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 مكدمة البخح

العشررٌن  الموافرك المررن فى المرن الرابع عشر الهجرر  الممرر 

نرة كابرب بغفؽانسر ان شراعر وجه را   ردا  المٌالد  عاش فرى مدٌ

عصره وعوامب بٌئ ا إلى إٌثار ال فرغ للعلم وإع زاب بالط ال كرام 

والوالة رؼم  هافت الكثٌر من شرعرا  عصرره علرٌهمم كمرا جعل را 

ٌررردعو إلرررى الفيرررٌلة وٌ ؽنرررى برررالولك المررروٌم وٌشررركو مرررن ال لرررم 

الشراعر وٌناد  با برا  العردب والوفرا  وال رس علرى العمرب م  لرن 

 ٕ٘ٙٔ عررام هررو ملررن الشررعرا  عبررد ال ررك بٌ رراى الرر   ولررد فررى

 مٌالد . 11٘ٔ لمرٌا= هجرٌة ٖٙٓٔ الموافك شمسٌا هجرٌة

وٌعود إو ٌار  له ا المويو  إلى إعجابى بشعرا  ال صروؾ فرى 

 فؽانسرر ان بصررفة عامررة وشررعر عبررد ال ررك بٌ رراى بصررفة واصررة 

إلطرو ررة  وكنررت لررد اطلعررت علررى بعررث  شررعاره  ثنررا  إعررداد  

الدك وراه عن ملرن شرعرا   فؽانسر ان لرار  عبرد   وران وكانرت 

الصررعوبة فررى كٌفٌررة ال صرروب علررى دٌرروان  شررعار بٌ رراى الرر   ال 

  رروفر نسررو ا فررى مك با نررا كمررا لررم  جرردها عبررر موالررع ال واصررب 

اإللك رونى م فطلبت نسوة من سعادة السفٌر فيب الر من فايب 

سرالمٌة بالمراهرة م ف فيرب سرعاد ا سفٌر جمهورٌرة  فؽانسر ان اإل

ب مررن كابررب م ومررن لرا  ررا ر ٌررت  ن  مشرركوراب با يررارها وصٌصررا

الشاعر لرد صراغ مبراد ه و فكراره فرى دٌروان  شرعاره وهرى  فكرار 

  هر مد   با الشدٌد لوطنا وسرعٌا للنهروث واإلر مرا  بغفكرار 

 بنررا  هرر ا الرروطن كمررا ٌ يررت مررن ؼزلٌا ررا طبٌعررة فكررره الفلسررفى 

العمٌررررك لل ٌرررراة ولٌمررررا األواللٌررررة واإلج ماعٌررررة م هرررر ا  وفهمررررا

 باإليافة إلى النزعة الصوفٌة ال ى   سم بها جمٌع ؼزلٌا ا.
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ورؼم  لن لم ٌ فر ب   من الدراسة وال  مٌك فلم ٌجد بٌ اى مرن 

ب ٌكشؾ عن مالمت شوصٌ ا . ب علمٌا  ٌموم بب ثا ب ثا

 أهداف البخح:

صٌة الشاعر وآثاره و ن ولد  اولت فى ه ا الب    ن  درس شو

 ويررت بعررث نرروا ى الؽمرروث فررى  ٌا ررام باإليررافة إلررى  رجمررة 

وشرح معانى بعث ؼزلٌا ا ال ى   سرم جمٌعهرا بالطرابع الصروفى 

و بدو فٌها بجال  مبادئ الطرٌمة النمشبندٌة ال ى كان الشاعر من 

  باعها. كما  اولت لدر المس طا   ال   عصى للشراعر  و علٌرا م 

 هرررم مصررردر لدراسرررة الشررراعر هرررو دٌررروان  شرررعاره  ووجررردت  ن

فغج هدت  ن  ب   فٌا عن كب ما ٌ علك بالشاعر و ٌا ا الواصرة 

 والعامة وك لن سمات شوصٌ ا و واللا وصفا ا .

فمررد اسرر عنت  الب رر م فررى ا بع ررا الرر   المررنه  ٌورر  فٌمررا  مررا

 و  لٌلهرا الشرعرٌة النصرو  لدراسرة ال  لٌلىم الوصفى المنه ب

 .يامٌنهام وبٌان

 فرضًات البخح:

 وعربٌة واسعة ثمافة إسالمٌة  كان بٌ اى شاعراب  ا 

 عصره شعرا  ع مٌة بٌن  م ع بٌ اى بمكانة  دبٌة 

 ا باعا للطرٌمة النمشبندٌة ومبادئها 

 ثر الطرٌمة النمشبندٌة على  شعاره  

 الصوفٌة الشاعر ؼزلٌات من  رجمة نما ج 
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 ولد لسمت الب   إلى :

 ممدمة 

 األوب وٌش مب على المسم: 

 ونشغ ا  ٌا ا الشاعر -

  واألدبٌة العلمٌة شوصٌ ا  شكٌب روافد -

 و عمالا و ائفا -

 والعربٌة اإلسالمٌة ثماف ا -

   وصفا ا بٌ اى  والق -

 عصره شعرا  بٌن بٌ اى مكانة -

 ومؤلفا ا آثاره -

 :المسم الثانى وٌش مب على 
  شعار بٌ اى على و ثرها النمشبندٌة الطرٌمة -

 الصوفٌة الشاعر زلٌاتؼ من نما ج -

 وا مة الب   ون ائجا. -

 لائمة المصادر والمراجع -
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 الكشه األول: 
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 :حًاته ونشأته

هجرلدد   56:9عبددا حق ددخ صه بيددب بلهددى  صقددا  دد  عددى   هررو     

مدلدا   د  م بد   5889 =هجرلد  ممرلدب :573شمسلب حقمصح دخ 

 (5) شه     مالن  كىبل پل سجا حققيى  بجصحر م

صصحقاه هص حقمد عبا حأل ا حقعطىر ، صما هص   عندب صحقداه صهدص  د  

حقثىمن  من عمدره  هكلدل بهربلهدب حثندلن مدن ه صحقدب صهمدى حقمدد عبدا 

صحقمد عبا هللا حقمبق  بىقمرشا ، صما نس  بلهدى  حقؽلصر آ نا زحاه 

عشىئر حقمشهصرة  ا  حقإطرؾ صحقاهب إق  عشلرة يى   صه   من

 (6).بأ ؽىنسهىن 

بلنمدى م مدن حألمدصحل هص حقمهدىي قلرثدب  ى  صق  لهرك صحقا بلهى  قب شدلئ 

صلصضد  بلهدى  كقدك  صحقاه حقلن صحقمصهب  حقشدعرل صرث بلهى  عن 

 مىئد  :

ب ؼٌر ه ا . ورثت عن والد   -  لم الفراق م نعم لم  ر  شٌئا

ب لمن ور  م هها مواطر كثٌرةالماب وم ا  الدنٌا  واج - هنٌئا

 عن والده لموهبة والفطنةا

ب أل - ن  كررون فرراعالب للوٌررر م ال ٌعنٌررن إ ا لررم  ررر  اسررع دائمررا

  (                                                                               7).  ال هى والفية

                                                           

مقامدد  الددصحن مبددك حقشددعرح يددص   عبددا حق ددخ  –عبددا حقؽندد  بددرزلن مهددر 5)

 هـ ش كىبل :578چى   -ص ه –بلهى 
 ::ص  -گدىراص مبك حقشعرح  همرصز –( سر م قخ ؼد   سلن  رمنا  6

 - ه ؽىنسددهىن  حقمعددىرؾ احئددرة حنجمددن - آرلىنددى - . هددـ ش 5781چددى  حصل 
 . 5511=  ش هـ 5771 كىبل
 بلی نمانده براٌم جز اٌن دگر مٌرا  پدر مٌرا       ؼم فراق بمن از  ( ٖ

== 
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 ق  لككر بلهى     هشعىره شلئى  عن هبنىئب كمدى قد  همدانى حقميدىار و

الصحن ه ا معىيرلب صحسهىكه بمى لللانى    كقك سص  مى صجاهب    

عر بك حقشدعرح  مدىر  عبدا هللا  دىن مدن ككدر مطعد  مدن حقشدصهص م

 لائالب : عبا حق خ بلهى   حبن بمنىسب  حقههنئ  بملدا 

م ل كرررون عزٌرررزة إلرررى للررروى  لمرررد وهرررى   لبٌ ررراى ابنرررة -

 األ باى .

عرم م وهرى فرى ن رر األى ة عزٌرزة علرى للرى البفالبنت  بٌ -

 كبد .الفل ة 

فرى للرى ولد جا ت البنت من   ى الناس و جملهم م وهى  -

 فى كب ولت وكب زمان . الواب  بٌبة وعزٌزة

هرررا م ا بالملرررى ألجرررب بٌ ررراى ولرررد سرررطر الملرررم عرررام مٌالد -

)االعزٌز
ٔ
)   

                                                                                                                                    

== 

 هان راست صد وطر در پٌش    م ا  و ماب ج   

 ووشا کسٌکا گرفت از پدر هنر مٌرا   

 ی وٌر جاری باش     راهمٌشا در پی اج   
 چا ؼم نماٌد اگر از  و سٌم وزر مٌرا  .  

 .  15ص  –ـ الصحن مبک حقشعرح يص ی عبا حق خ بلهى  
 كا بود در دب ا باى عزٌز  با بٌ اى ودا                دو ر  داد(  5

 دو ر  در دب كاكا م بوى                 دو ر  در ن ر باى عزٌز   

 در دب مام بهر باى عزٌز     ز من ر ووش           ر  كآمده ادو   

 ساب  ارٌخ للم ووش بنوشت              ا بدب واطر بٌ اى عزٌز ا  

 هـ ش . 5778كىبل  - 7:9ـ مىر  عبا هللا  ىن ـ كبلىت مىر  ـ ص  
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ا بردب وراطر بٌ راى حأل لدر  صمن  سى  حقجمل قجمب  قهدكح حقشدطر

= هددـ    5799 دد  عددى   مددا صقدداتبندد  ه حاللهضدد  هن هددك عزٌررز ا

5579       . 

ة بلهى  سدص  مدى ككدره هلضدى  عن صحقا كمى ق  همانى حقميىار بشي 

بك حقشعرح  مىر  عبا هللا  ىن من مطع  رثىئلد  هنشداهى  د  ص دىة م

صحقاة بلهى  صحقه  لهض  من  دقهدى هن هسدمهى علللد  صحنهدى هص لدت 

 : فٌموب  5577=هـ   5797   عى  

 األم الرؤوم لم صوفنا م  لن المر ة ال مٌة  سنة الولك . -

 . سن شمائلها ٌعجز الملم  ن ٌك ى و ٌ صً  لن ال ى  -

م  ركررت هرر ه الزاوٌررة   لررن ال ررى كرران فررى ر سررها نسررٌم الجنررة -

 الوربة إلى الجنة .

ن المسنة العفٌفة كالملكرة فرى ولد سجب الملم عام وفا ها م ا إ -

 (ٔ)الجنة ا 

عجرروز عفٌفررا شررا بررا بهشررت ا اچررو   جمددل قجمبدد صب سددى  حق

ه  هنهددى   5577=   هددـ 5797لهضدد  هن هددىرلا ص ىههددى هددص عددى  

 هص لت صبلهى     حقسىبع  صحألربعلن من عمره .

 

                                                           
 نٌن سرشت پارسای مادر مهربان صوفى ما              آن زن (  5

 ن وان ٌن از هزار نوشت            آنكا  سن شمائلش واما    

 ورابا بهشت گوشۀ آنكا اٌن   نكا در سر هوا  مٌنو داشت          

 عجوز عفٌفا شا با بهشت ااچو زد رلم واما ساب  ارٌوش             

 .789ـ مىر  عبا هللا  ىن ـ كبلىت مىر  ـ ص 
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= هدـ ش  5781هص   مبك حقشعرح  عبا حق خ بلهدى  عدى  وفا ا : 

 ىحقثىقثد  صحقثمدىنلن عىمد 87عن عمر لنىهز    55:8 =هـخ 5788

)مضدد  عمددرح  مالدداح   دد  ملدداحن حقثقى دد  صحألا بعددا هن 
5
صمددا هنشددا  (

بلهى  مجمصع  من حألشعىر    نهىلد   لىهدب ليدؾ مدن  دقهدى مدى 

هسددنىنب صسددلطر حقمددر   تطهيددىبب مددن ضددعؾ صصهددن صمددا هسددىم

       عب  جساه 

 فٌموب :

  سررنانى م  هبررت  ائمررة تطجررا  ولررت الشررٌوووة و سررال -

ب ئٌالطعام والشراى ولم  عد  ش هى ش  . ا

لرم  ؼٌر  لن الوبز و نا مرٌث مهمروم   جرر  ال سررة مو -

                                                                                              ( ٕ)ئ ؼٌر ه ا . ٌبك على ووانى ش

كمى ليؾ بلهى   ىقدب  د  سدن حقشدل ص   صمدا ضدعؾ بيدره صقد  

 فٌموب : صح اةن علنلب ق ظ  لعا لسهطلع  بع حقنظىرة ع

 ٌ ها الن ارة ال  ب عد  ل  رة وا ردة عرن بصرر  م  عرالى  -

ب فمد صارت  عٌننا   لن .موطنا

                                                           
 احندش – آندلدن الداج -   ص –بلهدى  حق دخ عبدا يص   حقشعرح مبك الصحن مقام  ( 5

 .آرلىنى نىمب

 رسٌد ودر دهن دندان نماند   پٌرینوبت  ( ٕ

 چندان نماند  وق وور ونوش رفت واش ها  

 من دلوس ا  سرت می وورم دگر ان نان و  

 از بهر من ووان نماند. ؼٌر اٌن چٌز دٌگر 

 ص  . –ـ مقام  الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى     
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 عرالى فلسررت فرى ن ررر   لرب مررن نرور البصررر م  عرالى فرر ن  -

  ٌ ها الن ارة .ٌومنا  سود بدونن 

ؾ لرردره ومنزل ررا م فلمررا ا  هررى البصررر ألننررا لررم نكررن نعررر -

 ة العٌن .عطٌنا الن ارة منزل 

ب سلسلة  روب لردمٌن  - و  ى ال  ب عد  عن عٌنى  يع دائما

   ٌ ها الن ارة .

 ن ررر إلررى  ات الوصررر الن ٌررب ٌررا بٌ رراى م فررغوبرٌنى كنررت  -

 (ٔ). ٌ ها الن ارة لما ا ال  س طٌع الن ر األن 

مدن حقشدعر  ىصعنامى شعر بلهى  بضعؾ جساه صانص هجبب كه  هبلىه

ر عبدد  عمددره حقددك  مضدد  صلدداعص صكأنددب لرثدد   لهددى نلسددب صله سدد

 فٌموب:قنلسب بىقر م  صحقمؽلرة 

                                                           
  من ل  ۀ جدا عٌنک    ۀ مشو زدٌد ( ٔ

 بٌا جای  و باشد بچشم ما عٌنک 

 کا در ن رم کم زنور چشم نا ایبٌا     

 بٌا کا  ٌره بود بٌ و روز ما عٌنک  

 چون نور دٌده گرفت لدر پٌش ما نبود     

 چرا بچشم وودت داده اٌم جا عٌنک 

 برای آنکا نگردی کناره از چشمم           

 کئما عٌندانهم بپای  و زنجٌر   

 مرا بموی مٌانی ن ر بود بٌ اى            

 کنون بچشم نگٌرم بگو چرا عٌنک.  

 558ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   
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ب الشباى مرن ٌرد  م وكرغن سرهم ميىهك ا  - لرد انطلرك مرن  ا

 لوس .

والنشاط م  لرؾ  سررة فمرد ر رب  سعادةالشباى هو  صب ال -

 من ٌد  عبثاُ 

عندما  ب ببردنى يرعؾ ووهرن الشرٌوووة م ر لرت المروة  -

 وال  مب والممدرة من  عيائى. 

مررر بسرررعة البرررق م لررم  علررم كٌررؾ جررا  وكٌررؾ وميررى الع -

  هى 

فمرد ميرت  لم  جنى بٌد  ربرت  و منفعرة مرن هر ه الثرروةم -

 كب  ٌا ى فى وسارة ويرر

  سرن  راب مرن ر رب مرن  لرن الردنٌا الفانٌرة م ب ٌمانرا فما  -

 إلى الملن الدائم

ب سوؾ ٌر ٌا إلهى ار م  اب بٌ اى  - ب م اننى  علم  ن م نبا

من الدنٌا.)
ٔ
) 

قهى )هن هص   رثىه حقشىعر دمحم ر ل  إ صبعا
6

 ( مىئد  

                                                           
گوٌی بود  ٌری از کمان رفت    كا  چنگ من جوانی آند چنان رفت  ز (  5

جوانی ماٌۀ عٌش ونشاط است        هزاران  ٌؾ کرز کرؾ راٌگران رفرت  
           زاعيرررا لررروت و ررراى و ررروان رفرررت      و آمرررد يرررعؾ پٌرررری در مٌانرررا  چررر

چسران رفرت  مندانسر م چسران آمرد      با رنرگ بررق برود آمرد شرد عمرر  
     ٌررات مررن سررراپا در زٌرران رفررت       نٌامررد سررود از ٌررن سرررماٌا در دسررت 

 بررا اٌمرران سرروی ملررک جرراودان رفررت     ب آن کررا از دنٌررا فررانی   نکررو  ررا
  .مٌدانم گهنکار از جهان وواهد رفتکا  ر م کن بر  اب بٌ اى      اٌا ود

 ::ص  -گىراص مبك حقشعرح  همرصز –سر م قخ ؼد   سلن  رمنا ـ 
هرـ ق الموافرك  1ٖٗٔهو الشاعر دمحم ر رٌم إلهرام ولرد فرى كابرب سرنة  ( ٕ

فرى مدرسرة ؼراز  وال  رك بكلٌرة ا داى اسرى م   لمى  علٌما األس 1ٕ1ٔ
على اللٌسانس م ثم درس علوم اللؽة فى امرٌكا ثرم عمرب فرى كلٌرة و صب 

== 
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م جروهر العلرم  الشٌخ المرشد ٌمر  اليرمٌر  سرن الشرمائب -

  رشادوكوكى اإل

 .لعلما لدولة م ال كٌم العالم مرشد اس ا  معارؾ ا  -

 واهى الوٌر مس نٌر الفكر السرٌرةمالشجا  ال مى نمى  -

فرى  م فمرد ؼررس البر رة الطٌبرةر ب و ركنا فى  لم و رلرة -

 مزرعة الروح 

ال نس ؽٌ م لمد جا  المرغ م فكٌرؾ كٌؾ ال نئن ونشكو كٌؾ  -

 ونس ؽٌ ال ن زن 

ب  -  لمد ر ب وصرنا فى عزائا م فلما ا ال ٌبكى للمى دما

 (ٔ.)فى الكفن    وار لدر ب األس ا  من بالد األفؽان م و -

  ر  مىل  لهى : كمى رثىه حلضى     مطع  ه

 و ٌنمررا  جرردم  ا زونررم انوٌررب الشررعر مؽمومررصررار ؼصررن  -

ب   جده الشاعر ب من  با  باكٌا

  لم الملى المملو  بال زن ٌُ  الؽصة ملكن عندما  زٌد  -

                                                                                                                                    

== 

شعر معىير ه ؽىنسدهىن  –ـ  دمحم سرصر مصالئ  ا داى مدرسا لعلوم اللؽة. 
 هـ ش. 5793طهرحن  –76ص   –
گرروهر علررم واو ررر ارشرراد         پٌررر روشررن يررمٌر نٌررک نهرران         (  ٔ

            مردمرررران دانشرررروار مرشررررد    اد معررررارؾ کشررررور                اسرررر 
        فٌث بوشای صافی اندٌشا   مرد صا بدب صفا پٌشا                 

 وم نٌكى با مزر  جان كاشت       اشت  رفت وما را با درد وسوز گ
       ما م آمد چسران فؽران نکرنم   ننالم فؽان چسان نکنم             چون 

للرم مرن چررا نگرٌرد ورون                    رفت ومرا سروگوار وی گشر ٌم       
 .رفت وگردٌد در کفن پنهان  واس ادی زکشور افؽان                

ص  –جدز  اص   –حابلدىت معىيدر ار  ح ؽىنسدهىن  –ـ يدىبر ملدر زحلدؾ 
 . 57:8كىبل  596



 

 

 

ٔٔٗٔ   

ب م إالملررى المملرر - ن اسرر ا   و  برراأللم مملررو  باألمررب اٌيررا

ب   دائما والد ال كر بالٌا

 (ٔ)فٌيا على الدوام . ى  منى  ن  سعد رو ا م وان ٌبم -

 بًة :روافد تشكًل شخصًته العلنًة واألد

بعا هن هص   صحقا عبا حق خ بلهى  صهص    حقثىمند  مدن عمدره هبقد  

ه  آندكحك ، احنمن عبمى  بب حعبصمب حألصق  عب  لا ه صحقب حقكلن كىنص

قبدددهعب   لدددب  ددد  حقجدددا صحالجههدددىا صحقسدددع  حقدددا ص   حصمدددا ؼرسدددص

ؼلددر مقبددصل  سصحقهقددىع سددل يددلل ، صققنددصه منددك يددؽره هن حقكصحقه

مددن هسددىهكة  مددك عبدد  لددا ن بدد  مددن  ،  ههب دد  كسدد  حقعبدد  صحألا

 ددارس حقعبددص  حقعربلدد  صحقلىرسددل   صعبمددى  زمىنددب صهابددى  عيددره، 

حقمهاحصقدد   دد  عيددره  ددهعب  حألا  صحقبدؼدد  كعبدد  حقمعددىن  حقبلددىن 

صحقبددالع صحقعددرص  صحققى لدد  ص حقن ددص صحقيددرؾ كمددى ارس حقعبددص  

كدددىقمنطخ  حإلسددددمل  كىقهلسدددلر صحق دددالث صحقلقدددب صحقعبدددص  حقعقبلددد 

صحقنجص  ، ص لظ حققرآن حقكرل  بهجصلاه صه كىمب )
6
) 

 ىسددهلىا منددب صهقددر  آنددكحك مددن مبددك حقشددعرح  مددىر  عبددا هللا  ددىن 

كثلرح     هكصلن مرل هدب حقشدعرلب صهبقد  عبد  لالدب حقعبدص  حألابلد ، 

                                                           
 هر کجا شاعر ٌست گرٌان شد     ۀ نوب شعر پژمان شد        شاو (ٔ

 دب پر اندوه  ارٌکی بار است     بسٌار است     لٌک هر چند ؼصا   
 کاوس ادم هٌشا جاوٌد است   د است             دب پر درد پر زامٌ   
 فٌث وی با دوام مٌوواهم .   وی شاد کام مٌوواهم         روح    
كىبدددل  – 96ص  –لىاحشدددههى  مبمددد  ار بدددىره بلهدددى   –سدددلن نىلدددل ـددد     

579: . 
مقىل ه ت عندصحن   مبدك حقشدعرح عبدا حق دخ بلهدى     –ب  ( مهالزحاه كىب 6

 آرلىنى.  عب  حقرحبط حالقكهرصن  احنش نىمب



 

 

ٕٔٔٗ   

صله اث مىر  عبا هللا  ىن عن ما  حسهعاحا بلهى  صهملزه  ليلب 

 :  لائالُ 

 الم ببواطن األمورم و  هر آثار ال مٌمة على جبٌنا.إن بٌ اى ع 

فهرو  علرى مرن  لرن  اعلمر ماب م ر س ماجا   س ا  فنون األدى  

بكثٌر
(5)

. 

