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مضاميه المماومة فی ديىان «جرادات البذريه» للشاػر ابه البذريه
تاریخ الَصَل69/4/23 :

فارٍق ًعوتي

*

تاریخ القبَل69/10/13 :

ّ
الملخص
ثٓحطٔىُىب ئلسٓتٕ لٙتجٕمٓ /أوُّب تؤثٓ الؿِّٕبوٕ (اثه الجحطٔه)
مم٘ب ال ضٔتٓ فٍٕ أنّ الػحًِ اإلسالمّٕ٘ فٓ المىكمّ تسلّ يلیٓ الیًيٓ اإلسیالمٓ يالطیًًض
ثبلحطّٔ٘ للطًًة ياستًسازَم للًلیًف أمیب الهلیم يالیجكصي ثٕیسٓ أنّ الطیًطار األ یطاض
ٔٔسبوسين ضًجُم المؿكُس فٓ شله المًلف الطزٕى ئتُّمًن ىّب الًیطة ثیؤوُّم أزاِ
يلًُت ثؤٔسْ السيل الغطثّٕ٘ ٔمًزين المزتمى وحً الٕؤس ئُٕ٘ئًوُم لمجًل الصلّ يالُیًاني
انّ َصٌ الممبلّ يفمبً يلٓ مىُذ الًغفٓ -التحلٕلٓ لبمتٕ يلٓ استرطاد مهبَط الممبيمیّ
فٓ زًٔان «رطا بت الجحطٔه» للطبيط الجحطٔىٓ المىىّٓ ثی «اثه الجحطٔه» ييغیلتٕ الیٓ
أنّ االذتىبق ياالستجساز الحبوم فٓ الجحطٔه يالهلم فٓ المزتمى ،وبن مه أَم٘ الًًامی
الطئٕسّٕ٘ لجطيظ مهبَط الممبيمّ فٓ َصا السًٔاني يلػب ت الیسًٔان مىیبَذ متًیس٘زِ فیٓ
سب ّ الممبيمّ يالػمًز أمب آل الرلٕفّ ،مىُب السرطّٔ٘ الالشيّ المًرُّ٘ الٓ َصٌ الًبئلّ،
يتًنٕف األسبلٕت الجالغّٕ٘ الجسًّٔ لتػًٔط زيًتٍ الٓ الحطّٔ٘ ياالستمالل يالریالظ میه
مربلت سلكّ الهبلمٕهي ٔطٕطُ الطبيط فٓ زًٔاوٍ الٓ الخًضِ اإلسالمّٕ٘ فٓ أیطان ئفتریط
ثُب ئًتجطَب حًضِ مجبضوّ للمؿبر يلٓ الكغٕبن يالهلم فٓ الًبلمي
الکلمات الذليلية :أزة الممبيمّ ،الطًط الجحطٔىٓ المًبغط ،رطا بت الجحطٔهي
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ّ
الممذمة ومىهج البذث
أزة الممبيمّ ًٔٔتجط ؾمه األزة المٔلتع يالسٕبسٓ الصْ ًٔٔج٘ط يه رًُز ضًتٍ تًطّؼ
لُزً ٍ يسىطٍّْ أي حمبفٍّٓ ئطٕطُ الٓ تؿحٕبتٍ يوفب یٍ يمهلًمٕ٘تیٍ يَیً ًٔٔیبوٓ الحطمیبن
يالمتبيت فٓ َصا الكطٔكي ًٔتمس الجًؽ أنّ أزة الممبيمّ الًطثٓ استلُم ر ّ فحیًاٌ میه
مػبئت الطًت الفلسكٕىٓ يغمًزَم أمب يسيَ٘م الػًُٕوٓ ،يلىه َصا الىیًو میه األزة
ال ٔىحػطُ ثفلسكٕه يالممبيمّ فُٕب ،ث «ٔٔكلك يلٓ رمٕى االوتبربت األزثٕ٘یّ التیٓ تىطیؤ
ف وبالذتىیبق ،ياالسیتجساز الیساذلٓ ،يفمیسان الحٔطٔ٘یبت الفطزٔ٘یّ يالزمبيٕ٘یّ،
وتٕزّ نطي ٚ
يالاللبوًوّٕ٘ ،يا تالل األضاؾٓ يوُت الخطيات الًقىٕ٘یّ يالمًمٕ٘یّ ييي»( سیب پیًض ي یبرجٓ،
)722-727 :7931ي فؤزة الممبيمّ َیً أزة الػیطذّ الطیزبيّ ثًریٍ الهیبلم ،يغیٕحّ
المهلً ثًرٍ الغبغت المستجس٘ٔ ،سيً أثىبر األمّ٘ لىجص المصلّّ يه أيىبق يجبز اهللي
يالطًط مه أوخط األرىبس األزثّٕ لسضًِ يلٓ تزلّٓ الفً الممبي فًُ ضسًل السفبو يیه
األضؼ ياوسبوُبي ٔمًل لمٓ سبلم( )17 : 2177ثؤنّ «و ّ ضًطٍ رمٕ ًَ حیًضِ مٕمٕ٘یّ،
يو ّ حًضِ مٕمّٕ٘ َٓ ضًط رمٕ ٌي لصله مى اوسالو و ّ حًضٍِ ٔىسلى الطّیًط ،يفیٓ اویسالو
الطًّط ٔرتلف المطّ ثبلحلً ،ئریتلف الغیجُّ ثبلسیمٕه»ي ييلیٓ َیصا األسیبس ویبن للطیًط
يالحطوّ ياللّ يحٕمّ ،ياوًىبس َصا فٓ الطًط الًطثٓ ویبن أنُیط يأغیسق يویطْ ثًؾیً ٍ
مًبلمٍ فٓ الطًط الزبَلٓ لج اإلسال « ،يثبلتحسٔس ٔطتجف اضتجبقیبً يحٕمیبً ثحٕیبِ الطیًطار
الػًبلٕه الّصٔه تمطّزيا يلٓ مزتمًبتُم المجلّٕ٘ يآحطيا الًٕصٓ ثًٕیساً يیه محیٕف المجٕلیّ
يذبضد اقبضَب ،يوبوًا ٔىتعيًن مًلُم ثمًِ٘ سال ُم ،ضافؿٕه وبفّّ أضىبل الهّلیم يالمُیط
يالصلّ يالمُبوّ التٓ وبوًا ٔتًطّؾًن لُب فٓ شله المحٕفي فبلطًّط ن ّ مٔطافمبً للمس٘ الخیًضْ
مٔىص تله الفتطِ ي تّٓ يػطوب الیطّاَه ،يلىیه المًالیف الخًضٔ٘یّ ترتلیف ثیبذتالف العمیبن
يالمىبن مه ٕج الًسٕلّ ينطيف المط لّ المًبغطِ لُیب ،ييفمیبً للطیطيـ المٔحیس٘زِ لُیب
تبضٔرٕ٘بً»(الؿطغب )791 :2111 ،ي
وبوت طوّ الجحطٔه ا سْ الحطوبت التٓ اوسلًت أذٕطاً فٓ الًبلم الًطثیٓ ي«أنّ حیًضِ
الطًت الجحطٔىٓ المسلم ،لم تىه سح ًب مه فیطا ٌٍ ييلٕیس السیبيّ ،ثی َیٓ ؾیمه مسیبض
تبضٔرٓ للػحًِ اإلسالمّٕ يرس فٓ الهطيف الحبلّٕ فطغیًّ مىبسیجًّ للهُیًض»(ذیسايضزْ،
)711 :7931ي ييلٓ َصا األسبس ،وبن الطًط الجحطٔىٓ ضًطاً ٕ٘بً يوطیكبً ثحٕیجُ «ٔىیبثٕى
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ضًبضات الحطوّ مىٍ يوصله ٔىجى ًَ میه ضیًبضات الحطویّ وخٕیط ًا میب يَىیصا ياللتُمیب
متمبثلّ يمئحّطِ»(قبَطْ وٕب يآذطين)71 :7932 ،ي فُصٌ الحطوّ وبوت طوًّ امتیعد فُٕیب
ضي المٔمبيمّ يضي الػحًِ اإلسالمّٕ مٔتعامىبً يمه أر شله لس أغجح أزة المٔمبيمّ فیٓ
الجحطٔه أزثبً مٔلتعمبً لًٔ٘بًي فٕلًت الطًطار الجحطٔىٓ زيضَیم الیًايٓ فیٓ تحیطٔؽ ضیًجُم
