
  

AFKĀR Journal of Islamic & Religious Studies 

Volume 4, Issue 1, June 2020, PP: 57-70 

E-ISSN 2616-8588; P-ISSN 2616-9223                   

www.afkar.com.pk; hjrs.hec.gov.pk                         
                                                                                                                  Scan for download 

 

 

جاهاث املذًذ الىبىي املشترهت  في ألادبين:"ألاهذلس ي"و"ألاردي
ّ
 اج

A Relative Analysis of Common Argues in Prophet’s Eulogy in 

Andalusian & Urdu Literature 
 

Muhammad Abid Mahmood 1 & Dr. Muhammad Shafqatullah 2 

 

1 Doctoral Candidate, Department of Arabic Language, BZU, Multan, Pakistan 
2 Former Dean Faculty of Languages & Islamic Studies, BZU, Multan, Pakistan 

 

 

ARTICLE  INFO 
 

ABSTRACT 

 
Article History: 

Received 09 July 2020 

Revised 20  July 2020  

Accepted 25 July 2020 

Online 30 July 2020 

 

The Prophet's eulogy is the one of the most subtle and well-known 

genre in poetry as it provides myriad challenges to the poet and 

reciter due to its sacredness and people's sensitivity over the issue. A 

staunch lover of Holy Prophet (peace be upon him) can perform this 

poetic expression in the light of his religious enthusiasm. There is no 

place and no language on the earth which remain unblessed with the 

scent of reciting eulogistic poetry ( اإلاذًذ الىبىي). In this perspective, 

geologically Spain and Pakistan, linguistically Arabic and Urdu are 

blessed unlimited in the art of reciting eulogistic poetry and features 

of the Prophet's eulogy. This research mainly deals with the 

assessment of reciting eulogistic poetry it also follows comparative 

analysis of above-mentioned two literatures (Andalusian & Urdu) 

and looks into comparable features of the Prophet's biography and 

eulogistic themes. The impacts of this genre are manifold and it is one 

way of increasing love for the Holy Prophet (peace be upon him) and 

humbleness in the society.  
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 امللذمت

بنَّ مدبت الشظٌى الکشیم ـلی هللا ِلیه وظلم مً ؤٍِم ما ؤوّم هللا ظبداهه ِلی اإلاعلمحن اإلاامىحن به، فهي 

به هللا حّالی بّیاها  -ولى ـغشی  –الىّمت الٍّمی التي ما اخخاج ؤخذ مّىا بلی مؽّلت  للخفٌى ِلى َزٍ الىّمت، بل َو

لٍّیم وکشمه الّمیم. بن َزٍ اإلالالت اإلاىحضة جىمىي ِلى اإلاذائذ وصّیىه في كلىبىا بال ولب مً خالق فمله ا

لى الؽّشاء الزًً كشلىا الؽّش في  ت اإلاؽترهت في ألادبحن: "ألاهذلسخي"و"ألاسدي" ِو الىبىي ِلی اخخالف اإلاذًذ الىبٍى

لعُحن والباهعاهُحن ؤصمىتهم وُبّذ مىاصلهم. َزٍ اإلالالت جدخىي ِلى بّن ألابُاث مً اإلاذًذ الىبىي للؽّشاء ألاهذ

 ألاباسابىِبذهللا مدمذبً ِبذهللا ابً -(2صیذِبذ الشخمً بً ًخلفتن بً ؤخمذ الُجيصخي الفاصاصي ، ) ؤبى -(1ومنهم )

حبحرؤبى  ابً -(5ِشبي مدمذ بً ِلی بً مدمذ، ) ابً -(4اللشواحجي، ) خاصم بً مدمذ بً خاصم-(3البليسخي، )

 یخي بً مدمذ -(7الجىان مدمذ بً مدمذ بً ؤخمذ ألاهفاسي ، ) ابً -(6، ) الخعً مدمذ بً ؤخمذ الىىاوي

خي صمشن  ابً -(8الغعاوي، )  -(10مدمذ اكباٌ، ) -(9، )ؤبى ِبذ هللا مدمذ بً ًىظف بً مدمذ بً ؤخمذ الفٍش

خعشث  -(14( ؤخمذ سلا خان )13( حگش مشاد آبادی ِلي ظىىذس، )12، )ِبذ اإلاجیذ ًظال -(11، )ٍِیم بمشوهی

اوي  )م ً ِذًذة مً جىكحر -(15َى  الىبي، والدؽىق  ، وخذور اإلاعجضاث ِلى ًذالىبي اهبر واسسى وكفائذَم في ِىاٍو

  الؽشیف. الىبىي  ، واإلاىلذالىبي بلى ، والخىظلالىبىیت اإلاشابْ بلى ، والخىحناإلافىفى كبٍر لضیاسة

 ألاهذاف البدث

ت  .1  ."ألاهذلسخي"و"ألاسدي"في ألادبحن: جىصَغ مّلىماث اإلاذائذ الىبٍى

 .ججمُْ الخبراث واإلاّلىماث والىزائم، وجلذًم الاظدؽاساث اإلاخخففت في جشار الّشبُت وألاسدًت .2

ت في مجاٌ الّشبُت وألاسدًت. .3  حصجُْ الباخشحن وجإَُلهم ِلى وؽش دساظت اإلاذائذ الىبٍى

ل بحن الىلبت والباخشحن واإلااظعاث اإلاهخمت باألبدار اإلاخ .4  .خففت في الخماسة الّشبُت ألاسدًتبوؽاء خللت ـو

جبادٌ الخبراث بالخّاون مْ الجامّاث واإلاشاهض البدشُت اإلادلُت والّاإلاُت بحن الباخشحن ألاهذلعُحن  .5

 .والباهعخاهُحن

 .بِذاد دساظاث وبدىر مخخففت في مجاالث الّلىم والفىىن وآلاداب في الخماسة الّشبُت ألاسدًت .6

 الذراساث السابلت

ن ِلی اخخالف ؤصمىتهم وُبّذ مىاصلهم فیما بینهم یؽترکىن في َزا الؽشف الجلیل، ویکادون یخفاهىن في بن اإلاعلمح

ماٌ  بٌهاس ُخبهم الشاسخ لعّیذَم ومىالَم الىبي مدمذ ـلی هللا ِلیه وظلم مهما کاهذ ؤكالیمهم وؤصمىتهم. ومً ألِا

رة ًِ ُخبهم  هم ف -البالغ خذوَد الَىله والّؽم-اإلاّّبِ
ُ
ي مذیده ـلی هللا ِلیه وظلم والفالة ِلیه والدعلیم بکل ؼغل

م و في  ما لذیهم مً بمکاهیاث الکالم والخّبحر، فیمذخىهه ـلی هللا ِلیه وظلم مً الصخابت والخابّحن في هثَر

م، وفي کلماتهم وفي خىبهم وکخبهم وسظائلهم، و َم ِلی رلً مجمّىن كاوبت بلی یىمىا َزا.  ؼَّش

 مىهجيت البدث

في، وؤًما بدث بخفائي، ألن ًفف بُاهاث خٌى خفائق العيان الّشبُحن ؤو الٍىاَش بن  بدثي َزا بدث ـو

ت  ف بُاهاث وخفائق اإلاذائذ الىبٍى في الّشبُت في ألاهذلغ والباهعخان. الهذف الشئِسخي مً َزا البدث َى ـو

  .ألادبحن: "ألاهذلسخي"و"ألاسدي"
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 ويشخمل البدث على عىاويً:

 :لى هللا ِلُه وآله وظلمـالىبي  جىكير

 حؽىیل في جذخل التي الففاث جلً جدبّىا بلى ومأزٍش ویعّىا وظلم ِلُه هللا ـلىالىبي  ـفاث بخّذاد الؽّشاء یلىم

 شخفیخت.

