَٛٝ ( اْثٓ اٌ

 . َٖٓ ، ٓ 999ٔ،  ٔ، كاه األ١ِٓ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌمب٘وح ، ٛ

اه  ( اٌمبٟٖٙٔ) ١ِ٘و َعوَّ ٟ ِػ١َبٗ ، رؾم١ك ِب٘و ُى ِٙ ١ُُّٛؿ اٌمَب ١َْٕخ ؛ فٙوٍذ  ػ١بٗ : اٌغُ

 . 29َ ، ٓ 92ٕٔ -٘ـ ٕٓٗٔ،  ٔ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛ

: اثٓ ٍبهح األٔلٌَٟ ؛ ؽ١برٗ ّٚؼوٖ ، ِٖطفٝ ػٛٗ اٌىو٠ُ ،  ( اثٓ ٍبهح األٔلٌَٟٕٖ)

 . 2َٔ ، ٓ 92ِ٘ٔطجؼخ ِٖو ، اٌَٛكاْ ، 

ّٟ : ك٠ٛاْ األػّٝ اٌزط١ٍٟ ، رؾم١ك ئؽَبْ ػجبً ، كاه اٌضمبفخ ، ٖٖ) ( األػّٝ اٌزط١ٍ

 . 2َ ، ٓ 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

ٍَخٖٗ) ِّ ِّٖ  ٌِِىزَبة ( اثٓ األَثَّبه : اٌزَّْى  ٌٍطجبػخ كاه اٌفىو اٌٙواً ، اٌَالَ ػجل ٍَخ ، رؾم١كاٌ

 . ٖٓٔ/َٔ ، 99٘ٔ -٘ـ ٘ٔٗٔث١وٚد ، ٌجٕبْ  ٚإٌْو ،
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ََ ٌٗ ٠ٍٛف ػٍٟ ٖ٘) َٛخ ، ّوؽٗ ٚٙجطٗ ٚلَلَّ َٛخُ فِٟ أَْفجَبِه َغْؤَب ( اثٓ اٌَقِط١ت : اإِلَؽب

٘ـ ٕٗٗٔ،  ٔٛ ٠ًٛٛ ، ِْٕٛهاد دمحم ػٍٟ ث١ْٚٛ ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ،

- ٕٖٓٓ ،  َٖ/ٗٔ9   . 

ِٓ ؛ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ أفجبهٖ ٖٙ) ر١َ َٚ ً ؛ أك٠ت اٌؼُلْ َوؽَّ ُّ ً : ِبٌه ثٓ اٌ َوؽَّ ُّ ( ِبٌه ثٓ اٌ

ٚآصبهٖ ، ٚرؾم١ك ٖٕٔٛٗ األكث١خ اٌجبل١خ ، رؾم١ك دمحم َِؼٛك عجواْ ، اٌّغّغ اٌضمبفٟ ، أثٛ 

 .  9َٖ٘ ، ٓ ٕ٘ٓٓ -٘ـ ٕٙٗٔظجٟ ، اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ، 

َٕخ ، رؾم١ك 9ٖ) ِِ بئَخ اٌضَّب ِّ ُّؼََواِء اٌ  ْٓ ِِ ْٔلٌٌَُ  ْٓ ٌَِم١َٕبُٖ ثِبألَ َِ َٕخ فِٟ  ِِ ( اثٓ اٌَقِط١ت : اٌَىز١ِجَخ اٌَىب

 . 9َٕٔ ، ٓ 92ٖٔئؽَبْ ػجبً ، كاه اٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

ػ١ٍٗ أثٛ اٌفًٚ أثٛ  ( اٌلثبؽ : ِؼبٌُ اإل٠ّبْ فٟ ِؼوفخ أً٘ اٌم١وٚاْ ، أوٍّٗ َٚػٍَّكَ 2ٖ)

ّٟ ، رؾم١ك دمحم األؽّلٞ أثٛ إٌٛه ، دمحم ِبٙٛه ، ِىزجخ  ِف ُّٛ اٌمبٍُ ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٔبعٟ اٌزَّٕ

 . ٕ٘ٓ/َٕ ، 99ٕٔاٌقبٔغٟ ، اٌمب٘وح ، اٌّىزجخ اٌؼز١مخ ، رٌٛٔ ، 

بك اٌزب٘ورٟ ، 9ٖ) َّّ ْؼِو َثْىِو ْثٓ َؽ ِّ  ْٓ ِِ لَّبك  َٛ بك : اٌلُّهُّ اٌ َّّ رمل٠ُ ٚعّغ ّٚوػ دمحم ( َثْىو ْثٓ َؽ

َ ، 9ٙٙٔ -٘ـ 2ٖ٘ٔ،  ٔثٓ هِٚبْ ّبُٚ ، اٌّطجؼخ اٌؼ٠ٍٛخ ، َِزغبُٔ ، اٌغيائو ، ٛ

 ٓ92 . 

بِخ فٟ األٌفخ ٚاألالف ، ِىزجخ ػوفخ ، كِْك ، ٓٗ) َّ َٛٛق اٌَؾ  : ّٟ َِ ْٔلٌَُ ( اثٓ ؽيَ األَ

 . 2ٗٔ – 9َٗٔ ، ٓ 9ٖٔٔ -٘ـ  9ٖٗٔ

 . ٔٙ ، ٍٓؾبق اإلٌج١وٞ ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٔٗ)

١ت ، ٕٗ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  .  9ٕ/ٗ( اٌّمَِّو

١َْٕخ ، ٓ  ( اٌمبٟٖٙٗ)  . 29ػ١بٗ : اٌغُ

( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٕؾؾٗ ٚللَ ٌٗ ئؽَبْ ػجبً ، كاه ٕبكه ، ٗٗ)

 .  2َٕٔ ، ٓ 9ٙٓٔ -٘ـ 99ٖٔث١وٚد ، 

 .  ٔٗ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ ٘ٗ)

بٌَمَخ ، رمل٠ُ ٚرقو٠ظ ٚرؼ١ٍك ػجل هللا اٌّواثٜ ( اثٓ ٙٗ) َِ ػَىو ٚاثٓ ف١ٌّ : أػالَ 

اٌزوغٟ ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، كاه األِبْ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، ىٔمخ 

 .   9َٖٗ ، ٓ 999ٔ -٘ـ ٕٓٗٔ،  ٔاٌّب١ِٔٛخ ، اٌوثبٛ ، ٛ

١ت ، 9ٗ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 9ٖٗ - 2ٖٗ/ٗ( اٌّمَِّو

 . ٖٕٓ ، ٓاٌغََياي غياي : ّؼو ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽىُ اٌ( 2ٗ)
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( اثٓ ففبعخ : ك٠ٛاْ اثٓ ففبعخ ، رؾم١ك ا١ٌَل ِٖطفٝ غبىٞ ، ِْٕأح اٌّؼبهف ، 9ٗ)

 . َٖ٘٘ ، ٓ 9ٙٓٔ -٘ـ 99ٖٔاإلٍىٕله٠خ ، 

 . ٕٙٔ ، ٓ( اٌّٖله اٌَبثك ٓ٘)

(٘ٔ ّٟ  أثٟ : ك٠ٛاْ ( ٌُ ٠وك اٌج١ذ فٟ ك٠ٛاْ أثٟ ؽ١بْ األٔلٌَٟ . أظو : أثٛ َؽ١َّبْ األٔلٌَ

ّٟ ، رؾم١ك َؽ١َّبْ ،  ٔاٌؼبٟٔ ، ثغلاك ، ٛ اٌؾل٠ضٟ ، ِطجؼخ ٚفل٠غخ ِطٍٛة أؽّل األٔلٌَ

ف١ََبد ، رؾم١ك ٚاػزٕبء أؽّل األهٔبؤٚٛ ٚرووٟ 9ٙ9ٔ -٘ـ 22ٖٔ َٛ ّٞ : اٌٛافٟ ثبٌ فَِل َٖ َ .اٌ

َ ، ٕٓٓٓ -٘ـ ٕٓٗٔ،  ِٖٔطفٝ ، كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛ

9/ٔٗٔ . 

و ، لَُ ّؼواء اٌّغوة ، رؾم١ك دمحم ٕ٘) ْٖ و َٚعِو٠لَح اٌؼَ ْٖ ّٟ : َفِو٠لَح اٌَم بِٔ َٙ فَ ْٕ بك األَ َّ ( اٌِؼ

اٌّوىٚلٟ ٚدمحم اٌؼوٍٟٚ اٌّطٛٞ ٚاٌغ١الٟٔ ثٓ اٌؾبط ٠ؾ١ٝ ، اٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو ، 

 . ٘ٙ – ٗٙ/َٔ ، 92ٙٔ،  ٖرٌٛٔ ، ٛ

١ت ، ٖ٘) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  .  ٓٓٙ/ٕ( اٌّمَِّو

ََ ٌٗ ئؽَبْ ػجبً ، اٌْؼو ٗ٘) ( اٌوٕبفٟ اٌجٍَٕٟ : ك٠ٛاْ اٌوٕبفٟ اٌجٍَٕٟ ، عّؼٗ ٚلَلَّ

 . َ٘ٓٔ ، ٓ 92ٖٔ -٘ـ ٖٓٗٔ( ، كاه اٌْوٚق ، ث١وٚد ، ٖك٠ٛاْ اٌؼوة )

ْغِوة ، لَُ اٌّٛؽل٠ٓ ٘٘) َّ ْغِوة فِٟ أفجبه األٔلٌٌ ٚاٌ ُّ ّٟ  : اٌج١ََبْ اٌ ِْ اُو وَّ َّ ( اثٓ ِػنَاِهٞ اٌ

ئثوا١ُ٘ اٌىزـبٟٔ ٚدمحم ثٓ رب٠ٚذ ٚدمحم ى١ٔجو ٚػجل اٌمبكه ىِبِخ ، كاه اٌغوة  ، رؾم١ك دمحم

َ 92٘ٔ -٘ـ ٙٓٗٔ، ٔاإلٍالِٟ ، ث١وٚد ، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌلاه اٌج١ٚبء ، ٛ

 ٓ ،ٕٕٕ . 

لَػ ، رؾم١ك دمحم (ٙ٘) ِّ َٕؼ َٚػَواِئٌ اٌ ِّ  اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . َٖٙ٘ ، ٓ ٕ٘ٓٓ -٘ـ ٕٙٗٔ،  ١ٛٔت فطبة ، ِىزجخ ا٢كاة ، اٌمب٘وح ، ٛ

( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، رؾم١ك عّؼخ ١ّقخ ٚدمحم اٌٙبكٞ 9٘)

اٌطواثٍَٟ ، اٌّإٍَخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍزوعّخ ٚاٌزؾم١ك ٚاٌلهاٍبد )ث١ذ اٌؾىّخ( ، رٌٛٔ ، 

ٔ922 ٓ ، َٔٔٓ . 