المٔؿكُس الصْ ٔٔحبضة ألر ٔطٔ٘تٍ المفمًزِي انّ َصٌ السضاسّ َٓ مٔحبيلیّ إللمیبر الؿیًر
يلٓ ضًط الممبيمّ فٓ األزة الجحطٔىٓ المًٔبغط مه ذالل ضًط الطبيط الجحطٔىیٓ المىىّیٓ
ثبثه الجحطٔه ،يلٓ ايتجبض أوٍّ يا سٗ میه أَیم٘ المتمیطّزٔه السٕبسیٕٕه ،ييلیٓ أنّ أضیًبضٌ
يلػبئسٌ وجتتٕ فٓ ن ّ نطيف ٚذبغّ٘ ياضتجكت ثتزطثّ ذبغّ٘ يَٓ تزطثیّ الخیًضِ ي طویّ
الطًت الجحطٔىٓ وحً الًعِّ يالتحطّضي
يأم٘ب المىُذ المتّجى فٓ َصا الممبل فًُ المىُذ الًغفٓ -التحلٕلٓ الصْ ًٔىٓ ثمىً٘وبت
ع مٔخٕیط يَیبزف ،ومیب ايتمیس المیىُذ االسیتمطائٓ
ن الیى ٘
ع المًؾًيّٕ٘ ،يلٓ ايتجبض أ ّ
الى ٘
التحلٕلٓ فٓ ضط الىػًظ الطًطّٔ٘ي
أسئلة التذميك
َصا الجحج الًلمٓ ٔىكلك مه سئالٕه ضئٕسٕٕه يَمب:
 -7مب ًَ أَم٘ مؿبمٕه الممبيمّ فٓ أضًبض اثه الجحطٔه؟
 -2وٕف ٔػً٘ض الطبيط آال ضًجٍ يجط الهلم ياالستجساز مه لج السلكّ الحبومّ؟
ّ
خلفية البذث
َىبن يسِ٘ الممبالت يالىتت تجحج يه األزة الجحطٔىٓ ،وصوط ثًؿُب:
ممبلّ «زضاسّ أثًبز الًقه الفىّٕ٘ ياالرتمبيّٕ٘ فیٓ ضیًط الجحیطٔه المًٔبغیط» للىبتیت
غمس مئمىٓ(فػلّٕ٘ زضاسبت األزة المًٔبغط7931 ،ش ،غیع  )791-779يالتیٓ تُیسف
الٓ زضاسّ لُصٌ األثًبز الًقىّٕ٘ فٓ أضًبض ثًؽٍ مه ضًطار الجحطٔه؛ يممبلّ «غسْ الً سِ
الًمبئسّٔ٘ فٓ أزة الممبيمّ لحطوّ الجحطٔه» میه يلیٓثیبلط قیبَطْوٕیب يآذطٔه(فػیلّٕ٘
زضاسبت األزة المًٔبغیط7932 ،ش ،غیع  ،)91-3اش ٔیسضس َیصا الممیبل الًاللیّ ثیٕه
الممبيمّ يالػحًِ اإلسالمّٕ٘ مه مىهًضٍ أزثٍّٓ ،يوصله وٕفّٕ٘ غسِ الً یسِ الًمبئسٔ٘یّ فیٓ
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أزة ممبيمّ الجحطٔه؛ يممبلّ «التًبلٕم اإلسالمّٕ٘ يتًنٕفُب فٓ الطًط الجحطٔىٓ المًٔبغیط»
لحسه ضًوسْ(اؾیبرات ومسٔ٘یّ7939 ،ش ،غیع  ،)31-11يفُٕیب زضاسیّ لًیسِ٘ األلفیبل
يالمػكلحبت التٓ تًُ ٓ ثتًبلٕم السٔه اإلسالمٓ مخ الىجٓ٘ ،يالمطآن ،يالطُٕس يييي ي
لس فلتٕ َصٌ األثحبث يالسضاسبت ثبلًسٔس میه المال هیبت ياالسیتىتبربت المفٕیسِ،
يلىه ممب ال ضٔت فٍٕ أنَّ َصٌ السضاسّ فٓ ضًط الطبيط الجحطٔىٓ المىىّیٓ ثیبثه الجحیطٔه،
تًُس٘ زضاسّ رسٔسِ فٓ األزة يالطًط الجحطٔىٓ ،فٕمتبظ ثرػًغیٍّٕ لیم ٔعايلُیب أ یسٗ میه
الجب خٕهي
مالمخ المماومة فی ديىان «جرادات البذريه»
«لً أضزٕوب أن وتًطّف الٓ ضًط الجحطٔه المًٔبغط مّبً ،يلٕىب أن ویسٕضس المٕمیّ الخًضئ٘یّ
أليمبل ضًطار الىُؿّ الطًجّٕ٘ فٓ الرمسٕىبت»(مئمىٓ)771 :7931 ،ي يفٕمب ٔلٓ وسیلّف
األؾًار يلٓ ثًؽ مالمح أزة الممبيمّ فٓ أضًبض اثه الجحطٔه أ س ضیًطار الممبيمیّ فیٓ
َصا الجلس:
ّ .1
دب الىطه
وبن مه الجسُٔٓ٘ أنّ « ٔت٘ الًقه يالسفبو يىٍ يالحىٕه الٍٕ ریعرٗ قجًٕیٓم میه ٕیبِ
اإلوسبن»(محفًل )27 :2119 ،ي«الطبيط الصْ ٔستحكّ غفّ ضبيط األمّ٘ ًَ الصْ ٔتحطّن
ؾمه الطإٔب الزمبيّٕ يالتطاث المطتطن ألثىبر أم٘تٍ»(ضستمپًض ملىٓ يفطَىگوٕیب:7933 ،
 ،)71فًلٓ َصا تًُس٘ الًقىّٕ٘ مه أثطظ مهبَط الممبيمّ التٓ يىٓ ثٍ ضًطار الممبيمّ يا تفًّا
ثٍ ثًغفٍ ؾطثبً مه تُمٕس الكطٔك للممبيمّ ياالستىُبؼ الُٕب فٓ أضربر الًبلم ثطى ٍ يب ٍّ،
يال ٔمىه أن وىست ضبيطاً لطًط الممبيمّ الّب ٕه وزسٌ مٔحتطلبً ثیًَذ الیًقه ي ج٘یٍي انّ
اإل سبس الًمٕك ثبلًقه يالىؿبل مه أرلٍ َیً فیٓ مٕمیّ األمیط ممیب ٔمٕ٘یع المزتمیى
الجحطاوٓ ئًكٍٕ َصٌ المسضِ يالػالثّ يلٓ التًاغ التبضٔرٓ يالحؿبضْ يلیٓ الیطغم مم٘یب
يارٍُ مه طيةٍ قب ىّ يغطايبت ٚيفتهٍ يأقمبو يغعي ييعل يیه الًیبلم(ضارى :المیئمىٓ
فٓ ممبلتیٍ :مًؾیًيبت ضیبئًّ فیٓ أزة الجحیطٔه المًبغیط )www.diwanalarab.comي
المتؤم٘ لطًط ضبيطوب اثه الجحطٔه ٔزیس یت٘ يقىیٍ «الجحیطٔه» ٔسیطْ ثیٕه ضیطإٔىٍ
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ئىجؽ ثٍ للجٍ يللمٍ ،فُب ًَ فٓ لكًٍّ ضًطٍّٔ٘ تحت يىًان «آَبتٗ مه الیًقه الزیطٔح»،
ٔمًل فٍٕ:
ٓفْ ُ الطَُّبزِِ لسٕ ألٕمٕ
يتطوَّمتٕ ثٓحطٔىُىب ثِىطٕسٌ
غىّتٕ يٓلَٓ يتطٍ لَسٔٙمٕ
يتَزٓبيثتٕ وَرالتُىب يالطًَّتٔ
فٓ غًٓت ٚضٓذٕٙمٕ
ييٓلَتٕ أوُفم ثبلسٜيٓبرٙ
الُىب أوْتٓ الطَّ ٕٙمٕ
َ ْ ٔٓىتُٓ يُٕٓسٗ لَئٕمٕ
لَسٕ يٓبشٓ ضًَجٓ ضٔثىٓ لطنٍ
فٓ الًٓصاةِ يفٓ الزٓحٕمٕ
(زًٔان)79 :
انّ َصٌ الفتطِ َٓ فتطِ الطُبزِ يالسفبو يه الًقه ،فؤلٕمیت اال تفیبالت ثُیصا الفیطَّ
يالسطيض يالصْ ٔغىّٓ ثىطٕس َصا الحف المٔجبضن ًَ يقىىب الجحیطٔه؛ الىطیٕس الیصْ ویبن
مًًُزاً يمًطيفبً مه لج ُ؛ يأضزبض الىّر فٓ الًقه مى الطًّت المٔمبي َم الصٔه ٔتزبيثًن
