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ذمؾخصذالبحث

عفؿمعـماألدبماظعربلمؼؿزخرفمبعضفامباظؿقجقفاتماظيتمتػضلماإلغلانمإديماألخالقمايؿقدةماظــرماىاػؾلمغقعم

ل،موتؽشػمسـفمماٌالعحمػذهماظدرادةمتؾؽماالواػاتماظدؼـقةماٌغرودةمسيماظــرماىاػؾمفدفاظػاضؾةمسيماظدؼـ.مت

واألوصافمايؿقدةماظيتماػؿؿمبفاماإلدالم،مطؿزطقةماظـػس،مواظؿؼقى،موذطرماظرب،مواظؼلؿمبادؿماهلل،مماألخالضقة

ماظؽػاءةوحلـماٌعاذرة،مواظزواجمسيمدـماظشؾابمو واالجؿـابمعـمدقءماظظـمبف،مواالػؿؿاممبايفابموشضماظؾصر،

ورحؿم صؾةماظرحؿمواظرتػقبمسـمضطعفا،صقف،مواظرتػقبمسـمسؼققماظقاظدؼـمواظرتشقبمسيمبرػؿا،مواظؿشفقعمسؾكم

ماىرياناظصغا موإطرام موتقضريماظؽؾار، ماظغدر،ر مواظـفلمسـ مباظصدق ، مواظعـاؼة مواظعؿؾموايلد، موإؼػاءمسيماظؼقل ،

وضرورةماألغاةمواظصربمواظلؿعمواظطاسة،مواالضؿصادمسيماظلعل،م اظقسد،مواظؼـاسة،موايثمسؾكماىقدموإغؽارماظؾكؾ،

اظيتمتؿكؾؾمسيمدطقرماظــرماىاػؾل.موسيمػذاماٌؼالمدؿمعرضماظـصقصم دؼـقةربموشريػامعـماٌالعحماظوذطرماٌقتمواظؼ

ماألدبقةمعـماظعصرماىاػؾلماظيتمهؿؾمسيمرقاتفامتؾؽماٌعاغلماظلاعقةممسؾكماألدؾقبماظؿقؾقؾل.

 

مادلؼدمة

معـمم مععـك موتعطل مراق مإغلاغل مبشعقر متزور مذيؾة مطؾ مسـ مسؾارة األدب

بأداظقبمذيقؾة،م ععاغلمايقاةماإلغلاغقة،موتـريمجاغؾامعـمجقاغؾفاماظعدؼدة

عـفمواألدبماظعربلمػقمأرضكمعـزظةمسيماآلدابماظعاٌقة،مو .1وبؽؾؿاتمبدؼعة

ؼؤثرمصقفمعـذمضدمماظعصقرمظفمإذمأغفمخزؼـةمضقؿةماظذيمميـؾماألدبماىاػؾلم

وطؾمػذؼـماظػرسنيمعـم وظفمغقسان;مغـرمومذعر.م.عـمحقثماظؾػظمواألدؾقب

األدبماىاػؾلمعقصقرمباٌقضقساتماظعدؼدةمطاظـلقبمواهلفاءمواظقصػموعام

عصرمواىدؼرمباظذطرمأنمبعضامعـمػذهماألسؿالماألدبقةماٌؿداوظةمسيماظ إديمذظؽ.

اىاػؾلمؼؾؿعمسؾكماالواػاتماظدؼـقةماظيتمسينمبفامسيماإلدالممبعده.مصفذهم

م تؾؽماٌالعحماظدؼـقة. اظدرادةممهؾؾمبعضامعـ
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ذالدراداتذالدابؼة

"مهؾقؾقةم درادة:ممصقف اظدؼـقة واظـزسة اظــراىاػؾلظقلتماظدراداتماظؽـريةمسيمعـؾمػذهماٌادةم"

اظعربقةمرشؿمأنمتقجدماٌؼاالتماٌؿعددةمباالواػاتماألخالضقةمسيماظشعرمعؿقصرةمسيماظؾققثماألدبقةم

ماظدؼـقةمسيماألدبم مسيماٌـاضشة مبعضماظؾاحـنيمباًطقاتماإلذياظقة اىاػؾل،موععمذظؽمضدمخطا

مد. مطأعـال م" اىاػؾل، ماظزاويمباظعـقان مسؿران مسؾكماألدبماىاػؾل"عـذر ماإلدالم ملمموظق ،7أثر

اٌظاػرماظدؼـقةمواألخالضقةماظيتمتؿكؾؾمسيمدطقرماظــرماىاػؾل،مواظدطؿقرمربؿدمعؾاذرةمسـم ؼؿقدث

.موملمأجدمأؼةمعؼاظةمعـم3أبقماظػؿقحمسػقػلمباظعـقان"ماالواهماألخالضلمواظرتبقيمسيماألدبماىاػؾل"

مأودمأن ماظدؼـقةمسيماظــرماىاػؾل،مصؾفذا ماظؾاحـقنماٌظاػر أبذلمماٌؼاالتماألدبقةماظيتمغاضشمصقفا

ؿألألمسيمتضصارىمجفديمسيمإخراجماٌظاػرماظدؼـقةمواألخالضقةمعـماظـصقصماظــرؼةماىاػؾقةماظيتم

ماٌصادرماإلدالعقة،ممآعالمأنمتؽقنماظدرادةمعلاػؿةمجدؼدةمسيماألسؿالماألدبقةمعـماظعصرماىاػؾل.

مالـثر

مغـرا مؼــره معؿػرمضةوػقمسيماظؾغةمررحموإظؼاءم،م4اظــرمعشؿؼمعـمغـرماظشلء ،موسيماالصطالحم5أذقاء

.موػقمغقسانم:مغقعمععروفموعؿداولمسيمطالمماظـاسمسـدعام6غقعمعـماألدبمخالمعـماظقزنمواظؼاصقة

مبعض مبعضفؿ مماؼؿقدثقن موعصايفؿ محاجاتفؿ موػذا7سي مماظـقعم، ممؼؼال موغقعمظف ماظعادي. اظــر

متعرضموتـاضش معـظؿة مأصؽارا ماظلمحيؿقى مجقدة موصقاشة ماظــرمبأدؾقبمذيقؾ مؼؼال مصفذا ؾؽ،

ؼؿػرعمإديمصرسنيمعـمخطابةمعامتعؿؿدمسؾكماظؾلانمواظؽالم،موعـمطؿابةمعامتعؿؿدمسؾكمماظػين،ماظذي

مواظؽؿابة.ممواًطابةممػل متعؿؿدمسؾكمماظؼؾؿ ماظؽؾؿاتمأعاممجؿمشػريمعـماإلغلانمعا ضابؾقةمإلظؼاء

ماظؽؿا مأعا موأذػاغفؿ. مسؾكمجذبمأغظارػؿ ماظلاععنيمواظؼدرة بةماظػـقةمصفلمعامهؿقيمسؾكمإرضاء

م8اٌؼاالتمواظردائؾمواظؼصصمموعامإديمذظؽ.

ذالـثراجلاهؾي

عػفقعفم صطؾحمأدبلمعرطبمعـمظػظنيم:ماظــرمواىاػؾل،مأعاماظــرمصؼدمتؾنيعإنماظــرماىاػؾلم

صقؿامضؾؾمعضكماظقضتماظذيم واىاػؾلمعـماىاػؾقةممومػقمادؿمأرؾؼفماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكآغػا،م

مواظـؼاصة ممبؼابؾماظعؾؿ ممبؼابؾماظصربمواألغاة،مظقسماظذيمػق ماىمفمؾماظذيمػق موػذا  ،9اإلدالم.

وأؼضامضدمؼرادمبفذاماىفؾمسدمماظعؾؿمباهللمدؾقاغفموردقظفموذرائعماظدؼـمععماظؿػاخرمباألمغلابم
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 11The Time ofسيماظؾغةماإلنؾقزؼةممعصروظذظؽمؼلؿكمػذاماظم11واألعقالمواٌـاصبموشريمذظؽ.