(٘2 ّٞ ِن ِِ ّٞ ، رؾم١ك ئثوا١ُ٘ ػطٛح ػٛٗ ، ِطجؼخ ِٖطفٝ اٌجبثٟ ( اٌزِّْو ِن ِِ ٍَُٕٓ اٌزِّْو  :

ِؾ١ٌؼ َغِو٠ٌت ، 99٘ٔ -٘ـ 9ٖ٘ٔ،  ٕاٌؾٍجٟ ، اٌمب٘وح ، ٛ َٕ  . ٖٖٙ/َٗ ، َؽِل٠ٌش 

ِؾ١ٌؼ ، 9٘) َٕ  ٌٓ ََ  . ٕٔ/٘( اٌّٖله اٌَبثك ، َؽِل٠ٌش َؽ

١ََواء ، رؾم١ك ؽ١َٓ ِإٌٔ ، ٓٙ) َِّ ( ، كاه 2٘مفبئو اٌؼوة )( اثٓ األَثَّبه : اٌُؾٍَّخ اٌ

 . ٖٕ٘/َٔ ، 92٘ٔ،  ٕاٌّؼبهف ، اٌمب٘وح ، ٛ
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و : ك٠ٛاْ ا١ٌََّو ٔٙ) َِ ١ َّ َُّ  .  ٖٕٙ  ، ٓ( اٌ

 . ٕٙٙ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ ٕٙ)

١ت ، ٖٙ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 9ٗ٘/٘( اٌّمَِّو

 . 9ٖ٘/ٔ( اثٓ دمحم اٌّبٌىٟ : ه٠بٗ إٌفًٛ ، ٗٙ)

لَّبق ا٘ٙ) ّٟ ، رؾم١ك ػف١فخ ِؾّٛك ك٠وأٟ ، كاه ( اثٓ اٌيَّ َِ ْٕ لَبق اٌجٍََ ّٟ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌيَّ َِ ْٕ ٌجٍََ

 . َٕٙ٘ ، ٓ 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔاٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

( أثٛ ى٠ل اٌفبىاىٞ : آصبه أثٟ ى٠ل اٌفبىاىٞ األٔلٌَٟ ، ٖٔٛٓ أكث١خ ِٓ اٌموْ ٙٙ)

ُ ٚرؾم١ك ػجل اٌؾ١ّل ػجل هللاّ اٌٙواِخ اٌٙغوٞ اٌَبثغ ، عّؼٙب ثؼ٘ رال١ِنٖ فٟ ؽ١برٗ ، رمل٠

َ ، ٓ 99ٔٔ -٘ـ  ٕٔٗٔ،  ٔ، كاه لز١جخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚد ، كِْك ، ٛ

٘2 . 

 . ٓٙ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 9ٙ)

 . 2٘ٔ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي ػٓ اٌلٚاء اٌْبفٟ ، ٓ 2ٙ)

َ ، ٓ 99ٖٔ، كاه اٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ( ػجل اٌوؽّٓ ثلٚٞ : اٌيِبْ اٌٛعٛكٞ 9ٙ)

ٔ9ٖ . 

ّٞ ، رؾم١ك ٕجؾٟ هّبك ػجل  (9ٓ) ّٟ : ك٠ٛاْ اإلِبَ اثٓ ؽيَ اٌظب٘و َِ ْٔلٌَُ اثٓ َؽْيَ األَ

 . 9َٙ ، 99ٓٓٔ -٘ـ ٓٔٗٔ،  ٔاٌىو٠ُ ، كاه اٌٖؾبثخ ٌٍزواس ، ٕٛطب ، ٛ

 . ٕٗ، ٓ ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ 9ٔ)

١َْٕخ ، ٓ  ( اٌمب9ٕٟٙ)  . 29 – 2ٙػ١بٗ : اٌغُ

١ت ، 9ٖ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  .   2ٖٖ/ٖ( اٌّمَِّو

 .  ٖٗٙ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 9ٗ)

 . 9ٖٓ، ٓ ( اثٓ ففبعخ : ك٠ٛاْ اثٓ ففبعخ 9٘)

و ، لَُ ّؼواء اٌّغوة ٚا9ٙ) ْٖ و َٚعِو٠لَح اٌؼَ ْٖ ّٟ : َفِو٠لَح اٌَم بِٔ َٙ َف ْٕ بك األَ َّ ألٔلٌٌ ، ( اٌِؼ

رؾم١ك آمهربُ آمهُٔٛ ، ٔمؾٗ ٚىاك ػ١ٍٗ دمحم اٌّوىٚلٟ ٚدمحم اٌؼوٍٟٚ اٌّطٛٞ ٚاٌغ١الٟٔ 

 . ٕٕٙ/َٕ ، 92ٙٔ،  ٕثٓ اٌؾبط ٠ؾ١ٝ ، اٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو ، رٌٛٔ ، ٛ

ْٓ أّؼبه أً٘ اٌّغوة ، رؾم١ك ئثوا١ُ٘ اإلث١بهٞ ٚؽبِل 99) ِِ ْطِوة  ُّ ّٟ : اٌ ٍْجِ ( اثٓ ِكْؽ١خ اٌَى

َ  9٘ٗٔغ١ل ٚأؽّل أؽّل ثلٚٞ ، هاعؼٗ ٛٗ ؽ١َٓ ، اٌّطجؼخ األ١ِو٠خ ، اٌمب٘وح ، ػجل اٌّ

 ٓ ،2ٕ . 

١ت ، 92) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 9٘ٙ/ٕ( اٌّمَِّو
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 . ٔٔٗ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ 99)

بك ا2ٌٓ) َّّ ْؼِو ثَْىِو ْثٓ َؽ ِّ  ْٓ ِِ لَّبك  َٛ بك : اٌلُّهُّ اٌ َّّ  . 2ٓزب٘ورٟ ، ٓ ( ثَْىو ْثٓ َؽ

 . 9ٗ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ 2ٔ)

 .  9ٖٗ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 2ٕ)

(2ٖ ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . 29( اْثٓ اٌ

كاه اٌغوة اإلٍالِٟ  ( اثٓ األَثَّبه : رُْؾفَخ اٌمبكَ ، أػبك ثٕبءٖ َٚػٍََّك ػ١ٍٗ ئؽَبْ ػجبً ،2ٗ)

 . 2َٖ ، ٓ 92ٙٔ -٘ـ ٙٓٗٔ،  ٔ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛ

إٌَُّؾبح ، رؾم١ك دمحم أثٛ اٌفًٚ ئثوا١ُ٘ ، 2٘) َٚ  َٓ ١ِ٠ ِٛ َجمَبِد اٌٍُّغَ َٛ َػبحِ فِٟ  ُٛ ّٟ : ثُْغ١َخُ اٌ ِٛ ُٛ١ َِّ ( اٌ

 . 9ٔٗ/َٔ ،999ٔ -٘ـ 99ٖٔ،  ٕكاه اٌفىو ، كِْك ، ٍٛه٠خ ، ٛ

 . ٖٙٗ - ٕٙٗل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػج2ٙ)

ف١ََبد ، 29) َٛ ّٞ : اٌٛافٟ ثبٌ فَِل َٖ  .    2ٕٙ/9ٔ( اٌ

(22 ٓ ، ّٞ ّٟ : ك٠ٛاْ اإلِبَ اثٓ ؽيَ اٌظب٘و َِ ْٔلٌَُ  . 92( اثٓ َؽْيَ األَ

 . ٖٙٗ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 29)

١َّخ ْثٓ َػْجل اٌؼَِي٠ي اٌلَّأِٟ ، ( أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌٍٖذ اٌلأٟ : ك٠ٛاْ اٌَؾِى١ُ أَثِٟ ا9ٓ) َِ ُ ٍْذ أ َّٖ ٌ

 . 29َ ، ٓ 99ٗٔعّغ ٚرؾم١ك ٚرمل٠ُ دمحم اٌّوىٚلٟ ، كاه اٌىزت اٌْول١خ ، رٌٛٔ ، 

 . ٕٗٔ – ٖٕٔ ، ٓ( اثٓ ففبعخ : ك٠ٛاْ اثٓ ففبعخ 9ٔ)

و ، 9ٕ) ْٖ و َٚعِو٠لَح اٌؼَ ْٖ ّٟ : َفِو٠لَح اٌَم بِٔ َٙ فَ ْٕ بك األَ َّ  .ٙٓٔ/ٔ( اٌِؼ

لَػ ، ٓ ( اثٓ ع9ٖ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . 9ٕٔبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . 2ٖ٘( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ 9ٗ)

ّٟ : ك٠ٛاْ اثٓ ػجل هثٗ ، عّؼٗ ٚؽممٗ ّٚوؽٗ دمحم هٙٛاْ 9٘) ( اثٓ ػجل َهثِّٗ األٔلٌَ

َ ، 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ،  ٕ، كِْك ، ٍٛه٠خ ، ٛ ( ، كاه اٌفىوٓٔاٌلا٠خ ، اٌّىزجخ األٔل١ٌَخ )

 ٓ2ٙ  . 

 . ٕٓٔ - ٔٓٔ، ٓ ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ 9ٙ)

 .  2ٖٕ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 99)

 . 9ٖ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ 92)

 .  9ٓٔ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 99)

 .  ٔٗ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ ٓٓٔ)

 . ٖ٘٘ ، ٓ( اثٓ ففبعخ : ك٠ٛاْ اثٓ ففبعخ ٔٓٔ)
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١ت ، ٕٓٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  .  ٓٓٙ/ٕ( اٌّمَِّو

ِلٞ : ك٠ٛاْ األ١ِو أثٟ اٌوث١غ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل هللا اٌّٛؽلٞ ٖٓٔ) ّٛؽِ ُّ بْ اٌ َّ ١ٍٍُ ( أثٛ اٌوث١غ 

 ٓ ،ٕٔ٘ . 

جَّبؽٗٓٔ) َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ ّٟ ، ٓ  ( اْثٓ اٌ ِِ  . ٖٙاٌُغنَا

ّٟ ؛ ّبػو اٌّل٠ؼ ٘ٓٔ) َِ ْٔلٌَُ ّٞ األَ بِه َٖ ْٔ ّٞ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌَغَّٕبْ األَ بِه َٖ ْٔ ( اثٓ اٌَغَّٕبْ األَ

َغذ ،  ْٙ َطفَٝ ثَ ْٖ ُِ ِْٕغل  ُِ إٌجٛٞ ثبألٔلٌٌ فٟ اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ ، عّغ ٚرؾم١ك ٚكهاٍخ 

 ، ً ِٕ ٛ َّ  .  2َٔٔ ، ٓ 99ٓٔ -٘ـ ٓٔٗٔو١ٍخ ا٢كاة ، عبِؼخ اٌ

 ا١ٌَىٛثبر١خ ؛ كهاٍخ اٌْق١ٖخ اٙطواة ٌلٜ ثبٌنٔت فبّٛخ رٕبػ : اٌْؼٛه( أظو : ٙٓٔ)

ط ١ًٌٕ ّٙبكح ِبٍزو ، و١ٍخ ٌؾبٌخ ػ١بك٠خ َوح رََقوُّ نَّوِ ُِ  ٚاإلَٔب١ٔخ ، عبِؼخ االعزّبػ١خ اٌؼٍَٛ ، 

 . َٕ٘ ، ٓ 2ٕٔٓاٌْؼج١خ ،  اٌغيائو٠خ اٌل٠ّموا١ٛخ ، اٌغّٙٛه٠خ ِٛالٞ اٌطب٘و اٌلوزٛه

َٛخ ، 9ٓٔ)  .   9ٖٔ/ٔ( اثٓ اٌَقِط١ت : اإِلَؽب

(ٔٓ2 ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . 29( اْثٓ اٌ

لَػ ، ٓ 9ٓٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  - ٖٙ٘( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

ٖ٘9 . 

ٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ( أؽّل ػيد هاعؼ : إٔٛي ػٍُ إٌفٌ ، كاه اٌىبرت اٌؼوثٓٔٔ)

 .    9َٔ ، 9ٙ2ِٓٔي٠لح ِٕمؾخ ،  9اٌمب٘وح ، ٛ

(ٔٔٔ)  : ّٟ  . 2ٓٔك٠ٛاْ اثٓ ػجل هثٗ ، ٓ اثٓ ػجل َهثِّٗ األٔلٌَ

 . 9ٖٔ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ٕٔٔ)

١َْٕخ ، ٓ  ( اٌمبٟٖٙٔٔ)  . 29 - 2ٙػ١بٗ : اٌغُ

ٍُف ( اثٓ َفبلَبْ : لاَلئِلُ اٌِؼمْ ٗٔٔ) ِْ ، َؽمَّمَُٗ َٚػٍَّك ػ١ٍٗ ؽ١َٓ ٠ُٛ ُٓ األَْػ١َب ٍِ َؾب َِ َٚ  ِْ ١َب

 .  9ٖٙ/ َٕ ، 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ،  ٔفو٠ُُٛ ، ِىزجخ إٌّبه ، األهكْ ، ٛ

١َّخ ْثٓ َػْجل اٌؼَِي٠ي اٌلَّأِٟ ، ٘ٔٔ) َِ ُ ٍْذ أ َّٖ ( أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌٍٖذ اٌلأٟ : ك٠ٛاْ اٌَؾِى١ُ أَثِٟ اٌ

 ٓٔٔ٘ . 

ِلٞ : ك٠ٛاْ األ١ِو أثٟ اٌوث١غ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل هللا اٌّٛؽلٞ  ( أثٛ اٌوث١غٙٔٔ) ّٛؽِ ُّ بْ اٌ َّ ١ٍٍُ

 ٓ ،ٔ٘ٗ . 

بِٟٔ ، رؾم١ك دمحم ِفزبػ ، كاه 9ٔٔ) َّ ٍْ ََّ ٠ٓ ْثٓ اٌَقِط١ت اٌ ََبْ اٌلِّ ٌِ اْ  َٛ ( اثٓ اٌَقِط١ت : ِك٠

 . ٗ٘٘/َٕ ، 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ،  ٔاٌضمبفخ ، اٌلاه اٌج١ٚبء ، ٛ
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َون : ك2ٛ٠ٔٔ) ِْ َون األٔلٌَٟ ، رؾم١ك دمحم رٛف١ك ا١ٌٕفو ، كاه اٌغوة ( اثٓ َى ِْ اْ اثٓ َى

 . 9َ٘٘ ، ٓ 999ٔ -٘ـ 2ٔٗٔ،  ٔاإلٍالِٟ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛ

 . 99ٔ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي ػٓ اٌلٚاء اٌْبفٟ ، ٓ 9ٔٔ)

بكي ِوّل ، ( اثٓ ؽٕجً : َِٕل اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً ، رؾم١ك ّؼ١ت األهٔإٚٛ ، ػٕٓٔ) 

،  ٔٚآفوْٚ ، ئّواف ػجل هللا ثٓ ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد ، ٛ

 . 9ٖٖ - 9ٕٖ/َٖٙ ، ؽل٠ش ِوًٍ ، ٕٔٓٓ -٘ـ ٕٔٗٔ

ِف١َبء ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ٕٔٔ) ْٕ َٛجَمَبد األَ ١ٌَِبء ٚ ١ٍَْخ األَٚ ( أثٛ ٔؼ١ُ األٕفٙبٟٔ : ُؽ

 . ٕٖٗ/ٔاٖ أثٛ ٔؼ١ُ ثَٕل ٕؾ١ؼ ، َ ، ه929ٚٔ -٘ـ 9ٓٗٔث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

 . 2ٔ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ٕٕٔ)

 . ٕ٘، ٓ ( اٌّٖله اٌَبثك ٖٕٔ)

بْ اٌَىؼَّبن ، اٌّىزجخ ٕٗٔ) َّ ّٟ : ك٠ٛاْ ؽبىَ اٌموٛبعٕٟ ، رؾم١ك ُػضْ َٛبَعِّٕ ( َؽبِىَ اٌمَْو

 . 9َٙ ، ٓ 9ٙٗٔ( ، كاه اٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 9األٔل١ٌَخ )

ِل٠َٕخ فَبً ، ٕ٘ٔ) َِ  َِ َٓ األَْػال ِِ  ًَّ ْٓ َؽ َِ ًِ فِٟ ِمْوِو  ح االْلزِجَب َٚ ٟ : ُعنْ ٍِ ْىَٕب ِّ ( اثٓ اٌمبٟٙ اٌ

 . 9ٕٔ/َٔ ، 99ٖٔكاه إٌّٖٛه ٌٍطجبػخ ٚاٌٛهالخ ، اٌوثبٛ ، 

١ت ، ٕٙٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . ٘٘٘/٘( اٌّمَِّو

 . ٕٗٔػٓ اٌلٚاء اٌْبفٟ ، ٓ  ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي9ٕٔ)

 . 9ٕ٘ـــ  ٕٙ٘/ٔ/ٕ( اثٓ ثَبَ : اٌنف١وح ، 2ٕٔ)

 . 22 ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ 9ٕٔ)

ََّبَ : اٌنَِّف١َوح ، ٖٓٔ) . اثٓ ِػنَاِهٞ : اٌج١ََبْ  9ٓٔ - 99ٔ،  9ٖٔ/ٔ/ٖ( أظو : اثٓ ثَ

ْغِوة ،  َّ ْغِوة فِٟ أفجبه األٔلٌٌ ٚاٌ ُّ رؾم١ـك ِٚواعؼخ ط . ً . وٛالْ  ٚئ. ١ٌڤٟ اٌ

. اثٓ  2ٕٕ -ٕٕ٘/َٖ ، 992ٔ - ٘ـ2ٔٗٔ،  ٘هٚڤَٕبي ، كاه اٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٛپ

اٌَقِط١ت : ربه٠ـ ئٍجب١ٔب اإلٍال١ِخ أٚ وزبة أػّبي األػالَ فٟ ِٓ ث٠ٛغ لجً االؽزالَ ِٓ 

،  ٔمبفخ اٌل١ٕ٠خ ، اٌمب٘وح ، ٍِٛٛن اإلٍالَ ، رؾم١ك ٚرؼ١ٍك ١ٌفٟ ثوٚفَٕبي ، ِىزجخ اٌض

١ت ، 9َٔٔ ، ٕٓٗٓٓ -٘ـ ٕٗٗٔ ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  .  ٗ٘ٗ -9ٗٗ/ ٗ. اٌّمَِّو

ََّبَ : اٌنَِّف١َوح ، ٖٔٔ)  . 9ٖ - 9ٕ/ٔ/ٕ( اثٓ ثَ

 . 92ٔ/ٔ/ٖ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٕٖٔ)

ْؼَطبه فِٟ َفجَِو األَْلَطبِه ، رؾم١ك ئؽَبْ ػجبً ، ِٖٖٔ) ِّ ٚٗ اٌ ّٞ : اٌوَّ ١َِو ّْ إٍَخ ( اٌِؾ

 . 9َٔ ، ٓ 92ٓٔ،  ٕٔبٕو اٌضمبف١خ ، ث١وٚد ، ٛ
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١ت ، ٖٗٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 2ٖٗ/ٗ( اٌّمَِّو

 .2ٗٗ/ٗ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٖ٘ٔ)

ٕ٘وٜ ث١و٠ٌ : اٌْؼو األٔلٌَٟ فٟ ػٖو اٌطٛائف ؛ ِالِؾٗ اٌؼبِخ ِٚٛٙٛػبرٗ ( ٖٙٔ) 

، ٔاٌمب٘وح ، ٛ اٌوئ١َ١خ ٚل١ّزٗ اٌزٛص١م١خ ، روعّخ اٌطب٘و أؽّل ِىٟ ، كاه اٌّؼبهف ،

 .2َٓٔ ، 922ٓٔ -٘ـ 2ٓٗٔ

 . 2ٖٔ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 9ٖٔ)

١ت ، 2ٖٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . ٖٙٓ/ٔ( اٌّمَِّو

اثٓ ػناهٜ اٌّواوْٟ : اٌج١بْ اٌّغوة فٟ أفجبه األٔلٌٌ ٚاٌّغوة ، لَُ ( 9ٖٔ)

 .2ٖٔاٌّٛؽل٠ٓ ، ٓ 

(ٔٗٓ ِِ ْفو اٌَقب َِّ ّٞ  : اٌ ٍَخ ٌىزبثٟ ( اثٓ ػجل اٌٍّه األٖٔبه ِّ ًِ ٚاٌزَّْى ْٓ ِوزَبِة اٌن٠َّ ِِ  ٌ

،  َٔ ، ق 9ٙ٘ٔإٌّٛٛي ٚاٌٍٖخ ، رؾم١ك ئؽَبْ ػجبً ، كاه اٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

 ٖٓٔ . 