ت آذیط ویطْ أضربغی ًب ٔیسيًن ضثُ٘یم ئتؿیطّيًن ثیٍ أن
الىطٕ ٓس ثػًتُم الًصثّ؛ مه ربو ٍ
ٔىزًَم ثعيال الهلم ي َصٌ السلكّ اللئٕمّ التٓ تحىم فٓ ثالزَمي ریبر فیٓ َیصا الطیًط
لفم «الىر » يًَ ٔطمع الٓ اوتطبض الزصيض فٓ األضؼ ئػً٘ض المطبيط الًمٕمّ وحً الیًقه
د میه الكَّجًٕیّ ياإلوسیبن
ن الیًقه مىسیً ٗ
يالتًلّك ثبألضؼ ضسٔساً؛ اش « ٔمىیه المیًل ثیؤ ّ
يالًاللبت ثٕه اوسبنٍ يآذط يثٕه اإلوسبن يالكَّجًّٕ التٓ تحتًْ يلٓ يىبغط يبم٘یّ يذبغ٘یّ
فٓ تًطٔف الًقه»(مئمىٓ)771 :7931 ،ي انّ الجحطٔه لیم تلیس أن تیعيل ًٔمیبً ،ثی َیٓ
ئلست أن تجمٓ ضبمربً:
ثٓحطٔىىب ئلستٕ لٙتجمٓ
اوُّب تؤثٓ الؿِّٕبوٕ
(زًٔان)71 :
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 .2رکر الشهذاء
ال ضه٘ أنّ ضًطار الممبيمّ قلًّٕ ضًطار اٖذطٔه ثطحیبر أثكیبل الطیًت الیصٔه ریبزيا
ثؤضيا ُم الكٕ٘جّ فسارٖ للىطامّ يلٓ قطٔك التحطّض يثىبر المزتمى الزسٔس يالغس األفؿ ؛ ألنّ
« الطُسار مًتُم قطٔیك الىّػیط يمفتیب ٗ ألثیًاة الحٕیبِ الىطٔمیّ الربلٕیّ میه االسیتجًبز
ياال تالل ،فلًال الطُبزِ لمب وبن وػطاً أي ٕیبًِ وطٔمیًّ»(ذؿیطْ يآذیطين)77 :7191 ،ي
فطبيطوب َصا ثًغفٍ ضبيط الممبيمّ لم ٔغمؽ الًًٕن يلٓ اإلضبزِ ثبلمًت الجكًلٓ ئًتمیس
ثؤنّ زي ّ المزس يالًعِّ تطئُب السمبر العاوّٕ مه وحًض المزبَیسٔه فُیٓ وبإليػیبض ٔیسم٘ط
يطيش الهبلمٕه يلم٘ب حبض الطُٕس فطربلٌ آذط حبضيا مه ذلفٍ؛ أوفبس الطُسار تُطجٍ يًاغف
ضسٔسِ تسفى مه الًقه مب ُٔلىٍ ،فمب ظالت َصٌ األوفبس فٓ الخًضِ يال ترمس أثساً:
مٔ یصْ حییبض َج٘ یتٕ ذلفییییٍ الخییًاضٔ
ز ٔ الطَُّٕس يلٓ المسْ ايػییبض
لهْ ترمسٓ األوْفیبسٔ يَیٓ الخیبضٔ
ييًاغفٔ أوفبسٍ ذسٓرٔ الیطَّزْ
(زًٔان)11 :
انّ الطُسار ٔطتبلًن لسٔىُم فال ٔحجً٘ن المًت اال ألر الس٘ٔه؛ فُم لٕسًا وبلریبئفٕه
ياألشلّبري َئالر األثكبل َم أثىبر الزُبز يالمٔممبيمّ فبلسال مًُم أٔىمب وبوًا:
وطَییًا ٓیییٕبِ ال یصُّلِّ وبلزٔجىییبر
لم ًٔطمًا الّب الممبت لسٔىُییم
أٔسُٔیییییم لیییًالٌ وبلًٓؿیییجبرٙ
غبض السِّیال ٔ لُیم ضفٕمیبً زائمیبً
(زًٔان)13 :
ّ
 .3الثىرة ػلی الذکام
«لٕست الممبيمّ َٓ الػمًز أمب اال تالل األرىجٓ فمف ،ثی ٔىیسضد الػیمًزٔ أمیب
الحىم االستجسازْ فٓ الجلس الممبيمّ أٔؿبً»(غسلٓ يآذطين)19 :7931 ،ي ففؿح السٕبسّ
المىٕبفٕلّٕ الربزيّ يامبقّ اللخب يه الًيًز العائفّ يتىجٍٕ الطًت يتًيٕتٍ ثًالًیٍ المطٔیط
تًُس٘ وًيبً مه الممبيمّيياألزة الصْ ٔسٕط فٓ َصا الكطٔك ال ٔلٕك ثٍ الّیب أن ٔٔسیم٘ٓ ثیؤزة
الممبيمّي مه المهبَط الجبضظِ التٓ تتجلًض فٓ وخٕطٍ مه لػبئس اثه الجحیطٔه الممبيمیّ َیٓ
ازاوّ سلًن ىّب الًطة فٓ المىكمّ ال سٕ٘مب ىّب الجحطٔه؛ َئالر الحىّب الیصٔه ذیبوًا
ضًجُم يتآمطيا يلٓ الًقه الًطثٓي ألمتٕ الطیبيط اللّیً ٓ يلیٓ مسیئًلٕ٘بت الحىّیب يویس٘زت
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أسبلٕجُم فٓ تخجٕت سطٔط المسضِ زين مجبالٍِ ثحمًق الطًّت ،فُم لحمیًا ثیبلجحطٔه الیجالر
يالترلّف يالتسمٕط يالفسبز؛ َئالر الهلمّ ظازيا يلٓ المغًل يالتتبض فٓ ریطائمُم اإلوسیبوّٕ٘
يالجططّٔ٘ تزبٌ ضًجُم المؿكُس:
الحٓبوٙمًنَ فٓ ثٓحطٔىىب
ظازٔيا يٓلَٓ التتبضٕ
لس نَلَمًٔا الًجبزٕ
لسٕ وططيا الفسبزٕ
مه و ّ مب ٔؤتًوٍ
ٔلحمىب السمبضٕ
(زًٔان)91 :
ٔػف الطبيط و ّ مب ٔطتىجٍ ىّب الجحطٔه مه الس٘یزه يتًیصٔت الىّیبس يالفسیبز فیٓ
المزتمى؛ رًاسٕس الحىًمّ لس اوتططيا فٓ الىّبس يالس٘زًن ملٕئٌّ ثبأل طاض يالخًّاض؛ يزائطِ
االسترجبضات الحىًمّٕ٘ وبوت مٔتطث٘ػًّ و ّ ًٔ ٍ ثبلطًّت لتُلمٓ المَجؽ يلٓ و ّ مٓیه ٔتمیطّز
مه سلكّ الحبومّ:
الحبومًنَ و ُّ َمُ٘ٔم
أن تحىمٓ الجالزٕ
ثبلس٘زهِ يالتّىىٕ ِ
ياإلغطار ٙيالفسبزٕ
لس وططُيا ئًٕوَُم
يامتألتٕ سٔزًوُم
مٔربثطاتٗ يلفت للطًّتِ ثبلمٙطغبز
لس يم٘ىب ثالإَب
فٓ اللّٕ يالىُّبض
(زًٔان)91 :
ان آل ذلٕفّ سبزيا فٓ الجحطٔه ثبلهّلم يالزًض يوططيا أوًاو المًبغٓ فٓ الیجالز؛ اوُّیم
ٔس٘يًن اإلسال ئسمً٘ن أوفسم مسافًٕه يه اإلسال  ،لىه أيمبلُم الجطًّ َٓ ؾس٘ مىبفى
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اإلسال يايال طةٍ زامّٕ يلُٕب؛ فبلجحط ٔه ال ٕلیّ لُیب الّیب الػیجط الزمٕی أمیب َیصٌ
اإلرطامبت ياألفًبل المٔىىطِ:
يَییم فییٓ األضؼ ض یطُّ مفسییسيوب
فآل الرلٕفیّ ثبلزییًض سیییبزيا
فمییس وطییطيا الطشٔلییّ يالمزًوییب
يلٓ اإلسال َم طةٗ ؾیطيسٗ
يلییٓ اسیییم اهلل اوّییب لبزمٔیییییًوب
فٕب ثحطٔىىیب غیییجطاً رمٕیییالً
(زًٔان)12 :