ب عب  لا مىري، صليرل  احئمدى   دي كهىبىهدب ههبمكصلل ر بلهى  احئمى  ب

 لو لم ٌكن لاري ما كان بٌ اىصهشعىره بهأثره بقىري  لقصل:  
(6)

. 

 صلقصل هلضى :

على  نرا بٌ راى  رك برال  رد  و  سراى م  كررر  لرن كرب ل  رة  لا 

بعٌن ملٌئة بالدمع
(ٖ)
.         

ىقسددبك حقهنددايب ص دد  كقددك حقصمددت كددىن حإلهجددىه هددص حالههمددى 
(*)

 دد    

حقشدىعرحقكبلر عبدا حققدىار بلدال ههمدى  بأشدعىرحقنظ  صزحا حإل
 (*)

 د   
                                                           

 ٌداستپآثار  مٌمت زجبٌنش    ٌ اى كا والؾ رموز اشٌاست    ب  ((5

 دانشش ازٌنها باالست ۀسرماٌـ           اس اد فنون ادى آمد اما     
 .786ص  -كبلىت مىري     
  .535ص  –ىر گشعرحي همرصزاص مبك حق ((6
 بر من بٌ اى دارد  ك بٌ د و ساى  ((7

 شم بر آىچمٌكنم هر ل  ةاي  كرار با 

 . 935ص  -كبلىت مىري     

الؾ لمد او لفت ا را   وب مؤسرس هر ا السربن الهنردي وان صرر الور (*(

كبددل  هللا يدلى هدىرلا هابلددىت ار  - فؽرانً برٌن ا عرفرى الشررٌرازي ا وبابرا
 –دمحم   قددصمي  –هددـ ش  57:6ههددرحن –جبددا پددنج   – 968ص –إلددرحن 

  هـ ش 5711ههرحن  – 715ص  –هابلىت حمرصز إلرحن 

بٌدب: هو ابو المعانً عبد المرادر برن عبرد الورالك بٌردب ولرد فرى مدٌنرة  (*(

م و رروفى فررى دهلررى  ٕٖٙٔهرـ ق الموافررك  ٗ٘ٓٔع رٌم آبرراد بالهنررد عررام 
== 



 

 

 

ٖٔٔٗ   

حقبدىركزحئ  كىبل صجملع هن ى  ه ؽىنسهىن  قا كىن مىاة ص كى  حقبلت 

 لال ،ـحقشددعرح  لقلمددصن حقمجددىقس ققددرح ة شددعر بددصصكددكقك حألابددى  

صكىنددت هددكه حقمجىقددـس هعددـقا كددل هسددـبصي  دد  حقمسددىجا صحقمدداحرس 

صهسـم   بلال  صحن    صكىنت ههكصن من عاا مدن حقشدعرح  لطبدخ 

عبدله  عشددى  بلددال صهدد   مبددك حقشدعرح  مددىر  عبددا هللا  ددىن صعبددا 

  عشددقر  ، بسددمل صشددىئخ جمددىل صيددص  صدمحم هنددصر حق ددخ بلهددى 

 =هددـ  55:)گبسددهىن صبصسددهىن سددعا  صبعددا  دده  حققددرآن صمددرح ة 

لعكلدصن    (5655 =هـ 155  ( صهشعىر  ى ظ حقشلرحز  )5655

)ر بلدال صشدرو ص هد  ه كدىره صمعىنلدبعب  مرح ة هشدعى
5
صمدا هدأثر  (

شىعرنى بأسبص  بلدال بشدكل كبلدر صلبداص هدكح صحضد ى   د  ؼزقلىهدب 

ت ههسد  بدىقؽمص  صحإلبهدى   كىن جى ت جملعهى بىقسبك حقهنا  حقه 

 دداث سددهعمىل حالسددهعىرحت حقيددعب  صحقكنىلددىت حقمبهمدد  صلهنهلجدد  أل

  لقصل: هبلهى  عن هبك حقسم     هشعىر

مررن كثرررة مررا   رل ررن ال ورٌررة ٌررا بٌ رراىم لررٌس لررن  شررعار بررال  

)إبهام
6
) 

                                                                                                                                    

== 

فن فى سا ة منزلا ثم نملت رفا ا م  ود 1ٔٔٔهـ ق الموافك  ٖٖٔٔعام 
إلى لرٌة اوواجا رواشًا بالمرى من كاببم وهو مرن  صرب مؽرولً  لمرى 
العلم   ى  هرر نبوؼرا فرى ال كمرة والشرعر وعكرؾ علرى المررا ة ولررث 
الشعر م وكان مويع  مدٌر وكرم سادات عصره ولد طبعت كلٌا ا فى كابب 

 –صمددى بعدداهى  – 78ص  –  كىلدد  حقمبددك صحقسددى ر –. دمحم دمحم لددصنس د –
 .5557حققىهرة 

 ص    –( مقام  الصحن مبك حقشعرح يص   عبا حق خ بلهى  5
 چ نٌست اشعار  و بى ابهام هٌ  ا ا بٌ ابىا كباى  ورٌا        ( بسك ٕ

 . 95ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   -    



 

 

ٔٔٗٗ   

 وظائفه وأعناله:  

ىهب صهدص لعمدل  د  هربلد  صهعبدل  ه ضل سنصحت  لققا مض  بلهى   

هبنددى  صطنددب ،  قددا حهجددب إقدد  حقعمددل بىقهددارلس منددك هن ببددػ حقثدثددلن 

صظل  ه  نهىل  عمرة صهص لضطبع بهكه حقمهمد  ،  ظدل مدى لقدر  

معبمددى   دد  مدداحرس ه ؽىنسددهىن حقم هبلدد  ،  لعمددل ى  مددن حق مسددلن عىمدد

،    علن معبد   د  حقمارسد  حق بلبلد :555 =هـخ :577 ل  عى  

ثدد   دد  مارسدد  حقمدقدد  ثدد   دد  مارسدد  حالسددهقدل صمارسدد  قلسددلب 

ؼىز  ,كمى عمل  هرة معبمى     احر حقمعبملن)
5
) 

قدداح   د   ح  هسهىك  حنها  قبعمل  5581 =هـ    57:1ص   عى  

كبلدد  حااح  جىمعدد  كىبددل صكددىن لقددص  بهددارلس عبدد  حقبددالع صحقبلددىن 

صبىقه الددا هددارلس  صحقعددرص  صحقمعددىن  صمصحعددا حقبؽدد  صحقهيددصؾ

صشددرو هشددعىر بلددال ، صحسددهمر بىقعمددل  دد  هددكه حقصظللدد   هدد  عددى  

ة عشدددر   ه  مدددى لقدددر  مدددن ثمدددىن 55:9صح دددخ هدددـ   حقم 5789

)سن 
6
) . 

صإق  جىن  عمبب    كبل  حااح  يىر عضدصح  قهلئد  ه رلدر مجبد  

 ها   صظددل  دد  هلئدد  ه رلددر هبددك حقمجبدد  منددك حقعدداا حقثىقددث قبعددى  

                                                           
 . 5775كىبل  - 15ص  -معىيرلن س نصر –(  ىل دمحم  سهب  5

      www.ariaye.com. حق خ شمس نلر آرلى – مجىها پلى  سىلت  -    

 -هىرلا حابلىت ح ؽىنسهىن ار اصره  دمحم زحئد  هدى –ـ ملر ؼد  دمحم ؼبىر    
 .56هـ ش ـ  پشىصر ص 5718 -چى  اص 

مقدل ه دت عندصحن   مبدك حقشدعرح عبدا حق دخ بلهدى     –( مهالزحاه كىبب   6

 صن  احنش نىمب آرلىنى.عب  حقرحبط حالقكهر



 

 

 

ٔٔٗ٘   

 هدد  حقعدداا     5595هددـخ حقمصح ددخ  5715يدداحرهىحقسددىبع مددن ح

 ) 55:6هـخ حقصح خ  5786حقرحبع قبعى  حقعىشر 
5
) 

سدنصحت    صبعدا مدرصر ثمدىن 5595حقمصح خ  هـخ 5715ص   سن  

عبدد  ص ددىة مبددك حقشددعرح  مددىر  عبددا هللا  ددىن ،  يددل عبددا حق ددخ 

بلهددددى  بأجمددددىي كددددل هابددددى  صعبمددددى  ه ؽىنسددددهىن صبمصح قدددد  صزحرة 

صهيدددصلت مجبدددس حقدددصزرح  عبددد  ققددد  مبدددك شدددعرح  حقمعدددىرؾ 

 :ه ؽىنسهىن ، صكىن نص حقلرمىن كىقهىق  

  حقشددىعر حقيددص   عبددا حق ددخ بلهددى  حألسددهىك بكبلدد  حااح  ، مددن 
منطبخ مكىنهك حقعظلمد   د  عبدص  حقشدعر صحألا  صكدكقك حق دامىت 
حقممهددىزة صحقممهدداة ، حقهدد  مددامههى قبددبدا  دد  سددبلل حقعبدد  صحقثقى دد  ، 

مهدرحو مجبدس هسدىهكة كبلد  حقدك مدن مكىند  هابلد  ، صبندى  عبد   ىصقم
حااح  صمصح قد  مجبدس رئىسد  حقدصزرح  همدن   طدى  مبدك شددعرح  

، صنقددا  قددك حقههنئدد  صحقهبرلددك بهددكح حق طددى  صنهمندد  قددك ه ؽىنسددهىن 
     من حقهص لخ     ام  معىرؾ صمطبصعىت حقصطن  ح  مزلا

حقهصملع حقمبك  حقمبىرك )                                            
6
) 

  هصق  بلهى  مني  سلنىهصر  د   55:8 =هـ   5786ص   عى  

-5577مجبددس حقشددلص  مددن مبددل جدقدد  حقمبددك دمحم ظددىهر شددىه   

   صظل    هكح حقمني   ه  آ ر  لىهب ) 5517
7

  .) 

صرؼ  مى كىن قشىعرنى من مكىن  عبملد  صهابلد  إال هندب آثدر حإلبهعدىا 

 د  عيدره  ىيد  صهندب عدىش  لدىة بددط حق كدى  صحقدصاله عن عن 

                                                           
ص  –جدز  اص   –حابلىت معىير ار  ح ؽىنسهىن  –( يىبر ملر زحلؾ  5

596 
 زحرشىت مبك حقشعرحل  حسهىا بلهدى گهالب عر ىن    –اه دمحم زهلر پىلن ( 6

 هـ ش. 5775كىبل   - 15ص   - 
 596ص  –جز  اص   –حابلىت معىير ار  ح ؽىنسهىن   ( 7



 

 

ٔٔٗٙ   

عىيدر  دقهدى  كد  هربعد  مدن  ، ى  إمهاة إقد  حقثىقثد  صحقثمدىنلن عىمد

 مبصك هسرة حقبلت حقبىركزحئي صه : 

  . 5555 –5535هـ   =5771 –5755 بل  هللا  ىن  -5

  . 5565 –5555هـ  = 5788 –5771همىن هللا  ىن  -6

  . 5577 –5565هـ   = 5796 –5788دمحم نىار شىه  -7

 – 5577هددددددددـ   =  5756 –5796دمحم ظددددددددىهر شددددددددىه  -8

5517( 
5

  .) 

عىيددر  دقهددى مر بدد  مددن ههدد  مرح ددل هددىرلا ه ؽىنسددهىن، صهدد  

 دد   لددىة حقشددع  حأل ؽددىني،  شددها  عظلمدد أ دداحث بمر بدد  همددص  

حقيددرحي بددلن حققددص  حألجنبلدد   دد  ه ؽىنسددهىن صهددص يددرحي إنجبهددرح 

جبهددرح ه هددل ه ؽىنسددهىن، صكىنددت قرصسددلى هطمددىي صرصسددلى  كىنددت إن

قدسهلد  عب  ثرصحت ه ؽىنسهىن  صهسع صههاحؾ هرنص إق  ه قلقهى 

، كمى عىيدر  درص  ه ؽىنسدهىن ضدا إنجبهدرح ص يدصل ه ؽىنسدهىن 

صؼلرهى من حأل احث حقه  هجعل حقكثلر من حقشدعرح   عب  حسهقدقهى

صل عبد  ققد  شدىعر لههى هصن عب  حإلرهبىط بىقبدط حقمبك  صحق ي

 حقبدط.

صلمكن حققصل بأن مبك حقشعرح  عبا حق خ بلهى  مضد   لدىة مثمدرة 

   هربل  صهعبل  صبنى  عقصل صه د  هبنى  صطنب صكىن مثل حقشمع  

 لىهد  عبد   امد  حقثقى د  حقه  هضلئ  لىة حا رلن  قا هصمدؾ جدل 

طنددب مددن  بددب حقشددالا قص ىصكددىن هددكح حقعطددى  حقدداحئ  نىبعدد ،صحقمعددىرؾ

،   بعقبل  صه كىر هبنى  هدكح حقدصطنصسعلب حقا ص  قبنهص  صحالرهقى
                                                           

 – مقددىالت مجمصعد  ه ؽىنسدهىن – حعبد  شدن  صهدص – هسدعاي مرهضد  ( 5

 .ش هـ :571 ههرحن  بهيرؾ  686:  6:7 ص
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 كىن    كل لص  صبعا هن لنهه  من عمبب بىقجىمعد  لدكه  حقطدد  

إقدد  منزقددب قاسددهزحاة مددن  ددل  عبمددب صكددىن هدد ال  حقطددد  مددن 

م هبؾ هطلدىؾ حقمجهمدع ،  مدنه  كهدى  صشدعرح  صعبمدى  صبعضده  

صحقصظىئؾ حق كصمل  صحقعسكرل  صكدل  كىن لعمل    حقالصحن حقمبك 

قدد  قبشددعر ه كددىن منزقددب بمثىبدد  مب مددن قالددب هددكص  قبشددعر صحألا  ،

صكىن لقص  هص بهيد ل  صهقدصل  هشدعىره  صكهىبدىهه  ) صحألا  ،
5

 ،)

صبسب  هبك حقمشىؼل حقعالاة صمى كىن لقص  بدب مدن هيدصل  صهنقدل  

نشدؽىقب بدأمصر قد  إقبمقىالت صحألشعىر قبكهى  صحقشدعرح  بىإلضدى   إ

، كددل هددكح قدد  لجعددل قالددب حقصمددت حقكددى   إلققددى  حقهيددصؾ صحقعر ددىن

 ول لن نجده ٌموب :حقمزلا من حألشعىر 

ئ وٌعررررد ٌررررلررررٌس لررررد  فرصررررة لررررن م الشررررعرم ألننررررى مررررن ٌه 

 (ٕ)الشعرا .

 ثكافة بًتاب اإلسالمًة والعربًة:

، إن حققددىرل قشددعر بلهددى  لجدداه لنضدد  بثقى هددب حقعربلدد  صحإلسدددمل  

ب حألصقد  عبد  لدا ن بد  مدن عبمدى  ا ككرندى سدىبقى  هندب هبقد  عبصمد ق

اه مدددأهقن حقبؽدد  حقعربلددد  منددك يدددؽره صارس حقعبددص  حإلسددددمل  دبدد

ص لددظ حققددرآن حقكددرل  صمددره اصحصلددن حألسدددؾ مددن حقشددعر حقعربدد  
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ٔٔٗ1   

قشددالا قالنددب صهمسددكب صحقلىرسد  ، صققددا عددرؾ عددن بلهددى  إعددزحزه ح

صحضد ى  جبلدى   د  ؼزقلىهدب حقيدص ل  مل  صما بداح كقدك دبعقلاهب حإلس

صكىن هكح هص سب   بب حقشالا قبؽ  حقعربل  ، صقلس هال عب  إهقىن 

)ب مبكى  قشعرح  ه ؽىنسهىنبمن هنيلبلهى  قبؽ  حقعربل  
5
،  ىقشىعر (

جىاهددددب ح  حال إكح هجددددىا حااح  حقعربلدددد  إال لنيدددد  مبكددددى  قبشددددعر

قبلىرسل .)
6
 ) 

  مثب فى جانبٌن : و غثر بٌ اى باللؽة العربٌة ٌ

حقجىندد  حقنثددر  مهمددثد   لمددى هرجمددب مددن كهدد  عددن حقبؽدد   األوب:

 حقعربل  

  : حقجىن  حقشعر  صما  حنعكىس هكه حقثقى   عب  هشعىره. والثانى

 أواًل الناحًة النجرية :  

ندب هجىاة بلهى  قبؽ  حقعربل  صإمدهدك نىيدلههى إقد   قا صيل مببػ إ

عنهى ، صمدن ههد  مدى هدرج  بلهدى  عدن  كىن لقره صلكه  بهى صلهرج 

حقبؽ  حقعربل  هنب كىن ه ا مهرجم  هلسلر حققدرآن حقكدرل  حقمعدرصؾ 

) بىقهلسلر حقكىبب   صحقك  لعا حألن من حقكه  حقنىارة
7

(،  قا مضد  

بلهددى   مددس سددنصحت مشددىركى   دد   مجبددس هرجمدد  حققددرآن حقكددرل   

جمد  صهيد ل  حقك  كىن بلهى  هه  هعضىئب صهكثدره  جهداح   د  هر

                                                           

 ص  . –( مقام  الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   5
 -شىعر ه ؽىنسهىن حقمعىيدر  بلدل هللا  بلبد  -( علىؾ زلاحن ) اكهصره (  6

 . 97ص 
  .ص  –( مقام  الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   7
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ل هلسددددلر لطبددددع صلنشددددر  دددد  صهنقددددل    هددددكح حقهلسددددلر، صهددددص هص

.)ه ؽىنسهىن
5
) 

هكح بىإلضى   إق  هرجم  حقعالا من كه  حقهرحث مدن حقبؽد  حقعربلد  

بعدد  كهىبددىت طددب  سددلن ، ص لددر حقددالن إقدد  حقبؽدد  حقلىرسددل  مثددل 

حقمير  صهرجم  مجمصعد  مقدىالت قددمحم عىبدالن صميدطل  حقسدقى 

  صسدصؾ لدرا ككدر هدكه حقم قلدىت عندا حق دالث عدن صعب  حقسدبىع

)آثىره صم قلىهب 
6
). 

 ثانًًا الناحًة الشعرية :

بىقنسب  قثدأثر هشدعىر بلهدى  بىقبؽد  حقعربلد  صحقثقى د  حإلسددمل  ، همى 

 قا كىن قهمكن بلهى  مدن حقبؽد  حقعربلد  هثدر بداح صحضد ى   د  شدعره 

هشدعىره معدىن   من  دل حسهعمىقب قبملراحت حقعربل   لث هضمنت

إسدددمل  صعربلدد  ، صشددىعرنى شدد ص مهددالن بلطرهددب ل مددل بددلن 

السدم  حق نلؾ صبرسدىق  لنب  بىإللمىن حقعملخ بىقالن ح ىجنبلب مبب

صمددا هضددمن  صبىقشددرلع  حإلسدددمل  صهددص ثىبددت حقعقلدداة حقرسددصل م

صلطبددد  مندددب  شدددعره معدددىن  إسددددمل  عملقددد   لندددىج  حقرسدددصل م

 لائالب:حقشلىع  لص  حققلىم  

 شرر اق لرؤٌرران ٌررا شررفٌع المرر نبٌن م ال  هررد  لفرالررن ٌررا شررفٌع  

 الم نبٌن .

لٌت السفر إلى المدٌنة ٌكرون مرن نصرٌبى م   رى  يرع ر سرى  

 عند لدمن ٌا شفٌع الم نٌبن 
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ٔٔ٘ٓ   

 سرر ى  ماعسرت عرن طاعررة   م  مرة العاصرى شرعار  ٌررا ٌال 

 شفٌع الم نبٌن .

العاصررى الراجررى ٌررا  نرراعفررو   رؼررم كثرررة الرر نوى م  طالررى  

شفٌع الم نبٌن.)
ٔ
) 

إقد  سدن  حقميدطل  يدب  هللا ص   مصضع آ ر لاعص إق  حقرجصي 

 فٌموب :عبلب صسب  صهرك طرلخ حقمعىي  صحقم رمىت 

ن سرربى كررب شررما  هررو ا بررا  طرٌررك المعاصررى م و  ررى  نجررو إ 

 بنفسن ا بع سنا المصطفى.

المعاصى مرن الجهرب م ال  ٌلرة لرن ؼٌرر  ٌا من ؼرلت فى ب ر 

طلى شفاعة سٌد األنبٌا )
ٕ
  ) 

                                                           
 شوق دٌدار  و دارم ٌا شفٌع الم نبٌن    ( ٔ

 از فرالت بٌمرارم ٌا شفٌع الم نبٌن   
 كاشكى گردد نصٌبم در مدٌنا آمدن        

  ا بپاٌت سر گ رم ٌا شفٌع الم نبٌن    
 طاعت ٌزدان زدست من نٌامد وا  وا                     

 امت عصٌان شعارم ٌا شفٌع الم نبٌن    
 پر گناه عفو  ك را طالبم         با وجود     

 عاصئ امٌدوارم ٌا شفٌع الم نبٌن .                  

 .5:1ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 ٌك نا روا   چٌست طر(ماٌا هر شماو ى  ٕ

 بهر نجات ووٌش ن سنت مصطفی طلى

 ای کا زجهب گش ۀ ؼرلۀ ب ر معصٌت     

 .چارهاش از شفاعت سرور انبٌا طلى

 77ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

 

ٔٔ٘ٔ   

بلدىت حألهلد  صحقهدد  ب ص  بسدل  بلهدى   د  حق لددىة  د  حاصهده

ىة إقد  زصحل صهدص لشدبب لدلصض   لهى هن حقانلى  ىنل  صهن حق 

حقانلى بىقسلنمى صلاعص حقنىس إق  ه ك حقعبرة صحقعظ  مدن لدص  

 فٌموب:حق شر 

بدار ن رن هو إلى فنا  م لس ه ه الدنٌا  ـ كب ما ٌمع علٌا

 الوٌالة.

