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 امتنان شكر و
كر ألناس لم يتوانوا عن ثّم خالص الشّ ، الحمد لّمه فمه الفضل من قبل ومن بعد  

فال يسعني في هذا  تقديم كّل ما كان بوسعهم  لممساعدة في إتمام هذا العمل،
ه الدكتورة زهي   وأّولهم األستاذة المشرفة :  كر،المقام إاّل أن أتقّدم إليهم بجزيل الشّ 

عرفانا بفضمها لما بذلته من جهد في تصحيح هذا العمل إذ ظّمت تمّدنا  طراحة
تبخل يوما بالكممة الطّيبة، أو االبتسامة المشرقة  ولم بالنصح المفيد والرأي السديد،

االمتنان غير كافية  كر وكممات الشّ  أظن أنّ  و ،التي طالما رفعت من معنوّياتنا
 لموافاتها حقها.

ذهبية أيت قاضي كر الجزيل لألستاذة الفاضمة والشّ  ،ير الجميلكما أتقدم بالتقد  
ولم تبخل عمينا بإمداد يد  عمى البحث والعمل الجاد، تشجعنا وتحثنا التي ظّمت

كما أخّص ، ناتزويدنا بالمراجع التي تخدم موضوع بحثو  ،إرشادناالعون عن طريق 
مم وسعة كرمه ف ،عمى روحه األبوّية  الحميد بورايو الدكتور عبد : األستاذكر بالشّ 

 يبخل عمينا بالمراجع المفيدة.

 أختي نبيمةو  ،المناسب لمعمل ن وّفرا لي الجوّ يالّمذ ي  دوالكما ال أنسى فضل  
 نجاز هذا البحث.إتساعدني طوال فترة  تدعمني و التي ظّمت

الكبير لمرّواة والمخبرين الذين اقتطعوا من وقتهم الكثير، وتكّبدوا مشّقة  والشكر
وقد جاءت كّل أسمائهم  ،تفاصيل الظاهرة وهم يتحدثون إلينا عن أدقّ  ،نفسية بالغة

 واة.في فهرست الرّ 
 



 إهداء
 .الحبيبينّوالديّ  :إلى أعّز من في الوجود

ولم تمل يوما من  ،من تراث ني بكل ما تختزنو ذاكراتيا الشعبيةإلى من ظمت تمدّ 
 الغالية أطال اهلل عمرىا. تيجدّ  :تساؤالتي التي لم تعرف النياية

ّالن ورو ،نبيلة ،راديه إلى إخوتي  مجيدو ،دليلةالصغيران  خاصة محبوبيّ ّعبد
 .البحث عمى ىدوئو أثناء تحرير ىذا   الذي أشكره كثيًرا

مشرفتي العزيزة الدكتورة  :إلى من أعتبرىا منارة سرت وفق نور توجيياتيا القّيمة
 .زهيةّطراحة

لىنعيمة،ّ وّرديةّوالخالة  إلى  .صبرينةو  مليكأصدقائي األعّزاء:  وا 

ّ :القدير الدكتور إلى روح األستاذ ّيحياتن الذي طالما شجع شعبتنا عمى محم د
 تغّمده الّمو برحمتو(.)واالجتيادالبحث، 

ّسالم :إلى األساتذة األفاضل: الدكتورة ّبن ّوّنعيڤو خالد :، الدكتورحورية
 .تشجيعنا   عمى يوما الذين لم يتوقفوا، نصيرةّعيشيالدكتورة: 

القبائمي زال يسعى لتدوين ودراسة الموروث الّشعبي وما  سعى، من إلى كل
 عاّمة.والجزائري  ،خاّصة

 إلى كل ىؤالء أىدي ثمرة ىذا الجيد.                       



 

 

 

ّمةمقدّ ال
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اإلنسانية التي ال تزال متمّسكة بأصالة  ّل اإلرث الشعبي مكانة مرموقة في المجتمعاتتيح ّ
ن تغّير الزمان فإّن االنتقال  تاريخيا الثقافي المتوارث أبا عن جد وجيال عن جيل، حتى وا 

متربعا عمى عرش ذواكر حامميو، حيث مّثل التاريخ  ،شعوري يجعمو صامداالالّ أو  ،الّشعوري
 ،كّل ما احتوتو من آالم وانتكاسات، ببرزت من خاللو تجاربيا الحياتية الفكري لكّل أّمة من األمم

 وآمال وطموحات.
ي عّبرت عن كيانو من تجّمى ذلك من خالل طقوسو الدينية ومشاعره الفردية، أو الجماعية الت  

خالل ما أنتجو شفويا من حكايات، وألغاز، وأمثال، وأساطير، وأشعار. وتعتبر ىذه األخيرة من 
ىتمامنا في ىذا ال اوانشغاالتو. وستكون محور  ومخاوفو،أكثر األشكال األدبية تعبيرا عن مشاغمو، 

قس األخير من طقوس العبور إذ سنرّكز عمى الذكر الجنائزي ىذا الشعر الذي يرافق الط ،البحث
 وىو الموت.

األشعار والطقوس الجنائزّية " في عنوان الذي جاء موضوعال مبحث فيدفعنا لما ولعّل أىّم     
 :أىّميتيا  ، الدوافع اآلتية وقد رتّبناىا حسب"مقاربة أنتروبولوجّية وظيفّية -ن ڤنًوا -بمنطقة 

 أكاديمي يسعى وراء الحقيقة والغاية العممّية، ونظراىو ىدف كّل باحث و الدافع العممي  أّوال:
أو  ،باره مزعجا ال يشجع عمى  التفكيرأكثرية الطمبة العت ستبعاد البحث في ىذا الموضوع منال

بداعات إدراسة، واكتشاف ما تزخر بو المخيمة الشعبّية من لوجدنا من الّنفس اندفاعا الحديث 
  دينّية حول ظاىرة الموت . شعرية، وممارسات طقوسّية، ومعتقدات

 .المتخّصصة في ىذا الموضوع والمراجع الجزائرّية ،ندرة المصادر ثانيا:
، ورغبة تقديم مرجع تراثي يوضع الخوف من ضياع، واندثار الموروث الشعبي المحمي :ثالثا 

، ولتدوينسعى ن اجعمن أرشيفا في مكتبة البمدية التي تفتقر لمكتابات التي تبرز تراثيا الشعبي
  اإلجابة عمى التساؤالت التالية : ، محاولين وومحاولة تحميم

ىي الطقوس التي  وما ،ىرة الموت من خالل فنونو القوليةكيف عبّر المخيال الشعبي عن ظا -
 .قام بيا لرّد شّره؟

وما  ما الذي جعل اإلنسان يشعر بالخوف من الموت، وكيف تجمي خوفو في إبداعاتو الشعرية ؟ -
 ىي الوظيفة التي تؤّدييا األشعار والطقوس الجنائزّية؟.
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 وانطمقنا من فرضيات قد أثبتيا مسار البحث وىي كاآلتي:    
ر من ىي التي عبّ  والطقوس الممارسة لراحة األموات وراحة األحياء، ،إّن األذكار الجنائزية - 

 خالليا المخيال الشعبي عن ظاىرة الموت.
ل لديو يمكن أن تكون عدم دراية اإلنسان بما سيؤول إليو بعد وضعو في القبر، ىو ما شكّ  - 

 والقمق من ظاىرة الموت. ،الخوف
أو األّولية لإلنسان من  ،نفسية قد تؤدي إلى تمبية االحتياجات الفرعية إّن الوظيفة السوسيو - 

راع المكبوت بين الرجال ف الصّ وطقوسو الجنائزية كما يمكن أن تؤدي إلى كش ه، أشعار  خالل
براز النتاج الشعري الذي تشّكل في الفكر الشعبي وإل ،ولمتّأكد من صّحة ىذه الفرضيات والنساء.

بدًءا بالمنيج األنتروبولوجي  سنستعين ومعتقدات ،وما يرتبط بو من طقوس، إزاء ظاىرة الموت
والعمل  ) الناسوت( وىو المعاينة والوصف الذي كانت أول مراحمو ما يطمق عميو االثنوغرافيا

آخذين ببعض أفكار نظرية طقوس  ثّم محاولة تحميل وتفسير كل ما قمّنا بجمعو وتوليفو ،الميداني
 .المدرسة الوظيفّية العبور، وكذا بعض أفكار عمماء النفس كفرويد، وبعض أفكار

إْذ تطمبت مّنا كثيًرا من الصبر،  ومحفوفة بالمخاطر، كانت طبيعة عممنا االثنوغرافي جّد شاقة،
 :والعزم عمى المواصمة ألّن أىم الصعاب التي اعترضتنا

فمم يؤذن لنا  .التصدي لتسجيل المادة من طرف أصحاب الجنائز لعدم تفيميم طبيعة عممنا
صعوبة  مقىتو لم نبالتسجيل، أو التصوير في بدايات الخروج لجمع مادة البحث. ونستطيع القول إنّ 

والدي لم يتقبل فكرة أن ف  ،رة في جمع المادة المتعمقة بالنساء مقارنة بالمادة المتعمقة بالرجالكبي
من الحصول عمى  األخيروتمكننا في  ،أو التصوير ،أنزل إلى وسط الرجال في الجنائز لمتسجيل

 ااعترضتن بأس بيا بعد المجوء إلى الحيمة. إضافة إلى صعوبة تسجيل المادة االثنوغرافية مادة ال
 ،مصاعب في ترجمة بعض النصوص من لغتيا األصمية إلى المغة العربية، كما أّن ندرة المصادر

 والمراجع المتخصصة في ىذا الموضوع من األمور التي أتعبتنا كثيًرا.
     التالي:وقد تطمبت منا طبيعة عممنا ىذا تقسيمو، وتوزيع عناصره عمى الشكل   
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مبّينين سبب اختياره، وبعض الصعوبات التي القتنا  توإشكاليو  ،وع البحثمقدمة تناولنا فييا موض
 أثناء العمل.

تحديد منطقة  ،، الجنائزطقوس العبور ،الطقس ،األذكارالبحث ) مدخل حددنا فيو أىم مصطمحات
الحياة وطقوس  ُمَعْنَوًنا بدورةبثالثة فصول. كان األول  رفقا(. ممنهج الذراسةو (نوڤنواالبحث)
ان، الطقوس المرافقة لكل طور من أطوار حياة اإلنسان من زواج، وميالد، وخت ، تناولنا فيوالعبور

رة في دورة الحياة مع محاولة إبراز مواطن اإلتالف، واالختالف و كر ووفاة مبينين أىم الطقوس الم
 بين ىذه الطقوس. 

الممارسات المصاحبة لظاىرة  كلّ  تناولنا فيو ،والطقوس الجنائزية الثاني باألشعارالفصل  عنوننا
الموت بدًءا باالحتضار، مروًرا بإعالن الوفاة، والسير عمى الميت، وبكائو ثم تجييزه، ودفنو، ثم 

. ختما المتوفىعرض طقس استحضار األرواح الذي يعد أىم طقس يمارس لالطمئنان عمى حال 
 ل، منذ الوفاة إلى التوديع األبدي.بمناسبة األربعين مع إدراج األشعار التي تتخّمل ىذه المراح

حاولنا أن نحّدد فيو الوظائف  ،األشعار والطقوس الجنائزيةوظيفة  جاء الفصل األخير بعنوان:
الوظيفة بعدىا الدينّية  الثقافية، ثّم   بالوظيفة فبدأناالمختمفة التي يؤّدييا التراث الشعبي الجنائزي، 

بتحميل بعض الرموز في  بعض األشعار التي تبين  فالّنفسّية والتي قمنا من خالليا االجتماعية
   . أخافوالذي طالما  التصورات التي دارت حول الموت

عة وكانت الخاتمة العنصر األخير الذي يوجز أىم النتائج، واالقتراحات التي توصمنا إلييا متبو  
األصمية التي تقابميا الترجمة العربية، ثم تمييا فيارس البحث  بالمغةبالمدونة الشعرية المعروضة 

 وأخيرا لمصادر والمراجعافيرست ثّم   ،والمخبرين ،فيرست الرواةلفيرست الّصور، و  المتضمنة 
 مواضيع البحث.ب ت الخاصفيرسال
 

 .22/00/2012ن/ تيزي وزو:ڤنًخشابنة/ وا
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ياب بعض فضمنا كتابة النصوص بالقبائمية باألحرف العربية ، لكن واجيتنا صعوبة غ     
قائمة أحرف  ستعرنا الجدول الذي قّدمت فيو األستاذة: زىية طراحةااألصوات في أبجديتيا ، ف

تقديم الحرف الزائد المعدل ووصفو وذكر ما يقابمو في أين حاولت معدلة عن أحرفيا األصمية ، 
ولية: وفي الفرنسية أحيانا أخرى وسنتبعو بذكر أمثمة عنو بالقبائمية، مع ترجمة ددية الصوتية الاألبج

 .1معانييا إلى العربية

 الحرف الزائد
وصفو وما يقابمو في األبجدية الصوتية الدولية 

 )أ.ص.د (
أمثمة عنو 
 بالقبائمية

معاني 
األمثمة 
 بالعربية

 طريق، أبي اپاپ يذ،رپأ في  الفرنسية  " v  حرف شفوي وىو " پ

ْيْتسَّالي،  )أ.ص.د (" في Tsحرف معطش يقابمو "  تس
 ْيَتسِوي

يصعد، 
 يأخذ

 أكل، امتأل يتشَّا، ْيتشُّور )أ.ص.د (" في Tsحرف معطش يقابمو "  تش

 جاح حچاإِ  " في الفرنسيةJحرف معطش وىو "  چ

 طحن، نول ّطاژ، أَ َذاژإِ  " في الفرنسية zحرف مفخم وىو "  ژ

نياية،  نڤيا، ِثْر رتڤ )أ.ص.د (" فيGWحرف شفوي ليوي وىو "  ڤ
 جمرة

 دخل لحم، مشگإ ْم،وگْسأَ  )أ.ص.د (" فيGWحرف شفوي ليوي وىو "  گ
 

 

                                                      
دراسة أنتروبىلىجية للحكاية القبائلية العجيبة، دار ميم   -زهية طراحة: فضاء النىع بين تنظيم الخيال وتنظيم الىاقغ  - 1

  .11ص ،1،1111ط للنشر، الجزائر،
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 : االثنوغرافيو  ،العام المفهوم األذكار: -1
 :العام المفهوم -ا  
 قراءة: الذكر الصالة، يعني الذكر كتذكره، لمشيء الحفظ يعني: ذكر أفٌ  العرب لساف في جاء    

 1كالشرؼ الفخر يعني كما الطاعة،: الذكر ،الشكر: الذكر الدعاء،: الذكر التسبيح،: الذكر القرآف،
.  
  االثنوغرافي: المفهوم -ب 

 نناثٍ  أنٍذٍكٍر : » تسميتو محميا عميو يطمؽ الذم الجنائز شعر عمى ىذا بحثنا أثناء سنعتمد    
 حسب لألذكار الثالثة الفركع مف كاحدىا يعتبر الذم المفيـك ىذا تحديد عمينا يتكجب كعميو «لنٍخرثٍ 
 األصناؼ تعاريؼ استكحينا كقد ،كاالستنتاجات ،اآلراء عمى ىذا في كسنعتمد .المحمي التقسيـ
 .بالمشاركة المالحظة خالؿ مف األذكار مف المتفرعة

 صنؼ كؿ تميز بتسميات تتميز حيث أصناؼ ثالثة المحمي التقسيـ حسب األذكار مف تنشطر 
 :النحك ىذا عمى كىي ،اآلخر عف
  :الّمه" ذكر أي" الّربي أْذْكر -1

 ىذا كاف كربما ، الصالة بعد كالتكحيد كالتسبيح التيميؿ طريؽ عف كحده ا ذكر ىنا يتـ     
 .العرب لساف في الذكر معاني مف جزء في جاء ما نفسو ىك الصنؼ

   : النبي ذكر أيأْفنِپي" "أْذْكرْ  -2 
 فيو نجد كما ا رسكؿ لمقاء االشتياؽ ثـ كالتقدير ،الحب عكاطؼ عف معبر شعر فيو يقاؿ     

 كتكاقنا ،متميفا السامع يجعؿ االنتقاء محكـ بكالـ منسكجة الشريفة النبكية كالسيرة ،األنبياء قصص
 اليكمية األشغاؿ ممارسة كفي كالمقامات ،الزكايا في مؤدل الصنؼ ىذا كنجد األبيات بقية لمكاصمة

 .2 الزرابي كنسج الصكؼ كغزؿ
 

                                                      
: لساف العرب، المجٌمد  -1 ، 1991، 1، دار صادر، بيركت، ط4ينظر: ابف منذكر أبك الفضؿ جماؿ الديف محٌمد بف مكـر

 .  018ص
  .10/10/1111:بتاريخ كزك، تيزم كالية ، فوڤنكا كدائرة بمدية خشابنة، قرية  سنة،( 89)فرحات ذىبٌية:  المخبرة عف -2
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  : اآلخرة أهل ذكر أي  "الخارث ناث أْذْكر" 3-
 تكقظ حزينة ألحاف عبر شجي بصكت مؤداة شعرية أبيات مجمكعة كىك بحثنا، مكضكع ىك    

 دتردٌ ُي  خاص صنؼ كىك كاحد، آف في كالخشكع ،الدمكع فتستحضر صارخ بشكؿ األحاسيس
 المعاناة خكؼ بكمماتيا فتصؼ في بعض األحياف. الكفاة طقكس مرافقة الجنائز في فقط أشعاره

 لتذكر المحترقة األفئدة كانفطار الجنة، في طيبة ىادئة بحياة بالظفر كتكسالن  حيننا، القبر عذاب مف
 .كالٌنساء الٌرجاؿ أدائو في يشترؾ التعبيرم الشكؿ ىذا إف القكؿ بنا يجدر كىنا .1آخر حيننا المكت

 شعرم قالب شكؿ في الديني القصص ذكر فيو يرد آخر صنؼ تجاىؿ عدـ بنا يجدر األخير في
 انجازات قتحقٌ  كالتي ،النبكة عصر في مرت التي الدينية الشخصيات معظـ فيو تتجمى ،جميؿ

ف لـ  ،عظيمة  نسميو أف يمكف فيما ينحصر أٌنو إال ما تسمية الشعبية الجماعة عميو تطمؽ حتى كا 
 . مبك الن القصصي الشعر

 الطقس: -2
كتقاليد مجتمع ما كما  ،عادات تعنيكالتي  "Ritus"مف الكممة الالتينية  Rite""تشتؽ كممة     

كالمراسيـ التي تستدعي معتقدات تككف خارج اإلطار التجريبي، كىك  ،تعني كؿ أنكاع االحتفاالت
 .2خمؽ لماض غامض غالبا لكنو يأخذ معناه عند الذيف يستخدمكنو عمى أنو فعؿ ديني

إعادة القياـ بو، ييدؼ لتأدية يندرج الطقس في الحياة االجتماعية بعكدة الظركؼ التي تستدعي 
عطاء نتيجة عبر تالعبو ببعض الممارسات الجتذاب العقكؿ، كجعميا تؤمف بو قبؿ  ميمة، كا 
التفكير بتحميؿ المعنى، عندما يبيف بشكؿ حاـز اإلمكانية التي يأخذىا في ككنو مكجكدنا خارج إطار 

كر الديف طكالبي في بحث كؿ حدث ديني مسبؽ، كقد استطاع الدكتكر ن أم خارج ،المكضكع
رجي ايخضع الختاف لمظير خ إذتناكؿ فيو طقكس الختاف في الجزائر أف يثبت ىذه الكاقعة المميزة 

 أكثر مف خضكعو لمبدأ ديني.

                                                      

.نفسو التاريخ  نفسو، المكاف أكمي، المخبر: بكجعبكط عف -  1  
2 -voir :jean maisonneuve :les rituels‚prèsse universitaires de France‚paris ,france‚1er 

édition‚ 1988‚ p 3. 
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،ق.ىكبير، ك ـ. مكس ليقترحكا تحميالت لبعض ىرتزيأتي أفضؿ ممٌثمي المدرسة الدكركايمية: ر. 
 إيالءكبر فئات الممارسات الطقكسية )قرباف، ابتياؿ، طقس جنائزم، ممارسة سحرية( مع أ

ف االىتماـ لمتصكرات المرتبطة بيا. لكف فكف جنيب ىك أكؿ مف قاـ بمساىمة جادة في دراسة التككٌ 
ىناؾ أربع فئات مف المناسبات  الفعمي لمطقكس مع تركيزه عمى الفئة المسماة بطقكس العبكر.

مة التي تنتج عنيا منظكمات طقكس مختمفة كالقائمة عمى التعارض بيف الجماعة كالفرد مف العا
جية، كبيف المتكرر كالطارئ مف جية أخرل كتقـك كؿ ثقافة باعتماد كسائؿ متفاكتة، كمتنكعة 
لتطكير تمؾ االحتماالت التي ينطكم كؿ منيا عمى عدد مف الخيارات. أٌكؿ فئة ىي فئة الطقكس 

دكرة الطقكس المكسمية التي تتكٌزع عمى مختمؼ فترات السنة، كتيـ معظـ  ة كالتي تنقسـ إلى:الدكري
ثـٌ دكرة الحياة ) ميالد، زكاج، مكت(، تأتي الفئة ما قبؿ األخيرة كىي الطقكس  أفراد الجماعة.

طقكس أٌما الفئة األخيرة فيي  الطارئة، كتككف مرتبطة بالحياة الجماعية)حرب، كباء، جفاؼ...(
 .1ذات التكجو الفردم، كتككف مرتبطة بالحياة الفردية)عقـ، مرض، خالؼ، كالدة تكأميف...(

خطر محدؽ أك تقبؿ األمكر  التقاءتجرم لالحتفاؿ بمنسبات كضعية أك  فالطقوس الدورية
فيي عمى عكس ذلؾ تدع األمكر تجرم مكتفية بتشكيؿ كسائؿ  الطقوس الطارئةأٌما  ،الحتمية

أك بطبع مفاجآت ساٌرة كفي الطقكس المرتبطة بالحياة الجماعية يككف  ،مجابية مصائب متكقعة
أٌما في الطقكس ذات التكجو الفردم فإٌف الشخص عبر  ،األشخاص ممثميف لمشأف االجتماعي

 .2في تصرفو خدمة جماعية متكاممةكالعاطفية كالفكرية يجد   ،ىكيتو الجسدية
 طقوس العبور: -3
يمر  إنساف، فكؿ 1101ظيرت عبارة طقس العبكر لممرة األكلى عمى لساف فكف جنيب عاـ    

حسب نظرتو بمراحؿ عدة خالؿ حياتو، كتتكاكب ىذه التحكالت بطقكس مختمفة طبقا لكؿ مجتمع. 
، كيمكف لمطفكلة أف تنقسـ إلى مراحؿ عدة، كلكف 3فالكالدة ىي المناسبة األكلى لطقكس العبكر

                                                      
امعية لمدراسات كالنشر بيير بكنت: معجـ اإلثنكلكجيا كاألنثركبكلكجيا، ترجمة: مصباح الصمد، المؤسسة الج ينظر: - 1

 . 000إلى 001، ص1110 ،1"مجد"، ط
.000ينظر : المرجع نفسو، ص  - 2  

3-Arnold Van gennep : rite de passage, picard ,France, paris ,2011,page 75. 
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العبكر إلى سف النضكج ىك الذم يترافؽ مع طقكس المسارة، كيشكؿ الزكاج أيضا جزءنا مف ىذه 
الطقكس. كما يتـ إعالف المرأة أمًّا مستقبمية لدل الحمؿ، ثـ أمًّا بالفعؿ لحظة الكالدة كىناؾ أيضا 

ددىا عف الطقكس الخاصة باألـٌ. كآخر طقكس العبكر ىي الطقكس الخاصة باألب، كالتي يقؿ ع
تمؾ الخاصة بالمكت. كما تكجد طقكس عبكر خاصة بتكلي منصب ما، كتمثؿ جميع ىذه الطقكس 
مف الناحية الشكمية بنية ثالثية حسب فكف جنيب، المرحمة االنفصالية، المرحمة الكامنة، كمرحمة 

حسب أنكاع االنتقاؿ مف حالة ألخرل فردية، أك جماعية كتختمؼ ىذه المراحؿ الثالثة  ،االندماج
 .1كما تعيد تحديد األكضاع كاألدكار

 : االثنوغرافيو  ،المفهوم العام :الجنائز -4
 المفهوم العام: -ا
جنزنا، ستره كذكركا أٌف النكار لما احتضرت أكصت أف  الشيءجاء في لساف العرب: أٌف  جنز   

نىازىة : فالجنازة بالفتح تعني الميت فآذنكنيجنزتمكىا إذا  :يصمي عمييا الحسف فقاؿ . الًجناىزىة كالجى
فيك سرير كنعش أٌما الًجنازة : اإلنساف الميت كالشيء الذم  الميتعمى السرير فإذا لـ يكف عميو 

كالعكاـ يقكلكف إنو  ،ثىقيؿ عمى القـك فاغتنمكا بو ك يقكؿ األصمعي: الجنازة بالكسر ىك الميت نفسو
النعش كالميت  الجنازة:أٌف  جاء في المعجـ الكسيط: . 2رير، كتقكؿ العرب تركتو ًجنازة أم ميتناالس

