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 وأثره  يف الشعر اخلليجي املعاصر  املديح الديني
 األستاذ الدكتور جاسم غالي رومي المالكي

 مركز دراسات البصرة والخميج العربي
basrah@yahoo.com_Montana 

 الممخص : 
الشعر عمى ثالثة مف الشعراء الذيف عرفوا في ىذه المرحمة مف الشعر تقتصر دراستنا ليذا النوع مف 

ىػ ( . ٕ٘ٛٔالخميجي والتي ارتبطت حياتيـ وآماليـ مع آؿ سعود . وىـ احمد بف مشرؼ المتوفى )
ىػ ( المذيف تنسب اشعارىما الى المرحمة االولى التي ٖٖٙٔوالثاني محمد بف عثيميف المتوفى سنة )

وا عمى االمراء السعودييف جميعيـ وعبد العزيز آؿ سعود بخاصة صورة االماـ ذكرناىا والتي اضف
ىػ( . حيث يقع ٖٗٚٔالمجاىد المجدد الديني في ىذه المنطقة . والثالث خالد الفرج المتوفى سنة )

شعره في المرحمة الثانية مف حكـ آؿ سعود ويشخص ىذا االتجاه باالتجاه السياسي الذي يدور فيو 
ية و موحدىا وباعث مجدىا الممؾ عبد العزيز كزعيـ سياسي باعث لالمة العرب رسـ شخصية

 .الحضاري
 (. المديح الديني، االثر، الشعر الخميجي المعاصرالكممات المفتاحية: )

The phenomena  of  religions  and  political  eulogy   in  the  poetry  of  

Arab  Gulf 

Dr. Jassim  Ghali  Romy  Al Maleky 

Dept . of  Lingual  and  Artistic  Studies 

Abstracts: 

          Our  study  of this sort  of  poetry  is  Limited  to  three  poets  . They  

were   Aralia  Gulf   poets  . Their  life  and  hopes   were  connected  with  

Al- Suaood  using  .  Those  poets  were  : Ahmed  Bin  Mushrif  ( died   on  

1285H)  . second  one  was  Muhammad  Bin  Authoumeen (died  on  1363H 

. J) . Their  work-related  &  the  first  part  of Al .Suaood  rile  .  They  

eulogize  the  princes  of  sueudiun  and  in  particular  Aid Al –Aziz  Al – 

Suaood  .  They  made  him  - in  their  works  - as  a struggler  hero  in  that  

area  , The  third  poet  was  Khalid  Alfaraj  ( died  on  1374 . H).  His works   

had  been  associated  with  the  second  dotage  of  Al-   rule  The  poets  

attitude  was  political  by  which   he  rice  to  make the  character  of  the  

king  Suaood Abd  Al-Aziz  as a political  leader  for  the  Arab  Nation . 

Keywords: (religious praise, impact, contemporary Gulf poetry). 
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 المقدمة :
الدراسة استعراض لتمؾ الحروب واسبابيا , ولكف نريد اف نسمط نريد في ىذه  النحف 

الضوء عمى الحركة الشعرية التي نشأت اباف ىذه الحروب ,لذا ظمت في معظـ 
اشعارىا تصور ىذه الجوانب المختمفة التي صاحبت ىذه الحروب او المعارؾ ,فيي 

مف الجزيرة  إذف عبارة عف وصؼ لمعاركيا أو مديحيا ألمرائيا لمختمؼ المناطؽ
العربية كاألحساء والمنطقة الشرقية . أو تينئة بالنصر عمى الجانب المقابؿ , أو رثاء 

 . (ٔ)الموتى 
ومف ىنا يتضح لنا اف ىذه الحركة الشعرية ىي تسجيؿ ألدب ىذه المناطؽ مف    

خالؿ شعراء عدة سيكونوف موضع التطبيؽ في ىذا البحث . لذا نجد اف ىذه الفترة قد 
ت ثالث مف االمور تخص انواع الشعر في حينيا ,النوع االوؿ : شعر الحروب شيد

وىي تمؾ االشعار التي قيمت في المعارؾ الحربية ,كالتينئة بالنصر , ومديح آؿ سعود 
نفسيـ ,  والنوع الثاني : الشعر الديني وىو الشعر الذي قيؿ او صاحب الدعوة الوىابية 

الدعوة الوىابية أو ألغراض دينية خالصة . وىناؾ  في مراحميا المتنوعة وحتى ثبتت
نوع ثالث وىو شعر المراسالت والرثاء والغزؿ , وىي اشعار تشكؿ قدرًا مف شعر ىذه 

 . (ٕ)المرحمة 
ولذا ومف ىذا الجانب ال نستطيع اف نعطي الشعر الخميجي بأجمعو في ىػذه الدراسػة    

الشػػعر عمػػى ثالثػػة مػػف الشػػعراء الػػذيف ولكننػػا سػػوؼ نقتصػػر فػػي دراسػػتنا ليػػذا النػػوع مػػف 
عرفػػوا فػػي ىػػذه المرحمػػة .والتػػي ارتبطػػت حيػػاتيـ وامػػاليـ مػػع آؿ سػػعود . وىػػـ احمػػد بػػف 

ىػػ المذيف ٖٖٙٔىػ . والثاني محمد بف عثيميف المتوفى سنة ٕ٘ٛٔمشرؼ المتوفى سنة 
سػعودييف تنسب اشعارىما الى المرحمة االولى التي ذكرناىػا والتػي اضػفوا عمػى االمػراء ال

جمػػيعيـ وعبػػد العزيػػز آؿ سػػعود بخاصػػة صػػورة االمػػاـ المجاىػػد المجػػدد الػػديني فػػي ىػػذه 
ـ . حيػػث يقػػع شػػعره فػػي ٜٗ٘ٔىػػػػ /ٖٗٚٔالمنطقػػة . والثالػػث خالػػد الفػػرج المتػػوفى سػػنة 

المرحمة الثانية مف حكـ آؿ سعود . ويشخص ىذا االتجاه السياسي الذي يدور فيػو رسػـ 
كزعيـ سياسي باعث لألمة العربية وموحػدىا وباعػث مجػدىا شخصية الممؾ عبد العزيز 

 . (ٖ)الحضاري 
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 المبحث األوؿ : مراحؿ شعر محمد بف مشرؼ ومحمد بف عثيميف:
 أواًل : محمد بف مشرؼ:

إذا تتبعنا شعر احمد بف مشرؼ انو عبػارة عػف ثػالث مراحػؿ , المرحمػة االولػى  :       
والناحيػة االخػرا انػو سػجؿ لتمػؾ الفتػرة التػي  وصؼ حروب السعودييف برمتيا مف ناحية

شػػػيدت الصػػػراع بػػػيف السػػػعودييف وغيػػػرىـ مػػػف امػػػراء نجػػػد والحجػػػاز واالحسػػػاء ونجػػػراف . 
ونجد في قصائده خمطًا بيف المديح والوصؼ والتينئة بالنصر لمسعودييف عمى اعػداءىـ 

 .(ٗ)ويرثي موتاىـ
تخدـ معػػػػاف عػػػػدة منيػػػػا الكػػػػـر المرحمػػػػة الثانيػػػػة : نجػػػػد فػػػػي مديحػػػػو لمسػػػػعودييف يسػػػػ     

والشجاعة والعدؿ والديف وىي الصفات التي تغمب بيا عمى منافسيو في مدح السعودييف 
وكانػػت صػػمتو بالسػػعودييف صػػمة منفعػػة متبادلػػة وانػػو يضػػفي عمػػييـ فػػي مديحػػو الصػػفات 
االسالمية التي كانت تضػفى عمػى الخمفػاء الراشػديف وغيػرىـ ويصػفيـ بػامخالص لالمػة 

 ة بشكا أخص.ولمعروب
المرحمػػة الثالثػػة : وىػػي المرحمػػة التػػي غمبػػت عمػػى شػػعره وىػػي حرصػػو عمػػى الػػنظـ      

عمػػى طريقػػة الشػػعر الجػػاىمي مػػف اسػػتعارة وتشػػبيو ومعػػاني والمقػػدمات الطمميػػة والمواقػػع 
 االخرا كما يجعؿ شعره ذو قيمة فنية عالية الجودة عمى العكس مف نظائره الباقيف .

