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 الرثاء:-1
الرثاء من أصدق  أردراا الردار الارودق مأادقمتا قلاصدااتا المثاد  ومردانر ا   دان 

ب محددنمن مصددقر ودداجقع مملددم  لددفله ق  لددق وادد  مأحا ا دد ف وتددم  اصددقر نددن امدد
الاكمددو مالاصدد   ما  مددا ايمددب نمادد  الامماددل المالمددل منمددا دددفا اامدد  أرمددب القار ددان 
اقامتع محقاثتع مدع وال رّه اصقرمن وق ددفا الحكدع مدن حةاةدل ن  دا ال ارداره واتدا 

 اللما  مدق األثر الحنان الفي اارك  مااال الممت وق ال ممس.

اء كما دم ماممع مقح الرخص واق مما ف دكفا ارر اون رردا  الةارما دق وةملد   مالرث
ملداس ودان الرثداء مالمدقح ودر   نّق أّ د  اخمددء والرثداء ردقء ادقلم نمدا أن المةصدمق ودد  

ودق  –وةءد  ال ردر ندن مادا ق الاملد  مالح درة  –مات فمنما ددفا ارداره اليرندان 
 لمثال أم ال ممفج األنما الفي الب أْن اكمن.الماا ق الاق اامل أخارًا نلا ال اق ا

امّودددق  –ونددداًل ندددن كم تدددا  دددواَل الردددانر لميمودددل مالخمدددمق  –لةدددق كا دددت اصددداقة الرثددداء 
حالددات الاماناددل اامثددل وا ردداقة والماددت مالث دداء نمادد ف نلددا لا ددب كم تددا ااواددرًا نددن 

 األحااء.ونامل ن  ا ال ااصل والموق   م  ف مدق المواء    ان وار  نالع 

فا نق ا نلا أاقع  مافج الرثاء اللادمق   لقدا ودق رثداء المتمتدل ألخاد  كمادب مددم  ما 
مما فكره الرماة الثةدات واءالا دا اصداقاان فكدر أحدقادما األصدماق مأمرق األخدر  أودم 

 نمق الةالق وق أمالا  

 ألاما دددددددددددددددددددا ودددددددددددددددددددفي ح دددددددددددددددددددع أ ادددددددددددددددددددري
 

 نفا أ ددددددددددددت ا ةنددددددددددددات وددددددددددددال احددددددددددددمري 
ثددع ا اةددل ولدد ة نلددا الحدداقث لك دد  امخددر و م دد   مةاددل أخادد  اصددو الرددانر حالدد  واددق 

 أانا مما أحقث  وق األنقاء من األدمال ث را لمةاال 

 ومدددددددددددم  دددددددددددو  المةددددددددددداور ندددددددددددن كمادددددددددددب
 

 واخودددددددددددددددددددددددر والددددددددددددددددددددددددف ا ب أي ناددددددددددددددددددددددددر 
 واددددددددددددددددددمع الردددددددددددددددددداثمان لةددددددددددددددددددر نا ددددددددددددددددددا 

 
 مكادددددددددددو لةددددددددددداء مدددددددددددن احدددددددددددت الةودددددددددددمر 

 ثع ا ار ل وق مقاح   



 نمدددددددددا أن لددددددددداس ندددددددددقق مدددددددددن كمادددددددددب
 

 نفا رلددددددددددددو الاندددددددددددداه مددددددددددددن الددددددددددددقومر 
 نمدددددددددا أن لددددددددداس ندددددددددقق مدددددددددن كمادددددددددب 

 
 نفا ءددددددددددددددرق الاادددددددددددددداع نددددددددددددددن اللددددددددددددددنمر 

والةصددداقة اودددقأ ومصدددو الحالدددل ال م دددال الصددداول الادددق امدددر وتدددا الردددانرف ثدددع حدددقاث   
المخر و مال الث ر ثع الامقة نلا الةاال ما وا   مأما اصاقا  األخدر  وةدق صدمرت  مدس 
الحالددل الحنا ددل ثددع أو ددت الةااددل ما اةمددت نلددا نثددارة الحما ددل وددق صددممو الرلددال لمثدد ر 

فه مدددن نددداقة اللدددادماان وتدددع نفا رثدددما الةاادددل أثدددارما وتدددق أادددقع ااراخدددا مدددن ال ددداوةل مدددد
 الحما ل لمثار وإن أقركما الث ر من الةاال اواخرما وفله.