ْغِوة ، لَُ ٔٗٔ) َّ ْغِوة فِٟ أفجبه األٔلٌٌ ٚاٌ ُّ ّٟ  : اٌج١ََبْ اٌ ِْ اُو وَّ َّ ( اثٓ ِػنَاِهٞ اٌ

 . 9ٕٖاٌّٛؽل٠ٓ ، ٓ 

 ك ، اٌٖفؾخ ٔفَٙب .( اٌّٖله اٌَبثٕٗٔ)

 . ٖٖٔ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي ػٓ اٌلٚاء اٌْبفٟ ، ٓ ٖٗٔ)

ْٔلٌٌَُ ، كهاٍخ ٗٗٔ) ًِ األَ ْ٘ ٍَؼ أَ ُِ ٌُّٔ فِٟ  َوػ اٌزَّأ َْ َِ َٚ ْٔفٌُ  ؼ األَ َّ ْط َِ ( أظو : اثٓ َفبلَبْ : 

،  ٔ، ٛٚرؾم١ك دمحم ػٍٝ ّٛاثىخ ، ِْٕٛهاد كاه ػّبه ِٚإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد 

ْغِوة ،  .  ٕٔ٘ – َٕٓ٘ ، ٓ 92ٖٔ –٘ـ ٖٓٗٔ ُّ  . 99ٔ/ٕاثٓ ِػنَاِهٞ : اٌج١ََبْ اٌ

ّٟ ، عّؼٗ َٚهرَّجَُٗ ػجل اٌوؽّٓ ٘ٗٔ) أِ َٚ ١ك اٌم١ََو ِّ ( اثٓ ه١ّك اٌم١وٚأٟ : ك٠ٛاْ اثٓ َه

 . 9َٙ ، ٓ 929ٔ -٘ـ ٠ٔٗٓ9بغٟ ، كاه اٌضمبفخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، 

 . ٖ٘ٗو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىٙٗٔ)

(ٔٗ9 ٓ ، ّٟ أِ َٚ ١ك اٌم١ََو ِّ  . 9٘ٔ – 9ٗٔ( اثٓ ه١ّك اٌم١وٚأٟ : ك٠ٛاْ اثٓ َه

 . 2ٕٗ/ٕ( اثٓ األَثَّبه : اٌُؾٍَّخ ، 2ٗٔ)

 . ٕٖٗ/ٖاثٓ اٌَقِط١ت : اإلؽبٛخ ،  (9ٗٔ)

(ٔ٘ٓ ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . 9ٖ( اْثٓ اٌ

 . َٙٙبثك ، ٓ ( اٌّٖله أٌ٘ٔ)

 . 9ٔ( اٌّٖله ٔفَٗ ، ٓ ٕ٘ٔ)
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َٛخ ، ٖ٘ٔ)  .  ٙ/ٖ( اثٓ اٌَقِط١ت : اإِلَؽب

بِٟٔ ، ٗ٘ٔ) َّ ٍْ ََّ ٠ٓ ْثٓ اٌَقِط١ت اٌ ََبْ اٌلِّ ٌِ اْ  َٛ  . ٖ٘٘/ٔ( اثٓ اٌَقِط١ت : ِك٠

لَػ ، ٓ ٘٘ٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . ٖٓٗ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

ُوْٛ : ك٠ٛاْ اثٓ فُْوُوْٛ ، رمل٠ُ ٚرؼ١ٍك دمحم ثٓ ّو٠فخ ، ٍٍٍَخ اٌزواس ، ( اثٓ فُوْ ٙ٘ٔ)

 . َٖٕٖ ، ٓ 929ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ،  ِٔطجٛػبد أوبك١ّ٠خ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ ، اٌوثبٛ ، ٛ

 . 2ٗٔ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي ػٓ اٌلٚاء اٌْبفٟ ، ٓ 9٘ٔ)

ػجل اٌؾ١ٍُ ِؾّٛك ِٚؾّٛك ثٓ اٌْو٠ف ،  ( اٌم١ْوٞ : اٌوٍبٌخ اٌم١ْو٠خ ، رؾم١ك2٘ٔ)

 .   9ٕٓ/َٔ ، 99٘ٔ( ، كاه اٌّؼبهف ، اٌمب٘وح ، 9ٍٍٍَ٘خ مفبئو اٌؼوة هلُ )

بَعخ ، رؾم١ك دمحم فإاك ػجل اٌجبلٟ ، كاه ئؽ١بء اٌىزت اٌؼوث١خ ، 9٘ٔ) َِ ُٓ اْثٓ  َٕ ٍُ ( اثٓ ِبعخ : 

 – 9ٔٗٔ/ٕ،  (ٕٓ٘ٗاٌؾل٠ش ) وزبة )اٌي٘ل( ، ثبة )ِمْوو اٌزٛثخ( ، هلُاٌمب٘وح ، ك . د ، 

ٕٔٗٓ . 

(ٔٙٓ)  : ّٟ  .  ٖٙك٠ٛاْ اثٓ ػجل هثٗ ، ٓ اثٓ ػجل َهثِّٗ األٔلٌَ

 . ٘٘ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ٔٙٔ)

 . ٓ٘ ، ٓ( اٌّٖله اٌَبثك ٕٙٔ)

١َْٕخ ، ٓ  ( اٌمبٟٖٙٙٔ)  . 29ػ١بٗ : اٌغُ

جَّبٗٙٔ) َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ ّٟ ، ٓ ( اْثٓ اٌ ِِ  . 2ٔؽ اٌُغنَا

( ِوط اٌُىْؾً : ِوط اٌُىْؾً األٔلٌَٟ ؛ ١ٍورٗ ّٚؼوٖ ، رؾم١ك ٕالػ عواه ، كاه ٘ٙٔ)

بْ ،  ّّ  . َٖٖٔ ، ٓ 99ٖٔ -٘ـ ٗٔٗٔاٌج١ْو ، ػ

لَػ ، ٓ ٙٙٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . ٖٕٖ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . ٠ُٖٗٙ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو9ٙٔ)

 . ٖٓٔ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ 2ٙٔ)

(ٔٙ9 ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . 2ٗ( اْثٓ اٌ

١ت ، 9ٓٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . ٖٙٔ/ٗ( اٌّمَِّو

و اٌجَ 9ٔٔ) َّ ََّفَو ، رؾم١ك َػْجل هللا ُػ ْؼَغُ اٌ ُِ  : ّٟ ٍَف َِّ ّٞ ، كاه اٌفىو ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ( اٌ بُهِٚك

 .َٖٖٖ ، ٓ 99ٖٔ -٘ـ ٗٔٗٔ، 

ّٟ : ك٠ٛا9ْٕٔ) ّٟ ، ٓ  َؽ١َّبْ أثٟ ( أثٛ َؽ١َّبْ األٔلٌَ  . ٕٖٙ – ٕٖ٘األٔلٌَ

 . 2ٖٖ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ 9ٖٔ)

 . ٖٓ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 9ٗٔ)
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 . ٘ٔٔ ، ٓؾبق اإلٌج١وٞ ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئ9ٍ٘ٔ)

 . ٕٙٔ ، ٓ( اثٓ ففبعخ : ك٠ٛاْ اثٓ ففبعخ 9ٙٔ)

ِلٞ : ك٠ٛاْ األ١ِو أثٟ اٌوث١غ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل هللا اٌّٛؽلٞ 99ٔ) ّٛؽِ ُّ بْ اٌ َّ ١ٍٍُ ( أثٛ اٌوث١غ 

 ٓ ،ٔ٘2 . 

َٛخ ، 92ٔ)  .  9ٖ٘/ٗ( اثٓ اٌَقِط١ت : اإِلَؽب

(ٔ99 ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . 9ّٟٙ ، ٓ ( اْثٓ اٌ

بِٟٔ ، 2ٓٔ) َّ ٍْ ََّ ٠ٓ ْثٓ اٌَقِط١ت اٌ ََبْ اٌلِّ ٌِ اْ  َٛ  . 2ٕٕ – 9ٕٕ/ٔ( اثٓ اٌَقِط١ت : ِك٠

لَػ ، ٓ 2ٔٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . 99ٖ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . 2ٖ٘( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ 2ٕٔ)

 . ٙٓٔ ، ٓإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ( أثٛ ئٍؾبق ا2ٖٔ)

 .  ٓٙ٘( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ 2ٗٔ)

 .  ٖٓ٘( اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 2٘ٔ)

١َّخ ْثٓ َػْجل اٌؼَِي٠ي اٌلَّأِٟ ، 2ٙٔ) َِ ُ ٍْذ أ َّٖ ( أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌٍٖذ اٌلأٟ : ك٠ٛاْ اٌَؾِى١ُ أَثِٟ اٌ

ٓ ٔٔ٘ . 

(ٔ29 ٍَ ِّ ٍَخ ،  ٌِِىزَبة خ( اثٓ األَثَّبه : اٌزَّْى ِّٖ  . 9ٖ/ٔاٌ

١ت ، 22ٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  .  9ٗٗ/ٕ( اٌّمَِّو

 . 9ٗ/ٔاثٓ اٌَقِط١ت : اإلؽبٛخ ،  (29ٔ)

١ت ، 9ٓٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 22ٙ/ٕ( اٌّمَِّو

لَػ ، ٓ 9ٔٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . 2ٕٗ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . ٕ٘، ٓ وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج9ٕ١ٔ)

١ت ، 9ٖٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 9ٕ/ٗ( اٌّمَِّو

 . 9ٕٔ( اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ : اٌغٛاة اٌىبفٟ ٌّٓ ٍأي ػٓ اٌلٚاء اٌْبفٟ ، ٓ 9ٗٔ)

 –ِٕٙغٗ فٟ إٌؾٛ ٚاٌٍغخ  –( ٕبؽت أثٛ عٕبػ : اثٓ ا١ٌَل اٌجط١ٍٍٟٛ )ؽ١برٗ 9٘ٔ)

فخ ٚاإلػالَ ، اٌغّٙٛه٠َّخ اٌؼوال١َّخ ، اٌّغٍل اٌَبكً ، ّؼوٖ( ، ِغٍخ اٌّٛهك ، ٚىاهح اٌضمب

 .ٓٔٔ - 9َٓٔ ، ٓ 999ٔ -٘ـ 99ٖٔاٌؼلك األٚي ، 

ََّبفِو ، ْٔو ػجل اٌمبكه 9ٙٔ) َؾ١َّب األكة اٌ ُِ ح  ََبفِو ُٚغوَّ ُّ ٟ : َىاك اٌ ٍِ ْو ُّ ( ٕفٛاْ اٌزغ١جٟ اٌ

 . َٙٔٔ ، ٓ 9ٖ9ٔ  -٘ـ 2ِٖ٘ٔؾلاك ، كاه اٌوائل اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ، 

 . ٓ٘ٔ/ٕاثٓ اٌَقِط١ت : اإلؽبٛخ ،  (99ٔ)
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ّٟ : ك٠ٛاْ ؽبىَ اٌموٛبعٕٟ ، ٓ 92ٔ) َٛبَعِّٕ  .  ٕٓٔ( َؽبِىَ اٌمَْو

لَػ ، ٓ 99ٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . ٖ٘ٙ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . ٔٔٗ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ ٕٓٓ)

 ِٕٖٛه : اٌْؼو ٚاٌزٖٛف ؛ األصو اٌٖٛفٟ فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ ( ئثوا١ُ٘ دمحمٕٔٓ)

 .   9َٓ ، 999ٓٔ، ٔاٌّؼبٕو، كاه األ١ِٓ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌمب٘وح ، ٛ

(ٕٕٓ ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . 9ٖ( اْثٓ اٌ

 . ٙ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ ٖٕٓ)

 . ٙٓٔ/ٖاثٓ اٌَقِط١ت : اإلؽبٛخ ،  (ٕٗٓ)

لَػ ، ٓ ( إ٘ٓ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . ٕٖٔثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

( ػجل اٌؾى١ُ ؽَبْ : اٌزٖٛف فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ ؛ ْٔأرٗ ٚرطٛهٖ ؽزٝ آفو اٌموْ ٕٙٓ)

 .ٕٔٙ -َٕٓٙ ، ٖٕٓٓٓ، ٕاٌضبٌش اٌٙغوٞ ، ِىزجخ ا٢كاة ، اٌمب٘وح ، ٛ 

 . ٓٗ٘/ٔ، ( اثٓ دمحم اٌّبٌىٟ : ه٠بٗ إٌفًٛ 9ٕٓ)

ّٟ  : ٛٛق اٌؾّبِخ ، ٓ 2ٕٓ) َِ ْٔلٌَُ  . ٗٙ( اثٓ ؽيَ األَ

ََّبَ : اٌنَِّف١َوح ، 9ٕٓ)  . ٖٓٔ/ٔ/ٕ( اثٓ ثَ

١ت ، ٕٓٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . ٖٗٙ/ٕ( اٌّمَِّو

ِلٞ : ك٠ٛاْ األ١ِو أثٟ اٌوث١غ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل هللا اٌّٛؽلٞ ٕٔٔ) ّٛؽِ ُّ بْ اٌ َّ ١ٍٍُ ( أثٛ اٌوث١غ 

 ٓ ،ٖٔ٘ . 