يصػػػؼ فييػػػا عبػػػد ا  بػػػف فيصػػػؿ مػػػف نصػػػر دوا انحػػػاء الجزيػػػرة فيػػػو فػػػي قصػػػيدة      
 :( ٘)العربية بالقائد المنتصر المغوار إذ يصؼ ىذا النصر قائاًل 

 لؾ الحمد الميـ ما نزؿ القطر         وما نسج الديجور منو ليمنا الفجرُ 
 وما ىبت النكبا رفاٌء وزعزعا        عمى نعـِ ال يستطاع ليا َحضرُ 

 فتح المبيف الذي لُو          تيمؿ وجُو  الديف وابتسـ الثغرُ فمف ذلؾ ال
 تفتح أبواب السماء لمثمو               ويعمو بسيط االرِض أثواُبيا الخضرُ 

 فناىيؾ مف فتٍح بو مف الفال           وأسفرت البمداف وابتيج الَحضرُ 
 وافتخرت َىجرُ تسامى بو نجد عمى ذروة العال        وأسفرت وجُو الحظ 

 لقد ّسرنا ما جاءنا أمف بشارة          فزالت ىموـ النفس وانشرح الصدرُ 
 لُدْف قيؿ عبد ا  أقبؿ عاديا             يقود أسودًا في الحروب ليا زأرُ 
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 رئيٌس بو سيما الخالفة قد بدْت         وفي وجيو امقباُؿ العزُّ والنصرُ 
 وقادىـُ لمبغي مف شأنو الغدرُ         فصبَح قومًا بالصبيحة اعتدوا  

حيػػػث يصػػػؼ فػػػي ىػػػذه االبيػػػات ىػػػذه الحػػػروب بػػػالفتح حػػػيف تفتحػػػت ابػػػواب السػػػماء     
وفرحت االرض بو واكتسبت ثوبػُا أخضػر , وقػد سػمى الشػاعر ىػذا الفػتح لػيس مػف اجػؿ 
الػديف وحػده وانمػا مػف اجػػؿ نجػد وأيضػا مػف اجػؿ االسػػرة السػعودية الحاكمػة , وىػي أسػػرة 

سػػعود , وينتقػػؿ فػػي ابيػػات اخػػرا مػػف القصػػيدة الػػى وصػػؼ الحػػرب وبخاصػػة اليدويػػة آؿ 
آنػػػذاؾ . وقػػػد روا السػػػيوؼ مػػػف دمػػػائيـ وتػػػرؾ قػػػتالىـ تأكػػػؿ منيػػػا الطيػػػر وغيرىػػػا مػػػف 
الحيوانات المفترسة , ألنيـ قد خرجوا عمى طاعة االماـ ظانيف انػو ضػعيؼ وغيػر قػادر 

فتوحات اسالمية , واف قبائؿ االحساء عمى حفظ األمف . وكانت ىذه الحروب , حروب 
 خارجوف عف الديف ومستحقوف ليذا العقاب .

ونجػػد ابػػف مشػػرؼ فػػي قصػػيدة اخػػرا مادحػػًا محمػػد بػػف فيصػػؿ ويحػػرر لمػػا أحػػرزه مػػف    
نصػػػر عمػػػى قبيمتػػػو عنيػػػزة فػػػي منطقػػػة القصػػػيـ حػػػيف ثػػػاروا عمػػػى الحكػػػـ السػػػعودي الػػػذي 
اسػػتطاع القضػػاء عمػػى ىػػذه الثػػورة وبكػػؿ قسػػاوة , حيػػث قتػػؿ الكثيػػر مػػف أىميػػا مػػف شػػيوخ 

األمير السػعودي بالعناصػر التػي أضػفاىا وشباب وغيرىـ مف الفئات العمرية , لذا يمدح 
 (ٙ)عميو إنو يقوؿ 

 سبحاف مف عقد األمور وحميػػا         وأعز   شرعة أحمد واجميػػػػػػا 
 وقضى عمى فئة عتت مف أمره         بيوانو فأىانيػػػػػػػا وأذليػػػػػػػػا 

 لعًا لياكفرْت بأنعـ ربيػػػػػا فأذاقيػػػػػا         بأس الحروب فال أقوؿ 
 يدعو مخالفًة الى نيج الصدا           فإذا ابى ْشَير السيوؼ وسم يػػا

 فسقى وروا أرضيـ بدمائيـ            قتاُل , وانيميا بذلؾ وعم ييػػػػا
 في كؿِّ ممحمٍة تعيش نسورىا            منيا , وترتاح السباُع محّميػػا

 شى حيطانيا وأظميػػػػػارجفت عنيزة رىبًة مف جيشو           لما غ
وقد نجد فجوة في تاريخ ىذا الصراع لـ نرا فييا ذكر البف مشرؼ وشعره وىي    

ىػ .وىذه تعد الفترة األولى مف عصر ىذا الشعر أي شعر المديح ٖٖٓٔ -ىػ ٜٕٚٔ
 الديني وىي فترة ابف مشرؼ. 
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 ثانيًا : مرحمة شعر محمد بف عبد ا  بف سعد بف عثيميف :
ىي فترة شعر محمد بف عبد ا  بف سعد بػف عثيمػيف الػذي اعتنػى بمتابعػة ىػذه و        

الحػػرب وتسػػجيؿ معاركيػػا ووقائعيػػا مػػف خػػالؿ مديحػػو لألمػػراء السػػعودييف وقػػوادىـ الػػذيف 
ارتبط بيـ في ىػذه الحقبػة مػف ىػذا التػاريخ الطويػؿ . وقػد اىتػدا بشػعر ابػف مشػرؼ فػي 

يف ومفػاخرىـ فػي الحػرب والنصػر واضػفاء توظيؼ العناصر الدينيػة مػف وصػؼ لمسػعودي
 الصفة الدينية عمييـ .

ىػػػ وتينئػػة الممػػؾ ٖٖٔٔولػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ قصػػيدة بائيػػة فػػي فػػتح االحسػػاء سػػنة      
عبد العزيز آؿ سعود , بعد اف طاؿ الصراع بيف قبائؿ ىذه المنطقة والسػعودييف . حػيف 

وانػو يصػور فػتح االحسػاء كمػا ىػػو بػدأ الشػاعر قصػيدتو مقمػدًا مطمػع قصػيدة ابػػي تمػاـ , 
 : (ٚ)فتح عمورية عمى الرغـ مف اختالؼ الزماف والمكاف , إذ يقوؿ 

 العزُّ والمجُد في اليندية القضب                  القى الرسائؿ والتنميؽ لمخطب 
 تقضي المواضي فيمضي حُكميا أمما           أف خالج الشؾُّ رأي الحانقة  امربِ 

 العال إال ندا ووغى                 ىما المعارُج لألسنى مف الرتبِ وليس يبنى  
 ومشعٌؿ أخو عـز يشيعو                          قمٌب حروـٍ إذا ما ىـ  لـ ييبِ 

ـُ الذي كادت غرائمو                    تسمو بو فوؽ ىاـِ النسِر والقطبَ   ذاؾ امما
ليػا , فيصػؼ الممػؾ عبػد العزيػز وكأنػو يحػيط  حيث ينتقؿ الػى وصػؼ المعركػة واالعػداد

 (ٛ)بأعدائو وانو قد اقتحـ ابنيتيـ واسوارىـ مصورًا ذلؾ في ىذه االبيات قائال

 عبد العزيز الذي ذلْت لسطوتو            شوُس الجبابر مف عجـ ومف عربِ 
 ليُث الميوث أخو الييجاء مسعرىا         السيد المنتجُب ابف السادة النجبِ 

 ـٌ ىـ زينُة الدنيا وبيجتيا ,              وىـ ليػػػػػػا عمد ممدودة الطمبِ قو 
 قاد المناقب يكسر الجو  عثيرىا             سماء مػػػػػرتكـ مف نقع مرتكب 
 حتى اذا وردت ماء الصراة وقد           صارت لواحؽ اقرب مف السغب 

 لييا ولو جثينًا عمى الركب قاؿ النزاؿ لنا في الحرب شنشنو          تمشي ا
 فسار مف نفسو في جحفؿ حرد            وسار مف جيشو في عسكر لجب 
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وىي األبيات نفسيا التي أضفاىا ابي تماـ عمى ممدوحة , والتي خص بيا العثيميف     
ممدوحػػة وىػػو الممػػؾ عبػػد العزيػػز . واف الممػػؾ قػػد جعػػؿ السػػيؼ والػػديف حكمػػًا بػػيف النػػاس 

 ج عميو .ودواء لمف يخر 
 (ٜ)وقد أسس لذلؾ في ىذا البيت قائاًل :  

 واعقد مف ا  عزمًا لمجياد فقد               أوتيت نصرًا عزيرًا فاستقـ وثب
أي انو ىنا يقوؿ لو احكـ الجزيرة باسـ الديف والسيؼ لتثبت حكمؾ ىنػاؾ , وقػد تػابع    

العيثميف عبد العزيز في حروبو سواء في االحساء او غيرىا مف مناطؽ االضطراب فػي 
داخػػؿ الجزيػػرة العربيػػة وخارجيػػا وقػػد صػػور لػػذلؾ فػػي قصػػيدة اسػػميا )بػػيف العمػػى والقنػػا( 

ىػ . حيث قمد العثيميف ٜٖٖٔيمت في وقعة الكويت سنة وىي مف افضؿ قصائده التي ق
المتنبي وقد استعار لذلؾ الكنى مف المعاني التي تطرؽ الييا المتنبي وحتى انو يسػتعير 
اغمػػػب عبػػػارات المتنبػػػي وجممػػػة كاممػػػة . وقػػػد بػػػدأ القصػػػيدة يمػػػدح عبػػػد العزيػػػز واضػػػفاء 

عمػػػى تمقيبػػػو بإمػػػاـ  الصػػػفات عميػػػو مػػػف الشػػػجاعة والكػػػـر والقػػػوة والػػػبطش . وقػػػد حػػػرص
المسمميف . وىي صفات تؤىمو ليكوف اماـ المسمميف وىػي مػف الصػفات االسػالمية التػي 
اطمقت عمى ابي بكر في حروب الردة وىذا الشػيء نفسػو عنػد ابػف مشػرؼ , أي مسػوغًا 

 (ٓٔ)لو اراقو دماء المسمميف بيذا المعنى . وقد عبر فييا عف رأي معارضيو كما يقوؿ : 

 ز الذي لـ تبُد طالعًة         شمس عمى مثمو يومًا ولـ تجبْ عبد العزي
 ما قمتُو قطرٌة مف بحػػػػػِر ّىمتو        ىييات ُيحصي ثناه النظـُ الخطبْ 
 مف األولى جّددوا لمناس دينيـُ         بالوحي تعِضدُه اليندية القضبْ 