منيا ما جاء في اآليات  كجاء ذكر المكت في القرآف الكريـ في أكثر مف آية .3كىما مع المشٌيعيف
نَّييـ مىيِّته  ًإنَّؾى  ﴿ ،4﴾ اٍلمىٍكتً  ذىآًئقىةي  نىٍفسو  كيؿ   ﴿ التالية: ػيِّتيكفى  كىاً   .5﴾ مَّ

زكا في كتبيـ عمى كعمماء الديف: فقد اكتفكا بالتعريؼ الذم ثبت عف عمماء المغة، كركٌ  ،أٌما الفقياء
جاء في أحكاـ الجنائز لألستاذ  قدل ف.كالدف ،كالصالة ،كالكفف ،ئز كالغسؿاألحكاـ المتعمقة بالجنا

"مف غسؿ مسمما  (ص)محمكد المصرم أف مف تكلى غسؿ الميت لو أجر عظيـ مستند لحديث 
فكتـ عميو غفر لو ا أربعيف مٌرة. كقد تحدث عف كيفية الغسؿ شرعنا حيث يبدأ بثالث غسالت 

                                                      
1 Arnold Van gennep : rite de passage,op.cit, p76. 

:المرجع  - .010إلى014السابؽ نفسو، ص ينظر: ابف منذكر أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر 2  
.141، ص1991 بدكف طبعة، ينظر: د.إبراىيـ أنيس: المعجـ الكسيط، باب الجيـ، القاىرة،  - 3  
. (09) القرآف الكريـ: سكرة العنكبكت: اآلية - 4  
.(01) : سكرة الزمر: اآليةمرجع نفسوال - 5  
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أك ما يقـك مقامو في التنظيؼ بتمؾ  ،دركترنا، ثـ يقرف السٌ كيشترط أف تككف الغسالت  ،فأكثر
ح الشعر كتجعؿ ثالث مف الطيب كالكافكر أكلى. يسرٌ  شيءالغسالت كيخمط مع آخر غسمة منيا 

كتغسؿ األنثى مف قبؿ النساء  ،كيجب أف يتكلى غسؿ الذكر الٌرجاؿ ،ضفائر لممرأة ثـ تمقى خمفيا
 .1كال يشرع غسؿ الشييد قتيؿ المعركة

"البسكا مف ثيابكـ البياض فإنيا خير ثيابكـ، ككفنكا )ص( فإنو استنادنا لقكلو بالكففتعمؽ أما ما  
كفف )ص( رسكؿ ا  أفٌ يتككف الكفف مف ثالث أثكاب لحديث أمنا عائشة رضي ا عنيا " . فييا"

كال يجكز المغاالة في الكفف كال الزيادة فيو عمى ثالثة ألنو  في ثالثة أثكاب يمانية بيض سحكلية
 .2كالمرأة في ذلؾ كالرجؿ إذ ال دليؿ عمى التفريؽ (ص)خالؼ ما كفف فيو رسكؿ ا 

)ص( كيستثنى مف ذلؾ الطفؿ الذم لـ يبمغ آلف النبي  أما الصالة عف الميت فيي فرض كفاية  
كالشييد كذلؾ كاالستغفار كالترحـ عمى الكفار كالمنافقيف عميو السالـ  إبراىيـلـ يصؿ عمى ابنو 

ؿِّ  كىالى  ﴿لقكؿ ا سبحانو كتعالى: مىى تيصى دو  آعى مىى تىقيـٍ  كىالى  أىبىدنا مَّاتى  مٍِّنييـ أىحى كا ًإنَّييـٍ  قىٍبًرهً  اعى  ًبالمَّوً  كىفىري
اتيكا كىرىسيكًلوً  مى  .4الجنازة كما تجب في الصمكات المكتكبةتجب الجماعة في صالة  .3﴾فىاًسقيكفى  كىىيـٍ  كى

كال كافر مع  ،كال يدفف مسمـ مع كافر ،أما ما تعمؽ بالدفف فإنو كاجب حتى كلك كاف الميت كافرنا
كالكافر في مقابر المشركيف كيجكز لمزكج دفف زكجتو  ،مسمـ بؿ يدفف المسمـ في مقابر المسمميف

في أحكاـ الجنائز يرجى اإلطالع عمى المراجع التي كلمزيد مف اإلطالع عمى ما جاء  بنفسو
 عنكاف أحكاـ الجنائز. تحتجاءت 

 :االثنوغرافيالمفهوم  -ب
كتعني   ،َثْمْظْمْت"فإٌنو يطمؽ عمى الجنائز تسمية " :المحمي االثنكغرافيإذا جئنا إلى المفيـك    
 .5كدفنو" " لـ يحضر أحد كفاتو :بمعنى .ثمظمتيس " هرظڤحكعندما يقاؿ " أكال ش كم  دففال

                                                      

.10إلى10، ص 1110، 1ط الجزائر، ينظر : محمكد المصرم : أحكاـ الجنائز، دار اإلماـ مالؾ، - 1  
.18إلى10المرجع نفسو، ص   ينظر : - 2  
(.84القرآف الكريـ: سكرة التكبة : اآلية )-  3  
.10ينظر: محمكد المصرم : المرجع السابؽ نفسو، ص -  4  

  .62/01/6100 بتاريخ: قرية خشابنة، بمدية كدائرة كاقنكف، كالية تيزم كزك، سنة،  (00) عف المخبرة : خميفة خمكجة - 5
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يصاحبو مف  كالدفف كما ،كفي مجمؿ القكؿ فإف مفيكميا لدل سكاف المنطقة ىك حدث الكفاة
. ،شعائر  كتضامف إزاء أىؿ المرحـك

كىذا يدٌؿ عمى أٌف حدث  ،دفف :بمعنى "ْيْمْظْل"جاءت مف الفعؿ   َثْمْظْمْت"كبمعنى أدؽ فإٌف لفظة " 
 ىي:َثْمْظْمْت"كال دفف بدكف تجٌسد التعاكف الذم يقدمو المتضامنكف، ك" ،الكفاة متعٌمؽ بالٌدفف

ٍنٍسٍف أىٍذٍحٍظٍرٍف "بمعنى أٌف الجنازة ى ٍذ الرٌٍعًي، ٍذٍلغىاًش آٍديىاٍسٍف أىثىًكيٍف أىٍثٍمٍظٍمٍف أىٍذكى  ي:"ٍذٍلٍميٌٍٍثنِّي أيكٌٍ
كعميو فإٌف الٌمفظة المحٌمية ال تختمؼ عف  ،1كحضكر الٌناس لمٌدفف كالمؤانسة ،عميوالمٌيت كالبكاء 

  كالذم لـ يرد فيما ذكره الٌمغكٌيكف. ،المغكية إاٌل في البكاء عمى الميت التعريؼ
  :(ڤنونتحديد الموقع الجغرافي لمنطقة البحث )وا -5

كزك. يحدىا مف الشماؿ بمدية بكجيمة، ك مف في القسـ الشمالي لكالية تيزم  وهڤنتقع دائرة كا   
تيزم راشد، ك كالية تيزم كزك، أما غربا فتحدىا بمدية ماككدة كسيدم نعماف،   ةالجنكب بمدي

 كمقمع . فريحوكيحدىا شرقا كؿ مف 

تتألؼ مف الناحية اإلدارية مف ثالث بمديات ىي بمدية   ،كمـ141.21تقدر المساحة اإلجمالية ب  
التي تعد مقر الدائرة حيث تتألؼ ىذه األخيرة مف  وهڤندية أيت عيسى ميمكف، كبمدية كاتميزار، كبم

أزارز، أمالك، لعزيب أحداذ، بكدشيشة، ڤني ، ألاذڤني بڤاثني عشر قرية ىي: ألما لكصيؼ، أ
 تشالكطي، جبمة، احديقاكف أفاٌل، أحديقاكف بكادا، خشابنة، تقكبعيف كتامدة.

نسمة.  10425ب ـ 2002لممنطقة حسب اإلحصائيات التي أجريت عاـ  قدرت الكثافة السكانية 
تتكفر البمدية عؿ ثانكية كاحدة، كمتكسطتيف، كثالث مدارس ابتدائية، كجامعة متفرعة مف الجامعة 
المركزية لمكلكد معمرم كما تحتكم عمى مركز لمشرطة، كدار لمشباب، ك عيادة متعددة الخدمات، 

كممعب لكرة القدـ، كمسجد كبير في مركز المنطقة، كمصنع إلنتاج  كقاعة متعددة الرياضات،
 . 2السميد كالفرينة

                                                      
:  بتاريخ كزك، تيزم كالية كاقنكف، كدائرة بمدية ٍأبكادة، إيحديقاكف قرية  سنة،( 99) ذىبية حاجي:  المخبرة عف -1

19/11/1111.   
.11/18/1111يخ: حصمنا عمى المعمكمات مف رئيس البمدية السيد عمي بمخير بتار  - 2  
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عاشت أىالي المنطقة فيما مضى عمى محاصيؿ زراعية مف إنتاج أراضييـ، كانت قميمة لكنيا 
كافية لسد احتياجاتيـ  اليكمية تمثمت في القمح، كالبقكؿ، كزيت الزيتكف، ككؿ أنكاع الخضار 

إضافة إلى بعض الثمار كالتيف، كالٌصبار، ك اإلجاص، كالبرقكؽ، كما تتقف النساء نسج المكسمية 
 الزرابي كصناعة األكاني المنزلية الفخارية.

أما اآلف فقد صارت المنطقة تعتمد كثيرنا عمى التجارة كاليد العاممة باألجرة لكف ىذا ال يعني أنيا 
 تخمت عف الفالحة كالحرؼ التقميدية .

ت العائمة بحجميا الكبير حيث يجتمع أفراد العائمة الصغيرة مع أفراد العائمة الكبيرة في بيت امتاز  
كاحد، تعكد السمطة العائمية لمجد األكبر لكف مع مركر الكقت اندثرت العائمة الكبيرة خصكصا في 

 االندثارىذا  إاٌل أفٌ  ،األبناء عف اآلباء بعد الزكاج القرل القريبة مف مركز المنطقة حيث استقؿٌ 
كة بيذه الطريقة الجماعية لمعيش خصكصا الجبمية حيث مازلت بعض العائالت متمسٌ  ،اليس كميٌ 

 منيا.

يتديف أىؿ المنطقة بالديف اإلسالمي لكف مع مركر الكقت ظيرت طكائؼ تتديف بالٌديانة المسيحية  
ٍمٍع إً  يٍگ" زً  :1كفي ىذا الصدد يقكؿ لنا أحد المسٌنيف ايذ ٍڤأسـً ٍيٌطؼ رٌبي السٌٍٍر أىفٍثًمٍرثىاٍغ ًسكى ٍلٍجكى

يٍذٍف ٍربِّي إً تٍس ٌكٍس السٌٍٍر ًمڤٍتسرىاٍغ مىتسيكٍرٍف ثيدَّاٍر ٍأنٌٍٍغ، ڤتشيٍكحِّ ٌقاٍرٍف ڤي  ڤاٍد ٍلٍجكىاٍمٍع آٍسٍگٍشٍمنىٍنٍغكى ٍيٍذ أىرى
  كًجمىٍع "پعيسى ذمٍِّس الٌرٌبي، ًيٍكٍف ذغىا أىثىاف إ

لـ يكف في قرانا سكل الجكامع التي يتكحد  في الماضي لٌما ساد ستر الٌمو عمى ىذه البالد، عنى:بم 
بعض قرانا ىذه الجكامع التي يقكلكف  فييا  ىٌنيـ أدخمكا إلفإفييا اسـ الٌمو، أٌما اآلف كقد فسد الزماف 

 .2أٌف عيسى ابف الٌمو، كىناؾ كاحد في بكجيمة

كتقديس األكلياء الذيف  بيا كغيرىا مف مناطؽ القبائؿ ليا معتقداتيا الخاصة وهڤنمنطقة كاإٌف  
الكلي  ك ،مپمقاسسيذم سعدك  :لدل أىؿ المنطقة خاصة الكلي االصالح مرمكقة حضكا بمكانة

                                                      

.20/02/2011بتاريخ نفسو،، المكاف بك جعبكط أكمي: عف المخبر - 1  
.تابعة لدائرة ماككدة مقربة مف دائرة كاقنكف ىبمدية عم - 2  
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كذلؾ الكلي سيذم  ،1ٍپٍکٍركپيالكلي الٌصالح الكبير ًسيذم  يٍكٍخميؼ الٌمذاف يعتبراف ابناپا پالصالح 
 ك اإلعتقاد في الكائنات فكؽ الطبيعة كالجف كقدراتو. ،3، كيٌما ثقمٌكنت2الحبيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

.يرتز بتڤ يتكاجد ىذا الكلي الٌصالح - 1  
  2 ."سيذم لحبيب" ، كقد أخذت ىذه المقبرة اسـ  الكلي الصالحيتكاجد ىذا الكلي الٌصالح قرب مقبرة بتقكبعيف -
."يما ثقمكنت"أخذت ىذه المقبرة اسـ الضريح كقد  "جبمة"ليا ضريح بأعمى مكاف في مقبرة بقرية  - 3  
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 .1ىاىي الخريطة التي تيظير المكقع الذم اتحذتو المنطقة كما يحٌدىا مف دكائر         

 

 

                                                      

حصمنا عمى الخريطة مف رئيس البمدية نفسو، التاريخ نفسو.   - 1  
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 منهج الدراسة: -6 

كالكظيفي ألنيما األنسب لتحميؿ مكضكع  ،سنسير كفؽ ىذا البحث تبعنا لممنيج األنتركبكلكجي    
كبهكلهكٍجيىا يكسنحاكؿ  فيما يمي تحديد مصطمح ،بحثنا  : كالكظيفية ،األٍنٍتره

تعرؼ األنتركبكلكجيا عمى أنيا عمـ مختص بدراسة اإلنساف كثقافتو كقٌد قسـ األْنْتٌروٌبوٌلوْجَيا:  
 :1ثالثة فركع أساسية بحسب نظرتيـ إلى إنساف عمى الشكؿ التالي إلىاألنتركبكلكجيكف ىذا العمـ 

النظرة إلى اإلنساف باعتباره كائف حي مخمكؽ ضمف المخمكقات األخرل فظير فرع األنتركبكلكجيا  
 أك الفيزيقية. ،الطبيعية

عمى ظيكر فرع بطبعو يعيش في جماعات مختمفة ساعدت  االنظرة إلى اإلنساف باعتباره اجتماعي 
 األنتركبكلكجيا االجتماعية .

كناقؿ ليا عبر األجياؿ ساعدت عمى ظيكر  ،النظرة إلى اإلنساف عمى أساس أنو حامؿ لمثقافة 
 األنتركبكلكجيا الثقافية.

 أك مراحؿ تطكره. كتعٌد األنتركبكلكجيا ،كمفاىيمو بتعدد اتجاىاتو ،تعددت مصطمحات ىذا العمـ 
 كبالتالي كجب تقديـ تحديد بسيط لمراحؿ البحث ىذه: ،المرحمة األخيرة مف الدٌراسة

فالناسكت يتجاكب مع المراحؿ األكلى  »(، اإلثنكغرافيا) يطمؽ عمييا " الناسكت " المرحمة األّولى:
التي تدكر حكؿ مجمكعة محصكرة  مف البحث: المعاينة كالكصؼ كالعمؿ الميداني. كاألدركسة

الٌنطاؽ بما يكفي لجعؿ الباحث قادرنا عمى تجميع القسـ األعظـ مف معمكماتو بناء عمى خبرتو 

                                                      
بدكف طبعة،  ينظر: فاركؽ أحمد مصطفى كمحمد عباس إبراىيـ: األنتركبكلكجيا الثقافية، دار المعرفة،األزاريطة، مصر، -1

  .18ص ،1118



مدخل                                                              تحديد مصطلحات البحثال  

 

20 
 

كسنسرد الحقا التكاريخ التي نزلنا فييا .1«الشخصٌية، إنٌما تشٌكؿ نمط الدراسة الناسكتٌية بالذات
 بنكع مف التفصيؿ.إلجراء التحقيؽ اإلثنكغرافي 

يطمؽ عمييا "النياسة" )اإلثنكلكجيا(، كىي ال تتأٌسس فقط عمى المعرفة المباشرة بؿ  مة الثانّية:المرح
يقـك فييا الباحث بعممٌية الجمع كالتكليؼ كفقا لالٌتجاه الجغرافٌي، إذا كاف ييدؼ الجمع بيف معارؼ 

بة التاريخ بالنسبة ألقكاـ متعمقة بالجماعات المتجاكرة، أك كفقا لالتجاه التاريخٌي إذا كاف قاصدا كتا
 .2أك عدة أقكاـ...

كأخيرة مف  ،مف الدراسة يطمؽ عمييا "اإلناسة" )األنتركبكلكجيا(، كىي مرحمة ثانٌية المرحمة الثالثة:
. كتيدؼ إلى اإلحاطة  الجمع كالتكليؼ. تستند إلى النتائج التي تكٌصمت إلييا الناسكت كاإلناسة

بمعرفة اإلنساف معرفة إجمالٌية، تشتمؿ عمى مكضكعيا بكٌؿ اٌتساعو الجغرافي كالتاريخي. تتطٌمع 
 3معرفة قابمة لمتطبيؽ عمى التطٌكر البشرم بأسره، مف أقدـ األعراؼ اإلنسانية إلى أحدثيا. لىإ

عى نسباألكلى، كالثالثة بالثانٌية. كس فالمراحؿ الثالث يصعب الفصؿ بينيا ألف الثانٌية مرتبطة قطعا
مصطمح الناسكت بمصطمح  مىكسنعبر ع ،انة بكٌؿ منيا في الكقت ذاتو قدر استطاعتناعستلال

 .تي مف البحثيأفيما س اإلثنكغرافيا

مختمفة مف بينيا  اتجاىاتإٌف الكظيفية كتٌيار عممي كمنيجي قد نمت كتطكرت في  الوظيفية:
االتجاه البيكلكجي كاالتجاه األنتركبكلكجي الثقافي، ففي البيكلكجيا حدٌد معنى الكظيفة عمى أساس 

 كصؼ العمميات العقمية كاإلرادة كاالنتباه أداء كؿ عضك دكر كظيفة معينة ثـ حاكؿ عمـ النفس
التي أكدت عمى النزعة  تليشتاؿ يربط بينيما حتى جاءت مدرسة الجاالنفعاؿ لكنو لـ يحدد م

، أٌما في األنتركبكلكجيا الثقافية فقد 4" الكمية كالتي تقكؿ " إٌف كؿ عنصر يدرس في سياؽ الكؿ
                                                      

 ،1990، 1كمكد ليفي ستركس: اإلناسة البنيانٌية، ترجمة: حسف قبيسي، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، ط  -1
  .090ص
.090ص ،المرجع نفسوينظر: -  2  
.فسيان فحةصال، المرجع نفسو ،كمكد ليفي ستركسينظر: -  3  

 ، ص1991 ،1ط اإلثنكلكجيا كالفمكمكر، ترجمة مجمد الجكىرم كحسف الشاٌمي،ينظر: إيكو ىكلتكرانس: مصطمحات  -4
009.  
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 Bronislaw "برونيسالو مالينوفسكي"س بكاس، رادكميؼ براكف، نظيرت الكظيفية عمى يٌد فرا
Malinowskiعمى أف الثقافة تحقؽ حاجات  . تقـك الفكرة األساسية لمكظفيية عند مالينكفسكي

كالتكاممية،  جات اإلنساف األساسيةاحتيلثقافة ما ىي إاٌل كسيمة إلشباع احيث رأل أٌف ا لألفراد
كقد حاكؿ تكضيح مفيكمو ىذا بعدد  ،كالنفسية لإلنساف ،بالتالي فيي ما يسميو بالسمات البيكلكجية

كيقـك بسمسمة مف العمميات مف  ،حث عنوفي حاجتو إلى الطعاـ يخرج لمب مف األمثمة، فاإلنساف
ـٌ إعدادىا لتككف صالحة لمغذاء كبذلؾ فإف الحاجة  ،جمع لمثمار، كصيد األسماؾ، كالحيكانات ث

لمطعاـ محككمة بعدة عمميات يمكف تحميميا إلى عدة أجزا، مع عدـ إغفاؿ العمؿ األساسي فييا 
رة ىي إشباع الحاجة البيكلكجية إلى كىك الجكع، فكظيفة كؿ تمؾ العمميات الثقافية المذكك 

 ،االجتماعي التكافؽ كأما الحاجات التكاممية فيي الحاجات اإلنسانية لألمف السيككلكجية،.1التغذية
  . 2كاألشياء التي تتعمؽ بأنساؽ المعرفة في الحياة، القانكف، الديف، السحر، األسطكرة، الفف

كلمحصكؿ عمى المعرفة الشاممة لثقافة أم مجتمع كاف عمى الباحث األنتركبكلكجي أف يقـك  
باتو إذ يصٌر عمى ضركرة ايو مالينكفسكي  في كؿ كتعم دكالذم يشد ،بمعاينة مجتمع الدراسة

: " لقد كنت أشتغؿ بمفردم فقط، ككنت أصرؼ معظـ أكقاتي في المعاينة بالمشاركة حيث يقكؿ
دائمة في القرل نفسيا مختمطنا بسكانيا، فكنت أراقب دائمنا مشاىد حياتيـ اليكمية بحيث أف إقامة 

عف ذىني، كال انتباىي ..."  تغيب، لـ تكف األحداث العابرة كالدراماتيكية كالكفيات كالمشاجرات
أف  أف فائدة المعاينة كبيرة فيي تمكف الباحث مف تسجيؿ ظاىرات فال يتسنى لممعٌرؼ كالحقيقة

تمكف الباحث مف مراقبة تصريحات المعرؼ ي حيث أك غير قصد ،عنيا سكاء عف قصد نايحدث
كفيما يمي تقديـ لمتحقيؽ الناسكتي الذم أجريناه كي نحصؿ عؿ مادة  . 3لمتحقؽ مف مدل صحتيا"

 بحثنا.

                                                      

 1- Voir: Bronislaw Malinowski: une théorie scientifique de la culture, traduit par: 

p.Clinquart, François maspro, Paul Painlevé, paris, France, 1968, page68, 155. 

 2- Voir: Bronislaw Malinowski, op.cit, p 157. 
3 -voir: Bronislaw Malinowski: les argonautes du pacifique occidental, traduit  par André et 

Simonne dévoyer, éditions Gallimard, New York, 1963, p 64. 
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كنت في مكقؼ ال أفيـ فيو شيئنا، كنت  ،يقارب العشريف عاما منذ زمف ما :ثنوغرافيالتحقيق اإل 
أماـ حشد مف النساء في بيت جدم يصحف، كيبكيف بحرقة كنينيتيف تيسمع مف بعيد، كنت أشاىد 

يبكيف حكؿ جثماف جدة كالدم التي كانت تدلمني كثيرنا لكف دكف أف أفيـ  كجدتيكالدتي، عماتي 
 .ماذا حصؿ ؟

ـى تبكي؟ فأخذتني إلى جانب جدتي كقالت: ىاىي كنت أمسؾ بثكب كالدتي مندىشة سائمة إٌيا  ىا ًل
قي إلييا كثيرنا، ككأنما كانت تطمب مني تكديعيا. فظننت االجدة قد ماتت أنظرم إلييا كي ال تشت

أف ىذا األمر نـك مؤقت، أك مرض شديد كلـ أفيـ أكثر مف ىذا. صرت أبكي ألٌف األجكاء جعمتني 
 إلييفتماعي لمجمكعة نساء يرٌددف شعرنا شجينا جعمني أنتبو أشعر بالخكؼ، كعدـ االرتياح لكف اس

بجكار بيت  كنفكف يسالعجائز المكاتي  إحدلكأجمس في حجر  إلييفكأتكقؼ عف البكاء، ألتسمؿ 
جثماف الجدة مف البيت عمى أكتاؼ بعض  إخراججدتي ألغفك بعض الكقت فأستفيؽ عمى مشيد 
كجدتي التي تشاىد إخراج جثماف  ،إحدل عماتياألقارب، كصكت عكيؿ حاد أدل إلى إغماء 

 أميا.

بني، كبعد مركر بعض السنكات يكأسأؿ عنيا أحدنا ليج ،أسئمة كثيرة أخذت تراكدني دكف أف أتجرأ 
 بدأت أفيـ أف المكت رحيؿ بال عكدة.