 املزس ي  الجىان ابً

ي ِاػ في اللشن م(، ؼاِش ؤهذلسخ1248 - 1218َـ /  646 - 615 ).مدمذ بً مدمذ بً ؤخمذ ألاهفاسي ؤبى ِبذ هللا

ً خاوبهما بؽّش إلاا سسى والذٍ بلفُذة  بإمه، ووان له ؤخٍى
ً
 بإبُه وباسا

ً
 .العابْ الهجشي، ِفش اإلاىخذًً، وان مخّللا

،جىفي في بجاًت ظىت )
ً
 وهازشا

ً
، وان ؼاِشا  .َـ( ِىذ ابً الخىُب650وكذ ؤخشص ابً الجىان مياهت وؼهشة في ِفٍش

ٌ  مذح اإلاشسخي في الجىان دالیت ابً في هجذ ما هدى ِلى  (1)(َـ648 - 646ولىً ألاسجر ؤهه جىفي ما بحن )  هللا ـلى الشظى

 :كىله مىه بلیه الخىحن ؤزش جدمل فهي وظلم ِلُه

ى َظالم  
َ
ًْ  ِل ًْ   والُهَذي  بالَخّمِ  َحاءَ  م ــْم  وَمـــ

َ
ٌْ  ل عِجضاِث  یــض

ُ
 مابَذا باإلا

ــیــِه   َظالم  
َ
ل ي ِبنَّ  َِ   هــْفسخِ

َ
 مؽـــــىك

 
ــْهْل  بلـْیـِه    ــــــــــــت

َ
ـــَذا اؼِخـــَیاِقي یذِوي ف َّ ْبــ

َ
 (2)ؤ

 الفاساسي  سیذ أبى

 
ً
َى ِبذ الشخمً بً ًخلفتن بً ؤخمذ الُجيصخي الفاصاصي، ولذ بلشوبت ووؽإ بها زم ظىً جلمعان، ووان ِاإلاا

 
ً
، مؽاسوا

ً
 مجىدا

ً
 ؼاِشا

ً
 في فىىهه، واجبا

ً
في ؤـٌى الفله، را مّشفت بّلم الىالم، ججٌى ببالد  بالخذًث مخفشفا

ذ والخفىف. ، وغلب ِلُه ؼّش الَض
ً
 3الّذوة وألاهذلغ هشحرا

 بلى جلىد بإن مدبخه فحري  له خبه خالٌ مً رلً ویٍهش ،وظلم ِلُه هللا ـلىللشظٌى  خبه الفاصاصي فیفىس  صیذ ؤبى ؤما

 وظلم ِلُه هللا ـلىالىبي  كبر بضیاسة سوخه مخّللت ؤن ویشي  .الزهبب الؽّىس  مىخى الخالیت ألابیاث وجإخز هللا، سلا

ٌ  ؼفاِخه، یإمل الزي  :یلى

 ًْ ِىـــــ
َ
ًَ  ل ـــــــــافْ خب

َ
فْ ؼ

َ
ی     وُمؽ

َ
ًَ  یغصخ هُ  یْمىهَ   ُمــِدــــــــــــب

ُ
َماه

َ
 وؤ

 ًَ ی
َ
ل َِ ــــــــحَر  و

َ
  ألاهاِم  یا خ

 
ِدیت

َ
الشوِك     ج

َ
َذ  و

َ
اف هُ  سوَخهَ  ـَ

ُ
 سیَداه

 ًْ الُمــــــــــه خـــىــــه یضوسَن  ِممَّ
َ
ـــْم     وه

َ
 ل

ْ
هبِه  یــــــضسَن  ِبر

َ
ه لز

ُ
ــــَماه

ْ
 ( 4)ُحـــش

 عظیم إمزوهی

خ   ل ظىت  29ولذ بخاٍس م بمذًىت بمشوَه مً الهىذ. بهه وان ؼاِشا ٍُِما باللغت ألاسدًت 1945مً ؼهش ؤبٍش

 ٍِیم بمشوهی: كاٌ الؽاِش    5م.2011والفاسظُت. وجىفي ظىت 

 اس مفىفٖے شه ہحں بھی ملک کیا اوعاں و حً  مفىفٖے   وكاس   ِض و  و  ٍِمذ هللا  هللا

ظماهىں   ٌاہش کش دیا یہ پش دهیا ےکہى دو هے چاهذ
ٓ
 (6)مفىفٖے    اخخیاس  کخىا   ےہ  پش   ا

 مفهىم األبياث

 غ والجً، وهزلً ٌهش اللمش ملامه في العمىاث ؤًما.ظبدان هللا! ما ؤٍِم ملام سظٌى هللا، فذا ِلُه اإلو

 الىبي ضلى هللا عليه وآله وسلم: خذور املعجشاث على ًذ

 یعشدون  ساخىا فلذ مذائدهم، في كالئذوظلم  ِلُه هللا الشظٌى ـلى معجضاث ًِ الخدذر مىلُى الؽّشاء حّل للذ

 الخاسیخ في لها مشیل ال التي ؤلاظالمیت اإلالخمت بفاوْ ِتزاصالا  الخاؿ،و والخب الخلشیشیت ِلیها حغلب ؤظالیب في معجضاجه
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ٌ  معجضاث ًِ ألاهذلغ ؼّشاء فدذیث والخذیث. اللذیم  ؤلاؼاسة واهذ ولى ؤو كفیذة، مذخت مىه جخلى جياد ال الشظى

 (7)ِابشة.

 الىشیم بمشله."فاللشآن یإجىا ؤن ِلى فعجضوا الّشب به جدذي هللا ؤن یّذ معجضة بر الزي الىشیم، اللشآن في رهشث وكذ

َىا ﴿:حّالى هللا كاٌ (8)مّاسلخه" ًِ الخلم عجض وٕازباث حّالى هللا للذسة بزباث بةعجاٍص َى
ْ
ل ضَّ

َ
ا ه مَّ ٍب ّمِ ىُخْم ِفي َسٍْ

ُ
َوِبن ه

ىا ِبُعىَسةٍ 
ُ
ج
ْ
إ
َ
ا ف

َ
ْبِذه َِ ٖى 

َ
ل اِدِكحَن  َِ ـَ ىُخْم 

ُ
ِه ِبن ه

َّ
ً ُدوِن الل م ّمِ

ُ
َهَذاَءه

ُ
ىا ؼ ُِ ِلِه َواْد

ْ
ش ً ّمِ ف وكذ رهش اإلالشي في (9)﴾ّمِ  ـو

ٌ  معجضاث  ولیلت الزئب، ؤـابّه، وهىم بحن مً اإلااء بلیه، وخشوج خىحن ألاظىىاهت ؤوسد اإلافىفى،خیث الشظى

ا ؤلاظشاء،  :یلٌى ؼاِش ه،هبی هللا بها ؤیذ التي اإلاعجضاث مً .وغحَر

ُ
ْ
ًَّ  والِجز ًَ    َخ ی

َ
ًَ  بحَن  َما   ِبنَهَمی  واإلااءُ  بل   خْمِع

ُ
ُذ  والصخابت هَّ

ُ
 ؼ

هىَم   والــــزئَب 
َ
ِزي ؤ

َّ
ْلَخى  ِلل

َ
ى یهِذي    بِه  ؤ

َ
 َویشؼُذ  الىَجاِح  َظبیِل  بل

ا
َ
ٌُ  َمار ى

ُ
ا ؤك

َ
ْفُذ     بر ًذا ـو فه الــــــــــــــــىالمُ  هفَذ    مدمَّ  یىفُذ  ال و  ـو

  ًَ حَر  یا فّلی
َ
  ِمجي   ولــــــَها الخالئِم    خ

ُ
ِدیت المُ   الخَّ   (10)العــــــــشَمُذ  والعَّ

ٌ  هما ٌ  مذخهم في الؽّشاء جىاو ذٍو وّل الىشیم مشاٌ للشظى م آلازاس مً الىبي، ِو  ِلُه هللا ـلىبالشظٌى  التي جزهَش

 والخبرن ولشمه اإلاشاٌ رلً سئیت بلى ؼىكه الزي ؤٌهش البليسخي باسألا  ابً :الؽّشاء َاالء مً. به ویخبروىن  یففىهه وظلم

 :كىله به في

 ٌُ ا
َ
ِل  إلاش ّْ فىفى و

ُ
فى اإلا ـْ َ

  الــــعلـــــــىَّ  وؤَسي    الَهىي  ؤ
ً
ًْ حــغــــفشا خِىــــیـــــــئت ــــ

َ
 ل

ا
َ
ـــــــــــــــــه ؤسهـــــــــا   الزــــًما وؤمعـــــُذ   ؤــــــــافــــــــــُدـــــه وٕار

ُ
شا فــــــــمــــــــّـــــــــــــــــضصا   ه ِ

ّ
 و مـــــىك

ــــــجي ِبْن 
َ
ًَ  ؼاك ٌُ  رل ا

َ
ا الــــــــــِمش

َ
ـمـ

َ
اَق    فىال

َ
  اإلادب   ؼ

ُ
  (11)الىشا في یىشُق  الىیف

 عالمت مدمذ إكبالال

بٍى ًىجی بالؽُخ جتهى ؤي الؽُخ ري الخللت باألهف ولذ َى بكباٌ ابً الؽُخ هىس مدمذ، وان ؤ مدمذ بكباٌ

ً  9 اإلاىافم َـ1294 ري اللّذة الغشبُت ولذ في الشالث مً البىجاب ـ بخذي مذن ظُاليىث في حؽٍش

ى اإلاىلىد الشاوي مً  م1877 هىفمبر الشاوي وخفل ِلى دسحت الذهخىاٍس  ؤوسوبا سخل بكباٌ بلى .الزوىس َو

اد بلى ووىه ولم ٌؽّش بال ؤهه خلم لألدب الشفُْ ووان وزُم اؤإلااهُا في مُىهخ حامّت مً لفلت بإخذار ، ِو

