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حممد احلبيب حشالف
بدمذاهللذاظرغبانذاظرحقمذوذصؾىذاهللذسؾىذدقدغاذربؿدذوذآظه ذ
عن ذضؿن ذاألشاغي ذو ذاظؼصائد ذاظشعبقة ذاظؼدمية ذاظعفد ذواظيت ذال ذزاظت ذؼبذ
سصرغاذػذاذتتؿتع بشفرةذوادعةذوتالعسذرشمذضدعفاذربقعةذاظشعبذوذسؼؾقتهذ
وغػدقته ذ :اظؼصائد ذو ذاطدائح ذاظـبوؼة ذاطـدوبة ذظؾشاسر ذدقدي ذاألخضر ذبنذ
خؾوف.ذ ذ
إنذػذهذاجملؿوسةذعنذاطـظوعات،ذاظيتذضقؾتذعاذبنيذاظؼرنذاظثاعنذواظؼرنذ
اظعاذر ذػجري ذواظيت ذعا ذزاظت ذتصػق ذهلا ذاشؿاػري ذوتدتحدن ذاالدتؿاعذ
إظقفا ،ذمل ذغعرف ذسن ذصاحبفا ذوغازؿفا ذأي ذذيء ذاظؾفم ذدوى ذامسه ذأو ذعاذ
جادت ذبهذاظرواؼاتذاظشػفقةذاطختؾػةذاطشؽوكذؼبذصحتفاذظؽثرةذاختالصفا.ذ
وػذاذرشمذرواجذضصائدهذػذهذوذذؼوسفاذبنيذاظـاسذورشمذأنذصاحبفاذذطرذصقفاذ
إمسهذوذظؼبهذوذإدمذضبقؾتهذطؿاذزدثذصقفاذسنذعشائخهذوأتباسهذوذععارضقهذ
طؿاذأدظبذباغطباساتهذحولذاألحداثذاظدقادقةذواإلجتؿاسقةذاظيتذساذفاذرقؾةذ
ضرنذوذربعذضرن ...ذ
صباظرشمذعنذذظكذطؾه،ذملذغتؿؽنذحتىذاظقومذعنذوضعذتؼرؼرذؼدظـاذدالظةذ
واضحةذسؾىذذخصقةذػذاذاظشاسرذاظػحلذشعؾهذؼبذاإلرارذاصؼقؼيذاظالئقذ
مبؼاعه.ذوهلذاذاظغرضذسباولذؼبذعاذؼؾيذوبؼدرذاطدتطاعذوضعذتؼرؼرذغتعرفذ
عنذخالظهذسؾىذاظشاسرذوذسنذعراحلذحقاتهذاطادؼةذواطعـوؼةذوذذظكذعنذخاللذ
عدائحهذاظـبوؼةذوضصائدهذاظيتذعبعـاذعـفاذسدداذؼػوقذ014ذعـظوعةذواظيتذػيذ
ؼب ذغظرغا ذأصدق ذاظوثائق ذو ذاطصادر ذاصؼقؼقة ذاظـزؼفة ذؼب ذاظتعرف ذسن ذػذاذ
اظشاسرذاظػحل.ذ ذ
دصاترذاطرطز ،15ذتراثذرضمذ،0224-6ذص ص.ذ26-03
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ذطر ذاظشاسر ذاألخضر ذبن ذخؾوف ذإمسه ذو ذظؼبه ذؼب ذطل ذضصائده ذعن ذذظكذ
ضوظه :ذ
عٝد ٢ك ٢اُج٘ح اذشاٛضى *  ٝأُالئٌح ٝهٞف
ٝاُذٞعاخ اذو ٍٞشاػغى * االًذَ  ٝجض ٙاُشِٞف

ذ

ذ

وذضوظه :ذ

تاُطغجٔإ  ٝاُواػ ٢ػ٘ا شاٛضج * ٗٞع٣ي ٓا صعى االًذَ ُٝض اُشِٞف

ذ

صفوذطؿاذؼشريذإظقهذاألطحلذبنذخؾوفذو ظعلذاظدببذؼبذزوؼلذإمسهذ
وتعوؼض ذاألطحل ذباألخضر ذؼرجع ذإظب ذاالستؼادات ذاظدائدة ذآن ذذاك ذو ذاظيتذ
طانذعنذضؿـفاذاظتػاؤلذوذاظتباذرذبؽلذطؾؿةذأوذسالعة ذتشريذإظبذذيءذؼبشرذ
باضريذاستباراذ أنذذظكذإذارةذإظبذحدثذعاذدوفذؼؼعذؼبذوضتذالحقذؼدؿونذ
ػذاذاظتػاؤلذ(اظػال)ذودـدػمذسؾىذصحتهذاصدؼث ذاطعروفذاظؼائل(:ادبذواذ
اظػالذوذظوذسؿدا).ذعنذذظكذسؿدذاظـاسذسؾىذتغقريذطلذاظؽؾؿاتذاظيتذتشريذإظبذ
األذقاء ذاظؽرؼفة ذو ذسوضوػا ذبغريػا ذعن ذاظؽؾؿات ذاطػرحة ذاظدارة ذو ذاطبشرةذ
باضريذوذاظربطةذوذاظدعادةذوذاهلـاءذوذاظعاصقةذوذادتبدظواذطؾؿةذعؾحذبؽؾؿةذ
(ربح)ذوذطؾؿةذغارذبؽؾؿةذ(ساصقة)ذطؿاذظؼبواذاإلبرةذ(عػتاحة)ذوذاظػحمذ(بقاض)ذ
وذشريواذاألمساءذصلصبحذإدمذدوداءذ(دعداء)ذوذضابرذمسوهذ(جابر)ذوذاألدودذ
(ؼدعد) ذو ذاألطحل ذ(األخضر) ذأو(األمسر) ذو ذػؽذا ذاغتشر ذإدم ذ(عربوطة)ذ
و(عدعودة)ذوذ(خضرة)ذوذ(خرية)ذوذ(أمذاضري)ذوذ(دامل)ذوذ(شاظ)ذو(صرحات)ذ
وشريػاذعنذاألمساءذاطبشرةذباضري .ذ
ذصؿن ذاحملتؿل ذأن ذؼؽون ذػذا ذاألعر ذػو ذاظدبب ذؼب ذتغقري ذإدم ذذاسرغاذ
وزوؼؾهذعنذ(اظؽحوظة)ذوذاظدوادذإظبذاضضرةذوذاظبفجةذحتىذؼدتبشرذبهذطلذ
عنذمسعهذعنذاطتػائؾنيذ– ذأعاذإمسهذاصؼقؼيذصفوذاألطحلذبنذسبدذاهللذبنذ
خؾوفذ–ذطؿاذضررذذظكذؼبذأشؾبذضصائدهذحقثذؼؼولذ :ذ
ذ

ٝاتٝ ٖٓ ٠عاٛا الدن *  ٞٛاُـٔاح ػ٘ض طٗٞت٢
ٓؼغٝف ٓا سل ٠ػثض هللاذ
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وذضوظه:ذ ذ

ٓشظٞص ٖٓ اتذاُ ٢ؽِثي *ُٝض اُشِٞف اؿٔ ٠االًذَ

ذ

وذضوظه :ذ

هللا ٣غدْ هائَ االت٤اخ * االًذَ  ٝاؿْ ت ٙٞػثض هللا

ذ

غشلذاألطحلذبنذخؾوفذبنذسبدذاهللذؼبذبواديذ(اظظفرة)ذأيذجبالذعؾقاغةذ
وذذرذالذوذعدؼـةذتـسذوذاهلضابذوذاظدفولذاظيتذمتتدذإظبذعصبذغفرذذؾفذ
بضواحيذعدؼـةذعدتغاظذعنذذظكذضوظه :ذ
ذ

تؼض اُظ٤اّ عاٗٝ ٢اعز * توؼاخ ك ٢اٛؼاب اُظٜغج
ٓ٘ ْٜاجضٝص ذْ ؿثود *  ٝاُ ّٞ٤ػػؼػٞا ٣ا دؼغج
اُثؼغ ٖٓ اؿالك ٢عدِد * ٝآ ٢ذٌٗٞد تاُؼشغج
ذ

ذ

و ذظعل ذاظدبب ذؼب ذرحقل ذسائؾة ذاظشاسر ذو ذػجرتفا ذعن ذػضاب ذاظظفرةذ
ؼرجعذإظبذأنذتؾكذاشفةذعنذاظبالدذسرصتذعـدذبداؼةذاظعفدذاظرتطيذعشاداتذ
ضبؾقةذسـقػةذطاغتذتدورذبنيذاظؼبائلذاطوارـةذػـاكذوذبنيذاظدؾطةذاصاطؿةذآنذ
ذاكذخصوصاذعدؼـةذ(تـس)ذوذضواحقفاذاظيتذطاغتذزتذ(غباؼة)ذاإلدبانذ
و ذصـقعفم ذاألعري ذضبقى ذاظزؼاغي ذو ذذظك ذسام ذ1315م ذحقث ذادرتجعفاذ
اطدؾؿونذبؼقادةذخريذاظدؼنذباذا.ذ ذ
عنذضؿنذاظعائالت ذاطفاجرةذسائؾةذاظشاسرذاألخضرذبنذخؾوفذحقثذصرذ
أبوهذسبدذاهللذبنذخؾوفذبلػؾهذوذسقاظهذوذطانذآنذذاكذذاسرغاذالذزالذرػالذ
صغريا .ذ
ذ
ذ

ؼتذطرذاظشاسرذػذهذاهلجرةذوذاظصعوباتذاظيتذساغىذعـفاذأبوهذصقؼولذ :ذ
٣ا عت٣ ٢اػظ٣ ْ٤ا ساُن * ٝك ٢اُذـإ كٓ ٢طِٞت٢
أٓ ٢هثَ تاتا ؿاتن * تٜا ِ٣ظ ُٓ ٢شغٝت٢
 ٝاتٝ ٖٓ ٠عاٛا الدن *  ٞٛاُـٔاح ػ٘ض طٗٞت٢
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ٓؼغٝف ٓا سل ٠ػثض هللا * ٓـٌٓ ٖ٤ا طاصف اُِ٤اُ ٢ؿٜاع
ك٣ ّٞ٣ ًَ ٢ص٘ ٠اُغدِح * س٤لإ ػِ ٠اُشِٞكُٝ ٢ض٣ ٙا دؼاع
اعدْ اػظاّ آًِٚ ٢
ذ
ذ