كالتي تكمض بيف الحيف كاآلخر ىي  ،ليست ىذه الذكرل البعيدة التي ظمت راسخة في ذاكرتي 
كحذر إلى  ،مف خالليا بكؿ ىدكء ألتسمؿ االثنكغرافيالتحقيؽ  عاميف مف إلنفاؽالسبب الفعمي 

كالمعتقدات التي تككنت في مخياليـ حكؿ ظاىرة المكت  ،العقمية الشعبية محاكلة انتشاؿ األفكار
كالغكص في ىذه األمكر لمتمكف  ،ثلكف التخصص في دراسة األدب الشعبي ىك الذم دفعني لمبح

كمآثره اإلنسانية منو فإف عمى كؿ باحث أف يقـك بخطكة أكلى  ،مف دراسة عقمية اإلنساف الشعبي
 كالتمحيص كالتي تتمثؿ في التحقيؽ الناسكتي الذم يعد المرحمة األكلى مف العمؿ . ،قبؿ التحميؿ

إاٌل في  ،ة تحت الطمباالثنكغرافيع المادة جمنأف ال  ناالخطة األكلى لمبحث أصرر  نابعد أف كضع 
 ،أف نجاح ىذا التحقيؽ لف يككف إاٌل بالمشاركةبعمى تماـ اإلقتناع  اكنٌ ، ك الحاالت المستعصية
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كقتا  ناكفسكي حكؿ التحقيؽ الناسكتي فظممبآراء مالين ناكربما ىذا لتأثر  ،كالمعايشة الحقيقية لمحدث
ػقف المغة نتكبالتالي  ،فييا ناكترعرع نانشأ ناقيـ فييا ألنننتظر كفاة أحد في المنطقة التي نطكيالن 

ا جديدا كحاؿ حفار القبكر يترصد ميتن  ناكقراىا فكاف حال ،عرؼ أيناسيانك  المتداكلة بيف أبنائيا،
عمى جمع المادة  نانفسأشرؼ بنبحضكر أكثر مف جنازة ل نالمعمؿ، بعد صبر طكيؿ تكج

فييا مادة  ناالتي سجم كاريختكفيما يمي ال ،ة المتعمقة بالنساء مف خالؿ المعاينة بالمشاركةاالثنكغرافي
 .نابحث

مف  2011إلى غاية عاـ 2001 مٌدة زمنٌية تمتٌد مف عاـ ة خالؿاالثنكغرافيالمادة  نالقد جمع 
أىؿ  ىالبحث منسكبة إلي متف فصكؿ ىذا كجميع النصكص الكاردة ف ،فڤنًمختمؼ قرل بمدية كا

 لـ نيشر إلى مصدر آخر. ىذه البمدية ما

ا بقرية ثال بعرا 1:05كعمى الساعة  05/03/2010في يـك    ، فڤنًكدائرة كا ،بمديةپن صباحن
المعايشة  قمت بتسجيؿ األذكار النسائية التي تردد في الجنائز عف طريؽ  ،كالية تيزم كزك

ىذا التسجيؿ األكلى ىك الذم جعمني أفكر في المكضكع بطريقة أقؿ، ربٌما  الصدفة ال أكثر كالب
 جدٌية فيما بعد.

كانت المتكفية جدة كالدتي، كقد فارقت الحياة عف عمر يناىز الثمانية كالتسعيف عامنا. فكرت في  
كرأيت أف ىذه األشعار ستككف مفيدة في المستقبؿ،  ،التسجيؿ ألني تخصصت في األدب الشعبي

كبعض قريباتي كصفنني بعديمة اإلحساس كالشعكر لٌما أحضرت المسجمة  ،أخكاتي كال أخفي أفٌ 
 .الدراسة البحث ك إذ كاف ىذا سيفيدني في ألرائيف االكتراثكطمب مني عدـ  ،لكف خالي شجعني

كانت جماعة األخكات في ذلؾ اليـك متككنة مف السيدات التالية أسماؤىف: مصباح عمجية، كالتي  
إذ كضعت المسجمة  ،عمى شريط كاسيت كاألخير في تسجيمي تمؾ األذكار ،األكؿ كاف ليا الفضؿ
 قرب المتكفية بعدما أفيمتيا طبيعة العمؿ.  إنشادىففي حجرىا أثناء 

 ،حيث أذكر أنيا قالت لي:" مادمت ستحافظيف عمى ما تركو أجدادنا فمف أيمانع في مساعدتؾ" 
، لعراس عمجية. كانت ىذه أسماء النساء المتقنات سماعيؿ فركجة، فرحات خمكجة، شعالؿ خمكجة
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ليذه األذكار كالمكاتي يستدعيف لمذكر في الجنائز، كقد أكردنا كؿ المعمكمات الخاصة بكؿ كاحدة 
 منيف في فيرس الركاة كالمخبريف.

ا بقرية بكدشيشة بمدية 01:30عمى الساعة  10/02/2011في يـك   كالية  ،فڤنًكدائرة كا ،صباحن
فرحات السعيد الذم مات عف عمر يناىز الثالث نزلت لمتسجيؿ في جنازة المرحـك  ،تيزم كز

مف المحيطيف بي ألٌف  كالتسعيف سنة، كانت األجكاء جٌد ىادئة كلـ أتعرض لمصعكبة أك الضغط
ف نا بي إذ صر ي صرف يسيمف لي الميمة كمما التقيعالقتي بدأت تتكطد مع جماعة األخكات المكات

كتدكيف ىذه المادة الشعبية التي ال يردنيا أف تندثر مع مركر  ،يشجعنني لـ أبذلو مف جيد لتسجيؿ
مرأة عجكز االكقت، فسجمت عدة قصائد كبدأت أتسمؿ بيف النساء كأسأؿ إلى أف تعرفت عمى 

 أخبركني أٌنيا رئيسة غاسالت األمكات كحٌددت معيا مكعدنا لزيارتيا في بيتيا.

في الجنازة التي  نزلت ضيفة عمى السيدة التي حددت معيا مكعدنا لمزيارة 15/02/2011في يـك  
كالية تيزم  ،فڤنًكاكدائرة  ،فرحات ذىبية الساكنة بقرية زبكجة بمدية 10/02/2011كانت بتاريخ 

بت بي كسعدت كثيرنا لزيارتي ألنيا كانت تظف أف عمى الساعة الخامسة مساءنا، رحٌ  كزك
كىك رغبة التمرف عمى يدىا ألصبح  ،طريقة  غسؿ األمكات كانت لسبب كاضحاستفساراتي عف 

ككانت تطمب مني أف ال أقمؽ ألنيا ستأخذني معيا في  ،غاسمة لألمكات فبدأت تحدثني بدقة شديدة
كبالتالي سأرل كؿ ما ستقـك بو ىي كزميالتيا ثـٌ سأتعمـ بالتدريج لكف  ،عدتيااالجنازة القادمة لمس

كتدكيف التراث الشعبي  ،أٌنني أقـك بالبحث في ىذا المكضكع ألني طالبة تسعى لجمع اأخبرتي لما
كلـ تتغير طريقة تعامميا معي إاٌل أنيا شعرت  ،خاب أمميا لكنيا لـ تتكقؼ عف تزكيدم بما يمـز

بالقمؽ مف تشغيؿ جياز الكاميرا كطمبت مني أف ال أقـك بالتصكير إف كنت أشتغؿ بالتمفزيكف 
 كتـ المقاء عمى أحسف ما يراـ. طمأنتيا بنفي األمرلكنني 

حضرت جنازة لممرحكمة السيد بمخير فاظمة التي عمرت ما يقارب  09/04/2011في يـك   
كما كنت أالحظ الطقكس  فسجمت األذكار الجنائزية مف عند جماعة األخكات .السبعيف عامنا

أستفسر عنيا، ثـ أسجميا، كفي كثير مف األحياف كانت مالمح فكنت الممارسة في تمؾ الجنازة 
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المخبريف تتغير لما يشاىدكف آلة التسجيؿ فكنت أحاكؿ قدر اإلمكاف إخفاء جياز التسجيؿ إاٌل في 
 الحاالت التي يتعذر ذلؾ.

الساعة  ىكعم ،كالية تيزم كزك ،فڤنًكدائرة كا ،بمديةبقرية خشابنة  18/06/2011في يـك  
كبعد دردشة معيا  ،ة كالنصؼ مساءنا التقيت بالسيدة خميفة خمكجة في مسكنيا الخاصالسابع

كقد أخبرتني أنيا حفظتيا عف كالدىا  ،اكتشفت أنيا تحفظ عددنا ال بأس بو مف األذكار الجنائزية
كقمت بالتسجيؿ  األمر فاستغممت،الذم كاف أحد أعضاء جماعة اإلخكاف لٌما كاف عمى قيد الحياة 

 لـ أكف حينيا أممؾ القدر الكافي مف األذكار الجنائزية المتعمقة بالرجاؿ. ألني

عمى الساعة السادسة مساءنا كاف المقاء مع السيدة خميفة خمكجة لتجيب  28/07/2011في يـك  
 عف معظـ األسئمة التي جالت بذىني عف ظاىرة الكفاة .

 ، الٌسيد بكجعبكط أكميتمكنت مف إجراء لقاء مع رئيس جماعة اإلخكاف  20/08/2011في يـك  
دٌبر المكعد بعد تحديثو عف طبيعة عممي، فطمبت منو تزكيدم ببعض  1ككاف ذلؾ نتيجة كسيط

 كـ كاف الحديث معو مستصعبنا ألنو كاف يعاني مف المرض ،إلخكافبجماعة االمعمكمات المتعمقة 
،  كما ت مف انتشاؿ أكبر عدد ممكف مف المعمكمات مف ذاكرتو الشعبيةفي تمؾ الفترة لكنني تمكن

قاء بعض األشعار التي يرددكنيا في الجنائز ألنني لـ أتمكف مف تسجيؿ أم بيت طمبت منو إل
 تصاؿ بجماعة اإلخكاف في الجنائز.الصعكبة الشعرم خاص بالرجاؿ حينيا 

 ،فڤنًكابكدشيشة بمدية كدائرة يال بقرية عمى الساعة العشرة كالنصؼ ل 28/08/2011في يـك  
ىك بداية التسجيؿ عف طريؽ الحيؿ ألف التسجيؿ في كسط الرجاؿ مف األمكر  ،تيزم كزك كالية 

نتيجة لمتصدم  كليس المجكء إلى الحيمة إالٌ ، المحفكفة بالمخاطر إف لـ تتحصؿ عمى إذف مسبؽ
فبعد المحاكالت الكثيرة التي باءت بالفشؿ لجأت إلى شاب  .االثنكغرافيالذم اعترضنا طيمة العمؿ 

 إخفاءكأخبرتو ما يجب عميو فعمو لمتسجيؿ األذكار الرجالية، فطمبت منو  ،في مقتبؿ العمر

                                                      
: بتاريخ كزك، تيزم كالية كاقنكف، كدائرة بمدية إحدقاكف، قرية  (سنة،90السيد رمضاف أرسقي )  الكسيط ىك : - 1
10/11/1111.  
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اؿ نفٌذ مشاكؿ كبعد أف دفعت لو مبمغنا مف الحت قميصو ليتسنى لو التسجيؿ دكف مالمسجمة ت
غرائو بالمكافأة نتيجة العمؿ جعمو  ،ر لٌكف تشجيعي لوالميمة بنجاح رغـ تردده في بداية األم كا 

يتناسى مخاكفو، فحصمت عمى أكؿ مادة متعمقة بالرجاؿ في جٌك حقيقي غير مفتعؿ، كلـ أكف 
كىـ ينشدكف مف شرفة تطٌؿ عمى الفناء الذم اجتمعكا  ،بعيدة عف ذلؾ الجٌك إذ كنت أشاىد اإلخكاف

 فيو.

 ،فڤنًبمدية كدائرة كا ،عمى الساعة الحادية عشر ليالن بقرية بكدشيشة 14/09/2011في يـك  
كحظيت بيذا التسجيؿ  ،ة المتعمقة بالرجاؿاالثنكغرافيكاف التسجيؿ الثاني لممادة  كالية تيزم كزك

قامة األربعيف لممرحكمة " بمخير ذىبية " ككاف التسجيؿ بتطبيؽ نفس الحيمة التي سجمنا  ،بمناسبة ه
بأس بيا مف  ، كبيذا نككف قد أضفنا إلى الرصيد الشعرم قصائد ال28/08/2011ريخ بيا في تا

 .ةاألذكار الرجاليٌ 

لتسجيؿ ف أصعب التكاريخ التي نزلت فييا لف أنسى ىذا التاريخ ألنو م 19/10/2011في يـك  
ا كبعد تردد كبير لخكفي أف يكتشؼ أحد أفراد عائمتي ذلؾ  .ةاالثنكغرافيالمادة  فعمى التاسعة صباحن

أركاح المكتى ألستفسر منيا عمى طريقة فعميا لذلؾ فقدمت  باستحضارقصدت بيت ساحرة تقـك 
لتحضرم  ،ظرم كفاة أحًد ليقكمكا بالعمميةتنت أف كقالت لي عميؾ ،لي بعض المعمكمات النظرية

دت خائبة اآلماؿ لكف لٌما أخبرت جدتي عرضت عمي أف نقـك باستحضار ركح كيفية فعؿ ذلؾ. فع
كلـ يقكمكا بالعممية ألف أفراد العائمة يرفضكف مثؿ ىذه  ،يرا التي فارقت الحياة منذ ثالثة أشكالدتي

كابنيا  ،التصرفات لكنيا طمبت مني أف يظؿ األمر سرًّا بيننا ألنيا كانت تخاؼ كثيرنا مف زكجيا
الذم يحارب مثؿ ىذه التصرفات كيعتبرىا شركنا با . فتحتـ عمٌي األمر أف أقـك بكؿ البكر 

دينار في قبر بمئتي  الخطكات بمفردم، ككـ كنت مرعكبة لٌما ذىبت لممقبرة لكضع بيضة مرفكقة
ألف الساحرة قد أخبرتني بيذا، ال أخفي أنني شعرت  خاصة تتمى عمى البيضة تعكيذةالجدة ألردد 

كخكؼو لـ أتػمكف مف السيطرة عميو فبدكت عند رجكعي مف المقبرة شاحبة  ،يب ضمير كبيربتأن
الكجو كعالمات القمؽ بادية عمي لدرجة أف الجميع كاف يسألكني ما الذم أصابؾ ىؿ أنت مريضة؟ 

قضيت الميؿ  .كاستمر القمؽ يجتاحني ألني كنت سأرجع في الغد إلى المقبرة السترجاع تمؾ البيضة
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كآخذ معي كيسنا قد ىيأتو الجدة  ،كأنا أتقمب في الفراش إلى أف غفكت ألستيقظ في الصباح كمو
كالخبز التقميدم المحضر بالزيت  ،كالتمر ،كالزيت ،كالسكر ،كالقيكة ،ككاف مزٌكدنا بالبيض المسمكؽ

قمبي يخفؽ بسرعة  كاف. بالمقبرة كآخذ معي البيضة التي تركتيا في اليـك الماضي ىناؾ  ألمرٌ 
 الخكؼ. شٌدة شديدة لدرجة أني كنت أظف أنو سيتكقؼ مف

لى عائمة متحٌفظة مف األمكر التي صٌعبت مياـ البحث،   إٌف انتمائي كباحثة إلى مجتمع متحٌفظ كا 
 كأعاقتيا، لكٌنني كنت مصٌرة عمى إتماـ البحث اإلثنكغرافي رغـ كٌؿ شيء.

لكنيا أجابتني بطمب مبمغ مف الماؿ لـ أكف  ،يدأر  كأخبرتيا بمالممرة الثانية  قصدت بيت الساحرة 
ت أف ال تقـك بالعممية إاٌل إذا قدمت ليا ثالثة آالؼ دينار مدعية أف ركح الميت كأصرٌ  ،أحممو معي

أحد مك اكتشؼ الساحرة ف تكاجد في بيتالمف كنت جد خائفة  .إذ لـ أقدـ ليا ما تطمب حضرلف ت
كعدتيا بأٌنني ك  ،تكسمتيا أف تقـك بالعممية .ض لعقاب شديدسأتعرٌ ف يابأني قصدت بيت أفراد عائمتي

 .لمبيت ألحمؿ إلييا المبمغ المطمكب ةعكدعمى الفكنت مجبرة  ،لكنيا رفضت ،بعث ليا بالنقكدسأ
 ،كبكيس مف المكاد الغذائية ،كلٌما عدت إلييا ابتسمت كشىعرٍت بالسعادة فقد ظفرت بالمبمغ المطمكب

فسجمت أدؽ التفاصيؿ المتعمقة بعممية  ،أخفي أنيا عاممتني بعدىا بمطؼ كأذنت لي بالتسجيؿ كال
كأرتاح مف  ،كانصرفت بسرعة البرؽ ألصؿ إلى البيت ،استحضار األركاح ثـٌ شكرتيا في األخير

كىذا ما يؤٌكده ليفي  خطيرة.عسكرية  ـاتنفيذ ميتفكؽ مغامرتيا كخطكرتيا ىذه العممية التي 
ستركس في مؤٌلفو : مداريات حزينة لٌما تحٌدث عف مشقات ك مخاطر البحث اإلثنك غرافي التي 

  1شٌبييا بالخدمة العسكرية
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اإلنسان عبر مسيرتو الحياتية بمراحل أساسية تمثل كل مرحمة طوًرا ميًما في تكوين  يمر   
ق كّل مرحمة من ىذه بدًءا بالزواج، فالميبلد، والختان ختًما بالوفاة فتراف شخصيتو االجتماعية.

، وممارسات خاصة تجعل من كل طور طوًرا مميًزا عن اآلخر ليذا اإلنسان و ىنا المراحل أغان
يطمق عمى ىذه " Arnold van gennep" "أرنمد فون جنيبرائد الفمكمور الفرنسي " نجد 

 Rites deالممارسات التي تصاحب كل طور من أطوار حياة ىذا اإلنسان بطقوس العبور 
passages  أو مكانيا إلى آخر فيذه الممارسات القولية،  من طْوٍر سواء أكان زمانيا، االنتقالأي

ىذا اإلنسان لينتقل من طور إلى آخر، وكل انتقال ىو تحول من حالة إلى أخرى والمادية تصاحب 
 أو اإلنسان الذي تدب فيو الحياة إلى آخر ىامد. كأن يتحول الشاب األعزب إلى رجل متزوج،

أو  ،يحفل تراثنا الجزائري عامة والقبائمي خاصة بعدد ىائل من المآثر القولية سوًءا كانت شعًرا   
عبر اإلجابة  أو الُمقامة عمى انفراد، وسنحاول عرضيا ،الممارسات المصاحبة ليذه األقوالنثًرا أو 

والشعائر المرافقة  لكل طور من أطوار حياة اإلنسان  ،ما ىي األشعار :عمى التساؤل التالي
 وما ىي نقاط االلتقاء واالختبلف بين ىذه الشعائر؟. ؟ القبائمي

ا اإلحاطة بكل مرحمة من المراحل التي يمر بيا اإلنسان القبائمي ولئلجابة عن ىذا التساؤل عمين 
  عبر عرض موجز لحياتو منذ سقوطو نطفة في رحم أمو إلى سقوطو جثة في قمب األرض.

   ( الّزواج:1
الذي مّر بمراحل مختمفة بدأت بالعبلقة  ،وكثرت اآلراء عن نظام األسرة ،تعّددت الدراسات   

والتي كانت فييا مبنية عمى الحق  »لطفولية لتاريخ البشر المرحمة ا الجنسية المشاعة. ىذه
، 1األمومي حسب باشوفن، ويظير ممك لينان أّن الزواج من خارج العشيرة في المقابل من داخميا

ذلك الزواج بالجممة، أو ما يسميو العمماء بشكل العائمة القائمة عمى عبلقة الدم إْذ يحق لكل  وتمي
 .2«الجنسية السابقةالرجال والنساء من جيل واحد أن يتزوجوا زواجا فيو بقايا المشاعية 

رعي، إلى مرحمة الالمقاط إن سواد الحق األمومي في العائمة قد الزم البشرية في مراحل القنص، و  
وتربية المواشي. فكان الولد ينسب إلى أمو الستحالة نسبو إلى األب غير أن تنبو اإلنسان إلى 

                                                      
.  225إٌٝ 224، ص٠2002ٕظش: أدّذ سشذٞ طبٌخ، األدة اٌشؼجٟ، ا١ٌٙأح اٌّظش٠خ ٌٍىزبة، ِظش، اٌمب٘شح،  -           1  

٠ٕظش:أدّذ سشذٞ طبٌخ، اٌّشجغ ٔفغٗ، اٌظفذبد ٔفغٙب.           -
2  
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الزراعة أدى إلى االستقرار في األرض فدّعم ذلك الممكية الفردية ليتخمى بذلك عن تناقل النساء من 
ين نسائو وبين فصار  يحتفظ لنفسو بنسائو وبناتو لكن محرّما كل صمة ب» رجل إلى آخر من جية 

إاّل خطف النساء من عشائر أخرى فكانت الخطوة األولى  ،أوالده فمم يبق لؤلبناء إلشباع شيواتيم
" التبادل الحصري" من جية  أخرى،  وضع حد لسيستام» كما أّدى إلى:  ،1«نحو الزواج الخارجي

ذاك الذي ينقضي بأن الجماعة التي تتمقى امرأة عمى سبيل الزواج يفترض بيا عاجبل أم آجبل أن 
 .2«اتعيد لمجماعة التي أعطتيا المرأة المذكورة امرأة أخرى بديمة عني

  .الثقافّية المحّمية وطقوس الزواج في سياقاتيا ،عن خطواتالحديث الوجيزة يجدر  بعد ىذه الممحة 
يعتبر الزواج في المجتمع القبائمي أحد الروابط المقدسة، وىو سنة الحياة، فالزواج موضوع أساسي  

بحيث نجده في صدارة االنشغاالت الحياتية، لما لو من أىمية كبيرة في الحفاظ عمى النسل، 
اإلتيان بالمرأة التي تمؤل البيت أوالدا وتواصل األجيال، إذ يرتبط موضوع الزواج كّمو تقريبا بفكرة 

 يرثون األرض، وتريح الزوج من عناء الحياة، وتقضي مطالبو ومطالب عائمتو .
فاإلقدام عمى الزواج في ىذا المجتمع التقميدي ليس باألمر اليّين، إذ يعد بمثابة مشروع اجتماعي  

 . يساىم في انجازه مجموعة من األشخاص يختمفون فقط في الغاية
لّما يصل الشاب إلى عمر يناىز العشرين عاًما يقرر أىمو تزويجو، وذلك عن طريق تمميح من  

ة التي يقترن بيا مثمما يحدث اآلن، أالوالدة ألنو فيما مضى لم يكن الشاب ىو الذي يختار المر 
نما يقوم األىل باختيارىا ألنيم عمى دراية تامة بالفتاة التي يريدونيا البنيم، أمّ  ا الّشاب فبل يبدي وا 

 .3تحفًظا منوأي رأي 

                                                      
1

 ٠ٕظش: د. ٠ٛعف شٍذذ، ٔظش٠خ جذ٠ذح فٟ ػٍُ االجزّبع اٌذ٠ٕٟ، رذم١ك :د. خ١ًٍ أدّذ خ١ًٍ، داس اٌفشاثٟ، ث١شٚد ٌجٕبْ، -
  .163، ص 2003، 1ؽ
2

، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: مدخل إلى اإلثنولوجيا، ترجمة حسن قبيسي، جبن ٌِٛجبس -

  .66،ص1991

.2/03/2010ػٓ اٌّخجشح : خ١ٍفخ خٍٛجخ، اٌّىبْ ٔفغٗ، ثزبس٠خ  -
3  



ي                                                             دٚسح اٌذ١بح ٚؽمٛط اٌؼجٛس   ّٚ اٌفظً األ

                   

 

31 
 

 وعمى 1أن تكون الفتاة صبورةكتضع الخاطبة شروطا في ذىنيا كي تقوم بخطبة إحدى الفتيات  
ن  دراية بأمور الطبخ، وشؤون تنظيم البيت باإلضافة إلى النشاط والخفة، واألخبلق السامية وا 
وجدت الخاطبة ىذه الشروط متوفرة في إحدى الفتيات تطمب يدىا من أىميا، وبعد الموافقة تقرأ 

 الفاتحة ويتم العقد الشرعي ليذين الزوجين أمام المؤل.
وق إذا كانت العائمتان بسيطتين، ويقام احتفال بيذه المناسبة إذا تقرأ الفاتحة بين الرجال في الس 

كانت العائمتان غنيتين، فتقدم في ىذا الحفل أطباق تقميدية كالكسكس بالمحم وبعض المأكوالت مثل 
 ،والبيض والسكر، كما تقدم بعض اليدايا ألىل العريس كالقماش ،3، و"لخفاف"2"المقروط"
 والصابون.

و الجيران لحضور حفل  ،والعروس بدعوة األقارب ،من الزمن يقوم أىل العريس بعد مرور فترة 
الزفاف الذي حدد موعده أىل العريس، ويحضر ليذا الحفل من كبل الطرفين فيذبح أىل العريس  

 .ثورين إلطعام المدعّوين، ثم تشرع النساء في فتل الكسكس صبيحة ليمة الحناء
الحضور بطبق المحم و الكسكس يتجو وفد من أىل العريس لبيت في مساء ىذا اليوم وبعد إطعام  

( بسبعة  1091العروس، و قد كان المير الذي يقدم لمعروس فيما مضى يقّدر ) حوالي عام
 دوروه، حسب ما أْخبرتنا بو الّسيدة خميفة خموجة:    

ْسْپَعا ْم ْيْفَكَياْس ِإْجّديْم َپَپاِمِيُيوْغ يْگ ِي، ْثنَّاِيييْد زِ " ْلَحاُصون أْمِدِنيْغ َأْيْن ِإِيْدنَّا ْيّما َأْذْفبلَّْسَياُفو ْربّ  
 .ْأْرَناْن قَضِنِيي ثَْقْندُورْث ُأْكذسْتُفَناْرْث ذاَيا" وُدور 
بمعنى: في كّل األحوال سأخبرك بما أخبرتني بو والدتي رحمة اّلمو عمييا، أخبرتني أنو لّما  

 .4را فقطفوالو  لجّدك سوى سبعة دورو، واشترى لي فستانا،تزّوجني والدك  في الماضي لم يقّدم 
 

                                                      
1

طجٛسح : ثّؼٕٝ أٔٙب رظجش ػٍٝ اٌؼشة ٚاٌجٛع فال رفشٟ ثغش ث١زٙب ألٞ وبْ. ٕٚ٘بن د١ٍخ رمَٛ ثٙب اٌخبؽجخ ٌززأوذ ِٓ  -

ئْ طّزذ عؼذد اٌخبؽجخ ثزٌه، ٚلبٌذ ثأٔٙب ِٕبعجخ أِب إْ طبدذ اٌفزبح رشوزٙب اٌخبؽجخ طجش اٌفزبح إر رمَٛ ثٛخض٘ب  خف١خ ف

  ٚثذضذ ػٓ غ١ش٘ب.
2
٠طٍك اعُ ِمشٚؽ ػٍٝ وؼه رم١ٍذٞ ٠ذؼش ثٛاعطخ اٌغ١ّذ ٚاٌض٠ذ ٚاٌّبء فٟ شىً ِشثؼبد طغ١شح اٌذجُ ٚرطٙٝ فٟ  - 

  اٌض٠ذ صُ رغّظ فٟ اٌؼغً.