خي خُث  ماجمش هللا ؤباد زم الّمى الباسص في الهىذ في الّفبت ؤلاظالمُت ختی ؤـبذ سئِعا لخضب الهىذي اإلاجخمْ الخاٍس

، جىفي باهعخان وسؤي جإظِغ دولت بظالمُت اكترح لها اظم الهىذوط ًِ اإلاعلمحن هادي بمشوسة اهففاٌ

  21في ."بخذي كفائذٍ وهي "خذًث الشوح ؤم ولشىم بّذ ؤن اؼتهش بؽٍّش وفلعفخه، وكذ غىذ له 1938 بكباٌ

ل في جمام العاِت الخامعت ـباًخا جىفي مدمذ بكباٌ، فخإزشث بالدٍ بزلً فّىلذ اإلافالر الخيىمُت،  1938 ؤبٍش

لٌى  ا مً اإلاعلمحن والهىذوط ِلى العىاء، ٍو وؤغللذ اإلاخاحش ؤبىابها واهذفْ الىاط بلى بِخه ووّاٍ كادة الهىذ وؤدباَئ

 12ـ ؼاِش الهىذ. واغىس  ِىه

 (13)کہ ِالم  بؽشیذ کی   صد محں ےہ گشدوں  ظبم مال ےہ یہ مّشاج مفىفی ؐ سے مجھے

ہٖ  هگاِہ ِؽم و معتی محں وہخی اٌو وہخی آخش
ٖ
 (14)وہخی كشآں ، وہخی فشكاں، وہخی یغ وہخی و

 مفهىم األبياث

 الىاط الٍاَشون ٌّخلذون الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم بؽش مشلهم، ؤِخلذ ؤهه وكذ اظخيبىُذ مً ظفش اإلاّشاج ؤن
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م "ًاظحن: و "وه". مً الزي ًىفش  وان ؤوال وآخشا و ٌاَشا وباوىا، وهزلً َى كشآن وفشكان، وللبه في اللشآن الىٍش

ً الزي ؤظشي بّبذٍ. وكذ مّشاج الىبي، بل ًىفش ًىم اللُامت، وهُف ًىفش بوعان مّشاج الىبي وكاٌ هللا حّالى ظبد

 ؤِىى هللا حّالى خبِبه ملام "ؤو ؤدوى" في لُلت اإلاّشاج. 

 كعبذ املجیذ السال

ت غشداظبىس. بهه وان ؼاِشا 1894مً ؼهش ظبخمبر ظىت  12ً في ولذ ِبذ اإلاجُذ العال ت بخاله في مذًٍش م بلٍش

ا. وكشك كفائذا ً مخخلفت. وجىفي  ٍُِما باللغت ألاسدًت وؤدًبا باِس م ، 1959ظبخمبر ظىت  27وؤبُاجا هشحرة في ِىاٍو

 :ِبذ اإلاجیذ ًظال كاٌ 15ودفً بمذًىت الَىس.

 ٍِ ْبِذ َّ ْظَشي ِب
َ
 كذسخی  جفشفاثیہ ظب ہحں جحری راث   دلیلےہ جشے كشب  کی ؤ

  (16)ـفاث حلىہ بیک سفذ ص  ہىػ مىسخیٖ   ملام بلىذ   جک  جشے  کىئی  هہ پہىچا

 األبياثمفهىم 

به بلى هللا حّالى. ًا سظٌى هللا! بلغَذ مياهت، لم ًبلغ هبي مً األهبُاء بلُه.   لخلش 
 
 بالغت

 
 بلى یؽحر فهىفي لُلت مّشاج حجت

 وخخم .ٌمأن الصخابت مً وان ومً واسجىاء الجیؾ ؤهامله بحن مً اإلااء مىلذٍ، وجفجش لیلت اإلاىحر البذس اوؽلاق معجضة

 العلىاوي روي  مً الجبابشة له ورٌ .والخمش البذاة ببیاهه الزي ؤخشط الىبري  الٍّیم آناللش  معجضة بزهش رلً

 . اإلاشاد بلى یىـالن ال اللزیً وؤلابهام الغشابت ومً مً الخّلیذ خاٌ بإظلىب الفاوي،

 ؼادةِلیه،وؤلا  والشىاء مذخه خالٌ مً وظلم ِلُه هللا ـلىالشظٌى  بلى خىیىه ًِ ألاهذلسخي الؽاِش ِبر فهىزا

 في باألهذلغ خلذ التي للٍشوف وألاخذار هدیجت الذیجي الؽّش مً الىُى َزا اصدَش وكذ ومعجضاجه، وآزاٍس بمىاكبه

زا .الفترة جلً  ًِ بذایتها في زماهحن بیخا،جدذر ًِ ؤبیاتها ِذد یضیذ وىیلت كفیذة في یّشك *ألاهذلسخي خضم ابً َو

 بلىله: یبذؤَا .وظلم ِلُه هللا فلىهبىته وصخت ووىهه، هللا وّم

 املططفى ضلى هللا عليه وآله وسلم كبره لشیارة الدـشّىق 

اسة كبر سظٌى هللا ـلى هللا ِلُه وظلم مً ؤَم اللشباث وؤهجر اإلاعاعى ، فةرا اهفشف الدجاج واإلاّخمشون مً  ؤن ٍص

اسجه ـلى هللا ِلُه وظل اسة مىت اظخدب لهم اظخدبابا مخإهذا ؤن ًخىحهىا بلى اإلاذًىت لٍض ىىي الضائش مً الٍض م ٍو

  كبِري  صاَس  الخلشب وؼذ الشخل بلُه والفالة فُه، هما كاٌ سظٌى هللا ـلى هللا ِلُه وآله وظلم: مً

ى الخم ِىذي ، فةن آالف آلالىف مً العلف 17ؼفاِِتي) له  وحبْذ  لم ِلُه الّالمت الىؽمحري فلاٌ : َو (. ِو

اسة الىبي ـلى هللا ذ هُاتهم بنها واهذ واهىا ٌؽذون سخالهم لٍض مىنها مً ؤٍِم اللشباث وججٍش ِض  ِلُه وظلم ٍو

اسة كبر الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم كىّا. )  (18للمسجذ دون الشولت اإلاباسهت باول بل واهىا ًىىون ٍص

 مذخه خالٌ مً ومّبرا ـادكا وظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى خىیىه بلى الجاهب،وحاء َزا ألاهذلسخي الؽاِش وشق  للذ

ًِ  حّبر التي ألاؼّاس مً الىشحر الفاصاصي  صیذ ؤبي ؤؼّاس في -مشال-فىجذ .كبٍر الؽشیف صیاسة بلى والدؽىق  ِلیه والشىاء

 .الؽشیف كبٍر صیاسة ًِ جخلفه خالٌ مً بالخضن  ؼّىسٍ وجٍهش وظلم ِلُه هللا ـلىالشظٌى  بلى خىیىه

َذ  َیا ظِل  ِظّیِ هُ  اإلاىحِن  الش 
ُ
م     مياه ـ و وملّذِ ِخـــــحُر  ـــَى َُ

َ
هُ  ألا

ُ
 صمـــــاه

ه ِــبذ   هاَداَن 
ْ
ــــــــــــــىُبه ؤخــــــشج

ُ
ه
ُ
ــْىُق    ر ه جلــــــفـــــُذ كلـــــبهُ  والؽَّ

ُ
 (19)هحراه
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 یدىي  ویخمجی صیاسجه، ألهه به یخبرن ألاهذلسخي، الؽاِش ِىذ الهامت اإلاّالم إخذوظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى لخذ ویمشل

زا.هللا خلم ؤؼشف  واؼخاكىا خىىا الزیً الؽّشاء مً فىجذ وؼىكهم بلیه، خىینهم ِلى دلیل الىبي كبر ؤن ِلى یذٌ َو

ٌ  كبر بلى ٌ .ألاباس ابً .الشظى  :یلى

ًَ  َیا ٍذ   كْبَر  اللــــــْبَر    صائـــــِشی َشي    مدمَّ
ْ

م ُبؽ
َ
ْبِم  ل اسِ  ِفي بالعَّ  الُضو 

ىُصوا
ُ
ْم  ف

ُ
ىا ِبَعْبِلى َُ   َوفى

َّ
ا خملُخْم    ِزيِبال

 
ـــــــْىك

َ
ى ؼ

َ
َخاسِ  ِبل

ْ
خ

ُ
 (20)اإلا

 زطاحني الل خاسم

وان /1386 (َـ -  684م/1211َـ ) 608ؤبى الخعً خاصم بً مدمذ بً خاصم اللشواحجي ؤو خاصم بً مدمذ بً خاصم