مااكس ل ا اصاقة الروا  ون نااق الاو ق الحالدل األملدا حادث مصدو الردانر أحنا د  
الاق حرما  الرااق مال اس من حمل   ااع كما وقأ المتمتل وق اصداقا  ثدع مصدو لدن  

ع ومةاددل مالدده وددن نداددر ثددع ا اةددل نلددا نثددارة الحما ددل  قراه الثدد ر ماصددما ال  دداء الةددم 
م ماحتن مالرلال ماق صقأ الحقاق نما أل دامتع أي ال دالح ودق ا اردار اليدارة لمثد ر 

 واةمل 

  ددددددددددداع الخمدددددددددددُق ومدددددددددددا أرمدددددددددددا حدددددددددددار         
 

 مددددددددددن  دددددددددداي ال ودددددددددد  اللماددددددددددل ال دددددددددداري 
 مدددددددددن مثمددددددددد  ام دددددددددق ال  ددددددددداء حما دددددددددرًا          

 
 ماةددددددددددددددددمع ماملددددددددددددددددل مدددددددددددددددد  األ ددددددددددددددددمارِ  

 َمددددددددددن كددددددددددان م ددددددددددرمرًا ومةاددددددددددل مالدددددددددده          
 

 ومادددددددددددددد ت   دددددددددددددددما ا و صدددددددددددددددو  تدددددددددددددددارِ  
 اددددددددددددق كددددددددددددن  اخودددددددددددد ن الملددددددددددددمه ا ددددددددددددارًا          

 
 مالادددددددددددددددددمع حدددددددددددددددددان ودددددددددددددددددقمَن لم ردددددددددددددددددارِ  

 الددددددددددددددددق ال  دددددددددددددددداء حما ددددددددددددددددرًا ا قو دددددددددددددددد           
 

 اندددددددددددددددددددروَن أملتتدددددددددددددددددددن واألحلدددددددددددددددددددارِ  
 اخمرددددددن حددددددرات الملددددددمه نمددددددا امددددددرٍ           

 
  ددددددددددددددتِل الخماةددددددددددددددل ءاددددددددددددددب األخوددددددددددددددارِ  

 

 
 

 مدددددددا نن أر  ودددددددق اامددددددد  لدددددددفمي الحلدددددددا         
 

 نق المءدددددددددددددددددددددددق  اردددددددددددددددددددددددقم وددددددددددددددددددددددداألكمارِ  
 ممل وددددددددددددددددات مددددددددددددددددا اددددددددددددددددفان ُنفموددددددددددددددددًل          

 
 اةددددددددددددددددددددددفون وددددددددددددددددددددددالُمترات ماألمتددددددددددددددددددددددارِ  

 مم دددددددددددددانرا صدددددددددددددقأ الحقادددددددددددددق نمددددددددددددداتع          
 

 ه وةددددددددددددددددددارِ وك  مدددددددددددددددددا ءمددددددددددددددددددق الملدددددددددددددددددم  
  

مدفا ال ممفج ودق رثداء المر دان ددم الردا   ودق الردار اللدادمق ومداس مدن نداقاتع أن 
اةددددقمما لمددددراثاتع ومددددا انادددداق الرددددانر اللددددادمق أن اماددددل وددددق األرددددراا ن ددددقما اماددددا  



فا رتدددرت  اصددا قه ومةدددقمات رنلادددل أم ءممادددل أم خمرادددل ألن المةددداع ق ا ا دددب فلددده ما 
حالددل أم حالاددان مددن دددفا الةواددل وةددق نمددل الةددقماء فلدده ودد ن الرددانر نفا  ددال ثدد ره مددن 
الةاال ممنت نما الحاقثل وارة ءمامل اافكر نملا  مأدمد  واودقأ الرثداء ومصدو حالد  