ؽخ اٌغ١ّذ ٚاٌّبء ٚاٌٍّخ ف١ؼجٓ ١ٌطٙٝ فٟ اٌض٠ذ ػٍٝ شىً دٚائش طغ١شح.بش ثٛعرم١ٍذٞ ٠ذؼّ  خجضاٌخفبف ٘ٛ أ٠ؼب  -
3  

ٙب اٌّشدِٛخ سِؼبْ صغبر٠ش ٚلذ وبٔذ ِٓ ِٛا١ٌذ .ٔفغٗ اٌزبس٠خ  ٔفغٗ، اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ - 4 ِّ  .   1902ػٓ أ
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 التي حّضرتيا ليا و التي تطابق صّرة العريس.   1تقدم الحماة لمكّنة في اليوم التالي الصّرة 
عمييا  2تزغرد النساء عند الوصول لبيت العروس، التي تخرج في أبيى حّمة، فتجمس عمى بردعة 

زربية مزركشة لتقوم الحماة بإحضار صبي صغير غير مختون، ويشترط أن يكون الصبّي البكر 
ألحد األقارب أو الجيران كي تحممو العروس في حجرىا بعض الوقت وىذا لترزق بولد بكر حسب 

 اعتقادىم.
ه الحناء تغمس الحماة أو العّمة ثبلث رؤوس أصابعيا في صحن الحناء فتضع ثبلث نقاط من ىذ 

ويرددن األغاني الخاصة بوضع الحناء  ،وقدمييا وفي ىذه األثناء تزغرد النساء ،عمى كّفي العروس
  .غاِريْن"ٛ" ِثُپ
 
في المعتقد الشعبي أن الحفاظ عمى حناء العروس وصيانتيا أمر ضروري لضمان عدم  ُيَتداول 

 وقوعيا في أيدي األعداء ألنيم سيحاولون استخداميا كسحر يجعل العروس عاقًرا. 
بعد وضع الحناء ينصرف الحشد الذي كان حاضًرا لتبقى عجوز مسّنة برفقة العروس فتضع ليا  

وقطعة من جمد الثعبان، وقميبل من الحناء التي  3سبعة رصاصات، عمى حزاميا صّرة تحتوي عمى
 6وقطعة من الجاوي، وحميا من الفضة.   5وحبة تمر، 4سبق وأن استعممتيا، وحبة قرنفل،

كما تستعمل الحناء المذكورة سابقا في تأخير اإلنجاب، فإذا أرادت العروس أن ال تنجب مبكًرا  
تقوم بغمس أصبع واحد في صحن الحناء إذا أرادت العروس تأخير حمميا سنة، وتغمس أصبعين 
إذا أرادت العروس تأخيره سنتين. ويمارس طقس أخر وىو: قمب صحن الحناء لممدة التي ترغبيا 

وس في تأخير حمميا، فتقوم والدة العروس بقمب الصحن لمدة يومين إذا أرادت العروس تأخير العر 
حمميا سنتين وتبقيو مقموبا ثبلثة أيام إذا أرادت تأخيره ثبلث سنوات، ويتم ىذا القمب بعيدا عن 

                                                      
رزىْٛ اٌظّشح ِٓ : لطؼخ اٌجبٚٞ، ٚلطؼخ ِٓ اٌفذُ، ٚصالس دجبد ِٓ اٌشؼ١ش. -

1  
2

رجٍظ اٌؼشٚط ػٍٝ اٌجشدػخ اٌزٟ وبٔذ رٛػغ ٌٍذّبس ٌززذًّ األصمبي، ٚاألػجبء اٌزٟ ٠ذٍّٙب إ٠ب٘ب أً٘ صٚجٙب دْٚ أْ  -

  رشزىٟ أٚ رزأٌُ فزىزفٟ ثبٌؼًّ ٚاٌظجش ِضً اٌذّبس اٌزٞ ٠ذًّ أصمبال ٚأػجبء ال ِض١ً ٌٙب.

رٛػغ عجغ سطبطبد ثٙذف رأخ١ش اٌٛالدح فٟ اػزمبد أً٘ إٌّطمخ . -
3  

٠ٛػغ اٌمشٔفً رٚ اٌشائذخ اٌط١جخ ٌزىْٛ اٌؼشٚط وبٌٕغّخ ػٕذ أً٘ صٚجٙب. -
4  

رٛػغ دجخ رّش ٌزىْٛ اٌؼشٚط ِذجٛثخ وذجخ اٌزّش. -
5  
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 أو جعميا عاقرا ،أعين الناس كي ال يسرقيا األعداء الستخداميا ألغراض مؤذية كسحر العروس
 طوال حياتيا .

بعد العودة من بيت العروس يأتي دور العريس ليضع لو أبوه أو عمو الحناء، فيمبس العريس  
برنوسا ويجمس عمى حصيرة ليضع لو األب، أو العم ثبلث أصابع من الحناء بين كتفيو، وقرص 

 صغير في كفو اليمنى تحت زغاريد، وأغاني النساء.
فُتجّيز  ّزّفة، تأتي الفرقة الموسيقية إلحضار العروس لبيت زوجيا.في اليوم التالي الذي ىو يوم ال

العروس لتخرج في أبيى حّمة بالمباس التقميدي مغطاة الرأس، و الوجو بمنديل حرير أحمر، أو 
أصفر، وتمبس برنوسا، وعندما تخرج تجد أمام عتبة الباب أباىا لتمر تحت ذراعو  اليمنى كي 

روجيا من بيت أبييا، و لّما تصل العروس إلى الخارج تجد بغبًل تدخل في عصمة زوجيا بعد خ
مزينا بزربية مزركشة فيساعدىا حموىا عمى امتطائو، وتزغرد النساء، ويطمق البارود في ىذه 

 .المحظات، وتطبل الفرقة الموسيقية طول الطريق إلي أن يصموا إلى بيت الزوجية
قوم ببعض الطقوس التقميدية، فتييئ جفنة ماء فييا ىنا تنتظر الحماة أمام عتبة البيت وىي ت  

وبعض الحمويات، فتقف العروس أمام عتبة  1محراث وفي يدىا غربال فيو قمح وفول و"أحدور"
الباب لتقّبل ما يحويو الغربال وترجعو إليو أّما الحمويات فترمييا إلى الوراء ليمتقطيا الصبيان 

 الصغار.
خل المحراث الموضوع في جفنة الماء، وتدخل إلى الغرفة التي تتقّدم العروس وتضع رجميا دا 

 .2ستبقى فييا 
بيّز شجرة كي تخاف العروس ويمنحو ذلك القوة والشجاعة  -عند وصول عروسو  -يقوم العريس  

ألّنو في الحقيقة يعاني من حالة توتر حادة خوفا منو  ليتمكن من الدخول عمى زوجتو دون مشاكل
ما يرام ، وحسب الباحث مرسيا إلياد فإّن الزواج ينطوي عمى توتر و عمى أحسن أن ال يؤّدي ميام

يؤدي إلى إندالع أزمة يجب تفادييا وذلك بالطقوس الممارسة في العرس، ىذا األخير الذي يعّد 

                                                      
ّّ ب٘ٛ خجض رم١ٍذٞ ٠ذّؼش ثٛاع - 1 ٔبد رشىً و٠ٛشاد طغ١شح ٚرجغؾ  بؽخ اٌغ١ّذ ٚاٌٍّخ ،ٚاٌّبء ٌٚ ّٛ رؼجٓ ٘زٖ اٌّى

  ػج١ٕخ  سل١مخ وبٌٛسق ٌزطٙٝ فٟ األخ١ش. ؽخ اٌض٠ذ إٌٝ أْ ٔزذّظً ػٍٝبثٛاع

ٔفغٗ.    اٌزبس٠خ  ٔفغٗ، اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -
2  
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طقسا سحريا لبلجتياز والعبور. فالزواج مناسبة لمعبور من مجموعة سوسيو دينية إلى أخرى يغادر 
    1الشاب جماعة العّزاب لينخرط في جماعة أرباب األسر في التنظيم اإلجتماعي. فييا الزوج

من حصيرة وضع الفول والقمح تحتيا ثّم تغطييا بزربية. تدخل العروس تييئ الحماة فراشا    
 الغرفة تمسك عمود البيت وتقول ليا حماتيا: أرّبي َأِريْتس َذَسبَلْس َأْلَماْس 

 .2بمعنى: الميم اجعميا العمود الوسط لمبيت 
، يؤخذ الماء الذي كان في الجفنة  بكل حذر ليا إلى الغدالمييئ عمى الفراش  بعد ذلك تجمس 

وىذا لتكتم العروس أسرار زوجيا فبل تفش بيا ألحد مثمما تحفظ الخابية الرزق  ،ِلُتَرَش بو الخوابي
عروسو إاّل بعد الميمة الثانية، وتدور معتقدات كثيرة عن واألشياء الخاصة وال يدخل العريس عمى 

تمّر ليمة الّدخمة عمى خير ما يرام فإّنو يكفي  ليمة الزفاف من بينيا : أّنو إذا أراد أحد األعداء أن ال
أن يحمل معو سّكينا أثناء وضع الحّناء لمعريس ليقوم ىذا الشرير في الّمحظة التي تقام فييا مراسيم 

، ويعود ىذا المعتقد في رأيي إلى فكرة مؤداىا أّن 3اثنيناء بطي ىذا الّسكين وكسره عمى وضع الحن
لى كسر رجولة العريس ليمنعو ىذا إوكسر الّسكين الذي كان مستقيما في األّول يؤّدي بدوره  ،كي

والقمق عمى حياة العروسين  ،التصّرف من قبل األعداء من ممارسة واجباتو الجنسية فيعّم الخوف
 ستمتاع بالحياة الزوجية .العوض ا

في صباح اليوم التالي تخمع العروس زّي الزفاف، وتغسل بالماء الذي أحضر ليا من العين أو  
 .ائيةالبئر وتأتي النساء كي يمشطن ليا شعرىا تحت األغاني، و الزغاريد النس

ِبَل رأس حماتيا أّوال، ورؤوس الحاضرين ثانيا، بعد إنياء تسريح شعرىا تنيض العروس ِلتُقَ  
 عوا من المال.   اويقدمون ليا بدورىم ما استط

بعد ذلك يقوم صبي بمف حزام حريري حول وسطيا لترزق بولد بكر، ويرمى الماء الذي غسل فيو  
سبعة  ثوب دم البكارة إلى شجرة رمان لما ترمز إليو من الخصوبة، وال تقوم العروس بأي عمل لمدة

                                                      
1
 -voir : Mercea Eliade ,Sacrè et Profane, Falio essai, Gallimard , New York, 1994, p 157. 

2
٠ٍؼت اٌؼّٛد اٌٛعؾ ٌٍج١ذ دٚسا سئ١غ١ب فٟ رضج١ذ اٌغمف، فززّّٕٝ اٌذّبح  أْ رٍؼت اٌىّٕخ دٚسا سئغ١ب فٟ رّز١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ  -

  أً٘ اٌج١ذ .

ٔفغٗ.  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب، اٌّخجشح ػٓ -
3  
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أيام إذ تكتفي بمراقبة أىل البيت، والتمعن في أعماليم وحركاتيم كي ال تخطئ عندما تنتيي 
 استراحتيا.

يحضر أىل العروس في اليوم السابع كضيوف شرف، تنيض العروس في الصباح الباكر كي  
فرقة بين تطيو ليم الغذاء، وعند وصول أىميا تشرع في تقديم الطعام، و االعتناء بالضيوف دون ت

 أحد.
ُتظِير العروس حنكتيا في أول يوم عمل ليا في بيت زوجيا، إذ تخدم الحضور دون استثناء،  

وتكون مبتسمة وبشوشة مع الكّل، وال تنام والدة العروس عند ابنتيا إال يوما واحًدا حسب تقاليد أىل 
يا فخذ خروف وبعض المنطقة، وفي اليوم التالي ترجع والدة العروس لبيتيا، بعد أن أىدي ل

 .  1األشياء الحموة كالتمر و السكر والمقروط
                                 الميالد:( 1
يتحقق حمم المرأة في الزواج تطمح في بناء أسرة ليا عن طريق اإلنجاب، فيذه المرأة ىي  لما   

التي ستكون عماد البيت، والمجتمع وبفضميا ستتواصل األجيال.  تظير أعراض الحمل وال تتوقف 
المرأة عن أعماليا المعتادة، فتستمر في الزرع وجمع الحطب والطيي. فيي تشقى وتتعب رغم 

ن لم تحصل عمييا حمميا،  وتتوحم في األشير األولى من الحمل ببعض المأكوالت أو الثمار، وا 
فقد تظير تشوىات عمى المولود وىذا من معتقدات أىل المنطقة طبعا، وال يكون الحمل في أغمب 
األحيان ناجحا ألن ىناك من النساء من يتعرضن لئلجياض، فيعتقد أن بيذه المرأة مًسا من الجن 

. وبما أن الجّدات من أكثر الّناس حرصا عمى 2جيض األجنة وتسمى ىذا الجن "تابعة"بسببو ت
إبعاد األرواح الشريرة والعفاريت المؤذية عمى أنفسيّن وأوالدىّن وكّناتيّن الّصغيرات ألّنيّن األكثر 
عرضة ألذاىم فكّن دائمات االستعداد لمّتصّدي ليم عن طريق طقوس وتعاويذ خاصة وطرق 

نة فمكّل حالة الّطريقة المبلئمة ليا.لمجّدة أو الحماة الخبرة في الدنيا بفضل تقدم  بعد أن تتنبو متباي

                                                      
.ٔفغٗ  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -

1  
2

ًّ ِٓ رؼزشع ؽش٠مٗ سُجال وبْ أٚ اِشأح فزىجًّ  پؼخاٌزب - ّٓ ٚرؤرٞ و ٟ٘ ج١ّٕخ شّش٠شح رؤرٞ إٌّغبء اٌذٛاًِ فزجٙغ أجّٕزٙ

٠ذٞ اٌّشجً فال ٠ؼٛد لبدسا ػٍٝ اٌؼًّ ٚرأعش لٍجٗ فال ٠ؼٛد ساغجب فٟ صٚجزٗ ٌززجٍٝ ٌٗ فٟ األدالَ ػٍٝ شىً إِشأح فبرٕخ 

  اٌجّبي ٚ٘زا دغت ِؼزمذاد أً٘ إٌّطمخ.
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في ا ھتخبئلتعمقيا في فستانيا أو  1الحماة  لما يحصل لكنتيا تصنع ليا  في ىذه الحالة صرة
 حزاميا.

الطقوس في بداية  ىذا يتعمق بالمرحمة األولى، أّما في المرحمة الثانية فتقوم الحامل ببعض 
 .2األسبوع كي تتحصل عمى الشفاء التام حسب اعتقادات نساء المنطقة طبعا

فمبلحتفاظ بالجنين تتوجو الحامل إلى سبعة أعين من الماء لتغمس جّرتيا في كل عين  كي  
تحصل منو عمى بعض الماء إلى أن تمؤلىا فتضعيا عمى رأسيا لتعود، ولما تصل إلى مفترق 

 تدير ظيرىا، وترمي الجّرة من ورائيا مرددة ما يمي:الطريق 
 والشرا".امپيع ، ايدبيغ ذ امتپعاذ اغ رڤظ" ا

 رميت الجن التابعة وأتيت بالبيع والشراء بمعنى:  
 ، ايدبيغ ذ الشفا والدوا"امتپعاذ اغ رڤظ" ا

 3بمعنى: رميت الببلء وتحصمت عمى الشفاء والدواء
بيوت من جيرانيا وتطمب من كل بيت شيئا ما: تين مجفف، وقمح  تعود إلى بيتيا ثم تقصد سبعة 

، سواء كان تري ليا زوجيا المحم الذي تطمبووزيت وسكر.....إلخ، ثم تبيع ىذه األشياء، وبثمنيا يش
 "َأْسْفْل" أي القربان.لحم الخروف أو لحم العجل، أو الديك، أو الجدي ويسمى ىذا 

لما يعود الزوج من عند الجزار يرمي بكيس المحم لزوجتو عمى أرض الغرفة فتقطع من ىذا المحم  
سبعة قطع وتضعيا في إناء، ثم تتركيا تحت ضوء النجوم لغاية الصباح الباكر تطبخ ىذه القطع 

بو من  وتأخذىا المرأة الحامل إلى المقبرة دون أن تنسى أخذ الحناء والماء الذي جاءت ،من الّمحم
 "، وبعد وصوليا إلى المقبرة تردد ىذه التعويذة السحرية:رْمْڤسبع عيون والمنجل "أَ 

 "   رالتاپعة أتسنسنڤ رأْنْمْڤرمڤ" ْنِبيْد أ
 بمعنى:" أحضرنا المنجل لنقطع بو التابعة ونقضي عمييا ".

 .رْنْمْڤرأأو:ماشِي ْذتْسمزيْن 
                                                      

ٝ اٌذٕز١ش، ِْش٠َٛٔبْس  - 1 ّّ ٔخ: ِٓ اٌجبٚٞ ٚثؼغ اٌمطشاْ ٚأٚساق اٌّذفٍٝ ٍِٚخ ٚٔجبربد ِّشح جذا رغ ّٛ رؼٍّك ٘زٖ اٌّظشح اٌّزى

ْٟ أُ  ّٓ ٚاٌش١بؽ١ٓ فُٙ ٠ىشْ٘ٛ ٘زٖ إٌجبربد اٌزٟ رفٛح ِٕٙب سٚائخ ِّشح . شْپْغٌّْْ   ٌطشد اٌج

.ٔفغٗ اٌزبس٠خ  ٔفغٗ، ػٓ اٌّخجشح :   ٔفغٙب اٌّىبْ  - 
2  

  .اٌزبس٠خ  ٔفغٗ  ٔفغٗ، اٌّىبْ ٔفغٙب، اٌّخجشح ػٓ -
3  
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 .رْمْڤسو رنسنڤراالتاپعة أذ 
 .أقطع السنابل بالمنجل بمعنى:ال

 1إنما أقطع التابعة بالمنجل.
 وواضح أن ىذا الطمسم السحري يجمع بين مبدأي السحر التشكيمي واالتصالي. 

 بعد ذلك تتناول قطع المحم فوق احدى القبور مرددة ىذه التعويذة:
 .أتپعا مسفمي ذ" ًاڤي 
 .أتپعا مسفمي ذًاڤي 
 غ" .أتپعا مسفمي ذًاڤي 

 .ىذا القربان لك أيتيا التابعةبمعنى: " 
 .ىذا القربان لك أيتيا التابعة         
 .2ىذا القربان لك أيتيا التابعة"          

 ثم تخمط الحناء بالماء وتخضب يدىا اليمنى وقدميا اليسرى مرددة ما يمي:   
 لميثين أوكذ لحيثين" .ان ظإيپأمكن اڤسغبلين أال ڤيً أوكذ وين ًغ ظپذ" أ

 .3"أقطع الصمة مع من يجيض أجنتي مثمما يقطع األموات صمتيم باألحياء"بمعنى: 
ولما تيم المرأة بالرجوع ترمي الماء المتبقي إلى خمفيا مجتنبة االلتفات إلى الوراء مرددة ىذه 

 ، ايدبيغ ذ الشفا والدوا"امتپعاذ اغ رڤظاالتعويذة:  " 
 "ٛڤيإدتسرسون أفاالامتپعا أوكذ ًغ ظپذ" أ          
 أمكّاناغ أوكذ الدونيث" پصحا ٓاظيپإ" أمگ           

 
 بمعنى: رميت الببلء وتحصمت عمى الشفاء والدواء

 أقطع الصمة بالتابعة التي  تجيض أجنتي        

                                                      
ٔفغٗ. ٔفغٙب،  اٌّىبْ  ٔفغٗ، اٌزبس٠خ ػٓ اٌّخجشح  -

1  
ٔفغٗ. اٌزبس٠خ  ٔفغٗ، اٌّىبْ ٔفغٙب، اٌّخجشح ػٓ   -

2  
ٔفغٗ. اٌزبس٠خ  ٔفغٗ، اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ   -

3  
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 .1مثمما يقطع أصحاب ىذا المكان صمتيم بالدنيا       
 ات أىل المنطقة.وبيذا ستحتفظ المرأة الحامل بكل طفل تحممو دون مشاكل في معتقد 

والتظاىر بالتخّمص من ىذا المخموق األثيري "التابعة" من خبلل ىذه التعاويذ السحرية التي تيدف 
ورّبما كانت  ويرفق ىذا التمثيل بتقديم القربان. ،عن طريق التمثيل إلى ضمان القضاء الفعمي عمييا

انت المرأة السومرية الحامل تقدم ليا والتي ك ىذه التابعة ىي نفسيا العفريتة التي تدعى "الماتشو"،
 .2قربانا كي ال تؤذي جنينيا

يقال إن المرأة الحامل في خطر الموت منذ دخوليا الشير السابع لغاية مرور أربعين يوما بعد  

وتحذر المرأة الحامل من اإلطبلل من النافذة مساًء كي ال تمتقي بالتابعة التي تنزل عمى  ،وضعيا

وىذا حسب اعتقاد أىل المنطقة طبعا  ،النوافذ مساًء بحمول الّظبلم لتترصد أحدى النساء الحوامل

ل أن، تقف كما نجد تقريبا التحذير نفسو، أو باألحرى التحريم في بمغاريا إذ يحرم عمى المرأة الحام

وحسب جيمس فريزر فإن التجنب أو التحاشي  ،عند الباب لكن خشية أن تقاسي من آالم الوضع

 . 3ىو أصل السحر السمبي أو التابو

لما يحين موعد الوالدة تشعر المرأة بآالم الوضع فتستدعي قابمتين من القرية لتشرفا عمى وضعيا  

بعض الطقوس السحرية مثل حرق جمد ثعبان وتغطية وفي حالة عسر الوالدة تقوم القابمة بممارسة 

والدتيا يسيرة ومنو فإن ىذا السحر التعاطفي  ،رأس المرأة المشرفة عمى الوضع بمنديل امرأة كانت

وقد يحسن بنا أن نضع فروع السحر في  ،يعد سحًرا اتصاليا حسب قانون االتصال لدى فريزر

 : 4الشكل التّالي

                                                      
ٔفغٗ.  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ   -

1  
.323،ص٠1،1998ٕظش: خضػً اٌّبجذٞ : ِزْٛ عِٛش ،األ١ٍ٘خ ٌّٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،ػّبْ ، األسدْ ،ؽ - 
2  
3

ي، ٚآخشْٚ، اٌجضء ص٠ذ أثٛ أدّذ : رشجّخ ٚاٌّذ٠ٓ، اٌّغذش فٟ دساعخ اٌز٘جٟ اٌغظٓ: فش٠ضس ج١ّظ ع١ش :٠ٕظش - ّٚ  األ

  .131،ص1971، اٌمب٘شح ، ٚإٌّشش ٌٍطجبػخ اٌّظش٠خ ا١ٌٙأح

.108فش٠ضس: اٌّشجغ ٔفغٗ، ص ج١ّظ ع١ش ٠ٕظش: -
4  
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 الّسحر التعاطفي
 التعاطف()قانون 

                                                 
             االتصاليالسحر التشاكمي                                                   السحر     

 ( ياالتصال)قانون التشابو(                                                            )قانون 
      

 . واالتصالي ،من ىنا يظير لنا أّن السحر التعاطفي يتفّرع منو كّل من الّسحر التشاكمي 
إذا وضعت المرأة ذكًرا يعمن ذلك بزغاريد تطمقيا القابمتان وبعد خروج الطفل إلى النور، تقيس  

والد  ثم تقطعو بسكين وُيخّبأ ىذا األخير ليستعممو ،من حبمو السري 1القابمة شبرا وأربعة أصابع
الطفل في ذبح الدجاج في اليوم الثالث من الميبلد ثم تحضر القابمة فتيمة لتحرق بيا الجرح كي ال 

 .3وزيت الزيتون كي ال يتعفن 2وتضع لو بعض الحناء ،يحدث نزيف
نما يعم الصمت   أما إذا كان المولود أنثى فبل يعمن عنيا بالزغاريد مثمما يفعل مع الصبي ، وا 

بيت ويقاس شبر من حبميا السري قبل قطعو ثم تقام ليا الطقوس نفسيا بالنسبة الرىيب عمى ال
 لمذكر، لكن ما الحظناه حاليا فرض النساء المتعّممات والمثّقفات أشياء عمى المجتمع تجعميا ال

 ،أّنين وضعن ذكورا ، فبعد وضعيّن إناثا يطمبن من الّنساء الزغاريد كما لوتقّل مكانة عن الّرجل
نا يصل األمر إلى إقامة حفل موسيقي وكّل ىذا لكسر الحاجز الذي أقامو المجتمع ليجعل وأحيا

 من األنثى أقّل مكانة وحظوة من الذكر .  
وتحزم النفساء وسطيا  ،والقماش السميك ،تييئ إحدى القاببلت فراش النفساء المتكون من التبن 

المولود في أقمشة كي يوضع بجانب أّمو،  بحزام سميك وطويل فتمفو عدة مرات كي ال تتألم، ويمف
وفطائر بالبيض  ،وتقدم لمنفساء بعض األطعمة المغذية لتسترجع عافيتيا بسرعة مثل حساء الدجاج

 المقمي المحمى بطبقة من العسل. 