ذ

وذؼمطدذأنذجدهذاألولذعنذضبقؾةذػـاكذتدسىذ(اظعزاصرؼة)ذصقؼولذ :ذ
اٝا ٙػِ٣ ٖٓ ٠ج ٢ا٣شثغٗ * ٢ت٘جغ اُؼؼاكغ٣ح  ٝعؿٔ ٠ً ْٜعاٙ
جض اُجضٝص ٓ٘ ْٜاٌَُ ذشضٓ٘ * ٢عت٣ ٢ض٣غ ْٛك ٢دٔا ػظ ْ٤اشاه

ذ

ادتورنذسبدذاهللذبنذخؾوفذضرؼةذ(عازشران)ذحقثذضضىذذاسرغاذرػوظتهذ
وذذبابهذ–ذؼشريذاظبذذظكذاظشاسرذبؼوظهذ :ذ
ذ

دـغا٣ ٙاُضٗ٤ا ًآُِ ٢ا ًاٗد * ػض٣د شثٞب طـغ ١كٓ ٢اػؿغإ
ذ

و ذ(عازشران) ذاظيت ذتبعد ذسن ذعدؼـة ذعدتغاظ ذبـحو ذاضؿدة ذطقؾوعرتاتذ
سرصت ذأطرب ذؼوم ذعن ذأؼام ذاشزائر ذاجملاػدة ذحقث ذطاغت ذعدرحا ذألسـفذ
ععرطةذوضعتذبنيذاظصؾقبقةذاألدباغقةذوذاطدؾؿنيذاظذؼنذطانذعنذبقـفمذذاسرغاذ
اظذيذخصصذهلذهذاطعرطة،ذاظيتذوضعتذؼبذ 04ذأوتذ1335مذاطواصقذظـذ10ذ
ذي ذاظؼعدة ذ 743ذػـ ،ذضصقدة ذؼصف ذصقفا ذبؽل ذدضة ذاألحداث ذاظيت ذوضعتذ
خالل ذػذه ذاطعرطة ذطؿا ذؼشري ذإظب ذضتل ذضائد ذاصؿؾة ذاظصؾقبقة(اظؽوغتذ
داظؽودؼت)ذوػزميةذاشقشذاألدباغي .ذ
ذرحذػذهذاظؼصقدةذوذسؾقذسؾقفاذاألدتاذذاصاجذعواليذابنذاصؿقديذؼبذ
ذبؾة ذ(آعال) ذاظعدد ذاضاص ذباظشعر ذاطؾحون ذطؿا ذأذار ذإظقفا ذتؼرؼر ذوزارةذ
اظتعؾقمذاألصؾيذوذاظشمونذاظدؼـقةذؼبذ(عداػؿةذاشزائرذؼبذاصضارةذاظعاطقة).ذ
وذاظؼصقدةذؼدتفؾفاذاظشاسرذبؼوظهذ:ذ ذ
ذ

٣ا كاعؽ ٖٓ شْ ج٤د اُ * ّٞ٤هظح ٓاػؿغإ ٓؼِٓٞح
٣ا ػجالٗح ع٣غ أُِج * ّٞع٣د اج٘اح اُشِٓ ٞؼضٓٝح
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ذ

ذ

إظبذأنذؼؼولذ :ذ
دؼٗاُِ ْٛظٞع طاى اُ * ّٞ٤ذـؼح آالف اتود ٓـ٘ٓٞح
ٖٓ د٤ؾ اُضشغج ُذٞف اُث * ّٞػشغ آالف آشاخ ٓذطٓٞح
اًث٤غ اُ٘٤ق اٌُِة عاؿ ٚؽاع *  ٝاُغڨثح ٖٓ اُؼ٘ڨ ٓڨطٞػح
ػغت ٚشاؽغ دؾ تأُط٤اع * ِ٣ـ ُٚ ٠تاطٞاخ ٓ٘ؼٝػح ذ

ودجلذذاسرغاذػذهذاطعرطةذاظيتذذاركذصقفاذطجـديذوذزدثذسـفاذؼبذ
طثريذعنذاجملاالتذعـفاذضوظهذ :ذ
ذ

ذ
ذ

ُ ٞشلد ٓا ؽغ ٟك ٢ط٣ي اُِِ٤ح جٜاص * ٓا ٣شض كٜ٤ا ؿ َ٤ػِ ٠ات ٞاُذـٖ٘٤
ٖٓ ػ٘ض ڨثح تٞػـغ٣ح اُشٞع اُثالص * در ٖٓ ٠جٜ٤ح اُوثِح ٓطغٝدٖ٤
 ٝاُ٘اؽ ٛاعتح ٖٓ شًٞح طاى اُطغاص * ِ٣ـٞا اُـ٤س  ٝال طاتٞا طضع ادٖ٘٤
ٛظاى اُ ّٞ٤اُؼ٣غ اُجٜض ٛظا ُظا *  ٝاُغاؽ ك ٢اُـٔاء ؽا٣غ تٞػُٞف
هظح ٓرٞعسح جث٘اٛا شا ٝاُوضا * ٖٓ جِ٘٤ا ُٜظا االسغ ٓظغٝف ذ

وذؼتحدثذاظشاسرذسنذعشارطتهذؼبذػذهذاطعرطةذصقؼول :ذ
ؿ٤لٓ ٢جغصٝ ٙاٗا ٗؼغب كاالػضاء *  ٝاُ٘اؽ ػاجح ٖٓ ػجغ ١تاُشٞف
سِل ٝ ٢ػٖ آآ ٢اُجٔاجْ عاًضج *  ٝاُشِن ؽائذح ذذـة تاالُٞف

ذ

وسؾى ذاظعؿوم ذصنن ذضرؼة ذ(عازشران) ذباظـدبة ذإظقه ذععـاػا ذأؼام ذاظطػوظة ذوذ
اظشبابذاظيتذضضاػاذبنيذأػؾهذوذرصؼائه.ذظذظكذردهذؼؼولذسـدعاذؼتذطرذتؾكذ
األؼامذ :ذ
ذ

ٓاطا ُؼثد ك ٢صاع اُضٗ٤ا * شا ٝاُؼٓإ ً٘د آٞاٗؾ االػغاب
ذ

ؼشريذإظبذأغهذطانذعمغداذوذعطرباذ -ذؼدؾىذاجملاظسذبلشاغقهذوذضصائدهذ
وأذعارهذ-ذ شريذأغـاذملذغعثرذحتىذاآلنذسؾىذػذاذاظـوعذعنذأشاغقهذوذرشمذذظكذ
ردهذؼمطدذظـاذأغهذضضىذأربعنيذساعاذؼبذغظمذاظشعرذاطدؾيذحقثذؼؼولذ :ذ
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جٞػخ ٓائح  ٝسٔـح  ٝػشغ ٖ٣ؿ٘ح ادـاب * ٝػصخ ٖٓ ٝعاء ؿ٘ ٢ؿرح اشٜٞع
ٓ٘ ْٜآشاخ عتؼ ٖ٤ؿ٘ح ٓصَ اُظغاب *  ٝأُرثو ٢آش ٠ك ٢آض٣خ اُغؿٍٞ
ذ

وذؼؼولذ:ذ ذ

اشثٞت ٢ػاع عاح اسـاعج *  ٝاُؼثاص ٖٓ ػٔاٛا جِٜد

ذ

وذبعدذاألربعنيذدـةذتدخلذاظؼدرذصقدرذظؾشاسرذاألخضرذبنذخؾوفذزؼارةذ
عدؼـةذتؾؿدانذصادتبشرذبلضطابفاذوذبزؼارةذصاحبفاذأبوذربؿدذسبدذاصقذبنذ
سبدذاظرغبنذبنذسبدذاهلل ذاألزدريذاالذبقؾيذاطعروفذبدقديذأبوذعدؼن(372ذ
ػـ)ذصتلثرذذاسرغاذباصرطةذاظدؼـقةذػـاكذوذتعؾؼتذغػدهذباظروحاغقاتذوعاظتذ
إظبذاظعبادةذوذاظذطر :ذ
تعرضذاظشاسرذإظبذػذاذاطوضوعذوذاغػردذظهذبؼصقدةذؼدتفؾفاذبؼوظهذ :ذ
ذ

٣ا ؿؼضٝ ١كغدر ٖٓ * ٢تٓٞض ٖ٣أُـ٤س جثد االٓاٗح
تٜا ٝك٤د داجر٢

ذ

وذؼؼولذ :ذ

ٖٓ تؼض سٔـ ٖ٤ػاّ ٝاٗا ٗـر٘ * ٠اؿؼ٤د تغٝح عادر٢
ٓذٔض اُلؼٓ َ٤لراح اُج٘ح * ا٣ا ؿؼض ٝ ١كغدر٢
ا٣ا ؿؼض ٝ ١كغدر ٢تٜظا أُِو * ٚكٜ٤ا شال اٗظ٤ق ٖٓ ٗؼا ْ٣االؿغاع
ً٘د ػِ ّٞ٣ ًَ ٠ذاسضٗ ٢ػ٤و٣ٌٞٓ * ٚح آ٘ٞعج ت٘ٞع االؿغاع
در ٠جاص االُ ٚ٤ُ ٖٓ ٚاُثواء * اٗؼْ ػِ٤ا تؼٝعخ آاّ اُجضاع
شض٣د ػِ ٠ػٔآر٢
ذ