 تضطربْ  قفوا أبا بكر الصديؽ وما وىنوا       لما دعا الناس واالىواء
 فرّدىـ بالقنا مف حيث ما خرقوا       وقاؿ : أدوا الذي في شرعنا يجبْ 
 وانت حيف ال بدو وال حضٌر           إال ليـ نحو مػػػػػػػػا يردييـ خبب

ونجده قػد اتخػذ مػف التقاليػد العربيػة التػي كانػت يتبعيػا أىػؿ امحسػاء , والتػي تنفػر       
الوىابيػة طريقػًا الػى إضػفاء المرتػديف عمػى ىػؤالء القػوـ منيا وتحرميا الدعوة امصالحية 

وارد مف خالليا تبرير ىػذه الحػروب الطاحنػة وغيػر المسػوغة . واف عبػد العزيػز ىػو ابػو 
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بكر بحد ذاتو في حروب الردة ويسوغ حروبيـ وطموحاتيـ السياسية وىو العامػؿ الػديني 
 (ٔٔ), إذ يقوؿ : 

 أا ليـ نحو مػػػػػػا يردييـ خبب  وانتـ حيف ال بدو وال حضر          
 ىذا يطوؼ برب القبر ينديو            يرجو النجاة اذا ما اشتدت الكرب 

 وذا يعطؿ آيات الصفات وذا            مغرا بتحريؼ ما جاءت بو الكتب 
 قمتـ مقامًا يؤود القائميف بو              وقػػػد رمتكـ بقوس البغضة العرب 

 حمف ينصره         جنُد افمو بيـ , لػػػػػػػػػو قمموا الغمب لكف مف ينصر الر 
 رددتموىـ الى الديف القديـ وىو          مف قبمكـ عف طريؽ المصطفى نكب

وعمػػى ىػػذا النحػػو تسػػير قصػػائده التػػي تعػػرض لممعػػارؾ الحربيػػة التػػي خاضػػيا ابػػف       
حاميػػػػًا ل سػػػػالـ  سػػػػعود وىػػػػو مػػػػديح األميػػػػر السػػػػعودي بتمػػػػؾ الصػػػػفات التػػػػي تجعػػػػؿ منػػػػو

والمسػػػمميف وىجػػػاء أعدائػػػو وكأنػػػو يريػػػد اف يعتػػػذر لمنػػػاس عػػػف ىػػػذه القػػػوة التػػػي واجػػػو بيػػػا 
السعوديوف الخارجيف عمػييـ . وتسػويأ أطمػاعيـ السياسػية دينيػًا . وىػذا مػا نػراه فػي فػتح 

 (ٕٔ)حائؿ ومدينة ابيا ومكة ووقعة السبمة ىذه األبيات: 

 اقمتـ ميؿ نيج محمد                     وقد كاد يعفوا او يبيُد وييـر  الستـ
 سياتي قتيؿ الطؼ في الحشر شاىدًا          بيذا وحجر المقاـ وزمـز 

 غداة كسوتيـ كعبة ا  واعتمى                بأبطحيا الديف القويـ المعظـ 
 لى الشرؾ اال وىي تمحى وتيدـ ولـ يبؽ فييا قبٌة او ذريعٌة                    ا

 فال مجد اال خشية ا  والتقى               وال فخر اال الشرع فيو المقدـ 
 ليينيؾ يا عبد العزيز بف فيصي          مغانـ تدعى وىي في االمر فنعـ 

 إذا شؽ أمر المسمميف فصمؾ              فأنت لو الموت الزؤاـ المحتـ
 (ٖٔ)وفي فتح المدينة لو قصيدة يقوؿ فييا : 

 سفر الزماف بغرة المستنير                وكسي شابًا بعد ذاؾ المكسر 
 بقنوح مؤتمف االلو لدينو                  ممؾ تسمسؿ مف كريـ العنصر 

 ليت الذي سكف الثرا ممف مضى       مف اىؿ بدٍر والبقيع المنور 
 ينة والتي         ييوي الييا كؿ اشعث اعثرنظروا صنيعؾ في المد
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 كي يشيدوا اف الفضائؿ قسمت             بالفضؿ بيف مقدـ ومؤخر 
 ويسرىـ إحياؤؾ الشرع الذي              قد كاف قبمؾ مثؿ روح مغرغر

 عيدت لمممؾ العزيز تفاؤاًل                 والفأؿ عف شفيع المحشر
 (ٗٔ)لسيمة يقوؿ : وفي تينئة بنصره في وقعة ا

 ابى ا  اال اف تكوف لؾ العقبى         ستممؾ شرؽ االرض بالميو الغربا 
 اراد بؾ االعداد ما ا  دافع            كفاكـ لما رضيت بو ربا

 ارادوا شقاؽ المسمميف شقاوة           فصب  ربي عمى اىمو صبا
 ا سيفًا فكانوا بو خدباىـ اضرموا نارًا فكانوا وقودىا         وىـ جردو 

 دعاىـ الى االمر الرشيد اماميـ           وقاؿ ىمموا لمكتاب ولمعتبى 
 فمما ابوا اال الشقاؽ واصبحوا              عمى شيعة االسالـ في زعميـ البا

 اماـ اليدا اف العدو اذ رأا          لو فرصة في الدىر بنزوليا وثبًا 
فنية , فكؿ ما فييا مف تمؾ المعاني التقريرية التي تضفى وليس ليذه النصوص قيمة    

عمى ىذه الحروب صبغة اسالمية . وتصؼ القائموف بيػا بيػذه العناصػر الدينيػة , ومػف 
حروبيـ فتوحات , وىي تخمو مف اي جماؿ فني وتفتقػر الػى عناصػر التصػوير الشػعري 

مػؾ القصػائد التػي قاليػا الذي ىو قواـ كؿ شعر جيد , وحتػى فػي قصػائده ال ترتقػي الػى ت
المتنبي في مدح سيؼ الدولػة الحمػداني , وىػذا الضػعؼ الفنػي ىػو مػف الصػفات الغالبػة 

 عمى حركة الشعر التقميدي في الخميج العربي في ىذه المرحمة المبكرة .
وكما مدح العثمييف االمراء السعودييف مدح كذلؾ آؿ ثاني فػي قطػر ومنيػا فػي ذلػؾ     

وىػػي قصػػيدة قاليػػا فػػي مػػدح الشػػيخ عبػػد ا  بػػف قاسػػـ آؿ ثػػاني حػػاكـ  قصػػيدتو )الفائيػػة(
 (٘ٔ)قطر . وقد بدأىا بمقدمة غزلية  , فقاؿ متغزاًل فييا بفتاة تسمى )مية( إذ يقوؿ 

 وقفُت عمى داٍر لمية غيرت             معالميا ىوج الرياح النواسؼ
 سمكو مترادؼفاسبمت العيناف  دمعًا كأنو            جماف , وىي مف 

 اسائميا عف فرط ما بي وانني          بعجمة احجار الديار لعارؼ 
 لعيدي بيا بيض او انيس كالدمى         غرائر عما ال يمؿ صوادي 

 اذا ما سميف اال تحمي تمايمت            عضونا لنقا مالت بيف الروادؼ
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 مف الباف وراؼوفييف مقالؽ الوشاح كأنيا              قضيب اذا ما ست 
 اال ليت شعري ايف مني فرارىا         وقد حالت الصماف دوني وواصؼ 

وعمى ىذه الشاكمة يصؼ الشاعر وما يعانيو مف الحزف  وااللـ , حيثما وقػؼ بػديار     
صػػاحبتو بعػػد اف غيػػرت االيػػاـ معالميػػا , وىػػو يجػػد فػػي ىػػذا الطمػػؿ بمػػا يػػذكره بالماضػػي 

ذي ال يسػػتطيع اف يسػػتعيده , لػػذا فقػػد وجػػد فػػي غزلػػو نغمػػُا الػػذي يعيشػػو ثػػـ انقضػػى . والػػ
يعكػػس احساسػػو   , ويصػػؼ االطػػالؿ والشػػيب وىػػو بػػذلؾ الشػػيء يقػػدـ لمػػديح اميػػره , إذ 

 (ٙٔ)يقوؿ : 

 يا ليؿ سادوا مػػػػػػف بمييـ ومف نأا              كيوؼ حصينات اذا اضطر خائؼ   
 اذا استحكمت  غير السنيف الجواحؼ                ربيع لقػػػػػػػػػػواـ جفتيـ بالدىػػػػػػػػـ

 يعولونيـ فضاًل وال جير بينيـ                     وال نسب بػػػػػػػػػػدينيـ او تعػػػػارؼ 
 اوالؾ بنو خير لو اف اردتو                    واف كاف شرًا فاألسود الػػػػػػػزوالؼ 

 ولقػػػػػػػػػاه فوزًا يوـ تتبمى الصحائؼ      سقى ا  قبرًا حمة سيب رحمو           
 لقد باف محموُد النقيبة لـ يكف                 بطائش لب والسيوؼ رواعػػػػػػػػػػػؼ 

وىػػو مسترسػػؿ فػػي مػػديح امػػراء الخمػػيج مػػف السػػعودييف والقطػػرييف وكػػذلؾ البحػػرينييف     
ح فييػا الشػيخ محمػد بػف عمى النمط نفسو الذي سار عميو آنؼ الػذكر . ولػو قصػيدة يمػد

