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 مفىفى ـادق الشافعي الفىس ألادبُت ِىذ

 ، الهىض٢ؿم الٗغبُت ، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾمامُت، ٖلي ٦ٍغ ، الباخض، ظىمُذ ظحرئُامان

 ، الهىض، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾمامُت، ٖلي ٦ٍغالٗغبُت٢ؿم ، ؤؾخاط مكاع٥، دمحم ًىؾ٠ زان ص/

 

 ملذمت

الغاٞعي خامل لىاء ألانالت في ألاصب وعاٞ٘ عاًت البماٚت ُٞه, ى ناص١ مهٌُٟٗض 

ىض ما ٖاف الغاٞعي في  زم و٠٢ ٦خابخه وبُاهه في ؾبُل الضٞإ ًٖ ال٣غآن واللٛت. ٖو

غاٝ مخباًىت ألاؾالُب  ٞترة ػمىُت ٧ان ٞحها الاؾخٗماع ٣ًىص ماامغة مخٗضصة ألَا

ؾمامُت. وفي ْل َظٍ البِئت الؼاثٟت, اإلاباصت ؤلا و حؿتهضٝ بٖمان الخغب ٖلى اللٛت 

ُإ هٟؿه ل٩ُىن اإلاضاٞ٘ الهلب ًٖ خمى ؤلاؾمام  ٖاف الغاٞعي خُاجه ألاصبُت َو

واللٛت. والغاٞعي في ٖٟخه وقبابه والتزامه ب٣ُم صًىه الخى٠ُ وهىإػ وظضاهه 

ه وصواعي الهبىة ٖىضٍ, ٧اص ًس٤ٟ في ؤلاججاٍ, ومً طل٪ مداولخه ألاصبُت في ؤو٫ ؤًام

 مىٓىمت ظاعي ٞحها ٦ما في ٢ى٫ الكاٖغ مدمىص ؾامي الباعوصي : 

 )0(إلاهُٟى ناص١ في الكٗغ مجزلت     ؤمسخى ٌٗاصًه ٞحها مً ًهاُٞه

 كُمت الفىس ألادبُت ِىذ الشافعي

مً اإلاٗغوٝ ؤن ٖىانغ الكٗغ ج٣ىم ٖلحها ال٨ٟغة والهىعة والخُا٫ والكٗىع وألالٟاّ والترا٦ُب واإلاىؾ٣ُا 

ت.وال٣اٞ ا، وؤن بٌٗ َظٍ الٗىانغ ًل٣ي الٗىاًت والاَخمام مً بخضي اإلاضاعؽ الكٍٗغ حَر ؤما ٖىض  ُت والىػن ٚو

الغاٞعي ٞمً الؿهل ؤن ٠٣ً ٖىض الٗىانغ التي اَخمها، وؤن في زما٫ ؤصبه ٌٗغى بٌٗ عؤًه ٞحها. ومً بُجها 

 ٖىض الغاٞعي بما ًلي : ألا٩ٞاع والخُا٫ والٗاَٟت التي جدخىي في مٗٓم ؤصبه. ٞمً نىع ألاصبُت

 ألافياس ألاٌو : 

ألا٩ٞاع مً الٗىانغ اإلاهمت في ألاؾلىب ألاصبي، وهي ٖىهغ مخاهت ؤؾاؾُت في الٗلم وألاصب، ٞال٨ٟغة حؿخىلي ٖلى 

وتهؼ الخىاَغ في هٟـ الكاٖغ. وهي في ألاؾلىب ألاصبي ممتزظت بالٗاَٟت التي جًٟي ٖلحها  هااإلاكاٖغ, بل جى٢ٓ

ؤن الكٗغ ٚالبا ًُىي  ا زُابا ظمُلت، وجبٗضَا ًٖ ظٟاٞها، وجدُلها ماصة نالخت لماؾخمخإ الٟجي.خُاة، وجلبؿه

٤ ٖغيها في الكٗغ ًسخلٟان ٖما َى الخا٫  ٍغ ٖلى ألا٩ٞاع، وبال ؤ٢ل مجها ال جىظض في ألاصب، ل٨ً هٕى ألا٩ٞاع َو

ا الخبيء في زٟاًاَا، في الٗلم ؤو الٟلؿٟت؛ ًدىاو٫ الكاٖغ ظما٫ ال٨ٟغة الهاظ٘ في ؤٖما٢ه ٨ك٠ ًٖ ؾَغ ا، ٍو