                                                      
٠مبط ٌٍظجٟ شجش ٚأسثؼخ أطبثغ لجً أْ ٠مطغ وٟ ٠ىْٛ ٘زا اٌظجٟ لٛٞ اٌج١ٕخ ِٚزذّال ٌألصمبي. -

1  
رٛػغ اٌذٕبء ٌٍذجً اٌغشٞ وٟ ٠ؼًّ اٌطفً أِٗ ثذٕبْ ػٕذِب ٠ىجش  - 
2  

ٔفغٗ  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -
3  
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، تقوم النفساء ولمدة 1توضع قرب فراش النفساء ووليدىا بعض األشياء مثل:الصبار ومشط النسيج
وضعيا كل صباح بدىن جسم طفميا الصغير بزيت الزيتون وقميل من الممح  ثبلثة أشير بعد

 لضمان عدم اقتراب األرواح الشريرة من ىذا الوليد.
 في صباح اليوم الثالث بعد الوضع وىو موعد يوم العقيقة التي تسمى بالمنطقة 

وغسل  ،ف فراش النفساء" ثمتيام"  أي اليوم الثّالث تأتي إحدى النساء المواتي حضرن الوالدة لتنظي
 ثيابيا . 

إن كان المولود ذكًرا يذبح الواِلد دجاجة في فراش النفساء قبل تنظيفو، أما إذا كان المولود أنثى  
وثياب النفساء  ،ثم تأتي القابمة لتنظيف الفراش وكنس المكان، فتضع التبن المفروش فيذبح ديكًا،

ات مسموقات لتقصد الوادي، وفي الحين الذي تييم وثبلث بيض ،في سمة تأخذىا مع قميل من الممح
 : وترّدد ىذه التعويذة السحرية 2ومرآة صغيرة عمى جبينيا  ،فيو بالخروج تضع سكينا في فميا

بمعنى:" لن أسقط ولن ُأْسِقْط بيننا جدارا من الحديد . ڤراناغ" "أورغميغ أورسغبلياغ الصور بوزال 
"3. 
ية تخمق جداًرا، وحاجًزا حديديين صمبين بين النفساء، والمخموقات وكأنيا بيذه التعويذة السحر   

الشريرة التي تحاول إلحاق األذى بيا، فيذه المرأة التي حممت في السمة أشياء خاصة بالنفساء 
 يمكن ليا أن تعّرض النفساء لمخطر إذا ما لم تحتط وتقي نفسيا بيذه التعاويذ السحرية .

تعاطفي االتصالي يمكن لؤلشياء الخاصة بالشخص أن تظل متصمة فكما ىو معروف في السحر ال
وفي طريقيا إلى الوادي تقشر البيض، وتأكمو ولما تصل إلى الوادي ترمي  4بو رغم بعد المسافة.

التبن و فوقو الممح، ثم تغسل القماش ولباس المرأة النفساء الذي كان ممطخا بدم النفاس وبعد 
َر ليا غذاء بالّمحم فتتناولو، وُيَقدَُّم ليا بعض إنيائيا الغسيل تعود لبيت ا لمولود الجديد  حيث ُحضّْ

 .5البيض الطازج وبعض المحم والفطائر لتأخذىا ألوالدىا

                                                      
رٛػغ األش١بء اٌشبئىخ ٌٛخض األسٚاح اٌشش٠شح. - 
1  
٠مبي إْ اٌّشآح رؼىظ اٌؼ١ٓ اٌذغٛد.  - 
2  
ٔفغٗ.  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ - 
3  

.182ٔفغٗ، ص   اٌّشجغ فش٠ضس: ج١ّظ ع١ش: ٠ٕظش -
4  

ٔفغٗ.  ٔفغٗ،  اٌزبس٠خ  ٔفغٙب، اٌّىبْ  ػٓ اٌّخجشح  -
5  
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إذا كان المولود صبيا ُيْخِرُج األب في ىذا اليوم الثالث خروفين من قطيعو ليذبحيما ويطعم   
دقيق ن بالكثير من اليدايا كالبيض الطازج والزيت و األقارب والجيران الذين يأتون لمتينئة مصحوبي

وبعض األقمشة والدواجن ونبلحظ أن ىذه اليدايا ذات منفعة مباشرة في الحياة فيي  القمح الصمب
 أشياء تؤكل وأخرى تمبس .

ولقد عنى دارسو التراث الشعبي بيذه  العادة ومنيم فان جنيب الذي يرى أّن تبادل ىذه اليدايا   
 وكذلك يقصد بو أن يكون معاونة ماّدية ممموسة. ،منو التفاؤليرجى 

وفخره ألّنو رزق بالذكر الذي سيكون  ،رأينا أّن الوالد يضّحي بكبشين من قطيعو من شّدة فرحو 
واستبدالو بالدواجن   سنده ووريثو، لكنو يكتفي بذبح خروف واحد فقط أو حتى االستغناء عن ذلك

وحظوة ومكانة من الذكر وال   ،ا يثبت لنا اعتبار األنثى أدنى مرتبةوىذ ،في حالة إنجابو أنثى
يجدر بنا أن نتناسى تمك الزغاريد التي تطمقيا القابمتان عند وضع المرأة الحامل ذكرا وصمتيّن 
أثناء وضعيا ألنثى ونستحضر أحد أغاني ترقيص األطفال التي تعّبر صراحة عن الحزن والخيبة 

 حين يرزق بأنثى :التي يصاب بيا األب 
 

 ْوْن       پاالّلة الّلة أَثْخَداْشْث إ
 ْم إَسْذْر ِإَولّْْن   َپَپاإَوْسِم ْثُموْلْظ 

 ُثَر ِمْثْمْقْرْظ ْيْشْرْظ َأْذِريْم ُذَراْوْن 
 بمعنى: سّيدتي سّيدتي يا حبة الفول 

 يوم ولدت طأطأ والدك رأسو
  1حين تكبرين سيشترط ميرا غاليا

نبلحظ ىنا في البيت الثاني من األغنية أّن األب يطأ طأ رأسو حين يرزق بأنثى ، وكأّنما حّل بو  
 .العبءعار، أو ربما كان خوفا من أن تجمب لو العار إلى أن يزّوجيا فيرتاح من ىذا القمق، وىذا 

                                                      
. 21/08/2011 ثزبس٠خ عٕخ، لش٠خ خشبثٕخ، ثٍذ٠خ ٚدائشح ٚالْٕٛ، ٚال٠خ ر١ضٞ ٚصٚ،44ػٓ اٌّخجشح: سِؼبْ ط١ٍذخ :  -

1  
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 ،فناء المنزل تمبس النفساء في اليوم الثالث فستانا جميبل لتقوم بإخراج طفميا ألّول مّرة إلى 
ويتوّجب عمييا تعميق صرة ليا وأخرى لوليدىا. وقبل أن تخرج تضع حمّيا من الفّضة عمى صدرىا 

 ثّم تضع طفميا داخل برنوس أبيو وتقول :
 ."ڱح ِإْيّماْپَأْزَدِويْظ اْلرّ  ڱنبپاُنوْس َپْرأَ  ڱ" َسْرْسَغا

 . 1بمعنى: " َأْلَبستك برنوس أبيك لتأتي بالّنعم والخير ألمك
، وربما حاجة اّلرجل إلى اليد العاممة 2وتوضع جفنة من الماء أمام الباب وفييا فأس ومحراث 

لمساعدتو في الّزراعة ىو ما يجعل الّنساء يقمن بيذه الطقوس لمساعدة أزواجيّن بمنحيم الولد 
ولد نوع من الذي يييئ ألن يكون فبلحا منذ والدتو فيكون خير خمف ليذه األسرة الزراعية، وبيذا ي

 االطمئنان عمى الغد الذي سيكون مزدىرا بمساعدة االبن ألبيو.
تخرج الّنفساء حاممة وليدىا وفي يدىا ثبلثة أغصان من الرمان، وفتيمة مشتعمة، ونخالة، وقميبل  

 من الممح  وتضع في فميا سكينا مرددة ىذه التعويذة السحرية:
" لن أسقط ولن  بمعنى:  ."ثفغ ثيمفث أوكذ ميس " ،ڤراناغ"" أورغميغ أورسغبلياغ الصور بوزال 

 .4وابنيا " 3" خرجت الخنزيرة، ُأْسِقْط بيننا جداًرا من الحديد "
بعد ىذا تضع رجميا اليمنى داخل جفنة الماء ثم تدخل رجميا اليسرى في المحراث وتجره أينما  

خطت خطاىا وىذه التصرفات كميا توحي بأن تنسب جر المحراث البنيا وكأنيا تقوم بالتمثيل فيذا 
انت كمو نوع من السحر التعاطفي التمثيمي، بعد ذلك ترمي النفساء األغصان التي حممتيا والتي ك

 يمي: مارمزا من رموز الخصوبة واألشياء التي كانت معيا وتدخل بوليدىا مرددة 
 .5بمعنى: " رجعت الخنزيرة مع ابنيا " "ثغالد ثيمفث أوكذ ميس "

                                                      
ٔفغٗ.   اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،   اٌّىبْ :د١ٍفخ خٍٛجخ، اٌّخجشح ػٓ -

 1  
٠ٛػغ اٌفأط ٚاٌّذشاس وٟ ٠ظجخ اٌٌٛذ فالّدب وأث١ٗ .   -

2  
ح ٚاٌظالثخرشِض اٌخٕض٠شح فٟ اٌّؼزمذ  -      ّٛ ّْ اٌغشع ِٕٙب ٘ٛ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؼ١ٓ  اٌّذٍّٟ إٌٝ اٌم ب رشّدد رٍه اٌؼجبسح فئ ّّ ٌٚ

اٌذغٛد، ٚلذ اػزجشد فٟ اٌؼظٛس اٌمذ٠ّخ د١ٛأب ِٓ اٌؼبٌُ ا٢خش فبعزؼًّ ٔبثٙب إلثؼبد األسٚاح اٌشّش٠شح، د١ش وبْ اٌخٛف 

.ب٠خ ِٓ أػّبٌٙب اٌّغ١ئخ ِّبسعخ ٘زٖ اٌشؼبئشِٓ اٌّٛرٝ ِزأّطال ٌذٜ اٌشؼٛة اٌمذ٠ّخ، ٚرؼٛد اٌذبجخ ٌٍٛل
3  

رشدد إٌفغبء ٘زا اٌىالَ وٟ ال ٠ظبة ١ٌٚذ٘ب ثبٌؼ١ٓ. -
4  

        ٔفغٗ.  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -
5  
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ويرمى جزء آخر من الماء  .ثم يرمى الماء الذي كان في الجفنة إلى الجامع لكي يتعمق الطفل بو 
 ي يصير متسوقا بارعا وناجحا.في الطريق الذي يؤدي إلى السوق ك

وال توضع في  ،وجميمة ،أما إذا كان المولود أنثى فتوضع ىذه الفتاة في قطعة قماش مزركشة
 ،وىو عدم جّر المحراث ،برنوس أبييا، وتمارس الطقوس المذكورة أعبله نفسيا باختبلف طفيف

و يرمى ماء الجفنة داخل المنزل وقرب الموقد كي  ،وعدم وضع الفأس والمحراث في جفنة الماء
 تعشق الفتاة المكوث في البيت وطيو الطعام.

يعمق ميد المولود في اليوم السابع، ويشترط أن يعّمقو الواِلد أو جّده، فتوضع فيو أشياء مثل " رجل  
ذي يربط بيا الميد الديك أو الدجاجة التي ذبحت في اليوم الثالث" إْذ تعمق ىذه الرجل في الحبل ال

ويوضع في قاع  ،ن المولود منياوبالتالي سيتحصّ  ،اعتقاًدا بأّن الجّن والشياطين تخاف من الدواجن
، ذا سينام الطفل بأمانوبي ،2وعجينة صغيرة فييا خميرة  ،ورصاص ،وقطران ،1ىذا الميد قرميد

 .واألحباب ،وتطبخ في ىذا اليوم مأكوالت تقميدية لتوزع عمى الجيران
ويتمثل  ،إذا كانت المرضعة قميمة الحميب فإّنيا ستقوم بإحدى الطقوس التقميدية كي تحصل عميو 

وتغسل ثدَيْييا  ،ولما تطبخو تذىب بو إلى العين ألكمو ىناك ،في سرقة الخرشوف من ثبلث مزارع
في تمك العين ليأتييا الحميب بغزارة، وفي حالة عدم تواجد الخرشوف فإّن زوجيا سيشتري ليا ثدي 

 بقرة لتطبخو وتأكمو في العين وسيأتييا الحميب إلرضاع ابنيا.
ال تستحّم المرأة إال بعد مرور أربعين يوما عمى وضعيا وىناك اعتقاد راسخ موّضح بأّنو كمما 

األوساخ عمى جسم المرأة كمما تراكمت طبقة الشحم  في جسم الوليد، فيصير سمينا  تراكمت
 وجميبل.

وتشعل شمعة وتضع عمى  ،تييئ المرأة صباح يوم األربعين إناًءا فيو ماء ساخن لتستحّم بو 
  وحميا من الفضة لوقاية نفسيا من األرواح الخبيثة التي توجد في المجاري المائية.  ،األرض ممًحا

وتوزع بعض الخبز عمى أىالي القرية وكأنيا  بيذا  ،بعدما تفرغ من االستحمام تتناول بيضا مسموقا

                                                      
٠ٛػغ  اٌمش١ِذ وٟ ٠ىْٛ اٌطفً لٛٞ اٌج١ٕخ.   - 
1  
رٛػغ ٘زٖ اٌؼج١ٕخ وٟ ٠ّٕٛ اٌطفً ثغشػخ ِضٍّب رطٍغ اٌخ١ّشح. - 
2  
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االستحمام تعاود بداية حياة جديدة بعد نجاتيا من الموت الذي ظّل يترقبيا منذ دخوليا الشير 
 السابع من حمميا.

 ( الختان :3
صولو مرحمة الختان حيث يتم فصمو عن يعيش الطفل منذ والدتو في عالم النساء إلى غاية و  

 المجتمع النسائي الذي يعيش فيو ليندمج في عالم الصبيان والرجال.
حدد سن الختان في منطقة البحث بين ثبلث سنوات وخمس سنوات وىكذا كي ال يخجل الطفل  

ة من إبراز عورتو، فإن كبر ودخل مرحمة المراىقة فإنو سيشعر بخجل رىيب، وتتشكل لديو عقد
نفسية من إظيار عورتو لآلخرين، باإلضافة إلى المخاوف الكثيرة من عممية الختان عمى عكس 
الصغير الذي ال يشعر بأي حرج وقد تحّققنا من ىذا األمر خبلل استجواب أجريناه مع مجموعة 

وقد ذكر لنا الطفل عبد الّنور  ،من األطفال الذين تتراوح أعمارىم بين الست إلى العشر سنوات
عضوه الذكري إلجراء الذي ختن في السابعة من عمره أّنو شتم وسّب الطبيب الذي كشف عن 

، كما ذكر لنا الطفل رؤوف البالغ من العمر عشر سنوات أّنو ال يتذّكر شْيئا عن عممية الختان
 عممّية ختانو التي تّمت في الثالثة من عمره .

ضيرات لمحفل فيشارك في ىذا التحضير كلّّ فيما مضى قبل االحتفال بالطفل المختون تسبق تح 
من األقارب، واألصدقاء، والجيران، إذ يجمع الرجال الحطب عمى بغاليم، وتتكفل النساء بتنقية 

ويغنين فتقوم الجّدة  ،فيجتمعن حول كومة القمح المرغوب تنقيتو وىّن سعيدات فيزغردن .القمح
 بجانب الخمخال. 2شعل فتيمةوت ،في وسط كومة القمح 1لتضع خمخااًل من الفضة

بعد اإلنياء من ىذا تتجو الجّدة، أو ربة البيت في أبيى حّمة ليا متحمّية بحمي من الفضة واضعة  
واألقارب واألصدقاء لتناول طعام الوليمة  ،عمى منديميا بعض غصينات الحبق، لدعوة الجيران

 الذي سيقام عمى شرف الطفل، ثم يتولى الجّد أو والد الطفل بدعوة الرجال. 

                                                      
٠ٛػغ خٍخبي اٌفؼخ وٟ ٠ظ١ش اٌطفً ِزغٛلبً ثبسػب ِٚٛصٛق ف١ٗ ِٓ ؽشف اٌج١ّغ ف١ذظً ػٍٝ ِب ٠ش٠ذ ثذْٚ ػٕبء.   -

1  
رشؼً اٌفز١ٍخ اػزمبًدا ُِٕٙ أّٔٙب عزؼٟء ٌٍطفً دسثٗ ٚد١برٗ ١ٌٚغًٙ ػ١ٍٗ ارخبر اٌمشاساد. -

2  
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لّما تفرغ الجّدة من األعمال المسندة إلييا تحّضر صّرة لحفيدىا متكونة من "حبة الجاوي، وقطعة  
 .1من الفحم وثبلث حبات من الشعير"

 ،مع المدعّوون في بيت الطفل حيث يقدم لو طبق الكسكس بمحم الخروففي مساء ذلك اليوم يجت 
وفاكية الموسم وبعد تناول الطعام يخرج الجميع إلى فناء المنزل لحضور مراسيم وضع الحنة 

فيخرج برفقة أبيو بعد أن يمبس طربوشا أحمر ممفوفا بمنديل من حرير أحمر عميو حمي  .لمطفل
يا قطعة نقدية، ومفتاح والصّرة التّي صنعتيا لو جدتو ويمبس حذاًء وعباءة بيضاء عمقت في ،فضّية

 ابيض المون.
أو العّم  ،ّ يمتف الجميع حول الطفل لمشاىدة طريقة وضع الحناء التي تحضر من طرف الجد 

وبعض  ،األكبر، حيث يضع حميِّا من الفضة داخل الّصحن الذي ستفرغ فيو كيًسا من الحناء
 .حبات من القمح ويخمطو بالماءالّسكر والممح وسبع 

 
 رؤوس أصابع من ةم الجّد بوضع ثبلثتزغرد النساء ويغنين أغاني خاصة بوضع الحناء فيقو 

فيطمق البارود ويفرش منديل  ، الحناء بين كتفي الطفل ثم يضع لو قرًصا صغيًرا في كفو اليمنى
وسط الفناء لتوضع فيو النقود الميداة لممختون وتسمى ىذه العممية " ثاوسا " وال يحق ألحد مّس 

 ديناٍر واحٍد من ىذا المبمغ إاّل بعد مرور ثبلثة أيام وتقدم ىدايا أخرى كالبيض والقماش.
وابنو ليتوجيا  ،ركشة فيركبو األبفي صباح اليوم التالي يخرج حصان مزين البردعة بزربية مز   

وعند الوصول إلى المقام  ،2"ُپمقاسوبعض األىل لمقام الولي الصالح"سيذي سعذو  ،برفقة العازفين
تتوقف الفرقة الموسيقية عن العزف احتراما لمقام الولي الصالح، فينزل األب وابنو من ظير 

  من المال إلى صندوق التطّوع . 3الحصان ليقّدما مبمغاً 

                                                      
ٔفغٗ.    اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -

1  
٠زٛاجذ ٘زا اٌٌٟٛ اٌّظبٌخ فٟ أػٍٝ ِىبْ ِٓ لش٠خ إدذ٠مبْٚ ثٛادح، ثٍذ٠خ ٚدائشح ٚالْٕٛ، ٚال٠خ ر١ضٞ ٚصٚ. -

2  
٠ؼزمذ أْ ٘زا اٌّجٍغ اٌزٞ ٠مذِٛٔٗ ٌظٕذٚق اٌزطٛع ع١ذ١ُّٙ ِٓ اٌششٚس. -

3  
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أي الحاجم ليختن الطفل فيييئ  ،1ْلْمْعْمْم"ب " لّما يرجعون من مقام الولي الصالح يأتي من يعرف  
الجّد فوطة من الحرير لتغطية الطفل. قبل عممية الختان يجمس الطفل عمى بردعة ثّم يأتي الجّد 

فيقوم" ًأْلْمَعْمْم" بتسمية الطفل كي ال يخاف وفي ىذه  .ليمسك ذراعي الطفل من الوراء كي ال يتحرك
أي "دور المختون" وتسمى كذلك  ،ُأْوْمْظَياْر"َپا األثناء تقوم الفرقة الموسيقية بعزف ما يسمى " أُنو

ألنيا المّرة األخيرة التي يعزفون فييا ليذا الحفل، ويختارون ىذا الوقت بالذات لشّد انتباه الطفل 
 عمى الموسيقي التي تعزف في الخارج فبل ينتبو لعممية الختان.الذي سيركز 

يمسك "َأْلْمَعْمْم" سكينة حادة تشبو سكينة الحبلقة ليقطع القمفة الزائدة، وفي ىذه األثناء تزغرد  
رجميا اليمنى في المحراث داخل  ، ثمّ والدة الطفل سكينة في فميا ضعوت .ويطمق البارود ،النساء

خروج ولدىا من عند "ْلْمْعمّْْم". بعد أن يقطع" َأْلْمْعمّْْم  القمفة يرش العضو الذكري  جفنة ماء منتظرة
ف إلييا بعض المطفل بزيت الزيتون، كي ال يتعفن الجرح، وتوضع القمفة المقطوعة في قطن ويض

مبيت الممح والحناء، ثم يخفييا داخل قصبة، ويقدميا لجّدة الطفل التي ستخفييا في العمود الوسط ل
وبالتالي سيتعرض  ،وأن وقعت القمفة في أيدي األشرار فسيستعممونيا لسحر الطفل ،ألنو لو حصل

ودم أضحية  ،لمكروه ثّم تحضر الجّدة قدًحا من البخور الذي يتكون من الّدفمى، وقميل من الجاوي
فل ليستره عن العيد ليبخر بو الطفل بعد الختان، ويقوم الجّد بمف الفوطة الحريرية فوق خصر الط

 أعين الحضور.
ويؤخذ إلى البيت حيث يجد أمو في أبيى حّمة ليا أمام عتبة البيت بانتظاره ممسكة في يدىا سبعة  

وبعض الممح والماء، الذي ترش بو  ،وقميبل من نخالة القمح ،وثبلث فتيبلت ،أغصان من الّرمان
 .َناْغ"شَڤالُصوْرُبوَزاْل  الحضور وتردد ىذه التعويذة " ُأْرْغِميْغ ُأْرْسْغَمياغْ 

 .2بمعنى: " لن أسقط ولن ُأْسِقْط بيننا جدارا من الحديد "
يدخل الطفل إلى الغرفة التي سيمكث فييا، وقد وَضَعْت لو أّمو تحت فراشو بعض الحبوب  

وأغصان الرمان، وستزرع ىذه الحبوب في فصل الخريف  ،والجمبانة ،والحمص ،والفول ،كالقمح
وىي رمز لمخصوبة والعطاء، أّما أغصان الرمان فمكّي تصير خدود الطفل ُمْحَمّرة مثل  ،كي تثمر

                                                      
: سجً ِخزض فٟ رخ - ُْ ٍْ ْؼ ّْ ز١ٓ األؽفبي ٚال ٠ٕزّٟ ٌٍفشلخ اٌّٛع١م١خ.ٌْ

1  
ٔفغٗ.  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -

2  
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أو شابة  ،الرمان، ويشترط في الزغرودة األولى المطمقة في غرفة الطفل أن تزغردىا فتاة صغيرة
 بكر كي ال يقترن ىذا العريس المنتظر إاّل بفتاة عذراء فبل يقترن بأرممة أو مطمقة. 

 ل الطفل إلى الغرفة، يدخل الجميع لتناول القيوة والحميب مع البيض والمقروط. بعد إدخا 
ابتداًء من ليمة ىذا اليوم ولمّدة ثبلث لياٍل متوالية تسير والدة الطفل وجدتو عميو حرصا عمى  

ن حدث وفعمت العنكبوت ىذا  1سبلمتو إذ يعتقد بأن عنكبوتًا ستأتي المتصاص دم ىذا الطفل، وا 
طفل سيموت، وليذا تترقب الجّدة والوالدة ىذه العنكبوت كي تقتبلنيا، وتقام بعض الطقوس فإّن ال

وُتْحَدُث ضّجة بيّز المجام ألن  ،لطردىا مثل أن يوضع لجام بين رجمي الطفل طوال ثبلث ليالٍ 
 .2العنكبوت تخاف الضجيج فتيرب حين تسمع ذلك

والفضة،  ،والبيض ،3ضع في قدح الماء كّل من القرميدفي صباح اليوم الثالث ُتَحمُّْم األم ابنيا فت 
وترمى بالماء إلى شجرة الّرمان، وفي ىذا اليوم تذبح دواجن إلطعام األقارب  ،ثّم تغسل عباءتو

 ،ويقدم لمطفل طبق من المحم ،ْن " بمعنى: " إعادة إطعام الضيوف"ْٛنپَڤاويسمى ىذا "أَعاْوْذ اِ 
بعد  تغسل لووالبيض المقمي مع العسل كي يشفى بسرعة، ويعود لمعب والركض، وال يحق لؤلّم أن 

 وسيتظاىر الطفل عمى أنو رجل ألنو سيقضي ،ذلك ألن عضوه الصغير قد اتخذ شكبًل جديًدا
 معظم وقتو مع الذكور.