ـرر مثرراب ال شررر والنشررر بعررد المرروت م ورر  العبرررة مررن هرر ا 

) العنوان
ٔ
)           

صهددص لددككر هن حقددانلى مجددرا صهدد  صهن حإلنسددىن لجدد  هن لبجددأ إقدد  

حق ددىقخ عددز صجددل صهن لب ددث عددن حق قلقدد  بعلدداح  عددن حقم بصمددىت 

 :فٌموب

 

عرن  ة للوهم م اب   عرن ال مٌمرة بعٌرداب لٌست الدنٌا سو  مرآ 

المولولات.)
ٕ
) 

 صلقصل    مصضع آ ر :

ٌغ ى إلى مسامعى صد  إعالن فنائى م فال   رن ٌرا بٌ راى  نرا  

لٌس نالوس الوطر.)
ٖ
) 

                                                           
 لٌاس اٌن جهان از سٌنما گٌر  هر چا می آٌد فنا گٌر        با چشمت(  ٔ

 ازٌن سر لو ۀ عبرت فزاگٌر   از بعد مردن      مثاب  شر ونشر     

 85ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   
 ۀ وهم           مٌمت را برون از ما سوا گٌرجهان نبود بجز آٌنٌ(  6

 85ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
  ر گوش طنٌن مٌکند اعالن فناٌم د(  ٖ

 .تبٌ اى مپندار کا زنگ وطرم نٌس
== 



 

 

ٕٔٔ٘   

عطدى  صهبد  مدن هللا هعدىق  هن حققدرآن حقكدرل  هدص  ؾصشىعرنى لعهدر

 سددىن مددن هللا صشددكره إ حقكددرل  م، صهددصنزقددب عبدد  رسددصقب هقعبددىاه 

صحجدد  عبدد  حقجملددع، صهن مددن لصحظدد  عبدد  مددرح ة حققددرآن حقكددرل  

ى لمهبئ مببب بىقنصر صمبره بىقضلى  ، صلدككر هندب لشدعر بىق جدل حكح مد

لجدىا قؽد  هنىسدد  مدار صجدددل مدى  بصيدؾ حققددرآن ألندب لعجدز عددن إ

 فٌموب :حققرآن حقكرل  

 ام األنبٌا  مو عطا    لعباده م  نزلا على إالمرآن ه 

 سرران وررا  وشرركره علررى الجمٌررع واجررى م فمررن  جررب وهررو إ 

 البشر  رسلا   من السما  

ردت  ن ٌم لئ للبن بالنور ولبرن باليٌا  م اجعب المررآن ا ا   

  نٌسن فى الصباح والمسا 

 

ال  جد لؽرة مناسربة لوصرؾ المررآن م و وجرب ا ا مرا لردمت لرا  

ب مد  ).وثنا ب  ا
5
)   

                                                                                                                                    

== 

 – 69ص  –حسددهىاحن نظدد  معيددر ه ؽددىن  –ر ددل  هىشدد   –ؾ مددت هللا لددنع
 چى  سهبن هبىا هىچلکسهىن .

 ه گان باشد عطاٌی از ودا لرآن   ( برا  بندٔ

 بود آوردۀ آن پٌشوای لرآن  
 بود ا سان موصوصی وشکرش برهما واجى    

 کا بهر اهب ارث اٌزد فرس اد از سما لرآن   
 گردد            ااگر وواهی دلت پر نور ولبرت پر يٌ

 انٌس واطر وود سازد در صبت ومسا لرآن    
 زبانى در وور  عرٌؾ لرانم نمٌباشد                       

 آنوجالت مٌكشم گر مٌکنم مدح وثنا لر   

 ::5ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

 

ٖٔٔ٘   

  هشعىره عن حققضى  صحققار صهص لدر  هندب البدا صله اث بلهى   

 دددد ه دددا ب مكىندددب حقلدددرحر مندددب  مدددن حالسهسدددد  قبقضدددى  صحققدددار،

نسددىن ال  لبدد  قددب  دد  صجددصاه صال  دد   نىئددب  هدد  قددص همسددك صحإل

   فٌموب :بهدبل  حألمل 

م فلمرن  بٌرع هر ه البيراعة   لبسنى الفلن ثروى الوجرود برالموة 

  ةالكاسد

ب م رؼررم  ن الفنررا  ٌلبسررنى الكفررن وط األمررلررى وٌرر تنسررج  ب ثوبررا

.)بالموة
5
) 

قؽبىر ال  لب  قب ، صحققار صكأنب كرة من حصهن حقلبك للهك بىالنسىن 

 نسىن  ب  بلن ر ىهى صحإل طى صن 

 فٌموب :

و نرت  لنهاٌرة مثرب الؽبرار م وكغنرا طا ونرةٌف ن بن الفلرن فرى ا 

) بة .
6
) 

حقشدرلق   كرل  صحقسن  حقنبصل همى ثقى هب حقالنل  حقمهمثبب    حققرآن حق

 نجاهى مىثبد  همىمندى بشدكل بدىرز  د  الصحندب ، صلهضد  هثدر ثقى هدب 

حققرآنل     كثلر مدن حألبلدىت حقهد  ندر   لهدى هعبلدرح  مبىشدرح  عدن 

                                                           
 جامۀ هس ی فلک افگنده بر دوشم بزور                 ( ٔ

 م ا  کس مور را بر کا بفروشم بزور اٌن    

 جاما ها باف ا براٌم رش ۀ طوب امب                       

 گر چا مٌسازد فنا آور کفن پوشم بزور      

 53ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
  و وود را دانا او را آسٌا گٌر.    آور نماٌد گرد گردت          ک ( فل ٕ

 53ص –شعر يص   عبا حق خ بلهى  الصحن مبك حق



 

 

ٔٔ٘ٗ   

، صبلهددى  ليددرو بددأن حققددرآن  مضددىملن بعدد  حالددىت حققرآنلدد 

ر بىقنسب  قب هص مارسد  حأل دد  صحقمعدىن  صهدص حققدىنصن صحقاسدهص

حقسمىص  حقك  ل ك  بلن حقبشر بىقعال    حقانلى صهص حقك  لرشانى 

 إق  سبلل حقهاحل  صحقرشىا    كل همصر حقانلى صحقالن.

 فٌموب:

ب مرشداب إ ٌ  مك العدب فى الدنٌا م لمن ٌ و  من المرآن    ماما

الدنٌا والدٌن مرن  فى كب  مور موما ا ؼٌر المرآن ٌمدم الهداٌة 

)ٌة . ى النهاالبداٌة  
5
) 

   :صهص    هكه حألبلىت لشلر إق  مصقب هعىق 

ٌْرـا  َنَزْلنَا إِلٌَْ ـإِن          َن الن راِس بَِمرا  ََراَن ـَن اْلِك َاَى بِاْلَ ّكِ ِلر َْ ُكَم بَ

ب  ٌنَ ـن لِّْلَوآئِنِ ـّللّاُ َوالَ  َكُ  )اَوِصٌما
6
) 

 : لائالب  حقهابر    آلىهبص حقهلكرصهص لاعص من لقره حققرآن إق  

اجمع بٌن ال فكر وال دبر ولت  الو ا م   ى   يت لرن  سررار  

)المرآن .
7
) 

                                                           
 با دنٌا آن زمان عدب  مٌمى رو  كار آٌد           (  5

 گٌرد پٌشوای ووٌش مردم داٌما لرآنكا    
 ز جز و   ا با كلى در امور دنٌو  ودٌن               

 هداٌت مٌدهد از اب دا  ا ان ها لرآن.    
 ::5ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   -
   ٘ٓٔآٌا  -( لرآن كرٌم سورة النسا   ٕ
 گام  الوت کن                      فكر با  دبر جمع هن ( 7

 کا اسرار وودش براٌت رونما لرآن.  
 ::5ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   -



 

 

 

ٔٔ٘٘   

 صحقشىعر هنى لشلر إق  مصقب هعىق  :

ِ لََوَجرُدوا فٌِرِا  ٌْرِر ّللا  ا َفَاَل ٌَ ََدب ُروَن اْلمُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمرْن ِعنرِد َؼ

ا  (5) اْو ِاَلفبا َكثٌِرب

هصمددؾ عددن حقظبدد  ألن عىمبهددب صل ىطدد  بلهددى  نلسددب  لدداعصهى إقدد  حق

 فٌموب :ص لم  

 ن عالبة ال لم ووٌمة م ٌا للبى  ولؾ عن ال لم لدر المس طا  إ 

ص   مصضع آ ر لشبب حقظىق  بىقكئ  صحقمظبمص  بىقعىجز حقك  ال  لب  

 قب  لقصل : 

اب لى العاجز بال الم فرى كرب مكران م وهرم لٌسرو إال  كويرع الر ئى  

 ( 6) من الوراؾ

 ىرة إق  مصقب هعىق  صهنى حش

ا  ََ راَط بِِهرْم ُسرَراِدلَُهاۚ  َوإِْن ٌَْسر َِؽٌثُوا ٌُؽَراثُوا ا إن ا  َْع َْدنَا ِلل  اِلِمٌَن نَرارب

 (7)ابَِماٍ  َكاْلُمْهِب ٌَْشِوي اْلُوُجوَه ۚ بِئَْس الش َراُى َوَساَ ْت ُمْر َفَمبا

 صإشىرة إق  حق الث حقشرلؾ:

ً  ملسو هيلع هللا ىلص لَابَ  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبدِ  إٌِ اُكْم َوال ُّْلرَم م فَِ ن راُ ُ لَُمرات   :ِ  م  َن  الن بِ

ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة م َوإٌِ اُكْم َوالشُّت  م فَِ ن اُ  َْهلََن َمْن َكاَن لَْبلَُكْمم َ َملَُهرْم َعلَرى 

 (8).ُهمْ  َْن َسفَُكوا ِدَماَ ُهْم م َواْس ََ لُّوا َمَ اِرمَ 

                                                           
  1ٕآٌا  -( لرآن كرٌم سورة النسا  ٔ
 مٌ وان دست از جفا گٌر دال  ا   ٌان کار  المان سوت           پابود (  6

 جز همان اويا  گرگ ومٌش نٌست.ر کجا عاجز ب الم شد دچار     ه   
  53،  85ص  –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   
 58آلب  –مرآن كرل  سصرة حقكهؾ  ( 7
رٌراث الصرال ٌن  –( االمام  بى زكرٌا ٌ ى بن شرؾ الواو  الدمشرمى  ٗ

–   ٔٔٗ . 



 

 

ٔٔ٘ٙ   

 فٌموب :صلاعص إق   عل حق لر ألن من لعمل سص  لجز  بب 

)النٌة السٌئة جزاؤها سٌئ م وٌب لمن ال ٌفعب الوٌر  
5
) 

 قصقب هعىق  :ق هضملنص   هكح حقبلت 

 ۚ ِ ثْلَُهاۖ  فََمْن َعفَا َو َْصلََت فَغَْجُرهُ َعلَى ّللا  اَوَجَزاُ  َسٌِّئٍَة َسٌِّئَة  ّمِ

 )ِ ىُّ ال  اِلِمٌنَ إِن اُ اَل ٌُ 
6
) 

  عبد  حإلنسدىن ك حقؽرصرألن حقانلى  ىنل  صهنب لجصل ث عب  هر

  فٌموب:هن لأ ك منهى حقعبرة صحقمصعظ  

لمررا ا  ؽ ررر فررى هرر ه الرردنٌا الفانٌررة م  عررالى وورر  منهررا العبرررة  

)والع ة .
7
) 

ص ي هكح حقبلدت إشدىرة إقدي مصقدب هعدىقي: 
    

ْنٌَا إِ  ال  َوَمرا اْلَ ٌَراةُ الردُّ

َم َاُ  اْلؽُُرور .)
ٗ
) 

لُْب َهرْب ٌَْسر َِوي ال رِ ٌَن  صهص  ي هكح حقبلت لشلر إق  مصقب هعىقي:  

.اٌَْعلَُموَن َوال ِ ٌَن الَ ٌَْعلَُموَن إِن َما ٌَ ََ ك ُر  ُولُو األْلبَاىِ 
(9)

   

 ق  صهرك حقضؽىئن صحأل قىا  لقصل :ىصهص لاعص حإق  حقهي

اليررؽٌنة م بررٌن جمٌررع األعرردا  فررى الصررلت وٌررر مررن ال رررى و 

)ن ر   نا بٌ اى
:
) 

                                                           
 وا  بر شوصً كا وٌر اندٌش نٌست  جزا  بد بود         نٌت بد را (  5

 85ص  –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   
 . 83آلب  -مرآن كرل  سصرة حقشصر  ( 6
 چا مؽروری درٌن دنٌا فانی             بٌا وعبر ی از وی فرا گٌر. (  ٖ

 . 53ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى         
 589مرآن كرل  سصرة آل عمرحن آل  (   8

 5( مرآن كرل  سصرة حقزمر آل   9

 گ ولجاجنزد من با هما اعدا ابٌ اىا         صلت به ر بود از جن( :

 91ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

 

ٔٔ٘1   

 :وٌموب

ومرا ا ؼٌرر الؽيرى م جلنرا لٌس هناک  فيب مرن الصرلت مرن   

)الئناواليؽٌنة سبى لب
5
) 

اإِن َمرا اْلُمْؤِمنُروَن إِْورَوة  فَغَْصرِلُ وا  صهنى حشىرة إق  مصقب عز صجل :

َ لَعَل ُكمْ  ٌُْكْم ۚ َوا  مُوا ّللا  ٌَْن  ََوَو  ) ُْرَ ُمونَ  بَ
6
) 

صمعر هب بىققرآن حقكرل  بشكل جبد  مدن  شىعرنىصههض  معىق  هأثر

،  قا هشىر بلهى  إق  مى  دل هنىصقب قبقيص حققرآن     هشعىره 

هضمنب حققرآن حقكرل  من ميدص حألنبلدى   د  مصحضدع عالداة مدن 

الصحنب نككر منهى عبد  سدبلل حقمثدىل ال حق يدر ، مدى هنىصقدب ققيد  

  ٌموب :صسؾ  لث سلانى ل

هكرر ا اشرر هر بال سررن والجمرراب فررى ا فرراق م ور   لررن الؽررالم  

)رسالة عن بدر كنعان.
7
) 

 صلقصل    مصضع آ ر 

 مررام ال سررن م ٌفمررد العررالم وعٌررا  ٌفمررد الملررى لرردرة المماومررة 
 عندما ٌ جلى ٌوسؾ 

فى الل  ة ال ى ر ٌت فٌها شعرها للت لنفسى م   رت للنسروة  
 الف نٌوسؾ بيعة آالؾ من 

                                                           

 ( ووش ر از صلت كنون نٌست برا  من و و      ٔ

 اگر شد با بالی من و وؼٌر آزرده     

 . 75ص –حسهىاحن نظ  معير ه ؽىن  –ر ل  هىش   – لؾ مت هللانع
 85آل  –مرآن كرل  سصرة حق جرحت  ( 6
 چنٌن با  سن کا گردٌده شهرۀ آفاق               ( 7

 رسٌده از مۀ کنعان با آن پسر مٌرا       
 :9ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

ٔٔ٘1   

كرران لررد   ررزن الملررى بشرردة ال جاهررب م لكررن الن رررة الصررادلة  
)طلبت الع ر لٌوسؾ 

5
) 

 بلىت لشلر إق  مصقب هعىقيصهص  ي هكه حأل

ررَ ا  ﴿  ِ َمررا َه  ررِدٌَُهن  َولُْلررَن َ رراَش ِا  ٌْ ٌْنَرراُ  َْكبَْرنَرراُ َولَط ْعررَن  َ ررا َر َ فَلَم 

َ ا إِال  َملَن  َكِرٌم  )
ا إِْن َه  لَالَْت فََ ِلُكن  ال ِ ي لُْم ُن نِرً فٌِرِا  )ٖٔبََشرب

َولَمَررْد َراَوْد ُرراُ َعررْن نَْفِسررِا فَاْس َْعَصررَم َولَررئِْن لَررْم ٌَْفعَررْب َمررا آَُمررُرهُ 

اِؼِرٌنَ  ﴾لٌَُْسَجنَن  َولٌََُكونَْن ِمَن الص 
(6)

 

 كمى هشىر بلهى  إق  مي  سلانى علس  مىئد : 

ن ررة منرن م  عرال  للبرى العاشرك  ننى ا  اج إلى ٌها المسٌت إ 

)الم ٌم .
7
) 

 صهنى إشىرة إق  مصقب هعىق :

ِ ۖ َو ُنَبِّررئُُكم بَِمررا  اَو ُْبررِرُئ اأْلَْكَمرراَ َواأْلَْبررَرَ  َو ُْ ٌِررً اْلَمررْو َى  بِررِ ْ ِن ّللا 

ِلررَن َ ٌَررةب ل  
 
ُكنرر ُم ُكررْم إِن  َررغُْكلُوَن َوَمررا  َررد ِوُروَن فِررً بٌُُررو ُِكْم ۚ إِن  فِررً َ 

ْؤِمنٌِنَ   )مُّ
8
) 

                                                           
            در پٌش  سن دب را  اى مماومت نٌست  (  5

 از وود رود جهاند در جلوه گاه ٌوسؾ    
 آندم کا کاکلش را دٌدم بووٌش گف م                  

 چندٌن هزار ف نا است زٌر کاله ٌوسؾ         
 سوت از  ؽافب وود رنجانده بود دب را            

  ر وواه ٌوسؾلٌکن نگاه الفت شد ع   

 . 557ص –بلهى  الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ 
 .76، 75(  مرآن كرل  سصرة لصسؾ آل   6
 دب سودا زده ام ساز عالج.     ا با نگاهت م  اج             ا  مسٌ( 7

 91ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 . 85آل   -( مرآن كرل  سصرة آل عمرحن 8



 

 

 

ٔٔ٘1   

 لائالب:سرح لل صله اث عن يصر إ

انميى العمر و نا  لن الؽافب عن عالبة  مر  م ربما ٌرول نى  

)نفٌر الصور من ه ا النوم العمٌك بالموة.
5
) 

 صهنى لشلر بلهى  إق  مصقب هعىق :
 َونُِفَخ فًِ الصُّوِر فََصِعَك َمن فًِ الس رَماَواِت َوَمرن فِرً اأْلَْرِث ا

ُ ۖ ثُم  نُِفَخ فٌِِا  ُْوَر   فَِ َ ا ُهْم لٌَِام  ٌَنُ ُروَن ا )إِال  َمن َشاَ  ّللا 
6
) 

 قا هضدمنت هشدعىر بلهدى  حقعالدا  النبوٌة  ما بالنسبة لأل ادٌ 
من معىن  ه ىالث حقنبي يدبي هللا عبلدب صسدب  ندككر منهدى عبد  

    ه ا هبلىهدب سبلل حقمثىل مصل شىعرنى صهص لنىج  حقرسصل م
                                                                           لائالب :
 رنى وجهرن المبرارن لٌلرة فرى منرامى م ال طالرة لرى علرى  -   

) الفراق ٌا شفٌع الم نبٌن
7
) 

 صهنى لشلر إق  حق الث حقشرلؾ :
ِ ْبِن َمْسعُوٍد َعنِ  ٌْرِا َوَسرل م َ لَرابَ  َعْن َعْبِد ّللا  ُ َعلَ ِ َصرل ى ّللا  ًّ  :الن بِ

ٌَْطاَن اَل ٌَ ََمث ُب بًِ( ))َمْن َرآنًِ فًِ اْلَمنَاِم فَمَْد َرآنًِ فَِ ن  الش 
8
) 

                                                           
 زپشت کار وود    (عمر رفت ومن همان ؼافب ٔ

 ر زٌن وواى ور گوشم بزورصور وٌزاند مگ  
  53ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  

  8:آل    -مرآن كرل  سصرة حقزمر ( 6

صما رجعت    هكح حقجدز  مدن حقب دث إقد  حقمعجد  حقملهدرس ألقلدىظ حققدرآن 
حقكددرل  ـ هددىقلؾ ا. دمحم  دد حا عبددا حقبددىم  ـ احر حقكهدد  حقميددرل  حققددىهرة 

 . هـ57:8
 وواى دٌدار مبارک را نمای            ٌک شبم در (  ٖ

  نبٌنطالت هجران ندارم ٌا شفبع الم  
 5:1ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  

احر بدن كثلدر   – 19يد ل  حقب دىر  ص  –( دمحم بن حسمىعلل حقب دىر   8

5557    



 

 

ٔٔٙٓ   

بهعدىا عدن حقكدد  حققبدل  إق   سن حقهعىمل مع حقنىس صحالصلاعص 

  لقصل :

 كمرن ٌنثرر ان  ثر الكالم المبٌت على للوى الم غلمٌن م لٌس إال 

)الملت على الجراح
5
) 

 لث حقشرلؾ :اشىرة إق  حق إصهنى  

رضي هللا عنب ، عن رسصل هللا يدب  هللا عبلدب هب  هرلرة عن 

من كان ٌؤمن برا  والٌروم ا ورر م فلٌمرب وٌرراب  و  "صسب  مىل

لٌصمت م ومرن كران ٌرؤمن برا  والٌروم ا ورر فلٌكررم جراره م 

رواه فلٌكررررم يرررٌفا اا ورررر ومرررن كررران ٌرررؤمن برررا  والٌررروم 

)ومسلم
6
) 

 صحقم من ال لباغ من ج ر مرهلن  لث لقصل:

اب عررد عررن  و  وصرراب العمرررىم ال طالررة لررن ٌررا بٌ رراى علررى  

.) ور     مب لدؼة العمرى مرة
7
) 

 قب الث حقشرلؾ إشىرةصهنى 

ريرً  بى هرٌررة عن ابن المسٌى عن  الزهريعن عمٌب عن  

ر وا رد ج ر  نا لاب ا ال ٌلدغ المؤمن من ملسو هيلع هللا ىلص النبًعن   عنا 

)مر ٌن ا 
8
) 

 

                                                           
 گان  رؾ درشت       ؼٌر  اثٌر نمک بر رٌش نٌستبر دب آزرد(  5

 85ص –حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  الصحن مبك 
 – 776جدز  حالصل ص حق  -جدىمع حقعبدص  صحق کد   -( حبن رج  حق نببی  6

 . 6335طبع 
 گرم بٌ اى  اى نٌش نٌستمٌكنم دور  زعمرى طٌن ان               دٌ(  7

 85ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
  85ر  ـ ص ي ل  حقب ى –دمحم بن حسمىعلل حقب ىر  (  8



 

 

 

ٔٔٙٔ   

 حقهيا  صقص بكسرة  بز  لقصل:صجص  ل ث عب   ص

ردت  ن   م ررررع م ف صرررردق ولررررو بكسرررررة وبررررز لؽرررررث   إ ا 

.)الدعا 
5
) 

 ص   هكح حقبلت إشىرة إق  حق الث حقشرلؾ:

النّاَر ا ّمُوا  » : مىل عاي سمعُت حقنبي عبلب حقيدة صحقسد  لقصل   

رصحه .« ولَررو بِشرررّك  َمرررَرة فَمرررن لرررم ٌِجرررْد ِشرررّك  َمرررَرة فبَكِلمرررٍة طٌّبَرررة

)حقب ىر 
6
) 

مهبىس من حققرآن حقكرل  صحقسن  حقنبصل   د  شدعر بلهدى  هكثدر حإلص

 ى  مددن هن ل يدد   دد  هددكح حقمجددىل صقددص هجددرا بى ددث ألعددا ب ثدد

 هثر حققرآن صحقسن     شعر بلهى  . نع مليد  

شقلن من ىعد  حقعا حق خ بلهى  حإلشىرة إق  هشعر عبصلهراا    
 حقعر   لككر 
 :فٌموب قلب  صحقمجنصن 

كرران هررو المجنررون و ررده  إال  نم طررالبو لٌلررى كثررر كرران نإ و 
)فى المٌدانبطب ال

7
)   
 صلقصل    مصضع آ ر:

 نا لست كالمجنون  هٌم و ٌداب فى ه ا الواد  م  رعانى امر ة  
)عجوز شعثا 

8
) 

 
                                                           

 لى نانی گا اراده دعا گٌر.   اگر وواهی کا برووردار گردی       ( 5

  85ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 569ي ل  حقب ىر  ص  –( دمحم بن حسمىعلل حقب ىر   6
 گر چا هر جا طالى لٌلی فراوان بوده است      (  ٖ

 لٌک  نها شو  مجنون مرد مٌدان بوده است. 
  86ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  

 بود ژولٌده موٌی سر پرس م.  ادی چو مجنون      درٌن و ( نٌم بٌكس ٗ

  568ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

ٕٔٔٙ   

 ي  لصسؾ صزقل ى مىئدُ كمى لشلر إق  م

ب لزلٌوا م ٌ  راج الردالب إلرى الشروق م وسرالب   صار ٌوسؾ طالبا

)إلٌا.
5
) 

 :وشخصًتهأخالم بًتاب وصفاته 

إن هبرز سدمىت ش يدل  شدىعرنى هندب عدىش  لدىة عبملد  مندك باحلد  

شددبىبب ص هدد  نهىلدد   لىهددب  قددا همضدد  عمددره  دد  ه يددلل حقعبدد  

  صمعر دد  صحطدددي صحسددع صهارلسددب ألبنددى  صطنددب ممددى جعبددب كح عبدد

   صكىن احئمى  مى ل ث هبنى  صطنب عب  ه يلل حقعب  صحقهزصا بب.