بحن ظىاهبها اللُُٟت. وفي َظا ألامغ زهو الغاٞعي خضوصَا في مىبٗها "ولِؿذ ال٨ٟغة قٗغا بطا ظاءث ٦ما  ٍو

غ زهاثو الجما٫ ال٩امىت في َظٍ  لؿٟت، وبهما الكٗغ في جهٍى هي في الٗلم والٟلؿٟت، ٞهي في طل٪ ٖلم ٞو

                                                           
 .ٕٔعلى السفود، مصطفى صادق الرافعي، )شرحو حسن السماحي سوقدان(، ص    . ٔ
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دىاولها مً هاخُت ال٨ٟغة ٖلى ص٢ت ولُاٞت، ٦ما ج خدى٫ في طًَ الكاٖغ الظي ًلىجها بٗمل هٟؿه ٞحها، ٍو

ا   ). 0"(ؤؾغاَع

ؤصع٥ الغاٞعي ٢ُمت ألا٩ٞاع واإلاٗاوي وؤَمُتها في الٟلؿٟت، ٞجاءث ؤ٩ٞاٍع جيكض الؿمى والاعج٣اء بالىٟـ والخُاة 

ُغ١  ؤبىاب املجخم٘ ؤلاوؿاوي،  مٗا، وؤزظ ًبدض بك٩ل صئوب ًٖ ؤؾغاع الجما٫ والخحر ًخىؾل ب٩ل الُغ١، ٍو

ُٞسغظها ؤصبا ؾامُا ًدؿلر بالهىعة  ًى٣ل ؤ٩ٞاٍع مً َىا ومً َىا٥، ُٞجٗلها حِٗل في زُاله مضة مً الؼمً،

ت والخٗبحر الكاٖغي، زم جهبذ ؤ٩ٞاٍع نالخت، ل٩ل ػمان وم٩ان. و٧لما ٧اهذ ألا٩ٞاع صخُدت خ٣ُ٣ت  املجاٍػ

خإزغ بها  مُاب٣ت للخا٫، ظاء ألاؾلىب ألاصبي ظُضا وعاجٗا، ٧ىهه ًدمل جل٪ اإلا٣اٌـ التي ججٗل اإلاخل٣ي ًىٟٗل ٍو

ُت اإلاُغوخت في الىو ألاصبي. بؾخٗما٫ نىعة ألا٩ٞاع في ؤصب  الى خض ٦بحر، ٌكٗغ مً زمالها بال٣ُم اإلاىيٖى

عجب به الباخشـىن والٗلماء، ٢ض جىاو٫ ال٨شالغاٞعي ال٨شحرة في ٚالب ٦خبه, أل 
ُ
ــحر مً ألا٩ٞاع ن الغاٞعي َى الظي ؤ

ه الُىم ٢غاء الٗغبُت الغاٞعي ال٩اجب ٖلى خحن ؤزظ الغاٞعي  ىا بضؤ ٌٗٞغ في ؤصبه ظٗلخه ٧اجبا مً الُغاػ ألاو٫، َو

سخٟي قِئا ٞكِئا، و٧اهذ َضٞه الظي ؾعى بلُه ؤن ٩ًىن لهظا الضًً خاعؾه, ٦ما َى خا٫  الكاٖغ ًخهاٚغ ٍو

ج٣ضًم ألا٩ٞاع في قٍٗغ مً ؤظل في ٢ض خظع الغاٞعي مً الكاٖغ  ها.صٞاٖه ًٖ اللٛت الٗغبُت لحرصَا بلى م٩اهت

الكاٖغ الُٗٓم ال ًغؾل ألا٩ٞاع إلًجاص الٗلم في هٟـ ٢اعئها الٟاثضة ؤو مً ظاهب الخٗلُم خُض ٣ًى٫ : "

خهٝغ بها طل٪ الخهٝغ لُىظض بها الٗلم  دظو ال٨مام ٞحها بًٗه ٖلى بٌٗ، ٍو وخؿب، وبهما َى ًهىٗها ٍو

غا ٖلمُا بدخا"والظو١  غ ألا٩ٞاع ج٣ٍغ ت ألاصب ال ج٩ىن في ج٣ٍغ ب٣ٍغ  . )3(مٗا، ٖو

جُغ١ الغاٞعي في ؤصبه الى ال٨شحر مً ألا٩ٞاع الىا٢ُٗت التي لها نلت ٦بحرة بالضًً واملجخم٘، مما ظٗل ؤ٩ٞاٍع جل٣ى 