عيسػػى آؿ خميفػػة , نموذجػػًا يشػػخص فيػػو ىػػذا  الػػنمط الميػػـ مػػف شػػعره مػػف التقميػػد الفنػػي 
الذي وضعتو القصيدة الجاىمية في شػعر الجزيػرة العربيػة اذ يبػدأ قصػيدتو بػالغزؿ ويػذكر 
جميع المعاني مف اليجر والفراؽ والشعور باالسػى واصػفًا ناقتػو بػالقوة والشػدة عمػى نمػط 

مرئ القيس في وصؼ فرسو بانػو مكػر ومفػر ومػدبر وكانػو جممػود مػف صػخر خػر مػف ا
 (ٚٔ)اعالي الجباؿ . وكذلؾ شوقو لمممدوحة وتقريب المسافات قائاًل: 
 ضمآف اف الغراـ طويؿ              اذا شطحت دار وباف خميؿ 

 اقوؿ لنفسي حيف جد بيا االسى          نييتؾ عف ذا والفراؽ حموؿ  
 النفس تسموىـ وال الوجد مقصر              وال الصبر مذ باف الخميط جميؿ فال 

 وقد زعموا اف الشقاء مف الجوا                 دموع مرتحا زفرة وعويؿ 
 فما باؿ جفني ال يجؼ وعبرتي                  داركًا ولـ يبرد يدؾ غميؿ
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تػػػردد فػػػي قصػػػائده التػػػي نظميػػػا فػػػي يتضػػػح مػػػف ىػػػذه االبيػػػات ىػػػذا الػػػنغـ الحػػػزيف الػػػذي ي
 ممدوحية ويجزؿ عمييـ ىذه الصفات مف الكـر والجاه والرفعة .

 المبحث الثاني
 ظاىرة المديح السياسي في الشعر الخميجي المعاصر

اتخػػذ السػػعوديوف مػػف عنصػػر الػػديف نموذجػػًا لتوطيػػد اركػػاف دولػػتيـ وبسػػط  نفػػوذىـ      
حيث ظؿ الشعراء في ىذه الفترة يعرفونيا بالفتوحات . وكاف ابرز رواد ىذه الفترة محمػد 
بػػف عبػػد الوىػػاب وكمػػا سػػميت فترتػػو بػػالفترة الوىابيػػة سػػاعدت فػػي توطيػػد اركػػاف دولػػة نػػي 

 ء كؿ المذاىب الموجودة في عصرىـ .سعود ومذىبيـ المنشور ازا
اما الفتػرة الثانيػة مػف حكميػـ فقػد كانػت فتػرة توطيػد سياسػتيـ المعروفػة بضػرب القػوي    

والضعيؼ لخمؽ جو مف الرعب بيف القبائؿ المعادية والحد مف نفوذىا او القضػاء عمييػا 
قد عالج ىذه الفترة قضاءًا مبرمًا وىذه سميت بالفترة السياسية او فترة تثبيت سياستيـ , و 

او سجؿ احداثيا شعريًا ىو  الشػاعر خالػد الفػرج حيػث قمػد فػي ذلػؾ شػعراء بنػي العبػاس 
ودورىـ في مدح الخمفية واغداؽ الصفات الدينية والسياسية معًا عميو بوصفو زعيـ األمة 
امسػػالمية وتمثػػؿ ذلػػؾ عنػػده فػػي مػػدح عبػػد العزيػػز بػػف سػػعود ووصػػفو بالسياسػػي والبطػػؿ 

ي الموحػػد والمخمػػص . ولػػذا نجػػد اف خػػاؿ الفػػرج فػػي حياتػػو االجتماعيػػة والثقافيػػة  امسػػالم
كػػاف منػػتقاًل بػػيف بػػالده الكويػػت والينػػد والبحػػريف والسػػعودية محػػاواًل او يوطػػد عالقاتػػو مػػع 
زعماء ىؤالء الدوؿ ويصبح زعػيميـ الشػعري الوحيػد ويسػجؿ اغمػب األحػداث التػي دارت 

ًا يشوبو المديح ال القصد منو الكسب وانما ىو دفاعػو عػف فييا شعرًا يحمؿ طابعًا سياسي
األمػػة العربيػػة ومعاداتػػو لالسػػتعمار االنكميػػزي والفرنسػػي والػػدوؿ األجنبيػػة كافػػة . لػػذا فيػػو 
ييدؼ مف ذلػؾ بعػث حاضػر األمػة ومسػتقبميا سياسػيًا وفكريػًا وىػو يػرا فػي عبػد العزيػز 

الػػد الفػػرج بػػثالث مراحػػؿ عنػػى فييػػا بػػف سػػعود قائػػدًا وبطػػاُل لػػو , ولػػذلؾ فقػػد مػػر شػػعر خ
 بالمديح او تحوؿ بالمديح الى شعر سياسي وقومي ستكوف مادة البحث .

لػػذا فقػػد قسػػمنا بحثنػػا ىػػذا الػػى مقدمػػة درسػػت فحػػوا الموضػػوع ووضػػع خالػػد الفػػرج       
االجتماعي والسياسي وثالثة عناويف االوؿ الفترة التي ىاجر فييا الى بالد اليند واستقر 

والحصػػيمة الشػػعرية التػػي قاليػػا ىنػػاؾ وحتػػى قدومػػو تاركػػًا الينػػد الػػى البحػػريف , وىػػي فييػػا 
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مرحمػػة التأسػػيس ليػػذه الفتػػرة الشػػعرية وقصػػائده التػػي قػػاؿ فييػػا , وامػػا الثػػاني فيػػو مرحمػػة 
اسػػػتقراره فػػػي البحػػػريف واتصػػػالو بأميرىػػػا ومعاداتػػػو لالسػػػتعمار البريطػػػاني . وكػػػاف معظػػػـ 

سػػتعمار البريطػػاني وعمميػػة الػػتخمص منػػو بشػػتى السػػبؿ , ممػػا شػػعره فييػػا منصػػبًا عمػػى اال
اضػػطره فػػي النيايػػة لمرجػػوع لمكويػػت والمكػػوث فييػػا فتػػرة مػػف حياتػػو . وتػػتمخص المرحمػػة 
الثالثة باتصالو بالسعودييف , واالستقرار في منطقػة امحسػاء ومعايشػة حػروبيـ وتسػجيؿ 

مػػػص بحثنػػػا الػػػى تسػػػجيؿ ىػػػذه انجػػازاتيـ فػػػي القضػػػاء عمػػػى امػػػراء ىػػػذه المنطقػػة . ولػػػذا خ
األحػػداث مػػع االستشػػياد بقصػػائد ديوانػػو مػػع التحميػػؿ ليػػذه القصػػائد بقيػػة اطػػالع المتمقػػي 

 عمى فحواىا 
 فترة سفره مف الكويت الى اليند  -اواًل :
تمتد ىذه الفترة في تواجده في اليند وىي فترة الدراسة وتكويف مطبعة ىناؾ , وتميػز     

بكونػػو معاديػػًا لالسػػتعمار البريطػػاني القػػائـ فػػي الينػػد وفػػي دوؿ الخمػػيج العربػػي . لػػذا فقػػد 
قػػاؿ قصػػػيدة فػػي الػػػزعيـ الينػػدي غانػػػدي يصػػؼ فييػػػا جيػػاده ضػػػد االسػػتعمار البريطػػػاني 

يػػؿ االسػػتقالؿ والػػتخمص مػػف العبوديػػة والػػرؽ .وقػػد نمحػػظ فػػي وكفػػاح الشػػعوب مػػف اجػػؿ ن
ىذه القصيدة اف الشاعر خالد الفرج وضؼ فييا مجموعة مػف الصػفات الوطنيػة والدينيػة 

 :( ٛٔ)سار عمييا في مديحو عامة إذ يقوؿ فييا 
 قطعة مف نسيج قطف خاـ               خشف حوؿ ىيكؿ مػػػػػف عظاـ    

 مات"              موجودًا كما صوره في األوىاـ  ثـ رأس , رأس "السير
 أذف قد أعارىا الفيؿ إياىػػػػا               وأنؼ مػػػػػػػػف األنوؼ الضخاـ

 وعيوف كمف خمؼ الػػزجاج               نافذات عاش منذ الفػػػػػػى عػػػاـ 
 ػػػػػزحاـىذه الصورة التي تماْل الكوف              ضجيجًا محػػػػػاطة بالػ

 ىزت اليند بالمحيط بيماليا                ومػػػا بينيا مػػػػػػػػػف االقػػػػػػػواـ 
 وحدت حوليا المالييف ممف               خمقػػػػوا وسط بػػػػػػػػؤرة االنقساـ 

لقػد وصػؼ الشػاعر خالػد الفػػرج الػزعيـ الينػدي غانػدي وصػػفًا جسػديًا كػاماًل ال يخمػو مػػف 
حػد الينػد والواليػات الينديػة قاطبػة , لػيس بقػوة السػالح وانمػا بوحػدة الجػوع وصفو بطػاًل و 
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والزىػػػد والقناعػػػة التػػػي ىػػػي اسػػػاس صػػػمود الشػػػعوب المكافحػػػة لنيػػػؿ اسػػػتقالليا وكرامتيػػػا 
 وعيشيا الرغيد .