 فٌموب :

 فلن  ك ى    رسالة  ور م   ا لم ٌمر  الشباى رسال ىإ 

 ٌك ى للمى بعٌون دامعة م رسالة إلى الشباى  

من كثرة ما لكالمرى مرن معنرى ومؽرز  م  سركنا الرسرالة برٌن  

) طٌا ها
6
) 

ى  يددلىت  طرلدد  هكمددن  دد  طبلعدد  هكصلنددب مثددل كمددى كددىن قبلهدد

 ،حقهقددص  صحقددصري صحقزهددا صحقهددالن صحقهصحضددع صحإللمددىن حققددص 

ره لددر  هن هبددك حقيددلىت ههضدد  صهبددرز  لهددى ىصحققددىرل ألشددع

                                                           
 ی را    ئگش ا ورٌدار زلٌوا ( ٌوسفى  ٔ

 ناز را شوق نٌاز است کنون دامنگٌر. 
  :8ص –لهى  الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ ب

6
 طان كاؼ                      نكنم ٌكلمم روان كاؼ نووانند نو وگر ( 

  ۀ گرٌان                             مٌنوٌسد با نووطا کاؼللم من بدٌد   
  سنوم را زبسکا پر مؽزاست                  مٌدهد جامٌان جان کاؼ   

 89ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

 

ٖٔٔٙ   

بشكل جبد  ، صهدص ال ل د  حقمظدىهر صال لهده  بهدى كمدى قد  لكدن 

ل   حقشهرة صحقهكبؾ )
5
) 

هه  عدددن حقجدددصهر ر صؼلبدددصلنهقدددا بلهدددى  همسدددك حقندددىس بدددىقمظه

 :   لقصل

النرراس م مسرركون بالصررورة وجمررراب الم هررر م ؼررافلون عرررن  

) نهاٌة  مر ال  ساس لا
6
) 

 صلقصل هلضأ   

 رمروية  زهرار إٌملن  فهو طهر من  اهره ممن كان باطنا   

) بال جداب
7
)   

صمن هبرز مى لهمهع بدب شدىعرنى مدن حق يدىل حق ملداة حق بد  

ههدد  مددى لملددزه هنددب كددىن ر لمددى  ص ،صحققنىعدد  صحقيددا   صعددزة حقددنلس

شلصمى لسع  احئمى قه للؾ آال  ؼلره صلهأق  ألا  من  صقب)
8
  ) 

                                                           

 . 81ص  –لىاحشههى  مبم  ار بىره بلهى   –سلن نىلل ـ  (  5

 عالمی پابند رنگ و روؼن است   ب از پاٌان کار بی اساس         ؼاف(  6

  87ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 پاکٌزه  ر    هر كا را باطن بود از  اهرش (  ٖ

 باشدش بی گف گو باغ ارم درآس ٌن 

  ::5ص –ك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  الصحن مب

زحرشدددىت مبدددك حقشدددعرحل  حسدددهىا گهالدددب عر دددىن    –اه دمحم زهلدددر پىلنددد 8)

  88ص  - بلهى 



 

 

ٔٔٙٗ   

 هدددص  مجهمعدددبصلدددربط بلهدددى  بدددلن آالمدددب صمسدددئصقلهب هجدددىه 

ىعاهه  سددلسددهعك  حألقدد  مددن هجددل حقنددىس صلبددكل ميددىر  جهدداه قم

 فٌموب :

)لو  ن لدٌن ممدرة ٌا بٌ اى  عالى وو  بٌد اليعفا  كالعصا 
5
) 

لهأق  قضلخ كحت حقلا صلهمن  قص هن قالب قص حققبلدل مدن حقدكه   ص

 :فٌموبن اصن هراا لصحقلض   ه  لمن هى قبلقرح  صحقمسىك

لٌ نى كنت  ملن الملٌب من ال هى والفيرة م كنرت  نثرهرا علرى  

)الفمرا  والمساكٌن دون ام نا  .
6
) 

صهددص ر ددل  شددلص  عبدد  ههددل مجهمعددب  هدد  مددن مسددصة حقطبلعدد  
حقددثبف  دد   يددل حقشددهى  ممددى لجعددل همددصر حقمعلشدد   صمددن هسددىمط

 فٌموب :هيع  عب  حقلقرح  صحقم هىجلن 

ن  لمرا ٌن ولطؾ م ٌا إلهى ما هر ا الرثل  إٌم ب الثل  الولك بل 
 شبٌا ب لم الكفار

المسرراكٌن والفمرررا    مررور المعٌشررة صررعبة م علررىٌجعرب الررثل   
 والؽربا  

المسركٌن الر   ال  س ناده على الجبرب ال ٌعنٌرا م  لرنوبسبى ا  
  ٌلة لا 

                                                           
  وانائى اگر ابٌ اىا داری             بٌا دست يعٌفان چو عصا گٌر ( ٔ

 53ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 ػ       (  ا بمسكٌن وفمٌرش مٌفشاندم بٌدرٌ ٕ

 كاش بود  اندكى سٌم وزرم در آس ٌن  

  ::5ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

 

ٔٔٙ٘   

نهررن الررثل  ى والعررودة مررن كررب نا ٌررة م  ؼلمررت طرررق الرر ها   
 جمٌع الوالئك 

ما ا دهاه ٌغ ى إلى المنازب لٌالب ونهاراب م على هر ا الن رو بؽٌرر  
 دعوة

ر وٌمررب فررى الشرر ا  م  ٌرر  ٌولررؾ الررثل  الطا ونررة الرردلٌك ٌنررد 
  عن ال ركة

م ٌعد الثل  فى  عٌرنهم ٌازراع اال ٌن ٌم لكون وروداب وموزون  
 من المرح والسرور اب مزٌد

.)ن مد    ن ال  كم للثل  علٌنا م  كثر من ثالثة اشهر  
5
) 

صل جددل صلهددأق  ألن قددلس قالددب شددي  مددن حقمددىل هص حقددكه  صحقلضدد  
 فٌموب :  ه  لهمكن من مسىعاه حقلقرح  صحقم هىجلن 

جٌنا م ألنرررى ال  سررر طٌع األن األوررر  بٌرررد العررراجزٌن ا الم  رررا 
  دوب ٌد  وجالب فى كم الردا 

 

 

                                                           
 بود ٌارى چا کافر ما جرا برؾ    با پنبا مٌکشد ولك ودا برؾ      (  5

 امور زندگانی سوت سازد              با مسکٌن وؼرٌى وبٌنوا برؾ    
 از ان بٌچارۀ بٌدست وپا برؾ  بود پٌش ش بکوه وؼم ندارد            
 زهر سو بس ا شد راه  ردد            فگنده ولك عالم را زپا برؾ    
 چنٌن نا ووانده اندر وانها برؾ   چا رو دادش کا آٌد شى وروز         
 ٌرد             کا مٌماند زگردش آسٌا برؾ زمس ان آرد للت می پ   
 بود در چشم شان عشرت فزا برؾ         گب وگلوانۀ آنانکا دارند        
 ب مد   ندارد  کمرانی               زسا ما بٌش ر باالی ما برؾ .   

  559ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

ٔٔٙٙ   

ب  و اف  را من كان جٌبا   مرن الر هى والفيرة م فالبرد  ن  والٌرا
). اب ميطرٌدوب ٌده فى كم ردائا 

5
) 

مددع حأل دداحث مددن  صقددب صشددعصره بدد ال   بلهددى  هلىعددلهن  كمددى نجددا

حقنددىس صعجددزه  لجعبددب لسدده ر  مددى  دد  نلسددب مددن مشددىعر صر   

نهقا طمع حإلنسىن صعدا  رضدىه بمدى هدص  ل ،صنقا هلضى  قهكح حقمجهمع

  لائالب:مقار قب 

ل  رة مرن   هنرًال ٌولرو  بنصرٌباممرا ال ٌمنرع اإلنسران  لكثرة  

)ال و ر والملك 
6
) 

  :لائالب بلن بن  حقبشر صحقنلى  حقكك   شلصي صلنهقا

فلررم  جررد م شوصررا  اب ألسررؾ ن رررت إلررى النرراس صررؽاراب وكبررارل 

 ٌوافك للبا لسانا 

اق من  بنا  الزمانم بسبى   واب النفى كامالب لألسؾ  غ   للب 

  وال دلٌسوالك ى 

                                                           
 دس گٌری چون کا ن وانم کنون از عاجزان         (  5

 ازوجالت دست وود را می برم در آس ٌن 

 از سٌم وزر باشد  هی         آنکا جٌى وکٌسا اش   

 مٌکشد ابٌ اىا دس ش الجرم در آس ٌن   

 ::5ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 بسکا کس لانع ب ك ووٌش نٌست     (ٕ

 واطرم ٌک ل  ا بی  شوٌش نٌست.  

 85ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى    



 

 

 

ٔٔٙ1   

ب وام ت كهالب فى  وان الشباى ٌا بٌ اىصر  ب صررت مهمومرا  سرفا
ب من   واب الزمان ) ٌائسا

5
) 

 فٌموب:صلشكص من حقاهر صمن عا  حقيا  صحقيلى     حقانلى 
ب وا ررداب  لررو ا ورررم ال  وجررد   شرراهدنا بسررا ٌنا وربٌعررا جمٌعررا

 مو ارة فى رٌاث الدهر زهرة
إلى م ى  ب   عن الصدق وصفا  الوجام ا ررن هر ه الطبٌعرة  

)ألنها ال  ناسى ه ا الٌوم.
6
) 

حقم لطد  بدب قلسدت إال اعدصة  قألصضدىيإال هن نقا بلهى  قمجهمعدب ص
صحقجمىعي، صرؼب  منب    هن هسدصا  حقلرايقبهطهر عب  حقمسهص  
جههدىا صإيددو ه دصحل مصحمهى حقسدع  صحال نقل  رصو جالاة يىق  

حقبشرل  هطبع حقنىس صحألشلى  بطىبعهى حقجملل،  لاعص إق  حالسهلىاة 
 فٌموبمن حقهجىر  حقسىبق  

ب فرى ال مردم م ومرن ال ٌفكرر فرى المايرى ال   ٌعد بعد الن رر سرببا
)مس مبب لا

7
) 

                                                           
 دب کس را موافك  با زبان  ٌؾ   ردم ندٌدم در کا وما         ن ر ک ( ٔ

 دلم آرزد ابنای زمان  ٌؾ  زاويا  نفاق آمٌز ٌکسر               

 بٌفسردم اويا  زمان  ٌؾ.ابٌ اىا پٌر اندر جوانی        شدم    

  556ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى    
 ٌک بٌک  باغ وبهار او هما دٌدٌم  ( ٕ

 واى نٌستدر بوس ان دهر گب ان  

  ا چند در بدر پی صدق وصفا روی                     

 ر از اٌن لماش کا امروز باى نٌست. بگ

 83ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 دور بٌنی باع  سبمت بود            آنکا پس فکری ندارد پٌش نٌست (ٖ

 85ص – الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى   



 

 

ٔٔٙ1   

صل ث عب  حقسدع  صحقعمدل حقدا ص  صحقهدزصا بدىقعب  صحق د  عبد  
 فٌموب: عل حق لر 

 ر ى كب عمب ولكن م ٌر بط الجهد بالمدمطلوى فالسعى  

ب ٌمرردم الوٌررر م ٌكررون كالشررمس فا  رر العررالم المسرر نٌر الرر  ن إ   ا
)للعالم.

5
) 

هدرحبط ألن  د  إه دىاه  مدصهه  صلاعص هبنى  مجهمعب إق  حإله دىا صحق

 :فٌموبصطنه   صر ع 

 الٌوم كب منا فى  اجة إلى األور  

 مع الشاى  ٌجى  ن ٌ  د الشٌخ 

 ى ال دٌمة كب ؼصن مر بط بغصلار ٌت ف 

 وال ٌمكن ال فرٌك بٌن الموج والمطرة سو  باإلسم 

) ٌها الؽافلون عالما ن سار  فن ن منكم و ن م منا 
6
) 

 فٌموب :صلاعص إق  حقهقص  صحالهجىه إق  هللا بىققب  

                                                           
 وبست با هر کار ولی           جهد هم بس ا ب مدٌر بود ی وسع ( ٔ

 همچو وورشٌد جهانگٌر بود. و  روشنگهر فٌث رسان          ش    

  88ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 گرهست( امروز ا  ٌاجى ما را بٌكدٌ ٕ

 پٌر وجوان بباٌد گردند جملا ٌکدست     
 اصب پٌوستدٌدم بباغ هرشاخ داٌم ب     
 بر موج ولطره جز نام فرلی نمٌ وان بست     
 ای ؼافالن دوٌی چٌست؟ ما هم همٌن شماٌٌم    
 .558ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن



 

 

 

ٔٔٙ1   

ليرٌت عمررراب فرى عبودٌررة الرنفس م فاسررلن طرٌرك   زمنررا ٌررا  

)للبى
5
) 

ق ددرص صحقطمددع ألنهمددى هسددبى  حقشددقى  صل كددا صل ددث عبدد  هددرك ح

 فٌموب: صحقبد  

ب فمرد ر لرت     ى ال ر  من نا ٌة والطمع من األور  م  سرفا

)الرا ة من البٌن
6
) 

لصض  هنب بد رلى  هص نلى  صقدكقك هدص لهدأق  مدن مدرحرة حقنصحئد   ص

 لائالب:صحقميىئ  

مثلرى م ٌ جرر  المررارة مرن ى عندما ٌكون الشو  ؼٌر مرائر 

)امات والمصائىرؤٌة الط
7
) 

  صمدى لهمهدع هصهككح رهلنى كلؾ كىنت ه د  بلهى  صسدمىت ش يدل

بددب مددن يددا   دد  حققددصل صحقعمددل صمددى ل ددهبف نلسددب مددن هقددص    

صإلمىن مص ، صلشها بهكه حق يىل حق ملاة صحقلضىئل حقجملب  صكقك 

حقنقى     حققب  صحقرصو كل من هقدر  مدن شدىعرنى سدصح  هيدامىئب 

 هص هدملكه.

                                                           

 نفس عمری            زمانی هم دال  راه ودا گٌر ئنمودی بندگ ( 5

  53ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 بٌامد رفت را ت از مٌان  ٌؾ.   واز دٌگر طرؾ آز    زٌکسو  ر  (6

  556ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  
 ولت شوصی کا چون من بی رٌاست     مٌشود از دٌدن طامات  لخ . ( 7

  5:ص –الصحن مبك حقشعر يص   عبا حق خ بلهى  



 

 

ٔٔ1ٓ   

 كانة بًتاب بني شعراء عصرهم

ققا كدىن بلهدى  نجمدى  مضدلئى   د  سدمى  حقعبدص  صحقمعدىرؾ كمدى كدىن 

صهددص شددىعر لشددىر إقلددب  حأل ؽددىنيم بقددى  بىرعددى   دد   ضددى  حقشددعر 

بىقبندىن بددلن شددعرح  صهابددى  عيددره حقدكلن كىنددت هربطددب بهدد  عدمدد  

قهد  مصل  مصحمهى حقمصاة صحال هرح  صه بص من حقمنىزعدىت صحأل قدىا ح

.)مى هنشأ بلن حألمرحن صحألابى     زمن صح ا ه لىنى  
5
) 

صمددا حشددىا معىيددرص بلهددى  مددن حقشددعرح  صحألابددى  بمكىنهددب حألابلدد  

 د   لدل گصلى صحقعبمل  ، صله اث ه ا معىيرلب صهص حقسلا سرصر 

 رم  نصرٌى األسر ا  المعرروؾ االلٌلرة هنيلبب مبك قبشعرح  مىئد  : 

بٌ ررراى األدٌرررى الم  رررد  البلٌرررػ م الشررراعر الصررروفى عبرررد ال رررك 

)العارؾ ال مىم على كرسى ملن شعرا   فؽانس ان ا 
6
) 

 ىلناه دمحم زهلر عن مكىنهب    حقشعر صحألا  مىئد  :پصله اث 

م فرى عرالم الرو انٌرات  ٌعد الشعرا  فى المر بة ال الٌرة لألولٌرا  
ل  مررب و ٌرر   ن البشررر فررى  اجررة إلررى بعررث ال جلٌررات الرو ٌررة 

ف ن  فكار و وٌلة الشعرا   زٌد من هر ه ال جلٌراتم م ا  ال ٌاة  عب
وٌعد ملن الشعرا  الصوفى عبرد ال رك بٌ راى بمثابرة نجرم ميرٌئ 
فرررى سرررما  الشرررعر واألدى لبالدنرررا فرررى النصرررؾ األوب مرررن المررررن 
العشرٌن م ولد لردم وردمات جلٌلرة فرى سربٌب  ربٌرة و ثمٌرؾ كثٌرر 

 ررك بٌ رراى هررو  ررارس م وٌعررد الشرراعر عبررد ال مررن رجرراب عصررره
وٌفورررر العدٌرررد مرررن الشرررعرا  والك ررراى م بسررر ان األدى الفارسرررى 

                                                           
  :1ص -گىراص مبك حقشعرح  همرصز( 5
  88ص  -( هالب عر ىن 6



 

 

 

ٔٔ1ٔ   

المعاصرٌن فى بالدنا برغنهم   لمر وا علرى ٌدٌرا ونهلروا مرن فرٌث 
)اعلما 

5
) 

  اث حقشىعر دمحم إبرحهل   بلل صحيلى  شىعرلهب صعبمب صمكىنهدبهصل
 لائالب:

 سرران سرر ا  الكررالم م ألنررا صررا ى ابٌ رراى هررو   األسرر ا لمررا ا  
 وعلم وطرٌمة 

ب للهو و ل فتلم ٌ وال علمملدٌا شؽؾ دائم للعلم    اللعى مطلما

 ى جب عمره الثمٌن م فى كب مؤسسة للعلم وكب مدرسة لي 

بمى ٌوما ٌعمب ٌمي  وفى المسرا  ٌ  مرب مشرمة ال رجمرة  معلما
وال غلٌؾ)
ٕ
) 

 

 لائالب:  بلل هللا  بلب  مكىن  بلهى  صليؾ حقشىعر

م  سرر ا  العصرررم لسررت  در  كٌررؾ  لرردم ٌررا مرشررد  هررب الكررال 

ب لفيائلن   شر ا

                                                           
 775ص -معىيرلن س نصر –(  ىل دمحم  سهب  5
 چرا کا  يرت بٌ اى اس اد سون    (  6

 کا هست صا ى ا سان ودانش ومشرى 
 کسی کا داش ا داٌم  علم و علٌم                           

 کسی  کا مٌب نکرده گهی با لهو ولعى 
 کسی کا عمر گرانمدر ووٌش صرؾ نمود             

 علم وفيب وهر مک ى  با هر موسسۀ  
 کسد کا داش ا شؽب معلمی در روز                

 کشٌده ز مت  آلٌؾ و رجما در شى.       
 .65هالب عر ىن_ ص   



 

 

ٔٔ1ٕ   

من بس ان  علمرن   صرب ت وجرالب م وكرغنى  لردم  فنرة عشرى  

.)لٌد بس انى
5
) 

صكهدد  حقشددىعر  ؼددد  جلدندد   عددن شددعر بلهددى  صمكىنهددب صعبمددب 

 لائالب :

المرٌ ة ال ى وهبا   اٌاها م ال  مب لرٌ ة إنهرا مملرؤة بالردر  

 مثب ب ر عمان 

اهره شرراعر عمٌررك الن ررر م وفررى البرراطن هررو مرشررد فررى  رر  

 مبارن الروح

فرى سرلون الطرٌمررة ان نرى لوامرا كالشررٌوخ المرشردٌن م وفررى  

)ولت الدرس هو اس ا  س ر البٌان
6
) 

 لائالب :صله اث عنب حقشىعر نلسىن 

لم امبارن السٌرة صا ى الن ر بٌ راى م األدٌرى والفايرب والعر 

 ؾ بٌ اى والمعر

                                                           
 پٌشوای اهب سون اس اد عصر              ای (ٔ

 شرح فياٌب  و ندانم چسان دهم       
 از بوس ان فيب  و باشم وجب چو من             

 گٌاه را با کؾ باؼبان دهم. مشت     
 . هـ ش 5785ههرحن  -96ص  –الصحن  بلل هللا  بلب     
  ۀ کا ودا داده است مر اورا      ( لرٌٕ

 مگو لرٌ ۀ کا پر در بود چو ب ر عمان 
 با  اهر است ٌکی شاعر عمٌك ن ر            

 با باطن است ٌکی مرشد وجس ا روان          
 مٌده چون پٌران             با راه رف ن لد و   

 با ولت درس آموزگان س ر بٌان .          
 .51ص -هالب عر ىن    



 

 

 

ٔٔ1ٖ   

فغنرت ت م اوردممرن للنراس كثررة مرا لردمت مرن  ان نى  هرن  

ب إلى ه ا المدر ٌا بٌ اى لست عجوزاب   طاعنا

مرن ان نى  هرن ولكن  لت ر سن ساممة م من علو النفس و 

 بٌ اى ٌا لن الوصاب والسٌرة الطٌبة 

الفيرة ن وزائنن عامرة بالعلم واألدى م مع  نها واوٌرة مرن إ  

  ال هى ٌا بٌ اى و

ب م ألأل م  جرب فغ  ه الصفاتل ن هولمد جع  نرت فرى سرما  ميٌئا

)األدى شمس ولمر ٌا بٌ اى.
5
) 

صبعا هكح حقعر  قمكىن  بلهدى  بدلن شدعرح  عيدره رهلدت هندب مدن 

ككددر يددل  بلهددى  حقثقى لدد  صحألابلدد  هن هههمدد  حققددصل  دد  همثلددل ش 

 م قلىهب صمينلىهب .