ىه ؤخز حماِت منهم الؽلىبحن ؼاًِشا وؤدًًبا ؤخز ًِ ومذح  كالب:مذًىت جىوغ كذم بلى .الّبذسي  ِو

منهاج البلغاء : ، وؤؼهش كفائذٍ له اللفُذة الىائُت. له جألُف منهاؤبي ِبذ هللا مدمذ اإلاعدىفش الخفصخي العلىان

ا بيل ِىاًت وجلذًش مً خيام الذولت ٌل خاصم اللشواحجي في جىوغ ولم ٌغادَس .21وظشاج ألادباء في البالغت
ً
ا، مداو

ي في لُلت العبذ 
ّ
ىِف

ُ
لذ خللاث الّلم لخالمُزٍ، ختی ج ا وكخه بحن الّمل في الذًىان ِو ًِ مً  24الخففُت، مىص

 الخشام، هللا بیذ بلى الزاَب الدجیج سهب مْ وخىیىه ؤؼىاكه یشظل فهى (22)م.1285مً هىفمبر  23َـ ، 684سممان 

ٌ  كبر صیاسة ًِ اللشواحجي خاصم ویخدذر . الضیاسة جدلیم ِلى ویهىئهم  .الىشیم الشظى

 بــــــحَن 
ْ

ـــــبِر  كـــــف
َ
ٍذ     ك ِل    واإلاىبِر  مدمَّ

ُ
ــــى العالمَ  وك

َ
شاِج  ِل  ألاهىسِ  الّعِ

بِر   زَشي   الـــــشــــْم 
َ
ــــــــِذ  الىبّيِ   ك ًَ     مدــــــمَّ ِل

َ
فِش  ألاظــشة ــْفــــــــــــُش الــــّـــــ َوبــــز َِ 

ِؽْم 
ْ
له   واوّْم ِبِه  وعیِمِه  ِویَب  واْظَخي َّ شِ  رخـــــــــــحَرةٍ  خحَر  واح

َ
 (23)ِللَمــــــْدؽ

 حگز مزاد آبادی 

خ  ل ظىت  6ووان اظمه ِلي ظىىذس، و ولذ بخاٍس كذًما  م بمذًىت مشاد آباد مً الهىذ. ووان ؼاِشا1890مً ظهش ؤبٍش

. وجىفي  مٍش وان ظبّىن ظىت.1960ظبخمبر ظىت  9في اللغت ألاسدًت وهزلً هخب الؽّش في الغٌض  :كاٌ 24م ِو

 مذیىہ  ظلىاهہ سخمذ هٍش کىئی ہاں  مذیىہ  ظلىان مشخذ اوس  ےہ سهذ اک

ٌ   ـبذ   جى     اص
ٓ
ٌ   خعً  یىہئا  مذیىہ ظلىان ـىسث ِلی ـل اے  بھی   اص

 (25)مذیىہ    ظلىان حى حىذ ےہ جىخلذ  جفذقکے  گلیىں  مذیىہ جشی  خاک اے

 مفهىم األبياث

 بلى الىذي الفجش مْ الدجاج یىىلم سهب هشب ًِ جشكب وكفذ خضیىت لزاث ـىفیت، هفشت حغللها حمیلت ـىسة هي

 وخاٌ . وظلم ِلُه هللا فلىاإلافىفى كبر بلى الؽىق  مً ؤلیم الممائش ؤحىخه بما اليل یبىح خیث اإلالذظت،بلى البلاُ

 وان فةرا الللاء، بلى وؼىكا خىیىا مً الذمْ جفین ؤِینهم جشي  الّؽاق هداٌ والخىحن الؽىق  في ألاهذلعیحن الؽّشاء

هم خعشاث جزَب هفىظهم سؤیذ الللاء ٌ  الفشاق، مً خىفا جنهل غضاسا، ودمِى  وداُ في الخضسجي الفلش بً ؤخمذ یلى

 :الىشیم اللبر

ى سمض بلى خىحن َى ألاماهً، جلً في والؽباب الفبا بلى الؽاِش فدىحن  رلً في الّیؾ بلى بالخالي خىیىه الىبىة، َو

ىله لخٍاث فیفىس  حبحر ابً ؤما .الىبىة صمً اإلااضخي، الضمً ٌ  كبر بلى ـو  ؼىق وخىحن، مً یخخلجه الىشیم،وما الشظى

ٌ .والخىحن الؽىق  فشه مً الذمْ غلبه وكذ  :یلى
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86
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https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  عليه وآله وسلمالىبىیت ضلى هللا املزابع إلى الحىين

ٌ  یشبىىن بحن ما غالبا الؽّشاء الىبىیت، ألن اإلاذائذ لمً الؽّش مً اللىن  َزا یىمىي   الخذیث وبحن الىشیم الشظى

ٌ  ًِ خذیث َى بهما ؤو اإلاذیىت مىت ًِ الخذیث ؤن باِخباس اإلالذظت ألاماهً ًِ ى الفالة ِلیه الشظى  مً والعالم،َو

  .هذلعیحنألا  ِلىكا بللىب ألالىان ؤهثر

 ابً عزبي

مدحي الذًً بً ِشبي، ؤخذ  الؽهحر بـ مدمذ بً ِلي بً مدمذ بً ِشبي الخاجمي الىائي ألاهذلسخي

م مً اإلاخفىفحن ؤؼهش يعب بلُه" الفىفُحن للبه ؤجباِه وغحَر
ُ
ت بالؽُخ ألاهبر"، ولزا ج لت ألاهبًر  .الفىفُت الىٍش

ِبذ اللادس  كبل ِامحن مً وفاة الؽُخ م1164 اإلاىافم َـ 558 ِام سممان في ؼهش ألاهذلغ في مشظُت ولذ في

ٌ ( 26).حبل كاظُىن  ودفً في ظفذ .م1240 اإلاىافم َـ638 ِام دمؽم وجىفي في .الجُالوي  ِلى یخلهف *ِشبي ابً یلى

ى بلیها ؼىكا ویضداد الىّبت  :خىلها یىىف َو

ــــي ِ
ّ
ى ِبه

َ
َبِت  ِبل ّْ َ

َخاق   الغـــــــشاِء  الى
ْ

اِؼِلَها ِفیَها   ُمؽ َّ ُق   الِعــــّشِ  ِفي ل
َ
ال ِْ َ

 ؤ

ا
َ
ْشُث  ِبر

َّ
ه

َ
ز

َ
ْظشاِسي  ج

َ
ا ؤ ََ ــــــَهُذ

ْ
ـــــِجي  ِفیَها   َوَمؽ

ُ
َدـــــــّشِه

ُ
َبـــــْحِن  ج

ْ
َىاُق  ِلل

ْ
ؼ

َ
 ؤ

وُح  الـــــــش 
َ
  ف

 
اِئـــــَهت

َ
اُط  ج   َوالىَّ

 
ُب    َواِلـــــَهــت

ْ
ل   َواللَ

ِرق 
َ
ُْ وَ  ُمْدت ْم   (27)ِمْهشاُق   الذَّ

 )رخم هللا عليه(:ابً حبير ألاهذلس ي 

َـ،  540 ظىت  بليعُت  اإلاّشوف باظم ابً حبحر ألاهذلسخي ولذ في ؤبى الخعً مدمذ بً ؤخمذ بً حبحر الىىاوي

لاٌ ؤهه ظافش زالر مشاث في خُاجه بلى الؽشق زم اظخلش ، َى حغشافي، سخالت، واجب وؼاِش ؤهذلسخي ِشبي. م1145 ٍو

ت في ؼهش ؼّبان  ٌ  حبحر ابً هزلً. 28م1217َـ/ 461بمفش وجىفى باإلظىىذٍس  :سخلخه ؤو

 ٌَ ىقي وــــــــا
َ

ى ؼ
َ
ٍُ   بل الٍر  بلـــــــــــــــــا

َ
ٌَ    ز ـــــــــذ  الـــــشَخــــا

َ
ـــؽ

ُ
ـــــیــــــَها ِبال  الج

َ
 ِبل

ـــــــــــائـــــــــــشا   ألاَمــــــــــاوي في َظَماِء  للـــىْفــــــــِغ  ؤنَّ 
َ
یـــــــَها  ِبال یُدىُم  ال و

َ
ل َِ 

ُهَى  الَجــــــــىاُح  مىهُ  كــــــــقَّ 
َ
ُى یشُحـــــى یـــــــىٍم  وّل   َمِهیُن  ف

ُ
 (29)لَذیَها الــىك

ٌ  الذیاس اإلالذظت، بلى الخىحن ًِ حّبر فلفائذٍ الىبىي، اإلاذیذ ؼّشاء ؤهثر الجىان ابً ویّخبر  :یلى

