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أشهد أن ال إله إال . أعمالنا من يهده اهللا فال مضل لة ومن يضلل فال هادي لهمن شرور أنفسنا ومن سيأت الذى حنمده ونستعينه ونعوذباللهاحلمد هللا  كلمة الشكر  أ  . يتهانتهي الباحث من كتابة هذه الرسالة، بإذن اهللا عز وجل وهدفقد ا  .أما بعد. اهللاهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد رسول  على مشرفني الكرميني مها الشكر ويف هذه الفرصة السعيدة، يقدم الباحث   .هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعا للباحث خاصا وللقارئني عامة ملوضوعوصفية وقد اختار الباحث مواعظ احلماسة يف شعر اإلمام الشافعي دراسة حتللية   .العربية وأدايف اللغة " S.Hum"شهادة اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسة املقررة على الطلب للحصول على قسم اللغة العرابية وأدا بكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري ها إىل يقدمو  د انفقا  الذي فريجستاب بردان املو أي  واألستاذريجستااألستاذ رشاد هشام امل قد علموا  نالشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذييقدم الباحث وأيضا   .ف الباحث يف كتابة هذه الرسالةأوقاما وأفكارمها يف أشرا   .إرشادا حسنا هلعلوم واملعارف النافعة وارشادالباحث وزوادوه مبختلفة ا



دم إلىل أصدقاء ويق. هذه الرسالة لعل اهللا جيزيهم أحسن الثواب يف الدنيا واألخرةويقدم الباحث الشكر خاصا لوالديه وأسراته احملبوبني على دعائهم يف إمتام   .الرسالةاألساتذ واألساتذة فيه، وعميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة هذه لرئيس قسم اللغة العرابية وآدا وجلميع ويقدم الباحث الشكر خاصا   ب      الباحث      م٢٠٢٠يناير  ٧  ه١١٤٤مجادى األوىل  ٢١بندا أتشيه،   . هللا رب العاملنيونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري ال حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم واحلمد حسبنا اهللا . وأخريا عس اهللا أن جيعلها نافعة للباحث خاصا وللقاربني عامة  .املكرمني الذين ساعدوين يف إمتام الرسالة
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Judul : Mawaiz Al-Hamasah dalam syair Imam Asy-Syafii (Dirasah 



مواعظ احلماسة قي شعر اإلمام الشافعي هلذه الرسالة هي وضوع كان امل  املاجستري أيوب بردان:   يناملشرف الثا  املاجستريرشاد هشامى :   ألولاملشرف ا  ٤٠:   حجم الرسالة  ٢٠٢٠يناير  ١٧:   تاريخ املناقشة  )دراسة حتللية وصفية(مواعظ احلماسة يف شعر اإلمام الشافعي : موضوع الرسالة  قسم اللغة العربية وأدا/ كليه اآلدب والعلوم اإلنسانية : القسم/ الكلية   ١٥٠٥٠٢٠٣٨:   رقم القيد  حممد ختمي:   اسم الطالب  تجريد  د  صورة مواعظ : من القضايا الذي تناوله الباحث فيهاو  ).دراسة حتللية وصفية( حصل الباحث  ومن النتائج اليت.فيها فهو املنهج التحليلي الوصفي عليها الباحث ج الذي سارتوأما املنه. احلماسة وأنواعها بطريقة العطفة يف شعر اإلمام الشافعي   .شعر حتت املوضوع سيفتح الباب فيموجودان نان املوعظاواإلحسان وهذالعلموهذه املوعظة موجودة يف شعر حتت املوضوع ناعية البني، والصرب يف شعر حتت املوضوع داع األيام، وطلب  موجودتني ني املوعظتنيتوهاملوعظة موجودة يف شعر حتت املوضوع عند اهللا املخرج، والقناعة وسرت العيب املخرج من نوازل وهذه . فهي احلماسةيف احلياة البشرية، وأما املواعظ احلماسة املواعظ واملعىن صورة يف أربع أشعار اإلمام الشافعي يبحث عن انهي 
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وقد إختلفت عليها معان . وانتقاهلا من دور البداوة إىل أدوار املدينة واحلضارةكلمة األدب من الكلمات اليت تطور معناها بتطور حياة األمة العربية   خلفية البحث  .أ   مقدمة  الباب االول     ١ . األدب يتكون من عناصر أربعة يعىن العاطفة، واملعىن، واألسلوب، واخليال   ١.نثراً البليغ الذى يُقَصد به إىل التأثري يف عواطف القراء والسامعني، سواء أكان شعرًا أم معناها الذى يتبادر إىل أذهاننا اليوم، وهو الكالم اإلنشائي متقاربة حّىت أخذت  شتمل على هذه العناصرة األربعة و عىن بذلك أن كل نوع من األدب ال بد أن يمو    ٢٩ :ص، )٢٠١٢اهلندوي، : ةر القاه(، ألنقد األديبأمحد أمني،  ٢  ٧ :ص، )١١١٩املعارف، دار : القاهرة(، العصراجلاهليشوقي ضيف،  ١                                                             ٢.ر مما حتتاجه من اخليال وهكذاأكثمقدار من اخليال أكثر مما حتتاج اليه احلكم، واحلكام حتتاج إىل مقدار من املعاين فالشعر مثال حيتاج إىل . أكرب من بعض هذه العناصر مما حيتاجه من نوع أخرغاية األمر أن بعض األنواع األدبية قد حيتاج إىل كمية . ال خيلو من عنصر منها



و بذالك، أن األدب هو .  وفكرته أن البشر لديهم درجة عالية على سطح االرضخملوقات خلقت على األرض كمخلوقات اليت وهب العقل و الفكرة، مع العقل البشرية، كما أن البشر  تتحدث عن األدب ال ميكن فصلها عن املشاكل     ٢ كما . عرض يف الكتابة سواء يف الشعر أو النثر أنعكاس اتمع ىف عصره الذى الشعر هو الكالم املوزون  .األدب ينقسم اىل قسمني يعين ألنثر و الشعر  ٣.الكالم الدقيق اجلميل الذي يعرب عن احلقائق األدبية والعواطف اإلنسانية، فااألدب هو   Sainte Beuveالرأي الكاتب الفرنسي الكبري األستاذ سافت بيف أي كالم موزون يسمى شعرا سواء كان جيد أو : فى،  وقال بعض اإلفرنجاملق الشعر هو : يقول إبن حلدون" يف الشعر و النقد "  كما نقل من كتاب  ٤.رديئاً  عره، كثري منهم يعربون من املعروف أن لشاعر طريقة خاصة للتعبري عن ش  ٥.واحد وهو القافيةالكالم املوزون املقفى ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي  واحد من شعراء الذي . والثقافة واملواعظة وغري ذلك وكلها يتعلق حبياة البشريةويف أشعارهم متضمن فيه أنواع من املعارف . عن املشاكل خمتلفة اليت حدثت   ١٢ :ص، )١٩٨٥دار املكر، : اللبناين(، يف الشعر و النقدهنيف موسى،   ٥  ٦١ :ص، )٢٠١٢اهلندوي،   :رةالقاه(، ألنقد األديبأمحد أمني،   ٤  ١٧ :ص ،).مكتبة النهضة املصرية: القاهرة(، أصول النقد األدىبأمحد الشايب،   ٣                                                             . مواعظ احلماسة يعين اإلمام الشافعييتضمن يف شعره 



" ع، اهلامشي، القرشي، كان اإلمام الشافعي هو حممد بن إدريس بن شاف     ٣ ولد يف غزة . بعة عند اهل السنةاحد االئمة األر : ، أبو عبد اهللا" املطليب برع الشافعي يف اللغة، والشعر، وأيام العرب، مث أقبل على الفقه . بالقاهرة يزارو محل منها إىل مكة وهو إبن سنتني، ودفن بالقاهرة  وقربه ظاهر ) بفلسطني( املواعظ احلماسة يف شعر اإلمام عن  بحث الباحثيويف هذا البحث   ٦.واحلديث برع الشافعي يف اللغة، والشعر، و . كان اإلمام الشافعي هو الفقيه واحملدث  .الشافعي يف هذ املبحث الذي سيبحث الباحث هي أربع أشعار اإلمام . العرب وأيام داع األيام، وسيفتح الباب، وناعية البني (ويف هذا الشعر اإلمام الشافعي   .شعر اإلمام الشافعي يفمواعظ احلماسة عرف يلغرض أن  هذا املبحث أخذ الباحثي ومن أجل ذلك. الشافعي الذي يتعلق عن احلياة هي شعر احلماسة أحد من شعر اإلمام. والنفس، واإلجتماعية، واحلماسة وأكثر من املتنوع األخرىيعرب اإلمام الشافعي يف شعره من املتنوع الشعر سواء كان يتعلق عن احلياة،    .واإلجتماعية وغري ذلكيتعلق عن املعىن احلماسة يف احلياة البشرية سواء كان يتعلق عن النفس، وهذ الشعر ) هللا املخرجداع األيام، وسيفتح الباب، وناعية البني وعند ا(الشافعي    ١٠ :ص، )٢٠٠٥دار املعرفة،   :لبنان -بريت(، ديوان االمام الشافعيعبد الرمحن املسطاوي،  ٦                                                               يعرب اإلمام الشافعي عن املعىن احلماسة يف احلياة البشرية سواء  ) وعند اهللا املخرح