 آثاره ومؤلفاته:       

                                                           
 اال وجس ا سٌر صا ى ن ر بٌ اى                  ( 5

 ادٌى وفايب ودنای نامور بٌ اى     
 لدت ز کثرت ودمت با ولك وم شده است           

 وگرنا پٌر نگش ی  و اٌن لدر بٌ اى      
 لدت ومٌده ولی سر بلند مٌباشی                      

 زعلو نفس وازٌن وصلت وسٌر بٌ اى     
 وزٌنۀ ادى وفيب ثروت است  را             

 چا مٌشود اگرت نٌست سٌم وزر بٌ اى             
 ازٌن صفات  و روشن بود بلی هس ی         

 در آسمان ادى شمس وهم لمر بٌ اى       
 .55ص -هالب عر ىن    
 



 

 

ٔٔ1ٗ   

ىهى     ام  حق لدىة مض ى  ققا هرك شىعرنى  دل ثدث  صثمىنصن عىم

منهدى  ،حقعبمل  حقعالا من حقم قلىت بعضهى شعر صحقبع  حا ر نثدر

نهجدب بلهدى  مدن مسمت مى هصما مى ه  طبعب صمنهى مى لزحل ب ط لاه 

 آثىر إق  م قلىت شعرل  صم قلىت نثرل :

 المؤلفات الشعرٌة المطبوعة: : والب 

م مسددىت الددصحن هشددعىر بلهددى  ، صهددص لشددهمل عبدد  ؼزقلددىت ص - ٔ

هددـ  5773صمددا طبددع قبمددرة حألصقدد  حثنددى   لددىة حقشددىعر  دد  عددى  

هددددـ  :578، صحقمددددرة حقثىنلدددد  بعددددا ص ىهددددب  دددد  عددددى    5595=ش

 . 6331=ش

هال  عر ىن ، صه  هشهمل عب  م هىرحت من هشعىره ه  طبعهى ـ 6

.) 5596=هـ ش  5775   عى  
5
) 

ب:   :مطبوعةالؼٌر فات الشعرٌة المؤلثانٌا

يل   صهص مداصن ب دط بلهدى  صمدا  837لقع      الصحن  ط ـ 5

كهبب ب ط حقنسهعبلخ صهص ل هص  عب  ؼزقلىت صميدىئا صربىعلدىت 

 صمطىعىت صم مسىت صمساسىت .

كبلىت هشدعىر ، صهد  ه هدص  عبد  ؼزقلدىت صميدىئا صربدىع   ـ 6

عدددصة عبدد  هشددعىر مهلرمدد  صمطددع نثرلدد  هشددمل ،صمثنددص  صمسددمط 

)حألشعىر قشعرح  معىيرلن قب.هقىرلظ صمقامىت قبع  اصحصلن 
6
) 

                                                           
 . 53، 85ص -گىراص مبك حقشعرح  همرصز (5
 . 59، 56ص -گىراص مبك حقشعرح  همرصز (6



 

 

 

ٔٔ1٘   

ب لثثا  المؤلفات النثرٌة::ا

حقدك     د  هرجمد  هلسدلر حققدرآن حقكدرل  عب  مشىرك  بلهدى عدصة

،   5581= هدـ ش :576صحقه  ه  طبعىهى عى   سبخ حإلشىرة إقلهى

 قا هرك هلضى  مجمصع  كبلرة من حقم قلىت صحقمينلىت حقنثرل     

 كىقهىق  : م هبؾ حقعبص  صحقمجىالت صه 

 مطبوعة:مؤلفات نثرٌة ـ 

رصحن ار عبددد  بلدددىن، صمدددا طبدددع مدددرهلن حألصقددد  عدددى  گلهدددىر  -5

 . 55:1=هـ ش  :578هـ ش صحقثىنل  عى  5778

صمدا طبدع قبمدرة حألصقد   صعدرص ،ملهىو حقؽمدص  ار مى لدب  -6

 .  55:8= هـ ش 5781هـ ش صحقثىنل  عى   5773عى  

 . 5595=هـش  5773صما ه  طبعب عى  ،عب  بالع  -7

هد  طبعدب قبمدرة حألصقد  ،معىن  ، صهص كهى   د  عبد  حقمعدىن   -8

هددددددـ  ::57صحقثىنلدددددد  عددددددى    55:8=هددددددـ ش 5781عددددددى  

). 5581=ش
5
)   

يددرلر  ، صهددص هرجمدد  قكهددى  يددرلر   دد  مبددىال عبدد   -9

حقن ص حقعرب  هأقلؾ هبص حق سن عب  منداز  صهد  طبعدب عدى  

 .  :559=هـ ش 5779

 . 5598=هـ ش 5777طبع عى   اسهصر زبىن  ىرس ، -:

                                                           
مقىل ه دت عندصحن   مبدك حقشدعرح عبدا حق دخ بلهدى     –مهالزحاه كىبب   ( 5

 عب  حقرحبط حالقكهرصن  احنش نىمب آرلىنى.



 

 

ٔٔ1ٙ   

حقعربلد  قكهدى  حقبؽد  مبىا  عبد  منطدخ ، صهدص هرجمد  عدن  -1

هدـ  5779مبىال عب  حقمنطخ هأقلؾ طب  سدلن صطبدع سدن  

). :559= ش
5
) 

حقعربلد  هدأقلؾ حقبؽد  عب  منطخ  ، صهدص كهدى  مهدرج  عدن   -8

 .   :559=هـ ش 5779 لر حقالن حقمير  صطبع سن  

قعربلد  قمجمصعد  حنشدى  مقدىالت ، صهدص مهدرج  عدن حقبؽد  ح  -5

من حقمقىالت قدمحم عىبالن ص ميدطل  حقسدقى صعبد  حقسدبىع  

.) :559= هـ ش 5779صما هرجمب بلهى  صنشره عى  
6
) 

 ك ى نثرٌة ؼٌر مطبوعة: 

 هرجمىن حقكى لب ار عب  ن ص  -5

 ب مصجز ار عب  ط  .مهرج  -6

 رسىقب حقلرص  ار حمرح . -7

 احنشكاه حابلىت . چهىر هيصؾ برح  ينؾ  -8

 يرؾ عرب  برح  ينؾ هله .رسىقب ار  -9

 رسىقب ار يرؾ عرب  برح  ينؾ هشه  . -:

)رسىقب ار عب  رمل بب نى    مقام  سر ى   -1
7
) 

 هرجم  حبن عقلل   شرو حقللب حبن مىقك ار ن ص عرب    -8

 هرجم  كهى  مىض  عبا حقجبىر هماحن  ار عب  ينعت. -5

                                                           
 . 53ص  -گىراص مبك حقشعرح  همرصز ( 5
 . 97ص –ىاحشههى  مبم  ار بىره بلهى  ل –سلن نىلل ـ   ( 6
 . 16ص -معىيرلن س نصر – ىل دمحم  سهب  ( 7



 

 

 

ٔٔ11   

 هرجمب شى لب حبن  ىج  ار عب  يرؾ  -53

 يل ب . 88ره    هككره شعرح ، صه  رسىقب يؽل -55

عب  مجمصعب من حألشعىر صحقمقىالت حقه  نشرت    بعد   عدصة

حقي ؾ صحقمجدت صق  له  جمعهى    كهى  .)
5
) 

    كم  حق لدىة حقعبملد   ى  ن عىملصهككح  قا مض  بلهى  ثدث  صثمىن

ه ر   دقهى حقعالا مدن حقم قلدىت حقم هبلد  صحقهد  هعدا ثمدرة  لىهدب 

هبنى  صطندب صقهكدصن مدنهد  صح لدى  لسدهللا بهدى  صسهظل ه با ككره بلن

 كل من لعرؾ حقبؽ  حقارل  .

                                                           
 . 55ص -گىراص مبك حقشعرح  همرصز ( 5
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 الكشه الجانى

- 

- 
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 رها على أشعار عبد احلل بًتاب  الطريكة النكشبندية وأث

 خ بلهى  صهدص ملبدب صبعا آ ر لباص جبلى     سمىت ش يل  عبا حق

إق  حقمسبك حقيص   صحهبىعب قبطرلق  حقنقشدبنال  حقمجاالد  صهدص مدى 

  لن من لولا: ها  إق  إشههىره بىقمهيصؾ صقلس هال عب 

 چار ٌار بٌ اى وار           دوست دارم  -

م هبم باشد  نفى مشربم نمشبند )
ٔ
) 

والمعنررى:   ررى  ربعررة  وررال  ٌررا بٌ رراى م وصررار مرر هبى  نفررى 

 شربى نمشبند وم

كمى لهراا    هشعىره حقكثلر من حقشصحها حقه  هال عب  حهبىعب قهبك 

 حقطرلق  سصؾ نصراهى عنا حإلسهشهىا بهى    مصضعهى .

 مدا ألنهدى حقعدىقم   ي حقيص ل  حقطرلخ هشهر منصحقطرلق  حقنقشبنال  

 آسددلى  ددي حقنطددى  صحسددع حقعددىق  حنهشددىرح هن ددى  جملددع  ددي حنهشددرت

 هكبددر مددن حقطرلقدد  هددكه حعهبددىر صلمكددن صهمرلكددى، رصبددىصهص صه رلقلددى

 مددىرة اصل  ددي ص ىيدد  حقلددص ، حقعددىق   ددي حنهشددىرح حقيددص ل  حقطددر 

صإناصنسلى ) صهركلى صمىقلزلى صحقهنا صحقيلن هركسهىن مثل آسلى
6
) 

                                                           
( يىبر ملدر زحلدؾ ـ هابلدىت معىيدر ار  ه ؽىنسدهىن ـ جدز  اص  ـ كىبدل  5

 هـ ش. 57:7
 -حقنقشددبنال  حقطرلقدد  اسددهصر  ددي حقمعلدد  ملهددىو -حقؽنددي حقنىببسددي عبددا   6)

 -731ص  -نيددىر حققددىار عبددا صدمحم حقمهدداي حقلزلددا هبددص دمحم جددصاة:  قلددخه

 . 6338حقجصال   حقاحر: حققىهرة



 

 

 

ٔٔ1ٔ   

 النكشبندية الطريكة مؤسص  

 بدن ه مدا حقدالن بهدى  حقشدلا م سسدهى إق  هنس  حقنقشبنال  حقطرلق 

 كبدىر مدن ، نقشبنا شىه بـ حقشرلؾ حق سلن  حألصلس  حقمعرصؾ دمحم

 هددـ 158 سددن  حق ددرح  م ددر  شددهر  ددي حقمصقددصا حقيددص ل ، حقعبمددى 

 هملددىل 8 ب ددصحقي هبعددا ، حقعىر ددىن ميددر  بقرلدد    5751 حقمصح ددخ

 حقمصح دخ هدـ 155 سدن  حألصل ربلدع شدهر  دي ب ىر  صحقمهص   عن

بسهىنب )  ي نصا  سن  صسبعصن هربع عن عمر.   5785
5
) 

صلقدددصل هيددد ى  حقطرلقددد  حقنقشدددبنال  هن طدددرلقهه  كىندددت هسدددم  

عندب  رضد  هللا هبدي بكدر حقيدالخحق بللد   نسدب   إقد  « حقيالقل »

حقم سس حألصل ) ىي ىبه ( حك لعهبره ه76:هـ/  57)ت 
6
) 

ؼلر حن حقطرلق  مدا حسدهقت مبىائهدى صهسسدهى حقهد  ملزههدى عدن بقلد  

 عىقل  هربع ش يلىت ه  :حقطر  حقيص ل  بلضل ه

 م(ٙ٘ٙهـ/  ٖٙسلمان الفارسى ريى   عنا ) ت  -

 م(111هـ/ ٕٗٙ بو ٌزٌد طٌفور البسطامى  )ت  -

 م( 1٘ٔٔهـ/  1٘٘عبد الوالك الؽجدوانى )ت  -

دمحم بها  الدٌن األوٌسى  البورار  المعرروؾ بشراه نمشربند  -

 م( ٔٔٗٔ / هـ 11ٔ)ت

                                                           
 هجدد   دي حقسرمال  حقمصحه  ههكل  -حقكراي زحاه هللا  ه  بن هملن دمحم(  5

 احر: بلددرصت -18ص  -حقكلددىقي  إبددرحهل  عىيدد : ه قلددخ -حقنقشددبنال  حقسدىاة
  6338 حقعبمل  حقكه 

حققددىهرة  – 5ص  –حق القدد  حقنالدد   دد  آاح  حقنقشددبنال   – سددبلمىن ( دمحم 6

5596  



 

 

ٔٔ1ٕ   

حان بعداة هسدمى  ،  مدن صما عر ت هدكه حقطرلقد  مندك نشدأههى  هد  

عهدددا هبددد  بكدددر حقيدددالخ رضددد  هللا عندددب  هددد  عهدددا هبددد  لزلدددا 

حقبسدطىم  كىنددت هسدم  يددالقل  ، صمددن عهدا هبدد  لزلدا  هدد  عهددا 

عبا حق ىقخ حقؽجاصحن  كىنت هسم  طللصرل  نسب  إق  حألسد  حألصل 

ألبدد  لزلددا ، صمددن حقؽجدداصحن  إقدد  دمحم بهددى  حقددالن كىنددت هسددم  

قدد   دده  حقددككر حقددك  ها بددب حقؽجدداصحن  صمددن دمحم  صحجكىنلدد  نسددب  إ

بهى  حقالن هيب ت هعرؾ بىقنقشبنال  صهص ميطب   ىرسي م قدؾ 

مدن جدز لن : نقدش صهدص يدصرة حقطدىبع حكح طبدع بدب عبد  شدمع هص 

 بىقدككر، حققبد  حنطبدىي بدىقنقش صحقمقيدصا ن صه صبندا بمعد  ربدط ،

  ددي حقطرلقدد  هددكه هقددص   لددث م ددص، ؼلددر مددن بقددى ه هي صربطددب

لت حقطرلقدددد  هسىسددددى ، حقددددككر عبدددد  حقهيددددصؾ ي  هلضددددى   صمددددا ُسددددمر

نسددب   إقدد  حقشددلا ه مددا حقلددىرصمي « حقلىرصملدد »هص « حقمجاالدد »بددـ

 ( ) 5:68هـ/ 5378)ت  حقسرهناي،
5
) 

 أفغانشتان فى النكشبندية الطريكة

 صلعدا صحسدع نطدى  عبد  ه ؽىنسدهىن  د  حقنقشدبنال  حقطرلق  إنهشرت

 هنهشدددىرهى صكدددىن حأل دددر  حقطدددر  مدددن اهعدددا حألكثدددر هددد  ههبىعهدددى

 صرجدىل حقمثقلدلن بدلن إنهشدرت صمدا حقنقشدبناي، حقدالن بهى  بصحسط 

 نسددل مددن هدد  حقددكلن مجدداا آل لهبعددصن كىبددل  دد  صهدد  صحألا  حقلكددر

)حقسددرهنا  ه مددا حقشددلا
6
 حققددرن  دد  مجدداا  هسددرة سددى رت صمددا(

                                                           
حقمصسددصع  حقيددص ل  صهعددد  حقهيددصؾ صحقمنكددرلن  –(عبددا حقمددنع  حق نلدد  5

 757ص -  5556حقطبع  حألصق   –احر حقرشىا  –عبلب 
 السررهنديم العابردٌن زٌن بن األ د عبد بن   مد هو:  السرهند    مد( 6

 وسررماه الهنرردم برربالد سرررهند بمدٌنررة مٖٙ٘ٔ - ق هررـ11ٔ شررواب فررى ولررد
 الشررعٌة العلروم  علرم.مٕٗٙٔ= ق هرـ ٖٗٓٔعرام   مدو وفی شٌخ والده

== 
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 كىبدددل  ددد  صحسدددهقرت ه ؽىنسدددهىن إقددد  حقهندددا مدددن حقمدددلدا  حقهىسدددع

 ، قبيدص ل  ص ىنقدىه مارسد  ب نشدى  كىبل    مجاا آل صمى  هرحتص

   هللا همددىن حقشددىه هلدداصح  قددا حقسلىسدد   دد مهدد   اصر قهدد  كددىن كمددى

 بسسددد  عىرضدددصه ثددد    5565 –5555=   هدددـ5788 –5771

  د  صسدىعاصح بدب هطى دت حقه  حألسبى  جمب  من صكىنصح إيد ىهب

 -5796  شددىه ىهرظدد دمحم حقمبددك عهددا ص دد  ضدداه، حقثددصرة حشددهعىل

 حألسدرة بدلن جلاة حقعدمىت كىنت  5517 –5577=    هـ5756

 منيدد   ددىن احصا دمحم هددصق  منددك صقكددن  مجددااعىئبدد  حقص حقمىقكدد 

 مدع عدمدهه  شدى    5597=   هدـ 5715   عدى  حقصزرح  رئىس 

.)مير إق   قمجااح هسرة هعضى  صسى ر حقهصهر بع  حقاصق 
5
) 

 حنهشددىرهى  دد كبلددر  هثددر صسددهصقههى لقدد حقطر هددكه قبسددىط  كددىن صمددا 

 ندصر مصالندى  حقنقشدبنال  حقطرلقد  ههبدىي هشدهر صمدن ههبىعهدى صإزالىا

 حنهشدددىر  دد  سددىه  حقددك     5856ـددد هددـ 858 ت  حقجددىم  حقددالن

 حقدزصح  إقد  حقيدص ل  صاعدى صه ؽىنسهىن حقنهر صرح  مى    حقطرلق 

 حقدرز  إقد   صحقسع حقعزق  صهرك حإلجهمىعل  حق لىة    صحإلشهرحك

)حقهيصؾ    صحإلعهاحل حقصسطل  صإ هىر
6
) 

                                                                                                                                    

== 

 و جررازه النمشرربندٌة الطرٌمررة علررى وباٌعررا بررا  البررالى دمحم الشررٌخ وصرر ى
 النبوٌة السنة وإ ٌا  بالشرٌعة ال مسن إلى ومرٌدٌا   باعا ودعى الشٌخم
 حق دداحئخ -حق ددىني دمحم بددن حقمجلددا عبددا -النمشرربندٌة مجددٌررةال ٌنسررى وإلٌررا
 .1 ص - هللا عبا حقرزح  عبا: هي ل  -حقنقشبنال  هجد   قىئخ  ي حقصرال 

 حقطبعددد  -ه ؽىنسدددهىن  ددد  حقيدددص ل  حقطدددر  – هعظمددد  هللا  قلدددر (  رل ددد 5

     جمهصرل  سلىرة حقثقى   حققس  -حألصق 
   557،556ص -  6351 -بىققىهرة حإلسدمل  ه ؽىنسهىن   
 .558 ص – حقمرجع نلس (6
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 النكشبندية :   مبادئ الطريكة

لددري حقنقشددبنال  هن طددرلقهه  همددر  حقطددر  صهسددهبهى عبدد  حقمرلددا 

 هعدىق  هللا ص هسهما هيصقهى من كهى  قبصيصل إق  ارجىت حقهص لا،

 هللا رضددصحن حقيدد ىب  صآثددىر صسددب  عبلددب هللا يددب  دمحم نبلددب صسددن 

 طرلقد   هدي حقهدىبعلن صهىبعي حقهىبعلن من صحقيىق لن هجمعلن له عب

  لهدى لزلداصح قد  هيدبهى عبد  عدنه  هعدىق  هللا رضي حقكرح  حقي ىب 

 صبىطنددى ظددىهرح حقعبصالدد  اصح  عددن عبددىرة منهددى ،صهددي لُنقيددصح صقدد 

 حقباعد  حقنبصل  صه  ه   عب  حقعزحئ  صهجند   حقسن  إقهزح  بكمىل

صحقعبددىاحت  حقعددىاحت  دد  صحقسددكنىت  ركددىتحق جملددع  ددي صحقر يدد 

 حقددكهصل طرلددخ عددن هعددىق  هللا مددع حق ضددصر اصح  مددع صحقمعددىمدت

 (ٔ)صحإلسههدك.