 
َ
ْیَذ  ؤال

َ
ِشي  ل ّْ ُشوَسةِ  ِؼ َسي  ْل ََ  للمَّ

َ
ى  ؤ

َ
ِه  ِبل

َّ
ِب  َوالبْیِذ  الل اِسَحا اإلاذجَّ

َ
 خ

هُ 
َ
هُ  ل

َّ
ًْ  الل شَبٍت  ِري م

ُ
ْیَغ  ه

َ
َجى ل

َ
ــــِدٍل  ُیْشج

َ
هُ  ِظــــــــَىي  یْىًما إلاشج

َّ
اِسَحا الل

َ
 (30)ف

ٌ  وهلفذ بزلً یعىنها، مً بلى الخىحن خالٌ مً اإلاذیىت بلى اللشواحجي خاصم وخىحن فؽىق   . الىشیم الشظى

ٌ  ویزهش بها الىبىي  واإلاسجذ اإلاىىسة اإلاذیىت یزهش ِشبي ابً وكاٌ  ظبداهه كىله في هللا سفّه الزي ورهٍش هللا فمل سظى

ىا وحّالى ّْ ًَ  ﴿َوَسف
َ
َشَن﴾ ل

ْ
 (31) ِره

ا یا
َ
ًْ  اإلاْسِجـُذ  َخـــــبز ا    َمْسِجٍذ  ِمـــــــ

َ
  وَخبز

ُ
ًْ  الــــــــــــــشوَلــــــــــت َهِذ  ِمــــــــ

ْ
 َمؽ

او 
َ
  َخــــــــــبـــز

َ
ًْ   ِوــــــــــیــــــــَبت ــــْفىفى  َلــــــــشیُذ  فـــــــــیَها    بلَذةٍ   ِمـــــــــــ

ُ
خَمِذ  اإلا

َ
 ؤ

ى
َّ
ه ِلیِه  ـــــــــــــــــل

َّ
ًْ  الل ٍذ  ِمــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــىالٍ    ظّیِ

َ
ــــــْم   ل

َ
ْم   ل

َ
ل ّْ ـــــــــ  و

َ
 نْهَخِذ   ـْم َول

ـــــــــْذ 
َ
ـــــــــــَشَن  ك

َ
ه ك

َّ
ــــــــــــــٍش بـــــــــِه  الل

ْ
ّلِ   فــــــــــي    ِره

ُ
ـــــــــَخبْر   یــــــــــــــىٍم   و ِْ ا

َ
ِذ  ف

َ
 جشؼ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/558_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/540
https://ar.wikipedia.org/wiki/1145
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ُش 
ْ

ؽ ُش  خــــــــــفـــــــیاٍث  َِ
ْ

ـــــــــــؽ َِ ا َو
َ
ــــــــــــِلً    ِبر ِْ

ُ
  ؤ

ْ
ًِ بالخــــــــــــإ ْسِجِذ  في ِری

َ
 (32)اإلا

 خسزث مىهاوي

ا ولذ في  اوي ؼاِشا بلُغا وؤدًبا باِس ً 1878ؤهخىبش  4وان خعشث مَى م. و ؼاًِشا ؼهحًرا للغت ألاسدًت في اللشن الّؽٍش

ا في خشهت  الاظخلالٌ الهىذًت ، وله ؤزاس ِذًذة باللغت الّشبُت والفاسظُت وألاسدًت. وؤِىاٍ 
ً
هللا حّالى ازىحن وهاؼى

اوي في  ، وجىفي خعشث مَى (33) م في مذًىت  لىهىائ مً الهىذ.1951ماًى ظىت  13وظبّحن ِاما مً ِمٍش
 

ئےبش   دیکھئے   کب  مذیىہ    ؼیذائے    دٌ   ےہ    نہحں محں   كابى
ٓ
 مذیىہ   جمىائے   ا

ئے سظالؐذ  بادی   رسہ  ہش  مّىش بعکہ  اص ےہ  سے  خىؼبى
ٓ
 مذیىہ  ائےصخش   و   ا

 مذیىہالئے جى مخمىس  ےہ کہ دٌ ہش  ؼىاظا  کا   خلیلی   ِؽم   خىدی   بے   ےہ 

حی ےہ حى ہش شے سے یہاں اوغ کی خىؼبى
ٓ
 مذیىہ دهیائے  کہ ےہ  مدبذ دهیائے  ا

ئے   اگش   ؼام   ےہ سائ  دٌ ـبذ   خذا  هىس   جى  کی  ظیاہخی  اخمؐذ    گیعى
ٓ
 مذیىہا

 مذیىہ   میىائے   سے    دٌ  ظاغش  پی  ےہ ولب گاس  کا   ابذی   ظشوس   کہ   وہ   اے 

  (34)مذیىہ والائے ظّیذ مذد فشمائحں  ڈس غلبٔہ اِذا سے هہ خعشؔث کہ ےہ   هضدیک

 مفهىم األبياث

ذ  اإلاّىش  مً  ًا سظٌى هللا كلبي بلى اإلاذًىت خاسج ًِ العُىشة، ؤها ال ؤِشف متی جخدلم سغباث اإلاذًىت اإلاىىسة؟ الٍش

الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم، حغىي  ول ظيان وصخشاء اإلاذًىت اإلاىىسة. بهه ِالم الخب الخلُلي ول كلب زمل ًإحى 

زا ِالم الخب َى اإلاذًىت اإلاىىسة. فجاء هىس هللا  ذ اإلاّىش مً ول شخيء لإلوغ َو بلى اإلاذًىت اإلاىىسة. َىان جإحي الٍش

ّبذ ألابذي بلى سظٌى هللا فاؼشب مً ؼشاب اإلاذًىت اإلاىىسة اإلاىهش.ال بلى اإلاذًىت في الفباح ول ًىم. ًا مً َى ال

 جخف مً الهُمىت وال جىذم ِلى كشبها كل: ظاِذ ًا ؤَل اإلاذًىت، فخفىص.

 واإلاذیىت مىت بلى فالؽىق  . والشبا ألاحاُس لخلً ِؽله ومذي اإلاىىسة، اإلاذیىت بلى الؽاِش خىحن جفىس  اللفیذة فهزٍ

ٌ ال ًِ للخذیث مذِاة  وؤخالكه ـفاجه ًِ مذِاة للخذیثوظلم  ِلُه هللا ـلىِىه  والخذیث الىشیم، شظى

 في ؼفاِخه هیل بلى یهفى یجّله الزي اإلاادح،ألامش في كلب ٍِمخه مً ویضیذ یىمي َزا ول ًِ والخذیث ومعجضاجه،

 آلاخشة ﴿
َ
هَ ِبل

ا
ى الل

َ
ح
َ
ًْ أ  َم

ا
 * ِإَل

َ
ىن

ُ
 َبى

َ
ُع َماٌل َوَل

َ
ف

ْ
ى ًَ  

َ
ْىَم َل ٍب َسِليٍم ًَ

ْ
 ِلُه هللا ـلىالشظٌى  مذیىت ویبت وجدخل( 35)﴾ل

ا ألاهذلعیحن، فلذ الؽّشاء كلىب في هبحرة مياهت وظلم  ِىذ هشي  مشلما .كفائذَم مً هشحر في بلیها والؽىق  وسد رهَش

 لمىذ كذ ةالعّاد ؤن یشي  فهى وظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى ومذیىت الذیاس اإلالذظت، خىیىه بلى اؼخذ الزي حبحر ابً

ٌ  مً ليل ٌ  رهىبها الىفغ ًِ وخي مىاظىه، وكطخی هللا، بیذ وحج بلیها، هاٌ الىـى ا،یلى  :وؤوصاَس

 الىبي ضلى هللا عليه وآله وسلم: إلى الخىسل

بن الىظُلت هي ما ًيىن ظببا لللشبى ِىذ هللا ووـلت بلى كماء الخىائج ، ًلاٌ : فالن جىظل بلى هللا بىظُلت : ؤي 

ب بلُه  ِفي جلشَّ
ْ
ُذوا َِ  َوَحا

َ
ت

َ
َىِظُل

ْ
ُِه ال

َ
 ِبل

ْ
ىا

ُ
َه َواْبَخغ

ّ
 الل

ْ
ُلىا  اجَّ

ْ
ًَ آَمُىىا ِزً

َّ
َها ال ی 

َ
ا ؤ ًَ ْم  بّمل. هما كاٌ هللا حّالى: 

ُ
ى

َّ
ل َّ

َ
َظِبُِلِه ل

ْفِلُخىَن.
ُ
می: ًِ (36) ج ش البفش ؤحى الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم  ِشمان بً خىُف وهزلً وسد في خذًث ألِا  لٍش

ً
ؤن سحال

فلاٌ: ادُ هللا ؤن ٌّافُجي كاٌ: بن ؼئذ دِىث وبن ؼئذ ـبرث فهى خحر لً كاٌ: فادِه كاٌ فإمٍش ؤن ًخىلإ 