حث ويكشف عن أراد الباحث أن يب سبق وإنطالقا مما. احلماسة يف اهلياة البشريةكان عن النفس، واألخالق، واإلجتماعية وغري ذلك، وكلها يتعلق عن املوعظة      ٤ أربع أشعاره هي داع األيام، وسيفتح الباب، وناعية يف  املوجودة عظ احلماسةااملو  بحث ين أريد ييف خلفية البحث، فاملسئلة اليت  ا شرح الباحثفقا مبامو  سئلة البحثأ  .ب  .العني وعند اهللا املخرج معرفة صورة مواعظ احلماسة يف شعر  هيفأما غرض البحث يف هذه الرسالة  غرض البحث  .ج  .الشافعى ماحلماسة ىف شعر اإلماصورة مواعظ ما  الباحث يف هذه الرسالة هي بعض عن املعاين املصطلحات اليت  الباحث  يف هذا البحث ير يد أن يشرح معاني المصطلحات  .د   .اإلمام الشافعي وأما املواعظ  ٧.ما يوعظ به من قول أو فعل: موعظة، وهياملواعظ هي مجع   املواعظ  .١ :توجد يف عنوان البحث، فهي   ٢٤٦٢ :ص، نفس املراجع  ٨  ١٠٤٣: ص  ،)دارالدعوة: القاهرة(، املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،   ٧                                                             ٨.اد وتذكري بالواجبات و دعوة إىل السرية الصاحلةشفهي نص وإر  اإصطالح



أما الشعر ىف إصطالح هو  ١١.ساس و العلمعلى األ قالشعر لغة يطل  الشعر .٣   ١٠.اإلشادة باألجماد واإلنتصارات يف احلروب واملثل الرفيعةىف أصطالحا فهي من أغراض الشعر العريب وموضوعاته الرائيسية، وتدور حول أما  ٩.مصدر، ويطلق احلماسة ىف اللغة على الشدة و الشجاعة و املنع و الكحاربةَمحَاَسٌة، محاسة من كلمة  –َحيُْمُس  - احلماسة أصله من كلمة َمحُسَ   احلماسة .٢      ٥ ل تنساب يف م واجلراس والعقغلقائم على العاطفة واخليٍال والنالكالم املوزون املقفى ا يبحث عن شعر اإلمام الشافعي يف كلية األدب  ا الدراسات السابقة اليتأم الدراسات السابقة  .ه  ١٢.انس إيقاعي عذبجتالبيت أو القصيدة يف  يبحث . ٢٠١١.زهر الفضل، إمام الشافعي و حياته يف األدب، دراسة حتليلية .١  :منها وعلوم اإلنسانية ث حبحياته األدب بطريقة التحليلية، عن املشكلة احليات إلمام الشافعي و     ٤٧٤ :ص ،)١٩٩٢ دارالعلم للملليني: لبنان –بريت (، معجم الرائدجربان مسعود،  ١٢   ٤٨٤ :ص ،املراجع السابقإبراهيم مصطفى،   ١١   ٥٥٩ :ص ،)٢٠٠٨علم الكتاب، : القاهرة(، املعجم اللغة العرابية املعاصراةأمحد خمتار عمر،   ١٠  ١٩٧ :ص ،)دارالدعوة: القاهرة(، املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،  ٩                                                               



عر و شخص الباحث عن حياته إمام الشافعي و أهداف الشعره يف املقام الش     ٦ و يف هذا اخلطة وجد الباحث كثري من . حتليلية وصفيةالرتبية  بسطت الطريقة عن قيمته، كما أحد يف هذا اخلطة الباحث نشري يف تفكري إمام الشافعي عن يبحث الباحثة عن شعر احلكمة إمام الشافعي بقصد تفسري عيربة الشعر بتنفري رفيك سلسرت، شعر احلكمة إمام الشافعي، دراسة حتليلية وصفية، يف هذا اخلطة  .٢ ١٣.إمام الشافعي ة دراسة حتليلية وصفية، وأما طريقة مجع املعلومات و البيانات احملتاجة هلذه الرساليف كتابة هذه الرسالة فهو منهج  ا منهج البحث الذي إستخدم الباحثأم منهج البحث   .و  .     املبحوث، واملوضوع خيتلف ومن ناحية املسألة املبحوثة خيتلف كذالكأوال من ناحية الشعر . ة السابقة هيدراسته، والفرق هذا البحث مع دراساملواعظ احلماسة يف حياة البشرية و يبحث الباحث هنا بطريفة حتليلية وصفية على يف البحث الذي سيبحث الباحث هو شعر اإلمام الشافعي الذي يتعلق عن  ١٤.شعر إمام الشافعي باملوضوع املختلفة بندا (, دراسة حتليلية، كلية األداب والعلوم اإلنسنية"  إمام الشافعي و حياته يف األدب" زهر الفضل  ١٣                                                            بندا (, دراسة حتليلية وصفية، كلية األداب والعلوم اإلنسنية"  شعر احلكمة إمام الشافعي" رفيك سلسرت  ١٤  )٢٠١١جامعة الرانريي اإلسلمية احلكومية : أتشه    ) جامعة الرانريي اإلسلمية احلكومية: أتشه



  : السالم و هو كتابالغة العربية وأدبه، بكلية األدب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريى اإلسال مية دار ما كيفية كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على الكتاب الذى قرره قسم أو   . الكتب والدوريات واملقاالت والويب اليت تتعلق ذه الرسالةفيعتمد الباحث الباحث على طريقة البحث املكتبة حيث تطالع الباحث على      ٧
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هـ ١٥٠خر من شهر رجب، من سنة آلد إمام الشافعي يف ار اجلمعة و   ٣.مطلب يلتقى مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ىف اجلد األعلى عبد منافكان إمام الشافعي هو عريب قرشى هامشى    ٢.احلسني، بن على بن أىب طالبوأما أمه هي فاطمة بنت عبداهللا، بن احلسن بن  ١.النيب بن مناف، جد جدعثمان، بن شافع، بن السائب، بن عبيد بن عبد يزيد، بن هاشم، بن املطلب، اإلمام الشافعي هو أبو عبد اهللا، حممد بن إدريس، بن العباس، بن  نسبه و ولده  .أ   ترجمة اإلمام الشافعي  الباب الثاني    ٨ . هذا اثنان، إال أن بعضهم بالغ فولد الشافعي يف اليوم الذي تويف فيه أبو حنيفةالشافعي، وهي السنة اليت تويف فيها اإلمام أبو حنيفة، مل خيتلف يف ولد اإلمام  اإلمام "واختلف الناس يف البلد الذي أشرق بولدته، كما نقل من كتاب  زة، أو بعسفالن، أو ولد بغ: " اديقول ابن العم" الشافعي فقيه السنة األكرب فإذا استبعدنا من هذه املواضع مىن لشدوذها، واليمان "اليمن، أو مىن، أقوال  فليس من العسري التوفيق بني  –إال إن أريد باليمن قبائلها يف غزة  –لضعفها  كما . غرة و عسقالن، ومها املنقوالن عن اإلمام نفسه بظرق صحيحة: قويل    ١٣ :ص )٢٠٠٧القاهرة، (،  اإلمام الشافعي حياته وفقههبكر حممد إبراهيم ،  ٣       ٢٩ :ص )١٩٨٦الفاهرة، (، مناقب اإلمام الشافعياإلمام فخر الدين الرازي،   ٢   ٢٩ :ص )١٩٩٢دار القام، : دمشق(، اإلمام الشافعي فقيه السنة األكربعبد الغين الدقر،   ١ ____________



مسعت : احلكم، يقولن عبد اهللا بن عبد روى احلاكم بطريقه عن حممد ب    ٩ : " وقال ابن باطيش" أمي إىل غسقالنولدت بغزة، ومحليت : " الشافعي يقول أنه ولد بغزة، مث محل منها إىل عسقالن، مث إىل : الذي دل عليه جممع الروايات محل اإلمام الشافعي إىل مكة املكرمة وهو إبن سنتني، فنشأ يف  ٤".مكة فنشأا . أو فقيه، أو باحث، أو مناظر، ومن حوهلم املتعلمون واملستمعون والسائلونوأعظم ما يف مكة املسجد احلرام، الذي يكاد يكون عند كل سارية فيه حمدث، . ولد الشافعي كما تفدمي بغزة أو بعسقالن، ولكنه نشأ من طفولته مبكة نشأته و دراسته  .ب  ٥.ا، وتفقه على خرية علمائهاأكنافه يف البداءة بالتعليم، ولكن مل يكن مع أمه ما تؤديه للمعلم أجرا عن عادة الناس أرادت أمه العاقلة أن تأخذ به إىل معلم، يعلمه القراءة والكتابة على   . مكانه الطبيعي بني العلماء وأشرف الناسعلى هذا كله فتح الشافعي بصره و بصريته، وبدأ يتفاعل مع هذه البيئة، ليأخذ . الكعبة املشرفة اليت ال يفرت الطواف حوهلا يف ليل أو ار أبد الدهرويف وسطه  ". اخل.... يكن معها ما تعطي املعلم، وكان املعلم قد رضي أن أخلفه إذا قامكنت يتيما يف حجر أمي، ومل : " يقول اإلمام الشافعي يف ذالك. تعليم ابنها من جنابة  الشافعي وهكذ رضي املعلم أن تكون أجرته رمزية، ويظهر أنه رأى     ٧ :ص ،نفس املراجع، بكر حممد إبراهيم ٥    ٤٤-٤٣ :ص ،نفس املراجع عبد الغين الدقر،  ٤ ____________