Ignoranceذ موضدماخؿؾػم. معـمأزعـةمعدؼدة. ماظعربمضؾؾماإلمدالم ماظذيمطاغتمسؾقف ماظعصر وػق

اظؾاحـقنمسيمهدؼدمػذاماظعصر،مصؼالماظؾعضمأغفمحيؿقيمسؾكمعامطانمضؾؾماإلدالممعـمماألوضاتم

ماظؿقدؼدمأخذمبفمطؾمعـمؼؤرخمظؾفزؼرةمضؾؾماإلدالم وباٌؼابؾمطؾمعـمؼدرسم .17واألزعان،موػذا

ماىاػؾلموؼؿعؿؼ ماألدب ماظرأيمسي مبذظؽ مؼقاصؼقن ذال مػذام، مبؼدر ماىاػؾل ماظزعـ مؼؿلعقن وال

ماىاػؾل. ماظشعر مسـف ماظذيمجاءغا مباظزعـ مبؾمؼؽؿػقن مايلـم 13االتلاع، ماٌؤرخمأريد مضال وضد

ماظصدد: مبادماظزؼاتمبفذا مبدأ ماًاعسمؿ"وأغف معـؿصػماظؼرن ماظقؿـقنيمسي ماظعدغاغقنيمسـ ؼالل

 14م".677واغؿفكمبظفقرماإلدالممدـةممظؾؿقالد،

ماظؿارؼخم مسـ ماىاػؾقة ماظــرؼة ماظـصقص موالدقؿا ماىاػؾقة ماألدبقة ماظـصقص مععظؿ ماغدرس وضد

غؽارمبعضماظرواةمإبلؾبمسدمماغؿشارماظؽؿابةمبشؽؾموادعمواسؿؿادماألدباءمسؾكماظرواؼةماظشػقؼة،مو

وأعاماٌصادرماظيتمهدثمسـماىاػؾقةمصفلمطـرية،موأػؿفامم،15اإلدالممعععـمرواؼةمعامؼؿعارضم

مواظروعان،م ماظققغان معـ ماٌؤرخني موطؿب مواالنقؾ، مواظؿقراة ماظؽرؼؿ ماظؼرآن معـ ماظلؿاوؼة اظؽؿب

ماظيتم معـماٌصادر ماظـؾقؼة،موطؿبماظؿارؼخ،موطؿبماألدبماظعاعةموشريػا سصرممدومغتمسيواظلرية

م 16اظؿدوؼـ. ماظذيوأعا ماظػين موايؽؿمماظــر مواظقصاؼا ماًطب مصقشؿؾ ماىاػؾل ماظــر معـ نده

:"وأسؾؿمأنمدائرماظعؾارةمسيمطالمماظعربمإعام (987واألعـالموعامإديمذظؽمطؿامؼؼقلمابـمضداعةم)ت

أنمؼؽقنمعـظقعاموإعامأنمؼؽقنمعــقرا.مواٌـظقممػقماظشعرم،مواٌــقرمػقماظؽالمم...موػقمالمخيؾقم

 17أوماحؿفاجامأومحدؼـا".معـمأنمؼؽقنمخطابة،مأومتردال

ماىاػؾلمزيلة ماظــر موػل18صأضرابم مواظقصاؼا،مم، موايؽؿ، مواألعـال، مواظؼصة، ماًطابة، :

مواظــرماٌلفقعمظؾؽفان.مم

ذاخلطابةذ-أ

موعلفقسة موذيؾمعروغة مبؽؾؿاتمزبؿارة ماظــر ،مواهلدفمم19اًطابةمصـمعـمصـقنماألدب،مضقاعف

ماظعاجؾةم مأعقرحقاتفؿ معـ مؼؿعؾؼ مصقؿا مواٌـاصع ماٌصاحل مإدي مؼرذدػؿ معا مسؾك ماظـاس متشفقع عـفا

باىؿؾماظؼصريةمععماغعداممممتؿازم 71اظؾدائقة،مواًطابةماىاػؾقةمػلمخطابةماىؿفقر 20واآلجؾة.
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وترسرستمصقفا،مموتـعؽسماظؾقؽةماظيتمغشأت 22،اظرتابطمبنيماظػؼرات،موسدمموجقدماظقحدةمسيماظػؽرة

صؽاغتمػـاكمخطابةمبطقظةموصرودقةمهثمبفاماًطؾاءماظـاسمسؾكماظؼؿالمواظـزال،موخطابةمدصاعمأوم

مدالم، مأومصؾحمأو معػاخرة مأوموخطابة مأعاممحؽؿمحيؽؿ، موتؼقىممعـاصرة مزػد معؾؽ،موخطابة أعام

ظقعؼدمبفاممةمغؽاحوخطاب 73تـاديمبفاماظـاسمإديماظرشؾةمسـمزخارفماظدغقاموثقابماآلخرةموغعقؿفا،

موخطابةمعقتمؼمؾؿمصقمػفع،موخطابةموصاؼامؼـصحمبفاماظؽؾارمأبـائفؿمظقلري،ذاظزواجموؼؾاركمبفامصقف

مواظػالح. مسيمدؾقؾماظصالح مصقفؿ، 24بفؿ ماظدسقة موغشر مإثارتفؿ مإدي ماظقدائؾ مأؼلر موطاغتماًطابة

طؾاءمؼلؿعؿؾقنمطـريامعـموطانماً .25وطاغتماألدقاقمواالجؿؿاساتمسيمذاكماظقضتمتلاسدمسؾكمذظؽ

موعـ 26اإلذاراتمسيمخطابفؿ،موؼؿكذونماٌكاصرمبأؼدؼفؿ،موؼعؿؿدونمسؾكماظلققفمواظرعاحموشريػا.

موأطـؿمبـمضسماىاػؾلماظعصرمأذفرخطؾاء بـم وظؾقد سؿرومبـمودفقؾماظؿؿقؿلمصقػلمبـمداسدة

م.اظؾؽريموشريػؿمسؾادمبـموايارثمربقعة

مالؼصةذ-ب

مواضؿصفمؼعينمتؿؾعف،اظؼصةمعشؿؼةمعـماظؼصم ثؿمموععـاهماظؼطع،مثؿمهقلماٌعـكمإديمضصماألثر

مواظؼمصص موأورده، مأسؾؿف ممبعـك: موضمصصام مضصام ماًرب مضص مإدي ماظدالظة مايؽاؼةمممارتؼت ػل

سؾكممواظؼاصمػقماظذيمؼؾنيماظؼصةذ،اٌؼصقصة،مواظؼمصصمذيعمضصة،موػلماظيتمتؾنيمباظؽؿابة

م مؼؿؿؾعمععاغقفا مطأغف متعينماًربموجففا مإذام مصاظؼصة مؼعينموسقؿف. ماظؽالم موتؼصصتم وأظػازفا،

اظذيمؼؿأظػمعـمواضعاتموأحداثمؼؿابعفاماياطلمباٌؾاغلمواٌعاغل،موؼؾقـفامسؾكمآذانماظـاسمثؿم

 .77ؼؼقدوغفامبايػظمواظقسل،موأحقاغامباظؽؿابةمأؼضا

موا مباظقاضعاتماًارجقة معؾقؽا مطان ماىاػؾل ماظعصر مأن مايؼقؼة مطاغوعـ مصؼد متظداخؾقة،

تدورمرحاػاممتؽقنممبقـفؿاماظـزاساتمواظؼؿالمدائؿا،موطاغتمايروبماظعربمؼـقصرونمبنيمعؾؽني

مسـم موأخؾارا محؽاؼاتموضصصام مخيؾػموراءه مطان مذظؽ موطؾ ماألرضماظعربقة، معـ مضطعة مطؾ سي

مب موؼؿلاعر ماظرطؾان مؼؿـاضؾفا مواٌغاعرات مواٌؽقدات مواٌؤاعرات مواظػردان مسيماظؾطقالت ماظـاس فا

ذ28ذباظلفؿ صؽانمسيماىاػؾقةمععؾؿقنمؼعؾؿقنماظـاسمحؽاؼاتماألضدعنيموتارخيفؿ،معـؾماظـضرم.