 هددكه مددع  بددى إرهبددىطه  بكمددىل صحإلنعكددىس حإلنيددبىغ طرلددخ  هددي 
 صحقشدبىن حقشدلص  إسهلىضدههى  دي لسدهصي حقمسدهصرة حقزكلد  حقمجىهاة
 بددداحلههى  دددي منارجددد  هدددىصنهىله صحألمدددصحت، حأل لدددى  إ ىضدددههى ص دددي

 بدب  ضل م  حقكحهل  حقم ب  إنجكح  من  لهى قمى ؼلرهى نهىل  صباحلههى
 هيددددن ،صقهدددى.عندددب هعدددىق  هللا رضدددي حألكبدددر حقيدددالخ صحسدددطههى
 هللا يدب  حقنبدي إهبدىي كمدىل: شدي  كل هُعطيم  هُعطلهمى من هيلدن
 لبدد بددىقهكب ؾ هصجددا قلسددت قكنهددى حقكىمددل، حقشددلا صم بدد  صسددب  عبلددب
 مدن عب  بهى لمُمن   هعىق  هللا هعطى  من هي زنام  ،صإنمى  لهى حقهكبؾ
 (ٕ)عبىاه من لشى 

                                                           
  5581 طددرحببس  - صهعدمهدى حقنقشدبنال  حقطرلقدد  – ارنلقدب ه مدا دمحم (  5

 66ص 
 -حقنقشبنال  هجد   قىئخ  ي حقصرال  حق احئخ -حق ىني دمحم بن حقمجلا عبا ( 6

 ،( 6336حقعرح  : هربلل) 1ص   - هللا عبا حقرزح  عبا: هي ل 
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ت صحقشددط ىت صحقددرمص كمددى حنهددى مه ددررة مددن حالبهدداحي صحالن رح ددى
، ألنهددى قددلس  لهددى كثددرة حقجددصي صكثددرة حقسددهر، صصسلىسددؾ حقسددمىي

 (ٔ)  ه ث عب  حالعهاحل ص ضلب  حقصسطمبهزم  ب اح  حقشرلع  حقه

 ومدار الطرٌمة عندهم ٌموم على : -  

صبمدددى جدددى  بدددب ال  مرررك بكمررراب اإلٌمررران برررا  وبرسرررولا م  -ٔ
حقرسددصل م ب لددث هظهددر نصرحنلدد  هبددك حق قلقدد   ددي جملددع 
هعضددى  حقمرلددا ، صال لهسددن  كقددك إال بمدزمدد  طىعدد  هللا ، 
صمهىبعددد  حقرسدددصل يدددب  هللا عبلددد  صسدددب  صم ىقلددد  حقدددنلس 

 . حألمىرة
ل   بلهى  عب  حقهمسك بىإللمىن حققص  صلدر    صل هكح حقمعن ص

 فٌموب:   كقك  سن حقعىمب  

فمن   سن  اب ممن ر ب مرن  لرن الردنٌا الفانٌرةم ب ٌمانرا  -

 (6)إلى الملن الدائم

 صلاعص إق  حقبجص  إق  هللا بىإللمىن مىئد  :

مررا ا ال  لرروب الصرردق إن جرررم السرررلة والرشرروة وا ررد م فل -

ب من كلٌ فر هارب  (ٖ)هما باإلٌمانا

 

                                                           
   5513حققىهرة  658ص  –حقهيصؾ حإلسدم   –علىا  ( ه ما 5
بررا اٌمرران سرروی ملررک جرراودان        و  رراب آن کررا از دنٌررا فررانی   نکرر ( 6

 رفت
 5:ص -گىراص مبك حقشعرح  همرصز –سر م قخ ؼد   سلن  رمنا     
 گوٌم گناه دزدی ورشوت ٌکٌست            ( راست مٌ ٖ

 را؟دور نگرٌزد زهر دو مرد با اٌمان چ
 .86ال  عر ىن ـ ص ه 
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حقمرحا بب حقهزح  حقعبا بجملدع حأل كدى   ال  مك بكماب االسالم -6

حقشدددرعل  مدددع إظهدددىر حقعجدددز صحال هقدددىر صحقدددكل صحالنكسدددىر 

 صحقهسبل  من  لث حقظىهر صحقبىطن

ه  هيلل  حقعمل من طبد  عدص   ال  مك بكماب اال سان  -7

جدب هللا هص ميا ؼر  هص رلى ، صهن لكصن حقعمل  ىقيى  قص

سدددب ىنب صهعددددىق  صال ل يددددل كمدددىل حإل سددددىن عندددداه  إال 

بمشىهاة  ضرة حألقصهل  بنصر حقبيلرة  ي جملع حقعبىاحت، 

صهكح حال سىن ل قخ اصح  حقعبصال  )
5
  ) 

 وفى  لن ٌموب بٌ اى:

ال ٌ غ ى من فعرب السرو  ؼٌرر السرو  م فلمرا ا ٌؽفرب العالرب  -

عن اإل سان؟ )
ٕ
) 

 :االكلمات الفارسٌة ومعناه - ى

 ىرسدل   كبمد  عشدرة ب  ا  حقعمل عب  حقطرلق  هكه صمبن 

، صضددعهى عبددا حققددىار حقؽجدداصحن  صشددىه نقشددبنا صهدد  هعهبددر 

 :حأليصل حألصق  قبطرلق  حقنقشبنال  صه 

 ا صقددب صمعنىهددى  لددظ حقددنلس عددن حقؽلبدد  عندداهرروش دردم:  -ٔ

 جملددع  ددي هللا مددع  ىضددرح مببددب قلكددصن صبلنهمددى ص رصجددب

  ددي  هددص بىق ضددصر صل ددر  لددا ل لمددسن كددل ألن حألنلددىس،

 ملددت  هددص بىقؽلبدد  صل ددر  لددا ل نلمددس صكددل بددى ، مصيددصل

                                                           
امشخ  – :6، 69ص  -بؽل  حقصحجا    مكهصبىت  ىقا  –هسعا يى   (  ٔ

 هـ5778
 ( از بد  كردن نٌاٌد  اصلى ؼٌر از بد            ٕ

 گردد ؼافب از ا سان چرا؟ادم هشٌار  
 .86هالۀ عر ىن ـ ص       
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هللا ) عن مقطصي
5

(، صه  هن لظل حقسىقك مهدلقظ صمدهل ص 

قكحهب    كل نلدس  د كح مدى ا دل  د  حقؽلبد  لقدص  بىإلسدهؽلىر 

   حق ىل صلعز  عب  هرك كقك    حقمسهقبل صلصحظ  عبد  

اصح  حق ضددددصر  صحقلقظدددد  )
6

( صمددددا حنعكددددس هددددكح حقملهددددص  

 فٌموب: حقيص   عب  مرآة هشعىر بلهى 

غلم  لمرة اللٌربم  مر أل عرٌن بصرٌر ا بنرور ب کب من لم ٌب ب -

 الٌمٌن

ب مررن  - مثررب  لررن الُ برراى فررارغ الم ررٌط م صررار بٌ رراى فارؼررا

نفسا مم أل من  لن المدلب.)
ٖ
) 

صهنى لدككر حقشدىعر هندب عندامى هيدل حقبيدلرة إقد  ندصر حقلقدلن  دد 

مجىل قصجصا ظبم  حقبلل ه  حقؽلب  صلشبب حقشىعر نلسب بىق بى   قا 

يددىر  ىرؼددى  مددن نلسددب صمددن كددل شددي  مهجهددى  إقدد  حق ددخ   بكددل 

 كلىنب.

 مدددن حالنهقدددىل صمعندددىه حقسدددلر  ددد  حقدددصطندْروَطرررْن:  َسرررفَرْ  -ٕ

 حق ملدداة، حقمبكلدد  حقيددلىت إقدد  حق سلسدد  حقبشددرل  حقيددلىت

 بقلد  مببدب  دي هدل نلسدب نعد لهل ص هن حقسىقك عب   لج 

                                                           
 -حقنقشبنال  هجد  خ قىئ  ي حقصرال  حق احئخ -حق ىني دمحم بن حقمجلا عبا ( 5

      - هللا عبا حقرزح  عبا: هي ل 
 558ص       

 579هـ ش ـ ص  5795(جدل حبىا  ـ طرلخ حالرشىا ـ  كىبل  6
7 ) 

 گز بدرد  لمت شى مب ال نشد       هر    
 چشم بصٌر ی کا زنور ٌمٌن پراست

 ما  د آن  باى کا م و م ٌط شد     
 ازنٌن پر استابٌ اىا والی از وود واز ان ن

 .11ص – بلهى  حق خ عبا يص ی  حقشعرح مبک الصحن ـ
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زصحقدب بقدصل   ي حجهها كقك من شلئى عرؾ   كح حق بخ؟   

).ال إقب إال هللا
5
) 

 وفى ه ا المعنى ٌموب بٌ اى:

لما ا ليٌت العمركلا فدا  ألمور الردنٌا م وجعلرت األوررة   -

فى زاوٌة النسٌان )
ٕ
) 

  ددي لنظدر ال هن عبلددب لجد  حقسددىقك هن صمعندىه بَْرلرردم: نََ ررْ  -7

 لالدب، بدلن إال معدصاه  دىل  دي صال ماملب، إق  إال مشلب  ىل

 ىقب ممدى لدصرث  عبلب للسا صحألقصحن حقنقصش إق  حقنظر   ن

 حقددكحكر ألن بسددبلبب، هددص ممددى صلمنعددب حق جددى   دد  حققبدد ،

 بىقهلرمدد  مببددب حشددهؽل بىقمبيددرحت نظددره هعبددخ إكح حقمبهددال

  لدظ عبد  مصهدب قعدا  حقمبيدرحت، إقد  حقنظدر من حق ىيب 

حققب )
7
). 

 لكدصن هن صحقمرحا حقجبصة،  ي حق بصة معنىه دْر َنَجمنم َوْلَوت -8

 عدن ؼىئبدى كبهدى، حأل دصحل  ي حق خ مع  ىضرح حقسىقك مب 

 من حق بصة حألصل نصعىن صحق بصة حقنىس، بلن كصنب مع حق بخ

عن حقندىس منيدر ى  إقد   حقسىقك ح هد  صهي حقظىهر،  لث

 صهدي حقبدىطن  لدث مدن ىنيحقثد. عبىاحهب صرلىضىهب حقرص لد 

                                                           
 .69 ص – صهعدمهى حقنقشبنال  حقطرلق  – ارنلقب ه ما ( دمحم 5
 عمر را ٌكسر فداي كار دنٌا كرده اي                ( 6

 چرا.  نسٌان گوشااورت را مانده ا  در   
 .86 ص ـ عر ىن هال  -

 عددد  معىمبدد   ددي حققبددص  هنددصلر. -حقكددراي  زحاه هللا  دده  بددن همددلن دمحم ( 7

 . 5555 حقيدبىو، مطبع : امشخ. حقكراي هملن حقالن نج : ه قلخ. حقؽلص 
 .9:9ص
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 معىمبد   دي صحقظدىهر حق خ، هسرحر مشىهاة  ي حقبىطن كصن

حق بخ)
5
). 

 وفى  لن ٌموب بٌ اى:

 ركت منصى العزلا لزاهد ال ير م واو رت ممرام الولروة  -

فى الجلوة ٌا بٌ اى)
ٕ
) 

 سدصح  حقداصح  عبد  حقدككر هكدرحر صمعندىه حقدككره  :دكرد ٌا -9

 ل يل هن إق  ال إقب إال هللا، صحإلثبىت حقنلي هص حقكحت، بىس 

بىقمدددككصر صلكدددصن حقدددككر بىققبددد  ال بىقبسدددىن  حق ضدددصر قدددب

صلكررهى عب  مار مصة حقنلس)
7
). 

 وعن ال كر ٌموب عبد ال ك بٌ اى:

 ٌها الملى لما ا  نرت ؼافرب هكر ا عرن   المنران؟م لمرا ا ال  -

   فكر فى   كام المرآن؟

ر   م فلمررا ا الؽفلررة سررو  برر ك  لررمال  ٌلررة للوررال  مررن  -

رؼم وجود الدا   ؽفب عن الدوا ؟)
ٗ
.) 

                                                           
 531ص حالرشىاـ طرلخ ـ حبىا  جدل ( 5
 اشت منصى عزلت برای زاهد شهر           گ(  6

 .گزٌده ر بۀ ولوت در انجمن بٌ اى  

 .76ص – بلهى   خحق عبا يص ی حقشعرح مبک الصحن -
 -حقنقشبنال  هجد   قىئخ  ي حقصرال  حق احئخ -حق ىني دمحم بن حقمجلا ( عبا 7

 :55 ص - هللا عبا حقرزح  عبا: هي ل 
 افلی ای دب چنٌن از اٌزد منان چرا؟  ؼ(  8

 می نٌاری در ن ر فرماٌش لران چرا؟
 درد ؼفلت را نباشد چاره جز ٌاد ودا    

 افب از درمان چرا؟با وجود درد باشی ؼ 
 .86 ص ـ عر ىن هال ـ   
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حطدي حقمرلا عبد  حسدهمرحر حقزمدىن  صمعنىه زمانً: ولوؾ -ٙ

 مدع حق ضدصر  ىقدب كدىن صعبمب بىأل صحل حقه  لمر بهى ،  ن

 مدع نلسدب صعدا حقهص لدخ، هدكح عبد  هعىق  هللا شكر هعىق  هللا

  ضدصرح صحسدهأنؾ حقمىضي، حق ضصر كقك  ي مقيرح كقك

 إقد  رجدع ص هندى  ص منهدى حسدهؽلر حقؽلب   ىقب كىن صإن ه ،ه

 .حقهى  حق ضصر

 حقنلدي  دي حقدصهر عداا عبد  حقم ى ظ  صمعنىه عدديم ولوؾ -1

 صعشددددرلن إ ددددا  إقدددد  صهكددددكح  مسددددى هص ثدثددددى صحإلثبددددىت

مرة،صملددل شددعصر حقددكحكر عنددا ككددره بعدداا حقددككر صهددص هصل 

ارج  من ارجىت حقعب  حقبان )
5
.) 

ص هصجب مب  حقككر إقد  حقمدككصر ب لدث ال صهولوؾ للبى :  -8

 لؽل  عن مرحمبهب صال لبهلت إق  علره.

 بعددا صحإلثبددىت حقنلددي  ددي حقددكحكر رجددصي صمعنددىه كْشررتم بَررازْ  -1

 هنددت إقهددي: حقشدرلل  حقكبمدد  بهدكه حقمنىجددىة إقد  نلسددب إطدد 

 صهدددد  ههضددددمن حقهص لددددا مطبددددصبي، صرضددددىك مقيددددصاي،

 .حق بخ جملع صجصا نظره للني     ه  حق قلقي،

 مدن مببب حقمرلا ل لظ حق لظ صهصهن  صمعنىه داشتم اهگـ  نٓٔ

ق ظ ،صعنددا هيدد ى  حقطرلقدد  ال لكددصن  صقددص حق ددصحطر ا ددصل

  يص لى  من ق  ل لظ مببب

ؾ حقهصجدب معندىه دشرتم ٌاد ـ  ٔٔ درف  إقدي حألقلدىظ عدن حقمجدرا حقيير

  حقلنددى بعددا إال لسددهقل  ال هنددب صحق ددخ حأل الدد ، حقددكحت هنددصحر مشددىهاة

).حقسىبػ صحقبقى  حقهى ،
6
) 

                                                           
 .68 ص – صهعدمهى حقنقشبنال  حقطرلق  – ارنلقب ه ما ( دمحم 5
 61ص –( نلس حقمرجع  6



 

 

 

ٔٔ1ٔ   

 الرابطة:  –ج 

لر  حقنقشبنال  هن حقرحبط  من هعظ  هسبى  حقصيدصل بعدا حقهمسدك 

بىقكهى  صحقسن  حقمطهرة، صه  عبىرة عن حسه ضىر رص ىنل  هئم  

حقنقشددددبنال  صكقددددك قاسهلىضدددد  مددددن رص ددددىنلهه  قددددا ع حق ددددصحطر 

  قانهقدىا عبد  حقشلطىنل ، صقطىقمى كىنت حقطرلقد  حقنقشدبنال  عرضد

هسىس هن هكه حقرحبط  باع  صال هسىس قهى    حإلسد ، حألمر حقك  

ا ع بمشىلا هكه حقطرلق  إق  حقدا ىي عنهدى مصضد لن شدرعلههى مدن 

ى حألل  حقكرلم    لمى لنم  همل هم نُصح حقَّكر م  حهَّقُدصح آمم ُكصنُدصح ّللاَّ دعم  صم مرلن   مم دىار حقيَّ

(
5

  بىقرحبطددد  ، صهددد  عبدددىرة عدددن ( صمدددا  سدددرصح حقكلنصندددب حقمعنصلددد

حسهماحا حقمرلا من رص ىنل  شل ب حقيدىق  حقلدىن   د  هللا هعدىق  هص 

هن حقمرلا لدربط مببدب بىقيدىاملن مدن حقمشدىلا حقدكلن نزهدصح هنلسده  

عن حقؽلر صحقسص )
6
) 

 المرالبة: –د 

عبلب    جملع ه صحقب صملل ه   ه  حسهاحم  عب  حقعبا ب طدي هللاص

ت بمد ظدد  حقيددلىت، صلعهبرهددى حقنقسددبنال  طرلقددى  م ى ظدد  حألصمددى

مسددهقد قبصيددصل إقدد  حق ضددرة حإلقهلدد  صبىقماحصمدد  عبلهددى ل يددل 

حقسلطرة عب  حق صحطر ، ص ىئاة حقمرحمبد  هكمدن  د   لدظ حقجدصحرو 

مددن حإلن ددرحؾ ققددصقه  مددن رحمدد  هللا  دد   ددصحطره عيددمب هللا  دد  

جصحر ب)
7
  ) 

                                                           
 555آلب    -سصرة حقهصب   -كرل ( مرآن  5
 565هـ   ص 5786 مص  –حقار حقبطلؾ  -(  سن حق طل   6

 م طصط   –ه حقنقشبنال  حقمن  حقعبل     طرلق  حقسىا -ـ مرهض  حقزبلا   
 8هـ   ص5667ب ط دمحم بن ه ما حقهلرحص  سن  

 53 ص – حقنقشبنال  آاح     حقنال  حق الق  – سبلمىن دمحم ( 7
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 : الوواجكان و م -هـ 

حقشددلا ص دده   بمعندد   صحجدد كبمدد  ق  ىرسددي جمددع كددىنحق صحج كبمدد 

حق صحجكىن هعند  ككدر حقمشدىلا، صهدكح مدى لملدز حقطرلقد  حقنقشدبنال  

عن ؼلرهى من حقطر  صلبجأ حقنقشدبنال  قهدكح حقندصي مدن حقدككر قنلدل 

حقثصح  هص قا ع حقضرر صجب  حقمنلع ، بىإلضى   إق  هن من هسرحر 

، صهددص لسددهنا إقدد  سددبع   حإلجهمددىي حرهبددىط حققبددص  بعضددهى بددبع 

 هركىن :

 حق ضصي صحق شصي صحق ضصر  -5

 مرح ة حقلىه   سبع مرحت عن لملن حقشلا. -6

 حقيدة عب  حقنب  م مىئ  مرة. -7

 هدصة سصرة حالنشرحو هسعى  صسبعصن مرة. -8

 هدصة سصرة حإل دص هقؾ مرة صمرة. -9

 مرح ة حقلىه   سبع مرحت عب  لسىر حقشلا. -:

 .مرة ب  حقنب  م مىئ حقيدة ع -1

صحقنقشدددبنال  لههمدددصن بىقعددداا صل ريدددصن عبددد  هن ال لزلددداصن صال 

لنقيصن.)
5
) 

 الشٌخ المرشد: -و

لددر  حقنقشددبنال  هن حإلنسددىن لملددل بطبعددب إقدد  حقشددهصحت صحقرؼىئدد  

حتر ) ُ     قربنَّىسر  ققصقب هعىق    ُزليرنم  صم حقشَّدهم
6

( قدكقك البدا قدب مدن مدصة 

  هنقبب من حقرؼىئ  إقد  حإللمدىن هدكه حققدصة هدأه  مدن ميدى ب  جك

حقشلا حقك  لم صح من مب  حقمرلا م ب  حقانلى بمدى لضدللب عبلدب مدن 

                                                           
 .671،:67ص  ىقا مكهصبىت    حقصحجا بؽل  – يى   هسعا ( 5
 .58جز  من آلب -سصرة آل عمرحن  –( مرآن كرل   6
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حألنددس بددى  ، عنددا كقددك لهددرك حقمرلددا حإلقهلددىت إقدد  حقبددكحت حقلىنلدد  

صلنقطع إق  م ب  هللا  ىأل دك عدن شدلا عدىرؾ بدى  صحقسدبصك عبد  

قهيصؾ ، صهكح حقشلا هقص  كبمهب حقمجدراة لالب همر ضرصر     ح

من مرلالب مقدى  حققدىنصن ، صحقسدىقك حقدك  ل دىصل هن لعبدر حقطرلدخ 

اصن هن لسهعلن بشلا ال لبق  شلئى  من حإلسه سىن )
5
) 

صعددن ضددرصرة صجددصا حقشددلا  دد  سددبصك حقطرلددخ لقددصل عبددا حق ددخ 

 بلهى :

ال شرررن  نرررا ار ررربط و علرررك بسلسرررلة مرررن الشرررعر م ٌرررا  -

شكر   لف ى من دون شٌخ.)صا بى ال 
ٕ
) 

صمددن همددصحقه    مددن ال شددلا قددب  شددل ب حقشددلطىن  هدد  له ددك شددل ى  

مه بقى  بأ د  حقر من صهن حقصيصل إقد  هللا ال لمكدن هن لده  بؽلدر 

ي ب  حقعىق  حقعىرؾ   صحقشلا لجدك  حقمرلدا جكبد  إقد  هللا هسدم  

إقدد  حقجكبدد  حإلقهلدد  صال ه يددل إال بيدد ب  حقشددلا صهددص حقطرلددخ 

حق خ.)
7
) 

 ص صل هكح حقمعن  لقصل عبا حق خ بلهى :

  رن طرٌك ال رك و  برع الباطرب م لمرا ا إلرى هر ا ال رد  -

 صارت نفسن  ابعة للشٌطان

                                                           
 .87 ص – صهعدمهى قنقشبنال ح حقطرلق  – ارنلقب ه ما دمحم ( 5
 بٌمٌن مع مد سلسا موٌی شده است    (  6

 ٌار من شکر ودا نٌست جوان بی پٌر.  
 . 85ص  -بلهى  حق خ عبا يص ی حقشعرح مبک ـ الصحن    
حقبهجد  حقسدنل   د  آاح  حقطرلقد  حقعبلد  حق ىقالد   –( دمحم بن عبا هللا حق ىن 7

 ؾ.بهير  89هـ   ص5867 -حقنقشبنال  
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ولمررا   بررع مررع المسررلمٌن ال مررد والنفرراق والبؽيررا م  -

.)فلما ا فى النهاٌة  ريى بوواطر الشٌطان
5

  ) 

عددن هربلدد  حقشددلا صقددص  لددظ حقمرلددا كهبددى  مهعددااة عبددب لسددهؽن  بهددى 

صإرشددىاه   نددب قددن ليددل إقدد  مبهؽددىه  ىقشددلا هددص مددن ل بيددب مددن 

رعصنىت هلسدب حألمدىرة بىقسدص  صهدكه حققضدل  ال لمكدن هن ل يدبهى 

حقمرلا من مطىقع  حقكه .)
6
) 

 صعن هكح لقصل بلهى :

ال ٌدرن الجاهب رمرز ال مٌمرة م   رى لرو لرر  مرن العلروم آالؾ  

 (7)الك ى .

 :آداى المرٌد

ااح  حقه  لج  هن له ب  بهى حقمرلدا قبطرلقد  حقنقشدبنال  مدن هعا ح

 حألمصر حقمهم  صما هجمل حقنقشبنال  هبك حااح   لمى لب  :

ل دددرص مشدددىلا حقطرلقددد  هن لعمدددل حقمرلدددا قد دددرة ، صهن لُ سدددن 

سرلرهب بىقيبر عب  حقبد  صحقشكر عب  حقنعمد  صحقرضدى بىققضدى  

صحق قا صحقكبرلى  صهن لاحص  صهن لهطهر بىطنب من حق رص صحق سا 

عب  هكل حق دل صهرك حقشبهىت صحقزها  د  حقدانلى صحإل ددص  د  

                                                           
 راه   ك را مانده ودنباب باطب مٌرو             (  5

 گش ا نفست  ابع شٌطان چرا؟ ا با اٌن  د  
 با مسلمانان چا الزم کٌنا وبؽث ونفاق                

  مٌکنی وورسند اور واطر شٌطان چرا؟
 .1ٕ ـ   عرفان هدٌة ـ  
 87 ص – صهعدمهى حقنقشبنال  حقطرلق  – ارنلقب ه ما دمحم ( 6
 گر از علوم هزاران ک اى دب وواند بى معرفت برمز  مٌمت نمٌرسد  (  7

  ٖٕٔ  –دٌوان ملن الشعر صوفى عبد ال ك بٌ اى 
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حقعمل صحإل هقىر صحإلسهئنىس بىق خ جل صعد صحإلسهؽنى  عن حق بخ 

صحهبىي هقص  هللا صعا  حقنظر إق  علص  حقؽلدر ألندب معدر  قمثبهدى 

صحق رص عبد  ه يدلل حقعبد  صحألا  كمدى ل ضدصن مرلداه  عبد  

حقعمل صحقكس  صحقسع  صؼلرهى من حااح )
5

. ) 

صحقمهل ص قالصحن هشعىر مبدك شدعرح  ه ؽىنسدهىن عبدا حق دخ بلهدى  

لجا هن ؼزقلىهب هز ر بىقعالا من هبك حااح  ،بىإلضدى   إقد  كثلدر 

مددن حقميددطب ىت حقيددص ل ، صسددصؾ نددصرا  لمددى لبدد  نمددىك  مددن 

 ؼزقلىهب حقيص ل .  

