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 المقدمة :
بسممهللا ا رحمم الر رحمم اصهللا  رحلممم   رحسمممهللا ث ممم رحلبامم ن  المما ح امماحلصر لالمم  ر لممصر  ر  بص ممو  

 رحطاى صر  با  ...
إللاهللا رح ضا ث صو رحسمهللا رنو ال صخ  ف ثر غص ه لر ر ئلا ر طيما  يم  صماظ رحل  بع  خبا  ر 

نشا ه ح شا  رحجلص  رحاذب يق      ي  ك اب ثص ر أخبما  رح ضما   رصماث كةصم    م ح  ث مم ىمذه   فضص و  ر 
رحلنزحمما ياإللمماهللا صس شممي  بلمما     ثممر رحنبمم  ر كمم هللا لمم م ا ث صممو  رحممو  سمم هللا ن ر لممر رحبصممار حاكلمما  لممر 

ر ا   ثم  رحاسمنم ح مذصر النم ر لمر رحشما رن  لمر صنشم  بااسمر رحبصمار ح ا صمف ام  أ  رح شا  حسما ر ،   ر 
شمم ه ىمم ف   يممعر رحشمما  لممفة  يمم  رحنفمم و حلمما حممو لممر رح اممع يمم  رحق مم ب ابمم  ر ذرر    ب نمما  زنممو  اسممر 

 باحخلم    ذر أس  بو  جلصم  نظلمو    كمار رحشما  لمر لفماخ  رحام ب سم رن يم  نظلمو أ  يم   نشما ه   
كار شا  لناسب حزلار لناسب  لقا  حاا  صس  جب   ناهللا  ر رحغ رصا ي  رحشا  حلمر صضم  رحنماو  لمر 

 صق   باطم أ  صل ه ضاال .
 لممر ىنمما جممانث يكمم   رحباممن يمم    رسمما رحقممصهللا رحخ قصمما  رحفنصمما رح مم  رشمم ل  ث صيمما أ ب  ةممان رإللمماهللا 

لممر اصمما  رإللمماهللا رحااي مما باحاطممان  رحقممصهللا  رحفضممائ  يمماخم   رح ضمما ث صممو رحسمممهللا    ىمم  اممصهللا نبص مما لسمم  اا 
رإللاهللا ى  أخم  رحق رر رحك صهللا   ىذر لر جانمب  رحجانمب ر خم  يم  ىمذه رح  رسما ص لةم  يم  ط صقما  خم ر  
ىممذر رحفممر بلمم    لممفة   الصسمم طصايا كمم  شممخ  ييمم   ا مما  رحممم ل ىبمما خالمما   لةمم  يمم  رح ابصمم  ثممر 

 س فص  رحقا ئ حيذر ر  ب بانو ألبح سجم خاح ر حلآة  رإللاهللا رح ضا رحلاان  بل    ينصا    ص
 ص ا هللا لنو رحجص  أجل  اصهللا رحفضص ا يضم ثر رحقصهللا رح  ب صا رح    سليا رإللاهللا ث صو رحسمهللا  .
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  المبحث األول :

 القيم الخمقية :
حصا جسم ىا ر  بمان يصلما رل از أ ب  ةان أى  رحبصث ث صيهللا رحسمهللا باا  رئو ث م لضالصر خ قصا ثا

 ،ٔنصك ب ر با  رحا    رحطاى   .
رح ضممما ن ع ،  راممم ر لمممر رحلالممم لصر رحمممذصر أ مممصح حيمممهللا أر ص اممم   يك صممما   أر صاقممم   رإللممماهللاصاممم    

رحلجمماحو رحا لصمما   رحلنمماظ رث   رحلقممابمث   أر ص   لممذ ث مم  صمم ه كبمما  رحا لممان   أر صشممص  بفضمم و كبمما  
ر رحةقايصمما باصممن ف  سممان رحلممذرىب   رحك مماب   كمم  لممر صانمم  باحشممف ز رن     رحسصاسممصصر م لممر سمممطصر     

 رحلمال رو رالج لاثصما رضمط  ن مكلا أر حيصل      لذ يهللا أسئ  يهللا أا  ر ب ف  ه ث لصا لر خم  لقابم يهللا أ 
  أ ر رحلمال ررحل ث رحيم    لمر أر أب  سصاسصا ل ن ثا  لنيا لا ذك    ى رفأر صجب ه ث    الصا رحاي  