 . 9ٓٗك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ ( اٌجَطٟ : ٕٕٔ)

(ٕٖٔ، ٌ ِّ ٍْزَ ُّ ِ : ثُْغ١َخ اٌ ّٟ جِ َّٚ  .ٕٓٔ/ٔ( اٌ

 . ٕ٘ ، ٓ( أثٛ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ : ك٠ٛاْ أثٟ ئٍؾبق اإلٌج١وٞ ٕٗٔ)

 . ٕٗ ، ٓ( اٌّٖله اٌَبثك ٕ٘ٔ)

١ت ، ٕٙٔ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 2ٕ/ٗ( اٌّمَِّو

ََّبَ : اٌنَِّف١َوح ، 9ٕٔ)  . ٖٓٔ/ٔ/ٕ( اثٓ ثَ

ل ثٓ َػجَّبك ؛ ٍِه ئّج١ٍ١خ ، رؾم١ك ؽبِل ػجل اٌّغ١ل 2ٕٔ) ِّ ْؼزَ ُّ ل ثٓ َػجَّبك : ك٠ٛاْ اٌ ِّ ْؼزَ ُّ ( اٌ

 ٗٚأؽّل أؽّل ثلٚٞ ، هاعؼٗ ٛٗ ؽ١َٓ ، ِطجؼخ كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ، اٌمب٘وح ، ٛ

 . 9َٖ ، ٓ ٕٕٓٓ -٘ـ ٖٕٗٔ، 

ََّبَ : اٌنَِّف١َوح ، 9ٕٔ)  . 9ٕٔ/ٕ/ٕ( اثٓ ثَ
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ّٞ : أى٘به اٌو٠بٗ فٟ أفجبه ػ١بٗ ، رؾم١ك ِٖطفٝ اٌَمب ٚئثوا١ُ٘ ( اٌّمَّ ٕٕٓ) ِو

اإلث١بهٞ ٚػجل اٌؾف١ع ٍّجٟ ، اٌّؼٙل اٌق١ٍفٟ ٌألثؾبس اٌّغوث١خ ، ِطجؼخ ٌغٕخ اٌزأ١ٌف 

 . 9ٖٗ/َٕ ، 9ٖ9ٔ -٘ـ 2ٖ٘ٔٚاٌزوعّخ ٚإٌْو ، اٌمب٘وح ، 

َٕؼ ٕٕٔ) ِّ لَػ ، ٓ ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ ِّ  . 9َٕٔٚػَوائٌِ اٌ

 . ٖٕٔ، ٓ اٌغََياي اٌغياي : ّؼو ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽىُ ( ٕٕٕ)

١ت ، ٖٕٕ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . 9ٖٔ/ٕ( اٌّمَِّو

 . 99ٗ( اثٓ ؽّل٠ٌ : ك٠ٛاْ اثٓ ؽّل٠ٌ ، ٓ ٕٕٗ)

١ت ، ٕٕ٘) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . ٗٔٔ/ٗ( اٌّمَِّو

 . 9ٔ/٘( اٌّٖله اٌَبثك ، ٕٕٙ)

 . ٗٙ٘/٘( اٌّٖله ٔفَٗ ، 9ٕٕ)

ؽَٓ دمحم اٌْولبٚٞ : أٌفبظ اٌٖٛف١خ ِٚؼب١ٔٙب ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ، اإلٍىٕله٠خ  (2ٕٕ)

 ٛ ،ٕ ،ٔ92ٖٓ ، َٔٔ٘ . 

ّٟ ، ّٙٓ وزبة )ِٓ ك٠ٛاْ اٌْؼو اٌؼوثٟ : 9ٕٕ) اْ اٌزُِّغ١جِ َٛ ْف َٕ ّٟ : ك٠ٛاْ  اْ اٌزُِّغ١جِ َٛ ْف َٕ  )

ْؾَغٓ اٌضَّمَِفٟ ، ك٠ٛاْ ٕفٛاْ اٌزغ١جٟ ، ك٠ٛاْ اثٓ ِِ ِوط اٌىؾً( ، عّغ ٚرؾم١ك  ك٠ٛاْ أثٟ 

ٍَبٌّبْ ، ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘وح ، ٛ  2َٙٔ ، ٓ 9ٕٓٓ،  ٔٚكهاٍخ دمحمَّ 

 . 

(ٕٖٓ ٓ ، ّٟ َِ ْٔلٌَُ ّٞ األَ بِه َٖ ْٔ ّٞ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌَغَّٕبْ األَ بِه َٖ ْٔ  ٙ٘ٔ – ٘٘ٔ( اثٓ اٌَغَّٕبْ األَ

.  

لَػ ، ٓ ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٖٕٔٔ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . ٖ٘ٗفَبئٌِ اٌ

 . 9ٔ، ٓ اٌّٖله اٌَبثك ( ٕٖٕ)

 . ٖٔ( اٌجَطٟ : ك٠ٛاْ ػجل اٌىو٠ُ اٌم١َٟ األٔلٌَٟ ، ٓ ٖٖٕ)

(ٕٖٗ ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . ٕٕ( اْثٓ اٌ

 . 9ٙ( اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ ٖٕ٘)

لَػ ، ٓ ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاٖٕٙ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . ْٗٓ٘ َٔفَبئٌِ اٌ

 . 9ٕٕ، ٓ اٌّٖله اٌَبثك ( 9ٖٕ)

١ت ، 2ٖٕ) ّٞ : َْٔفؼ اٌّطِ  . ٕٔ٘ - ٔٔ٘/ٙ( اٌّمَِّو

َون األٔلٌَٟ ، ٓ 9ٖٕ) ِْ َون : ك٠ٛاْ اثٓ َى ِْ  . 92ٖ( اثٓ َى

(ٕٗٓ ٓ ، ّٟ ِِ جَّبؽ اٌُغنَا َّٖ جَّبؽ : ك٠ٛاْ اثٓ اٌ َّٖ  . ٘( اْثٓ اٌ
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 . ٙٙك ، ٓ ( اٌّٖله اٌَبثٕٔٗ)

بِٟٔ ، ٕٕٗ) َّ ٍْ ََّ ٠ٓ ْثٓ اٌَقِط١ت اٌ ََبْ اٌلِّ ٌِ اْ  َٛ  .  ٕٖ٘/ٔ( اثٓ اٌَقِط١ت : ِك٠

لَػ ، ٓ ٖٕٗ) ِّ َٕؼ َٚػَوائٌِ اٌ ِّ  . 9ٖٙ( اثٓ عبثو : ك٠ٛاْ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚك٠ٛاْ َٔفَبئٌِ اٌ

 . ٖٗٗ، ٓ اٌّٖله اٌَبثك ( ٕٗٗ)
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 َصاِدر :أأال : المَ 
َأُبأ َاْبد هللا ُمَحمَّد ْبف َاْبد هللا ْبف َأِبم َبْكر  -* ابف اأَلبَّار الُلَضااّم 

 ىػ(:ٛ٘ٙالبمنسّم )ت
َمال ، تحقيؽ ِكَت بلِ  الت ْكِمَمال -ٔ  لمطب  ال دار الاكر الهراس ، السالـ  بد الصِّ

   ـ .ٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔبيروت ، لبو ف  والوشر ،
، أ  د بو اه وَ م َؽ  ميم إحس ف  ب س ، دار الغرب اإلسالمي ُتْحَاال الَق ِدـ  -ٕ

 ـ .  ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ،  ٔ، بيروت ، لبو ف ، ط
َيَراا ، تحقيؽ حسيف مؤوس ، ذَ لر العرب ) -ٖ ( ، دار ٛ٘الُحم ال السِّ

 ـ . ٜ٘ٛٔ،  ٕالمع رؼ ، الق هرة ، ط
ْنَتِرينّم  اـ الشَّ  ( : ىػٕٗ٘أبأ الحسف امّم )ت –* ابف َبسَّ

يَرة يي مح سف أهؿ الَ ِزيَرة ، تحقيؽ إحس ف  ب س ، دار الثق يال ،  -ٗ َِ الذ 
 ـ .   ٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔ،  ٔبيروت ، ط

ْنَدُلِسّم  شمس الديف أبأ ابد هللا محمد بف أحمد بف امّم  –* اْبف َجاِبر اأَل
 ىػ( : ٓٛٚ)ت
الِمَدح ، تحقيؽ محمد ديواف المديو الوبوي وديواف َوَا ِلس الِمَوو وَ َراِلس  -٘

 ـ .  ٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔ،  ٔطيب َط ب ، مكتبال اآلداب ، الق هرة ، ط
 ىػ( : ٘٘ٙأبأ ابد هللا محمد )ت نحأ  –* ابف الَجنَّاف اأَلْنَصاِرّي 

ديواف ابف الَ و  ف اأَلْوَص ِرّي األَْوَدُلِسّي   ش  ر المديو الوبوي ب ألودلس يي  -ٙ
مع وتحقيؽ ودراسال ُمْوِ د ُمْصَطَاى َبْهَ ت ، كميال القرف الس بع اله ري ،  
 ـ .  ٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔاآلداب ،   معال الَموِصؿ ، 

ْنَدُلِسّم   ىػ( :ٙ٘ٗأبأ محمد امم بف أحمد بف سنيد )ت –* ابف َحْزـ اأَل
 -هػ  َٜٖٗٔطوؽ الَحَم مال يي األلاال واأليؼ ، مكتبال  ريال ، دمشؽ ،  -ٚ

 ـ . ٖٜٔٔ
ابف حـز الظ هرّي ،  مع وتحقيؽ ودراسال صبحي رش د  بد  ديواف اإلم ـ -ٛ

 ـ .  ٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔ،  ٔالكريـ ، دار الصح بال لمتراث ، طوط  ، ط
َلِممِّ  أبأ ُمَحمَّد َاْبد الَجبَّػار ْبػف أَِبػم َبْكػر ْبف َحْمِديس )ت  -* ابف َحْمِديس الصَّ