مظػمأدارريماألوظني،موطانمحيدثماظـاسمسـمردؿؿموإدػـدؼارموعؾقكمصارس.أبـمايارثماظذيم

ونمػؽذامأصقابماظؼصصمطاغقامؼؿكذم79وطذظؽمأصقابماظؽؿبماظذؼـمطاغقامؼروونمأخؾارماألغؾقاء.
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معـماظؼصصمزبؿؾػةمعقضقساتموطاغت.ماٌؿـؼؾةماظؾدومضؾائؾمخقاممعضاربمذباظلفؿماظؾقؾقةمسـد

ذأوماظػرودقةموتارؼخماظؼؾقؾةمموشريػا.ماًراصةمواألدارريماظقسظمواإلرذادمأومأومواٌؿعةماظؿلؾقة

ذاألمثالذذ-ج

،موؼعربمسـم31(Proverbععروفمسيماإلنؾقزؼةم)وماألعـالمذيعماٌـؾموػقمظقنمعـمأظقانماألدب،

ضقلممسؿؾقاتمواضعقة،مصاٌـؾمؼدلمسؾكممثرةمبعدمإديموترذدمسؾكمععـكمسؿقؼ،ميذيؾةمضصريةمهؿق

مظمخر. مبقاغا مأحدػؿا مظقؽقن معشابفة، مبقـفؿا مآخر، مذقئ مسي مضقال ممياثؾ وعـممساتم 31سيمذقئ

األدبمؼقجدمسـدمطؾمم.موػذاماظػـمعـ37األعـالماالخؿصارموضؾةماظؾػظموإصابةماٌعـكموذيالماظؿشؾقف

ماظعرب; مسـد موخباصة مذعقبماظعامل ماظشعر.م33ذعبمعـ معـؾ مطالعفؿ مسي مؼؽقن مإغف وعـم  34إذ

وػـاكم ؼـصحمبفامايؽقؿمٌـمتؾعف.مابةماظقسظـوأحقاغامؼؽقنماٌـؾممبمايؼقؼةمأنمظؽؾمعـؾمحؽاؼة،

ماظؽؿب موعـ مودوغقػا، مواٌؤرخنيماألعـال ماظرواة معـ مطؾري مسدد مذيعفا مضد مػذهممأعـال مسي اٌعروصة

م(،مو"ذيفرةماألعـال"مألبلمم838م-مم774اٌـادؾةم"مطؿابماألعـال"مألبلمسؾقدماظؼادؿمبـمدالمم)

 م(م،مو"اٌلؿؼصكمسيمأعـالماظعرب"مألبلماظؼادؿمجاراهللماظززبشري1115م-مم971ػاللماظعلؽريم)

ععظؿمطؿبماألعـالمعرتؾةممم(موشريػامعـماظؽؿبماٌؤظػةمسيماألعـال.موجيدرمباظذطرمأن1143-م1174)

سؾكمترتقبمايروفماهلفائقة،معـمشريمتػرؼؼمبنيمعامػلمأعـالماظعصرماىاػؾل،موعامػلمأعـالم

مػـاكم ماظؾفؿ ماإلدالم. موبنيمأعـال ماىاػؾقة مبنيمأعـال مؼػرق مصؾذظؽمؼصعبمأن ماإلدالعل. اظعصر

 :مؾؿػرؼؼمبنيماألعـالماىاػؾقةمواألعـالماإلدالعقةررؼؼؿانمظ

م.ؼشؿؾمسؾكمضصةمجاػؾقة،موؼؾينمسؾقفاضدم:أنماٌـؾمم األودي

م35اظرجالماظذؼـمساذقامسيماظعصرماىاػؾل.مإديمواظـاغقةم:مأنماٌـؾمضدمؼـلب

ذاحلذؽذمذذ-د

سؾارةمسـمذيؾةمبؾقغةمزبؿصرة،معـؾماظؿشؾقفمواٌـؾ،موػلمسادةمتصدرممايؽؿمذيعمايؽؿةموػل

عـمورائفاماظـصحمواإلرذادممظؾلاععنيمسيمحنيمأنوػلمتؽقنمجذابةممسـمحؽقؿمذومخربةمساظقة،

م;وػـاكمصرقمبنيماألعـالموايؽؿذ.37وظذظؽمؼؽقنمهلامأثرػاماظؼقيمسيماظـػقسمواألذػانم36واظقسظ،

أعاماألعـالمصفلمالمتؿغريمبؿغريماألزعانموهلامخؾػقاتمتؿضحمععـاػاموعػفقعفامسيماظقاضع.موباٌؼابؾم

مواألزعان.م أنمايؽؿمتؿغريمبؿغريماظظروفمواظؾقؽةمإذمأنماٌعـكماًؾػلمسيمايؽؿةمؼؿؾعماظعصقر
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ؼاربانمسيماظغرضموػؿامؼؿم،واظؿشؾقفمـقؾعمسيمحنيمأنماٌـؾمأضربمإديماظؿؿصايؽؿةمأضربمإديماظقاض

مواظقسظ، مواإلسالم ماظؿـؾقف مايؽؿة موعـ ماإلحؿفاج ماٌـؾ معـ مم38صاٌؼصقد مسيمضانؼػرتوػؿا

مم39 .األدؾقب مأنمذبال موأؼضا موجف. مواًصقصمعـ ماظعؿقم مسالضة متؽقن مبقـفؿا مسيمإذ ايؽؿة

سيمطؾمماٌشفقرةوذبالماٌـؾماألضقالمصؼط.موايؽؿةمذائعةمسيماظؾغاتماظعاٌقةمماألضقالمواألصعال،

معـممواألطـر،مزعـمسؾكماألضؾ مهلؿ محؽؿؿفؿ،مصؽؿؾقا مظقؽؿؾقا وطانمعؾقكماظعربمؼأعرونمايؽؿاء

معلفقسة مطؿابة مبـم41خرباتفؿ موأعقة مزؼد، مسديمبـ ماٌشفقرؼـمسيماىاػؾقة مأبكموعـمايؽؿاء

 41بـمداسدةماإلؼادي.ماظصؾت،موورضةمبـمغقصؾ،موضس

 تلؾؽفانذوالؽاهـاذالـثرادلدجوعذ-ه

مؼأتلمبفماظغدمموػلمصرضةمتزسؿمأغفؿ،ماظؽفانمذيعماظؽاػـ ؼعؾؿقنماظغقبمصقلؽؾفؿماظـاسمخربمعا

مبققتمأصـاعفؿم مخيدم ماظطائػة مػذه مأطـر موطان مأصعاهلؿ، مسي ماىـ مؼلؿـصرون مسيماىاػؾقة وطاغقا

ذؽقغفؿ،مع،مموطاغتماظعربمؼؾفؽقنمإظقفؿممسيمطؾمؿؿؿ،ممصؽاغتمهلؿمعؽاغةمساظقةمسيماجملوأوثاغف

وعـمأذفرمطفانم،م47وأحقاغامطاغقامؼعربونمرمؤؼاماظـاسموأحالعفؿ،موبعضفؿمؼعؿؼدمأغفمؼقحكمإظقفؿ

ل،ممث،مموعـفؿماٌأعقرماياراظذيمأدؾؿمصقؿامبعداظعربمسيماظعصرماىاػؾلمدقادمبـمضاربماظدودلم

ماذؿفر موحقـؽذ ماظعرب. مأطفـ مؼعؿرب مدالعة مسزى مطان مو م مايؿريي، ـاتمبعضماظؽاػمتخـاصر

ماظؽاػـاتم معـ مبـتمزػريموشريػـ مواظزرضاء ماظلعدؼة مواظؽاػـة م مذيماًؾصة، موطاػـة م طاظشعـاء،

موععابدػا،أالئلماظ اظلفعمسيمممكدعقنوطانماظؽفانمواظؽاػـاتمؼلؿ 43طـرػـمؼفنبمأغػلفـمظمهلة

ضالمونمرغقهمبؽالمماظؽفااطالعفؿ،موضدماخؿؾطماألعرمسؾكمبعضمضرؼشمسيمأولمغزولماظؼرآنماظؽرؼؿ،مصؼ

ماظصدد:م متمذمطمرمونم"تعاديمبفذا معما مضمؾمقؾما ـم مطماػم مبمؼمقملم ماياضةم:ممومظما موعـماظقاضحمأنماظؽفانم"(47) .