اإلاغؤة في ؤبٗاصَا ٢بىال واؾٗا في املجخم٘، ٧ىجها ٖالجذ ال٨شحر مً الخلل، ومً ؤَم جل٪ اإلاىايُ٘، ٢ًُت 

ت مً ألا٩ٞاع وال٣ًاًا التي ٖالجها  املخخلٟت، ٩ٞاهذ جل٪ ال٨ٟغة ألاؾاؾُت، واهضعظذ جدذ جل٪ ال٨ٟغة مجمٖى

ا مً  حَر الغاٞعي في ؤصبه مجها (حٗلُم اإلاغؤة وجش٣ُٟها) و(مماعؾتها للٗمل في املجخم٘) و(حجاب اإلاغؤة وؾٟىعَا) ٚو

ٗالج الغاٞعي جل ٣ضم لىا ٞهىال م٣االجه. و٦ظل٪ َو ٪ ألا٩ٞاع في ؤصبه مً زما٫ مى٢ٟه مً ال٣ًُت بٗامت، ٍو

غ  حهما ًغص ٖلى الظًً هاصوا بخدٍغ وم٣االث في ٦خبه، مجها مؿلؿل  (الُاجكت) و(الجما٫ الباجـ) في وحي ال٣لم، ٞو

ٗٝغ الضواء، ٩ٞاهذ ؤ٩ٞاٍع انماخُت   .)2(ووا٢ُٗتاإلاغؤة، و٧ان ًمخل٪ بخؿاؾا إلاهلر الظي ًغي م٨مً الضاء َو

ومً ألا٩ٞاع ألازغي التي ْهغث في ؤصبه ٢ًُت ال٣ٟغ ومك٨ماجه، في م٣االث (وحي ال٣لم) خُض ًخسظ مً الىبي 

ًاثل مشل الخ٣ك٠ والدؿامي والهبر والجهاص وؤلاًمان والازمام والاًشاع  (م) عمؼا، إلاا ًدمله مً نٟاث ٞو

  .  )1(غةوالصجاٖت، ًٞما ًٖ بوؿاهِخه الٗلُا ومجزلخه في آلاز

ىٟض  ٣بل ٖلى ًغاٖه، ًبثها ؤخؼاهه ٍو اءٍ، ٍو ؿخىحي ٦بًر و٧ان الغاٞعي في (عؾاثل ألاخؼان)، ٌؿخدًغ ؤ٩ٞاٍع َو

اصة)  اء الغاٞعي ؤ٦بر مً ٖىاَٟه خ٣ا، ٧ىهه ؤخب (مي ٍػ امه هثرا وقٗغا، ل٣ض ٧ان ٦بًر بلحها بسبٍر وشجىهه وؤَو

ى١ ال ٛاًاث الضهُا، ألهه لِـ له مضي وال ٚاًت، ل٣ض ٧ان خبا لِـ مً خب الىاؽ، خبا ٞى١ الكهىاث ٞو

ٌؿخىحي مً َظا الخب ًيبٕى الكٗغ ونٟاء الغوح، ٞجاء خبه لها ؾامُا، لِؿخلهم مىه مٗاوي ألالم في خبه 

                                                           
 .ٖٕٕ, ادلكتبة العصرقة، ص وحي القلم ) نقد الشعر وفلسفتو(, مصطفى صادق الرافعي, اجلزء الثالث   . ٔ
 . ٖٕٕوحي القلم ) نقد الشعر وفلسفتو(, مصطفى صادق الرافعي, اجلزء الثالث, ادلكتبة العصرقة، ص    . ٕ
 .ٖٖ,ٕٚم, شركة مكتبات عكاظ, السعودقة، ص ٕٜٛٔ ،ٕطمصطفى صادق الرافعي واالجتاىات افإسالمية يف أدبو, عبد احلليم زلمود,    . ٖ
 . ٚٚاالجتماعي يف أدب ادلفكر افإسالمي مصطفى صادق الرافعي, عبد الستار السطوحي, دارافإعتصام, القاىرة, ص  اجلانب   . ٗ
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امه اثه وؤَو ٢ضم الغاٞعي اإلاٗاوي وألا٩ٞاع في ألاؾلىب ألاصبي، ٞاػصاصث ؤ٩ٞاٍع جإل٣ا وجىهجا، ٧ىجها ؤ٩ٞاعا  .)0(و٦بًر