وذبعدذرجوسهذعنذتؾؿدانذارزلذاظشاسرذبلدرته،ذتارطاذ(عازشران)ذوذعرذ
اظتدؾقةذعتوجفاذسبوذضرؼةذأسؿاعهذعنذأوالدذإبراػقمذحقثذغزلذبؼرؼةذػـاكذ
تبعدذبـحوذػبدةذوذسشرؼنذطقؾوعرتاذمشالذعدؼـةذعدتغاظذوذادتؼرذبؼربذ
اطؽانذاطدؿىذ(سنيذابراػقم)ذاوذ(سنيذاوالدذإبراػقم)ذوذضضىذذاسرغاذحقاتهذ
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ػـاكذؼبذاظعبادةذوذاظزػدذوذاظتزمذاطدائحذاظـبوؼةذوذاظؼصائدذاظتوجقفقةذبنيذ
أصرادذسائؾتهذوذأحبابه.ذ ذ
و ذطاغت ذأدرة ذاظشاسر ذتتؽون ذعن ذأعه ذ(طؾة) ذو ذزوجته ذ(ضـو) ذو ذأرػاظهذ
(ربؿد)ذوذ(بؾؼادم)ذوذ(اصبقب)ذوذابـتهذ(حػصة).ذزدثذدقديذاألخضرذ
بنذخؾوفذسنذأعهذؼبذضصائدهذؼدسيذهلاذباظرغبةذوذاظغػران.ذعنذذظكذضوظهذ :ذ


ذ

اعدٔ٘ ٝ ٢اعدْ اُؼجٞػ آًِ ٢ح *  ٝاعدْ االجضاص ًاكح  ٝأُـِٖٔ٤
ذ
ذ

طؿاذؼذطرذأحقاغاذععذأعهذزوجتهذ(ضـو)ذضائالذ:ذ ذ
ً ٕٞتآ ٢ك ٢ؿاػح اُٞؿاص *  ٝػٝجر( ٢ڨ٘ٓ )ٞظثاح أُ٘اؿ٤ح

ذ

ذ

وذضوظهذ :ذ

ڨ٘ٝ ٞاُؼجٞػ ًِح * اجؼِ ْٜك ٢ج٘ح اُ٘ؼْ٤

وؼؼولذعػتخراذبلعهذذاطراذهلاذحدنذاظعـاؼةذذ:ذ ذ

عتاخ ُٝض ت ٚاعذذٔد * ٓضاح ؿ٤ض ٗٞح  ٝدٔؼج

ذ

ربته ذأعه ذؼتقؿا ذحقث ذتوؼب ذأبوه ذو ذترطه ذرػال ذؼب ذطػاظتفا ذو ذبعد ذوصاتفاذ
رثاػاذاظشاسرذبؼصقدةذروؼؾةذؼؼولذعنذضؿـفاذ :ذ
ذ

اعػؼد شضٜ٣ا  ٝشل٤د تاالتظاع *  ٝسضٓرٜا تٌَ آـاُح
تادـإ صػٞذٜا ًلاٗ ٢اُوٜاع * اعدْ اػظاّ آًِ ٢ح
ذ

ػذاذوتؽرمياذظردولذاظشػاسةذربؿدذصؾىذاهللذسؾقهذوذدؾمذمسىذاألخضرذ
بنذخؾوفذأبـائهذاألربعةذطؿاذؼشريذؼبذذظكذإظبذضوظهذ :ذ
ذ

اُذث٤ة  ٝتِواؿْ طٝى ادلا٣ؼي * ًاٗ ْٜؿظٖ ػِ ٠شجغج ٖٓ اُِواح
ؿٔ٤د ٓذٔض  ٝادٔض ػِ ٠اؿٔي * ِٓ٘ٗ ٖ٤ـ ٠تاؿٔ ْٜذ٘طل ٠االجغاح
ذ
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ذ

طؿاذؼذطرذأمساءذأبـائهذؼبذوصقةذؼوصقفمذبفاذضائالذ :ذ
اٗد ٣ا ادٔض ٗر ٠ِٜك ٢سٔ٤ر * ٢اٗد ًث٤غ صاعٝ ١اٗد ٓٞالٛا
 ٝاٗد ٣ا ٓذٔض سض اص ١ؿثذر * ٢تٜا ذلرٌغٗٝ ٢هد إ ذوغاٛا
 ٝاٗد ٣ا تِواؿْ ػْٔ تؼٔآر * ٢اذٌ٤ُ ٕٞي ٤ٛثح ُِ٣ ٢غاٛا
 ٝاٗد اُذث٤ة ُٝضٗ ١طل ٖٓ ٠اٌُثاص * سض شِٔرٝ ٢تغاٗؾ اُظٞف


ذ
ذ

وؼوصيذابـائهذباختفمذحػصةذضائالذ :ذ
تغٝا ٣ا اٝالص ١تشرٌْ ٛجاُح * دلظح ت٘د االًذَ ٓضاح اُثش٤غ

ذ
ذ

وذؼمطدذضائالذ :ذ
اُث٘د ٣اى ذ٘ظٍ تال عجاال * اٗرٔا عجاُٜا ٣ا ؿثط ٖ٤اُش٤غ
اطا تٌاذ٘ ٢سِٛٞا ك ٢داُٜا * ذثٌ ٢ػِ ٠اُشِٞك ٢تٛٞا ال ؿ٤غ

ذ
ذ

وذؼؼول:ذ ذ
ؿاػح اٗٔٞخ ت٘ر ٢ذؼَٔ تٌا٣ح * ٝاٗا ك ٢سٔ٤رٓ ٢رٌلٖ ٓطغٝح
ذثٌ ٝ ٢ذڨ ٍٞت٣ٞا ػً٘ ٝ ٢٘٤لا٣ا * ٓضاح اُ٘ث ٢االٓجض ػ ٞٛاُغٝح

ذ

وذؼتلدفذضائالذ:ذ ذ

ك ٢ػٓإ اُؼغب ٗثٌ ٢ؿ٤غ ات٘٤ر * ٢جاذ٘ ٢ػِ ٠اٌُثغ ٓا ػ٘ض ١صالٍ

ذ

و ذطان ذعن ذضؿن ذػذه ذاظعائؾة ذرجل ذؼدسى ذ(جرادة) ذطان ذرصقؼا ذظؾشاسرذ
ساذرهذعدةذعنذاظزعنذ—ذذطرهذاالخضرذبنذخؾوفذؼبذضصائدهذوذضالذسـه :ذ
ذ

اعكؼٞا سض ٢ٔ٣تاُؼؼ اُظاٛغ * أطِ ٚػؼاكغ ٖٓ ١جثَ اُظغطاع
ؿثؼ ٖ٤ػاّ ػضاٛا ُ٤ا شاًغ * ٜٓضُ ١طاػرِ٤ُ ًَ ٢ح ٜٗ ٝاع
ذ
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ذ

وذؼؼولذ:ذ ذ
٣ا عت ٢ال ذش٤ة ٓـٌ ٖ٤اجغاص * ٙطٗث ٚؿؼ٣غ عاجَ ٛآَ ٓوظٝف
تجآ ٙا ػِٔد ُ ٚطعػ٤ا ٝؿاصج * ٖٓ اُُِِ َ٤ظثاح ػ ٢٘٤ك ٚ٤اذشٞف

ذ

ذ

وذرشمذذفرةذصاحبذػذهذاألدرةذطاغتذأدرتهذصؼريةذجداذتدؽنذبقتذعنذ
وبرذاشؿالذؼصػفاذصاحبفاذبؼوظهذ :ذ
(سٔ٤ح ٖٓ اُشؼغ ٓڨؼٞعج)

ذ

وذبؼوظهذ:ذ ذ

(آذِـح تجِض آشؼغ)

ذ

وذؼتلدفذاظشاسرذسؾىذاصاظةذاطادؼةذاظيتذطانذؼعاغيذعـفاذػوذوذسقاظهذ
صقؼول :ذ
ذ

ساٗ٘ ْٛ ٢اُؼاص  ٝػاصٗ ٢اُش٤ة *  ٝاُلوغ عًضٗٓ ٢ا ت ٖ٤طا  ٝطاى

وذؼؼولذ:ذ ذ
ذ

وذؼؼولذ:ذ ذ

اُلوغ ػْ ٝجضٓ ١ا طثد اؽغ٣ن

ٖٓ ٝعش٘ٞ٣ ٢عز اُض ٝ ّٝاُشؼ٤غ * ٝاطا ػ٘ا ٣ض ١تغٗٞؿ ٝ ٢ؿثذر٢
اُلوغ ػ٤غ اسالڨٓ ٢ا طثد ً ٢اٗض٣غ * تاف ٗٞطَ ٓذٔض عٝح عادر٢
اُرغاب اكغاش ٝ ٢اٝؿاص ١اُطٞب *  ٝاُشؼ٤غ اُظاتخ ال ػاٍ هٞذ٘ا
ػُٞر ٢ك ٢اُشٔ٤ح شال ٖٓ اُؼشٞب * ادِٔد طا اُش٠ء ٖٓ اُلوغ ٝؽاُة اُٜ٘اء
ذ

وػذهذاصاظةذتزؼدهذأدػاذوذحصرةذطؾؿاذؼؾتػتذإظبذاظبمسذاظشدؼدذاظذيذ
طاغتذتعقشذصقهذبـتهذحػصة .ذ
ذ
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اطا اٗٔٞخ ٝا ٖ٣اُِ٤ؼح ً٤ُ ٢ؼرٓ * ٢ا ٛض٣د اُذلظح ال ػاص  ٝال ٓاٍ
اُطٞب  ٝاُذجغ جٔ٤غ ذثاخ ٓٞؿضج * ٗ ٝاؽ ٗائٔح ك ٢س٤غٛا  ٝصكٞف

ذ

ذ

وذسؾىذاظعؿومذصننذحاظةذذاسرغاذاطادؼةذتتؾخصذؼبذأغهذطانذالذميؾكذعنذ
عتاعذاظدغقاذإال ذبعضذاصبوبذعنذاظشعريذاظذيذطانذؼدخرػاذطؿاذؼشريذإظبذ
ذظكذؼبذضوظهذ :ذ
ذ

٣ضسِٞا اُشٔ٤ر ٢اٝالص٣ * ١ظ٤ثٞا اُشٔ٤ح تال عًا٣ؼ
اٗظ٤ة ٖٓ اُشؼ٤غ ػ٘ض * ١سِ٤رُ ٚـاػح اُذؼا٣ؼ
ًٔا سِ ٠اُشِٞف جض * ١سِ٤رُ ٚالٝالص دا٣ؼ
ذ

شريذأغهذرشمذصؼرهذػذاذطانذؼعقشذاظشاسرذدائؿاذعرصوعذاظرأسذؼػتخرذؼبذ
عدائحهذوذضصائدهذبـدبهذاظذيذطانذحدبذضوظهذعؼروغاذبكلذبقتذردولذاهللذ
صؾىذاهللذسؾقهذوذدؾم.ذاألعرذاظذيذجعؾهذؼؼولذ :ذ
ذ