مرحلة انتقاله من األميه، وحفظه : وهذه هي املرحلة األوىل يف تعلمه  ٦ .تعليمه جهدا يستحق األجر عليهوسرعة حفظه ما دعاه إىل املساحمة بأجره، بل رمبا رأى أنه ال يبذل يف سبيل     ١٠ كما رواه حممد بن إمساعيل   أنواع العلوميتعلم من كان اإلمام الشافعي  ٧.قبل أن يذهب إليهأوراق الدواوين قبل أن يبلغ احللم، ويف هذه املرحلة حفظ املوطأ لإلمام مالك العلماء، ويتحفظه، ويكتب منه ما ميالء جرارأ من العظام وكرب النخل، وظهور  بينما اإلما الشافع يف مكة هو يسمع العلم يف مسجد احلرام من أفواء. القران ما أدري، : ما تقول يف امرأة حتيض يوما؟ قال: العرب، جاء إليه بدوي فقال لهخيرج إىل البدو، فيحمل ما فيه من األدب، فبينا هو يوما يف حي من أحياء لشافعي يطلب اللغة والعربية والشعر، وكان كثريا ما كان ا: احلمريي غن أبيه قال ذا لذاك إمنا أريد ه: " يا ابن أخي، الفريضة أوىل بك من الناقلة، فقال له: قال و هناك يطلب  ٨.مث خرخ إىل ملك بن أنس" وعليه قد عزمت، وباهللا توفيق أنه قال " اإلمام الشافعي فقيه السنة األكرب"كما نقل من كتاب   .اإلمام الشافعي الشعر والألدب،  مث حتول إىل الفقه    ٥٧ :ص، نفس املراجع  ٨  ٥٢:ص ،كاننفس امل ٧    ٥٢ :ص، نفس املراجععبد الغين الدقر،   ٦ ____________أخذ أشعارها ولغاا، وحفظت القران، فما علمت أنه مر يب عشرين سنة، حفظت القران وأنا إبن عشر سنينن، وأقمت يف بطون العرب : " الشافعي



: وقال". دساها: حرف إال وقد علمت املعىن فيه واملراد، ماخال حرفني، أحدمها    ١١ فبقيت فيهم سبع عشرة سنة، أرحل : طبعها، وكانت أفصح العرب، قالمث إين خرجت عن مكة، فلزمت هذيال يف البادية، أتعلم كالمها، واخذ "  مثلك تذهب مروءته يف مثل هذا، أين أنت : فقرعه كاتب أيب بسوط، مث قال لهكان يوما يسري على دابة له وخلفه كاتب أليب، فتمثل الشافعي بيت شعر، أنه  : أخذ الفقهالشعر وأيام الناس واألدب، مث أخذ يف الفقه بعد، وكان سبب كان الشافعي يف ابتداء أمره يطلب : قال مصعب بن عبد اهللا الزبريي  . -جرة صخمه–جرة، فاجتمع عندي خبان الفراطيس، فكنت أنظر إىل العطم فأخذه فأكتب فيه فإذا امتالء طرحته يف فلم يكن عند أمي ما تعطيين أشرتي به  أمسع اهلديث واملسألة فأحفظها،إذا قام، فلما َمجَْعُت القرآن دخلت املسجد، وكنت أجالس العلماء، وكنت الكتاب، ومل يكن عندها ما تعطى املعلم، وكان املعلم قد رصي من أن أْخُلَفُه كنت يتيمًا يف حجر أمي قد فعتين إىل : يقول الشافعي عن نفسه  .ربية والشعر فربع يف ذلك كلهمن عشرة أسهم تسعة، مث أقبل على العالصغر، وكان قبل ذلك مقيًال على الرمي حىت فاق فيه األقران، وصار يصيب مبا شرح السبق أقبل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه طلب العلم منذ   ٩".األداب واألخبار وأيام العربهم، وأنزل بنزوهلم، فلما رجعت إىل مكة جعلت أنشد األشعار، وأذكر برحيل   ٥٨ :ص، نفس املراجع  ٩ ____________



أفىت وتأهل لإلمامة إىل املدينة، وارحتل وهو ابن نيف وعشرين سنة وقد   .سامل، وفضيل بن عياض، وعدةالشافعي، وسفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن أيب بكر املليكي، وسعيد بن بن عبد الرمحن العطار، وعمه حممد بن علي بن شافع فهو ابن عم العباس جد مسلم بن خالد الزجني مفيت مكة، وداود : الشافعي العلم ببلده عنأخذ    ١٠.قدم علينا فلزم مالك بن أنسفهزه ذلك، فقصد جمالس الزجني بن خالد وكان مفيت مكة، مث : من الفقه؟ قال    ١٢ القاضي،  مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف: وأخذ باليمن عن  . وإمساعيل بن جعفر، وإبراهيم بن سعد، وطبقتهمومحل عن إبراهيم بن حيىي فأكثر، وعبد العزيز الدراوردي، وعطاف بن خالد، من حفظه ألكثره، : عرضه من حفظه، وقيل" املوطا"فحمل عن مالك بن أنس      ١٤: ، صنفس املراجع، ..عبد الكرمي بن حممد بن  ١١     ١٣: ، ص)١٤٦٨( ، شرح مسند الشافعي، ..عبد الكرمي بن حممد بن ١٠  ____________األمني، وصارت له حلقة علمية يف دارالسالم، تتلمذ عليه فيها الكثريون ممن ه رحل الشافعي إىل بغداد، رحلة الثانية، يف خالفة  ١٩٥ىف عام    ١١.وتكاثر عليه الطلبةالعلم، ورد على األمثة متبعا األثر، وصنف يف أصول الفقه وفروعه، وبـَُعَد صيته، وصنف التصانيف، ودون . وعن إمساعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وخلقحممد بن احلسن فقيه العراق والزمه زمحل عنه وقر بعري، : وبغداد عن. وطائفة



وألف الشافعي . أخذوا عنه، وطرحوا مذهبهم إىل مذهب بقية أصحاب الرأى    ١٣ عة الذى رواه عنه أرب". احلجة " يف هذه الرحلة اليت دامت عامني كتابه املشهور  األصل هو وأساس مذهبه أن . املذهب الذى وصل إليه باحتهاده ىف مصرالذى محل مذهبه اجلديد، وهو " األم"اجلديدة، الىت جيمعها كتابه اخلالد وملا وفد على مصر أمل فيها، ىف امع الفسطاط، على تالميذه، كتبه   .الكرابيس، والزعفراىن، وأبوثور، واإلمام أمحد بن حنبل: من البفداديني ائع يف الكتابة الفقهيه وهو كتاب عظيم النفع، ومنوذج ر " أحكام القرآن" .٣ .مذهب الشافعي القدميوهو الذي أمال على تالمذته بالعراق، ويعرب عن مسائله بأا " احلجة" .٢ .وهو أول مؤلف طهر يف علم األصول" الرسالة" .١  :أما بعض من املؤلفات اإلمام الشافعي هي ١٢.القران والسنة، مث القياس فاإلمجاع   ٢١:، ص ��س ا��را��  حممد عبد املغم خفاجى، ١٣    ١٩ :ص )١٩٨٥هرة، االق(، ديوان الشافعيحممد عبد املغم خفاجى،   ١٢ ____________  ١٣.يف الفقه رواء عنه الربيع بن سليمان والزعفراين" املبسوط" .٧ ".إثبات النبوة والرد على الربامهة" .٦ .وهو انتصار للسنة والعمل ا" مجاع العلم" .٥ .يرد فيه على احلنفية القائلني به" إيطال اإلستحسان" .٤ .األصلية



كانت : قبائلهم ورضاه عن طباعهم، وألن هذيال كما يقول الشافعى نفسهماسة والفضائل واحلكمة، ولعل الشافعي أعجب بشعر هؤالء لنشأته ىف احلشعر  اهلذليني واختص به، و شعرهم كان جاهليا وإسالميا فصيحا تناولوا فيه وقد مجع الشافعي ىف أول دراساته . ا أو بيتني أو أبياتاىف املعىن الذى يريده بيتً شبابه ومازال جيول فيه حىت بعد أن انصرف إىل فقهه وصار ىف مكنته أن يرجتل بدأت صلته به منذ . يف الشعر ورواي¼ةلة كبرية وكان لإلمام الشافعي منز  شعره  .ج     ١٤ يتعلق عن احلياة، ما  يف جمال متنوعة منها شافعي يعرب شعرهمام الإلأما ا ١٤.أفصح العرب آدب " كثريا ما يتمثل بأشعار الطفيل الغنوى كما أورد ابن أىب حامت يف كتابه عي شعر الشنفرى، وكان  وروى الشاف. و غري ذلك اإلجتماعو الفقه، و النفس، و  واتصل األصمعى بالشافعي يأخذ عنه شعر الشنفرى وشعر . والنحو واحلديثإىل اليمان فلقى حممد بن إدريس الشافعي وهو مستحض ىف طلب الشعر وحدث الزبري بن بكار عن عمه مصعب بن عبد اهللا بن الزبري أنه خرج    ١٥".رجعت إىل مكة أخذت أنشد األشعار وأذكر اآلداب واألخبار وأيام العربسنة، أرحل برحيلهم وأنزل بنزوهلم، فلما  العرب، قال فبقيت فيهم سبع عشرةمكة فلزمت هذيال يف البادية أتعلم كالمها وأخذ طبعها، وكانت من أفصح خرجت عن : " ويقول الشافعي يف حديثه عن مبدأ أمره". الشافعى ومناقبه      ٢٤: ، صنفس املكان ١٥   ٢٤ :ص ،نفس املراجع ١٤ ____________



