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 ظٔ وأخواتٗا

 ا ... أعين زأى خاٍ عًُت وجدا () اْصب بفعٌ ايكًب جصءي ابتد

 ... حجا دزى وجعٌ ايًر ناعتكد ( ) ظٔ حطبت وشعُت َع عد 

 .. أيضا بٗا اْصب َبتدا وخربا ( ) وٖب تعًِ واييت نصريا .

ٔ ؽَ وخؤاحٓا ْٔ اىلصً اثلاىد ٌَ األففال اجلْذا  وحِلصً إىل كصٍني خحاٍْا اشةث لباةخاا  ْو
فأٌا خففال اىلئب فخِلصً إىل كصٍني خحاٍْا ٌا يال ىلع احللني وذنر ل اىلئب واثلاين خففال اتلحٔيو خففا

يً ووجا ودرى وحفيً واثلاين ٌٍِٓا ٌا يال ىلع الرجح ان وذنر املصِف ٌِٓا املصِف ٌِٓا مخصث رخى ـو
ا  ً ـو ب فٍرال رخى كٔل الشاـر : ذٍاُيث وال وؽَ وحصب وـز  وحجا وجفو ْو

 غيء ... حماوية وأنجسِٖ جٓودا ( ) زأيت اهلل أنرب نٌ 

نلٔهل حفاىل ) إًُٓ يروُّ ةفياا ( خي يؾُِّٔ لييلني وكا تصخفٍو رخى ةٍفىن ؽَ فاشخفٍو رخى فيّ 
 ٔل الشاـر : ٍج زياا خواك وكوٌرال ـيً ـي

 ) عًُتو ايباذٍ املعسوف فاْبعجت ... إييو بي واجفات ايػوم واألٌَ ( 

) دريج الٔيف اىفٓا يا ـرو ىفاشلني ( وٌرال درى كٔهل : وٌرال وجا كٔهل حفاىل ) وإن وجاُا خكرثًْ 
 ويه اىيت ةٍفىن اـيً كٔهل : فاغختع ... فإن اغختاغا ةالٔفا  محيا ( وٌرال حفيً 

 غفاء ايٓفظ قٗس عدوٖا ... فبايغ بًطف يف ايتحيٌ واملهس ( ) تعًِ 

ذه تصخفٍو  وٌرال ادلاىث ىلع الرجحان كٔلم ويج زياا خواك وكاٌرو األففال ادلاىث ىلع احللني  ْو
 وال لييلني نلٔهل :

 ) دعاْى ايغواْي عُٗٔ وخًتين ... يي اضِ فال أدعى ب٘ وٖو أوٍ ( 

لييلني نلٔهل حفاىل ) وؽِٔا خن ال ميجأ ٌَ اهلل إال إحلّ ( وؽِِج زياا صاحتم وكا تصخفٍو 
 وكا تصخفٍو لييلني نلٔهل :  وحصتج زياا صاحتم

 ) حطبت ايتكى واجلود خري جتازة ... زباحا إذا َا املسء أصبح ثاقال ( 

ً كٔهل :  وٌرال ـز
 ) فإٕ تصعُيين نٓت أجٌٗ فيهِ ... فإْي غسيت احلًِ بعدى باجلٌٗ ( 

 كٔهل : وٌرال ـا
 ) فال تعدد املوىل غسيهو يف ايغٓى ... ويهُٓا املوىل غسيهو فى ايعدّ ( 

 وٌرال حجا كٔهل : 
 ) قد نٓت أحجو أبا عُسو أخا ثكة ... حتى أملت بٓا يوَا ًَُات ( 
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وكيا املصِف جفو ةكُٔٓا ث اذليَ ًْ ـتاد الرمحَ إُاذا ( وٌرال جفو كٔهل حفاىل ) وجفئا املبائك
       فال اتلحٔيو ال ٌَ خففال اىلئب وٌرال ْب خلا احرتازا ٌَ جفو اىيت ةٍفىن صري فإُٓا ٌَ خفةٍفىن اـ

 كٔهل : 
 ) فكًت أجسْى أبا َايو ... وإال فٗبين اَسأ ٖايها ( 

ٔ رخى وٌا ةفاه مما  وُتّ املصِف ةلٔهل خـين رخى ىلع خن خففال اىلئب ٌِٓا ٌا يِصب ٌففٔىني ْو
ٔ كصٍان الزم حنٔ جنب زيذنره املصِف يف ْ ج ذا ابلاب وٌِٓا ٌا ىحس نذلم ْو ا وٌخفا إىل واحا حنٔ نْر