وبعد انتقالو الػى البحػريف تاركػًا بػالد الينػد فقػد اسػتقر بػو المطػاؼ ىنػاؾ وكانػت لػو      
نما ماؿ ىنا الى محاربة االسػتعمار عالقة وطيدة بأم يرىا الشيخ عيسى لكنو لـ يمدحو وا 

البريطاني ثانيًا بنفسو عػف المػديح وانمػا كػاف يسػجؿ ذلػؾ عػف طريػؽ مقػاالت يكتبيػا فػي 
الصػػػػحؼ التػػػػي تصػػػػدر آنػػػػذاؾ . وكمػػػػا انػػػػو كػػػػاف يميػػػػؿ الػػػػى متابعػػػػة األحػػػػداث العربيػػػػة 

 :(ٜٔ)ايضاً 
عنػواف )أنػا شػاعر ( أحػداث األمػة العربيػة التػي فيو يعالج في قصػيدتو التػي تحػت      

آلت مف واقع الييا مف واقع ممزؽ وجيػؿ وظػالـ مػدحًا حاليػا القػديـ وراثيػًا حاليػا الجديػد 
 :(ٕٓ)مف واقع مريرًا داعيًا ل صالح فيقوؿ

 انا شاعر لكف ببؤس بالدي           افؤادكـ يا قـو مثؿ فؤادي 
 يا قوـ ىؿ مف ناظر فاريو ما         فييا وىؿ مف سامع فانادي 

 زعماؤنا متخاذلوف لجيميـ           والكؿ لمثاني مف األضداد 
 والعالموف حديثيـ بعموميـ           وصؼ المأكؿ مف لذيذ الزاد 
 قد قاموا روح اليدا بسالحيـ        يرموف ذا االصالح باملحاد 

 فينا عمو               وقفت لنا سدًا مف االسداد  والعمـ كؿ العمـ
 فالمصمحوف خوارج مف دينيـ             والجاىموف مصابيح امرشاد

 حتى نرا األحفاد كاألجداد  بالعمـ نقدر اف نعيد تراثنا  
 واالتحاد ىو األساس وانو                   كالخنصر المبدوء بالتعداد 

األمػػة وزعماؤىػػا مػػف تخػػاذؿ وىػػو اف وجيػػؿ , ويػػدعو الػػػى  فيػػو ىنػػا يصػػؼ حػػاؿ      
امصالح والتغيير وترؾ األمور لمجيؿ الجديد يبني صرح األمة ويعمو فييا الػى مصػاؼ 
األمػػـ األخػػرا . فيػػو يصػػؼ وحػػػػدة األمػػة وافػػة االسػػتعمار التػػي سػػيطر عمػػػػى مقػػػػػػدراتيا 

 :(ٕٔ)ميػػػػػا )الرجاء بعد اليأس(وكيفية الحفػػػاظ عػػػػػمييا إذ يقوؿ فػػػي قصيدة اس
 ال مجد اال بالعمـو ونشرىا                في الشعب حتى ترتقي طبقاتو 

 فانيض لبث العمـ فيو دواؤه              وبمثؿ شعرؾ فمتكف دعواتو
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 ىؿ في الجزيرة غير شعب واحد         قد ُمزقت بيد العدا وحداتو 
 وعميو تجمع نفسيا اشتاتو     مف لي )يسمرؾ( يضـ صفوتو       

 فيعيد مف ىذا الممالؾ وحده             والعمـ تخفؽ فوقيا راياتو  
 شعب بنو )قحطاف( ركف اساسو          وبنو )نزار( في العمى شرفاتو 

 بدر لو ىاالتو : احقافو                       وخميجو وفراتو وسراتو 
فيػػػو ىنػػػا يتطمػػػع الػػػى الدولػػػة الموحػػػدة دولػػػة العػػػرب جميعػػػًا ويػػػرا فػػػي الممػػػؾ عبػػػد        

العزيػػز بػػف سػػعود الموحػػد ليػػذه األمػػة مػػف خػػالؿ انتصػػاراتو فػػي امحسػػاء ونجػػراف وغيرىػػا 
 مف المدف في الجزيرة العربية . ذلؾ بالنموذج والنواة األولى لمتوحيد .

 ثانيًا : مرحمة ما بعد البحريف :
وفي الجزء الثاني مػف حياتػو نجػده ينتقػؿ فيػو بأشػعاره الػى السياسػة  الوطنيػة عمنيػة      

 :(ٕٕ)وىي الفترة التي خرج فييا مف امارة البحريف بسبب مضايقة االنكميز لو وكرىو ليـ
 يستجع الغرب قواه لكي                    يستعبد العالـ في صولتو  

 وقػػػػػرب النائي بسيارتو           فطوؽ االرض بقضبانو           
 طبؽ سطح البحر اسطولو                  وامتمؾ القعر بغواصتو
 وذلؿ الػػػػػػػػػػريح بطيارة                  واستنزؿ االعصـ مف قستو

 وغاص في العمـ واسراره                  فاستخرج المكتـو في فكرتو 
 وساكنو االقطار في سخريتو                 مصالح العالـ مػػػػػػف نيبو  

 ايف يفر الشرؽ مف بطشتو                 وكيؼ ينجى النفس مف ربقتو
 

ولػػػو فػػػي مقطوعػػػة أخػػػرا مػػػف القصػػػيدة إشػػػارة الػػػى مػػػا مػػػر بػػػو البحػػػريف مػػػف تسػػػمط     
لالستعمار البريطاني وما فعمو المعتمػد البريطػاني فييػا مػف ظمػـ لمحريػات وكبػت لشػعبيا 

 :(ٖٕ)وره خالد الفرج قائالً ص
 فقد قضى ا  عمى )مسقط(              واسقط )السيد( مف ذروتو 
 وىذه )البحريف (مغمولة                 يقودىا الغرب الى حفرتو 

 يخنقيا الغربي مف كفيا                  وباسميا يستر مف سوأتو 
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 الكؿ بشخصيتومسيطر في كؿ اعماليا                   يندمج 
 يظمـ باسـ العدؿ سكانيا                  يسوميا الخسؼ بوحشيتو 

 فحسبنا االسالـ مف جامع                    ونحف مف يعرب في دوحتو 
 ال تساؿ االخر عف مذىب                   في دينو واسالو عف امتو 

 يـ الى رحمتو يحمي كياف القوـ اجماعيـ                  اواًل فأرسم
ونمحظ في نياية ىذه المقطوعػة تأكيػد عمػى وحػدة العػرب بمختمػؼ المػذاىب دوف        

تفريػػؽ بػػيف احػػد مػػنيـ . واف القػػوة والجماعػػة ىػػي اليػػدؼ مػػف التوحػػد لصػػد ىػػذه اليجمػػة 
الشرسػة عمػػى امسػالـ والمسػػمموف جمػػاء . ومػف ىنػػا نجػد اف خالػػد الفػػرج فػي سػػموكو ىػػذا 

 اضفى عميو سمة الديف والوحدة امسالمية .المنيج في شعره قد 
ولػػو فػػي مقطوعػػة اخػػرا مػػف القصػػيدة نفسػػيا مفاضػػمة بػػيف الغػػرب والشػػرؽ وتطػػوره      

حػػيف وضػػػع الغػػرب فػػػي اليمػػيف والشػػػرؽ فػػي اليسػػػار , حيػػث اوضػػػح اف الموازنػػة خاسػػػرة 
 :(ٕٗ)وغير منصفة إذ يقوؿ فييا

 اطمس  ىات الخريطة ىاتيػػػػا              البؿ دماغؾ
 شبو الجزيرة والػػػػعرا             ؽ وسوريا والمقدس 
 قد عػػػػػددت الوانيػػػػا              ولكؿ قطر لػػػػػػونو 

 شعب تقاسمو المطا              مع كيؼ يمكف صونو 
 ماذا ستكتب عف بالدؾ           غير مػػػػػػا ىو ميئس
 اف قمت حقًا فالفضيحة            والفضيحة تغضب 
 او قمت غير الحؽ عنيا           قيؿ انؾ تكػػػػػػػػػذب

 
ونمحػػظ ىنػػا اف خالػػد الفػػرج فػػي شػػعره السياسػػي قػػد رأس اساسػػًا لمشػػعراء مػػف بعػػده فػػي    

معالجػػػة قضػػػايا االمػػػة العربيػػػة والتأكيػػػد عمػػػى ذاتيػػػا وعزىػػػا . ال مػػػف  الرجػػػوع لمماضػػػي 
السحيؽ وانما بعثو مف جديد . وىذا ال يكوف عمى حد وصفو اال بوجود ذو كفاءة عاليػة 

 قادريف عمى ىذا العمؿ .
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ويصػػػػؼ خالػػػػػد الفػػػػػرج فػػػػػي مقطوعػػػػػة مػػػػػف قصػػػػػيدة )الشػػػػػرؽ والغػػػػػرب( السػػػػػخرية مػػػػػف     
المؤسسػػات التػػي اقاميػػا االسػػتعمار لتػػرويض الشػػعوب العربيػػة األخػػرا مػػف العػػالـ شػػارحًا 

 : (ٕ٘)مف خالليا دوافع الغرب في بسط النفوذ اذ يقوؿ 
 ؾ الميثاؽيا سمـ ىؿ لؾ في الوجود حقيقة                 حتى يسكػػػػػر بػػػاسم 

 با  قؿ لي ايف كنت مػػذ اعتدا                  قابيؿ حيف جرا الدـ الميراؽ !؟
 كـ الؼ عاـ انت فييا مختٍؼ                     والقتؿ جاِر والدمػػػػاء تراؽ 
 اتػػػػػراؾ كنت نفسية مخبؤة                      حينت كما قد حينت االعالؽ

 صحب )أدما(            فبقيت حتى ىوا وكاف فراؽ اـ كنت في الفردوس ت
ولخالػػػد الفػػػرج مواقػػػؼ فػػػي شػػػعره تجمػػػع بػػػيف السػػػخرية والػػػتيكـ مػػػف ميثػػػاؽ السػػػالـ      