: لهذيل ويتعلم منه روايته وشرحه وفصيحه وغريبه، روى أبو عثمان املازين قا    ١٥ كان الشافعي من أشعر الناس وآدب : وحدث الصوىل عن املريد أنه قال  ١٦.قرأت شعر الشنفرى على اإلمام الشافعي مبكة: مسعت األصمعى يقول أما حممد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس : وقال ابن رشيق. الناس ال جيد كلمة يف : اإلمام الشافعي زمانا فما مسعته تكلم بكلمة إال اعتمرها املعتربابن هشام، جالست الشافعي يف لغته كلها معجب فاتن، قال اإلمام   . افتنانا يف الشعر كانت : الشافعي كالمه لغة حيتج ا، وقال: العربية أحسن منها وقال ابن هشام كان قوم من أهل العربية خيتلفون إىل جملس : وحدث عنه قال. لغته فتنة إنكم التتعاطون : فقلت لرجل من رؤسائهم: ة قالالشافعي معنا وجيلسون ناحي ويبدو أن ميله إىل املقطعات كان صادرا عن طبعه الذي . منه واإلستدالل بهوكان شعره كله مقطعات، فلم ينظم قصائد طواال، ولذا سهل اإلقتباس   .تعشر فيها على غريب وال صعب بل كان جل شعره سهال واضحاأما ألفاظه يف الشعر فلن . لفاظ، ومييل إىل الغريب والصعبخيتار أجزل األقست قطعة من نثره مبقطعة من شعره بدا لك الفرق بني اللغتني، فإنه يف النثر ومع علو لغة الشافعي يف كل أقواله فإن شعره سهل ممتنع، ولعلك إذا   ١٧.نسمع لغة الشافعي: فلم ختتلفون معنا ؟ قالوا) اى الفقه ( العلم      ٢٦ :، صنفس املراجع ١٧   ٢٥: ، صنفس املراجع ١٦ ____________



كان لسانه أكرب : يف كل ما يكتب حىت قال فيه يونس بن حبيباختار اإلجياز     ١٦ ذوبة والرقة بسلكها، واكتفى بالقول يف احلروف اجليدة اليت التقف أمام العأكثره سبيل اإلوجتال فإنه مل يقل يف كل القوايف، بل غادر القوايف الصعبة فلم وملا كان الشافعي قد قصد يف شعره إىل السهولة والوضوح وسلك يف   .من كتبه مبدينة غزة و  ولد الشافعي ماإلما شرح الباحث يف شرح السابق أنكما   وفاته  .د  ١٨.والسرعة واإلرجتال هـ، فأقام ا شهرا مث  ١٩٥رحلته إىل مالك بن أنس مشهور، وقدم بغداد سنة وقرأ القران الكرمي، وحديث  هو إبن سنتني و نشأاو من غزة إىل مكة، انتقال    ٢١: ، صنفس املراجع، ..عبد الكرمي بن حممد بن  ٢٠  ٦ :ص ،)القاهرة(، ديوان اإلمام الشافعي حممدإبرهيم سليم،  ١٩  ٢٦ :، صاملراجعنفس  ١٨ ____________   ٢٠.يف مصر ما مل يكن رأه من قبل من عرف، وحضارة، وآثار للتابعنياملنية بأرضها وفيها كان اإلمام الشافعي قد تكامل نـموه، ونضجت آراؤه، ورأى هـ مبصر، حسث وافته  ٢٠٤تويف اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يف سنة   ١٩.هـ ١٩٩ان وصوله إليها ىف سنة وك خرج إىل مصر،



مفهم العاطفة وأنواعها :اإلطار النظري الباب الثالث    ١٧ يتضمن يف األدب  .العاطفة وأنواعها عن بحث الباحثيالباب سويف هذا    وبذلك أن العاطفة هي أحد من طريقة ليحصل معىن . أو مواعظ احلماسة للبشرحيصل للقاري كان من احلزن، واحلنني، واحلب حىت مواعظ اليت يدل على احلماسة والنتائج اليت . بعناصر العاطفة أن القاري جيد أن يشعر معىن شعر الشاعر  . شعر احلماسة جيد أن يأخذ معنBها حمالةبالعاطفة ألن ملن يقرأ أو يسمع يف أبيات شعر احلماسة أن القاري جيد أن يشعر معىن الشعر . شعر احلماسةاملبحث األول أن الشاعر يعرب شعره يف أشكال خمتلفة وأحد من شعر الشاعر هي كما شرح الباحث يف . من أربعة عناصر هي اخليال، واملعىن، واألسلوب والعاطفة املواعظ  هذه النظري لتحليل هنا ويستعمل الباحث .الشاعر يف حتليلهشعر  قال علماء اللغة قي كتاب . للعاطفة هلا معان كثرية، كان لغة أو اصطالح   العاطفة مفهوم  . أ  .احلماسة اليت يوجد يف شعر اإلمام الشافعي لقد بّني بعض من األدباء  ١.عطوفا-عطفا  -عطف: لويس أن معىن العاطفة لغة     ٥١٣، ص املنجد يف اللغةلويس معلوف،   ١                                                           



. وهذه معنها العاطفة ،sentimentحني تفسرها كلمة  emotionباألخرى فتضع أمام معروف يف علم النفس، على أن املعاجم اإلجنليزية تفسر كال من الكلمتني لدارسات األدبية، ولقرا من معىن االنفعال إذ كل منهما ظاهرة وجدانية كما هو ايقابلها يف العربية كلمة انفعال، ولكن آثرُت كلمة العاطفة لشيوعها على األلسن يف اإلجنلزية  emotionأول ما أشري إليه الكلمة : يبقال األستاذ أمحد الشا  ٢.القرابة أو الصلة من جهد الوالء والشفقةمعىن العاطفة اصطالحا، منهم ابراهيم أنيس أنه يقول أن العاطفة هي أسباب     ١٨ ويثري شعور  واألدب أداته العواطف، وهو الذي حيدث عن شعور الكاتب  ٤.فهى عنصر من أهم عناصرهيف معىن اآلخر فالعاطفة هى االنفعال، وهلا أمهيتها ىف النص األدىب،  ٣.الدارسونالباحث أن خيتار ما يشاء يف استعماله بشرط أن يبني مراده حىت ال يضطرب ستعمال الكلمة املشهورة، وللقارىء أو فالكلمتان متقاربتان، وهذا ما يّسر علينا ا كل ما يشعر األديب يستطيع أن   ٥.القارئ ويسجل أدق مشاعر احلياة وأعمقها ، ص )١٩٩٥الدار العصرية اللبنانية، : القاهرة(، مدارس النقد األدىب احلديثحممد عبد املنعم خفاجى ،  ٤     ١٧٩ص) ٧، ط ١٩٧٦مكتبة النهضة، : القاهرة(، أصول النقد األديبأمحد الشايب،   ٣     ٦٠٨، ص املعجم الوسيطابرهيم أنيس،   ٢                                                             :خيلق األدب مثل      ٣١: ، ص) ٢٠١٢هنداوي، ، : القاهرة( ، النقد األديبأمحد أمني،  ٥    ٤٤



وعاطفة احلب أحسن العواطف . هي كل شيء يدل على سرور احلياة عاطفة احلب )١    ١٩ إىل فاحلب ليس مهارة خاصة وال جاحة : يف كتاب أمحد ماضى قوله جاء  .وأشرفها، وهي تضع القلب فوق العقل احلنني حبسب هاجت عليها رياح احلب واألمل بدأت تربق وترعد، فينهل مطر احلنني هو غيمة جتمعت من حبار الشوق فاجتمعت خبيال رحب، حىت إذا  عاطفة احلنني )٢  ٦.تكون قادرة على معرفة احلب حني تلتقى بال حمبوبوالنزوع الفطري هو ذلك االستعداد اخلاص للروح كى . تعليم، وإمنا هو نزوع فطري  Http://Www.Alukah.Net/Books/Files/Book_11203/Bookfile/Haniin.Pdp 8  http://www.iaujournals.ir/article_664157_f986d0cb594c7098a504d1900813f620.pdf. 12.30  7  ٢٨  )١٩٩٢كنوز من املعرفة، (، عىن احلبمامحد ماضى،   ٦                                                               ٨.يتوقع حصولههي أمل القلب بفراق احملبوب ويزداد إىل ما يبغض أو يكره أو إىل شىء مكروح  عاطفة احلزن )٣  ٧.موقعة