 ىػ( :ٕٚ٘
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س ف  ب س ، دار ص در ، بيروت ، ديواف ابف َحْمِديس ، صححم وقدـ لم إح -ٜ
 ـ . ٜٓٙٔ -هػ ٜٖٚٔ

 ىػ( :ٕٔٗأبأ ابد هللا أحمد بف محمد )ت -* ابف َحْنَبؿ 
مسود اإلم ـ أحمد بف حوبؿ ، تحقيؽ شعيب األروؤوط ،   دؿ مرشد ،  -ٓٔ

، بيروت وآَروف ، إشراؼ  بد   بف  بد المحسف التركي ، مؤسسال الرس لال 
 . ـٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔ،  ٔ، ط

أبأ نصر الفتح بف محمد بف ابيد هللا الليسّم اإلشبيمّم  –* ابف َخاَقاف 
 ىػ( : ٖ٘٘)ت
َقالِلُد الِعْقَي ِف َوَمَح ِسُف اأَلْ َي ِف ، َحق َقُم وَ م ؽ  ميم حسيف ُيوُسؼ َرُيوش ،  -ٔٔ

 ـ . ٜٜٛٔ -هػ ٜٓٗٔ،  ٔمكتبال المو ر ، األردف ، ط
وُّس ِيي ُمَمو أَْهِؿ األَْوَدُلس ، دراسال وتحقيؽ محمد َمْطَمو األَْوُاس َوَمْسرَ  -ٕٔ ح التَ 

هػ ٖٓٗٔ،  ٔ مى شوابكال ، موشورات دار  م ر ومؤسسال الرس لال ، بيروت ، ط
 ـ .ٖٜٛٔ –

ِلَساف الديف أبأ ابد هللا محمد بف ابد هللا بف سنيد  –*ابف الَخِطيب 
ْمَماِنّم )ت  ىػ(:  ٙٚٚالسَّ

ْمَم ِوي ، تحقيؽ محمد مات ح ، دار ِديَواف ِلَس ف الدِّ  -ٖٔ ِطيب الس  ََ يف ْبف ال
 ـ .ٜٜٛٔ -هػ ٜٓٗٔ،  ٔالثق يال ، الدار البيض ا ، ط

ـَ لم يوسؼ  مي طويؿ  -ٗٔ َب ِر َغْرَو َطال ، شرحم وضبطم وَقد  َْ اإِلَح َطاُل ِيي َأ
،  ٔ، موشورات محمد  مي بيضوف ، دار الكتب العمميال ، بيروت ، لبو ف ، ط

 ـ . ٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔ
الَكِتيَبال الَك ِمَوال ِيي َمْف َلِقيَوُ ه ِب ألَْوَدُلس ِمْف ُشَعَراِا الِم َلال الث  ِمَوال ، تحقيؽ  -٘ٔ

 ـ . ٖٜٛٔإحس ف  ب س ، دار الثق يال ، بيروت ، لبو ف ، 
ت ريخ إسب وي  اإلسالميال أو كت ب أ م ؿ األ الـ يي مف بويع قبؿ  -ٙٔ

الـ ، تحقيؽ وتعميؽ لياي برويوس ؿ ، مكتبال الثق يال ايحتالـ مف مموؾ اإلس
 ـ .ٕٗٓٓ -هػ ٕٗٗٔ،  ٔالديويال، الق هرة، ط

 ىػ( :ٖٖ٘أبأ إسحاؽ إبراىيـ )ت -* ابف َخَفاَجة 
َا َ ال ، تحقيؽ السيد مصطاى غ زي ، موشَة المع رؼ ،  -ٚٔ ََ ديواف ابف 

 ـ .ٜٓٙٔ -هػ ٜٖٚٔاإلسكودريال ، 
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أبأ الخطاب امر بف الحسف بف امم بف محمد  -* ابف ِدْحية الَكْمِبّم 
 ىػ(:ٖٖٙ)ت
الُمْطِرب ِمْف أشع ر أهؿ المغرب ، تحقيؽ إبراهيـ اإلبي ري وح مد  بد  -ٛٔ

الم يد وأحمد أحمد بدوي ، را عم طم حسيف ، المطبعال األميريال ، الق هرة ، 
 ـ . ٜٗ٘ٔ

 ىػ( :ٙ٘ٗأبأ امّم الحسف )ت –* ابف َرِشيؽ الَليَرَأاِنّم 
ديواف ابف َرِشيؽ الَقيَرَواِوّي ،  معم وَرت َبُم  بد الرحمف ي غي ، دار  -ٜٔ

 ـ .ٜٜٛٔ -هػ ٜٓٗٔالثق يال ، بيروت ، لبو ف ، 
الء الديف أبأ الحسف امّم بف اطية بف ُمَطرِّؼ  –* ابف الزَّقَّاؽ الَبَمْنِسّم 

 ىػ( : ٖٓ٘)ت
ياال محمود ديراوي ، دار الثق يال ، ديواف ابف الز َق ؽ الَبَمْوِسّي ، تحقيؽ  ا -ٕٓ

 ـ .  ٜٜٛٔ -هػ ٜٓٗٔبيروت ، لبو ف ، 
ِريِحّم )ت بند  –* ابف َزْمَرؾ   ىػ( : َٜٚٚأُبأ َاْبد هللا ُمَحمَّد ْبف ُيأُسؼ الصَّ

ديواف ابف َزْمَرؾ األودلسي ، تحقيؽ محمد توييؽ الويار ، دار الغرب  -ٕٔ
 ـ . ٜٜٚٔ -هػ ٛٔٗٔ،  ٔاإلسالمي ، بيروت ، لبو ف ، ط

ْنَتِرينّم   ىػ( :  ٚٔ٘أبأ محمد ابد هللا بف محمد )ت –* ابف سارة الشَّ
ابف س رة األودلسي   حي تم وشعره ، مصطاى  وض الكريـ ، مطبعال  -ٕٕ

 ـ .  ٜ٘ٛٔمصر ، السوداف ، 
بَّاغ الُجَذاِمّم  أبأ ابد هللا محمد بف أحمد )ت بند سنة  –* ابف الصَّ

 ىػ(:ٚٗٙ
ب  غ الُ َذاِمّى ، تحقيؽ محمد زكري   و وى وأوور السووسى  ديواف -ٖٕ ابف الص 

 ـ .  ٜٜٜٔ،  ٔ، دار األميف لموشر والتوزيع ، الق هرة ، ط
 ىػ( :ٕٖٛأبأ امر أحمد بف محمد )ت –* ابف ابد َربِّو األندلسّم 

ديواف ابف  بد ربم ،  معم وحققم وشرحم محمد رضواف الدايال ،  -ٕٗ
 -هػ ٚٓٗٔ،  ٕ( ، دار الاكر ، دمشؽ ، سوريال ، طٓٔدلسيال )المكتبال األو
 ـ .  ٜٚٛٔ

أبأ ابد هللا محمد  –* ابف َاْبد الَمِمؾ األنصارّي األأسّم الَمرَّاُكِشّم 
 ىػ( :ٖٓٚ)ت
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ََ ِمس ِمْف ِكَت ِب الذ يِؿ والت ْكِمَمال لكت بي الموصوؿ والصمال ،  -ٕ٘ ْار ال السِّ
 ـ .   ٜ٘ٙٔق يال ، بيروت ، لبو ف ، تحقيؽ إحس ف  ب س ، دار الث

 ىػ( : ٕٔٚأبأ النباس أحمد بف محمد )ت بند  –* ابف ِاَذارِي الَمرَّاُكِشّم 
الَبَي ف الُمْغِرب ِيي أَب ر األودلس والَمْغِرب ، قسـ الموحديف ، تحقيؽ  -ٕٙ

محمد إبراهيـ الكتػ وي ومحمد بف ت ويت ومحمد زويبر و بد الق در زم مال ، دار 
لغرب اإلسالمي ، بيروت ، دار الثق يال لموشر والتوزيع ، الدار البيض ا ، ا
 ـ .ٜ٘ٛٔ -هػ ٙٓٗٔ، ٔط
الَبَي ف الُمْغِرب ِيي أَب ر األودلس والَمْغِرب ، تحقيػؽ ومرا عال ج . س .  -ٕٚ

. ليڤي   -هػٛٔٗٔ،  ٘روڤوس ؿ ، دار الثق يال ، بيروت ، لبو ف ، طپكويف  وا 
 ـ .  ٜٜٛٔ

أبأ الحسيف بف أحمد بف سميماف بف ىشاـ اللرشم  –ُكأف الَليِسّم * ابف ُفرْ 
 ىػ( : ٜ)ت ؽ 
ديواف ابف ُيْرُكوف ، تقديـ وتعميؽ محمد بف شرياال ، سمسمال التراث ،  -ٕٛ

 ـ . ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔ،  ٔمطبو  ت أك ديميال المممكال المغربيال ، الرب ط ، ط
 ىػ( :ٕ٘ٓٔبف ُمَحمَّد )تأبأ النباس أحمد  -* ابف اللاضم الِمْكَناِسم 

ُ ْذَوة ايْقِتَب ِس ِيي ِذْكِر َمْف َحؿ  ِمَف اأَلْ الـِ َمِديَوال َي س ، دار الموصور  -ٜٕ
 ـ . ٖٜٚٔلمطب  ال والوراقال ، الرب ط ، 

شمس الديف أبأ ابد هللا محمد بف أبم بكر  –* ابف َقيِّـ الَجأِزيَّة 
 ىػ( :ٔ٘ٚ)ت
ر َج الَ َواُب الَك ِيي ِلمَ  -ٖٓ ََ ِ يي ، أو الداا والدواا ،  ْف َسَََؿ َ ِف الد َواِا الش 

َأَح ِديثم وَحق َقَه   مرو  بد الموعـ سميـ ، مكتبال ابف تَيِمي ال ، الق هرة ، مكتبال 
 ـ .ٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔ،  ٔالِعْمـ ،  دة ، ط
 ىػ( :ٕ٘ٚأبأ ابد هللا محمد بف يزيد اللزأينم )ت  -* ابف ماجة 

اْبف َم َ ال ، تحقيؽ محمد يؤاد  بد الب قي ، دار إحي ا الكتب  ُسَوفُ  -ٖٔ
 . العربيال ، الق هرة ، د . ت

 ىػ( :ٗٗٗأبأ بكر ابد هللا )ت -* ابف محمد المالكم 
يريقيال وزه دهـ ووس كهـ  -ٕٖ ري ض الواوس يي طبق ت  مم ا القيرواف وا 

، مرا عال  وسير مف أَب رهـ ويض لمهـ وأوص يهـ ، تحقيؽ بشير البكوش
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،  ٕمحمد العروسي المطوي ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبو ف ، ط
 ـ .ٜٜٗٔ -هػ  ٗٔٗٔ

ؿ  َأُبأ الَحَكـ َماِلؾ ْبف َاْبد الرَّْحَمف ْبف َاِمّم ْبف َاْبد الرَّْحَمف  –* ابف الُمَرحَّ
 ىػ( : ٜٜٙ)ت
يي أَب ره وآث ره ،  م لؾ بف الُمَرح ؿ   أديب الُعْدَوتَيِف   دراسال تحميميال -ٖٖ