لخ  مف رحا لمان   حصمون ع ، صلصم  رحم نصا كلما رنمو ج مب  بانموصق   لمر اصل مو رج لاثصما يصخصم  رحم  رحنماو  أر
  لجم و   لمابئا  نلما فث لصا  ال رنو ن ع ، كار ص غ ب ث   للة   رال جاىاث لر صي      إلسقاطو

صل ا ر بار رح ئاسا صنبغم     ب رىلا    ى صصر   ل ا صر   ي   ل خاحفا  سملصا ا   أنيهللا طاحلا كان ر
رحسممهللا يمم    حصممو و  ا ممم سمم ره   للمما جامم  رحلممال ر صا قممب ذحمم  يمم  ا بممو  ح لممال رأر  كمم ر حممو   حصسممث 

 . حا  لر أىهللا رحقصهللا رح   أشا   حصيا ر  بان ي   ةائيهللا حإللاهللا رح ضا ث صو رحسمهللا م،ٕنر ل نياصا 
 الكرمأوال :

رح م  ث ييما لنمذ ر ز  ألمااب رحنفم و رحاظصلما ياكبم  ىا  رحك هللا لمر ر خمم  رحا صقما رحق صلماصا  
يمم   اممالم يهللا  لمم ا ر بيمما سمما ر يهللا  جا  ىمما  حصمم  رح يامما  رحفخمما   غاصمما رحلجمم  حلمما يصيمما لممر رإلصةمما   ث مم  
رحيلهللا  ر ا ر   كانث ثن ىهللا نقصض رح فهللا  رحشنا   يم يق ىا ك  لذلا  ثا  يماحك هللا ثما   رحسما رث  شمصلا 

   صا  رحلااب بر ثبما   رام ر لمر ،ٖن  رحسا رث سا رث رحاا رث  شصلا ر ا ر  أا ر  رحشصهللار ا ر   ثا 
رحشا رن رحذصر ذك  ر لفا رحك هللا ثنم  رإللماهللا سممهللا ا ث صمو  يم  ا حمو لمر المص   ط ص ما ص ام ن يصيما ثمر 

 يضائ  أى  رحبصث ث صيهللا رحسمهللا  م

  

 اِء َوالِرضوانِ ـــــالَزك لمَشيد  ِإذا ُعدُتم ِإلى َبغداِن        َحّتى
 َسالَم َمن َيرى الَوالَء واِجبا       َفَبمِّغوا َعّني َسالمًا داِئبا      

 موسى بن العمى ذي َعِميٍّ  َنحو       طوسا َوزوروا الَسير َوواَصموا
(4)ٌل َوَكبكبُ ـــَوما َأقاَم َيذب    َحّيوُه َعّني ما َأضاَء َكوَكُب       

 

 ر خ صر رحذصر ذك  ر يضائ  رإللاهللا رحشاث  رحالان  لال  بر شصخار ي  ا حو م  لر رحشا رن
دا  ومن لي بشخص كمما مرَّ طارق       من الدىر أضحى ودُّه ُمتجدِّ



 
القيم الخلقيّة والفنيّة في أدب رثاء                                                  أ.م.د.حسين لفته حافظ

 اإلمام الرضا عليه السالم 

 

764 
 

المجلد                                                             نسانية     جلة القادسية للعلوم اإلم
 م1021/ 4عشر: العدد  الخامس

 وحمَّال أعباَء التكاليف في الورى       قميل وقلَّ الشكر في زمن َعدا
 والندى الجود فايض موسى بن عمي       ومنيم الكاممون الرِّجال وقلَّ 

 تفيض يداه بالجميل فأصبحت       أياديو جودًا تفضح البحر ُمْزبدا
 ترى الناس أفواجًا إلى باب داره       يالقون مرعى أو يوافون موردا
د فعل الخير حتى تزاحمت       عميو َمساعي الناس مثنى وَمْوَحدا  تعوَّ

 (5)المحاسن ُمفردا وفيض وادي الخير والبركات من       يديو فأضحى في
ياحشاث  ىنا صذك  ىذه رحقصلا رحخ قصا رح   ال   صس  حك   نسار  نلا صل از بيا رحق ا   لنيهللا  لالنا 