عدم وجود الرتوية  يف هي حالة خطرية مهددة للحياة تتلخص الصدمة الصدمة )٥  .عالج سريع كما سنرى، فاضراره كبرية قد جتعل حياة اإلنسان بائسة ومريعةمنها وجتنبها، حىت ال يصل به األمر إىل مرحلة اخلوف املرضى الذى حيتاج إىل عن املؤذى وللخوف أنواع وأسباب على اإلنسان معرفتها وحماولة البعد .  حمببهي عاطفة قوية  تصيب اإلنسانية نتيجة إحساسه خبطر ما، وهو سلوك غري  عاطفة اخلوف )٤    ٢٠ أن العاطفة نوعان ) أصول النقد األديب(ذكر األستاذ أمحد الشايب يف كتبه  أنواع العاطفة  . ب   ٩.الدموية الكافية اليت تصل لألنسجة على محل خاص أو على أحسان نتله ال حتمل النفس على األثرة واهلوان، فاملدح األدبية السامية اليت حترص عليها النقد ألا يف دائرة ضيقة هي دائرة املنتفع مث فهذه ليست من اإلنفعاالت . الفرار من امليدان أو اإلنتقام  أو املدح رجاء النوالوهي العواطف التBى حتملنا على الدأب وراء صاحلنا اخلاص كالشجع أو  self regarding emotionالعاطفة الشخصية  .١  .العاطفة الشخصية والعاطفة األملية:  مها                                                            9  https://m.marefa.org/ ,-./  17.00 



احلب وطهر واألمل، : يهبط بقيمتها، فليس الذى يّضمن قصيدته انفعاالتمث أن العاطفة أو النفعال الرقيع يرفع من قيمة القصيدة واالنفعال النزال   ١١.العواطف العامة، كحب اخلري للناس، واإليثار، والتضحية، والبذلوزن بامليزن الذى نوزن به واحلقد واإلنتقام وحب الذات، فهي ال ميكن أن تيف كتاب مدارس النقد األدىب احلديث العاطفة الشخصية  هي كاحلب    ١٠.إنسانيا، دون العناية بنفسى، ظفرت بشيء  أو اليكون املدح الذي يتجاح إىل اإلحسان يف ذاته أو إىل احملسن باعتباره فاضال     ٢١ اخلوف، : ال، كمثل الذى يثري فيها انفعاالتوالفرح، واهلدواء، والطمئنية، واجلم . والسخط، واليأس، والظلم، ألن األدب يدعو إىل البهجة والتفاؤل والفرح النفسىالعواطف األليمة الىت تثري آالم القراء وتشعرهم مبا ينغص حيام، كاحلسد،   ١٣.النفسي، وإذاعةوالسخط واليأس والظلم وحننوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب الىت تثري آالم القراء وتشعرهم مبا ينغص حيام ويكدر صفوها كلحسد هي  painful emotion   العاطفة األملية  .٢  ١٢.وافزع، واليأس، وامللل     ١٨٣، ص املرجع السابقأمحد الشائب، .  ١٣  ذذ٤٥، ص نفس املرجع.  ١٢     ٤٤، صاملرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجى، .  ١١    ١٨٢-١٨١، ص املرجع السابق ب،يأمحد الشا  ١٠                                                           



وقد وضع النقاد العرب للعاطفة عدة مقاييس هلا أثرها  ١٥.وينابيعه الىت يبحس منهاواحلنني والرجاء واخلوف، والطمع  والفزع وهى تعد من دواعى الشعر الىت يجه، ويظهر ذلك ىف صورة انفعاالت شىت كاحلب والبغض والسرور واحلزن، والشوق وتأثر به كنايه ووجدانه، الىت نتشبع فيها نفس األديب مبوضوع ما تنفعل به نفسه، يف كتاب أستاذ طه عبد الرحيم عبد الرب، مقاييس نقد األدب هى احلالة   مقاييس العاطفة .ج  ١٤.إىل إثارة انفعال العطف واإلشفاق والرمحة، إمنا يسجل انفعاال له قيمته األدبيةر الذى يصور األمل وهو انفعال نازل قاصدا البؤساء مجيلة، وكذلك العربات، والشاعوجيب أن نفرق بني إثارة العاطفة األليمة وبني تصوير اآلالم اإلنسانية، فرواية     ٢٢ كلية اللغة العربية جامعة   :القاهرة( ،النقد األديب عند العرب أصوله ومناهجه طه عبد الرحيم عبد الرب،  ١٥ ٤٦-٤٥، ص املرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجى،   ١٤                                                             ١٦.يعت اجلزن والرثاء احلارب لألدب قيمة خالده وجتعله مؤثرا ىف نفوس قرائه وسامعية فموت األبن مثال هي أن تبحث عن سبب صحيح غري زائف وال مسطنع حىت تكون عميقة  صدق العاطفة .١  :منها. مي العمل األدىب واحلكم عليهوأمهيتها ىف تقو    ١٣٧-١٣٦نفس املرجع ص   ١٦  ١٣٣ص  )١٩٩٩ األزهر،



    ٤٧ ، صاملرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجى،   ١٨    ١٤٠نفس املرجع ص   ١٧                                                               ١٨.النقاد وإعجام مجيعاكما نرى ىف شعر أىب العتاهية وحافط إبراهيم، فال ينال أدم وشعورهم رضاء كان قوى الفقرة أو ضعيفها، فقد يكون األديب غزير الفكر لكنه ضعيف الشعور،  فيجب أن يكون قوى الشعور عميق العاطفة مهما    هو نفس األديب وطبيعته، والتفكري، وألن لكل إنسان عاطفة اخلاصة، واحلق أن املصدر األول لقوة العاطفة الظاهر بني طبائع العواطف ىف درجة القوة، وألن هناك عواطف مصدرها التأمل أثرا وأبعد خطرا، وإنه ليصعب وضع مقياس لقوة العاطفة، وذلك لالختالف ن العاطفة اهلادئة أقوى وليس املراد بقوة العاطفة ثورا أو حّدا، فقد تكو   ١٧.منهم تاثريا وال مطاوعه ملا يصطنع، وهذا هو سر القوة، ومتبع العظمة األدبيةعميق العاطفة ليستطيع بث ذالك ىف أسلوبه، مث ىف نفوس قرائه، وإال فلن ينتظر ة العاطفة هى نفس األديب وطبيعته، فيجب أن يكون قوى الشعور، قو  قوة العاطفة .٢  . ينظرون إليه نظرة مجالية فحسبال يتجلى فيه صدق عاطفة، ومن مث عابه واطرحه كثري من النقاد، اللهم إال الذين زائف، وأكثر شعر املدح ىف األدب العرىب كانت تدفعه عاطفة الرغبة أو الرهبة حىت وىف كتاب ذلك بأن يكون النص األدىب منبعثا عن انفعال صحيح غري     ٢٣



ثباا واستمرارها ويراد بثبات العاطفة استمرار  من مقاييس نقد العاطفة ثبات العاطفة واستمرارها .٣    ٢٤     ١٤٢-١٤١، ص املرجع السابق، طه عبد الرحيم عبد الرب.  ٢٠    ١٤١نفس املرجع، ص   ١٩                                                             ٢٠.واإلعجاب والشفقة وغري ذلكعلى إثارة العواطف املختلفة ىف نفوسنا بدرجة قوية، كاحلمسة واحلب  يقدرونفليس من الفحول املقدمني ىف طبقات الشعراء، وأفضل الشعراء عندهم هم الذين املتنوعة تنبع من عواطف متنوعة، ومن كان من الشعراء حمدود منا حى الشعر الغزل،  أى أم جعلوا تنوع العاطفة من دواعى التفضيل ألن أغراض الشعر شعره كله على فن واحد كعمر بن أىب ربيعة ىف تنوعت أغراضه على من وقف جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسا للموازنة واملفاضلة بني الشعراء، ففضلوا من  تنوع العاطفة .٤  ١٩.تاثريا وقتيا، والبعض  اآلخر يبقى أثره فمال النفوس إىل أمد طويلختتاف درجته باتالف أبيات النص واألعمال األدبية تتفاوت ذلك، فبعضها يؤثر وعته، ما وهجها، وذا يشعر القارى أو السامع ببقاء املستوى العاطفى على ر األثر األدىب كله، ال تذهب حرارا، وال ختمد جذوا وال خيبو أوارها، بل يستمر ما دام يكتب أو ينظم لتبقى القوة شائمة ىف فصول . سلطاا على نفس املنثى



. واألدب على اختالف صوره و أشكاله معرض كبري لشىت العواطف اإلنسنية. ىف الدرجة فبعضها أمسى من اآلخراتفق النقاد على القول بتفاوت العاطفة  مسو العاطفة .٥  .وشفقة، وإجاللحب، ومحاسة، وإعجاب، الشعراء هم الذين يقدرون على إثارة العواطف املختلفة ىف نفوسنا بدرجة كبرية، من تنوع العاطفة وسعة جماهلا، فأعظم : وقال أستاذ حممد عبد املنعم خفاجى    ٢٥      ٤٧، ص املرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجى،   ٢٢       ١٤٣-١٤٢، ص املرجع السابقطه عبد الرحيم عبد الرب،   ٢١                                                               ٢٢.من االنفعال الناشىء عن احلواس الظاهرة، كالسمع، والبصرجاب جبمال األسلوب، واالنفعال الناشىء عن طريق اإلجياء واإلشارة أقوى اإلعالسمو جيدر تصويرها ىف األدب مجيعا، فاإلعجاب باملعاىن الرفيعة أعلى منزلة من أصحاب مدرسة الفن للفن فحسب، ويرى النقاد أن العواطف املتفاوتة الدرجة ىف اآلخر، وأن العاطفة اهلابطة ال يليق باألديب تصويرها إال عند اجلمالني، أو اطفة ىف الدرجة، وأن بعضها أمسى من والنقاد متفقون على تفاوت الع  ٢١.معرض تلتقى فيه بعواطف تثريها موسيقى الشعر، وعواطف تشريها  معانية