ٛظ٣ي ٔٛح اُٜاشٔ ٢أٌُا ٖٓ * ١ٝكؼِ ٚاٗـثد ٖٓ كؼَ اُؼغاب
ذ

وذطانذعتمطدذعنذغدبهذاظشرؼفذحقثذؼؼولذأنذظدؼهذوثقؼةذتشفدذسؾىذ
ذظك :ذ
ذ

اػوثد تؼض ْٛد٤س اٗا٣ا ٝاعز * ػوضٓ ١ـجِح ٓذلٞع ك ٢االٓإ
ذ
ذ

وذؼؼولذعمطداذ :ذ
اٗظثد اج٘اح  ٢ٔٛالدٔض اُثا * ١هاٍ ُ٣ ٢ا تٖ سِٞف ً٢ٗٞ
ٖٓ ًٗٞي ك ٢اُذاؿة ذٔش ٢ذذد اؿٔآ * ١ضاد ٢تاُظٞاب  ٝات٘٠

ذ

وذؼؼولذأؼضاذ :ذ
ذ

 ٝتُٝ ٙٞض اسِٞف آٌ٘ ٝ ٢جاع * ٣اى ُٝض٘ٓ ١ـٞب ُظع٣ري ادل٤غ
ذ
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شري ذأغه ذؼشري ذؼب ذاظؼصقدة ذاظيت ذخصصفا ذظغزوة ذ(عازشران) ذسؾى ذأغهذ
عغراويذاألصلذحقثذؼؼولذ :ذ
هللا ٣غدْ هائَ االت٤اخ * االًذَ  ٝاؿْ ت ٙٞػثض هللا
أُشٜٞع اطِ ٖٓ ٚاُل٤اخ * ٓـغا ١ٝجض ٙعؿ ٍٞهللا

ذ

شري ذأن ذاغتدابه ذػذا ذإظب ذعغراوة ذاظيت ذػي ذعن ذأذفر ذضبائل ذاظرببر ذظقسذ
باظدظقل ذاظؼارع ذسؾى ذسدم ذاغتدابه ذإظب ذبقت ذردول ذاهلل .ذذظك ذألغـا ذردهذ
ؼـتدب ذإظب ذعغراوة ذإال ذؼب ذػذه ذاظؼصقدة ذاظيت ذضاهلا ذؼب ذذبابه ذأي ذضبل ذأنذ
ؼتحؼقذعنذصحةذغدبه.ذوذالذذكذأنذعدتواهذاظثؼاؼبذآنذذاكذجعؾهذؼعتؼدذأنذ
عغراوةذعنذآلذبقتذاظردولذصؾىذاهللذسؾقهذوذدؾمذوذظعؾهذتلثرذمباذجاءذبهذ
ععاصرهذوذزعقؾهذاظشقخذسبدذاظعزؼزذاطغراويذاظذيذطانذؼدسىذػوذاآلخرذوذأنذ
عغراوة ذعن ذآل ذبقت ذاظردول ذاألعر ذاظذي ذجعل ذذاسرغا ذؼؼول ذأغه ذعغراوي ذوذ
جده ذردول ذاهلل .ذو ذػذا ذاطوضوع ذصبرغا ذإظب ذاظتحدث ذسؾى ذغوسقة ذثؼاصته ذوذ
عدتواػاذاألدبيذوذاظيتذتربزذظـاذبلنذعدتواػاذالذؼدؿحذظصاحبفاذمبثلذػذهذ
اهلػوات.ذ ذ
تتلطد ذحقاة ذدقدي ذاألخضر ذبن ذخؾوف ذاظثؼاصقة ذبعد ذزؼارته ذإظب ذعدؼـةذ
تؾؿدان ذحقث ذتعرف ذػـاك ذسؾى ذعشائخفا ذأتباع ذاإلعام ذاظزاػد ذبن ذزؼتونذ
اظؼاضي ذاظذي ذػو ذأحد ذأئؿة ذاطتصوصة ذو ذاظذي ذؼذطره ذاظشاسر ذؼب ذطثري ذعنذ
ضصائدهذطؼوظهذ :ذ
ٗٞع٣ي سظِر٤ً ٢ق إ صائغ داُٜا * اٗا اُِ ٢اشغدد ك ٢اُـغ٣إ اًرٞب
اؿٔغ اٗذضشي اص ٢٘ٓ ١كا٣ضج * ڨ٘ضٝػ ػ٘ض اُضعاع ٣وغا ٙاطذٞف
تاُطغجٔإ  ٝاُواػ ٢ػ٘ا شاٛضج * ٗٞع٣ي ٓا صعى االًذَ ُٝض اسِٞف

األعرذاظذيذؼدظـاذسؾىذأغهذأرؾعذسؾىذاظرتاجمذاظيتذخصصتذظإلعامذبنذ
زؼتونذاظؼاضيذاطذطورذ ذ
طؿاذؼذطرذاظشاسرذؼبذضصائدهذذبؿوسةذعنذاظػؼفاءذاطتصوصةذاظذؼنذوذالذذكذ
أغه ذأرؾع ذسؾى ذطتبفم ذو ذتواظقػفم ذأو ذباألحرى ذمسع ذسـفم ذو ذسن ذتؼارؼرػمذ
اظػؼفقة.ذؼؼولذؼبذإحدىذضصائدهذعتودال :ذ
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تذن أُٜاجغ ٝ ٖ٣االٗظاع *  ٝتِواؿْ اُوش٤غ١
ٝتثٖ اُلشغ ٝ ٙتذِٔ ٖ٤األ٤ُٝاء *  ٝاُؼ٣ر ًَ ٝ ٢ٗٞهاع١
 ٝاُج٤الُ ٢دل٤غ ذاض االٗث٤اء * اعدْ ٗ ّٞ٣ؼٝع هثغ١
ٗرٞؿَ ُ٤ي تاُـ٘ٞؿ ٝ ٢اُشٞاص *  ٝتـضاذ٘ا اُثشاع١
ٓ ٝـِْ  ٝاُج٘٤ض ١ذاض األذو٤اء *  ٝتٖ اُوظاع  ٝاُرٞاع١
 ٝاُذاك ٝ ٢اُغش٤ض  ٝاُؼض٣ٝح * اعدْ  ّٞ٣اٗؼٝع هثغ١
ٗرٞؿَ ُ٤ي تاُغؿ ٍٞاُٜاشٔ ٝ * ٢تٖ اُضهام  ٝػِ ٝ ٢اُشؼغٓ٢
ٝتٖ اُغطاع  ٝاُذث٤ة اُؼجآ ٝ * ٢تٖ كغد ٝ ٕٞأُؼاع١
 ٝتٖ اُؼثض  ٝجٔ٤غ اُظٞك٤ا *  ٝتٖ تٞػ٣ض  ٝأُواع١
ٗرٞؿَ تاإلٓاّ ٓاُي ُ ٝؤإ *  ٝاُؼٛضاء  ًَ ٝؿاُي ٓاُؼظ٤إ
 ٝأُوث ٖٓ ٖ٤ُٞػثاصى ٣ا عدٔإ *  ٝتٖ د٘ثَ  ٝاألشؼاع١
 ٝد٘اك ٝ ٢شاكؼ ٝ ٢ا َٛاُ٘٤ح *  ٝاُثا٣د ُِ٤ح ؿاع ١ذ

وذؼتضحذظـاذعنذخاللذػذهذاطؼطوسةذأنذاظشاسرذطانذعطؾعاذسؾىذأئؿةذاظػؼهذ
و ذأصوظه ذحقث ذؼذطر ذاألشؾبقة ذعـفم ذطذطره ذألبي ذاظؼادم ذاظؼشريي ذصاحبذ
(اظرداظةذاظصوصقة)ذوذابنذاظؼصارذاظذيذػوذعنذذقوخذاطاظؽقةذصاحبذطتابذ
(سقونذاألدظة)ذؼبذأصولذاظػؼهذ -ذوذإمسهذأبوذاظؼصارذاظؼاضيذأبوذاصدنذ-ذ
وسبدذاطاظكذبنذاصبقبذاظذيذبثذعذػبذعاظكذؼبذاألغدظسذوذعدونذطتابذ
(اظوضقحة) ذو ذاصضرعي ذأو ذاصضرعاغي ذصاحب ذ(تعبري ذ ذاظروؼا) ذو ذتؾؿقذذ
اظؽرعاغيذتؼيذاظدؼنذابنذدضققذاظعبدذ-اطدؿىذؼبذضصقدةذاظشاسرذبابنذاظدضاق-ذ
وذأبوذاظتواريذربؿدذبنذادرؼسذاططؾيبذاظشاصعيذوذاظزاػدةذوظقةذاهللذاظعدوؼةذ
وذاطؼريذصاحبذاظـػح .ذ
طؿاذؼذطرذاظشاسرذؼبذػذهذاظؼصقدةذوذؼبذشريػاذعنذاظؼصائدذاإلعامذعاظكذابنذ
أغقس ذصاحبذاطذػب،ذوذأغبدذابنذحـبل،ذوذابيذحـقػة،ذوذاشـقدي،ذ
واإلعام ذاظبخاري ،ذو ذعدؾم ذو ذشريػم ذعن ذاألسالم ذأعثال ذدقدي ذسؾي ذأبفؾولذ
اجملاجيذصاحبذرباطذتـسذوذذرذالذوذاظشقخذاظدـوديذربؿدذبنذسؾي،ذ
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دصنيذتؾؿدان،ذصاحبذاظطرؼؼةذاظدـودقةذاظشاذظقةذاظيتذطانذاظشاسرذؼـتدبذ
إظقفا .ذ
وذعفؿاذؼؽنذعنذذيءذصننذذاسرغاذطانذعطؾعاذسؾىذطتابذاصضرعيذؼبذ
(تعبريذاظروؼا)ذوذسنذطتابذآخرذمساهذ(وداوسذاألخبار)ذطؿاذؼشريذاظبذذظكذؼبذ
ضوظهذ :ذ
ذاع٣ز اػظ ْ٤اجثغذ٣ ٚا ا َٛاٌُغاّ * ػ٘ض ؿاصاخ اُؼِْ شٞ٤س٘ا اُذثاع
ؽاح ك٣ ٢ض ٖٓ ١هثَ إ ٗثِؾ اُظ٤اّ * داكظ ٚك ٢اُشٔ٤ح ك ٢اُِ ٝ َ٤اُٜ٘اع
ك ٢اُـلغ ؿجِرٓ ٚغؿ ّٞكاُؼٓإ * تٞٗ ٚ٤عُِ٘ ١اؽ ٝؿٞاؽ االسثاع