لممر اقنما أر نممذك  ىمذه رحقممصهللا   ن غن مم بيمما   ناخمذ بيمما رح ضما ث صمو رحسمممهللا   ىم  بممذح  ص صم  رر صقمم   رنمو  
مِا   ر يم رِ . يي  خاح ٌ    لاحاٌا حك   اٍث ياحقصهللا رحسالصا   بقم خاح ً    ااث ً  ل صنا حبنان رحلج لع   ر ل 

 . يعنيا  بن   نسانًا ياضًم     َيُع لر شاِر رحلج لع يي  سمٌه يا اٌ  

 رلا رحشاث  ثب  رحغفا  ر خ و يصق   ل غنصا باخم  رإللاهللا ث صو رحسمهللا ي  ا حو م
 األمم ياثغ العطاء وغيث       القضا مشرفيّ  الرضا عميّ 

 قريب النوال مجيب السؤال       منيع المنال رفيع اليمم

 (6)َجزيل الثواب مجيد الّضراب       شديد العقاب إذا ما انتقم
ياحشاث  ىنا ألاهللا سص  لر رحلفاث  رحقصهللا رحخ قصا رح   صاجز رحلم ن ثمر  لمفيا رال رر  صشما ىمذر 

صمن رحاطمان    ىم  ا صمب رحنم ر   لجصمب رحسمفر  رحشاث  رس طاثث رر  جس  حنا باض ىذه رحل   ييم  غ
  يصع رحة رب  لنصع رحلنا   جزص  رحة رب الاظ  ما  رحلفاث بط صقا ال  شا  رحقا ئ باحل    نلما  امو 
لايمما رر رإللمماهللا أثج بمما لممر أثاجصممب رحمم نصا    رر رحفضمم  يمم  ىممذر صامم   ح   بصمما رحق انصمما رح مم  يطمم   نشمما 

  ث صو .   ث ع ث صيا رإللاهللا سمهللا ا
 ثانيا :الصدق :

 ىمم م لطابقمما رحقمم   ح  راممع   ىمم  أشمم ف رحفضممائ  رحنفسممصا   رحلزرصمما رحخ قصمما  حخلائلممو رحج ص مما  
  اةا ه رحيالا ي  اصا  رحف    رحلج لع.

يي  زصنا رحا صن    رفه    لز رالس قالا  رحلمه   سبب رحنجاه  رحنجما   حمذح  لّج  مو رحشم صاا 
 ث صو  ا انًا  سنّا.    ا ضثرإلسملصا

 رحممذ  جممان باحلمم    لممّ   بممو أ حئمم  ىممهللا رحل قمم ر  حيممهللا لمما صشممافر ثنمم   بيممهللا ذحمم  »امما   امماحمم 
 ،ٖٗ - ٖٖنرحزل م «. جزرن رحلاسنصر
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ىذر ص هللُا صنفع رحلا اصر ل ايهللا  حيهللا جناث  ج   لمر  ا يما ر نيما   خاحم صر يصيما » اا   ااحمم 
 ، ٜٔٔنرحلائ  م «. أب رً 

 «.صا أصيا رحذصر الن ر ر ق ر رّلّل   ك ن ر لع رحلا اصر»مم  اا   ااح
 ،ٜٔٔنرح  بام 

  ىكذر ك  هللا أىُ  رحبصث ث صيهللا رحسمهللا ىذر رحخ   رح يصع    ث ر  حصو باساحصبيهللا رحب صغا رحاكصلام
ال  غ مم  ر بلممم يهللا   ال بلممصاليهللا  يممعّر رح جمم   بلمما حيمم  باحلممم  »امما  رحلمما   ث صممو رحسمممهللام 

 ،.ٔ«نا م ح    كو رس  اش   حكر  خ ب  ىهللا ثن  ل   رحا صن   أ رن ر لانا رحل هللا 
  ا  ذك  رحشا رن ىذه رحلفا ثن  رإللاهللا ي  أشاا ىهللا  لنيهللا رالخ و ي  ا حو م   

 ففي مثل صدق عمّي الرضا       َتَبمَّج ُصبُح الّرضا وابتسم
َل وال      فقّربو من عالُه المميُك          (7)محتشمفكان المبجَّ

ذر كار رحل   ي  رحل رضصع رحا لصا صان  رح  اص   رح ض ه  رس الا  رحلنط   رالب اا  ثر حغا ر
رح راع يعّر رحل   ي  ر  ب ص اق   ذر رنط   لر ثاطفا رحلب ع  رنفااحمو.  ىم   ذر كمار   لمئلارحخصا   