ذِى بهزا  َم فُدعً ولىءٍ ٍو
َّ
لى آلِه وظل ِه ِو ُْ ُه ِل

َّ
ى الل

َّ
ل ـَ ًَ مدمٍذ 

ِ
ُّ ًَ بىب ُه بلُ ًَ وؤجىحَّ ُ

ي ؤظإل ِ
ّ
همَّ بو

َّ
الذِاء: "الل

" ُه فيَّ ُّ جي فُه وحؽف ُّ ؽف
ُ
ي في خاَحتي َزٍ فَخلطخی , وح ًَ بلى سّبِ ُه ب ي ؤجىحَّ ِ

ّ
 -فّاد وكذ ؤبفش هبّيِ الشخمِت ، ًا مدمُذ بو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81


جاهاث املذًذ الىبىي املشت
ّ
 رهت  في ألادبين:"ألاهذلس ي"و"ألاردياج
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  (37)  ما جفشكىا وواٌ بىا الخذًث ختی دخل ِلُىا هإن لم ًىً به لش.كاٌ ابً خىُف: فىهللا -وفي سواًت 

زا مشابّه، بلى الخىحن ؤو وظلم ِلُه هللا الىبي ـلى مذح في الؽّشاء كفائذ كاٌ فلذ الذهیا  في الّىن  هیل كفذ َو

 سظىله ؼفاِت یىاٌ وؤن.شةالشخاب الىاَ جلً بلى یفل ؤن حّالى هللا بلى یخمُش ألاهذلسخي فالؽاِش .آلاخشة في والؽفاِت

ٌ  الضائشیً، مْ العالم مىخفیا بةسظاٌ ؤو الؽشیف، كبٍر صیاسة مخمىیا اللیامت، یىم الىشیم  :ألاباس ابً یلى

ًَ  َیا ــــْبُر  الَلْبَر  صاِئـــــــِشی
َ
ٍذ  ك ـــــــــَشي    ُمــــــــــــَدمَّ

ْ
ْم  ُبـــؽ

ُ
ى

َ
َواسِ  ِفي ِبالّعبِم  ل  الـــــــــض 

و  د 
َ
مَ  اؤ

َ
ــــــــــال ٍُ  ظلْمـــــُخْم  العَّ ْسُحـــــــــى   َوبـــــــشُد

َ
  ؤ

َ
ًْ  ؤلِاَحـــــــــــــاَسة اسِ  ُوُسوِد  ِم  (38)الىَّ

الشظٌى  بلى خىیىه جفىیش في فیمطخي الفاصاصي  صیذ ؤبى ؤما .ؼفاِخه وهیل وظلم ِلُه هللا ـلىالىبي  كبر صیاسة یخمجی فهى

 مً الخالیت ألابیاث وجإخز .هللا سلا بلى جلىد مدبخه بإن فحري  له خالٌ خبه مً رلً شامٍه ،وظلم ِلُه هللا ـلى

 یإمل الزي ،وظلم ِلُه هللا ـلىالىبي  كبر بضیاسة مخّللت سوخه ؤن ویشي  .ؤیما بالزهب مىخى الؽّىس  اللفیذة

 :ؼفاِخه

 ًْ ِىـــــــــ
َ
ًَ  ل ْ   ُخــــــــبَّ ــــــاِف

َ
ْ   ؼ ـــــفَّ

َ
ـ   ُمؽ

ْ
ییغ

َ
ًَ  ـــــــصخ ـــــــهُ  یْمَىهُ  مدب

َ
َمـــــــــاه

َ
 َوؤ

 ًَ ْی
َ
ــــل ــــــْحَر  َیا ِو

َ
اِم  خ

َ
ه
َ
  ألا

ً
ـــــــت ِدــیَّ

َ
ْوِك    ج الـــــــشَّ

َ
َذ  و

َ
اف هُ  ُسوُخهُ  ـَ

َ
 سْیَداه

 ًْ ـــــ ــــــــهُ  َیـــــــُضوَسَن  ِممَّ
 
ُمــــــــهُ  خى

َ
ال

َ
    َوه

ْ
ـــــْم  ِبر

َ
ـــــــِبـــــــِه  یـــــــُضْسَن  ل

ْ
ه
َ
َماهه ِلز

ْ
 (39)ُحش

ٌ  بلى خىیىه الفاصاصي  ؤبیاث ِلى یالخَ فما ، الىشیم الشظى ٌ  مىه ساحیا وكبٍر  :الجىان ابً ؼفاِخه.ویلى

ا
َ
ِةر

َ
ْشُث  َما ف

َّ
ه

َ
ز

َ
َب  ج

ْ
ه
َّ
اَلْذ  الز

َ
ٍُ    ف َخا

َ
ْذ  ُمــــــــــْلل

َ
ـــــــــــــَشْوَسك

ْ
ُمــــــىُِ  َواغ  ِبالذ 

 
َ
    ال

ُ
ْب ج ـــــّیِ

َ
ٍُ    ـــــــــــخ هُ    َسَحــــــــــــا ًْ    ِبهَّ ـــــــــِه    ِم   َسّبِ

 
اِئــــــــــف

َ
ِشحُر  خ

َ
ـــــــــــــــىُِ  ه

ُ
ؽ

ُ
 (40)الخ

 أخمذ رضا خان

ا ب1921ؤهخىبش  28-1856ًىهُى  14ؤلامام ؤخمذ سلا خان ) ًُ ً ، فلیًها خىف ا، ( وان خذًث اللشن الّؽٍش
ً
اسًصا، مدذز

ت، و واجب الّذًذ مً الىخب  ا دًًىا، ؼاًِشا هاوًلا بالىار، خبحًرا في ِلم الىلل والّلل ، ؼُخ ظاللت اللادٍس
ً
ِاإلا

ت. وجىفي 6باللغاث الّشبُت والفاسظُت وألاسدًت. ] َـ ، في  1340ـفش  25[ وله دًىان "خذائم بخؾ" مً اإلاذائذ الىبٍى

ذ  1921ِام  لي ًضاس مً الخىاؿ والّىام.،. ال ًضاٌ لٍش  (41) ؤخمذ سلا خان في مذًىت بٍش

ہی!
ٖ
ًِ   دیذاسِ   ؼادِی  جکلیف کى   کی   هُض  حائں  بھٌى   یا ال  کا  ظاجھ   ہى مفىفٖی   ُخع

ہی!
ٖ
ن جبّعم  خعاِب حشم محں آهکھحں بہحں حب یا ال

ُ
 ہى ظاجھ  کا  ُدِا  کی  سیض  ہىهٹىں  ا

ہی!
ٖ
 آفخاِب   ہاؼمی   هىس   الُہذٖی   کا   ظاجھ  ہى ـشاه پل  اِہ س   جاسیک  حب چلىں  یا ال

ہی!
ٖ
الے  غم ُصدا کا ظاجھ ہى پڑے چلىا   پش ؼمؽحر   ظِش   حب  یا ال ْم کہےن  و

ّ
 (42)َسِبّ َظِل

 وكاٌ ؤًما:

جے گزس َے ْم    ـذائے    مدمذ  سلا پل سے اب وحذ کش
ّ
 (43)کہ  ےہ  َسِبّ َظِل

اح ِاـفت، فهى ِلبت  هما في سواًت: الفشاه مْ خه، ًمىشب هما جمىشب العفُىت بإَلها، برا واهذ الٍش
ّ
خه وسك

ّ
دك

م الزاَبحن بلى داس العالم، وممش خىحر للغاًت، ٌؽهذ لخىىسجه ؤن الشظٌى  ًلف  -ـلى هللا ِلُه وظلم  -في وٍش

: سب ظلم ظلم لٌى ى ًذِى، ٍو  (44)ِلى حىباجه ًىلب الّعالمت والّىجاة، والىاط ًمشون َو

 مفهىم األبياث:

 ًا بلهي! ؤجمجی ؤن ًيىن حماٌ مفىفى في ُِجي ليي ؤوسخی ـشاُ اللُامت. ًا بلهي! ِىذما جيىن الُّىن جذمْ ِلى
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م اإلاٍلم   مت ؤجمجی ؤن ًيىن معي  دِىاث مً ؼفي الىبي اإلابدعمخان. ًا بلهي! ِىذما وعحر في الىٍش خعاب الجٍش

لهاؼمي مْ هىس الهذي. ًا بلهي! ِىذما جمىش بلى اإلاصخي ِلى الفشاه والجعش الفشاه ؤجمجی ؤن ًيىن لي ؼمغ ا

ْم 
ّ
برا مش ؤلاوعان اإلاعلم ِلى  الزي وان مشل سؤط العُف، ؤجمجی ؤن ًيىن  معي دِاء الىبي باأللفاً الخالُت: َسِبّ َظِل

م ؤمتي" والىاط و ِ
ّ
لهم مْ ألاهبُاء اإلاشظلحن الفشاه ًىم اللُامت فُذِى سظٌى هللا دِاء باأللفاً الخالُت: "سب ظل

رَبىا بلى سظٌى هللا لِؽّفْ وجبخذءو مشخلت خعاب ًىم اللُامت، ألن هللا حّالى كذ ؤِىى خبِبه ملاما مدمىدا ًىم 

 اللُامت. 