إن ذػذا ذاظؽتاب ذاظذي ذمساه ذاظشاسر ذ(وداوس ذاألخبار) ذػو ذؼب ذاصؼقؼةذ
اظؽتابذاطعروفذاطدؿىذ(دضائقذاألخبارذذؼبذذطرذاشـةذوذاظـار)ذظإلعامذسبدذ
اظرغبان ذبن ذأغبد ذاظؼاضي ذأخد ذسـه ذاظشاسر ذرواؼات ذطثرية ذحول ذذروطذ
اظداسةذوذاظدجالذوذؼومذاظبعثذوذاصشرذوذسددذاظزباغقةذوذاظؾوحذاحملػوزذوذ
عصريذاألرواحذبعدذاطوتذوذشريذذظكذعنذاطوضوساتذاظيتذتعرضذهلاذاظشاسرذ
ؼبذضصائدهذ-ذؼشريذاظشاسرذإظبذاطصادرذاظيتذأخدذعـفاذرواؼاتفاذوذاظيتذاضتبسذ
عـفاذضائال :ذ
ٓا٣ظغ ٟك ٢اُوغٕ اُِ ٢جا٣ ١ا ذغ * ٟهغٕ اُغاتؼح  ٝاُؼشغج ذْ ك ًَ ٚ٤هَ٤
اٗظ٤ثٜا ك ٢األؿلاع كاُـلغ ذ٘وغاء * ذثرٛٞا ؿضاخ ٖٓ ج َ٤تؼض جَ٤

وذسبدذاظرحقمذبنذاغبدذاظؼاضيذعنذػمالءذاظداداتذاظذؼنذزدثواذؼبذػذهذ
اطوضوسات ذو ذصـػوا ذصقفا ذاظؽتب ذو ذاظردائل ذو ذعن ذأذفر ذػمالء ذاظدقوريذ
اإلعامذجاللذاظدؼنذوذطتابهذ(اظدررذاصدانذؼبذاظبعثذوذغعقمذاشـان)ذوذابيذ
اطواػبذسبدذاظوػابذبنذاغبدذبنذسؾيذاألغصاريذاطعروفذباظشعراغيذوذطتابهذ
(تـبقهذاطغرتؼن)ذوشريػمذعنذأخدذسـفمذذاسرغاذوذغظمذأضواهلمذذعراذعؾحوغاذ
ضصدذتعؿقمذ ذ
وذغشرذآرائفمذطؿاذصعلذذظكذجلذطبارذذعراءذاطؾحونذاظذؼنذزدثواذؼبذ
غػس ذاطوضوسات ذأعثال ذاإلعام ذسبد ذاظعزؼز ذاطغراوي ذو ذدقدي ذسبد ذاظرغبانذ
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اجمل ذوب ذو ذاظشقخ ذربؿد ذاظـجار ذو ذابو ذظطباق ذو ذدقدي ذاععؿر ذبن ذسبقد ذوذ
شريػمذذطرػمذاظشقخذاعباركذبوذظطباقذؼبذضصقدذؼدؿوغهذ(اظدرابه)ذؼؼولذ :ذ
ؿالّ هللا ػِ ٠أُشا٣ز االدثاع * ِٓ٘ٗ ْٜد أُؼً٘ٔ ٠ا ٗاٍ اُواع١
اُشِٞكً ٢إ اؿثن كٛ ٢ظا االٓظاع * ٓضاح أُظطل ٠اُوغش ٢أُشراعٟ
 ٝأُـغا ١ٝسِ٤لر ٚعا٣ؾ االشؼاع * ك٤الُ ٢طادة اُـجا٣ح ػواع١
 ٝڨ٘ضٝػ ٙأُجرث ٠اُش٤ز اُ٘جاع * ػِْ أُٞٛٞب ُ ٚ٤اٛضا ٙاُثاع١
 ٝاالؿٞاؽٓ ٢غ أُجظٝب اُثشاع * ك ٢صاض اُِٛ َ٤ا ْ٣اُولغج ؿاع١
 ٝاُؼغٝؿ ٖٓ ٢اٝالص ؽ ٚات ٞاالٗٞاع * ٓجظٝب اُضاض ٓغ اُثا٣غ  ٝاُشاع١
اٗا ِٓٔٞى ػثض ٛظٝا ٣ا دؼاع * ػثض اُـٞصإ ُٗ ْٜ٤شضّ  ٝاٗضاع١
اُـالّ ػِٓ ْٜ٤ا طثد االٓطاع * ٓٝا كاح اُٞعص ت ٖ٤عٝػ ٝ ٚاػٛاع١
آثاعى ٣ا ا َٛاُ ١ٌٞٓ ٟٜٞتاُ٘اع * ٛا ْ٣ؽ ٍٞاُضجا ٝؿآخ ك ٢اًٝاع١
ت ٞاالؽثاڨ اُذو٤غ ٖٓ ػاع٣ ٙؼاع * طاتغ ُٔا اػطا ٙؿثذإ اُثاع١
ٖٓ ػاف ا٣شٞف ٓا اٗظٔر ٚك ٢االؿطاع *  ٝأُرِو ٠كاُطغ٣ن  ّٞ٣أُذشاع١
ٗطِة عت ٢آ ٌٕٞ٣ذٔض جاع ١ذ

وذسؾىذطلذحالذصننذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذأطدذشريذعنذعرةذأغهذأخدذ
ػذهذاظرواؼاتذعنذاظؽتب.ذعنذذظكذضوظهذ :ذ
طث٘اٛا ٓرٞعسح ػ٘ض شٞ٤ر اسغ * ٖ٣هثَ اُثِٞؽ  ٝاُظ٤اّ
 ٝؿ٘ٔرٜا ً٤ُٝ ٢د ك ٢شإ اُغتؼ * ٖ٤ػِ ٚ٤اُظالج  ٝاُـالّ

ذ

صبغضذاظـظرذسؾىذإرالسهذاظوادعذطانذاظشاسرذميقلذإظبذاظؾغاتذاألجـبقةذ
حقثذادتعؿلذطؾؿاتذعـفاذؼبذبعضذضصائدهذإلظػاتذاظـظرذوذاظتلثريذبفاذسؾىذ
اظؼارىء.ذادتعؿلذطؾؿاتذعنذاظؾغةذاظعربؼةذؼبذإحدىذضصائده.ذؼؼولذ :ذ
ٗـاُي ٣ا دث٤ة عت ٢تاصٗٝا ٝ * ١تشٔغ٣ز جٞص ػ٘٢

و ذطؾؿة ذ(أدوغاي) ذععـاػا ذؼب ذاظؾغة ذاظعربؼة ذاهلل ذ— ذطؿا ذادتعؿل ذاظؾغةذ
اإلدباغقةذؼبذضصقدةذشزوةذعازشرانذحقثذضالذ :ذ
38

األخضر بن خلوف من خالل شعره
اُ ّٞ٤ؽاع اُث٘٤ش ٞت٤ٗٞغ * ڨاٍ اُث٘٤شٓ ٞا صع٤ٓ ٟا

وذ(اظبقـشو)ذععـاػاذ"اظرجلذاظؼصريذاظؼاعة"ذوذطؾؿةذ(عادريذعقا)ذععـاػاذ
"ؼاذأعاه" .ذ
وذسؾىذاظعؿومذصننذثؼاصةذاالخضرذبنذخؾوفذثؼاصةذوادعةذعتقـةذداػؿتذ
والذذكذبؼدطذواصرذؼبذرواجذإغتاجهذاظذيذذاعذوذاغتشرذؼبذطلذأرجاءذاظبالدذ
رشمذأغهذإغتاجذسؼائديذربض،ذوذرشمذأنذذظكذاظعفدذطانذزاخراذباألشاغيذ
واألذعار ذاظعارػقة ذحقث ذطاغوا ذػـاك ذصحول ذؼؼرضون ذاظشعر ذاطؾحون ذدقؿاذ
اظـوع ذاطدؾي ذعـه .ذأعثال ذاظشقخ ذأبو ذصارس ذسبد ذاظعزؼز ذاطغراوي ذ(764ػـ)ذ
واظشقخذأبوذسثؿانذدعقدذبنذسبدذاهللذاطـدادي(غدبةذإظبذعـداس)(1266ػـ)ذ
واظشقخذربؿدذبنذسؾيذاورزؼنذاظعؿراغيذ(1253ػـ)ذوذشريػم.ذ ذ
رشم ذػذه ذاطـاصدة ذاظؼوؼة ذطان ذدقدي ذاالخضر ذبن ذخؾوف ذؼتؿتع ذبشفرةذ
وادعة ذو ذطان ذؼعد ذعن ذعشاػر ذذعراء ذزعاغه ذحقث ذطان ذاظزوار ذؼزوروغهذ
وؼزدغبونذحولذخقؿتهذظؾتؿتعذبؼصائدهذو ذعدائحه ذاظـبوؼة.ذؼشريذإظبذذظكذ
اظشاسرذبؼوظهذ :ذ
تاٗ ٢صٞ٣اٗ ٢ت ٚ٤ك ٢االعع  ٝاُـٔاء * اٗلٌغ ًَ ٖٓ ؿٔؼ٘٢
ٛظا ؿاصُ ١شٔ٤ر ٢عادَ طا جا٣ * ١ا ُٝض اسِٞف هٝ ّٞاُ٘٢

بػضلذوسقهذوذاظتزاعهذظؾؼضاؼاذاظروحقةذجعلذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذ
عنذعدائحهذوذضصائدهذععؾؿقاتذسذبذاظداععذوذتبعثذؼبذاظـػوسذاضشوعذ
واظرغبةذوذاظدالم .ذ
ًَ ٖٓ ٔ٣ؼٖ كاُ٘اؽ ٓا ٗو * ٍٞا٣ؼ٣ضٗ ٢تاُغدٔح ٣ ٝغؿة اٌُغْ٣