َئالر الحىُب َم الصٔه استزبثًا زيًِ غس٘ا سٕه لُم للحطة ؾس٘ أطان يرمًًا لیٍ
مب استكبيًا مه امىبوبت ٚيأمًالٍ للمؿبر يلیٓ أیطان يالحمبٔیّ میه َیصٌ السيلیّ اللّئٕمیّ
الجًخّٕ٘!
ؾیییس ٛاإلمیییب ِ يولُّىیییم لجٕٛیییتُمٔ
يٓزيٓٓ ظيٕمٔىم الزُِیبزٓ مٔمس٘سیبً
ي ىًمیَّ الجًیج ٙاللئییٕمِ ٓمٕیتُمٔ
يرٓمًتُم المیبلَ الىخٕیطَ لحطثیٍ
(زًٔان)29 :
غبض «الىّفف» يىس َئالر الحىّب يسٕلًّ للؿّغف يلٓ الطًًة يذىیك الحطٔ٘یّ ياوتُیبن
الحمًق الجططّٔ٘:
مبشا ٔب يٙجبزٓ الىّفف؟
ٔب مٓه ثًِتُم مه أر الىّفف ٙمٓ األيقبنِ
يسٓفىتُم مبرٓ الًرٍ الًطثٓ
ذَىمتُم غًتٓ الحٔطِّّٔ
غٓبزضتُم ٓكّ اإلوسبن
(زًٔان)21 :
ّ
 .4الذث ػلی الکفاح
«ٔؿمه أزة الممبيمّ فٓ ثكىٍ فً الفطؼ يأوٍّ أزةٗ يبض ٔسيً مٔربقجٍٕ الٓ المٕب ،
يالػمًز ،يالتؿحّٕ؛ مه َىب ًٔٔتجط الىؿبل المستسٔم ًَ ضي الممبيمّ»(سیىرطْ:7933 ،
)11ي لصله وطْ أوخط ضًطار الممبيمّ اإلسالمّٕ٘ تىبيلًا الحجّ يلٓ الزُبز ياالستىُبؼ الٓ
الممبيمّ فٓ لػبئسَم يأوّسيا يلٍٕ فٓ أضًبضَم لًلمُم ثیؤنّ الػیطاو میى٘ الًیسي٘ الغبغیت
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غطاؤ اضازات يفمبً لىهطِ اإلسال يوهطاً لطإّٔ أزة الممبيمّ ،يَصا مب أوّس ثمًلٍ ييج٘یط يىیٍ
الطبيط اثه الجحطٔه فٓ ضًط «زضة الخًضِ»؛ اش أنّ الطبيط أزضن أنّ الخًضِ تیالظ المفُیً
المتبلٓ ثبلسال المتب فٓ الحطية يالمًبضن:
لًال ٔج٘ٓ لٙجالزْ مب َبرطتٔ
لًال اإلذالظٔ لٙطث٘ٓ مب لبتلتٔ
لًال وُطَٓ األيسارٓ لمب وبؾلتٔ
لًال أوّٓ أيلمٔ أنّ االستطُبزٓ سجٕلٓ مب ربَستٔ
َصْ زضثٓ -زضةٔ الخًضِ ياالستطُبز
تّٓ ألمَٓ ضثِّٓ يألًلُ الُٓ مب َبزوتٔ
(زًٔان)11 :
تسلّ َصٌ األثٕبت ثؤنّ ت٘ الًقه وبن سججبً فٓ َزطِ مٓه َبرط مه يقىٍ يمب ٔحطّؾیٍ
يلٓ الزُبز يالمتبل اومب ًَ اذالغٍ لطثٍ٘ يوُطٍَ أليسار يقىٍ؛ فُصا الخیبئط المزبَیس ًٔلیم
ثؤنّ سجٕ الخًضِ يالطُبزِ َمب سجٕلٍ الً ٕس فٓ َصٌ الحٕبِي فبلطبيط ثُصٌ األثٕبت ٔیًلم
الؿمبئط الىبئمّ تّٓ ٔجًج فٓ للًة ضًجٍ األم الٓ الىفب يقلت الطُبزِ؛ ألوّیٍ ٔحمی
ضي ٍ يلٓ ضا تٍ ئطْ ثؤنّ الطُبزِ ضمعٌ للخًضِ أمب الكّغبِ يسجٕ ٌ للحٔطّٔ٘ ياالستماللي
ّ
 .5الذسيه(ع) رمز الصمىد والتذذی
لس التىى الطبيط المًبغط ثؤنّ استرسا الطرػٕ٘بت الطمعّٔ٘ التطاحّٕ٘ ٔٔؿفٓ يلیٓ الًمی
الطًطْ يطالًّ يأغبلًّ ئمىح الطإّٔ الطًطّٔ٘ وًيبً مه الطیمًل يالىلٕ٘یّ ئزًلُیب تتركّیٓ
سيز العمبن يالمىبن ،ئتًبوك فٓ اقبضَب المبؾٓ مى الحبؾیط (ظأیس)727 :2112 ،ي فیٓ
زائطِ َصا التطاث ،يى ف الطًطار الًیطة المًبغیطين يلیٓ التیطاث الیسٔىٓ ياسیتمس٘يا مىیٍ
ضرػٕ٘بت ٚيج٘طيا مه ذاللُب يه رًاوت میه تزیبضثُم الربغ٘یّ ،يشلیه «ألنّ يىبغیط َیصا
التطاث يمًكٕبتٍ لُب لسضِ ثبلغٌّ يلٓ اإلٔحبر ثمطبيط الىّیبس ييلیٓ التیؤحٕط فیٓ وفًسیُم»
(رمطٕسْ يوٕبوٓ)31 :7931 ،ي
مه الطرػٕ٘بت المٔؿٕئّ التٓ فته الطًطار ثُب يوبزت تىًن أوخط ضرػیٕ٘بت المیًضيث
التبضٔرٓ ضًٕيبً فٓ ضًطوب المًبغط ،ضرػّٕ٘ الطُٕس الحسٕه ثه يلٓ٘(و)ي فٓ الحمٕمّ أنّ
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تًنٕف اإلمب الحسٕه(و) فٓ الطًط الًطثٓ المًبغط ًٔٔتجط ضمعاً لتساي المٔمبيمیّ يتزسیٕم
الحٔطّٔ٘ي اوٍّ ٔطفؽ الصلّّ ضفؿبً ضسٔساً ئمًل َُٕبت مه الصلّّي الطبيط اثه الجحطٔه استسيٓ
َصٌ الطرػّٕ٘ الكبَطِ فٓ أوخط مه مًؾىٍ يرًلُب مػسضاً للخًضِ يمٔحطّوبً يمٔحطّؾبً للزُیبز
يالممبيمّ؛ فطًبض «ٔب سٕه» وبن وساراً لجًج الُمم يلٓ تحطٔط الجالز المغؿًثّ ياستمطاض
الًسل يالمسبياِ فُٕب:
يثِی «ٔب ٔسٕه» تكُطُ األمػبض
فٕخًُضٔ ضًقٌ للحٔسٕه مٔحٓطِّنٗ
الًییسلُ فُٕییب ٓییبومٗ يضُییًبض
لتًًَزٓ وی ّ األضؼِ ًٔمیبً ٔیطًِّ
(زًٔان)11 :
فبلطبيط فٓ َصا األثٕبت ثبستسيبر ضرػیّٕ٘ اإلمیب الحسیٕه(و) ٔحیطّؼ ضیًجٍ يلیٓ
التحطّن يالخًضِ ئسيًٌ الٓ المٕب ي
ٔمًل الطبيط فٓ أثٕبت أذطْ يًَ ٔطیٕط الیٓ وُؿیّ اإلمیب الحسیٕه(و) فیٓ الًیطاق
ياستطُبزٌ فٓ ثحط وُط الفُطات:
وَحٕییً الفُیییطات ٙثؤوْفُییییسٍ غییطَّارٙ
سٓبضيا يلٓ زضةِ الحٔسٕه ئم٘میًا
وَح یًٓ الػٜفُییییًف ثُِم ٛیِّ الًٓهْمییبرٙ
يتَلفحٔییًا حَییًةٓ الطَّ یُٓبزِِ ياوْجٓییطيا
(زًٔان)11 :
ٔسيً الطبيط مًاقىٍٕ أن ٔتّجًًا مسٕط الحسٕه(و) فٓ الزُیبز يالممبيمیّ يأن ٔمػیسيا
الطُبزِ فٓ يعٍِّ يوطامٍّ ومب استُطُس َصا اإلمب الطُٕس(و) فٓ رىت الفطاتي
 .6التىذيذ لذضىر األجاوب فی الخليج الفارسی
انّ ضبيطوب وبن يبضمبً للرلٕذ ثمًرٍ يَسٔطٌ يزٔضضٌ:
اوّٓ أليطكُ مًرٓیٍ يَیسٔطٌَ