ع  صنفامم  لاممول  رحلمم   ىنمما صخمم   لممر رحق ممب يعنممو صلمم   حممم ا ممب رحل  قمم   يصشمما  بلمما شمما  بممو رحلبمم 
ص اق ل  ال ص هللا ىذر  ال باحخصا  أ  رحل   رحفّنصا   رس الا  رحك لاث باس  ب لاّصر   كهللا لر ل ض ع  را  

 ىم  لمر  –ص نا حو ثش رث رحشا رن   حكّننا ناو رحل   حم ف ىمذر   نم ف رح ك مف حم ف ذر    نم ف رحطبمع 
 ر     حممم ف ر خممم  – ىلممما نقصضمممار ح لممم    –ق صممم  ثنممم  ىمممذر   نممم ف رحلمممناا أ  رح  –لق لممماث رحلممم   

رحخصمما  ىمم  رحةمم ب رحممذ  ُص بسممو رحلبمم ع حفك  ممو أ  حلانمماه  ياحخصمما  ل يمم  ًر باحاقمم  صقممّ هللا خل لممصا ح شمماث  
  . نبة  لر خم  رناكاساث ر شصان ي  اسو  ي  نفسو

 ا   ثمز  جم   حق  ث ف رحلج لع جص ر رر غاصا أى  رحبصث ىم  رإلخمم  يم  رحالم   طاثما رحبم
أ رن رحالمم  رب غممان  ضمما ا  امم    حممصو    لمما ب اخمم  لممر لمم ه لمما ه أ   الصممم  لنفامما  نص صمما  حقمم  
ش طو ا ش طًا أساسصًا حقب   رحال  اا   ااحم ن يلر كار ص ج  حقان  بو ي صال  ثلمًم لماحاًا  ال صشم   

 ،ٛنبابا    بو أا ًر ، 
صم  رح م  رخم   بيما أىم  رحبصمث ث مصيهللا رحسممهللا يقم  ذكم  رحشماث   ا   نبو رحشا رن رحم لفا رح طي 

 ثب  رحج ص  رحطبطبائ  ذح  ي  ا حو م

ن ُكلِّ ِرجس ِبِيم َيسَتنِزل الَمَطر  َمطيرون نقيات ِثياِبِيم       ع ََ 
 ِبِذكرِِىم ُكل ناد ِبالَشذا ِعبق       َتجري الَصالة َعَميِيم َأيَنما َذَكروا

 يًا حيَن َتنُسُبو       في الديِن َوالُمحَتد الزاكي َفُمحَتَقرَمن َلم َيُكن عمو 
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 َومن يفتو َوالء الطير حيَدَرة       َفما َلُو في َقديم الَدىِر ُمفَتَخر
 ِبُكم ُىداُىم َوليل الَغي ُمعَتَكر    اَلَلُ ِلما َيرى َخمقًا فَأتقنُو       
 (9) َبيان َأسرار ما حاَرت ِبِو الِفَكرَفَأنُتم الَمََلُ اأَلعمى َوِعنَدكثم       

     لر رحج ص  باحذك  رر يض  أى  رحبصث ث صيهللا رحسمهللا حهللا صق ل  ث م ا صن رحشا رن 
 ر اا صممن ممهللا صمم   يمم  رحسممنا رحلبا كمما يمم  يضمم  أاممٍ  لة لمما     يمم  أىمم  رحبصممث ث ممصيهللا رحسمممهللا لممر ي

  ال صشمما كيهللا يصيمما أامم    ييممهللا سممفر رحنجمما  رحلمماصاا  رحل مم ر    رح مم   لممّ ه بخلممائ   فمم   ر بيمما  يضممائ
 أزّلما رحام   أحسممنا رحلم    ألممار راُلّلما  رحامم    رحم ةقم   ثممائهللا رحم صر  أبمم رب رحا مهللا .. رحممم اخم  رحلممفاث 

 ،ٓٔن. رح    لّ ه بيا راَلاا صن رحنب صا
   

  صيممممممممممز رح جمممممممممم رر إل  باطمممممممممما بمممممممممماح راعرحممممممممممذ   احلمممممممممم    ب  صل مممممممممماز  ةممممممممممان رإللمممممممممماهللا     

رحشخلصا رحس صا  بنانحساصو نا   الص  اصهللا رحفضص ا       ةان رإللاهللا رنو صسام لا صلصز شا  حا  أجل  
شا  ذ  يط   س صلا ليذبا  لشذبا بقصهللا  صننا رحانصف باث با  رحشمجاثا  يضم ثر ك نورحلس ق   نفسصا   