إظبذأنذأصبحذطؿاذؼؼولذ :ذ
االًذَ تٖ سِٞف ً ٢ػـَ اُ٘ذِح * ٖٓ طاه ٚؿ٤غ ٗظق ٓغج ا٣ج ٚ٤اتٖ٘٤

39

حممد احلبيب حشالف

و ذطاغت ذأعـقة ذاظشاسر ذأن ذزعالئه ذعن ذاظشعراء ذؼـتبفون ذإظب ذضرورة ذػذهذ
اظدسوةذصقتخذون ذععهذدبقلذػذهذاظطرؼؼةذظؾوسضذوذاإلرذادذاظيتذدخرذهلاذ
طلذصـهذوذصـوغهذرقؾةذ63ذساعاذعنذحقاته .ذ
ُ ٞجثغخ أُق ٓضاح ٖٓ االػغاب* ٗٔضدٞا تاُوِة  ٝاُ٘٤ح اُشاُظح

وذسؾىذطلذحالذصننذأعـقة ذذاسرغاذزؼؼتذصقؿاذبعدذحقثذدؾكذأشؾبذ
ععاصرؼهذعنذاظشعراءذررؼؼتهذوذجاؤواذباطدائحذاظدؼـقةذوذاظؼصائدذاظتوجقفقةذ
اظيت ذال ذزاظت ذاألجقال ذتتشوق ذظدؿاسفا ذو ذأشؾب ذػمالء ذاظػحول ذطػروا ذسنذ
اظؽثريذعنذأذعارػمذاطدؾقة.ذ ذ
إنذاألخضر ذبنذخؾوفذطانذعؽثرذاإلغتاجذوذدؼوانذضصائدهذضبتويذسؾىذ
اظعشراتذعنذاظؼصائدذوذاطدائحذاظدؼـقةذاططوظة.ذوطانذحدبذضوظهذؼؼولذؼبذ
طلذحنيذضصقدة :ذ
ٗٔذ ٢كُٞ ّٞ٣ ًَ ٢دٌٗ ٝ * ٚرثٜا ػِ ٠أُظثاح
ٗ ٝجضص ًَ دٓ ٖ٤ضد * ٚتغػاٝج عت٘ا اُلراح

وؼرويذاظشاسرذأغهذضالذأظفذضصقدةذوذدوغفا :ذ
اشذاٍ ٖٓ دجغج ػ٘ض ٖٓ ١هظائضى * أُق سؼٗح ٓولُٞح ٣ا ػ٤اء اُؼٖ٤

طؿاذطانذؼوصيذبنصاحذسؾىذاالحتػاز ذبنغتاجهذبعدذوصاتهذطيذالذؼتبعثرذ
وؼتالذىذ:ذ ذ
ٛظٝ ٙطا٣ر ٢ال ٗاهض ال ػا٣ض *ال ذلٌغذٞا اٗظآ٣ ٢ثوٓ ٠رِٞف

وذؼؼولذ :ذ
 ٝاُِ ٢اؿرذلظ تات٤اخ اهظا٣ض* ١ا ٌٕٞ٣ك ٢اج٘اٗ ٢ؿاُْ ٓظٕٔٞ

طؿاذطانذضبثذسؾىذحػظذأذعارهذوذاظتغينذبفاذضائالذ :ذ
ٖٓ دلظ ًالٓ ٖٓ ٝ ٢ؿٔغ ٓ٘ٗ * ٢ثـ٤ي ٣اُوغش ٢اٗد اذٌ ٕٞاؿطاٙ
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وذػذهذاظدفوظةذاظيتذميتازذبفاذذاسرغاذؼبذضرضذاظشعرذػيذمبثابةذورثذ
أخذهذسنذأدالصهذوذأجداده.ذؼؼولذؼبذػذاذاطوضوعذعاؼؾيذ :ذ
٣ا عؿ ٍٞهللا ط ٖٓ ١اجضٝصٗا اؿالُح * ٗٔضدٞى تاُوِة  ٝاُ٘٤ح ٣ا ٣رْ٤

طؿاذأطدذأغهذأخدذصـاسةذاظشعرذسنذأجدادهذبؼوظهذ:ذذ ذ
إطا ذٞك٤د ال ٓذاُح * االٓجض توظا٣ض ١آضدرٚ
ٛظ ٖٓ ٙجضٝصٗا ؿالُح * ٓ٘ٛ ْٜظا اُشـَ ٝعشرٚ

وطان ذدقدي ذاالخضر ذبن ذخؾوف ذؼرسل ذأحقاغا ذضصائده ذو ذميؾقفا ذسؾىذ
اظـداخنيذعنذتالعذتهذطؿاذؼشريذإظبذذظكذؼبذضوظهذ :ذ
 ٝؿاػح اُِٗ ٢وظغ اٌِٗق اُثغ٣خ * ا٣صثرٞا ًالٓ ٢ك ٢اُوغؽاؽ  ٝاُِٞاح

وذطانذػذاذاألعرذدببذضقاعذاظؽثريذعنذضصائدذدقديذاالخضرذوذاظيتذملذ
سبصل ذحتى ذاظقوم ذإال ذسؾى ذ 014ذضصقدة ذعـفا ذؼدعدغا ذتؼدؼم ذاظبعض ذعـفاذ
ظؾـشر،ذوذطانذضدذغشرذاظبعضذعـفاذأدتاذغاذاطرحومذربؿدذخبوذةذؼبذسامذ
(1736ذم)ذزتذسـوانذ(دؼوانذدقديذاألخضر) .ذ
أعاذغوسقةذػذاذاإلغتاجذصفيذوذاصقذؼؼالذعثلذعاذوصػفاذاظشاسرذغػده :ذ
كؼِد ٖٓ ٓض٣ذح ػثاعم ً ٝـاً * ١ٝـٞج ٓؼ٣شح ٖٓ شـَ اُرؼٖ٤٣

إنذدقديذاالخضرذطانذظهذحضذواصرذؼبذصـاسةذاظشعر،ذؼتؿتعذباظـػسذ
اظطوؼلذوذاظؼواؼبذاظدفؾة،ذصفوذربدنذاظتصرفذؼبذعؼطوساتذذاألبقات،ذذوذ
عفارةذؼبذصـاسةذاشؿل،ذساطاذبفاذضائؿاذسؾقفا.ذإغهذساطاذباألخبارذوذععاغيذ
اآلثار ذ و ذاصدؼث ذو ذسؾم ذاظؽالم ذطؿا ذطان ذضبدن ذسؾوم ذاظزؼرجقة ذو ذاالدوارةذ
واظػؼه،ذوشريذذظكذعنذاظعؾوم.ذ ذ
و ذدقدي ذاألخضر ذبن ذخؾوف ذؼب ذطل ذػذا ذظه ذأدؾوبه ذاضاص ذو ذظغتهذ
اظشعبقة ذاظعاعقة ذاظدفؾة ذاظػفم ذاظيت ذال ذرد ذصقفا ذإال ذاظؼؾقل ذاظـادر ذعنذ
اطػرداتذاحملؾقةذاوذاشفوؼة.ذ ذ
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وذباشؿؾةذصننذضصائدذدقديذاألخضر ذبنذخؾوفذػيذأدفلذضصائدذتؾكذ
اظعفودذصفؿاذوذأبدطفاذسرضاذوذأسؿؼفاذعوضوساذوذأشزرػاذتعبريا .ذ
تـؼدم ذضصائد ذدقدي ذاألخضر ذبن ذخؾوف ذؼب ذعوضوساتفا ذإظب ذأصـاف:ذ
ػـا ك ذاطدائح ذاظـبوؼة ذاظيت ذػي ذعدح ذاظردول ذو ذاظتـوؼه ذمبعجزاته ذو ذذرحذ
أحادؼثهذوذأػدافذشزواتهذوذطؾفاذتشوقذاظبذزؼارةذاظبؼاعذاطؼددة.ذوذؼلتيذبفاذ
اظشاسر ذسؾى ذمنط ذاظؼصة ،ذو ذاظرواؼة ذو ذاطالحم ذو ذاظغزوات ذو ذشري ذذظك ذعنذ
طقػقةذاظعرضذاطعروصة.ذ ذ
وذػـاكذضصائدذاألخالقذأوذضصائدذاظوسضذوذػيذتباػيذبػضائلذاألغبقاءذ
واظردل،ذوذذمذاظؽػرذوذاظؽػارذوذاظطغاتذوذاضارجنيذسنذاظدؼن.ذ ذ
وذصقفاذأؼضاذاصؽاؼاتذوذاظرواؼاتذوذاظؼصصذاظيتذزثذسؾىذاظتؿدكذ
باألخالقذاظؽرميةذطلخذذاظعؾمذوذاظعؿلذبهذوذبرذاظواظدؼن،ذوذاظؽرمذوذاظصدقذ
واظثباتذوذزباصةذاهللذوذخشقته .ذ
و ذسؾى ذاظ عؿوم ذو ذرشم ذأشراض ذػذه ذاظؼصائد ذاطختؾػة ذصنغفا ذتلتي ذطؾفاذ
ممزوجةذمبدحذخريذاظربؼةذ—ذربؿدذصؾىذاهللذسؾقهذوذدؾمذ—ذوذذظكذعفؿاذ
طانذاطوضوعذاظذيذتتعرضذإظقه .ذ
وعنذذعرهذؼبذاظوسضذضوظهذ :ذ
٣ا اُطاػٖ تاالى ٝشٞف ُِؼَٔ * صاع اُضٗ٤ا ٓٔـ٤ح ػِ ٠اُـغٝع
اشذاٍ ًِٜٓٞا ه ٝ ّٞػٔضٝا اُـلَ * اسغذ ْٜعا ْٛؿ ْٜاُضٝص  ٝاُوثٞع
ص٣غ تا٣٥ح تاف اُرثد اُؼَٔ * الؿ٘ا ذِٔي ش ٢ؿغكح ٖٓ اُوظٞع
ال ذغ٣ة ٗلـي ٖٓ أٌُاتغج * ٝال ذـٜٔ٤ا ال َٛاُثشَ  ٝاُـضع
ص٣غٛا ٗلؾ اجٞاص اذٌ ٕٞطاتغج *  ٝتاُظالج ذوٜغٛا التض ذٌ٘ـغ