يٖلئبً فٓ لبيیٍ الخیطِّ الىمیٓ٘

(زًٔان)71 :
يلىه َصا الرلٕذ الفبضسٓ لس ا ت ّ مه لج األربویت الغطثیبر الیصٔه مریطتٕ سٔیفىُم
أمًاد الرلٕذ يتطُكُّ ئجبثٍ؛ يلًُ٘اتُم الجحطّٔ٘ يالمسلّحّ تتمس٘ فٓ َصا الرلٕذ يتسٕكط يلٓ
مىبقك يسِ٘ مه زيل أقطافٍ؛ ٔمًل الطبيط فٓ لػٕسِ «الرلٕذ الخبئط»:
ييلییٓ ؾییفبفٙه يٓسییىطُ الغُطثٓییبر
فًلٓ سًا لٙه الًٔساِِ تزمًٓٛیتٕ
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مرطَتٕ محبملُُم ئجبثِیه أوُّیم
ثٕه المػیٕط يالزفٕیط رحبفی ٌ

ذكییطٌ يلییٓ أمًارِییه العَّضلییبر
تَمتییس ٜأشضئُییب الییٓ اإل سٓییبرٙ

(زًٔان)73 :
حم٘ ٔربقت الطبيط الرلٕذٓ الفبضسٓ فٕمًلَ :ی تستسیلمٔ أمیب َیئالر األيیسار الیصٔه
اَتعّتٕ أيالمُم يضأبتُم ثبلػ٘لٕت يثبلجٔغؽ يالحٙمس ؾیس٘ ضیًًة المىكمیٍ؟ َیصٌ الطأیبت
تصوّطوب ثحطية َئالر األربوت ؾس٘ اإلسال مه لج ُ يوبوت لكریَّ الًیبض يالریعْ ألشویبثُم
يئمالئُم فٓ الرلٕذ:
ثػلٕجیییُب الطٔ٘ییبنِ ثبلجٓغؿییییبر
َ ْ تستىٕه؟ يَیصٌ ضأبتُییُم
يتُؿییٕفٔ مٓخلم یًّ الییٓ الًٔمیییالر
ضفَّییت تُ یصوِّطوب ثًُ یس ٚطيثُٓیییم
(زًٔان)73 :
فٕكلت الطبيط مه الرلٕذ الفبضسٓ أن ٔخًض يلٓ َئالر العُّيمبر الربئفٕه:
تلُییً ثِىییب مٙییهْ لییبزٍِ رٔجىَییبر
حُطْ ٔب «ذلٕذٔ» الًعِّ ؾیسٔ ٛخبلیٍّ
(زًٔان)73 :
اوًىستٕ لؿّٕ٘ ؿًض األربوت فٓ الرلٕذ الفبضسیٓ فیٓ لػیٕسِ «مفبضلیبت الرلیٕذ»،
فبلطبيط ٔتًز٘ت ثؤنّ األيسار وبوًا فٓ استمطاضٍ يتىً٘مٍ فیٓ الرلیٕذ الفبضسیٓ يلىیه ضیًًة
الرلٕذ يسىّبن أقطافٍ ال ٔزًظ لُم أن ٔتمتًّیًا ثیىًم الرلیٕذ ياسیتفبزيا مىُیب؛ انّ أثىیبر
الرلٕذ الفبضسٓ الحمٕمٓ٘ لس غبضيا ثًٕساً مه الرلیٕذ يلىیه غٕیط المسیلمٕه میه الُٕیًز
يالمسٕحٕٕه سٕكطيا يلٍٕ ييلٓ شذبئطٌ ،فُصٌ نلمٗ ثٕ٘هٌ:
ييلٓ أَبلٕیٍ الرلیٕذ محیطّ ٔ
فٕییٍ األربویتٔ تسییتمطُّ يتییىًمٔ
يثٍ الىَّػبضْ يالًُٕٔزٔ تحىَّمیًا
سٔلٙجتٕ لُیًْ أثىبئیٍ يتطیتّتًا
يالًافٙسينَ يلٓ الرَلٕذِ تمسٛمًا
يمًٔاقىًٌ أذّطيا يیه مُّییمٕ
(زًٔان)27 :
ٔفؿحٔ الطبيط الحىًمبت الًطثّٕ٘ ًل الرلٕذ ئىس٘ز میًالفُم الؿیًٕفٍ يالزجبویّ أمیب
األيسار؛ الحىّب الصٔه «أَسيا سًا لَىب الٓ األيسار»(زًٔان)21 :؛ حم٘ ٔربقت الرلیٕذ ثىیسارٚ
مبسٍّٓ ئسؤل مىٍ أن ٔخًضٓ ؾس٘ َئالر األيسار يأن ٔحطّض أثىبرٌ المزبَیسٔه الیصٔه میألت
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ن مىُم؛ ٔطٔس میه الرلیٕذ الخیبئط أن ٔسیتطرى الًیعِّ الحمٕمٕ٘یّ ألثىبئیٍ ئسیتلُم
السٜزً ُ
تؤضٔرُم الًطٔك:
ضزِّزٕ غٓییسْ آَٓبتٙیییىب الحٓییییطّارٙ
حُطْ ٔب «ذلٕذٔ» مُٔٓیس٘مبً أضویبوَُمٕ
انّ السٜیییزًٔنَ تَفٕیییؽٔ ثبألثىییبرٙ
حُطْ ٔب «ذلیٕذٔ» مٔحییطِّضاً أثىبرٓویب
ياستُجسلیییتٕ ثِحٓؿَییبضٍِ يٓیییًٕضارٙ
مٔستَطْرِیًبً أمزبزٓوب لس غٔیًزضتٕ
تؤضٔرَىیییب ثِمُٓییییبظلٍ يَٓییییییطارٙ
مٔس یتَلُِمبً تؤضٔرَییییىب لَییس ظٓيٛضيا
ال ٔٔػغیییییٕهَّ ألوَّییِّ الؿًُّیییَفبرٙ
حُطْ ٔب «ذلٕذٔ» فبوَّىب فیٓ يبلَییمٍ
الّییب الزُییبزٓ لكبلیییتِ الًٓلٕیییبر؟
ال أشن فٍٕ للطیىبّٔ َی تَیطْ
وجر ی ْ فتل یهٓ لًاف ی ُ الطُّییُسارٙ
حُطْ ٔب «ذلیٕذٔ» فبوَّىیب حُطویب يلیم
(زًٔان)21 :
انّ الطبيط ٔىتمس زيل الرلٕذ الفبضسٓ ي ىّبمٍ ثطسٌ٘ ئىصّثُم ثؤنّ الرلٕذ الفبضسٓ َیً