 ( الموت:  4
 عالم المتوفى يغادر لكي العانية بكامل تحضيرىا يجدر كرحمة بل نياية من أكثر الموت يعتبر   

 .وسعيًدا وحيًدا األحياء
 راضغواأل األقارب تطيير من مختمفة، مراحل عمى ينطوي أن يمكن عبور طقس إذن الموت إنّ 

 ىذه عبور يحترم أن ئقالا من. األحياء عالم عن التّام االنفصال إلى الميت، يممكيا كان التي
 لممتوفى النيائي القدر إنّ  شؤم، كنذير كثيرة مجتمعات في يعتبر الموتى توىان  ألنّ  المراحل،

 .أخبلقية باعتبارات أو ،االجتماعي بوضعو أو ،موتو بظروف يتعمق
                                                      

٠أرٟ اٌؼٕىجٛد، ١ٌٚظ اٌؼمشة أٚ اٌظشطٛس، ألٔٙب ِؼشٚفخ ثذجٙب اٌشذ٠ذ ٌشائذخ اٌذَ فززجؼٗ دزٝ رظً إٌٝ ِىبْ  - 1

  اِزظبطٗ.

ٔفغٗ.  اٌزبس٠خ  ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب،  اٌّخجشح ػٓ -
2  

٠ٛػغ اٌمش١ِذ فٟ ِبء اعزذّبَ اٌطفً وٟ ٠ىْٛ لٜٛ اٌج١ٕخ ٚرٛػغ اٌفؼخ، ٚاٌج١غ وٟ رظفٛ د١برٗ.  -
3  
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 حياة نياية في يأتي الموت كان القدامى، المصريين إلى بالنسبة الموت أشكال كل تتعادل ال 
بيا حتى بعد   أحبوا الحياة وكان من الميم ليم أن يستمروا فى التمتع أعوام. وعشرة مئة دامت

كان المصريون غير منشغمين بالموت، بل كانوا يستغرقون وقتًا طويبًل في اإلعداد لما بعد  .الممات
 .ولقد اعتقد المصريون أن المومياء ىي مكان الروح والقرين والفطرة. ودخوليم العالم اآلخر ،الموت

ويحفظ مبلمحيا  ،القديم طريقة التحنيط لكي يحافظ عمى الجسد سميماً  المصريقد طور ولذلك ف
 لفيرست انظر).1الجسمانية لكي تتعرف عميو الروح، ألن تدمير الجسد قد يعنى فناء الروح

    (11و 11 رقم الصورة :الصور
وأّنو يجب الشروع ببحث  ،يخفي جريمة كل موت أنّ  إفريقيا في أخرى شعوب تعتبر بالمقابل

في اليونان القديمة، كان يحكم عمى المتوفين قبل  المتوفىمعمق لمعرفة المتعدي عمى إثنوغرافي 
والقتمى بأن يتوىوا عمى األرض إلى أن يمضي عدد السنين التي  ،والمحاربين ،وفاتيم، والمنتحرين

يذىبون إلى   واتفسنّ والنساء ال وضحايا القرابين ،كان موتى الحرب. يجب أن تصل إلييا حياتيم
ميما ( الراحة) "مكتبلن"مقر الشمس عند المكسيكيين بينما يذىب الذين رقدوا بشكل طبيعي إلى 

 .كان وضعيم
يعتقدون أّن الشعب العادي واألسياد ينفصمون عن بعضيم في األبدية كما كانوا عميو  كان اإلنكا 

يكن لؤلطفال  في حياتيم بالنسبة إلى الصينيين كانت أىمية الجنائز تتغير باختبلف سّن المتوفى لم
عديدة ىي إذن طقوس التطيير التي يجب أن تخضع ليا عائمة المتوفى ، الحّق بأي طقس خاص

 بشكل عام.ومحيطو 
حاولت بعض الشعوب تخميص الجثة من التمف والمثُل األشير ىو مثل المصريين القدامى الذين  

كانوا يمارسون التحنيط معتقدين أّن العناصر العديدة التي كانت تؤلف الكائن الحي والمتناثرة في 
 رأينا سابًقا.لحظة الوفاة يجب أّن تجمع ثانية في الجسد لتسمح لو بعيش حياة جديدة كما 

وتعتبر الذخائر بييأة العظام ىي وسيمة لحفظ جزء مادي من الميت لغايات متعّددة  تبدأ من  
حماية الحياة إلى الوظيفة التذكرية، وغالًبا ما يشكل الرأس موضوع عنائو خاصة نظًرا إلى صفاتو 

                                                      
.881ٔفغٗ، ص اٌغبثك  ٠ٕظش:ث١١ش ثٛٔذ: اٌّشجغ -1    
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الجماجم المعاد سيبك ) غينيا الجديدة ( حيث كانت المكالمختّصة كما ىي الحال عند سكان 
وتشارك في طقوس المّسارة والخصوبة. في الغابون والكونغو  ،تشكيميا توضع في منزل البشر

 )انظر لفيرست الصور:.1كانت الجماجم والعظام تحفظ في صناديق ذخائر من خيزران أو قشرة
 .(11الصورة رقم

ية، فيو سنة الحياة البشرية وال إذن فالموت آخر مرحمة انتقالية يمر بيا اإلنسان عبر مسيرتو الحيات
 يمكن ألحد أن يتعدى أجمو.

تفارق الروح الجسد إثر تعرض اإلنسان لمموت وتختمف الحاالت التي تفارق فييا الروح الجسد،  
أو بعد مرض يبقيو طريح الفراش لمدة زمنية معينة  أو حادث مفاجئ، ،فقد تفارقيا بعد سكتة قمبية
العائمة نفسيا لتمقي ىذا الحدث الذي سييز كيانيا فتقوم النساء بفتل وفي ىذه الحالة تييئ 

 وتييئتو الستقبال المعزين. ،وتجفيفو وتنظيف البيت ،الكسكس
بعد وقوع حدث الوفاة في منطقة البحث ينتشر الخبر عن طريق ًرُجٍل يصعد ألعمى قمة في القرية  

 زن ليتوجيوا إلى بيت الفقيد لمواساة أىمو.وينقل إلييم ىذا الخبر المح ،لينادي أىالي القرية
"      وجماعة  ،يحضر رّب أسرة الفقيد كمية من المحم لتطيى مع الكسكس الذي سيقدم لممعّزين 

والمذيذة لجماعة "أْلْخَواْن"  )كفاكية  ،حضروا كل المأكوالت الحموةأن يُ  المتوفىوعمى أىل  ،ْلْخَواْن"
 .الحمويات( وكلّ  ،والشاي ،والتمور ،الموسم

وفي اليوم التالي قبل غسمو يتصدق أىل بيتو بقفة ممموءة بكل  ،يبيت الميت ليمة واحدة في منزلو 
 ،و بطاطا ،وجزر ،وبصل ،وزيت ،وقيوة ،ما يمزم لتحضير وجبة طعام لعائمة كاممة ) سكر

وُيْحَرُص عمى  .والفواكو( ،وبعض التمور ،و سميد ،ومجفف ،ولحم مممح ،وتوابل ،وممح ،وحمص
" إْمِنِسي   وتدعى ىذه الصدقة ،أن تطيى ىذه الوجبة في الحين الذي ُيتصّدق بمستمزماتيا

 .2"كاْغ"  بمعنى : "عشاء القبرژُأوْ 

                                                      
1 -  Encarta 2009 .   

.21/8/2011 ثزبس٠خ نفسو،  ، المكانفرحات ذىبية:  ػٓ اٌّخجشح -
2  
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، بينما يعتقد فريق آخر بأّنيا المتوفىه الّصدقة ستخفف من ذنوب يعتقد  فريق من الّناس أّن ىذ 
، وىنا يتجّمى لنا إيمان ىؤالء الّناس باستمرار حياة األموات ونليمة دف المتوفىستكون مؤونة يجدىا 

 تراب.البعد وضعيم تحت قة عادية يبطر 
قبل غسل الميت توضع بعض األشياء عمى جبينو مثل قطع النقود، أو حمي من الفضة، أو  

الميت الذىب لتجمع فيما بعد كتذكار، ويقال إّن الميت يمنح تمك األشياء بركتو، ويأتي أىل 
 أو امرأة ليحتفظ بو أيًضا لمبركة. ،بغصن زيتون يقيسون بو ذراع الميت َرُجبًل كان

أو الغاسبلت  ،ويرثونو ولّما يصل الغاسمون ،يجمس أىل الميت في الغرفة التي مّدد فييا ليبكونو 
 ،الميتص عمى االحتفاظ بالماء الذي ُغِسَل بو حرَ ويُ  ،وكفنو ،يؤخذ الميت إلى غرفة أخرى لغسمو
برة وخيط ليرمى فيما بعد بعيًدا عن أعين الّناس، ألنو في  ،وبكل مخمفات الغسل من صابون وا 

 حالة وقوع بعضو في أيدي األشرار، سيستعممونو لمّسحر وجعل حياة اآلخرين جحيما مثمما ُيعتقد.
 ويقطع فوق ،بمعنى: "الخبز الصمب". 1والكفن يؤتى بخبز يدعى "أغروم ُأُقوَراْن"  ،بعد الغسل 

 ، ويأكل الجميع من ىذا الخبز وطبعا يقال إن ىذا الخبز سيجده الميت مؤونة في قبره.بطن الميت
 . 2لتغسل عيناىا مى الميتمن بكت ع عند النداء إلخراج الميت يمّرر قدح من الماء عمى كلّ  
أو ثبلث فتيبلت في  ،يخرج الميت من بيتو لمدفن فتمجأ إحدى العاقبلت إلى إشعال ثبلث شموع 

المكان الذي مّدد فيو المفقود ثم تنثر الممح عمى المكان نفسو بعدىا ُيقمب عمى األرض الطاجين 
ويقال إّن قمب الطاجين لو عبلقة بعدم عودة الموت ألىل ذلك البيت لمّدة  ،الذي طبخ فيو الخبز

واألقارب لتقدم  ،الجيرانطويمة، وبعد الدفن وانصراف الّناس يتم تحضير المأكوالت من طرف 
والخضار  ،وطبق الكسكس مرفوقا بمحم الدجاج ،والبيض المسموق ،ألىل الفقيد مثل : الفطائر

 ...إلخ من األطعمة.
 

                                                      
1

٘ٛ خجض ِظٕٛع ِٓ اٌّغ١ّذ ٚاٌض٠ذ ٚاٌٍّخ ٚاٌّبء ٠ٚشزشؽ أْ ٠ىْٛ دائشٞ اٌشىً ٠ٚغّٝ ثأغشَٚ ألٛساْ ألٔٗ طٍت  -

  ١ٌٚظ ؽش٠ًب.
2

ّْ ِٓ رجىٟ ثذشلخ ػٍٝ ا١ٌّذ عزفمذ دِٛػٙب إٌٝ األثذ وفمذأٙب ٌٙزا اٌّزٛفٝ، ٌٚٙزا رغمٟ ػ١ٕب٘ب ثبٌّبء ٌزؼ١ذ اٌذ١بح  - ٠ؼزمذ أ

  ١ذ.إ١ٌّٙب لجً خشٚط اٌّ
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يأتي األقارب و األصدقاء كل مساء لممواساة والمؤانسة، ويحرم إطفاء نور الغرفة التي خرجت  
منيم أّن روح الميت ستظل متّرددة كل مساٍء عمى أىل  فييا روح الفقيد لمّدة أربعين يوًما اعتقاًدا

 بيتو لتطمئن عمييم إذ تقول لنا إحدى المخبرات : 
وْح أْ   . 1ُأاَلْقِشي َأْتْسْخِسي َأَلَما آَداْن ْرْبِعيْن ُيوْم" شْمْمڤ" ثًْفِثيمْت ْأْتَخاْمْثِني َأْندا ْيْفْغ الرُّ

أو يحرم إطفاء نور الغرفة التي خرجت فييا روح الميت لغاية مرور أربعين يوما  2بمعنى: "أالقشي
 عمى وفاتو".

والجيران في صباح اليوم الثالث بعد الدفن لزيارة قبر المرحوم  ،يتوجو أىل الميت برفقة األقارب 
اء أثناء ومعيم الوعاء الصغير الذي كان يسكب بو الم محممين بمختمف أنواع المأكوالت والتمور،

يقال إن الميت سيتمكن من رؤية عالم األحياء عن و غسل المرحوم ليمؤل ماًء ثّم يوضع في قبره. 
طريق ذلك اإلناء ليذا يقترب كل من يزور ىذا القبر إلى اإلناء ظّنا أّن ىذا اإلناء بوابة تصمو 

 التصّرف  ، ونجد مثل ىذا3بالميت فنجده يدمدم إلى ىذا اإلناء كبلم يريد إيصالو إياه
ويتوجب عمى رّب أسرة الفقيد في يوم األربعين بعد دفن الميت أن يشتري ثورين إلطعام أىل  

 القرية كميا، وال ييتم إّن كان فقيًرا أو غنًيا حيث تقول لنا إحدى المخبرات:
ْل اَلْغ َأْذِريْم ال َوالي گاي اَلْغ أِليْس، َماْذويْن ُأْرْنْسعِ گاَأْذَيْرْىْن أَ  ًڤمي" َأَساِعي َأْذْيْقُظو ْسْوْذِرِميْس، أَ 

  .َأْتسْنجَماْع َثّدارْث َأْسْثْفْك َأْيْن إاّلقْن"
بمعنى :" يشتري الغني من حّر مالو، ويرىن الفقير أرضو، وتقدم تطوعات من أىل القرية لممعدم 

 .4الذي ال يممك ال أرًضا وال مااًل "

                                                      
.28/03/2008ٔفغٗ، ثزبس٠خ   ػٓ اٌّخجشح :خ١ٍفخ خٍٛجخ ، اٌّىبْ -

1  
أاُلَْلِشٟ: وٍّخ رؼٕٟ إٌّغ ثظشاِخ أٚ اٌزذش٠ُ ألْ ِٓ ٠فؼً ػىظ ِب ٠شد ثؼذ ٘زٖ اٌىٍّخ ع١زؼشع ٌّىشٖٚ أٚ خطش أو١ذ     

دغت اػزمبد أً٘ ِٕطمخ  اٌجذش . -
2  

.15/07/2011ٔفغٗ ثزبس٠خ   ػٓ اٌّخجشح : فشدبد ر٘ج١خ ، اٌّىبْ -
3  

.25/04/2008ٔفغٗ ثزبس٠خ  ػٓ اٌّخجشح :خ١ٍفخ خٍٛجخ ، اٌّىبْ -
4  
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ومن خبلل ىذا نستخمص أنو ال إعفاء ألحد من شراء الثورين إلطعام المدعوين بمحميما في 
وسنتعرض ألدق التفاصيل المتعمقة بظاىرة الوفاة في الفصل الثاني من الباب  ،1مناسبة األربعين

 األول ليذا البحث.
 ( أوجه االئتالف واالختالف بين طقوس دورة الحياة:5
ّطقوس المرافقة لكّل مرحمة من مراحل دورة الحياة يمكن لنا أن نقرر مواطن بعد عرضنا الموجز لم 

 االئتبلف واالختبلف فييا ويمكن تمخيصيا في النقاط اآلتية :  
 ففي مواطن االئتبلف نبلحظ ما يمي :

يذبح ثورين في حفل الّزواج من قبل أىل العريس كما يفعل ذلك أيضا عند الوفاة في مناسبة   -*
 بالمحم والخضار . المرفقين ويقدم في كبل المناسبتين الكسكس األربع

مطابقة مكّونات الّصرة التي تصنع لمعريس والعروس من طرف الحماة مع مكّونات الّصرة  -*
 التي تصنع لمطفل المختون والتي ذكرناىا سمفا .

 مطابقة طريقة وضع الحّناء لكّل من العريس والّطفل المختون . -*
النفساء التي تخرج وليدىا في اليوم الثالث لفناء بيتيا لطقس جّر المحراث الذي تضع ممارسة  -*

 وممارسة نفس الطقس من ِقبِل العروس التي تدخل بيت الزوجية يوم الزفاف. ،فيو رجميا اليمنى
بحيث توضع مختمف الحبوب لمعروس ييّيأ الفراش لمطفل المختون بنفس الطريقة التي ييّيأ بيا  -*

كثار الذّرية . ،فراشيما تحت  وليس لسبب إاّل لمخصوبة وا 
جموس الطفل أثناء ختانو عمى بردعة الحمار وجموس العروس عمييا أيضا أثناء وضعيا  -*

 لمحّناء .
إشتراك الطفل المختون والمرأة الحامل في نفس الخطر  وىو الموت الذي يترصدىما مع  -*

طفيف في كون خطر موت  الطفل المختون قصير المدى )ثبلثة أيام(  بينما خطر موت   إختبلف
 المرأة الحامل طويل المدى )منذ دخوليا الشير السابع لغاية مرور أربعين يوما بعد الوضع(.

                                                      
1
ب ػٍٝ ٚفبح اٌّشدَٛ ٠مَٛ أٍ٘ٗ ثذػٛح أً٘ اٌمش٠خ إلؽؼبُِٙ ثطجك اٌىغىظ ٌٚذُ اٌضٛس، ٠ٚغزذػٟ  -  ًِ ثؼذ ِشٚس أسثؼ١ٓ ٠ٛ

 اإلخٛاْ ٌٍزوش. 
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يرمى الماء الذي ُغسل بو فراش العروس الذي سال عميو دم فّض البكارة ليمة الدخمة إلى  -*
مكن يو  .ن وكذلك يفعل بالماء الذي غسمت بو عباء الطفل المختون الممّطخة بالدمشجرة الّرما

 تمخيص ذلك في الشكل التالي:
 فراش أبيض           الشطف بالماء       شجرة الرمان   الزواج          دم البكارة     
 )أّول اتصال جنسي لمفتاة(   

 عباءة بيضاء        الشطف بالماء         شجرة الّرّمان    الختان                دم الختان   
 )  قطع القمفة :تييأة العضو الذكري لمحياة الجنسية.( 

يمكن القول إّنو يمكن أن يكون ىذا الّدم المخمط بالماء  بمثابة قربان يقدم لمتربة  التي ىي أرض  
 مباركة شجرة اّلرمان . إال بعدشجرة الّرمان لمحصول عمى الذّرية إذ اليتم ذلك 

وُيفعل  االستحمامتضع الّنفساء عند استحماميا في اليوم األربعين حميا من الفّضة قرب ماء  -*
 نفس الشيء عند استحمام الطفل المختون في اليوم الثالث بعد الختان .

لّسري بعد يوضع الممح والحناء لكل من القمفة التي تقطع من ذكر الطفل أثناء الختان ولمحبل ا -*
 الوالدة ويخّبئان جّيدا خوفا من وقوعيما في أيدي األشرار.

تحمل األم عند استقباليا طفميا المختون أمام الباب ثبلثة أغصان من الّرمان كما تفعل ىذا   -*
 أيضا عند إخراجيا لوليدىا أول مرة لفناء المنزل في اليوم الثالث بعد الميبلد.

الجفنة عند خروج األم مع طفمتيا ألول مرة لمفناء إلى الخوابي يرمى الماء الذي كان في  -*
 وكذلك نفس الشيء بالماء الموضوع في الجفنة أثناء استقبال الحماة لكنتيا .

بالمحم في اليوم الثالث من ميبلد الطفل كذلك يفعل نفس الشيء عند  المرفقيقدم الطعام  -*
 اختتانو.

 بالمحم في كل من الجنازة والعرس. المرفقعام مطّ ل انبلحظ تقديم -*
بعدما قدمنا ما ائتمفت فيو طقوس دورة الحياة نعرض اآلن الموطن التي تجمى فييا االختبلف في 

 ىذه الطقوس:
 وما يسمى في الوفاة أذّكار ناث الخارث. ٓيشغاٛثيپتردد في األفراح ما يسمى  -*
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 الوفاة تكون عامة دون استثناء.يكون الدعوة لمناس في الحفل دعوة خاصة بينما في  -*
نبلحظ اختبلف في طريقة وضع الحناء بالنسبة لمعريس والعروس ففي الحين الذي توضع  -*

 ثبلث نقاط من الحناء بين كتفي العريس يوضع نفس العدد من نقاط الحناء في قدمي العروس.
ة المصنوعة لعروس االختبلف التام في المكونات التي المصنوعة لمعريس مع مكونات الصر  -*

من ِقبل أميا حيث تتكون صّرة العريس المصنوعة ليمن ِقبل والذتو من )قطعة من الجاوي والفحم 
في الحين الذي تتكون صرة العروس المصنوعة ليا من طرف والدتيا من  وثبلث حبات شعير(

 ضية( )سبعة رصاصات،قطعة من جمد الثعبان ، حناء، تمر،قرنفل،قطعة من الجاوي وقطعة ف
نبلحظ أيضا اختبلف في عدد األشياء التي تحمميا النفساء لما تخرج مع وليدىا ألول مرة  -*

نبلحظ أيضا أنو رغم كون األشياء التي تحمميا النفساء يوم خروجيا  مع وليدىا ألول مرة مطابقة 
ففي الحين  تماما ألشياء التي تستقبل بيا األم وليدىا المختون ااّل أن ىناك اختبلف في عددىا

الذي تحمل فيو النفساء ثبلثة أغصان من الّرمان وفتيمة مشتعمة نجد األم تستقبل وليدىا المختون 
 وىي حاممة سبعة أغصان من الّرمان وثبلث فتيبلت.

ڤراناغ" كما نبلحظ حضور نفس العبارة في كمتا الحالتين "  أورغميغ أورسغبلياغ الصور بوزال 
ْسِقْط بيننا جدار من الحديد "  وغياب عبارة "ثفغ ثمفث أكذ أميس" عند بمعنى:  " لن أسقط ولن أُ 

 الحالة الثانية.

 :رة في دورة الحياةو أهم الطقوس المكر  )6 
سنحاول من خبلل الجدول التالي إبراز الممارسات والتعويذات التي رأينيا تتكرر في المراحل  

الموضوعة في كّل خانة إشارة إلى ممارستو في تمك ( ×األربعة لدورة الحياة ، وستكون عبلمة )
 المرحمة :
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الممارسات والتعويذات  الزواج الميالد الختان الوفاة
 المتكررة

 اشتعال الفتيمة )الشموع(  × × ×
 تقديم الطعام في اليوم الثالث  ×  × ×
طقس وضع السكين في   × × 

 الفم
 االحتفال باألربعين  ×  ×
أورغميغ أورسغبلياغ الصور "  × × 

بمعنى: " لن ڤراناغ " بوزال 
أسقط ولن ُأْسِقْط بيننا جدار 

 من الحديد "
 نثر الممح عمى األرض  ×  ×
)في حالة وفاة شاب    

 أعزب أو عزباء(
 وضع الحناء ×  ×

يقمب الطجين الذي 
حضر فيو الخبز إلبعاد 

 الموت

يقمب   
الصحن 

الذي 
حضرت فيو 

الحناء 
لغرض ابعاد 
 وقت الحمل

 قمب األواني
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ويجدر بنا قبل ختم ىذا الفصل أن نبرز أىم النقاط التي الحظناىا تتكرر في طقوس دورة الحياة  
 و نحاول فيم السبب الذي جعميا كذلك في األكثر من مناسبة.

االحتفال باألربعين، ففي يوم األربعين من   تتكرر في الميبلد والوفاة عمى سبيل المثال فكرة 
الميبلد يحتفل بنجاة األم من الموت ألن القبر سيغمق في ىذا اليوم، بالتالي تستعيد حياتيا التي 
كانت عمى المحك منذ دخوليا الشير السابع من حمميا لغاية مرور أربعين يوًما بعد الوضع، 

اة بمثابة التوديع األبدي لروح الميت ألنيا لن تعاود ويعتبر االحتفال باليوم األربعين عند الوف
الرجوع إلى ىذا العالم الذي رحمت منو، فبعد ىذا االحتفال ستكتشف أن ال وجود ليا في عالم 
األحياء ومكانيا الفعمي في العالم اآلخر. حيث ستبدأ حياتيا ىناك منذ ىذه الميمة التي ستيدى ليا 

 إلخوان.فييا صدقات وتسبيحات من طرف ا
التكريسي الذي  االحتفالالعائمة ختنو فبعدما يقام ذلك  ينفصل الولد عن عالم النساء لّما تقّرر 

تكون فيو مراسيم وضع الحّناء ليذا الطفل نفسيا التي تمارس لمعريس في حفل زواجو كما ال نجد 
رىم منذ ىذه المحظة أي اختبلف في مكّونات الصّرة التي تقدم لكمييما منو فيذا الطفل صار في نظ

ولن يتم ىذا إاّل  ،أو عريًسا منتظًرا ُتْعنى بو كل العناية ليصير مكتمل الرجولة في المستقبل ،رجبلً 
بعد قطعو القمفة الزائدة التي تعتبر بمثمبة دفع ضريبة لمتتويج بالزواج في المستقبل ألنو ال زواج 

 لمن لم يختتن.
أيام فخطر  التي تقطع فييا القمفة إلى غاية مرور ثبلثة يظل الطفل في خطر الموت منذ المحظة 

وخطر قرصة العنكبوت المترصدة لو أيًضا يظل وارًدا إلى أن يكتمل  ،بلً مالنزيف الحاد يظل محت
والرجال ليندمج معيم  ،اليوم الثالث فينتقل بسبلم إلى حياتو الجديدة التي تنتظره في عالم الصبيان

 بعد ذلك أي بعد شفاِئو.
جاء في الغصن الذىبي لفريزر أن جزًءا من روح اإلنسان يسكن في عضوه الذكري فبعدما تفصل  

تقطع القمفة لتكون  1عنو القمفة يظل جزٌء متصبًل بو ربما ىذا االعتقاد ىو الذي جعل "سفورة "
القمفة  وجعل جّداتنا يخفين ،وجعل الفنانين المصرين يقدمونيا كقربان لئللو الفرعوني ،بمثابة فدو

                                                      
عفٛسح : صٚجخ ع١ذٔب ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ. - 
1  
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داخل العمود الوسط لمبيت لعدم تعرضيا لمسرقة من طرف األشرار الذين سيستخدمونيا ألعمال 
سحرية تضّر بالولد في مستقبمو حيث تقول أحد المخبرات: " َما ِبيْنتَاْس َثْشْمُعْط ْأنّْي ْبَقا آاَلِخيْر 

واِجيْس " لن يتمكن من ممارستو الحياة الزوجية بمعنى :  "إذا سرقت القمفة فوداًعا لزواجو أي . َأْفزّْ
 . 1ولن يرزق باألواّلد "

وألّن من مبادئ السحر اإلتصالي أّن الشيء الذي كان متصبًل بشخٍص في وقت ما يظل متصل  
بو ولو بعد وقت طويل ومن مكان بعيد فإن ىذا الحرص الشديد عمى إخفاء القمفة أمر ال غرابة 

 فيو.
 