معـممواظؽاػـاتمطاغتمؼلؿعؿؾـ مطـري مسي ماظرعز مدخؾ مثؿ موعـ ماظؿؽؾؿ، مسـد معؾفؿة طؾؿاتمشاعضة

بؾمدائؿامؼأتقنماٌعاغلمعـمبعقد.موضؾؿامصرحقامأوموضققا،مم،إذمؼؤعـقنمإديمعامؼرؼدونمإمياءم،أضقاهلؿ

ًمدمع،موطالعفؿماٌلفقعم،مسيموضقحمععـكمؼؿؽؾؿقنوطاغقامالم صأظػازفؿمدبدعماظلاععنيموجقػامعـما

مواظلقبمواظؾقؾ مواظرؼاح مباظؽقاطبمواظـفقم مواألميان مواظؾقارممحشدتماألضلام مواألذفار واظصؾح

مإديمذظؽ ماظػاخقريمب44واظطريموعا مضالماٌؤرخمحـا م. دفعماظؽفانم:م"أدؾقبمعلفعمحاصؾمصدد

ذ45."باألضلاممواإلبفام،مموإشرابمحيؿؿؾمأظقاغامعـماظؿأوؼؾ
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ذالوصاواذ-و

مواربم مسؾك موهؿقي ماًطؾة، ممتاثؾ ماظــر معـ مضطعة مسـ مسؾارة موػل موصقة، مذيع اظقصاؼا

مإديمملهاطومسؿؾقة، مجاغبماظقاظد معـ متؽقن مضد ماظقصاؼا موػذه مواظـصائح. مواٌقاسظ مايؽؿ عـؾ

أوالده،مأوعـمجاغبماظقاظدةمإديمأوالدػا،موضدمتصدرمعـمدادةماظؼقمموزسؿائفؿمإديمأسضاءماظؼؾائؾم

دضةماظعؾارةموتؾؿؼلمبايؽؿمواألعـالموتؿؿقزمبم46وطاغتمدائدةمعـذمضدمماىاػؾقة،مموأصرادماظشعقب،

،مإذمؼغؾبمكواٌقدقؼمواإلرـابمباظؿؽرارمواظرتادفمواظؿعؾقؾمألظػازموضصرماىؿؾمواظػؼراتووضقحما

ماٌقدقؼ مظؿأثريه ماظلفع، مسؾكمم.كسؾقفا محيث مصؾعضفا موتـقست، ماظقصاؼا معقضقسات تعددت

مواظؾني مواظشفاسة مواظؽرم مسؾكماظصدقمواظؿضققة مسؾكماإلخالصموبعضفا موبعضفا وإديمم47اظطاسة

ذشريمذظؽمعـماٌـؾمواظؼقؿماظشائعةمآغذاك.

ذالـثرذاجلاهؾييفذـزعاتذالدوـقةذمناذجذمنذال -1

دسامإظقفاماظيتمماظــرماىاػؾلعـماظـزساتماألخالضقةمواظدؼـقةمسيمػـاكمطـريمعـماظـؿاذجماىؾقةم

 .مأودمأنمأذطرمبعضماظـؿاذجماٌرعقضةمسيمػذاماظصدد.ماإلدالممصقؿامبعد

م48.خطبةذقسذبنذداعدةذاإلوادي يفـزعةذالدوـقةذال .أم

مبفاماإلدالمماػؿؿدردماٌالعحمماألخالضقةماظيتم سيمخطؾةمضسمبـمداسدةماإلؼاديممنقذجمجؾلمإن

م:صقفممؼالصم49أغفمأظؼكمخطؾةمعرعقضةمسيمسؽازمحقثصقؿامبعدم

"مأؼفاماظـاس،مامسعقاموسقا،م...مإغفمعـمساشمعات،موعـمعاتمصات،موطؾمعامػقم

م مصأضاعقا؟آت مباٌؼام مأرضقا مؼرجعقن؟ موال مؼذػؾقن ماظـاس مبال معا مترطقاممآت... أم

صـاعقا؟مؼامععشرمإؼاد!مأؼـممثقدموساد؟موأؼـماآلباءمواألجداد؟موأؼـماٌعروفماظذيمملم

إنمهللمدؼـامػقمأرضكمظفموأصضؾمعـمدؼـؽؿماظذيمأغؿؿممؼشؽر،مواظظؾؿماظذيمملمؼمـؽر؟

م51ووؼؾمٌـمخاظػف".تؾعف،ماسؾقف،مصطقبكمٌـمأدرطفمص

،مإذمصقفامذطرمػادممـزسةمأخالضقةمودؼـقةػذهماظؼطعةماٌذطقرةمعـمخطؾةمضسمبـمداسدةمعؾقؽةمب

ماظدؼـم مػق ماإلدالم مبأن موإذسان ماظـعؿ، موتعداد ماظظؾؿ، موإغؽار مباظشؽر، مواػؿؿام مواظؼدر، اظؾذات
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موتـؾقف مذطر مصقفا مأن مإديمذظؽ، مإضاصة موجؾ. ماهللمسز مسـد ماٌكؿار سؾكماظـقابمواىزاءمماٌؼؾقل

مظؾؿعروفمواظعذابمواظعؼابمظؾؿـؽرمطؿامغزلمسؾكماألعؿماظغابرةمعـمسادمومثقدموعامإديمذظؽ.م

ذ51.يفذاخلطبةذلؽعبذبنذلؤيـزعةذالدوـقةذال .بذ

مبفام ماظـاسمسيماظعصرماىاػؾلموؼدسقػؿ مإديماألخالقممإنمطعبمطانمخيطبمأعام وصؾةمايلـة

مطؿامأغفمضال:صقؿامبعد،مماإلدالممعـماألوصافماظيتماػؿؿمبفااألرحاممواألسؿالماًريؼةموشريػام

م...مظقؾمداج ;مواألوظقنمطاآلخرؼـ،مواىؾالمأوتادم،واألرضمعفاد،موغفارمصاج،م"امسعقاموسقا

أومعقؿامغشرم،مصفؾمرأؼؿؿمعـمػؾؽمرجع،موأصؾققامأحقاظؽؿ،مصصؾقامأرحاعؽؿ،مطؾمذظؽمإديمبالء

صلقأتلمم،مومتلؽقامبفموالمتػارضقه،مزؼـقامحرعؽؿموسظؿقه،مواظظـمخالفمعامتؼقظقنم،اظدارمأعاعؽؿ

م57ودقكرجمعـفمغيبمطرؼؿ".،مظفمغؾأمسظقؿ

ماظؼطعةماألدبقةماٌذطقرةمجلدتمبعضماٌالعحماظ مدؼـقةماظيتماػؿؿمبفاماإلدالممصقؿامبعد،إنمػذه

ما ماظؼرآن مسي مبفا ماهللمتعادي ماظيتمأضلؿ ماظعظقؿة ماألذقاء ماظؾقؾمطذطر معـ موأػؿقؿفا مظعظؿؿفا ظؽرؼؿ

اظغاذلمواظـفارماىؾلمواألرضماٌفدمواىؾؾماظقتدموعامإديمذظؽ.موأؼضامػلمترطقزمسؾكماظربموصؾةم

 األرحاممإذمػلموؾبماظربطةمسيماظعؿرمواظرزق.م

 53يفذخطبةذأبيذرالبذـزعةذالدوـقةالذ-ج

صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمماظـيبموأغفمخطبمحنيمزوجمإنمأبامراظبمسؿمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ

مصفلمطاظؿاظل:مهشدمبعضامعـمعالعحمإدالعقة،مرضلماهللمسـفاموخطؾؿفم54خدجيةم

م،موجعؾمظـامبقؿامربفقجاموحرعامآعـا،م"ايؿدمهللماظذيمجعؾـامعـمزرعمإبراػقؿموذرؼةمإمساسقؾ

مؼعدلمبأحدموالم،ثؿمإنمربؿدمبـمسؾدماهللمبـمسؾدماٌطؾبمابـمأخلمعـمالمؼقازنمبأحدمإالمرجقف

وعامم،وهلامصقفمعـؾفا;موظفمسيمخدجيةمرشؾة.مصإنماٌالمزؾمزائؾ،موإنمطانمسيماٌالمضؾم،إالمصضؾف

م55.طانمعـمصداقمصػلمعاظل"

ماألعقر مصقفا م موجدغا ماٌذطقرة مسيمدقاقماًطؾة ماظـظر مأععـا ماٌصادرممدؼـقةاظمإذا اظيتمسـقتمبفا

دؼؼماظـيبمإبراػقؿموذرؼؿف،موبقانمحرعةماظؽعؾة،ماإلدالعقة،طادؿفاللماًطؾةمبؿقؿقدماهلل،موتص
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ما مورضووصػماظـيبمصؾك ماٌال، موزوال مودؾؿ، مسيمماهللمسؾقف مواظصداق مباظزواج، مواظزوجة اظزوج

ماظزواجموشريػامعـماٌالعحماإلدالعقة.