غاةممما   رحافممما ىممم  جلممما  رحخ ممم  رحقممم صهللا   لنيممما   فممم ع رحقمممصهللا رالخممم      ذ أر رحشمممجاثا  رحكممم هللا لمممن رر    ر 
كممم رهللا رحلممم أ   رحل يممم ف  نجممم   رحلظ ممم هللا ال  ممما    ال لمممر شمممجاع    رحلممم ف   رحشممميالا  رحغصممم   ث ممم  رحاممم ض  ر 

  رحج ر   ا      ثر رحشاث  رال  افطار ا حو م اسر 

 ىو ذا عمي بن الرضا مولى لو       طرف ترعى المؤمنين موكل                     
 المستقل من الرياسة في ذرى       شماء ال يسطيعيا المتوغل

 العمماء من آبائو متقبل    جار عمي سنن النبي لسيرة      
 (11)الدري بأن محرم ومحمل    رك     يا نور مشكاة العموم بنو 

   رامما نف سمميهللا يلمما لممْر شمماٍب أ  ألممٍا  ال       صمم رر رحامم ب   سممج م أص مماليهللا كممار رحشمما   الزر   
ييم  ل م ٌن باحم مَ ِ     شا   مابصر أىم  رحبصمث   ىذر ااُ     لا ع يصيا رحخصُ    رحشُ    رحفضص ا   رح ذص ا

 َح بيا رحا ب م    ثا  حصيا يل ه لر أخذ بيا   رك سبيا   ىجما   ذهللا  لمر رب ام  ثنيمارحقصهللا رحخ قص ِا رح    س   
  لا  لج لع رحقصهللا  رحفضص ا  جانث لر رحل ة  رحذ  ثاش ي اصلًا  يصاًا  ىذر رحن ع لر ر  بحق  رك سب 

 رلن ر بقضصا نل   رح صر رإلسمل  رحانصف . يصو لر  جا ٍ 
 ا   رحم رحلفاث رحنبص ا ثن  رإللاهللا رح ضا ث صو رحسمهللا ي  ا حو م ا  أشا  رحشاث  لال  رحسل

 عمي بن الرضا بن موسى       بن جعفر خير من يعنون
 حدث عن جده وعنعن       قدمو الجد منو حتى       

 فيو بصدر العال مكين       وغيره فيو ما تمكن



 
القيم الخلقيّة والفنيّة في أدب رثاء                                                  أ.م.د.حسين لفته حافظ

 اإلمام الرضا عليه السالم 

 

744 
 

المجلد                                                             نسانية     جلة القادسية للعلوم اإلم
 م1021/ 4عشر: العدد  الخامس

 إذا غدا الناس لممعالي       راح بشوط السباق يستن
 (12) مضماره فأعمى       في قصبات العمى وأعمنوجاز 

ر  ب رإلسمممل  ص مم رنهللا لممع ىممذه رحلفمماىصهللا رالج لاثصمما حمم  ب  بمم   ر ىممذه رحامامما بممصر ر  ب  ذر 
 رحاصمما   أ  ر  ب  رحلج لممع  ثمامما  رضمماا يمم  يكمم  ر  صممب رحلسمم هللا  رحممذ  صمم    أبامما   سمماح و   صامم  

 ةص  بصر رحلبا  ن رإلسملصا  ا كا رحاصما  ث م لم ر  رحالمم     حقمم   جا بو رحاضا صا   صفيهللا رح ماهللا رح
افممم  رحفكممم  رإلسمممل  بانالمم  رحقمم    رح جمم    رحا كمما  رالب كمما  طمم ر  اقممب رح ما صممم    حممم  حممهللا صكممر ر لمم  

جمّ  لمر كذحم  حلا كانث     رحا كا رحا لصا   رحم  رن رحفكم     ر لما  ثل صمما رالج يما   رح جمما ب لمع لما ص
 .أام رن رحاصما   ل  ىا

 المبحث الثاني :

 القيم الفنية :
 التصوير الفني :

رحشا  صنبع لر رحااطفا   رح ل ص  رحفن  ى  رحذ  صجس  ىذه رحااطفا   صجام  ر خم صر صشما  ر 
ر بيا  ص ااطف ر لايا  ص ماة  ر  ىمهللا صق أ نيما أ  صسملا نيا  كلما أنيمهللا صسم ل ا ر بب رثما رح لم ص   ص مذ ا  