 

                                                      
.04/2008/ 22ثزبس٠خ ٔفغٗ،  اٌّىبْ ٔفغٙب، اٌّخجشح ػٓ - 
1  
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إّف إدراؾ اإلنساف وحده لمموت مف بيف الكائنات قد أنتج منذ األزؿ تصورات، وممارسات ىائمة    
جيؿ  التنوع ظمت تسافر مف حقبة إلى حقبة عف طريؽ الذاكرة الجماعية حاممة معيا بصمة كؿّ 

معبًرا عف آمالو، وطموحاتو ومخاوفو، وألّف الموت أكثر ما أخاؼ  ليقدـ فنًّا خصًبا مف مخيالو
وحّير ىذا اإلنساف فإنّنا سنحاوؿ أف نجيب عف التساؤؿ التالي : كيؼ عبر المخياؿ الشعبي عف 

 الموت مف خالؿ فنونو القولية، وما ىي الطقوس التي قاـ بيا لرد شّره؟.
 االحتضار وتوديع الحياة: -1

لكنو سرعاف ما يشعر بعدـ  ،يقع اإلنساف طريح الفراش إثر مرض يأمؿ أف يشفى منوغالًبا ما    
قدرتو عمى التماثؿ لمشفاء ليكوف عمى يقيف مف أنو سيفارؽ ىذا العالـ الذي نشأ فيو، فيطمب رؤية 

غير موسميا في  ةأقاربو وأصدقائو فتمبي العائمة كؿ طمبات ىذا المريض الذي سيشتيي فاكي
اح مف كؿ مف يدخؿ عميو لزيارتو ليتمكف مف الرحيؿ بسالـ قبؿ أف يمفظ أنفاسو ويطمب السم

 األخيرة.
أشيد أّف ال إلو إاّل اهلل وأشيد أّف " يقـو أحد كبار العائمة أو األصدقاء بتذكيره بمفظ الشيادة:  

ـ أو غير غالًبا ما ييذي المحتضر فيردد كالًما غير مفيو و لتكوف آخر كالمو  "،محمًدا رسوؿ اهلل
ويعد ىذا التذكير بالشيادة مف األمور التي يجب الحرص عمييا  الئؽ لشخص راحؿ عف الدنيا

لتسييؿ خروج روح المحتضر ولضماف انتقاليا إلى العالـ اآلخر بأماف وىذا ما نجده في األشعار 
 التالية:

 حمد العربيّ اهلل اهلل اهلل  م   اهلل اهلل اهلل  محمذ و العربِّي                  
 اهلل اهلل اهلل  ما أحمى الكالـ عنؾ  ْگ             ْلْيُذوْر ْفالَ  نْيْشْپْحاهلل اهلل اهلل  اَ 
 اهلل اهلل اهلل  يـو الحسابْپ             اْلِحَسا ومُڤأْ َثْڤِنيْتس اهلل اهلل اهلل  

 1اهلل اهلل اهلل  ثبتنا عمى الشيادة    اهلل اهلل اهلل   الْشَيادة ْثْبَتاْغ ْفالَّْس            
 

 كما نجدىا في ىذه األبيات:
                                                      

ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ إٌـبئ١خ. 21ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ. أٔػغ: اٌمص١ضح علُ ٌإلغالؼ -  1  
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 اهلل اهلل اهلل  ثبتني عمى الشيادة       ِيي َأْفالْشيادة        اهلل اهلل اهلل   ثَْبتِ 
 1اهلل اهلل اهلل  لتكوف عوني    ِويْغ َذْعِويِنيْو     سَناْگِتاهلل اهلل اهلل   أَ 

 أيضا في ىذه األبيات :
يْف َأْتسُروْف            اهلل آهلل   التؼ أىؿ الدار حولي يبكوفآ ـْ أزِّ  هلل   َآْث ْوَخا

 اهلل آهلل   بماذا سنتصدؽ عميو ْسّدْؽ ْفاَلْس           اهلل آهلل   َذاَشا َآْرنْ 
 اهلل آهلل   الشيادة صدقة         َقة ْذشَُّيَدا          اهلل آهلل   َصدَ 

 2اهلل آهلل   فثبتنا عمييا يا اهلل         ي ْثْبَتاْغ ْفالَّْس     َياْربِّ اهلل آهلل   
يظؿ المحتضر متصارعا مع الموت حتى يمفظ آخر أنفاسو، بعدما يتأكد األىؿ أو األصدقاء مف   

إف مات ولـ يغمضيما ألف بقاءىما  المتوفىبتغميض عيني  وفاة ىذا الشخص يقـو أحد الكبار
ر منيما فيعتقد بأف شخص مف أقارب الفقيد سيتبعو بعد أياـ قميمة بعد دفنو، ثـ يربط مفتوحتيف يتطي

لقدمي الميت، بعد ذلؾ تؤخذ شريط مف القماش ليربط بيا الفؾ السفمي لمفقيد إلى  اإلبياميفأصبعا 
 سفؿ إلى الرأس.الفؾ العموي وذلؾ بتمرير الشريط مف األ

ء خوفا مف تصمب أطراؼ الفقيد عمى وضع غير سوي ألف يحرص األىؿ عمى القياـ بيذه األشيا  
يعد مف عالمات سوء  المتوفىلجسد  الالئؽإذ يعتقد أف المظير غير  ،ىذا أكثر ما يخيؼ األىؿ

 إلى القبمة.   المتوفىالمصير في الحياة األخرى ثـ يوجو جسد 
 إعالن الوفاة والسهر عمى الجثة: -2
المريض أنفاسو األخيرة فيسرع رب العائمة، أو أحد األقارب إلخبار شيخ الجامع ليعمف  يمفظ   

الخبر ألىؿ القرية، وأىالي القرى المجاورة عف طريؽ المناداة بمكبر الصوت ىذا حاليا. أما فيما 
أىالي  مضى فكاف يتكفؿ أحد كبار القرية بالصعود إلى أعمى قمة في القرية لينادي منيا لكؿّ 

 ولـ تتغير إلى يومنا ىذا حيث ينادي كالتّالي: .3لقرية بحدوث الوفاةا
 َأْزكَّا ِتسْمْظْمْت          ْٓپِعيَأْلْخَواْف ْتُقو 

                                                      
  1- ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح ٔفـٙب، ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ ٔفـٙب. 

ب.( ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ اٌـبثمخ ٔفـ40ٌٙإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح علُ )
 -2  
.20/10/2011ؾٓ اٌّشجغح :س١ٍفخ سٍٛجخ ، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، ثزبع٠ز  -

3  
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ـْ ِأْلْفاَلِني                         ا  َأثَاْف َآْرْظْنُكْف ْوخَّ
ـْ َثْمِديثَا                                       َأْنْتَوْنْس

 ْيمَّاْثْسْف اَلُفوْربِّي                       ْثْبظْ 
 َأَيْذَواْر ْنْزُبوَجة َأْزكَّا ِتسْمْظْمْت            

ـْ ِأْلْفاَلِني                   ا  َأثَاْف َآْرْظْنُكْف ْوخَّ
ـْ َثْمِديثَا                                   َأْنْتَوْنْس

 اَلُفوْربِّي ْثْبْظ ْيمَّاْثْسْف 
 غًدا جنازة 1بمعنى: ياإخواف تقوبعيف

 تدعوكـ عائمة فالف
 لتؤنسيـ ىذا المساء

 إلى رحمة اهلل 2انتقمت أميـ
 غًدا جنازة 3يا قرية زبوجة

 تدعوكـ عائمة فالف
 لتؤنسيـ ىذا المساء

 4انتقمت أميـ إلى رحمة اهلل
 المتوفىوالجيراف، واألصدقاء في بيت ينتقؿ الخبر بيف أىؿ القرية بسرعة البرؽ فيجتمع األىؿ، 

َـّ بيـ، فيعرضوف خدماتيـ عمى أىؿ الفقيد كي ُيْخُفوا عمييـ ثقؿ  ـَ َأَل تضامًنا، وتآزًرا معيـ ِل
المصيبة، وما نالحظو قدـو الجميع لحضور الجنازة حتى العائالت التي ىي في خالؼ مع أىؿ 

 وتتصالح معيـ معبرة عف أسفيا وتألميا أللميـ. ،الفقيد تأتي

                                                      
.ڤٕٛٓئدضٜ اٌمغٜ اٌغئـ١خ ٌّٕطمخ ٚا - 
1  

خ: ٘ظا فٟ دبٌخ ٚفبح اٌٛاٌضح ٠ٕٚبصٜ ثّشزٍف ِصطٍذبد اٌمغاثخ - ّّ ، ؾ ُّ ئٌز....أَ، أر، أسذ،اثٓ، اثٕخ، جّض، جّضح، ؾ
2  

لغ٠خ صغ١غح ٌّٕطمخ اٌجذش. -
3  

صٔب ؿّبؾٗ ِٕظ اٌطفٌٛخ وٍّب وبٔذ ٕ٘بن جٕبػح فٟ اٌمغ٠خ، أٚ ِب جبٚع٘ب. - ّٛ  ٚلض دفػٕب ٘ظا اٌىالَ ؾٓ ظٙغ لٍت ألٕٔب رؿ
4  
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يقوؿ ىانوتو في ىذا الصدد " يتعرض المتخمؼ عف حضور الجنازة في القرية إلى عقاب يتمثؿ  
 .1في عزلو وحرمانو مف التعامؿ مع أىؿ القرية "

فجر، التي ترافقيـ إلى غاية بزوغ ال 2يسير الحضور عمى جثة الميت ومعيـ جماعة " ْلْخَواْف " 
والقيوة  ،، وفاكية الموسـ مع تقديـ الشاي3عمى تقديـ الطعاـ المرفؽ بالمحـ المتوفىوتحرص عائمة 

 بيف الحيف واألخر.
تسير جماعة اإلخواف مع أىؿ الفقيد مرددة األذكار الجنائزية بكؿ تضامف، وحب معبريف فييا  

َـّ بيـ  لفقدانيـ  ىذا المرحـو مف جية، و  مذكريف الحضور بما ينتظرىـ بعد عف الحزف الذي َأل
تباع سنة  ،والتخمؽ بأرقى األخالؽ، والتمسؾ بالعقيدة ،طوؿ حياة حاثيف األحياء عمى عمؿ الخير وا 

 يمي : ومف بيف ىذه األذكار التي صنعتيا المخيمة الشعبية إزاء ىذه الظاىرة ما ،المصطفى
 اهلل آهلل    سنذىب بعيًدا    يْف          اهلل آهلل   َأْنِظْؿ ِاِثيِزي َأكِ 

 اهلل آهلل   ولف نتمكف مف رؤية الدنيا    ْث ُأْرِتسْدْنْتسَواِلي     اهلل آهلل   َتسُمورْ 
 

 اهلل آهلل   يا مف سّف الفراؽ      ِاْدُيوْزْنْف َفاُروْؽ     اهلل آهلل   َأِويْف 
 4آهلل   أرزؽ أعّزائي الصبراهلل      ْعِزيْزْف ْفِميِّ    اهلل آهلل   ْصبّْْر ِويْف 

 
لما يفرغ اإلخواف مف ترديد األذكار يختموف بالدعاء بالمغفرة والرحمة لممتوفي بعد قراءة ما يسمونو  

 ." ىالمتوفأي" إىداء التسابيح إلى روح  5ب:" الفدية"
 
 

                                                      
1
- A.Hnouteau et A.Letourneaux : La Kabylie et les coutumes Kabyles, édition Bouchéne, 

France,Tome 2, 2003, page213  . 
.٘ظٖ اٌىٍّخ ف١ّب ؿ١أرٟ وٍّخ اإلسٛاْ ٌٍزؿج١غ ؾٕٙب ؿٕـزؿًّ ثضي -

2  
.فٟ اٌـٕٛاد اٌم١ٍٍخ اٌّبظ١خ ٌُ ٠ؿض رمض٠ُ اٌٍذُ ئججبع٠ب ؾش١خ اٌجٕبػح ٌىٓ رمض٠ّٗ فٟ ِٕبؿجخ األعثؿ١ٓ ٚاجت -

3  
" ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ إٌـبئ١خ.  21ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح علُ" -

4  
جغ اٌفض٠خ اٌصضلخ اٌزٟ رصً ا١ٌّذ ثـغؾخ اٌجغق وّب ٠ؿزمض.رؿز -

5  
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 بكاء الميت وتجهيزه:    -3
فيما مضى كانت النساء المواتي يفقدف شخًصا عزيًزا يقمف بمطـ الوجو وتمزيؽ الثياب والضرب    

وليس كما  ،1ىوفتلممعمى صدورىف وأفخاذىف ويشترط أف تكوف تمؾ النسوة مف أقرب المقربيف 
 .2تستدعى وُتْستَأَجْر ندِّابات مختصات لبكاء الميت إذيحدث في مصر 

إذ يقوؿ شوقي عبد الحكيـ في موسوعتو الفمكمورية " لمندب والندابات شأف كبير كأقدـ مينة لممرأة 
منو فإف ىذه النساء ىف جماعة محترفات يعممف مقابؿ أجور أو صدقات ويتمثؿ  .3مالزمة الموت"

تشؽ ىذا العمؿ في البكاء بطريقة جد مبالغ فييا مع ترديد الكالـ الخاص كما تمطـ الوجوه و 
 المالبس ليكوف الغرض مف كؿ ىذا اعالف الحزف الشديد عمى المتوفى.

تعتبر النساء مف أىؿ الفقيد عف عمؽ الفاجعة بطريقة خاصة حيث يتعالى بكاؤىف وصياحيف  
 فإف فقدت زوجة شابة زوجيا مخمًفا إياىا أطفااًل صغاًرا تردد ىذا النواح: 

اِميْو  اِميْو، ِاُروْح ِاُىوْد ْوخَ   نيدـ بيتيإ    بمعنى:    ْوخًّ
 مف سيدخؿ عمّي كؿ مساء ؟        وْؿ َثْمدِّيْث       َأْنَوا آِدْكْشْمْف ْفمِّي ْمكُ 

 مف سيربي أْوالدي ؟          ْو ؟               َأْنَوا آْيْرِبيْف َثْرَوا
 لمف سينادي أوالدي يا أبتي ؟         ؟          َپا َپاَأْنَوا ِاُيوِمي َآسَّاْوْلْف أَ 

ـَ تركتني وحيدة                          َأْيْف ِإِيْثجيْظ ْوْحِذي ؟  ِل
 ؟4

 أما إذا كاف الفقيد ىو الوالدة بكتيا ابنتيا مرّددة مايمي:
 5أّماآآآه  أّماآآآه      بمعنى:      ه  أيماْاْاْاه         أيماْاْااْ 

ِظِيي                َأْيمَّا آآِزيْزْف ْفِمي   أّمي العزيزة تركتني   ْثجِّ
 لمف سأنادي يا أّمي ؟       ؟        إُيوِمي آسَّاْوْلْغ َأْيمَّاْاْاْا إُيوِمي

                                                      
.21/43/1422، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، ثزبع٠ز ؾٓ اٌّشجغح فغدبد ط٘ج١خ -

1  
2

اٌّٛد فٟ اٌّأصٛعاد اٌشؿج١خ، ؾ١ٓ ٌٍضعاؿبد اإلٔـب١ٔخ ٚاالجزّبؾ١خ، اٌٙغَ، : ؿ١ّخ ؾجض اٌغفبع شؿالْ. ص:٠ٕػغ -

  .    333ئ272ٌٝ،ص2000،  1ِصغ،غ

.200ربع٠ز، ص صْٚ غجؿخ، اٌمب٘غح، صْٚ ِضثٌٟٛ، اٌؿغث١خ، ِىزجخ ٚاألؿبغ١غ اٌفٍىٍٛع ِٛؿٛؾخ ، اٌذى١ُ ؾجض شٛلٟ -
3  
4

وبْ اٌٍّمٟ اِغأح شبثّخ عدً ؾٕٙب ػٚجٙب ئصغ دبصس ِفبجٝء فـّجٍذ ٘ظا فٟ طاوغرٟ ألّٟٔ ٌُ ألٜٛ ؾٍٝ اؿزشضاَ  -

 ٠جؿٍه رجىٟ ٚرزأٌُ دزٝ ٚئْ ٌُ رىٓ رّّذ ثأٞ صٍخ ٌٍّزٛفٝ. اٌّـجٍخ فبٌّٛلف وبْ جّض ِإصغ ئط 

ٍُ ٚدؼْ - .٠ؿزجغ اٌّّض ؾٓ صغسخ أٌ
5  
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 لمف أطيو قيوة الصباح ؟      ؟    مْصَپْح ْيوة ْناإُيوِمي َآْرْدْسبّْْغ ْأْلقَ 
 مف أمشط شعرىا ؟لْغ ؟                           إُيوِمي آَراْمْشظَ 

 ؟ 1أّماه العزيزة لما تركتني؟                    أْيَما آِزيِزْف َأْيْغْر ِاِيْثِجيظْ 
 المتوفىكثيًرا ما تتخبط النساء في األرض وبعد كثرة البكاء والنّواح يغمى عمييف خاصة إذا كاف  

بير عف الحزف وممارسة شابا أعزب في ربيع عمره فالعمرىنا يمعب دوًرا ىاما   في طريقة التع
الطقوس يختمؼ تماما عف وفاة شيخ مسف أو  امرأة عجوز كما تتدخؿ كما تتدخؿ ظروؼ الوفاة 

 ،تكوف فييا طريقة التعبير عف الحزف أقؿ مقارنة بالوفاة في حادث أيًضا في ذلؾ فالوفاة الطبيعية
مثؿ ىذه التصرفات والعادات بفضؿ التوعية الدينية التي  نالحظ حاليا قمعو  أو حرؽ أو اغتياؿ.

 يقـو بيا الرجاؿ لكننا نالحظ عودتيا بيف الحيف واآلخر.
مرّدديف األذكار الجنائزية التي  المتوفىبعد أف سير اإلخواف في الميمة الماضية عمى جسد   

 .(دف ما يرْينو مالئما في ىذه الجنازةفي صباح اليـو التالي ليرد 2ذكرناىا سمًفا يأتي  دور ِثْخْوِنِييفْ 
 (.03و 01رقـ الصورة:الصور لفيرست انظر

فيما مضى كانت ىناؾ أشعار خاصة تردد قبؿ غسؿ الميت وأثناء غسمو وأثناء حمؿ النعش، أّما  
حالًيا فمـ يعد ىذا التنظيـ جاٍر، أو حتى تمؾ األشعار نفسيا بؿ صارت ىناؾ أشعار أخرى ال 

بالطقوس الممارسة أثناء الوفاة، وبعد عناء طويؿ تمكننا مف جمع عينات مف ىذه عالقة ليا 
ده النساء عند البكاء عمى الميت أثناء تمّدده عمى األرض األشعار التي سنوردىا فيما يمي ففيما تردّ 

 : مايمي وىو ذكٌر عمى لساف الميت ،قبؿ غسمو
 ّي سأموتيا حسرة عم     ي زيغ آذمثغ                أحميم
 في الفراش تمددت كالحزاـ           ْرْذْغ َآْمَساُرو       سْ إْثْسَڤا 

 ُمحاْط بأحّبائي                   ْأِزيِنِيِي    محپاْپ ذْ 

                                                      
ْٚ، ٚال٠خ ر١ؼٞ ٚػٚ، ثزبع٠ز ڤٕٚا ؿّؿذ ٘ظٖ اٌجىبئ١ّخ ؾٓ: ف ؿؿض٠ّخ د١ٓ فمضد ٚاٌضرٙب، لغ٠خ ئدضلبْٚ، ثٍض٠خ ٚصائغح -  1

1/3/1424.   
2

ْْ " اٌّزشٍمبد ٠مّٓ ثزغص٠ض األشؿبع اٌجٕبئؼ٠خ وّب رفؿً جّبؾخ ٘ٓ جّبؾخ ِٓ إٌـبء اٌطب٘غاد : صش١١ٔٛٓ - ٚثضا٠خ " ٌْْشٛا

  ِّب ؿ١أرٟ   ؿٕؿجغ ؾٕٙٓ ثبؿُ األسٛاد.
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 1أعزائي يذرفوف الدموع          ِزيزْف لَراْيْتسُروْغ       َواعْ 
 بعمؽ القبر توّسدت الحديد        َثْغ َأْحِذيْذ          ْسَذاْخْؿ ُسمْ 
و               ُسْفالَّ َأْذْيمْ   2وفوقو سينبت الُوزَّاؿْ      ِغي ْوزُّ

 ،لما يقترب موعد الدفف يخرج الغاسموف الميت مف الغرفة التي مّدد فييا ليضع في غرفة أخرى  
 خوات مايمي:كي يتمكنوا مف غسمو دوف عراقيؿ أو صعوبات . وفي ىذه األثناء تردد األ

 ال الو اال اهلل      اهلل                   ال الو اال 
 محمد رسوؿ اهلل                      محمد رسوؿ اهلل

 يا حيرة عمّي سأموت                  أحميؿ زيغ آذمثغ    
 وسأقع بيف يدْي الُمْغَسؿْ                        ِاْوْغسَّاْؿ َأْرْذِيْنْفظ

 بدأ بمالبسي                   َوْرْد ِذْلْحَوْيِجيْو    ِازْ 
 رماىا إلى الخارج                   ڤْر    ػ ضَأْرپَرا ِاثن

 أترككـ بسالـ يا أبنائي  َأَثْرَوا بالسّْاَلَما                 ِقْمثْ 
 3سنمتقي يـو الحساب     َآْرْنْمْزْر             پآْرُيوـْ ْلْحَسا

رط عمى الغاسؿ قبؿ أف يتطوع لممارسة ىذا العمؿ شروط أساسية أّوليا: الكتماف التّاـ كي ال يشت
ذا كاف ، يتكمـ عف الميت بالسوء كأف يقوؿ أّنو كاف مّتسًخا أو لـ ينتؼ شعر عانتو أو إبطو وا 

ييا كما الغاسؿ امرأة فيتوجب عمييا استئذاف زوجيا إف كاف عمى قيد الحياة ألف األرممة ال حرج عم
والشرط ، 4والنساء الشريرات لتسميميف مخمفات الغسؿ ،تمنع منًعا باتًا مف التعاوف مع الساحرات

                                                      
" ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ اٌغجب١ٌخ.    2ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح علُ" - 
1  

ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ ٔفـٙب.ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح ٔفـٙب  -
 2  
ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح ٔفـٙب ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ ٔفـٙب. - 
3  
4

ثؿض غـً ا١ٌّذ، رزٛاغأ ئدضٜ اٌّشؿٛطاد ِؽ أدض ألغثبء اٌّزٛفٝ، أٚ أدض اٌطبِؿ١ٓ ١ًٌٕ ثؿط اٌّبي ِمبثً أٞ ؾًّ  -

ب ِضال ئط ٠مبي ئْ ٘ظٖ  ٌـغلخ اٌصبثْٛ، ٚاٌّبء اٌظٞ ًّ غـً ثٗ ا١ٌّذ ٌزـزؿٍّٗ فٟ أؾّبي اٌـذغ. وجؿً د١بح ا٢سغ٠ٓ جذ١

ؿذغ٠خ ثشٍطٙب ِؽ األوً، أٚ اٌشغاة ف١زّىٓ  اٌشصُ ِٓ جؿً ظذ١زٗ ١ِزخ اٌّشبؾغ ٔذٛ  خاٌّشٍفبد رـزؿًّ وٛصف

ًّ فٟ ؿذغ ٘ضفٗ رشغ٠ت اٌؿاللبد، ٚاٌزفغلخ أدجبئٙب، وّب ال ٠جت ئّ٘بي اإلثغح اٌزٟ س١ػ ثٙب اٌىفٓ ألْ ٘ظٖ األس١غح ؿزـزؿ