ذيفذخطبةذهاذمذبنذعبدذمـافذدوـقةالذـزعةالذ-د

م ماظعصر معـمأسالم مبارزا معـافمذكصا مبـمسؾد ماظـاسم اىاػؾلطانمػاذؿ وخيطبمأعام

م: صؼالمسيمخطؾؿف 56وؼرذدػؿمإديمعؽارمماألخالق

صاصطـعقاماٌعروفم...مواىقدمدؤددم،مواٌعروفمطـز،مواظصربمزػر،مايؾؿمذرف!م"أؼفاماظـاسم

وحاعقاماًؾقطم،موأطرعقاماىؾقسمؼعؿرمغادؼؽؿ،مودسقاماظػضقلمواغؾؽؿماظلػفاءم،متؽلؾقامايؿد

وإؼاطؿم،موسؾقؽؿممبؽارمماألخالقمصإغفامرصعة،موأغصػقامعـمأغػلؽؿمؼقثؼمبؽؿ،مؼرشبمسيمجقارطؿ

ماظدغقة مواألخالق ماجملد، ماظشرفموتفدم متضع مصإغفا مجرؼرتف، معـ مأػقن ماىاػؾ مغفـفة ،موإن

م57وعؼاممايؾقؿمسظةمٌـماغؿػعمبف".،مورأسماظعشريةمحيؿؾمأثؼاهلا

مع ماذؿؿؾتمسؾكمطـريمعـ ماٌذطقرة ماألدبقة ماظؼطعة مواظصربمػذه مايؾؿ معـ مإدالعقة العحمومشائؾ

واٌعروفمواىقدمواظعؾؿموعامإديمذظؽ.معـماٌعؾقممأنمايؾؿمواظصربمعػؿاحماظـفاحمواظػالحمسيماظدارؼـم

ماألصقلم موعـ مواظػضؾ. ماظلقادة مدؾب مواظلكاء مواىقد مباٌعروف ماإلتقان موطذا مضقاء، واظصرب

متزرموازرةموزرمأخرى.ممأالاٌلؾؿةمسيماإلدالممأنماٌرءمعؤاخذمسؾكمصعؾفمو

ذ خطبةذهانئذبنذقبقصةذالشقبانيالـزعةذالدوـقةذيفذذ-ه

وعـمسظؿاءماظعربمػاغئمبـمضؾقصة،موطانمخيطبمأعامماظـاسموؼشفعفؿمسؾكماألخالقمايؿقدةم

 : ،محقثمأغفمضال58بفاماإلدالممصقؿامبعدماػؿؿاظيتم

مبؽرمػاظؽمععذورمخريمعـمغاجمصرور مععشر مالم ،"ؼا موإنممؼـفلمعـإنمايذر اظؼدر

 ،اظطعـمسيمثغرماظـققرم،ادؿؼؾالماٌقتمخريمعـمادؿدبارهم،اظصربمعـمأدؾابماظظػر

م59.أطرممعـفمسيماألسفازمواظظفقر...م"

أغفمجيبمسؾكماٌرءمأالمم :ػاعة.معـفامدؼـقةاظؼطعةمضدماذؿؿؾتمسؾكمبعضمعـمعالعحموتعاظقؿمػذهم

ؼػرمعـماظؼدرمبؾمسؾقفمأنمؼقاجفماظشدائدمواٌشؼاتمباظصربمواألغاة;مإذمأنماظصربمعػؿاحماظظػرمواظـفاحم
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سيماظدغقامواآلخرة.موعـفا:مأنماٌقتمعـمحؼائؼمايقاةموالؼلؿطقعمأحدمأنمؼػرمعـماٌقتموظقمطانمسيم

متمصادؿؼؾاظفمؼؽقنمخريامعـمأنمؼػرمعـف.بروجمعشقدة.مصإذامطانمطؾمواحدمالبدمأنمؼذوقماٌق

م وصقةذذيذاإلصبعذالعدوانيالـزعةذالدوـقةذذيفذم-و

م: ،مصؼالمظفحقـؿامحضرتفماظقصاةمابـفمأدقدا 61لذوماإلصؾعماظعدواغمأوصك

وإغلمعقصقؽممبامإنمحػظؿفم،موساشمحؿكمدؽؿماظعقشملوػقمح،مإنمأباكمضدمصـكم!مؼامبـك"

مبؾغؿف معا مضقعؽ مبؾغتمسي م، ممسينصاحػظ مظؼقعؽمحيؾقك: مجاغؾؽ مأظـ مؼرصعقك، مهلؿ ،موتقاضع

وأطرممصغارػؿمطؿامتؽرممطؾارػؿم،مؼلقدوكملءوالمتلؿأثرمسؾقفؿمبش،موابلطمهلؿموجفؽمؼطقعقك

وأسـم،موأسززمجارك،مواحؿمحرميؽ،موامسحممباظؽ،مؼؽرعؽمطؾارػؿموؼؽربمسؾكمعقدتؽمصغارػؿ

مبؽ مادؿعان معـ مضقػؽ، موأطرم ماظصرؼ، مسي ماظـفضة مخوأدرع مؼعدوك، مال مأجال مظؽ مصإن وصـم،

 61."صؾذظؽمؼؿؿمدؤددكم;وجفؽمسـمعلأظةمأحدمذقؽا

م مإدالعقةمسيمػذه موتعاظقؿ معالعح معـ مطؾري مسدد ماذؿؿؾتمسؾك مضد ماألدبقة ماظقصاؼا معـ اظؼطعة

داعقةمعـماظؾنيمواظرصؼمواظؿقاضعمورالضةماظقجفمواظرريةمباظصغارمواظؿؽرؼؿمباظؽؾارمواظؿعزؼزمباىريانم

مإديم ماظؿقاضعموظنيموعا مالمؼعطلمظغريمذظؽ.موطذا ذظؽ.مإنماهللمرصقؼمحيبماظرصؼموؼعطلمظؾرصؼمعا

ماظرصؼم مواآلخرة.موإنمعـمتقاضعمهللمرصعفماهلل.موطذا اىاغبمعـمعؼقعاتماظـفاحمواظػالحمسيماظدغقا

ققةمواظرريةمظؾصغارمواظؿؽرؼؿمباظؽؾارمعـمأمسكمعالعحماإلدالمموتعاظقؿف.مضالماظـيبمسؾقفمأصضؾماظؿ

مم67."عـمملمؼرحؿمصغريغاموملمؼؤضرمطؾريغامصؾقسمعـا"م-واظلالم

ماٌؼقعاتمعام مأػؿ معـ مظؾصرؼخ ماظـفضة معلارسة موطذا ماآلخرؼـ معلاسدة مإن مإديمذظؽ، إضاصة

ؼؤػؾماٌرءمظؾؿلاسدةماظرباغقةمواظرضاماإلهلقةمسيماظدارؼـ.مصؾذامضالمسؾقفماظصالةمواظلالم:م"واهللمسيم

م مدام مضال:م"عـمصرجمسـمعلؾؿمطربةمصرجماهللمسـفم63اظعؾدمسيمسقنمأخقف"سقنماظعؾدمعا موأؼضا .

 64طرباتمؼقمماظؼقاعة".

  وصقةذأكثمذبنذصقػييفذذالـزعةذالدوـقةذ-ز

أبـائفموجرياغف،مصؿـمتؾؽماظقصاؼاممأطـؿمبـمصقػلمسيموصقةمػـاكمطـريمعـماظقصاؼاماظيتمأوصكمبفا

مبفاماإلدالممصقؿامبعد:ماػؿؿاظقصقةماآلتقةماظيتمتؿضؿـمطـريامعـماٌالعحماظدؼـقةماظيتم
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ماهلل" مبؿؼقى مأوصقؽؿ ماظرحؿ، موصؾة مايؿؼاء، موغؽاح موإؼاطؿ مضقاع، مووظدػا مشرر مغؽاحفا ،مصإن

واظعادةمأعؾؽمواياجةمععم،مىصإغفامحصقنماظعرب...موآصةماظرأىماهلق،موسؾقؽؿمباًقؾمصأطرعقػا

م65"واظشؿاتةمتعؼبم...،موايلدمداءمظقسمظفمدواءم...احملؾةمخريمعـماظؾغضمععماظغـكم

ضدماذؿؿؾتمػذهماظقصقةماألدبقةماٌذطقرةمسؾكمأسظؿمخؾؼمعـمأخالقمإدالعقةمداعقة،موػقم

أؼضا،مأنممتؼقىماهللموخشقؿف،مصإغفمعـمؼؿؼماهللمجيعؾمظفمزبرجاموؼرزضفمعـمحقثمالحيؿلب.مو