 ٢ُٗت طاث نلت ٦بحرة باإلوؿان واملجخم٘.وا

 الشاوي : الّاوفت 

الٗاَٟت ٖىض الغاٞعي جمحزث بالهض١ الٟجي, ٖلى ؤهه ناص٢ا في ؤخاؾِؿه وزىاٍَغ في ٧ل ًٞ مً الٟىىن ألاصبي, 

ل في ؤٖما١ الىٟـ, ًٞجاءث ٖاَٟخه زابخت عاسخت في ههه. ٞبىاء نىعة الٗاَٟت ٖىض الغاٞعي  دىاو٫ الخٚى

اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت والاهٟٗاالث والٗىا٠َ, ختى جإحي الٗاَٟت م٘ الخُا٫ لِك٩ل الهىعة الٟىُت. لُه٠ 

ا ؾُُغث ٖلى ٖاَٟت الٟغح والؿغوع لُض٫ ٖلى  حَر ومٗٓم الهىعة التي نىعَا الغاٞعي في ٞلؿٟت الخب ٚو

ٖلى ٢ىة الٗما٢ت  الؿٗاصة, وفي َظا الخٗبحر جىيُذ وبًداء الخب والٟغح واليكاٍ والؿغوع, و٦ظل٪ ًض٫

ٟلحها. و٦شحرا مً نىعة الٗاَٟت ٖىضٍ, جٓهغ بإق٩ا٫ مسخلٟت ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ في مٗٓم  والخىان بحن ألام َو

ا), ومً ؤمشا٫ ٖاَٟت  حَر ٦خبه (ؤوعا١ الىعص, والسخاب ألاخمغ, وعؾاثل ألاخؼان, واإلاؿا٦حن, وخضًض ال٣مغ, ٚو

حَر ا مً اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت جٓهغ الخاعط, بطا ؤزاع اإلاكاٖغ في ؤٖما١ الُإؽ والخؼن والٟغح والخب وآلاالم ٚو

  ال٣لب, ٞإبغػث الٗاَٟت جبٗا لظل٪.

 الشالث : الخُاٌ أوالخفىس 

في بدغ الخُا٫ والخهىع, بل ٧ان َى ؤخؿً زُا٫ في مُضان ألاصبي, بسانت  ىاؾ٣ُ ٧ًان الغاٞعي واخض مً الظً

كٗغ ٖلى في الخب والخؼن ٖىه, ٞلِـ ؤخض ٌكاَض ٖل ى هٟؿه بال َى هٟؿه, و٦ظل٪ لم ٨ًً َىا٥ مً ٌكاَض َو

اصة الىاخضة مً وؿاءٍ,  خب الغاٞعي بال َى هٟؿه, ٟٞي ال٨شحر ٧ان ٣ً٘ في الخُا٫ في خبه م٘ ؤلامغؤة بسانت مي ٍػ

ؿه في ل٣ض ٧ان الغاٞعي ًخٗب هٟ و٧ان مً آزاع طل٪ الخُا٫ ما ؤزغظه ٞحها مً عواج٘ ججلذ ٞحها شخهُت الغاٞعي.

ى ًٟصر ًٖ هٟؿه في بخضي عؾاثله الخانت, ٣ُٞى٫ :"ؤن مضاع الٗباعاث ٧لها  ُت, َو جهُض َظٍ اللُٗب الؼزٞغ

ت لهم بٟىىن  غ الخ٣اث٤ بإلىان زُالُت لخ٩ىن ؤو٢٘ في الىٟـ, ومً َىا ٧ان الظي ال مٗٞغ ٖلى الخسُل, وجهٍى

 ًٟهمىجها خ٤ الٟهم, م٘ ؤن املجاػ َى خُلت ٧ل لٛت ؤو ال مُل لهم بلى الكٗغ ال  ًمُلىن بلى ٦خابتي, وال ػاملجا

ظا الظي ظٗلجي ؤ٦ثر مىه م٘ ؤهه مخٗب ظضا ومً مشل  .)3"(وزانت الٗغبُت, وال ؤٖض ال٩اجب ٧اجبا ختى ًبٕر ُٞه, َو