 ؼفاِت والشحاء بيیل بالذِاء وخخمها ِلیه، والشىاء ،وظلم ِلُه هللا ـلىالشظٌى  بلى والؽىق  الخىحن ؤزش یخجلى فهىا

 ٌ ؽشیً بیخا، حعّت مً التي جخإلف َزٍ كفیذجه خالٌ مً الجىان ابً بلى ؤخشي  مشة ووّىد .لىشیما الشظى  جٍهش ِو

ٌ  الٍاَشة، ألاماهً بخلً وحّلله الؽاِش خىحن ٌ  هللا یىشمه ؤن یخمجی :یلى  كبر بضیاسة یدٍى وصیاستها،وؤن بلیها بالىـى

 .اللیامت یىم ،وهیل ؼفاِخهوظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى

 الشزیف ضلى هللا عليه وآله وسلم: الىبىي  ىلذامل

 ـفاجه، وحّذاد مىلذٍ بلیلت وؤلاؼادة وظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى مذح َى اإلاىلذیت اللفیذة ألاظاسخي في فاإلاىلُى

ذله وهشمه هبله بزهش ورلً وّمتهم ولي بلى الالخفاث سء ا یيسخی الؽْ وال  الؽشیف الىبىي  اإلاىلذ لیلت حٍّیم فیّذ .ِو

 وؤلاؼادة اللفیذة، َزٍ ؤوؽئذ ؤحلها مً التي اإلاىاظبت وهي اللفیذة اإلاىلذیت بخاء في جذخل التي الّىاـش ؤَم مً

  .الؽشیف اإلاىلذ الىبىي  لیلت بفمل

 الغساوي یحي بً مدمذ

 ووان ِاإلا ؤبى اللاظم مدمذ بً ًدحی بً مدمذ ِلي بً ببشاَُم الغعاوي البرجي الغشهاوي،
ً
 باللشآن والخذًث، واجبا

ً
ا

،
ً
ا،ججٌى ببالد الّذوة وألاهذلغ هشحرا  باِس

ً
 ؼاِشا

ً
 في البرجي الغعاوي یخي بً یلٌى مدمذ (45)َـ786جىفي ظىت  مجىدا

ف وبّذ :البعیي ومىلّهامً اإلاىلذ الىبىي  بمىاظبت هٍمها كفیذة ٌ  اإلالذظت للذیاس حؽىكه ـو  :یلى

ذ   َِ ا
َّ شِّ  َمــــــــــــــــــ

ُ
ْذ ؼ

َ
ى ف فَ

َ
ْفى

ُ
َها باإلا

َ
ل
َ
ًْ    ف ْمـــــــــــِلِه  ِمـــــــ

َ
  ف

ُ
شف

َ
ــــــــــــــى ؼ

ُ
ل ّْ

َ
 َمشاِجُبهُ  ح

ُذ  ْجَخَبی ُمَدمَّ
ُ
ُْ  الَهاِدي اإلا ِفی ى الؽَّ

َ
َباِد  َسّبِ    ِبل ِّ محُن  الــــــــــ

َ
اكُبه الـــــــــــــــــَىْحيِ  ؤ َِ  

ى
َ
ْم  ِدَمًما الــــــــــــَىَسي ؤْوف

َ
مْ ؤ َُ َمًما َعا مْ   َِ َُ ـــــــــــــــــــالَ ِْ

َ
ْذ    هـــــــــــــــــــشًما ؤ

َّ
  َمَىاِكُبه َحل

ـــــــــَى  ُل  َُ ّمِ
َ
ى
ُ
ٍم   ِفي اإلا

ْ
ل
َ
ٍم  ِفي َو    خ

ُ
ل
ُ
ْذ   خ

َ
ٍُ  صه

َ
ما خـــــــــــال

َ
ـــــــــــاَبْذ  ه

َ
 (46) مىاِظُبهُ  و

 سمزن ابً

خي ) ؤبى ِبذ هللا مدمذ مً هباس الؽّشاء  بابً صمشن م( ماإلاّشوف1333-1392بً ًىظف بً مدمذ بً ؤخمذ الفٍش

ً،ولذ بشوك ال لبجي ألاخمش والىّخاب في ألاهذلغ، ووان وصًٍشا  .لعان الذًً بً الخىُب وجخلمز ِلى ًذ بغشهاوت بُاٍص

ماٌ الىخابُت بلى ؤن حّله ـاخب غشهاوت الغجي باهلل ؤمحن ظٍش ِام  ؤیما اإلاىلذ ِیذ وبمىاظبت .47َـ 773جشقى في ألِا

 : ألاهذلغ، وفیها ظلىان ؤمام ؤوؽذَا هبىیت كفیذة صمشن ًاب هٍم

 ًَ ٌُ   بلْی ِه   َسُظـــــــــــــى
َّ
  دَ  الل

َ
ـــــــــــــَىة اصٍِح    ِْ

َ
ُفــــــىَق    ه

ُ
ا خ

َ
ًُ  الخؽ ِْ  َسَ اِم

َ
ى

َ
 َیَماِن  اإلا

ِتي
َ
ـــــــَمی  َوِظیل

ْ
ٍ ُّ ًَ   ال ُخ َِ ـــــــــــَفا

َ
ِتي  ؼ

َّ
    ال

ُ
ــــــــىر

ُ
ی  َهابِ  َیل یسخَ ی ِِ ًِ   َوُمىسخَ ْمشاِن   ب ِِ 

َذ 
ْ
ه
َ
إ
َ
ِه   َخِبــــــــیـــــــــُب   ف

َّ
اجُم   الل

َ
ُفىٍؿ  َوؤهَشمُ    ُسُظــــــــِلِه   خ

ْ
ى َمخ

َ
ــــــــــف

ْ
 َوِسْلــــــَىاِن  بُضل
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َ
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َ
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َ
  ه

َ
اُب  ال

َ
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  اهبر وارسى

ت 1852اظمه اليامل وان خىاحه مدمذ اهبر واسسي محرجهي، ًلاٌ له ملً الؽّشاء. و ولذ ؤهبر واسسي ظىت  م بلٍش

شا بال ت محرتهـ )الهىذ(. بهه وان ِاإلاا باللغت الّشبُت والفاسظُت وألاسدًت. ووان ؼاِشا هدٍش لغت الّشبُت بجىلي في مذًٍش

 49م ، و دفً في ملبرة مٍُى ؼاٍ لُاسي هشاحصخي.1953مً ؼهش ماًى  20والفاسظُت وألاسدًت. وجىفي 

 كال:

 گیاہى   چمً  ـذ  غحرث  حہاں  اک  ہىگیا       صمً ؼاہ وہ پیذا کہ حب

 (50)صن ہى گیا خىذہ صن  خىذہ صن  خىذہ  محں  گلضاس غىچہ ہش  میالد وكذ

 مفهىم ألابياث:

. و ؤفمل مً ًا خ ًِ ُش رلً الىىس وفي بِخ لُمت العّذًت! وكذ اوؽلذ غمام الٍلمت وسخاب الىفش بىىس الىبىة وجِش

 األهبُاء واإلاشظلحن، وبلغ بلى اإلاّشاج. وجىّىس وُل ؼحئ بىىس هبىة ِىذ والدجه.