مغؽاحم موسدم ماظرحؿ، مصؾة معـ مػاعة مإدالعقة معالعح مبعضمعـ ماحؿقتمسؾك مضد ماٌذطقرة اظؼطعة

موعامإديمذظؽ.ممواالجؿؾابمعـمايلد،مايؿؼاء،موسدمماتؾاعماهلقىم

 وصقةذزهريذبنذجـابذالؽؾيبيفذالـزعةذالدوـقةذذ-ح

وصقةمزػريماظيتمأوصكمبفامأبـائفمموعـماظقصاؼاماىاػؾقةماٌغرودةمصقفاماظـزسةماألخالضقةمواظدؼـقة

م:محقثمأغفمضال

إؼاطؿمواًقرمسـدماٌصائب،م"ؼامبينم،مضدمطربتمدـمل،...صاحػظقامسينمعامأضقل،موسقه،م

ـممباظربم،موإؼاطؿمأنمتؽقغقامواظؿق طؾمسـدماظـقائب،مصإنمذظؽمداسقةمظؾغؿم،مومشاتةمظعدو،مودقءماظظ

،موظؽـملفمواهللمعامدكرماعرؤمضطمإالمابؿؾرؼـ،مصإغباألحداثمعغرتمؼـ،موهلامآعـني،موعـفامداخ

م66ادؿعػقامعـفا،موتقضمعقػا;مصإمناماإلغلانمسيماظدغقامشرض...م"م

،ماظيتمضدماذؿؿؾتمسيماظقصقةماٌذطقرةمػقمسدمماًقفمسـدماظشدائدممدؼـقةاظمـزساتعـماظ

موايذر مايقطة معع مواٌصائب ماظقضائع مسـد متعادي ماهلل مسؾك ماظؿقطؾ موحؼ باظقدائؾممواألخذ،

طؾمسـدماٌصائب،موػقمتركمطؾمسؾكماهللمصفقمحلؾف.موالجيقزماظؿقظؾؿكؾصمعـفا.مصإغفمعـمؼؿقطؾم

مثؿم مأوال ماىؿؾ مبربط مأعر مودؾؿ ماظـيبمصؾكماهللمسؾقف مصإن ماظقدائؾ، مأخذ مسؾكماهللمبدون ذلء

مسؾكماهللمتعادي ماظض67تػقؼضف ماٌذطقرة مدؾطتماظقصقة مضد معا موعـمعالعحمإدالعقة مػقم. مسؾقفا قء

 زـ أغامسـد"سيمايدؼثماظؼمددلممحلـماظظـمباهللمتعاديموسدممدقءماظظـمععف،مصإنماهللمتعاديمؼؼقل

مإذنمصؿـمتقطؾمسؾكماهللمتعاديمحؼماظؿقطؾمصإغفمتعاديمؼؽقنمععفموجيعؾمظفمزبرجام68."بل سؾدي

معـمحقثمالمحيؿلب.مموؼرزضف

 م
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 وصقةذحصنذبنذحذوػةيفذذالـزعةذالدوـقة–ط

وصقةمحصـمبـمحذؼػة،محقثمأغفم واظدؼـقة األخالضقة اظـصائحماىاػؾقةماظيتمتؿضؿـماظـزسةعـمو

 : خطابامهلؿمصؼالبعضامعـماألعقرماظيتماػؿؿمبفاماإلدالمممصقؿامبعد،ممبينمبدر أوصك

م،موالمدباظػقامصقؿاماجؿؿعقامسؾقف،مصقؾقامضقعؽؿمبأذيؾمأخالضؽؿأامسعقامعينمعامأوصقؽؿم...مو"

صإغفمالمخريمسيماظؽذبم،موإذامحادثؿؿمصاربعقامثؿمضقظقاماظصدق،مؼزريمباظرئقسماٌطاعمصإنماًالف

م69"صإغلمبذظؽمطـتمأشؾبماظـاسم...،م...وأسزواماظؽؾريمباظؽرب

مؼفؿؿمبفمإنم معـماظقصقةمضدمرطزتمسؾكماظؿقؾلمباألخالقماظؽرمية،موػقمعـمأػؿمعا اظؼطعةماٌذطقرة

ايلـ.مواهللمدؾقاغفمتعاديمضدمأردؾمردقظفمباًؾؼمايلـماظرصقعمإذماإلدالم،مصؾذامضقؾماظدؼـماًؾؼم

م"وإغؽمظعؾكمخؾؼمسظقؿ" مضال معؽارمم(4:)اظؼؾؿأغف م"بعـتمألمتؿ مضال: مواظلالم ماظصالة مواظـيبمسؾقف .

مأنمم.71األخالق" مإذ ماظؽذب; مسـ مواظؾعد مباظصدق ماالػؿؿام مسؾك ماٌذطقرة ماذؿؿؾتماظقصقة مضد وأؼضا

ناحممععماظؽذب،مصاظصدقمصالحمواظؽذبمخلرانممـموعقثققمباظصدقمواظعػافموالاظصالحمواظػالحمضاع

وػالك.مواظصدقمعـمأػؿمعالعحموأخالقمإدالعقة،موطذاماظصدقمعـماإلميانمواظؽذبمعـمسالعاتماظـػاقم

مواظؽػران.مصاهللمتعاديمحيبماظصدقمواظصادضنيموالمحيبماظؽذبمواظؽاذبني.م

ذلؾؽفانذالـثرادلدجوعالـزعةذالدوـقةذيفذ-ي

م موطان ماىاػؾل ماألدب معـ مرائع مصرع مظؾؽفان ماٌلفقع ماظــر ماظصدسي مطؾقب مبـ طاػـامذاصع

ؼالمػؾم،مصإالمعؾؽمشلانم،ضالمالم؟عؾؽامؼقازيمعؾؽلمرىتؾعمػؾمتمذاتمؼقممضالمظفم71عشفقرا،

 : ؟مصأجابممتؽفـامباظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿموعؾقـامأوصاصفودمعؾؽامؼزؼدمسؾقفم

;موصضؾتمأعؿفمسيماظلػقرمؼػرجماظظؾؿمباظـقرم،ووصػمسيماظزبقر،مورائدمباظؼفقر،مأجدهمظؾارمعربور"

 77"....أريدماظـيبمرقبكمألعؿفمحنيمجيقئمأحدمبينمظؤيم

ماظــرماٌذطقرمسؾكمبعضمعـمعالعحم م ػاعةموػقمبقانمصضؾماظـيبمصؾكماهللممدؼـقةضدماذؿؿؾمػذا

أنماظـيبممسؾقفمأصضؾماظلالممػقمبارمعربورمودقدممقفسؾقفمودؾؿموأوصاصفموعامإديمذظؽ.مصؼدمذطرمص
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مطانمعـمعفؿاتماظـيبمسؾقفم موضد مسيماظزبقر،موأعؿفمػلمأصضؾماألعؿ. عطاع،معـمذطرتمأوصاصف

 غقرمسؾادةمربماظعؾاد.مإديممعؾاداظصالةمواظلالممإخراجماظـاسمعـمزؾؿاتمسؾادةماظ

ممؼالذدبقعذبنذاحلرثالـزعةذالدوـقةذيفذذ-أ

،م73ذفرتفمسيماظعؾؿموايؽؿةمذاستسيماىاػؾقةمواظعربممطانمدؾقعمبـمايرثمعـمأصصحمصصقاء

م:خطابامٌؾؽمسفدهمموطانمطالعفمؼرذدماظلاععنيمإديماظصالحمواظػالح،محقثمأغفمضال

م74"....وايلدماظؽاعـمػقماظداءماظؾارـمم...ئفاماألداةماظعالتمالمتربم"أؼفاماٌؾؽمإنمسداوةمبين

اظيتمضدمذطرتمسيماظؼطعةماٌذطقرةمػقماجؿـابمايلدمواظؾغضماظذيمػقماظداءمماظدؼـقةمعـماٌالعح

:م"إؼاطؿموايلد;مصإنمايلدممطؾقعةماظؾشرؼة.موضدمضالماظـيبمسؾقفماظصالةمواظلالماظاظؾارينمسيم