 حق  حذ  رحجلا   ىهللا ص    نيا

لكانماث  أ ج  رحشا رن ل  ر لخ  فا ي   ةان رإللاهللا ث صو رحسمهللا  جانث ىذه رحل   لر طاااث  ر 
حنمما لمم  ر لممفة    امماك   ررح غمما رح مم  رسمم طاع رحشمما رن  سممخص ىا  رسمم غم   لكانا يمما رح رسمماا  لممر ةممهللا امم ل  

 و مرحلاان  رحشا صا رنظ  رحم ا   ثب  رحغفا  ر خ  
 

 األمم غياث العطاء وغيث       القضا مشرفيّ  الرضا عميّ 
 وابتسم الّرضا ُصبحُ  َتَبمَّج       الرضا عميّ  صدق مثل ففي
 (13)الندم الغادرين ينفع وىل            الرضا عميّ  يا لو وفيتَ 

الا  حقممم   ظمممف رحشممماث  رح امممابص  رحلجازصممما  رن قممم  باح غممما لمممر رالسممم الا  رحاقصقممم  رحمممم رالسممم   
 رحلجاز  رث لا ر ث م  لكاناث رح غا  لر ىذه رح اابص  رحلجازصا نغصن رحاطان ،   نلبح رح ضا ، .

  ا   رحشاث  ربر رحجنار م
 صا أصيا رحلزر رحذ  ا   ّ ضث       أ ض رح ضا سابًا حو سقصاه
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صجممما يممماحلا  ف رر رحلمممزر حمممصو حمممو رحقاب صممما ث مممم رر صممم  ض ر  ض رنلممما صممما   ىمممذر رح ممم  صض ن 
 ر لطا  رح    نز  ث م ر  ض   اص  حيا رحاصا   . 

 رلا رحشاث  ثب  رح الر رحاص   و يق   ظف رحكناصا ي  ا حو م
 

 (14)والطور طوى وادي حواه ما       فضل كل حوت لمرضى قبة
ياحكناصا ىنا ثر نسبا ياحذ  ا ف رحفض  حصو رحقبا  نلا ى  رإللاهللا سمهللا ا ث صو يلمر رحلام  ف 

حكمم  شمماث  لممر رحشمما رن أسمم  ُبُو  ط صق ممُو رحخالمما يمم  بنممان رحممن    ذحمم  صا لممُ  بشممكٍ  أ  بممآخ  ث ممم  رر
 لكانا ِو رإلب رثصا  ا   ِو ي  رح اال  لع أنظلا رح غا بشك  صفسُح رحلجا  حل ىب ول  ر َ اَ  َ  ُسّ هللا رإلب رع 

ر أر صسممم ال  ر  قنصمماث ل اممم     أ  رث رحشمما رن رحمممذصر رسمم طاث   شمماث نا لمممر  يمم   ن ممما  رحلمم    رحشممما صا  
 . لخ  فا ي   ن ا  رح الالث رإلصاائصا  لنيا ر س  ب رحكنائ 

 رحلجاز ي  ا   رحشاث  م  ب رىصهللا بر  سلاثص  يق   ظف رحلجاز ي   ن ا  رحل   

 (15)مدمعا لممصائب بعدك العين في         تدع لم موسى ابن يا الرزية إن
 رر رحشاث   ب رىصهللا بر رحلي   ك ب ص ة  رإللاهللا بق حو م    ي  رح  ض رحلاطا  

 اليجر لو الصفاء أخالء من يطلْ          وفاتو بطوس تكتب ومن بطوس
 البدر يأفل كما الدنيا عن أفمت            زينة لَلرض صرت فمما كممت

 (16)الفجر برق ما بالمأمون الشر وال         الصبا ىبت ما بالمأمول الخير فما
 

 رلا لااب ك اب ل ا  رحجنار يق  أ    ثر رحشاث  رحاسر بر ىان  ا حو م

 

 النبيو المقال من فنون في         طراً  الناس أحسين أنت لي قيل
 مجتنيو يدي  في الدر يثمر              مديح القريض جيد من لك

 فيو ىي ذىبت التي والخصال         موسى ابن مدح تركت ما فعمى
 (17)ألبيو خادماً  جبريل كان              إمام مدح تطيعأس ال قمت