 الىبىي ضلى هللا عليه وآله وسلم املذیذ مميزاث

 الىعي وججاوص  اإلاّاػ الّالم بلى حغیحر ویهذف بظالمیت، سئیت مً یىىلم جيدی ؼّش ؤهه الىبىي  اإلاذیذ ممحزاث ؤَم مً

 الفىفیت الشوخاهیت جىبّه الؽّش َزا ؤن هما .العلفیت باإلافهىم ؤلایجابي اإلاشحّیت ِلى یلىم ممىً وعي هدى العائذ

 اإلاذیذ الىبىي  ؤن َزا یّجيو  والىىاسهیت وألافملیت العیادة في جخجلى اإلادمذیت التي ِلى الخلیلت الترهحز خالٌ مً

ى خللت البؽش ؤفمل وؤهه واإلاخلىكاث، اليىن  ظیذ باِخباٍس وظلم ِلُه هللا ـلىبالشظٌى  یؽیذ  هزلً وخللا، َو

ى حٍّیم وحؽشیف، ول اإلامذوح یعخدم لزلً .ؤخالكه ودمازت ِفمخه في وائً هىساوي  مىهجه واخخزاء بالخمشل ؤخم َو

ٌ  ِؽم ؤن هما الخیاة، في ىفیت وحذاهیت سوخاهیت ؤبّادا یخخز الىبىیت في اللفیذة وظلم ِلُه هللا ـلى الشظى  . ـو

لى  وظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى الىحذان وخب وسكت ألاخاظیغ وهبل اإلاؽاِش بفذق الىبىي  اإلاذیذ یخمحز خاٌ، ؤي ِو

ٌ  خب وما .الخعاب یىم ووظاوخه ؼفاِخه في ومّا  ألاماهً خب ًِ للخّبحر معلً بال اإلاذخیت في اللفیذة الشظى

 ألافمیت بيل والاهدؽاء ِشفاث حبل ِلى والىكىف وظلم ِلُه هللا ـلىكبر الشظٌى  صیاسة بلى الّاسم والؽىق  اإلالذظت

ا التي  ؤداء في جلفحٍر الذیجي الؽّش مً الىُى َزا في اإلاادح الؽاِش ویٍهش . والدج الّمشة ؤزىاء مىاظم الخبیب صاَس

 معخّىفا بفذق وخىف هللا مىاحیا الذهیا، في رهىبه وهثرة اإلاؽیىت وصالجه ِیىبه ویزهش ذهیىیت،وال واحباجه الذیيیت

 یىم وؼفاِخه وظاوخه وامّا في وظلم ِلُه هللا الشظٌى ـلى بلى رلً بّذ ویيخلل .واإلاغفشة الخىبت مىه والبا بیاٍ

 مً باإلاىلذیاث فً حعمی التي الىبىي  اإلاىلذ الخفىف وكفائذ كفائذ مْ الىبىي  اإلاذیذ یخذاخل ما وغالبا .اللیامت

ٌ  هما الىبىیت اإلاذائذ وحّشف « الؽّش فىىن   ًِ الخّبحر مً لىن  فهي الخفىف، ؤراِها بإنها التي مباسن صوي الذهخىس  یلى

ى وؤلاخالؿ بالفذق مفّمت كلىب ًِ بال جفذس ال ألنها ألادب الشفیْ؛ مً وباب الذیيیت، الّىاوف  ابخذِه فً َو

 مذح ؤو الخىعبي یعمی باإلاذح وان الزي اإلاذح رلً یؽبه ال الخالق الىبىي  اإلاذح َزا ؤن اإلاّهىد فیت ومًالفى 

ى ؤال خلم بإفمل اإلاذح خاؿ َزا وٕاهما والىصساء، وألامشاء العالوحن بلى اإلاىحه الخملم  وظلم ِلُه هللا ـلىمدمذ َو

 الشوخاوي والّؽم الّشفاهیت الخجشبت في وغماطوالا وؤلاخالؿ والخضخیت والىفاء واإلادبت بالفذق ویدعم

لیه،.اللذوي  َزا سافم وكذ  الىحرة، وفمائله وظلم ِلُه هللا ـلىالىبي  ظحرة ِلى یشهض دیجي ؼّش الىبىي  فاإلاذیذ ِو

 مْ معخلال فىا لیفبذ الخفىف في ؼّش فاهفهش البیذ آٌ وخب فخىخاجه واهب هما ودِىجه، وهجشجه مىلذٍ الؽّش

 الذاللت الخشفیت بحن یجمْ والخىعب، التزلف ًِ بّیذ ـادق ؼّش الىبىي  اإلاذیذ فؽّش .الّیذ دكیم وابً البىـحري 
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  . الذیيیت ؤلاظالمیت الشئیت لمً الؽّش َزا یىذسج هما .الشوخاهیت الفىفیت والذاللت الخعیت

 ملخظ البدث

ما له ؤَمُت بالغت في ألادب  الّشبي وألاسدي . و باإلًجاص في ألادبحن: "ألاهذلسخي"و"ألاسدي"ِلى  اإلالاٌٌّخمذ َزا  ؼَّش

ت وؤظىجه الخعىت.   اإلاعلمحن ِلی اجباُ اللذوة الىبٍى
 

جدىاٌو و ؤلاظالمي، وفُه حاهب بـالحي لألمت ؤلاظالمُت ویدث

ِت   حىاهَب العحرِة الىبٍى
ُ
 اإلاىحضة

ُ
هشْث فیها)ـالة هللا ِلُه وظالمه( َزٍ الىسكت

ُ
 كذ ر

ً
اُث  مالمدها، وخاـت مىلِى

 ف
ُ
 الىاسدة

ُ
ِت اإلاؽترهت وخذور اإلاعجضاث ،الىبي جىكحر ِلى ظبُل اإلاشاٌ:ي ألادبحن: "ألاهذلسخي"و"ألاسدي"،اإلاذائِذ الىبٍى

 .الؽشیف الىبىي  ، واإلاىلذالىبي بلى ، والخىظلالىبىیت اإلاشابْ بلى ، والخىحناإلافىفى كبٍر لضیاسة ، والدؽىق الىبي ِلى ًذ

هشْث زم 
ُ
اث باالخخفاس. ر  بحن َزٍ اإلاىلِى

 
 ملاسهت

 
 دساظت

 :هخائج البدث

ت  ، في ألادبحن: )ـالة هللا ِلُه وظالمه(بن َزا البدث الـمخخفش ًدخىي ِلى مالمذ اإلاذائذ الىبٍى

 "ألاهذلسخي"و"ألاسدي" وعخيخج مىه الىخائج الخالُت:  

  ت بن  شث ِلى الىاط في اإلاجخمْ فهم ؤـٌى بىاءٍ وجىّىسٍ.التي كذ ٌعَّ  ،)ـالة هللا ِلُه وظالمه(اإلاذائذ الىبٍى

  ت بن  ؤظىة خعىت ؤن ٌِّؾ بها البؽُش خُاجه ولها بالهذوء ألامً.  ،)ـالة هللا ِلُه وظالمه(اإلاذائذ الىبٍى

  ت ألنها بُان مبهماث الخُاة وجففُل مجمالتها وؤهمىرج ِملي في ـّىباث فةن الفشد ال ٌعخغجي ًِ العحرة الىبٍى

 ومىهج ؼامل في مؽىالتها.  الذهُا

  ومً اإلاّلىم ؤن ِفشها َزا، ِفش اإلاادًت والؽهىة، فالبذ لىا ؤن وّالج َزٍ ألامشاك الىفعاهُت بةواِت العحرة

ت، ألنها مفذس للشؼذ والهذاًت في ِفشها الـدالش.  الىبٍى

 الخىضياث وامللـترخـاث

ذ فى َزا اإلايان ؤن ؤِشك بّن الخىـُاث والاكتراخاث  التی جىـلذ بلیها مً خالٌ البدث والذساظت خٌى وؤٍس

،  وؤظإٌ هللا حّالى ؤن ًيىن سؤَي ملبىال لذي ؤصخاب ألادب واإلاّشفت، ليي ٌعخفُذوا مً َزٍ  َزا اإلاىلُى

 الخىـُاث والاكتراخاث في البدث والخدلُم، لّلها حاهب الخىفُم والفىاب لهم. وؤجلذم ببّمها:

  ت َزا البدث ًىمىي ِلى مىلىِاث ، اإلاؽترهت الىاسدة في في ألادبحن: )ـالة هللا ِلُه وظالمه(اإلاذائذ الىبٍى

 بلى آلان في ألادبحن: "ألاهذلسخي"
 
 مىحىدة

َ
اِث اإلاخخلفت "ألاسدي" التي جدخاج  و "ألاهذلسخي"و"ألاسدي"، ولىً اإلاىلِى

 بلى البدث والخدلُم.

 ِت في ألادبحن: "ألاه ىان حىاهب هشحرة خٌى العحرِة الىبٍى ذلسخي"و"ألاسدي"، وهي جدخاج بلى البدث والذساظت، َو

، والاججاَاث الاحخماُِت والعُاظُت،  للُت، ومعجضاث الشظٌى
ُ
للُت والخ

َ
فاجه الخ ، ـو ومنها: ؼمائل الشظٌى

ت والذِىة ؤلاظالمُت، وصخابت الشظٌى سضخي هللا ِنهم. ، والبّشت الىبٍى  وغضواث الشظٌى

 ِت، ومنها:وكذ كشك ؼّشاء ألادبحن: "ألاهذلسخي"و ، والىـف،  "ألاسدي" في مىالُْ ؤخشي غحر العحرِة الىبٍى الغٌض

خ  خزاس، والفخش، والعُاظت والخاٍس جاِت، والّشزاء، والخىمت،  والِا
ّ

واء، والّذٌ، والص
ّ
واإلاذح، وألاخالق، والز

م الخّلُم والخإدًب.   حىاهب هشحرة للبدث و والاحخماُ، والؽّش في جيؽ 
ً
ىزا وفیهما ؤًما  الخدلُم.َو

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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