نىعة الخُا٫ الظي ًهىع الغاٞعي, ما ٢ا٫ في ٦خابه (وحي ال٣لم) بٗىىان (ؤحها البدغ), خُض ٣ًى٫ :"بطا اخخضم 

ٞهىعة الخُا٫ ٖىض الغاٞعي َى  .)2("اإلااجي)ه٠ُ, ظٗلذ ؤهذ ؤحها البدغ للؼمً ٞهما ظضًضا ٌؿمى (الغبُ٘ ال

ٟه للخُا٫, ٣ٞض ٢ا٫ :"الخُا٫ َى الصخئ  ظا ما ججلى في حٍٗغ خ٣ُ٣ت مخٛحرة, بل َى ٦ظب ٖلى الخ٣ُ٣ُت الشابخت, َو

ظا ؤهه ال ٩ًىن ؤبضا خ٣ُ٣ت زابخت, ٞما ٩ًىن بال الخ٣ُ٣ي ٖىض الىٟـ في ؾاٖت الاهٟٗا٫ والخإزغ به ٣ِٞ, ومٗجى َ

واإلا٣هىص بهظا ؤن عئٍت ؤلاوؿان لؤلقُاء ج٩ىن بخإزحر الخُا٫ عئٍت ٧اطبت, ٞهظا الخُا٫  ,)1(٦ظبا ٖلى الخ٣ُ٣ت"

م خ٣ُ٣ت الصخئ في مسُلت في لخٓت الاهٟٗا٫.  خؿب الغاٞعي ٌٗخبر ٦ظبا ٖلى الخ٣ُ٣ت ألهه ًَى

 

 

                                                           
 .٘ٛ-ٜٚالرافعي ومي، عبدالسالم ىاشم حافظ، ادلؤسسة ادلصرقة العامة للتأليف والًترتة والطباعة والنشر, ص      . ٔ
 .ٜٛم، ص ٜٛٙٔمصر  –ادلصرقة العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العريبمصطفى صادق الرافعي, كمال نشأت, ادلؤسسة    . ٕ
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 الشابْ: الجماٌ 

همه ومٟهىم ا امٌ، ل٩ىهه بضؤ قاٖغا واهخهى ٧اجبا واٖخمض في ججؿُض ز٣اٞخه ٞو لجما٫ ٖىض الغاٞعي واؾ٘ ٚو

ً ؤؾاؾُحن َما: الترار الٗغبي والضًً ؤلاؾمامي. ومٟهىمه للجما٫ الخسخي للمغؤة ٨ًمً بإن  للجما٫ ٖلى مهضٍع

خإزحر مشا٫ عآٍ في (ٖهٟىعة) ٞخاة ًجٗل الغاٞعي ظما٫ اإلاغؤة ٦ما اؾخ٣غ في ٞهمه مى٨ٗؿا مً الٗالم الخاعجي ب

اصة)، زم مىُل٣ا لٟهم الجما٫ بلى الٗالم الخاعجي. وبضؤ مٟهىمه للجما٫ الظي  ٖك٣ه ألاو٫ في خُاجه، و (مي ٍػ

ؼصاص بخإزحر طل٪ اإلاشا٫ الظي عآٍ، و٧ان َظا اإلاشا٫ مدٟؼا مً مدٟؼاث  ٌؿمى الجما٫ الخسخي ٖىض زاٍَغ ًىمى ٍو

هاع مى  خب بال الابضإ ٖىضٍ، اْل
ُ
اًَ الجما٫ اإلااصي في اإلاغؤة، ٞهى ًٟهم الجما٫ الخسخي مً زما٫ ٢ىله: "ال ؤ

، وؤخـ، وؤجسُل" ٝغ الجما٫ ًخٗل٤ ؤؾاؾا بالضعاؾاث والٟماؾٟت والى٣ضًت, ٞجمالُت ألاصب مً  .)0(لشمار: أٖل

وال  لجما٫ وخ٣ُ٣خه.ٚاًاث الى٣ض الخضًض, والغاٞعي ٦ىا٢ض له عؤًه في مُضان الجما٫, ًداو٫ ؤن ًىضر مٗجى ا

ق٪ ؤن هٓغة الغاٞعي للجما٫ حٗضث مجا٫ ألاصب, بط لم ًدضص ما ًغمي بلُه ؤَى ظما٫ اإلاىيٕى ؤو ظما٫ 