  

 نسمم طصع رحقمم   رر رسمم الا  رحشمماث  حابمما   نكممار جب صمم  خا لمما  بصممو ، لممر رالب كمما رث رحل لصممز   
رح    ف   بيا ىذر رحشاث  ييذه رحلفا ال    ي     شخ  يقط ح لالم لصر لمر ذ صما أىم  رحبصمث ث مصيهللا 

 للاابا جب ص  ث صو رحسمهللا رحم رحنب  لال  ل م ا ث صو  رحو  س هللا .رحسمهللا   ى   شا    حم 
 الخاتمة :
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كمار  لما صمزر  أام   سمائ  رح ابصم  ثمر رحفكم  رحام   رحلامان  أ ب  ةان رإللاهللا رح ضا ث صو رحسمهللا 
شما  رحسالصا   حو رح    رحلفة  ي  لناثا ر ج رن رح  اصا    جصمو رحجليم   نام  رحلبما ئ رحنبص ما  ىم  رح

 رحذ  رن ش  رحشا ب رحلس ضافا لر رح ك ر ح طاغ   حم رال  قان نا  رحكلا   رح ا   رح سال .
ىممم  ر  صمممب رحيممما ف رحمممذ  صالممم   سممماحا رحامممز لةممم  ىمممذر ر  ب حشممماث  يممم  رظيممم  رحبامممن رر ر 

 .  رحلناثا  ال رحشاث  رحذ  ص خذ لر شا ه لينا  بضاثا

ثطمان رإلنسمار رحلمفلر  أسم  ب  ثالما شمك  لمر أشمكا يضم ثر ىذر صا   ص رر  ةان أى  رحبصث 
لممر  فاثمم  رحا رلمم  رح مم    رىمما  صمما  لممر أسمماحصب رح ابصمم  ح صممو.  نممو رحاطممان رحممذ  ص  حّمم  ث ممم رحنامم  رحممذ  

رحفممممّر ىممممذر رإلصلممممار  رح  اصمممم  يا  بطممممث بممممو  اممممصر صالمممم  ىممممذر رحاطممممان  رح ابصمممم  رحجلمممما  رحطمممماى   حصسمممماىهللا 
 .صلار ي  اصا  رإلنساررإلسمل  ي  بنان اضا   رإل

 المصادر :
 القران الكريم

ث   لينا    ر  رحك مب رحا لصما  ٓىم   ش او  ك ب ى رلشو ر س اذ ثب  أ ٖٙ٘ر غان     ب  ي   ر لفيان  ث  -ٔ
 هللاٜٙٛٔ  رحطباا ر  حم   حبنار   

  جالاما رحل لم  ن  ث،  صم نو رالم  رحسمال رئ   لطباما  ر  رحك مب ح طباثما  رحنشم  ٓأباان ي  رحشا  رحا ب     -ٕ
ٓ 

لممممه رحمم صر رحيممما     رحطبامما ر  حمممم   لك بمما رحخمممانج    رحقممماى      ٓر جاىمماث رحشممما  يمم  رحالممم  ر لمم        -ٖ
 ٓهللا ٖٜٚٔانف  لال  ش صف   رحلطباا رحاةلانصا   رحطباا رحةانصا   رحقاى    ٓرح ل ص  رحبصان        ٓهللا ٜٙٛٔ

رحيجممم    ثبمم  رحاسممصب طمممو ثبمم ه  لطبامما رحسممماا    رحطبامما ر  حممم  للممم    أ ب رحشممصاا  حممم نياصممما رحقمم ر رحةممان  -ٗ
 ٓهللا ٜٙ٘ٔ

  ٕىم،  لفسسا رح يان  بص  ث  حبنار طٔٔٔٔباا  ر ن ر  رحجالع ح    أخبا  ر ئلا ر طيا   رحشص  لال  باا  رحلج س نث -٘
 هللا.ٖٜٛٔىم/ٖٓٗٔ

ىم،   اقص م ثب  ٕٜٕحاباس  رحلا  ف باحصاق ب نث با  اق ب   رال  بر أب  صاق ب بر جاف  بر  ىب بر  رضح رص ا ص  رح -ٙ
 .ٖٜٜٔىم/ ٖٔٗٔراللص  لينا  لنش  رث لفسسا رالث ل  ح لطب ثاث  بص  ث  حبنار  