 :(ٕٙ)المسماة ميثاؽ األطمسي وعف وضع الدوؿ المجتمعة واصفًا ذلؾ بقولو
 ػػػالو اعتاؽ ويؿ ألىؿ الشرؽ إف لػػػػػػـ ينيضوا             مػػػػػػػف ذؿ رؽ مػػػػ

 يا شرؽ : مػػالؾ ىػػػػػػادئ مستسمـ              لعػػػػػواطؼ اودا بيا االخػػالؽ 
 قد سيطروا لمورا حبرًا عمى ورؽ             فيو الجوامع اال الصدؽ والشرؼ 
 فيو التحرر اال مػػػػػف مظػػػػػػالميـ              والعدؿ لكف عف المفيـو ويختمؼ 

 تصاف حقوؽ المرء كاممة               وىـ يميموف مػػف اخواننا قذفػػػػوا قالػػػػػوا 
 جاء الييود وبأعماؿ مخػػػػػػػالفة                 لمعقؿ فييا ابػػػػػػادوه ومػػػا نسفوا 
 واسسوا دولػػػػػػة بالظمـ قػػػػائمة                 بيا الػػػػػذي وقع الميثاؽ معترؼ 

حػدث عمػى اقامػة دولػة الييػود فػي فمسػطيف والحػؽ العربػي المغتصػب مػف فيو ىنا يت    
قبؿ الييود , الذي جرا بفعؿ بريطانيا وما جمب عمػى الفمسػطينييف مػف الػويالت والبثػور 
, ولحد االف وىو يمح عمى العرب بالتوحد واالنصيار في دولة واحدة قادرة عمى محاربة 

 ىذه الدولة المقيطة .
ايضػػػًا مػػػف الجامعػػػة العربيػػػة وعمميػػػة اليػػػزؿ الػػػذي تمػػػر بػػػو . وىػػػي ونمحػػػظ لػػػو موقػػػؼ    

عطػػػاءىـ مكانتػػػو المرموقػػػة بػػػيف دوؿ العػػػالـ  عػػػاجزة عػػػف الحفػػػاظ عمػػػى حقػػػوؽ العربػػػي وا 
 :(ٕٚ)والمحافظة عمى اليدؼ الذي مف اجمو قائالً 
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 عقدت اجتماعؾ يا جامعة             فيؿ انت مبصرٌة سامعة 
 فإف األعادي بنا طامعة           سئمنا الكالـ فيؿ مف فعاؿ  

 كفػػػػػػانا احاديث ال تنتيي            كفانا وعودكـ المائعة
 كفػػػػانا خنوع وىػػػػا انتـ             مالييف في رقعة واسعة

 فبا  قػػػػؿ لػػػي ما تضعو            ف وكيد االعادي بنا محدؽ 
 وىذه الييود بطوؿ الحدو             د ليدنتكـ دائمًا تخرؽ 

ومػػف ىنػػا نجػػد اف لخالػػد الفػػرج مواقػػؼ  متعػػددة أزاء االحػػداث التػػي تحػػدث فػػي الػػوطف  
العربػػي وىػػي سياسػػية واجتماعيػػة ودينيػػة معبػػرًا عػػف رايػػو وراي الجمػػاىير العربيػػة مشػػددًا 

العػػػرب فػػػي وحػػػدة واحػػػدة عػػػف كػػػؿ عمػػػى الوحػػػدة واالنسػػػجاـ العربػػػي سػػػاعيًا بػػػذلؾ لجمػػػع 
 المؤثرات التي تعصؼ بيا.

 ثالثًا : رحمتو مع الممؾ عبد العزيز آؿ سعود 
بػػدأت ىػػذه الرحمػػة عنػػدما طػػرد الشػػاعر خالػػد الفػػرج مػػف البحػػريف عمػػى اثػػر مواقفػػو مػػف    

البريطانييف وبخاصػة الحػاكـ البريطػاني لمبحػريف آنػذاؾ بسػبب مواقفػو الوطنيػة , ودعوتػو 
في أشعاره الى التخمص مف االستعمار والتبعية , حيف شارؾ في مػدح أميرىػا خميفػة بػف 

جو البريطانييف والتخمص منيـ . وىذا مف جانب والجانب عيسى وحدثو عمى الوقوؼ بو 
االخر اف الشاعر خالد الفرج كاف يحمؿ األفكار نفسيا التي يحمميا ممػؾ السػعودية عبػد 
العزيز بف سعود مف حيػث التوجػو الػديني والسياسػي باعتبػاره موحػد األمػة العربيػة ممػثاًل 

وحيػػدىا فيػػو فػػي نظػػره بطػػاًل فػػي الجزيػػرة العربيػػة ومػػا خاضػػو مػػف حػػروب أسػػيمت فػػي ت
قوميػػػًا يسػػػعى لتوحيػػػد األمػػػة امسػػػالمية والعربيػػػة . واف السػػػعودية تخمػػػو مػػػف االسػػػتعمار 

 : (ٕٛ)البريطاني , مما جعمو يتصؿ بالممؾ ويحمؿ لو افكار المطابقة ألفكاره 
فيػػو فػػي قصػػيدتو لػػو يػػدعو الممػػؾ عبػػد العزيػػز بػػف سػػعود الػػى ىػػذا الشػػيء اي توحيػػد    

 (ٜٕ)يا )النفير النفير( التي مطمعيا:سالمية ويشحذ ىمتو وعزمو في قصيدة اسماألمة ام

 لمقامؾ التعظيـ والتبجيؿ                          ولشخصؾ التكريـ والتفضيؿ
 نصر مف ا  العمي مؤيد                         بالرعب رفرؼ فوقو جبريؿ 

 والغي اذ كادت بناه تطوؿ      فتح مبيف فيصؿ بيف اليدا                



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
17 

 فاقمت ل سالـ سور حماية                    لمعالـ مف قبؿ ىف طموع 
 واىبت بالقـو النياـ فبادروا                   وكأنما ليـ الجياد مقيؿ 

 فجمعت بامسالـ كؿ فموليـ                    فكأنيـ باالجتماع   قبيؿ 
 المرتضى              مف ل مامة  وارث وسميؿ وىو االماـ ابف االماـ

فيػػو ىنػػا يضػػفي عمػػى ممدوحػػة صػػفة االمػػاـ المقػػدس المفتػػرض الطاعػػة الػػذي ورث     
ىػػػذه االمامػػػة عػػػف الخمفػػػاء المػػػذيف جػػػاءوا بعػػػد النبػػػي )ص(. ويػػػدعوا لمجيػػػاد العػػػاـ او مػػػا 

خالد الفرج بعبد  يسمى النفير لتوحيد االمة والقضاء عمى اعدائو . ومف ىنا بدأت عالقة
 العزيز بف سعود .

لذا نجد قد ترؾ لنا مجموعتاف شػعريتاف فػي ىػذه الجوانػب وىمػا )الممحمػة الذىبيػة( و    
)احسػػف القصػػص(وىما قػػد جمػػع فييمػػا تػػاريخ اسػػرة آؿ سػػعود االجتمػػاعي والػػديني واىػػـ 

نػا نجػده . ومػف ى (ٖٓ)الوقائع الحربيػة التػي خاضػوىا حتػى اخضػعوا ليػـ الجزيػرة العربيػة 
انػػو قػػد قػػرف السػػيرة بسػػيرة الرسػػوؿ االعظػػـ)ص( عمػػى حػػد وصػػفو ليػػا . أي لقػػائيـ بػػزعيـ 
الحركة االصالحية محمد بف عبد الوىاب بنفس الحماسة التي كانت بيف الرسػوؿ )ص( 

 (ٖٔ)واالنصار في المدينة . إذ يقوؿ في احدا قصائده واصفًا ىذه الصمة : 
 وفي ذكرؾ التاريخ يممى ويكتبُ              إلى مجدؾ العمياء تعزا وتنسب   

 ولـ يبؽ ل سالـ غيرؾ ناصر                      يؤيده في ا  يرضي ويغضبُ 
 تممؾ جدود مف ربيعة أصميـ                      بيـ فخر الحياف بكر وتغمب 
 اجاب دعاء الشيخ لما نبت بو                    مواطنو حتى لقد كاد يعطب

 اماـ اتى مف بيت عمـ مسمسؿ                     توارثو عف جده االبف واالب 
 يناقض نص الديف افعاؿ قومو                    عمى اف ذاؾ الريع لمديف ينسب

 وكادت شموس الديف والصدا تغربُ          عمى حيف ضؿ الناس بالغبى والعمى    
 كمثؿ غير الماء غطاء طحمبُ          وغطت منا الديف سحب ضاللة           

 فيذاؾ يدعو عندىا دوف ربو                       وىذا ليا مف دونو يتقرب
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فيو ىنا يشير في بداية القصيدة الى نسب آؿ سعود وىـ مف ربيعػة انيػـ ذو حسػب     
ونسب كما في بيت الرسوؿ الكريـ )ص( ويشػير ايضػًا الػى نسػب االمػاـ اي محمػد عبػد 
الوىػػاب وىػػو مػػف تمػػيـ وىػػو نسػػب عػػاٍؿ . ويقػػرف دعػػوة آؿ سػػعود لػػدعوة محمػػد بػػف عبػػد 