متأطؾماظـار ماإلغلانمؼلؾبمايؼدمم75.ايطب"مؼأطؾمايلـاتمطؿا صايلدمداءمبارينمسيمجلؿ

 واظؾغضمسيماجملؿؿعماظؾشريموؼفددمطقانماجملؿؿعموؼقصؾفمإديمضطقعةموصراق.م

مأمثالذالعربذاجلاهؾقةالـزعةذالدوـقةذيفذ-ب

م:م،موبعضمعـفامطؿامؼؾلاألخالضقةمواظدؼـقةضؿـماألعقرمؿػـاكمأعـالمسدؼدةمعـماألدبماىاػؾلمت

م مأخقف" معمرآة مإظقؽم،األخم ـم مؼمقلم ـم موإنمحرمصم،أمحلم مرزضمف ماٌرءم متمرحمؿ،مالمؼعدو اًؿرمم،مارحؿ

مذرم مطؾم ماظزمغاءم،عمػؿاحم مرمضمقةم مؼمـػمدم،اظغمـاءم مال معالم ماظغمـمكمشمـمكماظـػسم،اظؼـاسة مأمجؾممم،خقمرم ظؽؾ

أمومثؼممم،قؿةممطؾممإغلانممعامؼمقلمـضم،ظؽؾمدمرممعلؿقمدمعم،ظؽؾمغؾإممعملؿؼمرم،ظؽؾمسؿؾممثقابم،طؿاب

ماظؿؼقى مطؾؿةم ماىمـقنم،اظعمرى معـ مذمعؾةم ماظشؾابم مطػاسمؾمف، ماًري مسؾك محمؾائؾممم،اظدمالم اظـلاءم

ـممتمدانم،اظشقطان طػكممم-طػكمباٌرءممطذباممأنمؼمقدمثمبؽؾمعامدمؿع،مضقمدواماظـمعمؿممباظشؽرم،مطؿامتمدؼ

ـممأمعمفم،ؾمعامدمؿعباٌرءممطذباممأنمؼمقدمثمبؽ م76."اظشؼلممعمـمذمؼملممسيمبط

مداعقةمطؿامػقمزاػرمسيماألعـؾةماٌذطقرةمأخالضقةمإنمأعـالماظعربماىاػؾقةمعؾقؽةممبالعحموتعاظقؿ

.مصذطرمسيماألعـالماٌذطقرةمسددماظيتموجدغاػامسيماآلؼاتماظؼرآغقةموسيماألحادؼثماظـؾقؼةمصقؿامبعد

أنماألعـالممإديمعـماألخقةمواإلحلانمإديماآلخرؼـمواظرريةمإظقفؿ.موباإلضاصةمدؼـقةطؾريمعـمعالعحم
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واظؼـاسةمواظعاضؾةمواظؿؼقىمواظؿشفقعمسؾكماًريمواظشؽر،مممذطقرةمضدمدؾطتماظضقءمسؾكمماظؼدراٌ

مواظؿقدؼثمبؽؾمعاممسعمإذمأغفمؼصريمإديماظؽذب.ممموطذامسؾكمايذرمعـماًؿرمواظغـاء

محؽمذالعربذيفالـزعةذالدوـقةذذ-ج

;مغزساتمأخالضقةإنمحؽؿماظعربمعشفقرةموعؿداوظةمبنيماظـاسمعـذمضدمماظعصقر،موبعضفامؼؿضؿـم

طؿامغرىمسيماظؽالمماآلتل:"عصارعماظرجالمهتمبروقماظطؿع،مطؾؿماظؾلانمأغؽكمعـمطؾؿماظلـان،م

م77ربمسفؾةمتفبمرؼـا،ماظؿقبةمتغلؾمايقبة،مأولمايزمماٌشقرة،مربمعؾقممالذغبمظف".

،معـفا:مجراحاتمأخالضقةمودؼـقةاظؼطعةماٌذطقرةمعـمحؽؿماظعربماذؿؿؾتمسؾكمبعضمعـمعالعحم

ماظؾلانمأذدمعـمجراحاتماظلـان;مإذمأنمجراحاتماظلـانمرمبامتشػلموظؽـمجراحاتماظؾلانمال

تشػلمبؾمتؾؼكمرقلماظدػر.موعـفا:ماظعفؾةمالمتأتلمإالماًزيمواظـداعةمظصاحؾفاموطذامأغفامعـم

"اظؿأغلمعـماهللموماظعفؾةممنمطؿاموردمسيمايدؼث،مضالمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم:اظشقطا

ماظؿمقمبمةممسمؾمكم:ماظؿقبةممتققماظذغقبمواًطاؼا،مطؿامضالماهللمتعادي:م"م.موعـفا78عـماظشقطان" إمغمؿما

مضم ـم معم مؼمؿمقبمقنم مثمؿم مبمفمفماظمةم ماظلمقءم مؼمعمؿمؾمقنم ـم مظمؾمذمؼ ماظؾمفم مسمؾمقمفمؿم ماظؾمفم مؼمؿمقبم مصمأموظمؽمؽم ماظـلاء:م...رمؼبم ("

مالممذمغمبممظمفم17 ـم ماظذمغمبممطمؿم ـم وعـفامم79".(.مموطذظؽمضالمردقظـامصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم"اظؿمائمبممعم

م(.م159:)آلمسؿران:م"ومذماومرمػمؿممصملماظمأمعمرم"بفاماإلدالممحقثمضالماهللمتعاديماػؿؿاػؿؿامماٌشقرةمطؿام

 خامتةذالبحث

م:سيماًؿاممغلفؾمأبرزماظـؿائجماظيتمتقصؾـامإظقفامخاللمػذهماظدرادةو

 مواألعـال،م مواظؼصة، ماًطابة، مبشؽؾ ماظعربل ماألدب مطؿب مسي معؿقصر ماىاػؾل ماظــر إن

اظعربلمسيممــروايؽؿ،مواظقصاؼا،مواظــرماٌلفقعمظؾؽفان،موإنمطانمسددهمأضؾممباظـلؾةمإديماظ

 اظعصقرماألخرى.م

 اىاػؾلمعقجزمسيماظعؾارة،موظؽـفمؼؿضؿـماٌعاغلماظعؿقؼة،مصؽأغفمخزؼـةمعـماظؾغة،ممواظــر

 وثروةمعـماظؿعؾريماىؿقؾ.

 واًؾؼماظؾشري.مظـؿقذجمظألدبماظػطريماظذيمضدماغعؽسمسيماظػؽرماإلغلاغلموإغف 
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 باهللمواظؿصدؼؼمباألغؾقاءموالمدقؿامبإبراػقؿممسـماإلميانم وإغفمميـؾماٌالعحماإلدالعقةمسيمتعؾريه

مو ماهللموخشقؿف مبؿؼقى مواالػؿؿام مباآلخرة، مواالسؿؼاد مردقال مربؿد مباهللوبعـة ماظظـ محلـ

 واظؿقبةمواظصدقم.

 وطؿامأغفمحيؿقيماظؿقذؼرمعـماألسؿالماظلقؽة،مأعـالمطػرانمغعؿماهلل،موتأذؼةماظـاس،مواظػكرم

 بموايلدمواظؽذبموشريػامعـماألخالقماظذعقؿة.واظلؾامظباٌالمواألغلاب،مواظغق

 واٌعاعؾةماإلدالعقةمطرضاماظرجؾمواٌرأةم وطذظؽمؼعربمسـماألسؿالمايلـةممواألخالقمايؿقدة

 ،مواالػؿؿاممحبؼماىقارمواظضققف،واظرضامباٌقجقدواظؼـاسةم سيماظزواج،مواظصداقمباظزواج

مواظرصؼ مواظؿقاضع مواىقد، موايؾؿ م ماظعؾؿ، مواٌلاسدةمموحصقل مظؾؽؾار، مواظؿؽرؼؿ باظصغار

 اظيتمجلدػاماظــرماىاػؾل.مدؼـقةاحملؿاجنيموشريػامعـماٌالعحماظ

م

م

م

م

م

م
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مباظػكار;ماظؾغداديم،مذفابماظدؼـممأ مؼاضقتمبـمسؾدماهلل،ممبقبعضا ،م،مدارمصادر،مبريوتمعجمذالبؾدانسؾدماهللم

ماظرابع،مص1977 ماجملؾد مدـةمم-147م-م،م ماظػقؾمخبؿسمسشرة مبعدمسام مأدقاقماظعرب،مادبذتمدقضا وػلمأسظؿ