ٞجما٫ ألاصب ٖىض الخٗبحر؟, وفي ٧لخا الخالحن ٞهى ًغي ؤن الجما٫ شخيء واخض ال ٌٗخبر, وال ًسخل٠ في هٟؿه, 

ظا الجما٫ الظي مىبٗه ألاؾالُب ألاصبُت جض٫ ألاخاؾِـ الغاٞعي ظؼء مً ظما٫ ألاؾلىب وبماٚت اإلاٗاوي, َو

واإلاكٗاع والخىاَغ والىظضان التي ٌكبهها ألاصًب. ٞمٗٓم الجما٫ ٖىضٍ صوعا ٦بحرا في ظىاهب اإلاغؤة (الخسخي) ؤو 

ا (الغوحي والُبُعي). ومً مشا٫ الجما٫ الخسخي زىى الغاٞعي ؤو٫ مغة خُىما بلخ٣ى بـ (ٖهٟىعة) وهي ؤو٫  ٚحَر

 ؤُٖى مٗاوي الجما٫ والخب له, ٣ُٞى٫ :مً 

 ٞمً لي ٖهٟىعة ؾ٣ُذ ٢لبي ٖهاٞحر ًدؿبن ال٣لىب مً الخب       

اعث ٞلما زايذ الٗحن ٞى٢ها        ب َو   )3(ؤػالذ لها خبا مً اللالا الَغ

 الخامغ: اللزة  

٤ وجإزحر واضر في ؤؾلىبه ولٛخه, ٌؿخسضم الغاٞع ي لٛت الٗغبي ال٣ضًم و٧ان واللظة في ألاصب ٖىض الغاٞعي ٍَغ

باعاجه ٖباعاث ألاولحن ٦ما ظاء في  ا و٧لمت مد٨مت, ٖو ٖىاًخه ٖلى اللٛت الٟهُدت, ٞإحى لٛت مخِىت ولٟٓا ٢ٍى

ب ؤن الغاٞعي ٢ض اؾخىفى خٓا واؾٗا مً ماصة اللٛت  ٦خابه (وحي ال٣لم) قاَضا مً قىاَض ٦شحرة ًٖ لٛخه. وال ٍع

ماله التي ْهغث وحٗبر ٞحها ما ظٗله وا٣ٞا ٖلى ؤ ا ممحزا بحن ؤلٟاْها وؤ٦ثر ما جماخٔ َظا ًٖ الخىاو٫ أٖل ؾغاَع

 ٢ضعة ٞاث٣ت ٖلى الخد٨م في اؾخٗما٫ اللٛت ونُاٚتها التي ججلى ُٞم مٗٓم ٦خبه ألاصبُت.  

٤ م٘ بن الغاٞعي لم ًُل٘ ٖلى مبضؤ اإلاٗاعيت في الى٣ض ألاصبي, وبهما ط٦ٍغ بهىعة ٖامت, وؤن َظا اإلابضؤ ٢ض ًخُاب

َظا اإلابضؤ ٖغيا ٖلى زهىمه يمً م٣االث في الى٣ض.  يبٌٗ مماعؾاث الغاٞعي الى٣ضًت, و٢ض جدضر الغاٞع

ؿخسضم اإلاىهج املخاٞٔ واإلاىهج  ٧ان الغاٞعي  ٢ض لٗب صوعا ٦بحرا في جهًت الى٣ض ألاصبي وجُىعٍ في الخضًض, َو

٣ض ٖىضٍ ممخاػ باالؾخٗما٫, وه٣ضٍ ج٣لُضي بلى خض, ؤلاؾمامي والٟجي البُاوي في جهًت ه٣ضٍ وبخُاءٍ. و٢ض ٧ان الى

 خُض ؤزظ َظا اإلاىهج ؾضا ٢اَغا ؤ٢ام الخُاعاث الٛغبُت التي قهضجه مهغ.

 

 

                                                           
 .  ٛ٘م، ص ٕٛٓٓالقاىرة  -رسائل األحزان، مصطفى صادق الرافعي، الطبعة األوىل، دار الصحوة للنشر   . ٔ
 . ٕٗٔ, ص ٕٗٓٓدقوان الرافعي : )الباب الرابع يف الغزل والنسيب(, حققو وشرحو وقدمو الدكتور ايسُت األقويب, ادلكتبة العصرقة, بَتوت,   . ٕ
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