م دألخادد  مدددا مدد  نملادد  الاددق أا ددع نمددا ندداقة اللادماددل أق اةاددرب م تددا حاددا اثدد ر
 اجن اق أقره ث ره واق منق وارة من ورا  نملا  كما وال قراق ون الصمل 

 َأَرث  َلقادددددددددددُق الَحودددددددددددِل ِمدددددددددددن ُأع  َماَودددددددددددٍق         
 

 ِوااِاَودددددددددددددددددٍل َمَأخَممَدددددددددددددددددت ُكدددددددددددددددددل  َممِندددددددددددددددددقِ  
 

 
 

 َمواَ دددددددددددت َملَدددددددددددع َأحَمدددددددددددق ِنَلادددددددددددَه َ ماَلتدددددددددددا         
 

 م َرددددددددددقِ َملَددددددددددع اَددددددددددرُج وا ددددددددددا ِرق َة الَاددددددددددمِع أَ  
دددددددددددِ             َأنددددددددددداِفَلاق ُكدددددددددددلم ِامدددددددددددِرٍ  َمِاودددددددددددُن ُأم 

 
قِ    َماددددددددددددددداٌ  َكددددددددددددددددناِق الراِكدددددددددددددددِب الُماَددددددددددددددددَنم 

 َأنددددددددداِفَل ِنن  الدددددددددُرنَء ودددددددددق ِمثدددددددددِل خاِلدددددددددٍق          
 

 َمق ُرنَء وامدددددددا َأدمَدددددددَه الَمدددددددرُء َندددددددن َادددددددقِ  
وال  اب د ا اال ع الرثاء أما مةقمل رثاء المرا  األكور الاق رثا وتدا اودن نمد  ثامودل  

ون نمو مكان المتمتل ون رواادل ادق اامد  وتدم ادق ودقأدا والءمدل ماليدنل مفلده وادق أن 
اال الةاال مما  م  فله ولما  رثداء المر دان ق اودقأ ويدنل مق وءمدل مق وخمدرة ملادل 

 ر ل ا خمم المامةات من أي ردار لمرثداء ألن لماد  المامةدات دفا ال وب دم الفي ام
 اوقأ ومةقمل ءممال أم رنلال أم خمرال .

 
 المديح-2

اركل المةقمل الاةماقال الاق الانع وتا الرانر وق كثادر مدن اصدا قه لدنءًا مدن اصداقة 
المددقا  ألن دددفه المةقمددل امثددل الل ددر الاةماددقي الاددق امددر مددن خاللدد  الةصدداقةف مدددق 

اقة ا خدددف ءراددد  المادددمو نمدددا الءمدددل أم الدددقاار ثدددع ا دددمال التدددع و اادددل امادددل مادددقخل نددد
 أحاا ا لمحل الصاق ثع اق اةال نلا الممقمح.

ماددق اةاصددر دددفه الممحددل نمددا فكددر الحواوددل قمن الددقاار ماق اةددال نلددا ال ااددل مالممددقمح 
قمحف مامادددان ماخاددنل ن دددق وادددا الردداراء نلدددا اقكامددداء وددالينل ثدددع اق اةدددال نلددا الممددد

اصدددا ق األنردددا ندددن وةادددل اصدددا ق الرددداراء وءدددمل المةقمدددل الادددق اةدددقع لتدددا وممندددم  
المددقا  ماددق اصددل وددق واددا دددفه الةصددا ق نلددا  ددو  مثالثددان واادداف كمددا اماددان ندد تع 
وادددرا ممندددمنات لقادددقة مدددن خدددالل ددددفه المةقمدددل وتدددم اادددرا لحدددقاث الرددداخمخل 



ندمنات الخمدرة ما دامل حدقاث مالراب وصدمرة أمند  مردكل أءدملف كمدا اادرا لمم 
 ددةااتا ثددع ا اةددل نلددا ممنددم  ال ااددلف ما اةالدد  نلددا صددمرة الممددقمح ق اكددمن والصددمرة 
الاددق ا اةددل نلاتددا الردداراء اجخددرمن وتددم ن ددقما ااددرا لارددكق ال ااددل مددن الااددب ممددا 
اصاقو  من أممر احامل أن الال الردكم  نلدا الممدقمح مادفكر لد  مدا لةدق ودق  دوال 