يطثٓ٘ ييسيٌ٘ ٔىًن زائمبً فٓ تطغ٘سٌ!!! ٔمًلًن ثؤفًاَُم مب لٕس فیٓ للیًثُم!! الحمٕمیّ أنّ
أيسار الرلٕذ يالصٔه سلجًا شذبئطٌ الغىّٕ٘ مه أمطٔىب يغٕطَیب لیس ألیبمًا فیٓ زيل الرلیٕذ
الفبضسٓ لًايس طثّٕ٘ لتىفٕص مئامطاتُم يذككُمي فًسي٘ الرلٕذ الفبضسٓ َیً الیصْ ض ٘یت
ثؤيسار الرلٕذ أن ٔتسذّلًا فٍٕ:
ييیییییسيَ٘ب متطغ٘ییی یسٗ مٔتُز٘ییییییمٔ
لییبلًا الرلٕییییذٔ ثحٕییطٌِ يیطثٕ٘یییًّ
مٓه «ثبلمػٕطِ» ي«الزفٕیط» ٔریِّٕمٔ؟
لُلىییب ذسیئتُم مٙییه زيییبِ ئییییطيثٍّ
يسًا َ «الهُیطان» مٓیه سیلمتم؟
مٓه «ثبلمحطق» لس ألییب لًايٙییساً
وُفُّیییًا أؾیییییبلٕالً فبوّیییب وفُیییییمٔ
فمییه الًییسي ٜاشاً يمٓییه لفییییبإٌ؟
فرلٕزىییب ضییطفٓ الزُِییبز طمتُیییمٔ
مب َمٜىیم يجیجَ الُٕیًزٔ ثِمُسسٙییىب
(زًٔان)22 :
يفٓ وهطِ ىّب الًطة لٕس أيسار الرلٕذ َئالر األربوت الصٔه ریبإيا ثیٍ میه لیبض٘اتٚ
أذطْ ،ث أيسارٌ مه الصٔه ٔىتسجًن ثبإلسال ئسافًًن يىٍ:
ییحٔىّب ِ اسیال ٗ يضیًتٗ مٔسییلمٔ!
انّ الرلٕذٓ ئساتٍ فٓ مىككِ الیی
(زًٔان)29 :
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ٔربقتٔ الطبيط َصا الحىّب ثؤوُّم غبفلًن يوبئمًن يم٘ب ٔفً األيیسار فیٓ الرلیٕذ ؾیس٘
الطًًة فٓ المىكمٍ ،ث ضث٘مب ٔحسجًن أوفسُم فبئعٔه ثُصا الزٔجه يالغفلّ:
مییب فییبظٓ اال الرییبئفًُنَ الىُییً!ٔ ٛ
وٙمتم يلٓ ؾَٕمِ السِّىٕه يلُلیتُم
(زًٔان)29 :
ٔطٕط الطبيط فٓ لػٕسِ «مٕخبق التًبين األمىٓ» الٓ «مزلس التًبين الرلٕزٓ» ،يفٓ
ممس٘متُب ٔصوط ثؤنّ َصا المزلس لم ٔىتذ يلٓ الًالى الًملٓ سًْ المًٔبَسات األمىّٕ٘ ثیٕه
الًًائ الحبومّ(ضارى :ممسمّ المػٕسِ)21 :ي
فٓ َصٌ المػٕسِ ٔمس٘ الطبيط تًطٔفبً للتُسٔس األمىٓ مه مىهًض َئالر الطًٕخ يالحىّب
ثطى ِ التمسرط يالتّىبلؽ ،فٕمًل:
مٔتییآمطٔهَ يفییٓ المُٕییًز ٙوُػیییفّسٔ
فٓ مىككِ الحٔىّب ِ غٙیطْوب ٓفىیًّ
يمحكُّّ اإلضَبةِ غٓیبض المسٕیزسٔ
غبضتٕ غٓیالِ الربضیًٕهَ تیآمطاً
ممىًيیًّ يلیٍ الزٕٔیًشٔ تحٕطیسٔ
يغسا الْتمیبرٔ المیئمىٕهَ رٓطٔمیًّ
يمػییٕطُ لبضئییٍ الًٓییصاةٔ األوْى یسٔ
أؾحٓ السٜيبرٔ وركْجٍّ ممىًيیٍّ
زاوٍ الٓ الىُفیطِ الػیطا ِ يمٔلحیسٙ
ياشا المًٔلّیییمٔ للػٛیییالِ وؤوّیییٍ
للهییبلمٕهَ ي ییعثُِم ال ٔسییزسٔ
األمهُ تعْيزٍٔ الػالُِ يوُی ّ مٓیه
(زًٔان)21 :
فٓ َصٌ األثٕبت ٔستفٕس الطبيط مه الطًبئط اإلسالمّٕ وبلػالِ يالمسیزس يالیسيبر ي ييي
ئس٘يٓ ثؤنّ َصٌ الطًبئط َٓ أضٕبر مٔرٕفّ يمٔطيجّ للحىّب فٓ الرلٕذ!! فبلمسزس ًَ مىبن
اإلضَبثٕٕه الصٔه ُٔس٘زين األمه فٓ الرلٕذ!! يغالِ المیئمىٕه يالتمیبرَم ثًؿیُم ثیجًؽ
وبوت رطٔمّ وُجطْ!!
يرسٔطٌ ثؤن تمىى الحىًمبت مىُب!! غبض السيبر يالتؿطّو الیٓ اهلل ممىًيیبً يمیه اضتىجیٍ
ٔمبث ثؤضس٘ التًّصٔت!!! انّ الىُفطَ الهبَط ًَ تًلٕم الػالِ!!!!
يَصا المًلّم ًَ المٔلحس الىبفط!! فٓ رملّ المًل ،انّ الصْ ٔػلّٓ يال ٔكؤقؤ ضأسیٍ أمیب
الهبلمٕه يأيًاوُم ًَ الصْ ُٔس٘ز األمه فٓ الجالز ئزت أن ٔٔحصّض مىٍ!!
فٓ َصٌ األثٕبت وطْ ثًؾً ٍ أسلًة «المفبضلّ التػًٔطّٔ٘» التٓ ينّفُیب الطیبيط لًٕج٘یط
يه مٔسْ غطاثّ مب ٔفًلٍ ىّب الرلٕذ الفبضسٓي
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حم٘ ٔمس٘ الطبيط التًطٔف الػحٕح لألمه ئمًل:
األمهُ ٔیب ظٔمیطَ التًَّٓیبينِ أغیلٍُ
األمهُ فٓ وطط الًٓسالّ حم٘ فیٓ
األمهُ ٔىمٔیً فیٓ ضٔثیًوٍ تُحٓیطّضٔ