وتحقيؽ وصوصم األدبيال الب قيال ، تحقيؽ محمد مسعود  براف ، الم مع 
 ـ .ٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔالثق يي ، أبو ظبي ، اإلم رات العربيال المتحدة ، 

 ىػ( :ٓٙٗإبراىيـ بف مسنأد بف سند التُّجيبم )ت –* أبأ إسحاؽ اإللبيري 
واستدرؾ ي لتم محمد رضواف  ديواف أبي إسح ؽ اإللبيري ، حققم وشرحم -ٖٗ

الدايال ، دار الاكر المع صر ، بيروت ، لبو ف ، دار الاكر، دمشؽ ، سوريال ، 
 ـ . ٜٜٔٔ-هػ ٔٔٗٔ، ٔط

ىػ( ٕ٘٘أبأ جنفر أحمد بف ابد هللا بف أبم ىريرة )ت –* األامى التطيمّم 
: 
ديواف األ مى التطيمي ، تحقيؽ إحس ف  ب س ، دار الثق يال ، بيروت ،  -ٖ٘

 ـ .  ٜٜٛٔ -هػ ٜٓٗٔلبو ف ، 
 ىػ( :  ٜٕ٘بف ابد النزيز الدانم )ت* أمية بف أبم الصمت 

ْمت ُأَمي ال ْبف َ ْبد الَعِزيز الد اِوي ،  مع وتحقيؽ  -ٖٙ ديواف الَحِكيـ َأِبي الص 
 ـ .  ٜٗٚٔوتقديـ محمد المرزوقي ، دار الكتب الشرقيال ، تووس ، 

بف ابد الكريـ الليسم )ت فم أأاخر ؽ ابد الكريـ بف محمد  -* البسطم 
 ىػ( :  ٜ
ديواف  بد الكريـ القيسي األودلسي ، تحقيؽ  معال شيَال ومحمد اله دي  -ٖٚ

الطرابمسي ، المؤسسال الوطويال لمتر مال والتحقيؽ والدراس ت )بيت الحكمال( ، 
 ـ .  ٜٛٛٔتووس ، 

 ىػ( : ٜٕٙ* َبْكر ْبف َحمَّاد التَّاىرتّم )ت
الَوق  د ِمْف ِشْعِر َبْكِر ْبف َحم  د الت هرتي ، تقديـ و مع وشرح محمد الدُّرُّ  -ٖٛ

هػ ٖ٘ٛٔ،  ٔبف رمض ف ش وش ، المطبعال العمويال ، مستغ وـ ، ال زالر ، ط
 ـ .ٜٙٙٔ -
 ىػ( :ٜٕٚأبأ ايسى محمد بف ايسى بف سأرة )ت -التِّْرِمِذّي  *
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، مطبعال مصطاى الب بي  ُسَوف التِّْرِمِذّي ، تحقيؽ إبراهيـ  طوة  وض -ٜٖ
 ـ .  ٜ٘ٚٔ -هػ ٜٖ٘ٔ،  ٕالحمبي ، الق هرة ، ط
 ىػ(:َٗٛٙأُبأ الَحَسف َحاِزـ ْبف ُمَحمَّد )ت –* َحاِزـُ الَلْرَطاَجنِّّم 

( ٜديواف ح ـز الَقْرَط َ وِّّي ، تحقيؽ ُ ْثَم ف الَكع  ؾ ، المكتبال األودلسيال ) -ٓٗ
  ـ .ٜٗٙٔ، دار الثق يال ، بيروت ، لبو ف ، 

أبأ ابد هللا محمد بف ابد هللا )ت فم أأاخر اللرف التاسع  –* الِحْمَيِرّي 
 اليجري( : 

َبِر اأَلْقَط ِر ، تحقيؽ إحس ف  ب س ، مؤسسال  -ٔٗ ََ وض الِمْعَط ر ِيي  الر 
 ـ . ٜٓٛٔ،  ٕو صر الثق ييال ، بيروت ، ط

ْبف َاِمم ْبف ُيأُسؼ أثير الديف ُمَحمَّد بف ُيأُسؼ  –* أبأ َحيَّاف األندلسّم 
 ىػ( :  ٘ٗٚ)ت
دي ال مطموب أحمد األودلسّي ، تحقيؽ َحي  ف أبي ديواف -ٕٗ الحديثي ،  َو

 ـ .  ٜٜٙٔ -هػ ٖٛٛٔ،  ٔالع وي ، بغداد ، ط مطبعال
أبأ زيد ابد الرحمف بف محمد بف امم بف ابد اَّلّل األنصاري  -* الدباغ 

 ىػ( : ٜٜٙ)ت 
أهؿ القيرواف ، أكممم وَ م َؽ  ميم أبو الاضؿ مع لـ اإليم ف يي معريال  -ٖٗ

ّي ، تحقيؽ محمد األحمدي أبو الوور ،  َِ أبو الق سـ بف  يسى بف و  ي الت وُّو
ـ ٕٜٚٔمحمد م ضور ، مكتبال الَ و ي ، الق هرة ، المكتبال العتيقال ، تووس ، 

. 
ِدي  ؤمف سميماف بف ابد هللا بف ابد الم -* أبأ الربيع ُسميَماف الُمأحِّ

 ىػ( :ٗٓٙ)ت
ديواف األمير أبي الربيع سميم ف بف  بد   الموحدي ، تحقيؽ محمد بف  -ٗٗ

ت ويت الطوحي وآَروف ، موشورات كميال اآلداب ،   معال محمد الَ مس ، 
 تطواف ، المغرب ، د . ت . 

 ىػ( :  ٕٚ٘أبأ ابد هللا ُمَحمَّد ْبف َغاِلب )ت –* الرَُّصاِفّم الَبَمْنِسّم 
ـَ لم إحس ف  ب س ، الشعر ديواف  -٘ٗ ديواف الرص يي البموسي ،  معم وَقد 

 ـ  . ٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔ( ، دار الشروؽ ، بيروت ، ٖالعرب )
 ىػ( : َٕٚٙاْبد الرَّْحَمف ْبف يخمفتف ْبف َأْحَمد )ت –* َأُبأ َزيد الَفازَاِزي 
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ه ري آث ر أبي زيد الا زازي األودلسي ، وصوص أدبيال مف القرف ال -ٙٗ
الس بع ،  معه  بعض تالميذه يي حي تم ، تقديـ وتحقيؽ  بد الحميد  بد ّ  

،  ٔالهرامال ، دار قتيبال لمطب  ال والوشر والتوزيع ، بيروت ، دمشؽ ، ط
 ـ .  ٜٜٔٔ -هػ  ٕٔٗٔ

َمفّم  يف أبأ َطاِىر َأْحَمد ْبف ُمَحمَّد )ت -* السِّ  ىػ( :َٙٚ٘صْدر الدِّ
َار  -ٚٗ ، تحقيؽ َ ْبد   ُ َمر الَب ُروِدّي ، دار الاكر ، بيروت ، ُمْعَ ـ الس 

 ـ . ٖٜٜٔ -هػ ٗٔٗٔلبو ف ، 
َميِسر   ىػ( :ٛٛٗأُبأ الَلاِسـ َخَمؼ بف َفَرج اإِلْلِبيِرّي )ت بند  -* السُّ

لسيوف موسيوف( ، يوزي ديواف السميسر ، ضمف كت ب )شعراا أود -ٛٗ
  لزة  بد العزيز سعود الب بطيف  ( ، مؤسسالٜ يسى ، مف تراثو  الشعري )

لإلبداع الشعري ، الكويت ، دار الوي ا لدوي  الطب  ال والوشر ، اإلسكودريال ، 
 ـ .ٜٕٓٓ،  ٓٔط

ُيأِطّم  يف َاْبد الرَّْحَمف بف أبم بكر )ت –* السِّ  ىػ( : َٜٔٔجلؿ الدِّ
تحقيؽ محمد أبو الاضؿ ُبْغَياُل الُوَ  ِة ِيي َطَبَق ِت المَُّغِوِييَف َوالوَُّح ة ،  -ٜٗ

 ـ . ٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔ،  ٕإبراهيـ ، دار الاكر ، دمشؽ ، سوريال ، ط
يف َخِميؿ بف َأيبؾ )ت –* الَصَفِدّي   ىػ( : َٗٙٚصلح الدِّ

الَواِيي ب لَوَيَي ِت ، تحقيؽ وا تو ا أحمد األرو ؤوط وتركي مصطاى ، دار  -ٓ٘
 ـ .  ٕٓٓٓ -هػ ٕٓٗٔ،  ٔإحي ا التراث العربي ، بيروت ، لبو ف ، ط

 ىػ( : ٜٛ٘أبأ بحر صفأاف بف إدريس )ت -* صفأاف التجيبّم المرسّم 
َزاد الُمَس ِير وُغر ة ُمَحي   األدب الس  ِير ، وشر  بد الق در محداد ، دار  -ٔ٘

 ـ .  ٜٖٜٔ  -هػ ٖٛ٘ٔالرالد العربي ، بيروت ، 
واف الشعر العربي   ديواف ديواف َصْاَواف التُِّ يِبّي ، ضمف كت ب )مف دي -ٕ٘

أبي ِمْحَ ف الث َقِاي ، ديواف صاواف الت يبي ، ديواف ابف مرج الكحؿ( ،  مع 
 ٔوتحقيؽ ودراسال محم د َس لم ف ، الهيلال المصريال الع مال لمكت ب ، الق هرة ، ط

 ـ . ٕٚٓٓ، 
ِبمِّ   ىػ( :ٜٜ٘أحمد بف يحيى بف أحمد بف اميرة )ت –* الضَّ
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( ، ٗٔ، المكتبال األودلسيال ) ْمَتِمس يي ت ريخ ر  ؿ أهؿ األودلسُبْغَيال المُ  -ٖ٘
تحقيؽ إبراهيـ اإلبي ري ، دار الكت ب المصري ، الق هرة ، دار الكت ب المبو وي 

 ـ . ٜٜٛٔ -هػ ٓٔٗٔ،  ٔ، بيروت ، ط
 ىػ( :ٜٖٙىػ( أأبأ بكر بف خميس )ت بندٖٙٙ* أبأ ابد هللا بف اسكر)ت

ديـ وتَري  وتعميؽ  بد   المرابط الترغي ، دار الغرب أ الـ َم َلَقال ، تق -ٗ٘
اإلسالمي ، بيروت ، لبو ف ، دار األم ف لموشر والتوزيع ، زوقال الم موويال ، 

 ـ .ٜٜٜٔ -هػ ٕٓٗٔ،  ٔالرب ط ، ط
 ىػ( : ٜٚ٘أبأ ابد هللا محمد بف محمد بف امّم )ت –* الِنَماد اأَلْصَفَياِنّم 

ِريَدة الَقْصر و َ  -٘٘ ِريَدة الَعْصر ، قسـ شعراا المغرب ، تحقيؽ محمد ََ
المرزوقي ومحمد العروسي المطوي وال يالوي بف الح ج يحيى، الدار التووسيال 