)دراسة تحللية وصفية ( مواعظ الحماسة فى شعر اإلمام الشافعى   الباب الرابع    ٢٦ شعر احلماسة اإلمام  عن مة عامةا الباب املهم سيبحث الباحث حمليف هذ   ويف األشعار " ديوان اإلمام الشافعي"الباحث وأخذ الباحث هذه أشعاره يف كتاب يشرح قليال عما يتعلق باألشعاره الذي سيبحث  النوع يريد الباحثيف هذا  لمحمة عامة عن شعر اإلمام الشافعي  . أ  . الشافعي نيا بـََقاءُ     وَال َجتْزَْع حلادثِة الليايل   فًسا ِمبَا َحَكَم الَقَضاءُ وِطْب نَ     دَِع األياَم تـَْفَعْل َما َتَشاءُ   داع األيام. ١  :واألشعار املقصودة هي. يتضمن فيها قيمة احلياة، واملواعظ وغري ذلك ماحُة والَوفَاءُ   وُكْن َرُجالً على اَألْهَواىل َجلًدا فما حلَوادِث الدَك أْن يكوَن هلا ِغطاءُ     وإْن َكثـَُرْت ُعيُـْوُبَك ىف الَربايا  وِشْيَمُتَك السَوَسر   خاء فكلبالس يِه     عيبٍ تسرتَخاءُ  –كما قيَل   –يغطوال بُؤٌس عليَك وال رخاءُ     وال ُحْزًن َيُدوُم، وال ُسُرورً   الس  



٢٧     َذال َمشَا تُة اَأل ْعدا َبالَءُ     وال تُِر لَألعداء َقط ماحَة ِمْن َخبيلٍ   فَِإنماِن ماءُ     وال تـَرُْج الساِر لِلظورِْزُقَك لَيَس   فما قى الن زِق الَعَناءُ     يـُْنِقُصُه الَتَأيننيا َسواءُ     إذا ما ُكْنَت ذا قـَْلٍب قـَُنوعٍ   وليَس يَزِْيُد يف الرِحْنيٍ دَِع ا  إذا نـََزَل الَقَضا َضاَق الَفَضاءُ     وأَرُض اِهللا واسعًة، ولِكنْ   فال أرٌض َتِقيِه، وال َمساءُ     وَمن نـََزَلْت ِبساحِته املََنايا  فأنَت وماِلُك الد اِم تـَْغُدُر، ُكلواءُ     ألَيوينبغ للبشر أن يرج إىل اهللا . كان يتعلق عن احلياة الدنيا والعيب واحلزن وغريهاوضوع يعرب اإلمام الشافعي يف أبيات أشعاره عن املعىن احلياة سواء  يف هذا امل ١وال يـُْغين عن املوِت الد سر السعادة، ويبدو  عة هياالقن .عةوحده، ليس إىل بشر األخرى وهذا أساس القنا   ١١ :، ص)مكتبة إبن سينا: القاهرة(، ديوان اإلمام الشافعيحممد إبراهيم سليم،   ٢     ١٧ :ص )٢٠٠٥، دار املغرفة: القاهرة( ،ديوان اإلمام الشافعيعبد الرمحن املصطاوي،   ١                                                                .وحل بتلك املسألة هي القناعة. يف حياتة، واإلجتماعية، واملال وغري ذلككان اهللا خلق بشرا كخليفة يف األرض ويواجه كثريا من املشاكل  املختلفت   ٢.القنوع ومالك الدنيا سواء



  إذا اَلمْرُء جاء ا ُيسَرتابْ       إذا ملَْ َتُكْن تارًكا زِينةً   وَمْن ُمرِسٌل ما أباُه الكتابْ   ُدوَن ما يف الكتابِ َحاِئٌل َفَمْن   ِكتاِبَك ُحتَْىب به أو ُتَصابْ     فال بُد ِمْن َكْوِن ما ُخط يف  وِعْنَدَك ِمْنُه ِرَضا واْحِتسابْ     قال تَأس يوًما على فائتٍ   وراجيِه يف ُكل حِني، ُجيَابْ     يعوُد ِبَفْضِل عل َمْن َرَجاهُ   فَما ُدْوَن سائِل ريب ِحَجابْ     عن َسائلِ  الناسَ إذا اْحَتَجَب   َعالُه ِمَن املَْوِج طاِم ُعَبابْ     وناٍج من البحِر مْن بـَْعِدما  أُتيَح له بـَْعَد يَأٍس ِإيابْ     ونَاٍء عن األهل ذي ُغْربةٍ   وال أرَق العَني منه الطالبْ      ورِْزٍق أتاَك ومل تَْأتِهِ   فـَُعوِفْي�َت، واْجناَب عنَك السحابْ           َسَحابِ ْم بـََرٍد ِخْفَتُه ِمْن وكَ   فلم يـَُر ِمْن ذاَك قدٌر يُهابْ     فَكْم ِضْقُت َذْرًعا مبا هبتهُ   فال اهلَم ُجيِْدي وال االكتَئابْ    اهلَم ُيسراِن َهوْن عليكَ  مع  َتِضْيُق املذاِهُب فيها الرحابْ     تسُع احلَاُل، ِمْن بـَْعِد ماوي  وتـَُهْوُن األُموُر الصعابْ نـََعْم،     َسيُـْفَتُح باٌب إذا ُسد بابُ   سيفتح باب. ٢    ٢٨



َ زَماَنَك ذا واقْـَتِصدْ تَـ   وَِوي إليَك السهاُم الصيابْ     تـََقع يف مواقَع َترَدى ا    ٢٩ زماَنَك هذ َعَذابْ     بَـني ا وباُدوا ِسوىمَ   يُعاَتُب ِحَني ِحيُق الِعتابْ     فيِه َمنْ  وأَقِلْل ِعتاباً فما  فِإنمنهم سبابْ     ُيال قيَك بالِبشِر َدمهاُؤُهمْ   أراذَل عنهم جتَُِل الِكالبْ     َض الناُس طُر ُمْسَتْحِسنيً فََأحْ   وتسلُيم َمْن َرق فإْن يـُْغِنِه اهللا عنهم   صياًن هلم َعنُهُم واْجِتنابْ     ِسُن وما احلُر َفَذاك البالُء الُعَجابْ     يفر وابْ     َحاَر أَْمُرَك يف َمْعنَـيَـْنيِ  إذا  وإالاهلََوىفَ   ومل َتْدِر فيما اَخلطَا والص ُفوَس إىل َما يـَُعابْ     دَْع ماَهَوْيَت، فإنْز كالَمَك قـَْبَل الكالمِ و   يقوُد النـكالِم َجَوابْ     َميـ لُكل كالِم   ٣فإن اَحلَشىفـَُرب ٣٠: ص ،نفس املراجع عبد الرمحن املصطاوي،  ٣                                                           كل مسئلة الىت حدث على البشر ويدعو اإلمام الشافعي يف هذا الشعر ليعمل الصرب واحلزن والضيق واملخرج من   اإلمام الشافعي يف هذا املوضوع عنيعرب  وفيه ِمَن املَزِْج ما ُيْستطابْ     ميص      



وة، ويبلغ البشر من فضل اهللا الذي يعطي إليه كان من املال، وق. اخلري يف احلياة    ٣٠ ويذكر أيضا يف هذا الشعر عن شرف . طلب العلم يعىن صرب وإجتهاد يف طلبهيف هذا املوضوع يعرب اإلمام الشافعي عن الفضائل يف طلب العلم وطريقة يف   ٤؟ِعْلٍم، وُحتَْسُب ِمْن ُعْمرِي متر بال               األيَس ِمَن اُخلْسراِن أن لياليً   وأنشدُت بيتاً و هو مْن ألطِف الشْعرِ            َع النـواُم أسبلُت َعبـَْريتإذا َهجَ   الُعْذر بالَغ يف : وإْن ماَت قال الناسُ      َل ِعلًما عاَش يف الناِس ماجًدافأْن نا             ليطلَب ِعْلًما بالتجلِد و الصْربِ واْغتد¯        مْن راَح  ولكن َفىت الفتَيانِ   مبرياِث اباِء كراٍم وال ِصْهر    يوليس اكتساُب الِعْلِم يانفُس فاْعَلم  ا َهْظُل الدموِع على قـَْربِييـَقُل      سأطلُب علًما أو أموُت ببلدةٍ   على طََلِب اْلَعْلَياِء أو طََلِب اَألْجرِ                 نفُق ريعاَن الشبيبِة ُكلهاسأ   فما املوُت َاْحَلى ِمْن معاجلِة الَفْقرِ        اْقِصر: ِة لِْلبَـْنيِ قلُت هلاوناعي   ناعية البين.٣   .  والتفكري وغري ذلك    ٦٠: ص ،نفس املراجع ٤                                                             . وأحسن طلب العلم يف وقت الشباب وليس اهلد يف إنتهائه. العلم