                                                           
 -حقنقشدبنال  هجدد   قىئخ  ي حقصرال  حق احئخ -حق ىني دمحم بن حقمجلا (عبا 5

      - هللا عبا حقرزح  عبا: هي ل 
 . 556،555 ص    
 ،595ص -  ىقا مكهصبىت    حقصحجا ؽل ب – يى   هسعا ـ    
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 الصىفًة: بًتاب غزلًات من مناذج  

 مدن آاح  حقطرلقد  حإلسددهؽنى  عدن حق بدخ صحقزهددا  د  مبدىهف حقددانلى 

 ٌموب بٌ اى: ص   كقك

ال شغن لى بمشاهدة المروج والبسا ٌنم وال   ف ت زهرة للبرى  

 دون الن ر لجماب وجهن .

المعشرررولات م صررررت ( ٔ)لرررٌس ممصرررود  سرررو  دالب عٌرررون 

ب   عن م ا  الدنٌا وا ورة م(ٕ)مس ؽنٌا

ب عٌنٌها فارغ من الدنٌا والدٌنم فالجمٌلرة  ات الن ررة فغنا ل ٌ 

 المس ؽنٌة جعل نى  كثر جر ةب.

ٌالٌرررت عٌنرررا  المبصرررر ان  صرررٌب ا برررالعمى م   رررى ال  عررررؾ  

 عٌنٌن و لم هجرانن.

لررو ك مررت شررف اها الصررام  ٌن  سرررار  م فيرر  نى فررى العررالم  

 ؼمازا ها الماز ة.

ب ولؾ   صراى ل حم و لوس من لدومن   وار  الشمس  وايعا

  سناوات الزمان بالوجب.

                                                           
العررٌن : اسررم جررامع ٌم يررى ممامررات البرراطن كلهررا وفررى البرراطن موايررع (  5

منها ما هى من وارج الملرى ومنهرا مرا هرو مرن داورب الملرىم وهرى إشرارة 
إلررى  ات الشررئ الرر    برردو منررا األشررٌا  م والعررٌن عٌنرران  رراهرة وباطنررةم 

وهى الشمش الم سوسة  والباطنة من ال اهرة من عالم ال س و الشهادة 
وهو المرآن وك ى    عالى المنزلرة.ولٌب العرٌن عرٌن ورالك  عالم الملكوت
 -مصسصع  ميطب ىت حقهيصؾ حإلسدم  -ر لخ حقعج  )اكهصر( –البرٌات 

 . 88:،87:ص –  5555 -بلرصت قبنىن
لعاللرة ( االس ؽنا  : عند الم صوفا هو عدم اإل  ٌاج ال   ٌس لزم لطع ا ٕ

 – سددجىا  جعلددر سددلا --عررن  طررام الرردنٌا ومباهجهررا مررن جرراه وسررلطان 
  .:8  ص –هـ ش 5713 طهرحن -عر ىنی صهعبلرحت حيطد ىت  رهن 
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كى ال ٌنكشؾ ٌا بٌ اىم ففي نى جمالهرا  (ٔ)كنت  وفى عشمى 

 (6).النهاٌة فى الفائك

صمن آاح  حقطرلق  عنا حقنقشدبنال  هن لكدصن حققبد  م زصندى  صحقعدلن 

ٌمرروب بىكلدد  صهن حقسددىقك لسددهأنس بددىق خ عددن مددن سددصحه ص دد  كقددك 

 بٌ اى:

                                                           
( العشك : هو الشوق المفرط والمٌب الشدٌد للشئ والعشك نرار  مرع فرى  ٔ

الملى   ررق الم بروى وهرو  هرم ركرن فرى للطرٌرك ٌدركرا اإلنسران الكامرب 
بالم برة والهرو  ثرم مجازي و مٌمى م فالمجاز  ٌب د  ٌنمسم إلى والعشك 

الوجد والعشك م ثم ٌكون الشؽؾ ال   ٌ رق الملى م  مرا العشرك ال مٌمرى 
والعاشررك فهررو  لفررة ر مانٌررة وشرروق لرر ات ال ررك الواجررد لكررب الكمرراالت 

الم بوى ال مٌمرى الوا رد ومرا سرو   لرن فهرو ال مٌمى ٌكون عشما للما  
 –صهعبلدرحت عر دىنی د ىت   حيدط رهند–ا جعلدر سدجىا سدل -.مجاز 
 .987، 183ص

 چمن نبود سر وسودا مرا ( با  ماشا  6
 بی گب روٌت نگردد ؼنچۀ دب وا مرا

 نٌست من ورم بؽٌر از ناز چشم دلبران                    
 از م ا  هر دو عالم کش ا اس ؽنا مرا  

              کش ۀ چشم وٌم از دٌن ودنٌا فارؼم        
 شوخ اس ؽنا نگاهی ساوت بی پروا مرا      

  ا بچشم داغ هجرانت نمٌشد آشنا                      
 کور مٌگردٌد کاش اٌن دٌدۀ بٌنا مرا       

 گر لى واموش او سر بس ا دارد راز من            
 ؼمزۀ شووش بعالم مٌکند رسوا مرا          

 د هم زٌر کمان                 از  وايع آٌدت ووشٌ   
 مٌکند اٌن نک ا ابروی ب ان اٌام را       

 عشك وود بٌ اى چون م هر نهان مٌداش م           
 کرد آور  سن باال دست او رسوا مرا.       

 . 6ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن
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جعلنرررى ال رررزن) 
ٔ

ة مررررة  ورررر  م فمرررد عرررادت (  بكرررى ب رلررر

مٌاهى)
ٕ

 (ٖ)( إلى مجارٌها

لررن   علررك برر ؤاب ها ) 
ٗ

( كالمشررط مرررةب  وررر  م بعرردما علمررت 

  طاولها بكب دلة

                                                           
عٌٌنا لرو ال زن: صر النفس عن النهوث فى الطرى مولاب سفٌان بن ( 5
ب بكررى فررى  مررة لررر م    ن   لررن األمررة ببكائررا م وهوانكسررار الملررى م زونررا

ول ا كران برا ن من آثار الووؾ من    عالى ووشوعةم ولاب بعيهم ال ز
ميدددطب ىت  مصسددصع  -عمررارة الملررروى كمررا  ن برررالفرح والؽفلررة ورابهرررا.

  .  688،687ص -حإلسدم  حقهيصؾ
ب (الما : المراد من الما   ٕ فى اصطالح الصوفٌة هو المعرفةم وٌرغ ى  ٌيرا

 صهعبلدددرحت حيدددطد ىت  رهنددد  - سدددجىا  جعلدددر سدددلا -بمعنرررى الفرررٌث
 . 5  ص – عر ىنی

 ده باز گرٌا گره در گلو مرا  ؼم کر(  ٖ

 اٌن است  ى رف ا کا آمد بجو مرا 
 دٌگر چو شانا بس ۀ زلفش نمٌشوم                        

 مو بمو مرا  معلوم شد  طاوب او   
 شى وواس م کا سر کنم از زلؾ شکوه گفت              

 کم ساز مو دماغ ازٌن گف گو مرا    
 کو اه کن شکاٌت زلؾ دراز او                               

  رفی کا دب سٌاه نماٌد مگو مر  
 شبها چو شمع گرٌا نمودم ولی چا سود           

  و چون  برو مرا پٌدا نشد ببزم            
 ش ا ام زفکر دهان ومٌان او                 بگ     

 ٌعنی نمانده هٌچ با دب آرزو مرا          
 ا بٌ اى اگر چو زلؾ سٌا روز گش ا ام                   

 داد اٌن ن ٌجا الفت روی نکو مرا.    
 6ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن      

 الرردٌن فوررر كلٌررات – الهوٌررة ؼٌبررة عررن كناٌررة وهررً – ل ؤابررةا:  زلررؾ(  8
  .1٘٘   – عرالً

== 



 

 

 

ٔٔ11   

 ردت  ات لٌلة  ن  بد  بالشكو  عن جردائلهام فمالرت ال  شرؽب  

 ر سى به ا الهرا 

كررؾ عررن الشرركو  مررن جرردائلها الطررواب م وال   رردثنى بكررالم  

 ٌ زننى

الشرمع ولكرن مرا الفائردةم فلرم   صرب علرى شررؾ بكٌت لٌالى ك 

 االنيمام لمجلسن

 ركررت ال فكٌررر فررى جمرراب فمهررا وواصررر هام ٌعنررى لررم ٌبررك فررى  

 للبى     منٌة

رؼررم  ن  ٌررامى صررارت سررودا  كالجدٌلررا ٌررا بٌ رراى م فمررد كرران  

ل لن ن ٌجة وآنست)
ٔ

 ( بوجا جمٌب. 

                                                                                                                                    

== 

 الجردائبم ايرطراى – برشران وزلؾ – الكفر  لمة عن كناٌة هً ولٌب    
 قؽدددىت -  رهنگدددـ – الموجرررودات   رررواب فرررً وال بررردٌب ال ؽٌرررر إلرررى إشرررارة

 .689 ص – عر ىني صهعبلرحت صحيطد ىت
ألنرررس فمررراب هرررو إنبسررراط الم رررى إلرررى األنرررس : سرررئب  و النرررون عرررن ا(  5

الم بوىم ولٌب هو  ن ٌس غنس باأل كار فٌؽٌى با عن رؤٌة األؼٌارم ولاب 
 ؼلرى علٌرا ة مرع وجرود الهٌبرة  ي ٌكرون الرجرا  الجنٌد هو ار فا  ال شم

 من الوروؾم ولٌرب هرو م ادثرة األرواح مرع الم بروى فرى مجرالس المررى.
 536،533ص -ميطب ىت حقهيصؾ حإلسدم  مصسصع 



 

 

ٕٔٓٓ   

 صل:صله اث بلهى  عن هق  حقلرح  صحقشص  قصيىل حق بل   لق

 لبلى فمد صار الملى) 
ٔ

( والروح )
ٕ

ب   رت  لردام داللرنم ٌرا  (معا

 من  فدٌن برو ى  عالى لٌلة إلى منزلنا.

فبررردون ن را رررن السرررعٌده ال طعرررم ل ٌررراة السررركار ) 
ٖ

(مومرررن 

فرالن)
ٗ

 (  مأل الزجاجة الكؤوس بدموعها ف عالى

 عاهرردٌنى بالوصرراب) 
٘

( و م لٌنررى بررالفراق م فكفررى عررن النفرراق 

  ها الوردة الجمٌلة.و عالى  ٌ

كررم  مررولٌن لررى بالصرربر   صررب علررى جرروهر الوصرربم لمررد نفرر   

 الصبر ف عالى ٌا را ة الملوى

بم  عالى  نٌرر )  إلى م ى  ر  ٌومى مكدراب م لما
ٙ

( بٌ رى  ٌ هرا 

 الجمٌلة الماز ة

 

                                                           
  رهند  -ال رك  سررار مورزن بمعنرً الم صروفة اصرطالح فرً:  الملى ( 5

 .655 ص عر ىني صهعبلرحت صحيطد ىت قؽىت
 صحيددطد ىت قؽددىت  رهندد  – اإللهٌررة ال جلٌررات عررن كناٌررة: الررروح ( 6

 595 ص عر ىني صهعبلرحت
 ال ررراهرة المٌرررود  ررررن عرررن هوعبرررارة الم صررروفة السررركرعند: السررركر ( 7

 العشررك فررً الولررو  عررن كناٌررة وهررو وعررالم جررب لل ررك ل وجرراوا والباطنررة
 - زحعدي  م هشد  نسدرلن.ا – -المطلرك الوجود ومر من الم صوفة وسكر
 9:7 ص -ش.هـ 5786 اص  چى  - عرحمي حقالن   ر كبلىت

 917ص عرحمي، حقالن   ر كبلىت – الو دة ممام عن الؽٌبة: الفراق ( 8
 – زحعدي م هشد  نسدرلن.ا – وجهراب  سراب    مع الو دة ممام: وصاب ( 9

 917 ص  –حقالن عرحمي   ر كبلىت
 وإنررارة ال ررك ب و ٌررد العررارفٌن للرروى نررور هررو الم صرروفة عنررد: النررور ( :

 قؽددىت صحيددطد ىت - رهندد  – سددجىاي جعلددر سددلا – الم بررٌن  سرررار
 .818ص – عر ىني صهعبلرحت



 

 

 

ٕٔٓٔ   

لو لم ٌرولن رؤٌ نا م فبوصلن سوؾ ٌؽٌى بٌ راى عرن الروعى  
ف عالى بال وجب.)
ٔ
  ) 

 صمدا حإلنسدىن مدا  بقدت بلطرههدى نقلد  طدىهرة حقرصو لر  بلهى  هن
 فٌموب: حقجسا ظبم     هسرت

ن رة ٌوسؾ) 
ٕ

( إلىب هى ما  ال ٌاة)
ٖ

( م مثب بئر كنعان ان  ر 
 ٌوسؾ

 مام ال سن ٌفمد الملى لدرة المماومرة م ٌفمرد العرالم وعٌرا إ ا  
ما  جلى)
ٗ

 ( ٌوسؾ

                                                           
  گش ا پای انداز نازت جان ودب ٌک جا بٌا            ( 5

 ای بمربانت شوم ٌک شى بجای ما بٌا       
 عٌش مس ان  لخ باشد بی نگاه سر ووشت                   

 گرٌا دارد جام جام از فرل ت مٌنا بٌا    
 مٌکنی عهد وصاب واز فرالم مٌکشی                        

 ر از ويع دو رنگی ای گب رعنا بٌا بگ      
 صبر آٌد با کؾ              چند گوئی گوهر وصلم ز    

 صبر را طالت نماند ای را ت دلها بٌا        
 روز وود را  ٌره و ارٌک بٌنم  ا بکی                     

 ساز روشن کلبا ام ای شوخ ما سٌما بٌا        
 دٌدن ابٌ اىا ما گر ووش نمی آٌد  را                    

 و بی پروا بٌا.مٌرود از ووٌش در وصب          
 1ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن

 فرى  سررت وال رى لإلنسران الطراهرة الشرٌفة الروح عن كناٌا:  ٌوسؾ ( 6
 صهعبلدددرحت حيدددطد ىت  رهنددد   – سدددجىا  جعلدددر سدددلا -الجسرررد  لمرررة
 .:83  ص – عر ىنی

 ٌيرا  وٌطلرك األزلرًم واالر براط العاللة وبمعنى الملى فرح: ال ٌاة ما ( ٖ

 صهعبلددرحت صحيددطد ىت قؽددىت   رهندد اإللهٌررة وال جلٌررات األنرروار علررى
 .6ص – عر ىني

  لدىجي حقمدنع  عبدا – الؽٌروى  نروار من للملوى ٌنكشؾ ما هو: ال جلً (ٗ

 .6:5ص  – حقيص ي حقهرحث  ي حألا  –



 

 

ٕٕٔٓ   

ش ى لونا و  نى ر سا وجرالب) 
ٔ

فرى  ( م عنردما ر   النررجس

 الومٌلة سواد عٌون ٌوسؾ

فررى الل  ررة ال ررى ٌ سررابك فٌهررا الرردالب إلررً  عمرراق الملرروى م  

 صارت األهداى المصطفة جنود ٌوسؾ 

كرران لررد   ررزن الملررى بشرردة ال جاهررب م لكررن الن رررة الصررادلة  

 طلبت الع ر لٌوسؾ

الدالب والجفا ) 
ٕ

( وال لم  وائم لل سنم ٌرا ابٌ راىا لرٌس فرى 

)ه ا األمر  نى لٌوسؾ
ٖ
) 

 لسع  حإلنسىن إق  هن لهطهدر صمن آاح  حقطرلقب عنا حقنقشبنال  هن

بىطنب من حقهمبخ صهن ال لهه  بهزللن حقظىهر ألن هزللن حقظىهر مدن 

                                                           
 حقهيدصؾ ميطب ىت مصسصع  – ال ٌا  لفرط النفس ف رة هو: ( الوجب ٔ

 .755ص – حإلسدمي
 حقالن   ر كبلىت - والمشاهدات المعارؾ عن السالن للى س ر: ( الجفا  ٕ

 991 ص عرحمي
 آى  ٌات باشد بر من نگاه ٌوسؾ   ( ٖ

 دارم چو چاه کنعان چشمی براه ٌوسؾ 
 در پٌش  سن دب را  اى مماومت نٌست                  

 از وود رود جهانی در جلوه گاه ٌوسؾ  
 پٌش از وجالت             گش پرٌد وافگند سر رن   

 نرگس چو در چمن دٌد چشم سٌاه ٌوسؾ    
 در ل  ا کا نازان  ا زد بملى دلها                 

 مژگان صؾ کشٌده باشد سپاه ٌوسؾ         
 سوت از  ؽافب وود رنجاند بود دب را                   

 ر وواه ٌوسؾ لٌکن نگاه الفت شد ع    
 داد با  سن زاده  وام         ناز وجفا وبٌ   

 ابٌ اىا اندرٌن باى نبود گناه ٌوسؾ              
 557ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن



 

 

 

ٕٖٔٓ   

عدمىت إ دس حقبىطن )
5

(  لر  بلهدى  هن مدن هظهدر مكندصن مببدب 

قببلىن قلس قدب ؼدر  مدن حقعبدىاة سدص  حقهمبدخ ، صهندب كبمدى كىندت 

 فٌموب:ت هكثر ملم     نظر حقمشهر  حق مر معهق  كىن

ب بالمٌود   ٌعد عشك الجدٌلة لٌدابم ولد صار للبى موثما

ال  ثررر ألنٌنررى) 
ٕ

( علررى للرروى صررا بات الوجرروه الفيررٌةم فمررا 

 سبى  لن

 لٌس هدفا إال ال ملك م  لن ال   ربط للبا للبٌان 

فرررى مجلرررس) 
ٖ

( األنرررس والطررررى لعشرررالن)
ٗ

(م كانرررت ا هرررات 

 فيةوا نات رلٌمة منو

ب م كلما كان الومر)  ٌصبت مش رٌا  كثر   مسا
٘

ب  ب مع ما  ( لدٌما

إن  رارة ال مى بملبى ٌرا بٌ راى م م رى كران لرر  الطباشرٌر  

 (:)عالج لها

                                                           
 95ص – صهعدمهى حقنقشبنال  حقطرلق  – ارنلقب ه ما دمحم ( ٔ
 صحيدددطد ىت قؽدددىت  رهنددد  - نالرررا:  نرررٌنم و طلرررك علرررى المناجررراه(  6

 195ص – عر ىني صهعبلرحت
 لدصنگی -،-مجلس:  طلك على ممام ال يور والجمرع فرى ممرام الو رده(  7

 -حلددزا  سددلرصس هرجمددب – هيددصؾ صحابلددىت هيددصؾ 3بدداهبس صلدف حاصرا
 .:66 ص – ش هـ :571 ههرحن

 .999ص عرحمي حقالن   ر كبلىت –  عالى ال ك عن البا  : ( العاشك ٗ
 فٌصبت السالن للى على ٌس  و  ال   العشك ؼلبة على  طلك: الومر ( ٘

 كبلدىت –  السرلون نهاٌرة فرى الكمراب بغهرب واصة وهى البسط من  الة فى
 .898 ص – سجىا  - ،. 9:6 ص عرحمي حقالن   ر
 والا زلؾ گرهگٌر بود               دب من بس ۀ زنجٌر بود(  ٙ

 اثرد نٌست چا  اثٌر بود ام را بدب سٌمبران             نالا     
 آنکا دب بس ۀ  مرٌر بود ٌر زبان بازی نٌست    دش ؼممص     
 نالا وآه بم وزٌر بود م فب عشرت عشاق  را                 
 هر لدر دو ررز پٌر بودشود جوش ورٌدارش بٌش      مٌ     

== 



 

 

ٕٔٓٗ   

 صلقصل هلضى  

 اى للبررى) 
ٔ

( بررال جرردو  فررى ممصررد موهررومم إلررى م ررى نررربط 

للوبنا بالسراى)
ٕ
) 

 ؼرلنررى) 
ٖ

( الملررى فررً دوامررة ال ٌرررة)
ٗ

للررى (م لٌ نررى كنررت بررال 

 مثب ال باى

ب جمرٌالب اكالشرمائكا ؼراى عرن وعٌرام سرمانى   كلما ر ي وجهرا

 الملى مدام من عصار ا 

                                                                                                                                    

== 

 چاره کی لر  طباشٌر بود دب ابٌ اىا مرا             ى گرم     
 81ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن

 مورررزن وهرررو النررراطك الرررنفس هرررو الم صررروفةم اصرررطالح فرررً: ( الملرررى ٔ

 مرا ىم  ربعة ا دمً والملى األسرارم
 اإللهام عهد مس مر وهو الصدر هً: األولى           
 اإلٌمان نور م ب وهو الملى: والثانٌة           
 ال ك مشاهدة م ب وهو الفؤاد: والثالثة           
 – سجىاي جعلر سلا -.العشك ر ٌب م ط وهو الشؽؾ: بعةوالرا           
 .656 ص – عر ىني صهعبلرحت صحيطد ىت قؽىت  رهن 

  رهندد  -( السررراى: فررى إصررطالح الصرروفٌة كناٌررة عررن الرردنٌا وم اعهررا  ٕ

 8:6ص – عر ىني صهعبلرحت صحيطد ىت قؽىت
  (الؽرق: هو  رن ممرام ال فررد واالسر ؽراق فرى مر برة الجمرع وهرو ثرال ٖ

عررٌن ال رراب ب ٌرر  ٌؽلررى ال رراب علررى ت: األولررى :اسرر ؽراق العلررم فررى درجررا
بمعنرى : اسر ؽراق اشرارة فرى الكشرؾ لهرراب العبد وٌؽفب عن العلرم م الثانٌرة

الررام والثالررة ٌسرر ؽرق العبررد فررى م ابعررة انرروار الكشررؾ وٌؽفررب عررن كمرراب  
 قؽدددىت  رهنددد  - ن ٌسررر ؽرق فرررى شرررهود كشرررفا اسررر ؽراق شرررواهد وهرررو 

  31:،31:ص – عر ىني صهعبلرحت ىتصحيطد 
ل نوى (ال ٌرة: هى على وجهٌن  ٌرة  مع من شدة الووؾ من ال راؾ ا ٗ

 حقهيددصؾ ميددطب ىت مصسددصع  -للملرروىو ٌرررة  مررع مررن كشررؾ ال ع ررٌم 
 757،756ص – حإلسدمي



 

 

 

ٕٔٓ٘   

لررم ٌعرررؾ  بررداب لرردر الوصرراب وٌلٌرركم  ن ٌك رروي الملررى بنررار) 
ٔ
 )

 فرالن

ال ٌسررر م ع ا ن بعطرررؾ ال سرررانم لكثررررة مرررا  عودالملرررى علرررى  

 الدالب والع اى 

ٌوفك.) سعى الملى للوصوب لل ورٌات مثب بٌ اى ولم 
ٕ
) 