ار فػي المدينػة ونصػرتيـ . لػذا فقػد اضػفى الوىاب كمػا تمقػى الرسػوؿ )ص( دعػوة االنصػ
الشػػاعر عمػػى آؿ سػػعود صػػبغة دينيػػة   قػػرنيـ بيػػذا الوصػػؼ حتػػى يعطػػييـ مسػػوغًا دينيػػًا 
ليػػذه الحػػروب والمعػػارؾ وىػػذا االسػػتحواذ عمػػى الجزيػػرة العربيػػة بوصػػفيـ المصػػمحيف فػػي 
ـ ىػػذه المنطقػػة . كػػذلؾ يصػػؼ محمػػد بػػف عبػػد الوىػػاب حػػيف طػػردوه قومػػو بانػػو خسػػارة ليػػ

وقرف ذلػؾ بيجػرة الرسػوؿ )ص( مػف مكػة الػى المدينػة . إذ يقػوؿ واصػفًا ذلػؾ فػي احػدا 
 (ٕٖ)قصائده : 

 اتى الشيخ االيماف يمال صدره                 عمى حيف اف الناس لمغي اقرب 
 فنادا فصموا عف سماع ندائو                  واقصوه عنيـ خائفًا يتقرب 

 بإبعاده والجيؿ بالعقؿ يمعبُ                     لقد خسرت فيو العينة منقذاً 
 وأواه في الدرعية البطؿ الذي                 تمقاه باالجالؿ وىو يرحب 

 وبايعو في نصرة الديف واليدا               كما بايعت في وفدىا قبؿ يثرب
االمػارات  ومف ىنا نجد خالد الفرج اف يثبت حؽ السعودييف في االستيالء عمػى ىػذه    

واحدة تمو االخرا , وبمباركة محمد بف عبد الوىاب الدينية لمممؾ عبد العزيػز بػف سػعود 
في مسعاه ىذا في تيويد الجزيرة العربية مف خالؿ المسػوغ الػديني , والحػؽ الشػرعي فػي 
القضػػػػاء عمػػػػى بػػػػاقي الطوائػػػػؼ االخػػػػرا الشػػػػيعية وغيرىػػػػا .وقػػػػد كػػػػاف خالػػػػد الفػػػػرج يشػػػػبو 

يز بانتصارات الرسوؿ )ص( في فتوحاتػو االسػالمية فػي مكػة وخيبػر انتصارات عبد العز 
بفتح الدرعية ومناطؽ حائؿ واالحساء ونجراف ومكة عند عبد العزيز وقػد ثبتػت ذلػؾ فػي 
جميع الوقعات التػي خاضػيا عبػد العزيػز بػف سػعود . وبخاصػة مػع القبائػؿ البدويػة التػي 

لمنػػاطؽ المجػػاورة لمممكػػة مثػػؿ خرجػػت عػػف طاعتػػو فػػي المنػػاطؽ المحػػررة . وكػػذلؾ مػػع ا
البحػػريف وقطػػر ُعمػػاف والكويػػت التػػي خػػاض  معيػػا حػػروب طاحنػػة . كػػذلؾ الثػػوار الػػذيف 

.إذ يقػوؿ  (ٖٖ)ثاروا عميو في المناطؽ المحررة كادوا يقضوف عمى دولػة آؿ سػعود كاممػة 
 . (ٖٗ)واصفًا ذلؾ بقصيدة لو وىذه مقطوعة منيا 
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 فأدبتيـ والسيؼ نعـ المؤدبِ               فجئتيـ كالماء لمنار مطفئًا      
 وجئت بجند ا  ترجي جموعو              تضيؽ بو االرض الفضا وىي سبيب 

 فال مرتع يكفييـ بنباتو                        وال مورد اال مف الورد ينضب 
 ولكف سقاؾ ا  بالغيث اينما                  توجيت فالسحب الغزيرة تسكب 

وىػػو بػػذلؾ يرقػػى بممدوحػػو الػػى مصػػاؼ عػػاٍؿ مػػف الوصػػؼ لمػػا عممػػو مػػف مجػػد ليػػذه   
  (ٖ٘)االمة وعّزىا ولمالُو مف مكانو مف اقرانو مف المموؾ والرؤساء إذ يقوؿ : 

 فتحت لنا عصر الرّقي  بحكة               سديد ُخطى ال ما اتى المتوثب 
 ف حكـ ا  لمعدؿ اقرب ادخمت آثار الحضارة حاكمًا              اال ا

 وابيج ما شاىدتو ورايتو                   نسورؾ في االجواء تعمو وتصخب 
 نسوٌر مف الفوالذ باسمؾ حمقت          تغرد باسـ ابف سعود فتطرب 
 وسوؼ ترا ىذه الممالؾ قد سمعت    الى الدوؿ الكبرا تداري وترىب

 ال فمتحيى وليحيى يعرب فيعرب جسـ انت روح حياتو           يحؽ ا
وقد سعى خالد الفرج مف مدحو لمممػؾ عبػد العزيػز بػف سػعود اف يسػمط الضػوء عمػى     

الجوانب االجتماعية والسياسية والدينية واف يحرض الممؾ عمػى القضػاء عمػى معارضػيو 
مػػف الخػػارجييف عمػػى سػػمطانو بوصػػفيـ متخمفػػيف اجتماعيػػًا ودينيػػًا وسياسػػيًا وىػػو المصػػمح 

الػػذي يسػػتطيع القضػػاء  عمػػى ذلػػؾ الشػػيء مشػػيرًا فػػي قصػػيدتو مػػف ديوانػػو اسػػنيا  الوحيػػد
 (ٖٙ) -)إياؾ نختار( جسد فييا ىذه االمور مجتمعة:

 إياؾ نختار فاحـ البيت والحـر                         وخذ لنصرؾ منيا العيد والقسما 
ـ  سعت بني عدناف كميـ                              يابا  ني الركف شيد فوقو األطماول

 لـ يحمؾ ا  واالخطار محدقة                        اال لتصبح لمديف القويـ حمى 
 وقمت تصمي عداة الديف نار لظى                   والخائبيف ومف واالىـ حمما

 لـ يبؽ لمعرب واالسالـ ممتجأ                        سواؾ يمجا فيو الشعب معتصما
 ا  والؾ ثـ السيؼ فالتامت                        بؾ الفموؿ واضحى الشمؿ ممتئماو 

 ىذي الجزيرة كاف االمف مضطربا                فييا وكاف لييب الويؿ مضطربا 
 والجيؿ بالديف بيف البدو منتشر                    لوالؾ اصبح ديف ا  منعدما 
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ونراه بيف الحيف واآلخر يظيػر احالمػو فػي توحيػد االمػة العربيػة عمػى يػد عبػد العزيػز    
آؿ سعود ويرا فيو بطمو القومي والديني والسياسػي مادحػًا ايػاه الصػفات التػي يتمتػع بيػا 

 (ٖٚ)البطؿ القومي إذ يقوؿ : 

 أجزيرة العرب ابشري وتفاءلي           إف األماني عمقت بجدير 
 تحاد قموبيـ                       عقدت عمى التقديس والتطيير والعروة ا

 بكـ العروبة عمقت آماليا                    وعميكـ تيسير كؿ عسير 
 والوحدة العربية الكبرا التي                يسعى الييا كؿ حي ضمير 
 ر آؿ سعود بنو مكيف اساسيا               وعمى الجميع بناء باقي السو 

ولكف قيؿ بعد وفاة الممؾ عبد العزيػز سػعود نمحػظ فتػورًا فػي مػديح الشػاعر خالػد الفػرج , 
واننا نعػزو ىػذا السػبب الػى فتػور العالقػة بينػو وبػيف الممػؾ او ابنػو يعػود بػف عبػد العزيػز 
حػػيف تقمػػد التػػاج بعػػده ولػػذا نجػػد اف اغمػػب مفرداتػػو الشػػعرية كانػػت تقميديػػة وال ترقػػى الػػى 

الذي شيدناه في قصائده المدحية لوالده في جميع حروبو وغزواتو , فأنو مستوا الطموح 
 كاف يضفي عميو صفات جعمتو بطاًل مغوارًا ال يشوبو غبار وذو حنكة حربية كبيرة .

 (ٖٛ)ومف ذلؾ نراه في احدا ىذه القصائد قائاًل : 

 عبد العزيز مضى وخمؼ بعده              لممكرمات سعودىا وىماميا 
 الجزيرة وابنيا وسعودىا              حامي حماىا دائمًا وذماميا اسد 

 اسعود ما مات الذي انت ابنو              كالشمس تبدؿ لمورا اياميا 
 فيؾ العزاء المة قد عمقت                   آماليا بؾ ترتجي اتماميا

 نتائج البحث 
يح الديني والسياسػي فػي منطقػة مف خالؿ دراستنا ليذا الموضوع الذي يخص المد      

  -الخميج العربي وشعراء ىذه الفترة توصمنا الى النتائج اآلتية وىي : 
اف الحركة الشعرية في ىذه الحقبة مػف تػاريخ الخمػيج العربػي ىػي تسػجيؿ ألدب  -ٔ

ىػػذه المنػػاطؽ مػػف خػػالؿ شػػعرائيا المتميػػزيف . ذا نجػػد اف ىػػذه الفتػػرة قػػد شػػيدت 
انػواع الشػعر فػي حينيػا , االولػى شػعر الحػروب وىػػي ثػالث مػف االمػور تخػص 
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تقحـ االشعار التي قيمت في الحروب والمعارؾ الحربية كالتينئة بالنصر ومديح 
 آؿ سعود ثاني في قطر وآؿ خميفة في البحريف .