طالب يف طلب العلم حيتاج إىل وقت طويل وإجتهاد، كما قال علي بن أيب     ٣١ يعرب اإلمام الشافعي عن املخرج من النوازل ويقرب البشر إىل  يف هذا النوع      ٦!فُرَِجت، وكنُت َأظُنها ال تـُْفرَُج      فَلما استحكَمت َحَلقاتـَُهات ضاقَ     َذْرًعا وعنَد اِهللا منها املْخرَجُ       ُرب نازلٍة َيضيُق ا الَفىتَولَ    عند اهللا المخرخ.٤  ٥"وإرشاد أستاذ وطول زمان           ذكاء وحرص واصطبار وبلغة  سأنبئك عن جمجوعها ببيان      أال لن تنال العلم إال بستة  :فهي" تعليم املتعبم"يف شعره يف كتاب  ه الباحث يف هذه لاليت سيحل إلمام الشافعي األشعار أربع هذه هي      .حينما أراد اهللا أن يهدي البشر ليس أحد منع من هديته. اهللا يف احلياة الدنيا     ٣٩: ص ،نفس املراجع عبد الرمحن املصطاوي،  ٦        ٧٦ :ص ،)١٩٨١بريوت، ( ،تعليم املتعليم طريق التعليمبرهان االسالم الزرنوجي،   ٥                                                                    .الرسالة



يعرب  يبحث عن شكل مواعظ احلماسة اليتأن يريد الباحث  ىف هذا النوع مواعظ الحماسة في شعر اإلمام الشافعيعن صورة تحليل   . ب    ٣٢ مشاكل يف احلياة كان البشر يواجه . ملخصصةميلك طريقة احلياة ا كحالة بشركل ال غالبالياة، كما يف سوف يبحث هي موعظة عن احل مواعظ احلماسة األوىل  املخرج من النوازل .١   :أشعاره، وأما أنواعها و صورا فما يلىاإلمام الشافعي يف بعض عنها  عىن يف هذه املوعظة أن البشر ال وامل. من البشر يائس حبياته يكون كثريخمتلفة حىت  و  لس من الفشل و اإلختبارخت تسلي ت حدثيت، إلن كل مسألة الحيزنأس وال يي ألن يف   حيزنأس واليالي البشر كي دعويهذه املوعظة  كانت مث بعد ذالك  .غريه يشعر وال . اخمرج اأن كل مسألة لديه  يذكر اإلمام الشافعينين البيتييف هذ  ٧!"فُرَِجت، وكنُت َأظُنها ال تـُْفرَجُ           ت فَلما استحكَمت َحَلقاتـَُهاضاقَ    َذْرًعا وعنَد اِهللا منها املْخرَجُ            ُرب نازلٍة َيضيُق ا الَفىتَولَ "     :قولهيدل على ذلك و كل ذلك خمرج،  يدعو  خمرج هلا ت كانت حدثيتال أشكالن كل أل، حدث ماعلى كل  اضيقالبشر     ٣٩ :ص ،نفس املراجع  ٧                                                           



كان هو الشافعي   نظر إىل اإلمام يحينما . املخرج لكي يعطى اهللا إىل اهللا البشر    ٣٣ سر  عة هياالقن. عةااملوعظة األخرى توجد يف شعر اإلمام الشافعي هي قن عةاقنال .٢ . كما ذكر  حقا قيمة الدين وجدين و لذلك يف بيت شعره ىف الدي هافقي حينما كان كثري من البشر يشعر  ٨.السعادة، ويبدو القنوع ومالك الدنيا سواء يف هذه املوعظة يُذكر . املسألة تلكتعلق على ت فهناك موعظة بتقشف يف احلياة ن كل اإلكتفاء، قلب قنوع هو حملول م عن لكاملبذلك أّن . ومالك الدنيا سواء فهو اقنوع اقلب البشر لكميلبيت يذكر اإلمام الشافعي حينما يف هذا ا  ٩"فأنَت وماِلُك الدنيا َسواءُ     إذا ما ُكْنَت ذا قـَْلٍب قـَُنوعٍ " :هيفاملوعظة يف شعر اإلمام الشافعي عن القناعة أما   .لك كل شيء يف األرضميعة فهناك اقن هيف قلبالبشر حينما كان  قلب يف الجد و يفبذالك حينما . لكميإكتفاء دائما مبا  شعري اقنوع األن قلب       ١٨: ص) ٢٠٠٥، دار املغرفة: القاهرة( ،اإلمام الشافعيديوان  عبد الرمحن املصطاوي،  ٩  ١١ :، ص)مكتبة إبن سينا: القاهرة(، ديوان اإلمام الشافعيحممد إبراهيم سليم،   ٨                                                            هو العلم. وقت طويل حيتاج إىلطلب العلم ال توجد طريقة سهال و سرعة، بلمل  فيهطلب العلم . طلب العلم ييف شعر اإلمام الشافعي ه األخرىوعظة امل  طلب العلم .٣  .صغرية يف عني البشر و لو كان به كفىه  لكميأنه ما  يشعرع أن يستطفيعة، االقن



لعلم ابو  ،حمالة وجد العلميصرب، وذا الطريق  و هدمطلوب ومل يأت بنفسه بل جب    ٣٤ حيتاج إىل شافعي أن العلم مل يأت بنفسه بل اإلمام ال عربيف هذه األبيات ي  ١٠"بالَغ يف الُعْذر: الناسُ وإْن ماَت قال          فأْن ناَل ِعلًما عاَش يف الناِس ماجًدا  ليطلَب ِعْلًما بالتجلِد و الصْربِ     ولكن َفىت الفتَياِن مْن راَح واْغتدى  مبرياِث اباِء كراٍم وال ِصْهرِ   وليس اكتساُب الِعْلِم يانفُس فاْعَلمي"  :هيفوعظة يف شعر اإلمام الشافعي عن طلب العلم املأما    .يف الدنيا و األخرة لشرفحصل ايس  ٧٦: ، ص�را�� ا��
	ق  ١١                   ٦٠ :ص، نفس املراجع عبد الرمحن املصطاوي،  ١٠                                                             ١١"وإرشاد أستاذ وطول زمان          ذكاء وحرص واصطبار وبلغة  سأنبئك عن جمموعها ببيان    أال لن تنال العلم إال بستة  :فهي" تعليم املتعبم"حيتاج إىل وقت طويل وإجتهاد، كما قال علي بن أيب طالب يف شعره يف كتاب يف طلب العلم . وليس اهلد يف إنتهائهوأحسن طلب العلم يف وقت الشباب  .البشر العلم فشرف ديف طلب العلم طويال بل عندما وجطريقة  تولو كان. هد و الصرببااجلطريقة يف طلب العلم جيب أن يكون الطلب، و ال



هذه هي . معه وهي الذكاء، وحرص، واصطبار، وبلغة، وإرشاد أستاذ وطول زمانيعرب علي بن أيب طالب أن الطالب حيتاج إىل ستة شروط للحصول العلم     ٣٥ صيبة من احلزن و امل شاكل املقصودةامل، أما ملشاكل اليت يواجهها البشرامن  ةمتعدد توجد ، يف احلياةصربال يشعر اإلمام الشافعي ه يفاألخرى وعظة امل  الصرب .٤ . شروط اليت حيتاج لطلب العلم للحصول العلم معه من  يهحيدث عل ما أن يصرب علىاألبيات يدعو اإلمام الشافعي يف هذه      ١٢"فال اهلَم ُجيِْدي وال االكتَئابْ       اهلَم ُيسراِن َهوْن عليكَ  مع  َتِضْيُق املذاِهُب فيها الرحابْ        تسُع احلَاُل، ِمْن بـَْعِد ماوي  نـََعْم، وتـَُهْوُن األُموُر الصعابْ      َسيُـْفَتُح باٌب إذا ُسد بابُ " :هيفوعظة يف شعر اإلمام الشافعي عن التسامح املأما   .   يزول بنفسه حدث حيتاج إىل وقت لكيو لذلك كل حال الذي . ايته ان لهك ينطبق أبدا لكن البشري يصيب فكر كل حال الذيوهناك ال . و الضيق و غريه لن يبقى أبدا بل   غريها، ألن ذلك حيدث على البشراحلزن و املصيبة والضيق و  فيه كون الذي حيدث أن يلة وجد من كل املسأيما . اية و سيمر بنفسه ت لهكان    ٣٠:ص ،نفس املراجع  ١٢                                                                .  يشعيأن  على البشر بجت يتياة الكلها سرية احل  بل بعد ضائقة ةسع



كانت ياة اليومية  احليف . عيبال ييف شعر اإلمام الشافعي ه األخرى عظةو امل سرت العيب .٥    ٣٦ ميلكه كل البشر  ماهو عيب،  وهذا العيب هو  ا البشرواجهياملشاكل اليت  إحدى فعليه  عيب البشر إذا كان لدي عما الشافعيرب اإلمام يف هذه األبيات يع  ١٣"السَخاءُ  –كما قيَل   –يغطيِه          تسرت بالسخاء فكل عيبٍ   َوَسرَك أْن يكوَن هلا ِغطاءُ     وإْن َكثـَُرْت ُعيُـْوُبَك ىف الَربايا" :هيفوعظة يف شعر اإلمام الشافعي عن العيب أما امل   .يشعر البشر جبزع على ذلك املسألةذلك ال ليف احلقيقة و  خاء ألن ذلك يستطيع أن س جيب على البشر أن يكون، بتلك املسألة افخيالأن  زن و احلو لذلك . اليف احلياة ألن كله كان حملو  اضيق البشر شعريو ال اعيوب كتمي عرف أن كما . اإلحسان ييف شعر اإلمام الشافعي ه األخرىوعظة امل  اإلحسان .٦   . سينتهى بنفسه و الضيق شدةال يتعلق بالشخصية أو  احلياة سواء يف هاواجهياملشاكل اليت  البشر ال ينفصل عن غرية أو  كان صعلى كل بشر أن يعمل اخلري سواء  جيب  ألجل ذلكعية، اجتماإل     ١٧: ص ،نفس املراجع  ١٣                                                             .أيًضا هإلي عودكبرية ألن اخلري سوف ي