 ٓهللا ٖٜٚٔانف  لال  ش صف   رحلطباا رحاةلانصا   رحطباا رحةانصا   رحقاى    ٓرح ل ص  رحبصان       -ٚ

ص سف خ صف    ر  رحك اب رحا ب  ح طباثا  رحنشم     ٓةان  رحيج       اصا  رحشا  ي  رحك يا   حم نياصا رحق ر رح -ٛ
  ٓهللا ٜٛٙٔلل    

 .هللا ٖٜ٘ٔ ص رر أب  ن رو رحاسر بر ىان ن    امم أال  ثب  رحلجص  رحغزرح    رحقاى      -ٜ

هللا ٜٚٚٔرح ةان ي  رحال  رحجاى    ل   رإلسمهللا   بش ف لال  ث   رحخطصب   لطباا رإل ر   رحلا صا   بغ ر     -ٓٔ
ٓ 
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 هللاٜ٘ٚٔرح  ض رحلاطا  ي  خب  ر اطا    ربر ثب  رحلناهللا رحالص      اقص  رح ك     اسار ثباو    -ٔٔ

 ثص ر أخبا  رح ضا ح شص  رحل      طي رر   ن .ث، -ٕٔ

 ٜٛٙٔرحلجاحو رحسنصا ي  رحكمهللا ثر ر  باصر رحن  صا   رال  بر اجاز    طباا لل     -ٖٔ

 ٔلمماحح    ر  لمما     بصمم  ث  ط  بمم رىصهللاصر رالبشممصي     اقصمم  م رحلسمم ط ف يمم  كمم  يممر لسمم ظ ف   بيممان رحمم  -ٗٔ
 هللا.ٕٗٓٓ 

 ىم ٖٖٚٔىم،   طبع رحين    ٛٙٚل ا  رحجنار    ب  لال  ثب  بر أسا  بر ث   رحصايا  نث  -٘ٔ

رحلن خب ي  رحل رة   رحخطب  رحلا  ف باحفخ     احصف يخ  رح صر رحط صا     رحلطباا رحاص  صا   رحطباا رحةاحةما  -ٙٔ
  ٓهللا ٜٜٗٔرحنجف رالش ف   

 اليوامش:

                                                 

 ٘ٙم صنظ  رح ةان ي  رحال  رحجاى    ل   رإلسمهللا  -ٔ

 .ٖٓٙ  ٕرحلجاحو رحسنصام         ٖٓٔ   ٜٗ رحباا     ٜٖٔ   ٕثص ر أخبا  رح ضا   صنظ   -ٕ
 

 . رحك هللا  رحج    رحسخان أ/ سلص  اسصر ا بم     رحلس ط ف يم ك  ير لس ظ ف شياب رح صر ر بشصيمصنظ  م  -ٖ

 
 ٚٗر بصاث ي  رح ص رر م  -ٗ
 ٚٗ صنظ  أ ب رحشصاا م  ٛٙر بصاث ي  رح ص رر م -٘
 ٕٗ/ٔ بصاث ي  رح ص رر مر -ٙ
 .ٕٗٚ/ ٗٔ صنظ   ا ص  رإلسمهللا ح ذىب  م  ٕٕٔر بصاث ي  رح ص رر م   -ٚ
 لر س    رحكيف  ٓٔٔر صا  -ٛ
 .ٙ٘ نظ  ر جاىاث رحشا  ي  رحال  رالل   م  ٖ٘ٔر بصاث ي  رح ص رر م  -ٜ

 ٙٛصنظ  رحلن خب ي  رحل رة    رحخطب م -ٓٔ
 ٜٛا  رحا ب  م  صنظ  أباان ي  رحش ٚٙر بصاث ي  رح ص رر م -ٔٔ
 ٛٙ/ٖ صنظ  مر غان  مٖٙٔر بصاث ي  رح ص رر م  -ٕٔ
 ٜٗ.  صنظ  بنان رحل    رحفنصا ي  رحبصار رحا ب  مٛٙر بصاث ي  رح ص رر م -ٖٔ
 ٘ٔ/ٔرحبصث ي  رح ص رر م  -ٗٔ
 ٖٗ/ٔرحبصث ي  رح ص رر  -٘ٔ

 ٚ٘/ٕصنظ  رح  ض رحلاطا  م -ٙٔ
 ٙٙ.  صنظ  رح ل ص  رحبصان  مٖٛ/ٔل ا  رحجنار م -ٚٔ