والثانيػػة ىػػي الشػػعر الػػديني وىػػو الشػػعر الػػذي مثػػؿ او صػػاحب الػػدعوة الوىابيػػة  فػػي 
تػػت الػػدعوة الوىابيػػة آنػػذاؾ. والمرحمػػة الثالثػػة وىػػي شػػعر مراحميػػا المتعػػددة وحتػػى ثب

 المراسالت والرثاء والغزؿ وىي اشعار تشكؿ قدرًا مف شعر ىذه المرحمة.
خير مف مثؿ ىذه الحقبة مف تاريخ منطقة الخميج العربي مف الشعراء ىو احمد  -ٕ

ىػػػ ٖٖٙٔىػػ والثاني محمد بف عثيميف المتوفى سػنة ٕ٘ٛٔابف مشرؼ المتوفى 
وىـ موضوع دراستنا ىذه لما ليـ مف مكانة خاصة لدا السعودييف والقطرييف  .

والبحػرينييف  مػف خػالؿ اشػعارىـ التػي سػجمت ىػذه الحقبػة مػف تػاريخ االدب فػػي 
 منطقة الخميج العربي .

اضفاء ىؤالء الشعراء عمى ممػدوحييـ الصػفات االسػالمية ووصػفيـ بػاالخالص  -ٖ
 لالمة والعروبة بشكؿ اخص .

عمى التنظيـ عمى طريقة الشعر الجاىمي مػف اشػعاره وتشػبييو ومعػاني  حرصيـ -ٗ
ومقػػدمات  طميمػػة ومواقػػع اخػػرا ممػػا يجعػػؿ شػػعرىـ ذو قيمػػة فتيػػة عاليػػة الجػػودة 

 عمى العكس مف نظائرىـ .
نجد اف ابػف عثمػيف قػد اىتػدا بشػعر ابػف مشػرؼ فػي توظيػؼ العناصػر الدينيػة  -٘

نصػػر واضػػفاء الصػػفة الدينيػػة مػػف وصػػؼ السػػعودييف ومفػػاخرىـ فػػي الحػػرب وال
ىػ وتينئة الممؾ عبد العزيػز ٖٖٔٔعمييـ وكما في بائيتو في فتح االحساء سنة 

 آؿ سعود بذلؾ النصر واصفًا لو بامماـ المصمح .
اضفاء الصفة المقدسة عمى ىذه الحروب واعطاءىا الطابع الديني وكػأف الممػؾ  -ٙ

ا  سػػبحانو وتعػػالى قػػد سػػمط  او القائػػد انػػو مبػػارؾ مػػف ا  سػػبحانو وتعػػالى واف
 عذابو وغضبو عمى معارضيو او خصومو عمى طريؽ الممؾ او االماـ.

نجده اف الشاعر خالػد الفػرج يصػؼ الػزعيـ الينػدي غانػدي وصػفًا جسػديًا كػاماًل  -ٚ
ال يخمػػو مػػف وصػػفو بطػػاًل وحػػد واليػػات الينػػد  قاطبػػة , لػػيس بقػػوة السػػالح وانمػػا 
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تػػي ىػػي اسػػاس صػػمود الشػػعوب المكافحػػة لنيػػؿ بوحػػدة الجػػوع والزىػػد والقناعػػة ال
 استقالليا وكرامتيا وعيشيا الرغيد .

نجػػػد فػػػي الفتػػػرة الثانيػػػة مػػػف حياتػػػو وىػػػي فتػػػرة البحػػػريف ينتقػػػؿ فييػػػا بأشػػػعاره الػػػى  -ٛ
السياسػػة الوطنيػػة العمنيػػة وىػػي الفتػػرة التػػي خػػرج منيػػا مػػف البحػػريف بسػػبب موقفػػة 

 الوطنية المعادية ل نكميز.
خالػػد الفػرج مواقػؼ مػػف حقػوؽ االنسػاف ومػػف اعالنػو الػذي بقػػي نجػد اف لمشػاعر  -ٜ

دونما تحقيؽ ساخرًا منو ومف المذيف اصدروه . ولو مواقؼ مػف الجامعػة العربيػة 
وعمميػػػػة اليػػػػزؿ الػػػػذي تمػػػػر بػػػػو وىػػػػي عػػػػاجزة عػػػػف الحفػػػػاظ عمػػػػى حقػػػػوؽ العػػػػرب 
 واعطائيـ مكانتيـ المرموقة بيف دوؿ العالـ والمحافظة عمى اليدؼ الذي اقيمت

 مف اجمو .
مطابقػػة افكػػار الشػػاعر خالػػد الفػػرج مػػع افكػػار ممدوحػػو عبػػد العزيػػز مػػف حيػػث   -ٓٔ

التوجو الديني والسياسي باعتباره موحد االمة العربية في الجزيرة العربيػة , فيػو 
 في نظره بطاًل يسعى  

 مصادر البحث ومراجعه 
مصػػػػػر  االدب العربػػػػػي المعاصػػػػػر فػػػػػي الجزيػػػػػرة العربيػػػػػة , د. عبػػػػػد ا  مبػػػػػارؾ , -ٔ

 ـ .ٖٜٛٔ,
االدب المعاصػػػػػػر فػػػػػػي الخمػػػػػػيج العربػػػػػػي , د. عبػػػػػػد محمػػػػػػد الفػػػػػػاتي , الكويػػػػػػت ,  -ٕ

 ـ.ٜٚٙٔ
 ـ.ٜٛٚٔاالدب في الخميج العربي , د.عبد الرحمف العبيد , الكويت ,  -ٖ
 ـ.ٜٗٙٔأياـ الكويت , احمد الشرباصي , القاىرة ,  -ٗ
صالح الرومػي الحركة الشعرية في الخميج العربي بيف التقميد والتطور , د.نورية  -٘

 ـ.ٜٙٚٔ, الكويت , 
 ـ.ٜٜٙٔخالد الفرج حياتو وآثاره , د. خالد سعود الزيد , الكويت ,  -ٙ
 ىػػ .ٖٚٛٔ,  ٕديواف ابف عثيميف , قطر , ط -ٚ
 ـ.ٜ٘٘ٔ,  ٕديواف ابف مشرؼ , القاىرة , ط -ٛ



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
23 

 ـ .ٜٗ٘ٔ, ط , دمشؽ ,  ٔديواف خالد الفرج . في السياسة والتاريخ , ج -ٜ
 اليوامش:

 ٔ٘العربي المعاصر في الجزيرة العربية . د. عبدا  مبارؾ .صػ األدب ٔ
 ٖٗػ األدب المعاصر في الخميج العربي . د. عبد محمد الفابي . صٕ
 .ٖ٘ػ األدب في الخميج العربي ، د. عبدالرحمف العبيد . صٖ
 ٖٚػ أياـ الكويت . أحمد الشرباصي . صٗ
التقميد والتطور . د. نورية صالح الرومي ػ الحركة الشعرية في الخميج العربي بيف ٘

 ٕٙ.ص
 ٖٖػ خالد الفريج حياتو وآثاره . د. خالد سعود الزيد . صٙ
 ٖٖػ ديواف ابف عثيميف . قطر ، صٚ
 ٚٔٔػ ديواف ابف مشرؼ ، صٛ
 ٘ٔٔػ ديواف ابف مشرؼ ، ٜ

 .ٖٛٔػ  ديواف ابف مشرؼ . صٓٔ
 .ٜٗٔػ ديواف ابف مشرؼ ، ص ٔٔ
 .ٚ٘ٔص ػ ديواف ابف مشرؼ .ٕٔ
 .ٛٚٔػ ديواف ابف مشرؼ . صٖٔ
 .ٔٛٔػ ديواف ابف مشرؼ . صٗٔ
 .ٖٗٔػ   ديواف ابف مشرؼ . ص٘ٔ
 .ٖٖٔػ ديواف ابف مشرؼ . صٙٔ
 . ٖٗٔػ خالد الفريج حياتو وشعره . صٚٔ
 .ٕٕٔػ  خالد الفريج حياتو وشعره ، صٛٔ
 ٖٕٔػ خالد الفريج حياتو وشعره ، ص ٜٔ
 .ٛٔٔ، ص ػ  خالد الفريج حياتو وشعره ٕٓ
 .ٓٔٔخالد الفريج حياتو وشعره ، ٕٔ
 .ٕ٘ػ  خالد الفريج حياتو وشعره ، ص ٕٕ
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 .ٖٙػ خالد الفريج وأثره في الشعر الكويتي . ص ٖٕ
 .ٖٛػ  خالد الفريج وأثره في الشعر الكويتي . ص ٕٗ
 ٖ٘ػ المصدر السابؽ  ، ٕ٘
 ٖٚػ المصدر السابؽ ، ص ٕٙ
 ٕٛالمصدر السابؽ ، ص ػ ٕٚ
 ٖٔالمصدر السابؽ ، ص ػٕٛ
 ٖٓٔػ المصدر السابؽ ، صٜٕ
 ٖ٘المصدر السابؽ ، ص  ػٖٓ
 ٖٛالمصدر السابؽ ، ص ػٖٔ
 ٕٚالمصدر السابؽ ، ص ػٕٖ
 ٖٖٔالمصدر السابؽ ، ص ػٖٖ
 ٖ٘ٔالمصدر السابؽ ، ص ػٖٗ
 ٖٚٔالمصدر السابؽ ، ص ػٖ٘
 ٔٗٔالمصدر السابؽ ، ص ػٖٙ
 ٚٔٔالمصدر السابؽ ، ص  ػٖٚ
 ٖٙلسابؽ ، صػ المصدر اٖٛ
 