م.533-،مصم7م-اظؿقنلم،ماظدطؿقرمربؿدم،ماٌصدرماظلابؼ،مجم-هم179م(موبؼقتمسيماإلدالممإديمدـةم541)

م.86-85م-،ممصم7م-،ممم،طم1991دارماظقدامم،مبريوتم،روائعذمنذذاألدبذالعربيذؿمصاحلمعـاعم،مماظدطؿقرمػا .51
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م(معـمضرؼش،معـمسدغان،مطانمسظقؿماظؼدرمسـدماظعرب،محؿكمأرخقاممبقتفم454م-ػقمطعبمبـمظؤيمبـمشاظبم)..... .51

"مصؽاغتمضرؼشموؿؿعمإظقفمصقف،مإديمسامماظػقؾ،موػقمأولمعـمدـماالجؿؿاعمؼقمماىؿعة،موطانمامسفم"مؼقمماظعروبة

م.37م-اجملؾدماًاعسم،مصم،صقكطؾفؿموؼعظفؿم:ماىؾقريم،مطاعؾمدؾؿانم،ماٌصدرماظلابؼ

م.73-،مصم1-،ماٌؽؿؾةماظعؾؿقة،مبريوت،مجمجفرةذخطبذالعربأريدمزطلمصػقت،م .57

ػقمأبقمراظبمبـمسؾدماٌطؾبماهلامشلمسؿمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿماذؿفرمبؽـقؿفموامسفمسؾدمعـافمسؾكم .53

،مدارماىقؾم،ماإلصابةذيفذمتققزذالصحابةاٌشفقر،موظدمضؾؾماظـيبمخبؿسموثالثنيمدـةماظعلؼالغلم،مأريدمبـمسؾل،م

 .م735م-،مص7م-مم،مج1997بريوتم،م

كماهللمسؾقفمودؾؿموأوملماعرأةمعاتتمعـمغلائف،موظدتمسيمعؽةمضؾؾمسامماظػقؾمخبؿسمسشرةمإغفامأوملمزوجاتماظـيبمصؾ .54

بقمأدـةمتؼرؼؾا.موعاتتمسيماظلـةماظعاذرةمعـماظـؾقة،موهلاممزيسمودؿقنمدـةمسؾكمأذفرماألضقال;ماٌصريمربؿقدم

م.71-16م-،مص7111،معؽؿؾةماظصػا،مماظؼاػرة،ماظطؾعةماألودي،مزوجاتذالردولذأمفاتذادلؤمـنيسؿار،م

،م1م-،مج1987مدعشؼ،ماظطؾعةماألودي،م–اظػؽرمم،مدارصبحذاألعشىذيفذصـاعةذاإلنشااظؼؾؼشـدي،مأريدمبـمسؾل،م .55

م.756م-ص

اظؿؿقؿل،مسؾدماهللمم-إغفمأبمجدماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمامسفمسؿروموطانمعـمسظؿاءماظعرب،معاتمبغزةمعـمأرضماظشامم .56

مم.18م-،مص1-،مج1-،مطم1997دارماظػققاء،مدعشؼ،ممىذاهللذعؾقهذودؾم،خمتصرذدريةذالردولذصؾبـمربؿد،م

م.75-،مص1-أريدمزطلمصػقت،ماٌصدرماظلابؼ،مج .57

م.73م–اظزؼات،ماٌصدرماظلابؼ،مصم .58

-م،مج1978ػـم1398،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مبريوت،مماألماليذيفذلغةذالعرباظؾغدادي،مأبقمسؾلمإمساسقؾمبـماظؼاظل،م .59

م.171م-،مص1

طانمعـمحؽامماظعرب،موامسفمحرثانمبـمربرثمبـمايارثماظقشؽريماظعدواغل،مظؼبمبذيماإلصؾعمألنمحقةمغفشؿفم .61

،مدارماظلاضل،مبريوت،ممادلػصلذيفذتاروخذالعربذقبلذاإلدالمسؾكمإصؾعفمصشؾت،مصلؿلمبذظؽ،مسؾل،ماظدطؿقرمجقاد،م

م.49م-صم18م-،ممجم4-،مطم7111

م.171-أريدمزطلمصػقت،ماٌصدرماظلابؼ،مص .61

،م1-،مجم1-م،مط1991،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مبريوت،مادلدتدركذعؾىذالصحقحنياهلل،مماظـقلابقري،مربؿدمبـمسؾد .67

م.719،مرضؿمايدؼثم:مم131مم-ص

رضؿممم797م-،مص7م-،مجممم1993،معؤدلةماظرداظة،مبريوت،مط،مصحقحذابنذحباناظؾليت،م:مربؿدمبـمحؾان،م .63

م.534مايدؼثم:

،مرضؿمايدؼثم:مم318م–،مصم4م-مم،مجم1991بريوتم،مطم،مم–،مدارماظؽؿبماظعؾؿقةمىالدـنذالؽرباظـلائل،مم .64

ذ.7786

م.133-أريدمزطلمصػقت،ماٌصدرماظلابؼ،مص .65
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م.74م–اظزؼات،ماٌصدرماظلابؼ،مصم .66

سـمجعػرمبـمسؿرومبـمأعقةمسـمأبقف،ممضالم:مضالمرجؾمظؾـيبمصؾكماهللمػـاكمحدؼثمعشفقرمعرويمسيمػذاماظصددم:م .67

،م7م-،مجمادلصدرذالدابقسؾقفمومدؾؿم:مأردؾمغاضيتموأتقطؾ؟مضالم:م)ماسؼؾفاموتقطؾم(;ماظؾليت،م:مربؿدمبـمحؾان،م

م.731رضؿمايدؼثم:ممم511م-ص

مم6م–مم،مجمم1987،مم3م-ريوت،مطم،مدارمابـمطـري،ماظقؿاعة،ممبصحقحذالبخارياظؾكاري،مربؿدمبـمإمساسقؾ،م .68

م.6971،مرضؿمايدؼثم:ممم7694م–صم

م.179-،مصم1-اٌصدرماظلابؼ،مجمأريدمزطلمصػقت، .69

،مرضؿمم671مم-،مص7-،مجم1-اٌصدرماظلابؼ،ممطم،ادلدتدركذعؾىذالصحقحنياظـقلابقري،مربؿدمبـمسؾداهلل،م .71

ذ.4771ايدؼثم:م

مم.479م-،مص1م-،مج1م-مم،مط1417،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مبريوت،متاروخذاألممذوادلؾوكاظطربي،مربؿدمؼـمجرؼر،م .71

م-،مص1-ه،مجم1415،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،،مبريوت،مالؽاملذيفذالتاروخاظشقؾاغل،مأبقمايلـمسؾلمبـمأبلماظؽرم،مم .77

م.377

م.411م-صم16م-سؾل،ماظدطؿقرمجقاد،ماٌصدرماظلابؼمج .73

-م،مج1978ػـم1398،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مبريوت،ممذلغةذالعرباألماليذيفاظؾغدادي،مأبقمسؾلمإمساسقؾمبـماظؼاظل،م .74

م.97-،مص1

م-عطؾعةماٌالحمم-،معؽؿؾةمايؾقاغلمجامعذاألصولذيفذأحادوثذالردولابـماألثري،مماٌؾاركمبـمربؿدماىزري،مم .75

م.1963،مرضؿمايدؼثم:مم675م–،مصم3م-،مجم1-مم،مطمم1971عؽؿؾةمدارماظؾقان،مم

م-ػـم1471ظؾـانم،مم،مدارمإحقاءماظرتاثماظعربل،مبريوت،العؼدذالػروددبـمسؾدمربف،مريدمبـمربؿأاألغدظلل،م .76

م.71-18-،مص3م-م،مج1999

م.73–اظزؼات،ماٌصدرماظلابؼ،مصم .77

،مرضؿمم747م-،مصم7م-،مج1م-،مد1984م،مدارماٌأعقنمظؾرتاث،مدعشؼ،مدـدذأبيذوعؾىأبقمؼعؾكممأريدمبـمسؾل،م .78

م.4756ايدؼثم:م

،م154م-،مص11م-ػـم،مجم1344،م1م-،محقدرمآباد،ماهلـد،مطالؽربىالدـنذاظؾقفؼل،مأبقمبؽرمأريدمبـمايلني،م .79

 .71171رضؿمايدؼث:م