 اب.اا  من صالمصمل نل
نن مةددقمات الةصددا ق الاةماقاددل وصددمرة نامددل ممةددقمات اصددا ق المددقا  وصددمرة خاصددل 
وةات ملاق ما اا من ملاقت الماا داة ال م دال مصدمرة مدن صدمر الالدارب الماندال 
الاق اكا وتا الرانر من خالل مامو  نمدا ال مدافج الةقامدل مصدمرة مدن صدمر الراادا 

 ثتا ماا ثر وماا اتا ماخن  لررموتا.الحانرة الاق كان ااا  أحقا
نن اراودداء دددفه الامامددل ماددقاخل حمةااتددا الماصددمل وددق اكددمان الصددمرة الرددارال خمةددت 
أرددكاق مخاممددل مددن الامدداان وددق احقاددق االادددات المةددقمات ماثواددت  مددافج كددل رددانر 
حددامل أن ا ددمه دددفا الم ددمه ماددق كا ددت ادد ثارات دددفه الامامددل اوددرن ورددكل ماندد  وددق 

 مل و ق اةق نما  الرانر.كل ن
لةق كا ت رحمدل الردانر نلدا الممدقمح رداال اخادار نلاتدا ال اادل الةمادل ال دراال الادق لدع 
اكن وحالل نلا من ا احثتا أم ا االمتاف ماقخل ن صر المواليل الفي انمق نمدا 
الرحمددل صددامواتا مااءاتددا ققلاتددا وددق اق ددقوا  ماددقراتا نمددا الالددامن ما ءالاتددا وددق 

 األرا . ملال
لةدق ملددقت الادرب الرددار منرمدت الردداراء أل تددع كدا ما حمااددل ألنراندتع اددفومن نددن 
ن نامددان ال دداس و ددحر المددقا   األح دداب ماخمددقمن المددشثر ماردداقمن والددفكر الحماددقف ما 
مثةدداتع ودد  ررنددا ادداقرا نمددا محددم التلدداء ااكددق الرددامر اللماددق الددفي كددان ا ددامردع 

 ح داس المءمد  و  دد  ردرا رداري ادراوء ومةدداااس ود ن المادا ق الادق كددان ااقاتدا ما
 الامانال ماا ل ما ءم  من م ءمةات نماةل وق ال مس .

ممدددن الءواادددق أن اكدددمن ودددن المدددقا  مدددن أادددقع الم دددمن الادددق نرواتدددا الوردددرال قراواءددد  
و و ء الءةمس الاق كا ت امارس مأمل الاالاات الاق كا ت ارق ودان ا   دان مأخاد  

والاالق امثل الم امل الاق امثد  األماصدر مدن خدالل احقادق ءواادل امده ا   ان مأل تا 
 الاالاات .



لةق اراوء  ردمء ودن المدقا  وا نلداب الحةاةدق الدفي راود  م دارة ددفا المدن حادا ودات 
لمحدددل كوادددرة مدددن لمحدددات أررانددد  الردددارالف مادددق أردددار اقامدددل ودددن لامدددر نلدددا وندددا ل 

الرددددلانل مالاددددقل مالامددددل ف مأن دددددفه ال دددداس محصددددردا و رواددددل ونددددا ل مدددددق  الاةددددل م 
المندددا ل امثدددل الصدددمرة الحةاةادددل الادددق ا ددداا نلاتدددا الملامددد  مدددن ألدددل ا كادددق نقالاددد  

 ما اار أممره.
مالمددددقا  صددددمر الدددد مس الاددددق امددددق الرددددانر وا ح دددداس الددددفااق واددددق ا اناتددددا وخصددددال 
الممدددقمح ماحدددره ودددق قماخمددد  ررودددات ا نلددداب الحةاةدددق الدددفي امدددرا ملدددمقه نمدددا 
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