احلياة ألن  تحسن يفب عن معاملة البشر يف هذا البيت يعرب اإلمام الشافعي  ١٤َعنُهُم واْجِتنابْ صياًن هلم     فََأْحِسُن وما احلُر ُمْسَتْحِسنيً   :هيفوعظة يف شعر اإلما الشافعي عن احملسن أما امل    ٣٧ و . هتزر نفسحيحسنا، فقد  عمالالبشر فعل يعندما و ، إىل نفسه سيعوداإلحسان  هكذا يف احلياة اإلجتماعية إذا  و. ايف فعل اخلري ولو كان صغري  ال يأىب البشر ْم   :كما ذكر يف القرآن الكرمي عن عمل اخلري هي. العلماء، ومقال علمي وغري ذلكاآلخر كثري أيضا يذكر عن عمل اخلري كمثل القرآن الكرمي، واحلديث، وكتاب يف البحث . يف عمل اخلري كان املبحوث كثري جدا ليس يف هذا الشعر فقط  .أيضا هلنفسسيعود  ذلك احلسنف البشر سنحي ُت ْن َس ْح ْم َأ ُت ْن َس ْح ْن َأ ِسكُ ِإ ُف ا ۖ◌ ْم ِألَنـْ َه َل ُمتْ فـَ ْأ َس ْن َأ ًرا يـَراُح   :يف آية األخرى  )٧اإلسراء ... (َوِإ أَ   :يف أية األخرى  )٨-٧الزلزلة، (َوَمْن يـَْعَمُل ِمثْـَقاَل َذرٍة َشرا يـََراُه . َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍة َخيـْ وا ِب ُق يِل اللِه َوَال تـُْل ِب وا ِيف َس ُق ِف ْن ِة َوَأ َك ُل ْه َىل التـ ْم ِإ يُك ِد وا  ۛ◌ ْي ُن ِس ْح نيَ  ۛ◌ َوَأ ِن ْحِس ُم ن اللَه ُحيِب اْل    ٣١: ص ،نفس املراجع  ١٤                                                             )   ١٩٥البقرة، (  ِإ



فيجب أن يكون على . هكذ ذكر ثالث آية يف القرآن الكرمي عن اإلحسان    ٣٨ ا اخلص الباحث أن املواعظ املوجودة يف أشعار اإلمام الشافعي ستة ري خوأ  . البشر ليعمل اخلري يف احليات، واإلجتماع وغري ذلك املخرج من النوازل، والقناعة، وطلب العلم، والصرب، وسرت العيب . أنواع وهي هذه هي املواعظ احلماسة اليت موجودة يف أربع أشعار اإلمام الشافعي . واإلحسان       . املذكورة



خامسالباب ال  ٣٩ جل احلصول على أللباحث البحث عن لب هذه الرسالة ا بعد أن حاول جئالنتا  . أ الخاتمة  بعض النتائج املهمة  إىل املسألة يف كتابة هذا البحث فوصلاجلواب من أساس  املخرج من نوازل . صورة املواعظ املوجودة يف أشعار اإلمام الشافعي فهي :وهي ما يلي موجودة يف شعر حتت املوضوع عند اهللا املخرج، والقناعة وسرت وهذه املوعظة  ان وهذه املوعظة موجودة يف شعر حتت املوضوع ناعية البني، والصرب واإلحسان وهذ يف شعر حتت املوضوع داع األيام، وطلب العلم موجودتني ني املوعظتنيتالعيب وه هذه هي مواعظ احلماسة . يف شعر حتت املوضوع سيفتح الباب موجودان ناملوعظا ليس يف شعر فقط بل  واسع جداً  املواعظ احلماسة كان البحثيبحث عن  التوصيات  . ب  .وطلب العلم، والقناعة، والصرب وغري ذلكيف أربع أشعار اإلمام الشافعي، وهذه كله متعلقة عن احلياة اليومية،  اليت موجودة  .فهم على قواعد اللغة حلصول على نتائج واسعةباحث األخرى، وحيتاج يف هذا البحث إىل التأكيد رؤية واسعة و سواء كان يف امل



السرقي  مكتبة –جممع الغة العربية ( ،املعجم الوسيط ،خرونأبراهيم انيس و إ العربية المراجع, ١    ميالقرآن الكر     المصادر  المراجع     القاهرة    علم الكتاب،(، املعجم اللغة العرابية املعاصراة ،أمحد خمرت عمر  )مكتبة النهضة املصرية: القاهرة( ، األدىبأصول النقد أمحد الشايب،   ) ٢٠١٢اهلندوي ، : القاهرة( ، ألنقد األديبأمحد أمني،   ، القاهرواملعجم الوسيظإبراهيم مصظفى،   ) ٢٠٠٤ الدولة   ) ١٩٩٢علم للملليني، دارال :لبنان –بريت  (، معجم الرائدجربان مسعود،   ) ١٩٨١بريت، ( ، تعليم املتعليم طريق التعليمبرهان اإلسالم الزرنوجي،   ) ٢٠٠٧، القاهرة ( ،اإلمام الشافعي حياته وفقهه بكر حممد إبراهيم ،   )١٩٩٢كنوز من املعرفة، (، معىن احلبمحد ماضى، أ  ) ٢٠٠٨



بن عبد الكرمي بن الفصل بن احلسن القزويين أيب القاسم  عبد الكرمي بن حممد     ) ٢٠٠٥ ،دار املعرفة: لبنان -بريت(، مام الشافعيديوان اإل ،عبد الرمحن املسطاوي    ) ١٩٩٢ دار القام،: دمشق ( ،اإلمام الشافعي فقيه السنة األكربعبد الغين الدقر،  )١٩٩٩ كلية اللغة العربية جامعة األزهر،  :القاهرة( ،النقد األديب عند العرب أصوله ومناهجه طه عبد الرحيم عبد الرب،   ) ١١١٩دار املعارف ، : القاهرة(  العصراجلاهلي،شوقي ضيف،      لسان  ،بو الفضلأفرقي املصري مجال دين حممد بن مكرم بن منظور اإل  .س.د. ، القاهرةديوان اإلمام الشافعيإبرهيم سليم،  حممد  س.، داملنجد يف اللغةلويس معلوف،   ) ١٤٢٨دولة قطر، ( ، شرح مسند الشافعيالرافعي الشافعي،  الدار : القاهرة( ،مدارس النقد األدىب احلديثحممد عبد املنعم خفاجى ،   ) ١٩٨٥هرة، االق( ، ديوان الشافعي حممد عبد املغم خفاجى، ) ٢٠١٠، الصادر دار : بريوت( ،العريب   )   ١٩٨٥دار املكر، : اللبناين( ، يف الشعر و النقدهنيف موسى،   )١٩٩٥العصرية اللبنانية، 



/Http://Www.Alukah.Net/Books/Files/Book_11203/Bookfile/Haniin.Pdp http://www.iaujournals.ir/article_664157_f986d0cb594c7098a504d1900813f620.pdf.  https://m.marefa.org  مراجع شبكية اإلنترنيتال .٢    ) ١٩٨٦ ،اهرةقال( ، مناقب اإلمام الشافعي الدين الرازي،اإلمام فخر       ,-./    



ال  كروغ برنا جيا، أتشيه بسر، العنوان العمل  سيةينو جنسية اجلنس خ، ومكان امليالدتاري  بيانات شخصية  ذاتيةالسرية ال اسم األم        : فاطمة           : متقاعد  اسم األب        : خريين  رقم اجلو        : ٠٨٢٢٨٠٠٩١١٢٨  الربيد اإلليكرتين      : khatami586@gmail.com          : غال مونسة برو  احلالة اإلجتماعية      : غري متزوج           : طالب           : إند دين          : إسالم           : رجل       : تنجوغ منجي، ٢٣ مايو ١٩٩٧  رقم القيد        : ١٥٠٥٠٢٠٣٨   إسم الكامل        : حممد ختمي   العمل



الدين  العنوان العمل يك كوتا، ٢. املدرسة الثانوية    : املدرسة الثانوية احلكومية ١ تانه مجبو أي،        : مدرسة اإلبتدائية تانه مجبو أي، تانة مجبو أي،     الو      : تنجغ منجي، مادت، أتشية تيمور           : موظف احلكومي    )م٢٠٢٠-٢٠١٥(بندا أتشية              اإلنسانية جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية،              قسم اللغة العر )م٢٠١٥-٢٠١٢(تانة لواس، أتشية أوترى              املدرسة العالية األهلية روح اإلسالم ر )م ٢٠١٢-٢٠٠٩(نة مجبو أي، أتشية أوترى تا          )م٢٠٠٩-٢٠٠٣(ى أتشيه أوتر           املدرسة اإلبتدائية .١  الرتبية   ابية وآدا لكلية اآلداب والعلوم٣. املدرسة العالية    :  ٤. اجلامعة      : 
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