ٔ خففال اىلئب ْذا ٌا يخفيق ةاىلصً األول ٌَ خفزياا  وخٌا خففال اتلحٔيو ويه املرادة فال ْذا ابلاب ْو
اْا ة فظًٓ شتفث صري حنٔ ةلٔهل واىيت نصريا إىل آوره فخخفاى خيظا إىل ٌففٔىني خصيٍٓا املتخاخ واخلرب ـو

ب نلٔهلً  صريت اىػني وزفا وجفو حنٔ كٔهل حفاىل ) وكاٌِا إىل ٌا ـٍئا ٌَ ـٍو فجفيِاه ْتا  ٌِرٔرا ( ْو
تين اهلل فااك خي صريين وختذ نلٔهل حفاىل  ) تلةذت ـييّ خجرا ( واختذ نلٔهل حفاىل ) واختذ اهلل إةراْيً  ْو

 ٍٔج يف ةفض ( وكٔل الشاـر : ً ئٌئذ يوييبا ( وحرك نلٔهل حفاىل ) وحركِا ةفظٓ
 ) وزبيت٘ حتى إذا َا تسنت٘ ... أخا ايكوّ واضتغٓى عٔ املطح غازب٘ ( 

 ورد نلٔهل : 
 . مبكداز مسدٕ ي٘ مسودا ( ) زَى احلدثإ ْطوة آٍ حسب ..

 يضا ... وزد وجوٖٗٔ ايبيض ضودا () فسد غعوزٖٔ ايطود ب

 

 َٔ قبٌ ٖب واألَس ٖب قد أيصَا ( ) وخص بايتعًيل واإليغاء َا ... 

 ) نرا تعًِ ويغري املاض َٔ ... ضواُٖا اجعٌ نٌ َاي٘ شنٔ ( 

 حلام خن ْذه األففال كصٍان خحاٍْا خففال اىلئب واثلاين خففال اتلحٔيو فأٌا خففال اىلئب
ِِج زياا كائٍا فاملخرصفث ٌا ـاا ْب وحفيً فحصخفٍو ٌِٓا املايض حنٔ ؽفخِلصً إىل ٌخرصفث وغري ٌخرصفث 

ٔ املظارع حنٔ خؽَ زياا كائٍا واألمر حنٔ ؽَ زياا كائٍا واشً اىفاـو حنٔ خُا ؽان زياا كائٍا  وغري املايض ْو
ٔه ْٔ املففٔل األول وارحفؿ ىلياٌّ ٌلام اىفاـو وكائٍا املففٔل  ٔه كائٍا فأة واشً املففٔل حنٔ زيا ٌؾِٔن خة

وغري ا ٌَ اىفٍو وغريه ٌا ذتج ليٍاىض كائٍا ويثتج هلا لكٓاثلاين واملصار حنٔ ـجتج ٌَ ؽِم زياا 
ٍا ْب وحفيً ةٍفىن اـيً فبا يصخفٍو ٌٍِٓا إال صيغث األمر   نلٔهل :املخرصف اذِان ْو

 بًطف يف ايتحيٌ واملهس ( . ) تعًِ غفاء ايٓفظ قٗس عدوٖا ... فبايغ

 يو ... وإال فٗبين اَسأ ٖايها ( ) فكًت أجسْي أبا َا: وقوي٘ 
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واوخصج اىليتيث املخرصفث ةاتلفييق واإلىغا  فاتلفييق ْٔ حرك اىفٍو ىفؾا دون ٌفىن ملاُؿ حنٔ 
ٔ البام ولهِّ يف مٔطؿ  ؽِِج لزيا كائً فلٔلم لزيا كائً لً حفٍو فيّ ؽِِج ىفؾا ألجو املاُؿ هلا ٌَ ذلم ْو

ٍرا ٌِػيلا  لزيا كائً يف  فيه اعميث يفُصب ةاحلو خُم لٔ ـػفج ـييّ جلصتج حنٔ ؽِِج لزيا كائً ـو
واإلىغا  ْٔ حرك اىفٍو ىفؾا وٌفىن ال ملاُؿ حنٔ زيا ؽِِج كائً فيحس ىؾِِج ـٍو يف زيا املفىن دون اليفؼ 

ويثتج ليٍظارع وٌا ةفاه ٌَ اتلفييق وغريه ٌا ذتج ليٍايض حنٔ خؽَ لزيا كائً كائً ال يف املفىن وال يف اليفؼ 
ٔاحٓا وغري  خففال اتلحٔيو حنٔ صري املخرصفث ال يكٔن فيٓا حفييق وال إىغا  وكذلم وزيا خؽَ كائً وخو

 وخؤاحٓا .
 اْو ضُري ايػإٔ أو الّ ابتدا ( ) وجوش اإليغاء ال يف االبتدا ... و

 .. وايتصّ ايتعًيل قبٌ ْفي َا ( ) يف َوِٖ إيغاء َا تكدَا .