أمییبنُ ضییًتٍ ضاسٙییدٍ ٔتزییس٘زٔ
فمُ الحٔمًقِ يو ِّ ذٕطٍ ٔٔحمیسٔ
مٙه و ِّ مب فٕیٍ الطُّیًًةٔ تُمَٕٛیسٔ

(زًٔان)21 :
فبألمهُ ال ًٔرس اال ٕه ًٔرس أمبنٌ مستحىمٗ مه الىبس ،ياشا الًسلُ غبض مٔتفطٕ٘بً فٓ
المزتمى يوبوت مًق الطًَّت محفًنًّ؛ يتحطٔط ضًًةِ المىكمّ مه و ّ مب ٔمٕ٘سَم ویبن
ًَ سججبً آذط فٓ تطئذ األمه ثٕه الىّبسي ًٔتمس الطیبيط ثیؤنّ لؿیّٕ٘ األمیه فیٓ الرلیٕذ
الفبضسٓ ال ثس٘ أن تتسلّم الٓ ضًًة الرلٕذ ،يال ٔحػ األمه ثبلمت يالس٘مبض:
ضَ یًٕتٔ الرَلییٕذِ ظمبمٔ یٍٔ ٔتملَّیییسٔ
انْ وبنَ أمٕهٌ فٓ الرَلٕذِ فًٙىْسمب
ثبلىّییبضِ ٔییؤت ٓٙثبلحٓسٔیییسٔٔ ٙطَییٕٛسٔ
ذَك یؤً نىَى یتُم أنّ أمٕییهَ ثالزٙوییب
(زًٔان)21 :
 .7رکر السجىاء
ٔتكطّق الطبيط الٓ ضجبةٍ حبئطٍ فٓ الجحطٔه ٔػىًًن تبضٔد ریعض اإلٔمیبن ،اوُّیم ضفؿیًا
الصلّّ يالرىًو يسز٘لًا ثصله الرلًز:
لستم أسبضْ أوّىم أ طاضٗ فٓ جس األسٕط
فٓ سزٕىىم فْ الرلًز يلٓ مسْ و ّ السًَض
سطْتم يلٓ وُذ األلٓ المبؾٕهَ ضي٘از ٙالًػًض
يضفؿتُم شلّ الرىًو لمس٘يٓ لمت األمٕط
(زًٔان)11 :
الطجبة الصٔه أشالًا أوًاو الًصاة يالتىىٕ يزذلًا فٓ السزه ثال شوتٍ:
أشٔمًا ًٔ أن زذلًا السزًوب
سىسؤلُم يه الطیج٘بن میبشا
أسبضْ فٓ المٕیًز مٔىج٘لٕىیب
ثال شوتٍ لؿیًا زَیطاً حمیٕالً
(زًٔان)12-17 :
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ُ
 .8اإلشادة بالؼظماء
 تمجيذ لائذ الثىرة اإلسالمية اإلمام الخميىی(ره)«اَتمب الطًطار الًطة المًبغطٔه ثرػبئع اإلمب الرمٕىٓ(ضٌ) الممتیبظِ ٔیسلّ يلیٓ
ضرػٕ٘تٍ الىجٕطِ ئىًن شا أَمٍّٕ٘ ثبلغٍّ»(محىیٓپیًض ي اسیحبلٕبن زض،یٍ-711 :7939 ،
)711ي ٔػف ضبيطوب اإلمب الرمٕىٓ(ضٌ) ثؤوٍّ لبئسٗ ٔمًز الىبس الٓ األمب ؛ يًَ مه سالسیلّ
قِّٕجّ يَٓ سالسلّ يلٍّٓ(و)؛ َصا المبئس لس وبزْ ثبثبزِ الهَلمیّ يالكًاغٕیت ألری تحطٔیط
الىّبس يوزبتُم ،ألنّ سمب تٍ ايتمس ثؤنّ مًارُّ يتحسْ٘ ىًمبت الزًٓض يالهلیم المًٔبویسِ
لإلسال يالطًت المٔسلم ًَ فطٔؿّ الُّٕ٘ ،مئوّساً فٓ شلیه يلیٓ ؾیطيضِ اظالیّ ىًمیبت
الزًض ،يالفسبز ،ياالستجساز ،يالتاليُب مه رصيضَب(ضارى :ذمٕىیٓ ،)733/9 :7913 ،ففیٓ
َصا المًىٓ ٔمًل الطبيط:
آٔییییییُّ اهلل لبئیییییس ٚؾَییییطغَب
قَل یىٓ الفَزٕ یطُ ل یسٕ أق ی ّ اإلمییب
قبة ثیسرٖ يقیبة فٕیٍ الرتیب
لییس ومتییٍ أضيمییّ مییه يلییٍّٓ
رمًٕییبً وییٓ ٔسییتطٔحٓ األوییب
ضفَىٓ الػًٛتٓ أن أثِٕسيا الكًاغٕت
(زًٔان)13 :
استزبة الىبس ثُصا الىسار يتعلعلت يطيش الكًاغٕت الصٔه ًٔٔجسين وبألغىب :
يتُییبيت مییه ضٔيییییجٍ األغیییىب ٔ
فبستزبة األذٕبضٔ مه و ّ غیًةٍ
(وفس المطرى)
 الشهيذ الصذرأوطس الطبيطُ لػٕسًِ فٓ شوطْ الطُٕس الػسض ئًتجط استطُبزٌ ؾطثًّ مًرًُّ٘ لإلسیال
يالمسلمٕه ئصوط أٔؿبً مب لب ثٍ أثىبر الطًت الجحطٔىٓ مه أ ساث ٚاشا سمًًا ثُصا الرجیط
المئلم؛ مىُب ايالن الحساز لمسِ٘ حالحّ أٔ٘ب ٍ يذطيرُم فٓ مهیبَطات ٚغیبذجّ طلیًا فُٕیب
المطوع التزبضْ الًطالٓي فٓ ثسأّ المػٕسِ ٔػً٘ض الطبيط ألمٍ ي عوٍ لط ٕ الطُٕس الػسض
ئطجٍ٘ أضًبضٌ فٓ طاضتُب يلُٕجُب ثبلىّبض العضلبر:
أوتتٔ أضًبضاً مٔحطّلّ وبلىّبضِ العضلبرٕ
يأيًزٔ أمعّلُب
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ثبلىّهطات ٙالػٛمبر الرطسبر
ياأللمٔ المبسٓ ًٔػطُوٓ
يالصِّوطْ فٓ رىحِ نال ِ اللَّٕ ِ تئضلىٓ
(زًٔان)17 :
ٔستًم الطبيط لفم «الىسط» ئطمع ثٍ الٓ الطُٕس الػسضي يالىسط استرس مىص الًػیط
الزبَلٓ يالٓ اٖن فٓ األزة الًطثٓ وطمعٍ للمًِ٘ يالىجطٔبر:
ثٓىَٕىب لصَبة الىَّسط وخٕطاً
ضَٕٛسوب فٓ الجحطٔهِ لُجًضاً
وبن الزمىٔ غفٕطاً
سس ٛاٖفبق
يا تطلت أيوبضٔ الجًج ثىبضِ الطًّتِ الًمالق
يألمىب مؤتمىب للىّسط المبئس
(وفس المطرى)
 الشهيذ أدمذ اإلسکافیوبن أ مس اإلسىبفٓ مه الطجبة المزبَسٔه فٓ الجحطٔه استُطُِسٓ غطٔمبً سىّ 7331
فٓ الُىس يه يمطٍ ٔٔىبَٙعُ الحبزّٔ يالخالحٕه يًَ فٓ شضيِ ضجبثٍ بل وًویٍ مُٔیبرطاً ثفًی
رًض آل ذلٕفّي فٓ لػٕسٍِ تحت يىًان «ٔب فتٖٓ يلّمىب مًىیٓ الفُتیًِ٘» ٔٔطیٕس ثیٍ الطیبيط
ئػفٍ ثؤوٍّ وبن لُسيِ يوجطاسبً يأسًِ لى ّ ثحطٔىٓ٘:
ٔب فتٖٓ يلّمىب مًىٓ الفُتًِ٘
ٔب فتٖٓ
فٓ ر ّ مب ًٔم وجطاسبً يلُسيًِ
(زًٔان)17 :
َصا الطُٕس َبرط مؿكطّاً مه ثكص ينلم الحیبومٕه فیٓ ثیالزٌ ي یصضاً میه ضیطَّم؛
الحىّب الصٔه اوتططيا فٓ الجالز أوًاو الططّ يالفسبز:
ٔب فتٖٓ َبرطَ لسطاً
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ذبئفبً ٔحصض ضطّ ًا
مه قًاغٕت الجالز
وُجًا كّ الًجبز
وططيا فٓ أضؾىب
الهُّلم يأضىبل الفسبز
ٔب فتٖٓ آحط أن ٔحٕب ثًعٍّ ي مطيِ٘
ٔب فتٖٓ يلّمىب مًىٓ الفُتًِ٘
(وفس المطرى)12 :
 .9البشارة بالمستمبل ُ
المشرق
مم٘ب ال ضه٘ فٍٕ أنّ الهبلم مُمب نلمٓ ياللّٕ مُمب قبلَ سٕكلى مه ذلفٍ غیجحٗ مٔىٕیط؛
اط ُل إ ِ َّن ِال َب ِ
ألنّ الجبق سٕعيل ًٔمبً مب ،ومب لبل اهلل تًبلَٓ ﴿ :ج َاء ِال َحق َوزَ َه َق ِال َب ِ
َلان زَ هًُ ّالا﴾
اط َ
لل َ َ
(اإلسطار)37 /ي يفٓ َصٌ السب ّ ٔزت يلٓ الطًطار أن ٔحًٕا ضي األم يالطربر فٓ وفًس
ضًجٍ المؿكُس ئٔىمٓ فٓ وفًسُم ثؤنّ الىػط آت ٚال ضٔت فٕیٍ يأنّ الكّغٕیبن ظائی ٌ مُمیب
قبل أي وخُطي
ثییالزٓ األمییبن يضییًجبً غٕییًض
ستَجمٓ «أيال» ضثًوٓ الىٙیطا
يتَحلً األمبوٓ يتَحٕٓب العَُّٔیًض
ئٓىتػ یطُ الح یكُّ فییٓ أضؾٙییىب
(زًٔان)91 :
ٔطْ الطبيط أنّ ضًجٍ الجحطٔىٓ لس ٔىتػیط ثیبلرٕط يالجطویّ يأنّ سیلكّ الحىًمیّ ٖل
ذلٕفّ له تسي ؛ انّ َصا الطًت ًَ ضًت٘ شوٓرٗ يوطٔم يسًف تُتعّ ضأبت الىػط:
يُٕٓسٔ الرلٕفِّ لهْ ٔسي ٕ
الىَّػٕطُ آت ٚثِبلًٓكبرٕ
يضًَجٔىب ضُمٗ وَطٔمٕ
سٓتطف ٜضأبتٔ الرالظٕ
مه المكٕف الٓ الىًَّٕمٕ
(زًٔان)71 :
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ٔمًل الطبيط فٓ أثٕبت ٚآذط:
لسمبً مسٕطتُىب سیتجمَٓ زائمیبً
ضغسٗ لىم تّٓ وُمٕم ىًمیًّ
ئًییًز ذٕ یطٌ للرلیییٕذِ مٔج یصّضٗ

ثسمبر ضج٘بن المسیٕطِ ومییسمٔ
ثبلًسل ياإل سبنِ فٕىب تحىیمٔ
ثبلمسف ٙثٕه مًاقىٕیٍ ٔمسٛیمٔ