وذعـهذؼبذاظوسضذأؼضاذ :ذ
هللا ٣ؼظٔ٘ا ٖٓ اُثالء * اُؼُح  ٝاُش ٝ ّٞاُشاٝف  ٝاُلـاص
هللا اٌ٣ـغ طاع اُـالء * ٣ ٝغسؾ االؿؼاع ك ٢اُذؼغ  ٝاُثٞاص١
هللا ٜ٣ض ١ذاعى اُظالج
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ت٘٤إ االؿالّ سٔؾ  ٝاُٞهد ؿاؿٜا *  ٝاطا اٜٗضّ اُـاؽ ٓا ذغ ٟاُـٞع ٝاهق
 ٝس٤اع اُجصح اذٌ ٕٞذٔش ٢تغاؿٜا *  ٝاطا اٗوطغ اُغاؽ ٓا ذغ ٟاُجـض ٝاهق

و ذ ػذاذعنذسؾمذاظؽالمذاذيذغدؿقهذسبنذسؾمذاطـطقذوذاظذيذطانذآنذذاكذ
عنذاظعؾومذاظضرورؼةذسـدذاظػؼفاء.ذ ذ
وذعنذذعرذاألخضرذبنذخؾوفذؼبذبرذاظواظدؼنذ :ذ
ػاط ٢اُٞاُضإ * ػاط ٢ػٔغٓ ٙا ٣ـؼض
هثَ أُٞخ ا٣ثإ * كاُضٗ٤ا ٣ثو٣ ٠رٔغٓض
ذٌصغ ُ ٚاالٓذإ * اُثالٝاخ ػِ ٚ٤اذٜٞص
ٌ٣غ ٙٞٛاُج٤غإ * در ٠كٓ ٢ؼغب ٓا ٜٔ٣ض

وذميتازذذعرذاالخضرذبنذخؾوفذؼبذاظوصفذوذعـهذضوظهذ :ذ
تاُؼ ٝ ٞٛاألكغاح  ٝاُٜ٘اء  ٝاُلغجح * كٓ ٢جاُؾ اُغٝاح اُلاػِ ٖ٤اػٛاخ
ٝا َٛاُذاٍ ٓصِ ٢صا٣غج ٓٔؼٝجح *  ٝتضٝع ػِٓ ٠ض٣ذ٘٣ ٢شضٝا تاطٞاخ
 ٝاُطٞ٤ع ػِ ٠االصٝاح ٘٣طوٞا ت٤ٜاجح *  ٝاُؼٛغ ك ٢االُواح ػثن ت٘ـٔاخ
ُٝض اُشِٞف ٣ـوٞ٤ً ٢ؿٜا تاُضاُح * ك ٢ؿاؿن اُظالّ طا ُظاى اؿواٙ
تإ اطذ ٠اُـ ٝ ْ٤اٗجِ ٠اُثضع اذالالء * ٝاُذٞع ت ٖ٤ؽغك ٢اذؼ٣ض ٗٞع ؿٔاٙ

وذظهذؼبذاظوصفذأؼضا :ذ
٣ا كغد ٢تاُذث٤ة دث * ٢كغح اؿغ٣ثح ت٘اؽ جاٛٝا
سغجد تضٓٞػٜا اُضعت * ٠ساٝذٜا جا ٝسثغٛٝا
اذؼ٘ڨ طا ُظاى عدث ٝ * ٢ذـاٍ ػِ ٠آٜا  ٝتٛٞا

وذعـهذضوظهذؼبذوصفذاضقلذ :ذ
 ٢ُٝأُ٤د ك ٢االتطاح اكغاف * ذٔش ٢اُش َ٤ػِ ٠ؿ٤ة اُشَ٤
ت٤ؼا ٝات٤غ ُ ٕٞط٘ق اُشاف * ػعڨ ٝ ٚاػعڨ ُ ٕٞشث ٚاَُ٘٤
ص ٝ ٚٔٛاص ُٕٞ ْٛؿٞص ادثاف * سؼغج  ٝاسؼغ ُ ٕٞشث ٚاڨظَ٤
 ٝاطلغ ٓا َ٣ذٗٞـ٘ٓ ٢ظ * ّٞك ٢ه٤طإ ادغ٣غ ٓثغٓٝح
دٔغج ٝادٔغ ك ٢اُشظ٤ة اذؼ ّٞذ
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و ذػؽذا ذضضى ذدقدي ذاضضر ذبن ذخؾوف ذأوضات ذحقاته ذؼب ذغظم ذاظؼصائدذ
واطدائح ذاظدؼـقة ،ذشري ذأن ذػـاك ذعن ذأسدائه ذعن ذػاعبوه ذو ذأرادوا ذبه ذاظدوءذ
وأتفؿوهذباظبدسةذوذضولذاظزورذ :ذ

ذ
ذ

تٞصٗ ٢ؿٔؼد ُ٤ؾ ًغاػ * ٢ڨاُٞا آذ ٚ٤ُ ٞ٤اُؼٝعج
ٛضٝا س٤اّ طاى اُثضػ * ٢سٔ٤ح ٖٓ اُشؼغ ٓڨؼٞعج
ٖٓ ال تـا ٝا٣ؼِٔٞا تأُشراع *  ٝڨاُٞا اُ٘اع ك ٢ذٌض١
ؿثٝ ٢ٗٞشرٔ ٝ ٢ٗٞڨاُٞا ٓشغاع ذ

وضاؼؼهذععارضوهذوذػددوهذبفدمذخقؿتهذ :ذ
اُٜ٘اع تإ  ٝكجغ اُلجغ * ٣جغٞ٣ا ا٣ذٞؿٞا ػِ ٠اُشٓٞح
ڨاُٞا اٗد اُِ ٢ذرٌثغ * اشذاٍ سٔ٤ري ٓوٓٞ٤ح
ٓذِـح تجِض آشؼغ * ؿضٝج اذظ٤ثٜا ٜٓضٓٝح

ذ

وادتؿرذػذاذاظـزاعذوذتعؽرذجوذذاسرغاذإظبذأنذصارذؼتؿـىذاظػرارذعنذػمالءذ
اظـاسذ :ذ
ُ ٞطثد ٓ٘ ْٜتؼاصٗ * ١غدَ تشٔ٤رٗ ٢ـٌٖ كُ ٢ولاع

ذ

وعؼتذاظشاسرذػذهذاصاظةذوذضاقذصدرهذصاغطؾقذضائالذ :ذ

ذ

٣اعت ٢ؿ َ٤تؼض ؿٞه ٖٓ * ٢ؿٞم دغكح اُثاص٣ح
ًُ ٞإ ٣ؼِٔٞا تاشٞه * ٢هلل ا٣ط٤ؼٞا اٌُِ٤ح
اُـشٓ ْ٤ا  ٢ُٞ٣عاهٛ * ٢ظاى ؿغذ ٚاُضٗ٤ا
ذ

وذؼؼولذ :ذ

ذ

عا ٙڨِث ٢ػام ٖٓ اُلاذ٘ح اػغاع * ُ ٞاٗظ٤ة اُطاڨح ٖٓ طا اُ٘جٞع ٗجلغ
ذ

وذأثرتذػذهذاألحوالذؼبذغػسذذاسرغاذوذردذأثرػاذؼبذطثريذعنذضصائدهذ :ذ

ذ

ساٗ٘ ْٛ ٢اُؼاص  ٝػاصٗ ٢اُش٤ة *  ٝاُلوغ عًضٗٓ ٢ا ت ٖ٤طا  ٝطاى
ذ
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وذضوظهذ :ذ
ػُٞر ٢ك ٢اُشٔ٤ح شال ٖٓ اُؼشٞب * ادِٔد طا اُش٠ء ٖٓ اُلوغ  ٝؽاب اُٜ٘اء

وذضوظهذ :ذ
ػاعف عٝد ٢ؿغ٣ة ٓاُ ٢ؽاهح * ٝدض ١ػ٤إ ك ٢ذغاب اجضاص١

شريذأنذرشمذػذهذاظعؾلذاظيتذضدذؼصابذبفاذاإلغدانذعنذجراءذاظتلثرياتذ
االجتؿاسقةذصننذذاسرغاذطانذعدارباذرؤوصاذباظضعػاءذوذاألؼتامذ :ذ
ً ْٛ ٖ٣ٝغآ ٖ٤اُؼ٤ق  ٝاُجٞاص *  ٖٓ ْٛ ٖ٣ٝػثضٝا ك ٢اُظ٤ق تاُشٜٞع
 ٖٓ ْٛ ٖ٣ٝػؼٝا اال٣راّ ٝاالٝالص * تاُٜ٘اء  ٝأُٜح  ٝاُؼؼ  ٝاُـغٝع
 ٖٓ ْٛ ٖ٣ٝػؼٝا االعِٓح اُواطغج * تاُظلاء  ٝاُ٘٤ح اال تال كشغ ذ

طؿاذطانذؼشػقذسؾىذاظذؼنذراردوهذوذجاػروهذباظدوءذوذػاعبوهذؼبذبقتهذ :ذ
٣ا عت ٢ال ذذاك ٢ا * ٢ِٛأؿلغ اطٗٞت ْٜجٔؼ٤ا
 ّٞ٣اُوظاص  ٝاالٞٛاٍ * ِٗراّ تظٗث ْٜاٗا٣ا

ذظك ذألغه ذطان ذؼعترب ذغػده ذعدموال ذسؾى ذػمالء ذاظؼوم ذو ذسن ذتفذؼبذ
أخالضفمذوذتـوؼرذضؿائرػمذوذاظدريذبفمذؼبذاظطرؼقذاطدتؼقمذوذظعلذػذاذػوذ
اظدببذاظذيذجعؾهذؼذطرذػمالءذاظـاسذاظذؼنذػمذصخذذعنذضبقؾةذأبـاءذسؿه.ذعنذ
ذظكذضوظهذ :ذ
ذذذ
ا ٝ ٢ِٛسٔ٤ر ٝ ٢هثِ٤ح ٖٓ االػٔاّ * اجؼَ آوآ ْٜك ٢صاع اُ٘ؼْ٤