 : لقصل قبعىشخ  ه  للن  بب آال  من لسببب صمى حقعشخ صعن

ٌا لٌ ها لو   كلم) 
ٖ

( ب لن الفم الشربٌا برالوردة)
ٗ

(م رؼرم  ن فرم 

 ال بٌبة ٌعد وردة دون كالم

                                                           
 صحيددطد ىت قؽددىت  رهندد  -اإللهررى العشررك لهٌررى عررن كناٌررة (النررار: ٔ

 7ص – عر ىني صهعبلرحت
   هوده شد بممصد موهوم آى دب  بٌ (  6

  ا کی کنٌم بس ا بنمش سراى دب
 ب ساو ا است ؼرلۀ گرداى  ٌر مد    

 ای کاشکی نداش می چون  باى دب 
 هر جا کا دٌد اللا روی گشت بٌوودش                      

 داد از گداز ووٌش مدامم شراى دب   
 لدر وصاب هٌچ ندانست ومی سزد                 

 در آ ش فراق  و گردد کباى دب              
 ولی کنون زلطؾ نکوٌان نمی برد                        

 از بسکا وو گرف ا بناز وع اى دب      
 ابٌ اىا وار در پی وصب پری روان                 

 بسٌار سعی کرد ونشد کمٌاى دب          
 .567ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن

 مصسدصع  -( الكالم : صفة مؤثرة ر مانٌة مش مة من الكلم وهرى الجررح ٖ

ولٌررب  طلررك علررى اإلشررارات ، :15ص  – حإلسدددمي حقهيددصؾ ميدطب ىت
 8:3ص – عر ىني صهعبلرحت صحيطد ىت قؽىت  رهن  -اإللهٌة 

 – حقعرحمدي حقدالن   در كبلدىت -الملى فً ٌ هر ال ي العلم ن ٌجة: الورد(  8
 9:8 ص



 

 

ٕٔٓٙ   

ربما لو لرم  ر وجرا الرويرة عمرراب مسروی آن لرد  ورود مرن  

 دما  العٌن بممدار مائة روية  زهار

 بٌب ررى المعطررر بالٌاسررمٌنم إ ا مررا برردون وجهررن الجمٌررب ٌررا   

 ن رت إلى الوردة  صاى عٌنى بالرمد

فى م فب الجمٌالت ما من  ر ٌى آور لد  م ٌرا  مرى الجنرون  

  ناشدن با   ن  يربى مفرلى كالوردة

و  رررى ال   ؽٌرررر طبٌعرررة البلبرررب ال زٌنرررة م  ناشررردن برررا   ٌهرررا  

 البس انى ال  مطؾ زهرة من ه ا البس ان

علررى ك فررى و هبررت بررا إلررى ال ررراى الميررطرى ا  ملرت  بهررا  

دفنت باا م ربما  نبت من  رب ى زهرة النسرٌن )
ٔ
) 

إن شررمع) 
ٕ

( مررزار بٌ رراى مررن  رلررة عشررمىم إ ن لررن ٌنطفررئ 

مصبا ى بعد الموت.)
ٖ
) 

                                                           
ٌرررج مٌرررزا إچهر للشرراعر ( الشرراعر هنررا م ررغثر بمن ومررة زهررره ومنررو ٔ

 الماجاری
 .9:1 –ص – حقعرحمي حقالن   ر كبلىت –   نور: الشمع ( ٕ
 ی کاش اگر نماٌد  رفی از آن دهن گب       ( ا ٖ

 باشد دهان جانان هر چند بی سون گب 
      شاٌد اگر بعمری روی چمن نبٌنم                       

 کز وون دٌده دارم سامان صد چمن گب      
 بی روی نازنٌنت ای دلبر سمن بو                          

 گر سوی گب ببٌنم اف د بچشم من گب       
 در بزم اللا روٌان سامان دٌگرم نٌست                       

 داغ جنون ودا را بر فرق من بزن گب    
 بع  زٌن بلبب                       بٌجای  ا نگردد ط     

 ای باؼبان ودا را زٌن گلس ان مکن گب       
 سودای آن برو دوش بردم بواک بٌ اپ                     

 از  رب م نماٌد شاٌد کا نس رٌن گب     
== 



 

 

 

ٕٔٓ1   

 هللا إقد  حقمنقطعدلن مقىمدىت مدن مقدى  صعن حقهصب  حقه  هد  هصل 

 ٌموب بٌ اى: هعىق 

 ٌهررا السررالى) 
ٔ

ب)( ال  مرردم لررى  كغسررا
ٕ

(  وررر  م فلمررد ثملررت مررن 

 ن رات  بٌبى

 إ ا لم  لمى بر سى عند لدمٌها مال ٌمكننى عمب شٌئ  ور  

ال  سرغلونى عررن كلمررة ال مٌمرة) 
ٖ

الجمررٌالت) فمررن  سررن  ( م
ٗ
 )

 صرت  عبد الوجوه 

 

                                                                                                                                    

== 

 داغ عشك دارم شمع مزار ابٌ اى   از      
 ٌعنی زبعد مردن نبود چراغ من گب  

 .563ص – بلهى  حق خ عبا يص   شعرحق مبك الصحن 
(السالى: فى األدى الصوفى ٌطلك على عردة معرانى: فغ ٌانرا ٌطلرك علرى  ٔ

سررالى الكرروثرم ولٌررب هررو كناٌررة عررن عطررا  المطلرركم و  ٌانررا ٌطلررك علررى ال
 صحيدددطد ىت قؽدددىت  رهنددد   - سدددجىاي جعلدددر سدددلا -المرشرررد الكامرررب 

 .896 ص عر ىني صهعبلرحت
 جعلدر سدلا  -لصوفى ال   ٌشاهد با األنروار الؽٌبٌرة( الكغس : هو للى ا ٕ

 .895 ص - عر ىني صهعبلرحت صحيطد ىت  قؽىت  رهن   - سجىاي
( ال مٌمة: هى إلامة العبرد فرى م رب وصرب   وولروؾ سرره علرى م رب  ٖ

  .655ص – حإلسدمي حقهيصؾ ميطب ىت مصسصع  -ال نزٌا 
 عبددا. ا .بغوصررافا عنررن فن وصررا آثررار سررلى هررً: ال مٌمررة ولٌررب           
 .6:5 ص حقيص ي حقهرحث  ي حألا  –  لىجي حقمنع 

  و المطلرروى علررى الم صرروفة عنررد صررنم لفرر  وٌطلررك – األصررنام: ب رران(  ٗ

هيددددصؾ صحابلددددىت  -صلدددف بدددداهبسگی حاصرا لددددصن -،والمعشرررروق الممصرررود
 ولٌرب .511ص  –هـ ش  5715ههرحن  -هرجمب سلرصس حلزا  –هيصؾ
 الصوفٌة ورٌاية والسلون الطاعة إلى إشارة والنسا  دمال و ٌ إلى إشارة
 عر دىني صهعبلدرحت صحيدطد ىت قؽدىت  رهند   - سدجىاي  جعلدر سلا –
 .55 ، 53 ص



 

 

ٕٔٓ1   

مررا ا  رٌرردٌن منررى ثانٌررة  ٌ هررا ال سررنا  الناليررة للعهرردم فلمررد  

نميت ال وبة)
ٔ

( ولبست الزنار)
ٕ
) 

دركنى الموت)لن ٌ 
ٖ

(  ٌ ها ال المة مإ ا ما   ررت مرن مررث 

 عشمن 

كٌؾ    مب بال ) 
ٗ

)فراق م فغنا ميطرى من  جلن عمراب ( ال
٘
) 

 صعقددا حقببددصي، مددرحرة عبدد  حقشددكص  كددؾ صعددن مقددى  حقيددبر صهددص

ٌمروب حقمر ة  عب  حقنلس صهصطلن حألك ، صكؾ حق كىل  عن حقبسىن

 :بٌ اى

                                                           
(ال وبرا :هررى  وب ممررام مرن ممامررات المنمطعررٌن إلرى    عررالى وسررئب  و  ٔ

ال نوى و وبة الووا  من الؽفلرةم ولٌرب النون عنها فماب  وبة العوام من 
 ميدددطب ىت مصسدددصع   -. ن   ررروى عرررن كرررب شرررئ سرررو     عرررالىهرررى 

 .655 ص – حإلسدمي حقهيصؾ
 حاصرا لددصنگی -م -( زنرار : هرو عالمرة علرى اطاعرة الرنفس فری السرلوک ٕ

 637 ص-حلزا  سلرصس هرجمب - هيصؾ صحابلىت هيصؾ 3باهبس صلف
 .الشاعر هنا م غثر بمصة الشٌخ صنعان للشاعر فرٌد الدٌن العطار -

المرروت:  طلررك علررى البعررد وال رمرران مررن الفررٌث اإللهررى والمعررارؾ (  7
 . 661نلس حقمرجع ص -.الرو انٌة

برراالب ال  وهررو   الررا  مٌمررة فررً لعبررده ال ررك ام  رران  هررور: الرربال  ( ٗ

 هيدصؾ صحابلدىت هيدصؾ 3بداهبس صلدف حاصرا لصنگی -، – ل طهٌر السالن
 .518ص -حلزا  سلرصس هرجمب –
 کا من از دو چشم ٌار مس م   ر بدس م       ده سالی دگر ساؼ( م ٘

 دگر چٌزی نمی آٌد زدس م گر نٌندازم بپاٌش           سر وود     
 کا از  سن ب ان صورت پرس م رؾ  مٌمت را مپرسٌد         زمن      
 شکس م  وبا وزنار بس م بت پٌمان شکن دٌگر چا وواهی        
 گر از بٌماری عشك  و رس م      مرگم نباشد ای جفا جو    دگر     
 کا من عمرٌست ابٌ اىا  و هس م  چسان  اى بالی هجر آرم             

 .561ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن



 

 

 

ٕٔٓ1   

ٌلرررة الماسرررٌةم ال  عنٌنرررى فرررى للبرررى عالمرررة لفرررراق  لرررن الجم 

شمس)
ٔ

 ( السما   ٌها األ باى

كرررم هرررى ملونرررة دمع رررى الدامٌرررة كالشرررمائكا) 
ٕ

( علرررى وجهرررى 

ب) الشا ىم ومن إعجازؼم عشمها صار الورٌؾ ربٌعا
ٖ

 ( عند 

ن رات عٌونهرا النرجسرٌة هرى مرراد الملرى وإال م فلرد  لسران  

ٌبارز ونجر  هدابها)
ٗ
) 

مهام لرد    ؾ الشركو  سلبت للبى بموة س رها ووطغ ا بمرد 

 من لسوة المعشوق

إ ا لم ٌبك من مم لكا ى ممدار شعرة م ف ن لرد  عمرراب ليرٌ ا  

 فى  ى  ات الوصب الن ٌب كالشعرة

صارت جروح سهام  هدابها من نصٌى ؼٌر م ٌلٌرك  ن  بكرى  

 علٌها ؼٌرة دما  م واصلة

ا ا لررم  جررد دمرروعى  ٌلررة للوصرروب إلررى  ٌهررام فلمررا ال ررزن؟  

 ٌن وآهات س صب فى النهاٌةفلد   ن

 

                                                           
 مصسدصع  – حقعجد  ر لدخ. ا – الرؤٌرة عنرد وال جلً الويوح: الشمس(  5

  .931 ص –حإلسدم  حقهيصؾ ميب ىت
ك علررى ن ٌجررة العررارؾ اإللهٌررة ال ررى   هررر مررن (اللررا: الشررمائك م  طلرر ٕ

  هيددصؾ صحابلددىت هيددصؾ 3بداهبس صلددف حاصرا لددصنگی -االعمراب الم مرروده
 .669 ص-حلزا  سلرصس هرجمب

 .العلم ممام: الربٌع ( ٖ

 .9:1 ص – عرحمي حقالن   ر كبلىت – الجود ممام: الورٌؾ   
ٌررا ن ٌجررة  جراى السررالن فررى الوال (األهرداى: هررى فررى إصررطالح الصرروفٌة ٗ

 صحابلدددىت هيدددصؾ 3بددداهبس صلدددف حاصرا لدددصنگی - -ال مصرررٌر فرررى األعمررراب
 .668 ص-حلزا  سلرصس هرجمب  هيصؾ



 

 

ٕٔٔٓ   

لررن  دعررى اإليررطراى مرررة  وررر   مررام ال بٌبررة م فلررم  مررت  

بفرالها م مازاب عند  الصبر)
ٔ

( والجلد)
ٕ
) 

 صلقصل عبا حق خ بلهى :

و  ال زن منهنمإلهى ال   رم رؼم  نى لم  ر من الجمٌالت س 

 منهن ٌنمالعاش

 ٌس مر الك ب فرى عٌرون هرؤال  الجمرٌالت م فمرا سربى إل رراى 

 الك ب هك ا منهن 

                                                           
 ال كاٌة عن اللسان وعمد البلويم مرارة على الشكو  كؾ هو: الصبر ( ٔ

 صه مدا سدكىهصقلن جصزلبي. د -. المرؤة على النفس و وطٌن األ  م كؾ و
 .785 ص – حإلسد   ي حقرص ل  حقهجبلىت – هنصر  سن

 داؼی زهجر آن مۀ نا مهربان دارم                با دب  ( 6

 کجا ٌاران دگر پروای مهر آسمان دارم  
 چا رنگٌن است اشک اللا گون بر چهرۀ زردم           

 زاعجاز ؼم عشمش بهاری در وزان دارم     
 ل ا  چشم بٌمارش بود مؽرور دب ورنا                    

 جواى ونجر مژگان او من هم زبان دارم    
 دب از دس م با صد افسون گرفت وساوت پا مالش        

 هزاران شکوه از دست جفای دلس ان دارم    
 نماند از هس ٌم گر ٌکسر مو در مٌان شاٌد                

 کا عمری شد بسر سودای آن موی مٌان دارم     
 مژگانش                     نصٌى دٌگران گردٌد زوم  ٌر   

 سزد پٌوس ا گر از رشک چشم وونفشان دارم  
 گر از بی دست وپاٌی سعی اشکم نا رسا اف د             

 بکوٌش مٌرسد آور چا ؼم دارم فؽان دارم     
 نوواهم زد با پٌش ٌار دٌگر الؾ ابٌ ابیا                 

 رمبهجرانش نمردم اٌنمدر  اى و وان دا    
 .561ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن



 

 

 

ٕٔٔٔ   

م فمرن  ان الرجرب  (ٔ)إ ا  ؼارت الجمٌالت لسلى الملى والردٌن 

 الشجا  ال   ٌصدهن

م كان بطلهم ا رسر ما (ٕ)ال طالة للعشاق على مماومة الُ سن 

  مام المعشولة  لب لوة من الكهبازابا

هٌهررررات الوصرررراب بٌنررررى وبررررٌن  وات العٌررررون الؽزالنٌررررة م ال  

 الفرار ٌدركهن البرق لٌمنعهن من

مررن  ا الرر   ٌعرررث  ٌر ررى  مررام ال سررناوات ؟ لررو كرران  رررنم  

 جلٌسهن( ٖ)المرآة 

وال لرمم كران (ٗ)لٌس لد   وات الوجوه الوردٌة سو  الجرور  

 دوائهن جرح آور على الجرح

بم إن لررم ٌمررث علررٌهن   ال  مررالب عٌررونهن جماعررة األ برراى مطلمررا

 الفلن فى النهاٌة

 

                                                           
 دمحم بدددن عمدددر حقدددالن شدددهى  – لربرررا نفسرررا اإلنسررران ٌيرررع  ن: الررردٌن (ٔ

احر  –حقاكهصر عبا حق بل  م مدصا به قلخ  – حقمعىرؾ عصحرؾ حقسهرصراي
     585 ص – 5557حققىهرة  -حقمعىرؾ

علررك المرردح ال سررن: صررفة الكمرراب كالعرردب وهررو مال مررة الؽرررث وهررو  (  6
ٌوجرد فرى ؼٌرر الم سوسرات فٌمراب الب وال سرن والجمراب عاجالب والثواى آج

برب ٌردرن سنا وهرو مراال ٌردرن برال واس ولك  سن وعلم  سن وسٌرة  
 ص –حإلسدددم   حقهيددصؾ ميددب ىت مصسددصع  -بنررور البصررٌرة الباطنررة .

68:. 
 عثمددىنيحق زحاه دمحم – السررلٌم الملررى – وٌمرراب العررارؾ للررى هررً: المرررآة ( 7

 – 59ص –  ىقددا مصالنددى  ضددرة مكهددص   ددي حقصح ددا بؽلندد  – حقنقشددبناي
 .5778 – امشخ

 عرالرً الردٌن فورر كلٌرات - العرروج فً السٌر من السالن منع: الجور ( ٗ

  ٘٘1 



 

 

ٕٕٔٔ   

م داللهررررن (ٔ)ل انررررةسررررلى للبررررى الميررررطرى مررررن بررررٌن  هررررب ا 

 .  (ٕ)وان نائهن ونؽما هن الرلٌمة الهادئة

                                                           
. ا – الم صروفة ٌلزمها ال ً األمكنة  و الومرم  انة بها ٌمصد: ( ورابة ٔ

 .51 ص  -شلرحزيحق  ى ظ الصحن – حقشصحربي هملن إبرحهل 
 از ب ان گر چا ندٌدٌم بؽٌر از ؼم شان            ( ٕ

 نکنی از سر عشاق وداٌا کم شان   
 سر ما دردٌدۀ اٌن ووش نگهان جادارد           

 آن سٌا رو زچا رو گش ا چنٌن م رم شان      
  رک ازان چا با  ا راج دب ودٌن آٌند                

 دار کا گٌرد دم شانکٌست آن مرد جگر     
 عاشمانرا نبود طالت سر پنچۀ  سن                

 پٌش معشولا کم از زاب بود رس م شان     
 وصب آهو نگهان ومن بٌدب هٌهات                  

 برق را دس رسی نٌست بگٌر درم شان    
 عرث  ٌرانئ من پٌش نکوٌان کا کند؟             

 نفس وهمدم شانگرد نا آٌٌنا بود هم   
 اللا روٌان کا ندارند بجز جور وس م                

 بر سر زوم بود زوم دگر مرهم شان    
 هٌچ جمعٌت ا باى نٌاٌد با ن ر                       

 کا نزد عالى کار فلک بر هم شان   
 برده از اهب ورابات دلم را ابٌ اىا                  

 مۀ زٌر وبم شانوم شان وچم شان نؽ   
 .553ص – بلهى  حق خ عبا يص   حقشعر مبك الصحن



 

 

 

ٕٖٔٔ   

 اخلامتة



 

 

ٕٔٔٗ   



 

 

 

ٕٔٔ٘   

 واملراجع املصادر قائنة

 العربًة واملراجع املصادر
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ٕٔٔ1   

 

 

 

 

 العربًة فاملعار ودوائر املعاجه

 

 



 

 

ٕٔٔ1   

 املصادر واملراجع الفارسًة
 اس اد ىالشعراٌ ملن عرفان گزارشات هدٌا-زهٌر دمحم پاٌنده 

 .هـ شٖٖٔٔ كابب بٌ اى

 ش هـ 1ٖ٘ٔ كابب  ـ االرشاد طرٌك ـ اباد  جالب  

 كابرررب – بٌ ررراى بررراره در للمرررى ٌاداشررر ها  – ناٌرررب  سرررٌن 

ٖٔ٘ٙ . 

 1ٖٖٔ كابب -سونور معاصرٌن –وس ا دمحم واب . 

 هرـ ٖٔٗٔ  هران - ولٌلى   ولٌب دٌوان -ولٌلى    ولٌب 

 ش

 در  دبٌررات  ررارٌخ -إٌررران  در  دبٌررات  ررارٌخ صررفا    بررٌت 

 –  ش هـٕٖٙٔ هران – پنجم جلد – إٌران

 همروزگار الشعرا  ملن دو -فرمند  سٌن ؼالم م مك سر- 

 هـ 1ٖ٘ٔ اوب چاى

 عرفانی و عبٌرات اصطال ات فرهنگ –سجاد  جعفر سٌد- 

 ش  هـ 1ٖٓٔ طهران

 جررز  – افؽانسرر ان در  معاصررر ادبٌررات - زاٌررؾ مٌررر صررابر 

 هـ ش. ٖٗٙٔ كابب  – دوم

 ال ررك عبررد صرروفی الشررعرا ملررک دٌرروان -بٌ رراى  ال ررك عبررد 

 كابب  هـ 1ٖٙٔ چاى -بٌ اى 

 صروفى الشرعرا ملرن دٌروان ممدمرة  -مهرر بررزٌن الؽنى عبد 

 . كابب هـ  1ٖٙٔ چاى - بٌ اى ال ك عبد

  ش هـ ٖٖٗٔ كابب - لار  كلٌات ـ وان   عبد لار . 

 هررـ 11ٖٔ  هررران – إٌررران امررروز  دبٌررات – - مررولً  دمحم 

 ش



 

 

 

ٕٔٔ1   

 طهررران  –  فؽانسرر ان معاصررر شررعر – مرروالئى سرررور دمحم  

 .ش هـٖٓ٘ٔ

 مجموعررة  فؽانسرر ان -اعلررم  شررنگ وهررو –  سررعدي مر يررى 

 .ش هـ 1ٖٙٔ  هران -مماالت

 دمحم دوره  در افؽانسر ان ادبٌرات  ارٌخ –ؼبار دمحم ؼالم مٌر 

 . پشاور ـ ش هـ11ٖٔ -دوم چاى -ها زائى

 چرراى - عرالررً الرردٌن فوررر كلٌررات -عررً وزا م  شررم نسرررٌن 

  -هـ ش 1ٕٖٔ دوم

 ن ررم اسرر ادان – هاشررم ر ررٌم هاشررم ر ررٌم – ٌررؾ   نعمررت 

 اچٌکسر ان ابردون  رارٌخ   براد سر لن چراى –  فؽران معصرر

 . طبعا

 صررروؾ وادبٌرررات  صررروؾ -برررد لس وٌررر  ادورد ٌرررونگی – 

  هـ ش1ٖٙٔ هران -اٌزدی سٌروس  رجما



 

 

ٕٕٔٓ   

 فارسًةال املعارف ودوائر املعاجه
 هررـ ٖٖٗٔ كابررب -  فؽانسرر ان  المعررارؾ دائرررة انجمررن - آرٌانررا -

 .م1٘٘ٔ=  ش

 11ٖٔ  هررران -دوزدهررم چرراى – عمٌرد فرهنررگ - عمٌررد  سرن -

 .ش هـ

 و عبٌرررات واصررطال ات لؽررات فرهنررگ -سررجاد    جعفررر سررٌد -

 .ش هـ ٖٗ٘ٔ  هران  – دوم چاى - عرفانً

 المررراهرة – الثالثرررة ةالطبعررر – طرررالی فرهنرررگ:  ال رررونجى دمحم -

 .م 11ٕٔ

 االلكرتونٌ التىاصل مىاقع
 ال رك عبرد الشرعرا ملرنا  عنروان   رت مماب - كابلى مهدٌزاده •

            آرٌانا. ناما دانش االلك رونى الرابط علىا  بٌ اى

http://www.jadidonline.com/story/08092010/frn

k/kabul_bala_hissar 

• www.afghanistan history.net 

. ال ررررررررك شررررررررمس نفررررررررر آرٌررررررررا – مجاهررررررررد پٌررررررررام سرررررررراٌت

www.ariaye.com         

 .آرٌانا ناما دانش – آنالٌن جدٌد -

 

 