(زًٔان)29 :
ٔٔمسم الطبيط ثؤنّ مسٕطِ الخًضِ ستستمطّ يَٓ مطًَویًّ ثیسمبر الطیجبة العاوٕیّ ،يَیصٌ
الخًضِ تىتذ ثبلبمّ ىًمٍّ مًغًفٍّ ثبلًیسل ياإل سیبن ،يسیًًٕز الرٕیط يالجطویّ للرلیٕذ
ئًكٓ ثطوبتٍ لطًًة المىكمّ يلٓ السًار؛ َصٌ األثٕبت تًىٓ ثیؤنّ الممبيمیّ فیٓ ضیًتٍ
تسلّ يلٓ ضي األم فٓ تحمّك الىػیط؛ ألنّ «میب ویبن للحیس٘ الخیًضْ أن ٔمجی ثیبوغالق
السضيةييي فبلخًضِ ياللّ اضطاق يتؤوٕسٗ يلٓ األم ييي يالّب میب مًىیٓ أن ٔمیس٘ الطیُٕس زمیٍ
يضي ٍ ان لم ٔىه ملٕئبً ثبألم يالتفبإل؟ يَ وػیس٘ق الطیُبزِ ذیبضد یس٘ التكلّیى الیٓ
المستمج »(سمٕطق21 :7339 ،؛ ومالً يه ذؿطْ يآذطين)71 :7191 ،ي
انّ الخبئطٔه َم الغبلجًن فٓ الغس ئطرًًن الٓ يقىُم ثبلىّػط ياإلسال :
سًٓفٓ ال وَطوىٔ للهّلم
فَىحهُ الخبئطينْ
سًٕلّٓ رٓمًُم ًٔمبً
فبوّب غَبلٙجًنْ
يالَٓ الجحطٔه ثبلىّػٕط
يثبإلسال ِ ًٔٓمبً ضٓارًًنْ
(زًٔان)13 :
وتيجة البذث
انّ الطًط ًَ السافى الطئٕسٓ للىفب ؾس٘ المٔتزبيظٔه ،اش لیم ٔىیه لیبزضاً يلیٓ أمیبف
الهلم لىه ٔستكٕى أن ٔجًج ٕبِ رسٔسِ تملئ الطربر ياإلٔمیبل ذیالل ولمبتیٍ الػیبزلّ
ئلًت زيض سال ٍ فٓ سب ّ الممبيمّي الطبيط الجحطٔىٓ المٔىىّٓ ثبثه الجحطٔه لٕس ثمًیعلٍ
ن ولمبتیٍ الطیًطّٔ٘ تُخٕیط فیٓ الیىفس ضي ی ًب تمیأل
يه المطبو األسبسٕ ّ فٓ المزتمىي ا ّ
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ثبالوفًبالت ياإل سبسبت ،يلسبن ضیًطٌ ٔىكیك ثلسیبن الزمیبَٕط میه الطیًت الجحطٔىیٓ
ئىًىس مًالفُم السٕبسّٕ٘ يغمًزَم أمب الهلم المًرًزي
انّ مب ٔٔطبَس رلٕ٘بً فٓ أوبضٕس الطبيط ًَ أوٍّ میه أغیحبة المسضسیّ الًالًٕ٘یّ ،ألوّیٍ ال
ًٔتمس الٓ الطمًظ يالًجبضات المتىلّفّ وخٕطاً ئػً٘ض لىب الًالى ومب ًَي انّ الهیطيف الًالًٕ٘یّ
للمزتمى ٔطفؽ الطمع ئكلت الػطا ّ يالطبيط يلٕس يػطٌ ئؤتٓ ثمب ٔطٔسٌ المزتمىي فیٓ
أضًبض اثه الجحطٔه ثطظت يبقفّ الطبيط الحمبسّٕ٘ ثطيظاً ياؾحب يتُحطّن ضًًض اٖذطٔه يلٓ
ن ضیًطٌ ٔتّػیف ثبلً یسِ
الحطوّ يالػمًز أمیب المٔتزیبيظٔه يالهیبلمٕهي لیصله ویطْ أ ّ
المًؾًيّٕ٘ اش ٔسيض ًل محًضٍ يا س ٚيًَ تػًٔط مب ٔٔحس٘ ثٍ الطبيط مه ذالل ضًجٍ ،يًَ
وًوٗ مه الطًط المٔلتع الصْ ًٔٔبلذ لؿبٔب األمّ٘ي الطبيط ٔمیبضس میب ٔطیجٍ الیسيض اإليالمیٓ
لرسمّ السفبو يالممبيمّي
استرس الطبيط ضمًظ الطّفؽ مخ اإلمب الحسٕه(و) ،ياإلمیب الرمٕىیٓ(ضٌ) ،يالطیُٕس
الػسض(ضٌ) زاللًّ يلٓ حًضِ الجحطٕٔه اإلسالمّٕ٘ يوػطتُم فٓ استمجبل غٕیط ثًٕیس ان ویبوًا
مٔتّجًٕه لُمي
وبن الًقه فٓ ضًط الطبيط اثه الجحطٔه جٕجبً ٔمس٘ الٍٕ أيلٓ جٕجٍ ئىسیذ ذٕیًـ
مطبيطٌ المىجًخّ أمبمٍ أم٘ب أن ٔحهّ ئطتبق يام٘ب أن ٔىعيذ ئتؤلّم رطّار التزبضة يالهطيف
الّتٓ يبضُب ثٕه رسضان الًقه ،ئىطف فٍٕ يه أمبن الخبئط الجحطٔىٓ فٓ حًضٔ٘تٍ مرتعویبً
فٓ مرٕ٘لتٍ الىخٕط مه الصوطٔبت اإلٔزبثّٕ٘ يالسلجّٕ٘ي
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المصادر والمراجغ
الکتب الؼربية
القرآى الکریني
اثه الجحطٔهي ال تبضٔد ،جراحات البحریي ،ال مه :مىتجّ وطرسي
ّ
الؼربية الذذيثة ،ـ  ،1المبَطِ :زاض الفىط الًطثٓي
ظأس ،يلٓ يططْي  ، 2112عي بٌاء القصيذة
سمٕطق ،قلًتي  ، 7339الشعر الفلسطيٌي الوقاٍم في جيله الثاًي :هني صنيذة الثبنات للني
صيذة االوتفاضة في الَطي الوحتلّ ،زمطك :اتّحبز الىُتّبة الًطةي
ضىطْ ،غبلٓي  ، 7313أدب المماومة ،ثٕطيت :زاض اٖفبق الزسٔسِي
محفًل ،محمسي  ، 2119الَا ع العربي ٍتحذیّات المردلة الراهىة ،ثٕطيت :زاض المططق الخمبفّي

الکتب الفارسية
ذمٕىٓ ،ضي اهللي 7913ش ،صحيفه ًَر ،د ،9س ،9تُطان :اوتطبضات سبظمبن میساضن فطَىریٓ اومیالة
اسالمٓ -اوتطبضات سطيشي
سىرطْ ،محمسضؾبي 7933ش ،ادبيات دفاع هقذّس ،س ،7تُطان :ثىٕبز فم آحبض ي وطط اضظشَبْ زفبو
ممس٘سي
ضفًٕٓوسوىٓ ،محمسضؾبي 7913ش ،شعر هعاصر عرب ،س ،7تُطان :اوتطبضات تًسي

المماالت
ذسايضزْ ،يلٓي ثُبض « ،7931بيذاري اسالهي در بحریي» ،مكبلًبت اومالة اسالمٓ ،سیبل زياظزَیم،
ضمبضٌ  ،11غع 711-731ي
ُ
ذؿطْ ،يلٓ يآذطيني 7191ق« ،هالهح المماومةة في شعر عبنذالرحين هحونَد» ،آفیبق الحؿیبضِ
اإلسالمّٕ٘ ،أوبزٔمّٕ الًلً اإلوسبوّٕ٘ يالسضاسبت الخمبفّٕ٘ ،السىّ  ،73الًسز ،2غع 72-7ي
رمطٕسْ ،فبقمّ يوٕبوٓ ،سٕهي غٕف « ،7931جواليات استذعاء الشخصيات التراثية في صائذ
علي فَدة» ،زضاسبت األزة المًبغط ،السىّ التبسًّ ،الًسز  ،91غع37-711ي
ضستمپًض ملىٓ ،ضلّٕ يفطَىگوٕب ،امٕطي ضتبر « ،7933هالهح المماومة في شعر أبي القاسن الشابّي»،
الًسز  ،1غع 7-22ي
ضًوسْ ،سهي 7939ش« ،التعالين اإلسالمية ٍتَظيفها في الشعر البحریٌي الوعاصنر» ،اؾیبرات
ومسّٔ٘(فػلّٕ محىّمّ) ،السىّ الطاثًّ ،الًسز ،79غع 11-31ي
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ّ السیى،»  «دراسة صَذي المماومة فني شنعر عنذًاى الصنائ،7931  بمس يآذطيني ذطٔف،ٓغسل
ي17-17  غع،73 الًسز،ّالربمس
ّ
،» «صذي الَحنذة الؼمائذيةة فني أدب المماومةة لذرکةة البحنریي،ش7932 يآذیطيني،قبَطْ وٕب
ي3-91  غع،73 الًسز،ّ السىّ الربمس،زضاسبت األزة المًبغط
 وطیطٍٔ ازثٕیبت،»هعاصنر اینراى ٍ عنرب

 «هباًي ادبيات هقاٍهن،7933  وبغطي پبٕٔع،محسىٓوٕب

-713  غیع،7 ٌ ضمبض، سبل ايل، زاوطربٌ ضُٕس ثبَىط وطمبن-ٓ زاوطىسٌ ازثٕبت ي يلً اوسبو،ْپبٔساض
ي719
 «سيواي اهام خويٌني در شنعر هعاصنر،7939  مُسْي پبٕٔع،ٍ، يلٕطؾب ي اسحبلٕبن زض،محىٓپًض
ي37-711  غع،9 ش، سبل ايل، مزلٍ اوزمه أطاوٓ ظثبن ي ازثٕبت يطة،»عرب
ّ
ّ
،»واالجتماػيةة في شنعر البحنریي الوعاصنر
الفىية
 «دراسة أبعاد الَطي،ش7931 غمسي،ٓمئمى
ي779-791  غع،77 الًسز،ّ السىّ الخبلخ،فػلّٕ زضاسبت األزة المًبغط

المىالغ االلکتروويکية
،» مًلیى «زٔیًان الًیطة،» «هَضَعات شةائؼة في أدب البحریي الوعاصنر، 2171  غمسي،ٓالمئمى
يhttp://www.diwanalarab.com
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