شريذأغهذطانذطبصذباظذطرذأتباسهذوذعمؼدؼهذ :ذ
ًٔا اُؼؼاكغ٣ح ج َ٤ػِ ٠تؼض جَ٤

وذػمالءذاألتباعذاظذؼن ذطانذاظشاسرذؼزودػمذباظدساءذػم ذاألػاظيذاظؼارـنيذ
باشبلذاألخضرذوذعاذبعدهذإظبذأضصىذدوسذوذضواحقفاذ :ذ
ػؼُرٗ ٢ثـٜ٤ا هـٔح ٖٓ اُشالص * ٖٓ اُجثَ االسؼغ اُـٞؽ أُـأُح
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األعرذاظذيذصبعؾـاذغضؿرذأغهذسولذسربذػذهذاألضطارذطؿاذصعلذضبؾهذاظؽثريذ
عنذدبؼهذعنذاظشعراءذأعثالذ:ذدقديذأغبدذاظشوذطاريذاطؽـادي،ذوذدقديذ
زؼانذاظتؾقغيذوذععاصرهذدقديذسبدذاظرغبانذبنذسقادذبنذؼعؼوبذاطعروفذ
بدقديذسبدذاظرغبانذاجملذوبذ(1374-1321ذم)ذوذشريػم.ذ ذ
وذاظدببذاظثاغيذاظذيذؼدصعذبـاذإظبذػذاذاظؼولذػوذاظؼببذاظؽثريةذاطـدوبةذ
إظقه ذحقث ذرد ذاطدتشرق ذ(الؤودت) ذؼؼول ذؼب ذطتابه ذ(اظؼصص ذاظشعبقةذ
اظرببرؼة ذؼب ذاطغرب ذاألضصى) ذأغه ذؼوجد ذؼب ذاشفة ذاظغربقة ذعن ذاظبالد ذضببذ
طثرية ذؼـدبوغفا ذظدقدي ذ" ذبن ذخؾوف" ذو ذأغفم ذميـعون ذاظـداء ذعن ذاظدخولذ
إظقفا ذحبجة ذأن ذصاحبفا ذطان ذؼؽره ذاظـداء ذؼب ذحقاته ذو ذذظك ذألن ذزوجتهذ
شضبتذذاتذؼومذصجؿعتذدؼوانذأذعارهذوذرعتذبهذؼبذاظـار .ذ
ػذاذعاذوردذؼبذطتابذ(الؤودت)ذوذعنذجفةذأخرىذوذؼبذاضرائطذاظػرغدقةذ
اظؼدميةذػـاكذضبةذؼشارذإظقفاذتوجدذبضواحيذساصؿةذاشزائرذبؼربذاطؽانذ
اظذيذضتلذصقهذاظؼائدذاظـصراغيذ(ديذبورعان).ذ ذ
ؼبذسامذ 1612ذ وذػذهذاظؼبةذعدجؾةذزتذإدمذ(دقديذخؾوف)ذوذذطرػاذ
اظؽاتب ذاظـصراغي ذ(طوؼب) ذو ذزدث ذسـفا ذؼب ذاظؽتاب ذاظذي ذخصصه ذظؼببذ
األوظقاءذؼبذاظشؿالذاإلصرؼؼي.ذ ذ
وذػـاكذرواؼاتذطثريةذحولذسوالتذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذوذاظشائعذ
عـفا ذعا ذورد ذؼب ذطتاب ذاظؼصص ذاظشعبقة ذظواد ذدوف ذظؾؿدتشرضة ذ(دقؾقسذ
عقؾي)ذتؼولذ"إنذأػاظيذوذدؽانذصحاريذدوفذعتلطدونذعنذأنذدقديذبنذ
خؾوف ذساش ذعدة ذروؼؾة ذؼب ذصحارؼفم ذو ذأغفم ذالزاظوا ذحتى ذاظقوم ذ1741مذ
(صدور ذاظؽتاب ذاطذطور) ذضبرتعون ذو ذصبؾون ذإمسه ذطؿا ذأغفم ذضبتػضون ذظهذ
مبجؿوسةذعنذعدائحهذؼتغـونذبفاذؼبذعـادباتفمذوذأسقادػمذاظدؼـقةذوذسؾىذطلذ
حال ذصنن ذذاسرغا ذخصص ذشوالته ذسرب ذجبال ذذرذال ذو ذاظثـقة ذضصقدة ذعنذ
ضؿـفاذضوظهذ :ذ
عتؼ ٖ٤ؿ٘ح ذٔاّ ٗ ٝا٣ا جآ * َٛاٗلٓ ْٜا ٗجض دغٝف اُوغإ
ٖٓ جثَ شغشاٍ ُِص٘٤ح ٗـروثَ * ٓغػٞػ  ٝػ٣ض هغا ٚ٣اُؼثض شإ
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ٖٓ اُـٞش ٢تٞشؼ٤ة تٓٞضُ ٖ٣لذَ * االٓاٗح ٓ٘رٜا ٓ٘ ٚدـ٘٠
اعًثد اُلغؽ تاُِجاّ
 ٝعجؼد ت٘لـ ٢ؿاعُِ ١ظٜغج * اُـؼض اػ٣إ  ٝاؿرواّ
 ٝدط٤د ػِ ٠جثاٍ صاػٞا تاُوٜغج * ٓذٔض طادة اُـٔاّ
ػِ ٚ٤اُظالج  ٝاُـالّ
شْ اُؼشح ت٘٤رٜا  ٝاتو٤د اٗـاٍ * ػِٗ ٠ؼْ اُلذ ٖٓ ٍٞت ٚ٣ٞالٓ٢
ٗٞجض عٝد ٢ؿغ٣ة ٓا ػ٘ض ١صالٍ * ؿ ٟٞڨُ٘ٗٞٔ ٞـر٘ ٢ك ٢عؿٔ٢
ٓصَ أُجضٝب أػذ٤د ٖٓ داٍ اُ ٠داٍ * ؿغ ١ت ٖ٤اُؼِٞع كً ٢ثاص٠ٌٔٓ ١
صڨ٤د أُِؼّ ك ٢اُش٤ام ذ

و ذعفؿا ذؼؽن ذعن ذأعر ذصنن ذعؼر ذدؽـاه ذطان ذبؼرب ذشبؾة ذشرؼبة ذاظشؽلذ
ضفراءذأوالدذإبراػقمذحقثذضرضبهذرغبهذاهللذطؿاذؼشريذإظبذذظكذؼبذضوظهذ :ذ
ٗرٜال ٝك ٢سٔ٤ر ٝ ٢شٜضٝا ُ ٢تاُجِٞؽ * ًٔا ك ٢اُ٤وؼح شاٛضٗا جثغٖ٣
ٗشِح ٓصثرح ذِوخ ٖٓ تؼض اُ٤ثٞؽ * ادضاٛا ا ٌٕٞ٣عً٘٣ ٢ا ٓـِٖٔ٤

وذسؾىذاظعؿومذصننذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذطؿاذؼذطرذؼبذبعضذضصائدهذ
طانذؼتؿتعذؼبذحقاتهذبشفرةذوادعةذؼشريذإظقفاذؼبذػذاذاظبقت :ذ
اُرغاى  ٝاُؼجْ  ٝاُظ٤اُْ سضآ ٝ * ٢شال االػغاب ٓ٘ ْٜسِح  ٝاػّٔٞ

وػذه ذاظشفرة ذاظيت ذغاهلا ذاظشاسر ذبػضل ذاظتزاعه ذظؼضقة ذاإلدالم ذال ذزالذ
ؼتؿتعذبفاذحتىذاظقومذوذإظبذعاذذاءذاهلل.ذ ذ
ذاكذأغهذطانذزبؾصاذعؾتزعاذظـصرةذطؾؿةذاهللذوذاتباعذدـةذردوظهذاألسظم .ذ

ذ

ٖٓ ٣شضّ اُرٜآ ٢التض ٘٣اٍ *  ٝسضٓد كٓ ٢ض٣ذ ٚكٌغ١
ك ٢ػ ٖ٤ش ٝ ٖ٤اُؼً ٝ ٖ٣اف  ٝصاٍ *  ّٞ٣اُذـاب عت٣ ٢ضع١
(ٛ 0020=72+0222+7+02+2ـ)
ذ ذ

وذخالصةذاظؼولذصانذأباذاظؼادمذاألخضرذبنذسبدذاهللذبنذخؾوفذػوذذاسرذ
ذعيبذساشذأطثرذعنذضرنذوذربعذضرنذضضىذعـفاذعاذؼػوقذمثاغنيذساعاذؼبذ
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اظوسضذوذاإلرذادذوذاظدسوةذإظبذاتباعذدؼنذاهللذوذدـةذردوظهذربؿدذصؾىذاهللذ
سؾقهذودؾم،ذطؿاذؼشريذإظبذذظكذؼبذضوظه :ذ
جٞػخ ٓائح  ٝسٔـح  ٝػشغ ٖ٣ؿ٘ح دـاب *  ٝػصخ ٖٓ ٝعاء ؿ٘ ٢ؿرح اشٜغ
ٓ٘ ْٜآشاخ عتؼ ٖ٤ؿ٘ح ٓصَ اُـغاب *  ٝأُرثو ٠آش ٠كٓ ٢ض٣خ أُثغٝع

ػذهذحملةذوجقزةذسنذحقاةذاظشاسرذاظشعيبذاالخضرذبنذخؾوفذاظذيذوظدذ
ؼبذأواخرذاظؼرنذاظثاعنذوذساشذاظؼرنذاظتادعذوذاطتوؼبذؼبذاظربعذاألولذعنذاظؼرنذ
اظعاذرذ :ذ
هغٕ اشٔاٗ٤ح أٛض٣د اؿ٘ ٖ٤اٝػا٣غ *  ٝاال٣اّ ٓاػ٤ح  ٝاُذاؿة ٓذـٞب
ذٔ٤د تٜٔح اُوغش ٢اُوغٕ اُراؿغ *  ٝاُلِي ٘٣ص٘ ٝ ٠اُجاُة ٓجِٞب

اجلزائر يف  0971/8/0/م
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