 ) وإٕ و ال الّ ابتداء أو قطِ ... نرا واالضتفٗاّ ذا ي٘ احنتِ ( 

جئز إىغا  ْذه األففال املخرصفث إذا وكفج يف غري االةخاا  نٍا إذا وكفج وشػا حنٔ زيا ؽِِج كائً 
ٍال خحصَ ٌَ اإلىغا  وإن  ٍال واإلىغا  شيان وكيو اإـل ٔشػج فليو اإـل خو آورا حنٔ زيا كائً ؽِِج وإذا ح

ٍال حأو رت فاإلىغا  خحصَ وإن حلاٌج اٌخِؿ اإلىغا  ـِا ابلرصيني فبا حلٔل ؽِِج زيا كائً ةو جيب اإـل
ً إىغا ْا ٌخلاٌث خول ىلع  إطٍار طٍري الشأن نلٔهل فخلٔل ؽِِج زياا كائٍا فإن جا  ٌَ لصان اىفرب ٌا ئْ

 : 
 ) أزجو وآٌَ إٔ تدْو َودتٗا ... وَا إخاٍ يديٓا َٓو تٓويٌ ( 

لاير وٌا إواهل دليِا ٌِم حِٔيو فاهلا  طٍري الشأن ويه املففٔل األول ودليِا ٌِم حِٔيو مجيث فاتل
 :خو ىلع حلاير الم االةخاا  نلٔهل يف مٔطؿ املففٔل اثلاين وحيجئذ فبا إىغا  

 . أْي وجدت َالى ايػيُة األدب ( ) نراى أدبت حتى صاز َٔ خًكي ..

ألدب فٓٔ ٌَ ةاب اتلفييق وىحس ٌَ ةاب اإلىغا  يف يش  وذْب اتللاير خين وجات ملباك الشيٍث ا
ٔاز إىغا  املخلام فبا حيخ وإٍُا كال اجٔن إىل حأويو ابلحخني الهٔفئن وحتفًٓ خةٔ ةكر الزبياي وغريه إىل ج

ٍال نٍا  املصِف وجٔز اإلىغا  حلجتّ ىلع خن اإلىغا  ىحس ةبازم ةو ْٔ جائز فحيد جاز اإلىغا  جاز اإـل
ذا خبباف اتلفييق فإُّ حلام فيجب اتلفييق إذا وكؿ ةفا اىففو ٌا اجلافيث الزم وهلذا كال واىزتم اتلفييق  ْو

( فاىل )وحؾِٔن إن بلثخً إالكييباحنٔ ؽِِج ٌا زيا كائً خو إن اجلافيث حنٔ ـيٍج إن زيا كائً وٌرئا هل ةلٔهل ح
وكال ةفظًٓ ىحس ْذا ٌَ ةاب اتلفييق يف يش  ألن رشط اتلفييق خُّ إذا حذف املفيق تصيع اىفامو ىلع 
ٌاةفاه فيِصب ٌففٔىني حنٔ ؽِِج ٌا زيا كائً فئ حذفج ٌا ىليج ؽِِج زياا كائٍا واآليث الهريٍث ال 

ٔ إن لً يتصيع حؾِٔن ىلع بلثخً إذ ً  يخأىت فيٓا ذلم ألُم لٔ حذفج املفيق ْو ال يلال وحؾِٔن بلثخً ْهذا ـز
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ْذا اىلائو وىفيّ خماىف ملا ْٔ اكملجٍؿ ـييّ ٌَ خُّ ال يشرتط يف اتلفييق ْذا الرشط اذلي ذنره وحٍريو 
اجلحٔيني ليخفييق ةاآليث الهريٍث وشتٓٓا يشٓا ذللم وكذلم يفيق اىففو إذا وكؿ ةفاه ال اجلافيث حنٔ ؽِِج ال 

الةخاا  حنٔ ؽِِج لزيا كائً خو الم اىلصً حنٔ ـيٍج حللٌَٔ زيا ولً يفاْا خحا زيا كائً وال ـٍرو خو الم ا
ٌَ اجلحٔيني ٌَ املفيلات خو االشخفٓام ولٔ صٔر ذباث خن يكٔن خحا املففٔىني اشً اشخفٓام حنٔ ـيٍج 

ييّ خداة خيًٓ خةٔك اثلاُيث خن يكٔن مظافا إىل اشً اشخفٓام حنٔ ـيٍج غبام خيًٓ خةٔك اثلاثلث خن حاوو ـ
يٍج ْو زيا كائً خم ـٍرو   االشخفٓام حنٔ ـيٍج خزيا ـِاك خم ـٍرو ـو

 

 

 

 
 
 

 