 ـ .ٜٙٛٔ، ٖلموشر ، تووس، ط
ِريَدة الَقْصر وَ ِريَدة الَعْصر ، قسـ شعراا المغرب واألودلس ، تحقيؽ  -ٙ٘ ََ

مرزوقي ومحمد العروسي المطوي آذرت ش آذرووش ، وقحم وزاد  ميم محمد ال
 ـ .   ٜٙٛٔ،  ٕوال يالوي بف الح ج يحيى ، الدار التووسيال لموشر ، تووس ، ط

 ىػ( :َٕ٘٘يْحَيى ْبف َحَكـ الَبْكِرّي الَجيَّاِنّم )ت –* الَغزَاؿ 
شعر َيْحَيى بف َحَكـ الَغَزاؿ ،  مع وتوثيؽ ودراسال  مي الغريب محمد  -ٚ٘

 ـ . ٕٗٓٓ،  ٔاب ، الق هرة ، طالشو وي ، مكتبال اآلد
ْبِتّم )ت – اياض * اللاضم  ىػ( : َٗٗ٘أُبأ الَفْضؿ ِاَياض ْبف ُمأَسى السَّ

الُغْوَيال   يهرست ُشُيوخ الَق ِضي ِ َي ض ، تحقيؽ م هر ُزِهير َ ر ار ، دار  -ٛ٘
 ـ .  ٕٜٛٔ -هػ ٕٓٗٔ،  ٔالغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبو ف ، ط

اللاسـ ابد الكريـ بف ىأازف  أبأ –* الُلَشيِرّى 
 ىػ(:٘ٙٗ)ت
الرس لال القشيريال ، تحقيؽ  بد الحميـ محمود ومحمود بف الشريؼ ،  -ٜ٘

 ـ .ٜٜ٘ٔ( ، دار المع رؼ ، الق هرة ، ٘ٚسمسمال ذَ لر العرب رقـ )
 ىػ( :ٖٗٙأبأ ابد هللا محمد بف إدريس بف امم )ت –* مرج الكحؿ 

عره ، تحقيؽ صالح  رار، دار مرج الكحؿ األودلسي   سيرتم وش -ٓٙ
 ـ.ٖٜٜٔالبشير،  ّم ف ،

 ىػ( :ٛٛٗأبأ اللاسـ محمد بف اباد )ت –* المنتمد بف اباد 
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ديواف المعتمد بف  ب د   ممؾ إشبيميال ، تحقيؽ ح مد  بد الم يد وأحمد  -ٔٙ
أحمد بدوي ، را عم طم حسيف ، مطبعال دار الكتب والوث لؽ القوميال ، الق هرة 

   ـ .ٕٕٓٓ -هػٖٕٗٔ،  ٗ، ط
 ىػ( :  ٔٗٓٔأبأ النباس أحمد بف محمد )ت –* الملَِّرّي التِِّمْمَساِنّم 

يِب ِمْف ُغْصِف األَْوَدُلِس الر ِطيِب ، تحقيؽ إحس ف  ب س ، دار  -ٕٙ َوْاُو الطِّ
 ـ .   ٜٛٛٔ - هػٛٓٗٔص در ، بيروت ، 

َب ر ِ َي ِض ، تحقيؽ مص -ٖٙ َْ َي ِض ِيي َأ براهيـ َأْزَه ُر الرِّ طاى السق  وا 
اإلبي ري و بد الحايظ شمبي ، المعهد الَمياي لألبح ث المغربيال ، مطبعال ل وال 

 ـ .ٜٖٜٔ -هػ ٖٛ٘ٔالتَليؼ والتر مال والوشر ، الق هرة ، 
أحمد بف ابد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف مأسى  -* أبأ ننيـ األصفيانم 

 ىػ( :ٖٓٗ)ت
أَلْصِاَي ا ، دار الكتب العمميال ، بيروت ، لبو ف ، ُحْمَيال اأَلوِلَي ا وَطَبَق ت ا -ٗٙ

 . ـٜٜٛٔ-هػ ٜٓٗٔ
 ثانًيا : الَمرَاِجُع الَنَرِبيَّة :

 * إبراىيـ محمد منصأر : 
الشعر والتصوؼ   األثر الصويي يي الشعر العربي المع صر، دار األميف  -٘ٙ

 ـ .ٜٜٜٔ، ٔلموشر والتوزيع ، الق هرة ، ط
 * أحمد ازت راجح : 

األمراض الواسيال والعقميال   أسب به  و ال ه  وآث ره  اي تم  يال ، دار  -ٙٙ
 ـ .ٜٗٙٔ،  ٔالمع رؼ ، الق هرة ، ط

 ٚأصوؿ  مـ الواس ، دار الك تب العربي لمطب  ال والوشر ، الق هرة ، ط -ٚٙ
 ـ .ٜٛٙٔمزيدة موقحال ، 

 * جميؿ صميبا :
ـُ الَاْمَسِاّي ، دار الكت ب المبو و -ٛٙ ي ، بيروت ، لبو ف ، مكتبال المدرسال الُمْعَ 

 ـ .  ٕٜٛٔ،  ٔ، بيروت ، لبو ف ، ط
 * حسف مصطفى ابد المنطم ، ىدى محمد قناأي : 

 ـ . ٕٔٓٓ مـ واس الومو ، دار قب ا لموشر والتوزيع ، الق هرة ،  -ٜٙ
 * حسف محمد الشرقاأي :
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، ٕريال ، ط ألا ظ الصوييال ومع ويه  ، دار المعريال ال  معيال ، اإلسكود -ٓٚ
 ـ .ٖٜٛٔ

 * اادؿ ابد هللا : 
ات  ه ت وظريال يي سيكولو يال ومو الطاؿ والمراهؽ ، مكتبال األو مو  -ٔٚ

 ـ .ٜٜٔٔالمصريال ، الق هرة ، 
 * ابد الحكيـ حساف : 

التصوؼ يي الشعر العربي  وشَتم وتطوره حتى آَر القرف الث لث  -ٕٚ
 ـ .ٖٕٓٓ، ٕاله ري ، مكتبال اآلداب ، الق هرة ، ط 

 * ابد الرحمف بدأي : 
 ـ .ٖٜٚٔالزم ف الو ودي ، دار الثق يال ، بيروت ، لبو ف ،  -ٖٚ

 ثالثًا : الَمرَاِجُع اأَلْجَنِبيَّة الُمَتْرَجَمة :
 * بيريس ، ىنري :

الشعر األودلسي يي  صر الطوالؼ   مالمحم الع مال وموضو  تم  -ٗٚ
أحمد مكي ، دار المع رؼ ، الرليسيال وقيمتم التوثيقيال ، تر مال الط هر 

 . ـٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔ،  ٔالق هرة، ط
 * فرأيد ، سيجمأند : 

 ٗاأَلَو  والُهَو ، تر مال محمد  ثم ف و  تي ، دار الشروؽ ، بيروت ، ط -٘ٚ
 ـ .ٕٜٛٔ -هػ ٕٓٗٔ، 
الَكّؼ والَعَرض والَقَمؽ ، تر مال محمد  ثم ف و  تي ، دار الشروؽ ،  -ٙٚ

 ـ .ٜٜٛٔ - هػٜٓٗٔ،  ٗالق هرة ، ط
 * البلنش ، جاف أبأنتاليس ، ج . ب . :

مع ـ مصطمح ت التحميؿ الواسي ، تر مال مصطاى ح  زي ،  -ٚٚ
موقحال ،  ٕالمؤسسال ال  معيال لمدراس ت والوشر والتوزيع ، بيروت ، ط

 ـ . ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔ
 * الزارأس  ، ريتشارد : 

  تي ، دار الشَصيال ، تر مال سيد محمد غويـ  ومحمد  ثم ف و -ٛٚ
 ـ.   ٜٔٛٔالشروؽ لموشر والتوزيع ، بغداد ،

 * مجمأاة مؤلفيف : 
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َوَظِري  ت الت َعمُّـ   دراسال مق روال ، تر مال  مي حسيف ح  ج ، مرا عال  -ٜٚ
( ، الم مس الوطوي لمثق يال ٛٓٔ طيال محمود هو  ، سمسمال   لـ المعريال )

 ـ .ٜٙٛٔوالاووف واآلداب ، الكويت ، ديسمبر 
 ًنا : الدَّأِريَّات :راب

 النزيز :  ابد محمد * حساف
الشعور ب لذوب و القتم ب ضطراب الشَصيال الوسواسيال القهريال   دراسال  -ٓٛ

ميداويال  مى  يوال مف الع مميف يي م  ؿ الد ـ الواسي والَدمال اي تم  يال 
،  البعث ، حمص ، سوريال ـ ، م مال   معالٕٙٔٓيي مديوال حمص   ـ 

 ـٕٙٔٓ( ، ٘ٔالعدد ) ( ،ٖٛالم مد )
 الشبؤأف : * دانيا
الشعور ب لذوب و القتم ب لشعور ب لَزي  ود المراهقيف   دراسال ميداويال  -ٔٛ

لدى تالميذ الصؼ الت سع مف التعميـ األس سي يي مدارس مديوال دمشؽ 
 ـ.ٕٔٔٓ( ، ممحؽٕٚدمشؽ ، دمشؽ ، الم مد )   معال الرسميال ، م مال

   * صاحب أبأ جناح
يد الَبَطْمُيوِسّي )حي تم  ابف -ٕٛ شعره( ،  –موه م يي الوحو والمغال  –السِّ

م مال المورد ، وزارة الثق يال واإل الـ ، ال مهوري ال العراقي ال ، الم مد الس دس 
 ـ.ٜٚٚٔ -هػ ٜٖٚٔ،العدد األوؿ ، 

 * قاسـ حسيف صالح : 
والم تمع الواس سميال ، م مال اإلوس ف  ب ألمراض و القتم ب لذوب الشعور -ٖٛ

 ـ .ٕٗٓٓ( ، ٕ٘ٓ، ال معيال الواسيال العراقيال ، ال مهوريال العراقيال ، العدد )
 َخاِمًسا: الرسائؿ الجامنية :

 حسف : متألى سميـ * زينب

 قبؿ م  أطا ؿ لدي الواسي ب ألمف المرتبطال المتغيرات بعض دراسال -ٗٛ

شمس   يف  معال  ، لمطاولال العمي  الدراس ت معهد ، م  ستير ، رس لال المدرسال
 ـ .ٜٜٛٔ، 

 * فاطمة تناح : 
  ي ديال السيكوب تيال   دراسال الشَصيال اضطراب لدى ب لذوب الشعور -٘ٛ

رُّج لويؿ شه دة م ستر ، كميال لح لال ََ واإلوس ويال ،  اي تم  يال العمـو ، ُمَذكَِّرة َت
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 الشعبيال ، ال زالريال الديمقراطيال ، ال مهوريال مويي الط هر الدكتور   معال
 ـ .ٕٛٔٓ
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