ث١ٓ األدجخ ٠ٚزُ ٘ظا ثؿض س١بغخ أدض ِالثؾ اٌعذ١خ ثٙظٖ اإلثغح ثغفمخ ثؿط اٌزؿب٠ٚظ اٌـذغ٠خ، ٚاٌزٟ ٌُ ٔزّىٓ ِٓ اٌذصٛي 

 . ؾ١ٍٙب عثّب ألْ ٘ظا ِٓ أؿغاع ِٕٙخ اٌـبدغاد



الفصل الثاني                                               األشعار والطقوس الجنائزية  

  

 

66 
 

سؿ غوي ،1أو الغاسمة أف يكوف طاىًرا قبؿ الشروع في غسؿ الميت ،األخير ىو: عمى الغاسؿ
 عمى النحو التالي: بنفس الطريقة الرجاؿ والنساء

 كما نتوضأ لمصالة وعند مسح الرأس يقاؿ: المتوفى توضئةب : يقـو الغاسؿ أو الغاسمة 
َياْيْگْسْغ إ"  2تركت لؾ الحسنات، و بمعنى: نزعت عنؾ السيئات ، "ْذاْلَحَسَناثْ ْيْگِجيغ إ ، ْذ السّْ

 يقاؿ أيضا:
ْحَمة" نور  كؿ قطرة ماء، و بمعنى: كؿ قطرة ماء رحمة ، "ْمُكوْؿ ِثْمِقيْث ْأْتسافاثْ  ،ْمُكوْؿ ِثْمِقيْث َذالرّْ

              .3لؾ
                                 ،"َأْيْمِجيْغ ْذاْلحسنة ،َپةإيمْكسْغ ْذ اْلجنا" عند تطيير الميت بالغسؿ األكبر تردد الغاسمة ىذه الجممة:

 .4تركت لؾ الحسنة ،بمعنى : نزعت عنؾ الجنابة 
جسده لمعبور إلى العالـ اآلخر في  وتييئة ،تيدؼ ىذه التعويذات إلى تنقية الميت مف النجاسات 

 رية.يىذه التعويذات ذات وظيفة تطي إذف ،أماف ونقاء
وأكثرىف تَُقًيا   ،ة جّيًدا تحت إشراؼ الرئيسة التي تكوف أكبرىف سّنايالمتوفتدلؾ الغاسمة جسد  

والصابوف بدًءا بالجية اليمنى وختًما بالجية اليسرى  ،وتغسمو بالماء الدافئ ،فتدلؾ ىذا الجسد
ة بحيث يضعف ليا فوطة تسترىا، بعدىا تطيرىا يالمتوفأنيف ال يّطمعف عمى عورة  وتقوؿ الرئيسة

فيما مضى كانت الغاسالت يحمقف حّتى .فوىذا األمر مستحدث مؤّخًرا ،إحدى الغاسالت بظير اليدّ 
إْذ تقوؿ إحدى  .اآلف حسب قوليف حراًما بحوفاتيا ليصشعر العانة لمف لـ تفعؿ ذلؾ قبؿ 

ـْ َيْرَنا ْيْيَوَياْسْنْت َكاْف ْڤالَّ ْنْتسْسِطاَلْسْنْت َمايْگ الغاسالت:" ز ْوْصِطيْمْنْتَرا مالُتسَرا ْسُنْمَفاْندْتْد َأّكا ْذْلْحَرا
،  ؾ ْمْدْف ِاَماْنْنْسْف"ْٛڤُنؼْمْمِمي آْيْمْث ِيِمي َأْذِزْزذْ  َرافْ ؼڤَأَخْطْر ُأواَلْش وِ  ًْڤغْڤواهلل َأْرْذْتسَوْطْفْنْت أْ 

ة إف لـ تكف قد حمقتيا قبؿ وفاتيا أّما اآلف قد صاروا المتوفىبمعنى:  فيما مضى كّنا نحمؽ عانة 

                                                      
.غـً ا١ٌّذ ئطا وبٔذ اِغأح ٠زٌٛٝ اٌغبؿً غـً ا١ٌّذ ئطا وبْ طوًغا ٚرزٌٛٝ اٌغبؿٍخ -

1  
.23/43/1422فغدبد ط٘ج١خ، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، ثزبع٠ز: : ؾٓ اٌّشجغح -

2  
ؾٓ اٌّشجغح ٔفـٙب، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز  ٔفـٗ.   - 
3  

ؾٓ اٌّشجغح ٔفـٙب، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ. -
4  
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اّل  ،مف أحد يعمـ ساعة وفاتو يزعموف أف حمؽ العانة ورؤية العورة حراـ ولكنيف سيعاقبف ألنو ما وا 
 .1نظؼ نفسو كما يجبلكاف قد 

وَر ْلْميّْْث ِمْتْصْرْظ ْسْمُفوَظة َأْتِسيرذْظ" ـْ َأْتسَواِليْظ الصُّ ـْ ُأوطّْاَل بمعنى: حراـ أف ترى عورة  " ْذْلْحَرا
ـّ تغسميا  ،الميت ُتْسَتر بالفوطة ث

2. 
 ة ثانية.ة مرّ يالمتوفة جّيًدا بالماء والصابوف، يقمف بتوضئة يالمتوفبعد فراغ الغاسالت مف دلؾ 

تنّبينا أثناء المالحظة بالمشاركة أّف الغاسالت يقمف أيًضا بغسؿ الصبياف أثناء موتيـ شرط أف 
 يكونوا مختونيف ألنو في حالة كونيـ كذلؾ يقـو الغاسؿ الرجؿ بغسمو ألنو دخؿ في مجتمع الرجاؿ.

يغسؿ الصبياف الصغار بنفس الطريقة التي يغسؿ بيا الكبار إاّل في نقطة واحدة وىي حيف تقوؿ  
َپَپاْگ ذْ پة ڤماگ ْذ اْلَجنايگکسغ " إ الغاسمة:نزعت عنؾ الجنابة وتركت لؾ الحسنة لتستبدليا بعبارة:

 .3 بمعنى :  نزعت عنؾ جنابة أمؾ وأبيؾ وتركت لؾ الحسنة ، ّذ الحسنة "ْيْگِجيْغ أ
ف كاف نائًما   أو ميًتا. ،تبرر الغاسمة قوليا ىذا بأف ىذا الصبي قد حضر أثناء جماع والديو حتى وا 
في اليديف، ويقاؿ إّف ىذا  4شاًبا أعزب، أو شابة عزباء توضع لكمييما الحناء المتوفىإذا كاف  

 5ذا خطفو الموت فجأةالفعؿ يجعؿ مالئكة العالـ اآلخر تستقبؿ روحو بسعادة، وُيحمؽ ذقف الّرجؿ إ
في  المتوفىماكف التي تتواجد فييا الغاسالت أف والتسّمؿ إلى األ ،كما تنّبينا أثناء حضورنا الجنائز

نسالخ لإل جمده يتعرضفأو حرؽ، أو ىدـ تحت سقؼ بيت قد يتعرض لجروح كثيرة  ،حادث مرور
َأَراْثْنُحوْؾ ِإِمي ْمْگ " ُأالَ :بقوليا ودلؾ جسده أجبتنا الغاسمة ،ولما استفسرنا عف كيفية غسمو أحيانا،

ْنْپَغاْغ ْيَفاْسْف ْأنَّاْغ ِاِميْر ِإْغِمّي ْوُكْفثَاْو َأُفْمَكاْف  غْڤ ُٛٓپَأّفاياْغ  ْنتسُحكُّو الّصا ؾگُسِميْيْنْساَلْخ وْ 
 ْف "ڤاْسِيَناْغ َأْثْنْسِميْؿ ْسَوَماْس ْيْحَماْف َحَممَّا ُيَغاْؿ َذْزدْ 

                                                      

.21/12/2011، ٚال٠خ ر١ؼٞ ٚػٚ، ثزبع٠ز ڤنًنائغح ٚاؿٕخ، لغ٠خ ٌّشبرٟ، ثٍض٠خ ٚص 86ؿّبؾ١ً فغٚجخ : ؾٓ اٌّشجغح -
1  

 .ٔفـٗ اٌزبع٠ز ٔفـٗ، فغدبد ط٘ج١خ ،اٌّىبْ: ؾٓ اٌّشجغح -
2  

ؾٓ اٌّشجغح اٌـبثمخ ٔفـٙب ،اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، اٌزبع٠ز اٌـبثك ٔفـٗ. -
 3  
.اٌذٕبء ٔجبد أسعغ ٠ـزؿًّ ٌٍزّؼ٠ٓ فٟ اٌؿ١ض ٚاألفغاح ِٕظ ألضَ اٌؿصٛع -

4  
.وبْ اٌشبة ؾٍٝ فغاف اٌّٛد ٠زٌٛٝ أدض األلبعة دٍك طلٕٗ وٟ ال ٠زؿت اٌغبؿً فٟ ٘ظا فجىزفٟ ثزط١ٙغ اٌجـضئطا  -

5  
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ننزؿ ُُ  أف لؾ ال يمكف في مثؿ ىذه الحاالت وبيذا نحّؾ الّصابوف بيف أيدينا إلىإف الد بمعنى:
ـّ نشمؿ ذلؾ العضو بالماء الدافئ حت يصبح نقًيا  ،الرغوة عمى المكاف الذي نريده ث

1. 
وىي مف  ،بعدما تفرغ الغاسمة مف غسؿ الميت غْساًل تاًما تمي ىذه العممية عممية التكفيف 

أيًضا حيث يحضر ليا قماش ناصع البياض لتفصؿ منو أربعة أشياء ُتمبسيا  اختصاص الغاسمة
 الطرحة، القميص. بمعنى: السرواؿ، الكفف، ،لمميت ىي : َأْسْروْؿ، ْلْمْحْشْر، َأَقاُشوْش ، ثَْقْنُدوْرثْ 

تو بعد ذلؾ ُتمبس الميت السرواؿ الذي خاط، 2تفرش الغاسمة قطعة القماش المسّماة " ْلْمْحْشْر " 
ـّ يميو القميص الفضفاض، ثـّ توضع قبعة لمرجؿ وطرحة لممرأة وقبؿ أف تمّؼ الغاسمة   بعناية ث
ـّ تمؼ ىذا الكفف حوؿ  الكفف حوؿ جسد الميت تخبئ في ثيابو قطعة الصابوف التي غسؿ بيا ث
ـّ ُيخاط ىذا الكفف، ويعتبر إخفاء ذلؾ الصابوف في ثياب الميت فعال مستحدثً  ا جسده لتغطيتو ث

 لتو الغاسمة الرئيسة: احسب ما ق
ْنْت ْأُسوْث ِإْحْشُكوْلْف ُنَغاْؿ غگْأِني ْنِسيِريْذ ِيْس إِمي ْغْثْتسا ٛٓپِاِمي ْيْقِميْؿ الِشيفْ َتساِوي الّصايْگ "زِ 

الماضي بمعنى :  كّنا نعاني مف قّمة الصابوف في ، ْذ ْسْيَنا ْنْتساْغِشيْث َكاْف ِاْلْقْش ْنْمْمْيْثِني"نتسڤا
فكنّنا نأخذ الصابوف الذي تبقى لنا مف غسؿ الميت الستعمالو في احتياجاتنا اليومية لكف بعد 
اكتشافنا أّف الساحرات يبعثف بأشخاص لسرقة ذلؾ الصابوف مف بيوتنا لجأنا لحيمة إخفاء ذلؾ 

 .3الصابوف في ثياب الميت قبؿ كفنو
 مى في حديقة المنزؿ، وىنا ينتيي عمؿ الغاسالت.بعد ىذا تؤخذ المياه التّي غسؿ بيا الميت لتر  
بعد  إتماـ كفف الميت يتجيّف إلى غرفة األكؿ برفقة أحد أقرباء الفقيد ليجدّف طاولة مييأة باألكؿ  

ـّ يقدـ ليّف القماش المتروؾ في  المتمثؿ بطبؽ الكسكس مرفًقا بالمحـ والخضار وفاكية الموسـ، ث
رجاًل فيكتفي أىؿ الميت بتقديـ ثمف رمزي كعرفاف  المتوفىذا كاف ة، أّما إيالمتوفصندوؽ مالبس 

 بالجميؿ ألف الغاسموف في منطقة البحث ال تقدـ ليـ أجرة. 

                                                      
 .01/03/2010 ثزبع٠ز ٔفـٗ، اٌـبثك ،اٌّىبْ ٔفـٙب اٌـبثمخ اٌّشجغح ؾٓ -

1  
 ٟ٘ لطؿخ لّبف ِغثؿخ اٌشىً ٠ىْٛ ِمبؿٙب ٔفؾ ِمبؽ لبِخ اٌّزٛفٝ. -

2  
.13/03/2010ثزبع٠ز ٔفـٗ،  اٌّىبْ، ٔفـٙب اٌّشجغح ؾٓ -

3  
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توماس فانسوف في كتابو "طقوس الموت" أّف العائالت الفرنسية تزيّف الميت بعد  لويس وقد أورد
 .1تخرج مف ىذا الجسد بعدالّروح لـ  غسمو بأجمؿ الّمباس والحي واألوسمة، وكأفّ 

إذا تـ تجييز المتوفى لمرحيؿ يؤتى بخبز يسمى " أْغُروـْ َأُقَراْف " ِلُيَقسـ فوؽ بطف الميت لتوزع  
عمى الحضور ليأكؿ كؿ واحد منيـ ولو قطعة صغيرة مف ىذا الخبز اعتقادا منيـ أف ىذا الخبز 

 سيمنح لمف يتناولو إشراًقا في وجيو واحمراًر في خديو .
تستمر األخوات في ترديد األذكار التالية إلى أف يأتي الرجاؿ إلخراج جثماف الميت يتعالى العويؿ 

 والبكاء في ىذه األثناء لمتعبير عف عمؽ الفاجعة واأللـ الكبيريف :
رجاًل مخمفا وراءه أبناًء توجب عمى األرممة البقاء في بيتيا لتربية أوالدىا وىنا  المتوفىإذا كاف  

الحماة أو أحد المسنات ِلُتْمِبْس األرممة برنوس المرحـو حيث تكوف جالسة في المكاف الذي تأتي 
 :تمّدد فيو الفقيد لتردد ىذه الحماة أو العجوز المسنة ىذا الكالـ

ـْ أَ  ـْ الّسِريْس "  بمعنى:  ألبستؾ برنوسو لتظؿ معؾ شجاعتو  ٛڤِسيْس َأْذْيْز ُٛنُْ غَپ" ْأسَّْرْسَغا ِيْذ
2. 

 
 حمل النعش ودفن الميت : -4

ف ذكرناىما سمًفا لتأتي المرحمة يؿ مرحمتّي الغسؿ والتكفيف المتّ بعد تجييز الميت مف خال    
األخيرة لتوديع الفقيد الوداع األخير. ُيخرج الرجاؿ جثماف الميت مف منزلو محممة عمى " 

وتقديـ العوف  ،الشباب لممساعدة بمعنى : النعش مف طرؼ أربعة رجاؿ أقوياء ليتسابؽ 3َثْمْنَعاْشْث"
 :الصور لفيرست انظر) .أف يشارؾ في ىذه الجنازة والدففلحاممي النعش عمى أكتافيـ فالكؿ يريد 

وثمة عادات وممارسات ذائعة كانت والزلت تمارس حتى اآلف عند مرور  (.05الصوررقـمجموعة 
النعش في مجتمع البحث توجب استقامة الحي في الوقوؼ وترؾ العمؿ الذي بيف يديو سواء كاف 

عدـ التوقؼ عف حرثا أو حتى ثماًرا أو غرس بقوؿ ...إلخ، وكاف االعتقاد الذائع ىو أّنو في حالة 
                                                      

1 - Voir : Luis vincent thomas : Rites de mort pour la paix des vivants ,Dupli-print 
,France,2007,p132. 
 

.10/2011/ 21س١ٍفخ سٍٛجخ، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، ثزبع٠ز: ؾٓ اٌّشجغح  -
2  

.2011 /20/10زبع٠ز ث ٔفـٗ، ٔفـٙب، اٌّىبْ اٌّشجغح ؾٓ -
3  
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وعو فانو سيتوج بخاتمة عقيمة حيث أف البقوؿ لف تزىر ولف تثمر والحرث لف ىذا العمؿ أًيا كاف ن
في المقابؿ كانت ىناؾ ممارسة بإظيار االحتراـ لمموتى أما اآلف فتفسر ىذه ال، يعود بفائدة ...إلخ

ومف أمثمة ذلؾ ، عادات تمارس عند مرور النعش في العصور الوسطى تمـز إبداء االحتراـ لمسيرتو
ؼ الرأس عند مرور نعش وىي عالمة عمى االحتراـ لمموتى وقد كاف النعش فيما مضى عادات كش

طية رؤوسيـ إزاء الصميب وعندما جاءت يتقدمو صميب وكاف ينبغي لمناس جميًعا أف يخمعوا أغ
الممارسة ويقاؿ في تفسيرىا إنيا عالمة عمى احتراـ  الصميب ولـ تختؼ اختفىالبروتستانتية 

  . 1الصميب الذي لـ يعد يتقدـ النعش
أّما وبعد توفر  2األقداـ ىعم فيما مضى كاف الميت المحمؿ عمى النعش يؤخذ إلى المقبرة مشيا   

وسائؿ النقؿ فتخصص شاحنة كبيرة ليوضع فييا ىذا الميت عمى نعشو ُمَحاًطا برجاؿ مسنيف 
دديف األذكار التي سنوردىا بعد حيف إلى أف يصموا إلى المقبرة التي غالًبا ما تكوف في مكاف مر 

 مرتفع خارج القرية فيحمؿ ىذا النعش عمى األكتاؼ إلى أف يصؿ لموضع الدفف .
منيا : أّف خّفة النعش أثناء حممو  -منطقة البحث -تدور بعض المعتقدات حوؿ النعش في   

لو بالسعادة واليدوء في عالمو الجديد وليست  أيثبتاف طيبة الميت وحسف مثواه ُيتنبويسر المسيرة 
خّفة النعش فقط مف عالمات ذلؾ بؿ لذة األكؿ الذي قدـ في جنازتو وتناولو مف طرؼ الجميع 
لخير دليؿ عمى حسف المثوى أّما إف صادؼ وحصمت مشاكؿ أثناء حممو إلى المقبرة فإف ىذا مف 

 ىذا الميت لحاممي الّنعش:سيقوؿ  ، المثوى وسيعذب في عالمو الجديدعالمات سوء 
ـْ ؟ ْلُحوـْ ْسَتساِوْلْنوْف ، ْسَثْعُفوـْ ِساَلِظيْؿ، ُأِيْمْطْمَمَرا ُثَراْغ َمزَّاْؿ َحاْؿ   ـَ ، ِاُيوِمي ْثْتسَغواْل بمعنى: ِل

 .3تسرعوف ؟ استرحوا ال تدفنوني اآلف فمزاؿ الوقت مبكًرا
وىو عمى يقيف بما ينتظره في قبره ليذا  ،كؿ ىذا ألنو يعمـ تماـ العمـ ما سيؤوؿ إليو يقوؿ الميت

يتمنى تأجيؿ الدفف وىنا نجد الحشد الذي يرافؽ ىذا الميت يرّدد األشعار اآلتية والتي تكوف عمى 
 لساف الميت:

                                                      
.112،ص 1445فبعؽ سعغ: ١ِغاس األؿٝ: ا١ٌٙئخ اٌّصغ٠خ اٌؿبِخ ٌٍىزبة ،اٌمب٘غح ، -

1  
.13/10/2011ثزبع٠ز  ٚػٚ، ر١ؼٞ ٚال٠خ ،ڤْٕٚٚا ٚصائغح ، ثٍض٠خپؿ١ٓؿٕخ، صمٛ 66ثٛ جؿجٛغ أوٍٟ : ؾٓ اٌـ١ض  -

2  
ؾٓ اٌّشجغح ٔفـٙب : اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ. -

3  
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 سأموت بدوف شؾ   س َأْذْمَثغ اَلْشْؾ            الُموتْ 
 ْوْحِذي َأراْنْؾ              وسأكوف وحيًدا في القبر کَّاْغژْڤذْ 

 رباه ىبني خيًرا  ْسْمِخيْر              ِپي َ٘أْرِبي وْ 
 1َأَرْىْذَراْغ ِإْلْمْمْؾ                كي أحّدث ممؾ القبرْمْگ أَ 
ربيف يصؿ الحشد المرافؽ لمنعش إلى المقبرة ليجدوا القبر قد حفر مف طرؼ بعض الرجاؿ المق 

ليصمي  2لممرحـو يوضع النعش عمى األرض باتجاه القبمة حسب ما أخبرنا بو أحد المسنيف
الحضور عمى الميت صالة الجنازة وىي التي تقصدىا األبيات الشعرية التالية: والتي كانت ترّدد 

 :أثناء حمؿ النعش
 سأموت ويأخذونني    ْغ آْرِذَياِويْف               َأْرْذْمثَ 

 سيعجموف المسيرة بيِثْگِمي              َأْرْيِسي َأْذْعْجْمْف 
ـْ َأْرذْ ْيْگَنا   انحنى مف في المقدمة ليصمي  اْؿ               ژْلْمْقْد

 صالة ال سجود ليا    ْمْگِني              ْمْباَل  شِميژَث
 3سيصموف ويرجعوف   ْرُدَغاْلْف                  آَ ْمْن ژَأذْ 
 لفيرست انظر)اءه واقفيف بال سجود حيث يؤدييا الشيخ ومف ور  ىوالمعروؼ أف صالة الجنازة تؤد 

 (.10رقـ الصورة:الصور
َكاِني َأْذْرُنوْف َأْذْخْذْمْف ْژبعد ذلؾ يفرش القبر بالريحاف حيث يقوؿ نفس المخبر: ِمسَّاْف الّرند ُأو

يفرش القبر بالريحاف  :بمعنى، ْأَقاْزَناْسْنْت َثْمُروْجْث َأْمْمَكاُنوْف " ْزْف ماْتساَلِويفْ ڤاَثُسوْمثَا ُأومّزيْر اْيْر 
يكتفي حافر القبر بحفر حفرة  إذ ،4ويجعؿ اإلكميؿ وسادة لمّرجؿ َأّما النساء فال يتوسدوف شيًئا

 .5صغيرة في موضع الرأس
                                                      

اٌغجب١ٌخ.   " ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ2ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح علُ" ٌإلغاّلؼ -
1  

. 24/40/1422ثزبع٠ز ؾٓ اٌّشجغ: عِعبْ أعؿمٟ، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، -
2  

ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح ٔفـٙب ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ ٔفـٙب. -
3  
4

ّْ اٌّغآح غ١غ شجبؾخ ٠ٚـٕض اٌشٛف ئ١ٌٙب ِٕٚٗ فاْ اٌذفغح اٌزٟ رذعغ فٟ ِٛظؽ اٌغأؽ ١ٌؾ ٌـجت ئالّ ٌىٟ  ٠ؿزمض  - أ

٠ٚمبي أ٠عب ئْ اٌّغأح لجً وفٕٙب ٠مٍت شؿغ٘ب ٌألِبَ ؾٍٝ . رشفٟ عأؿٙب ف١ٙب ثؿض اٌضفٓ ألٔٙب ؿزىْٛ سبئفخ ِٓ ٍِه اٌمجغ

ٟ اٌمجغٚجٙٙب وٟ ال رشؿغ ثبٌشٛف ؾٕضِب رغص ئ١ٌٙب اٌغٚح ف
 
. 

  . 24/40/1422ٚػٚ، ثزبع٠ز ر١ؼٞ ٚال٠خ ،ڤْٕٚٚا ٚصائغح ثٍض٠خؾٓ اٌّشجغح: ؿّبؾ١ً فغٚجخ، لغ٠خ ٌّشبرٟ،  -
5  
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القبر بيذه النباتات لتنزؿ الجثة إليو متوجية الرأس نحو القبمة نائمة عمى جانبيا األيمف  يفرش 
 الصورة:الصور لفيرست انظر)فيسرع الشباب في تغطيتيا بالتراب إلى أف تطمر الحفرة كمية

 (.12و11رقـ
ولفظ الشيادة منذ وضع الميت إلى قبره إلى أف ينيوا عممية  ،تتعالى أصوات الشباب بالتكبير 

ـّ  المتوفىوىذا كي يسمع  ،الطمر ألف روحو ترّد إلى جسده مباشرة بعد وضعو إلى القبر، ث
يضعوف حجًرا فوؽ القبر ليكوف عالمة يستدؿ بيا األحياء إلى ىذا القبر. ثـّ ينصرؼ الحضور 

َواْؿ" بيدوء تاـ وسرعة فائقة كي ال يزعجوا  .أي ممؾ السؤاؿ " َمِمْؾ السّْ
 قائاًل:  فييا رأس المتوفى لينادي الميت ينصرؼ الجميع ويتبقى رجؿ مسّف أماـ الجية التي دفف

 ْنْتَڤاْغ             َأْلْفاَلِني َأمِّيْس ْأْلْفالَ 
 َذَراْغ           ڤاَذَراْغ ُأُتسوڤاُأُتسوْگ أْقِمي ِيذْ 

 اَل الو إاّل اهلل ُمْحْمْذ رسوؿ اهلل      ْشيّْذْ 
 َذ ڤاُأْورُتسوْگ َذ َأمِّي ْنْغ َأْيِمي َأْقِمي  ِيذْ ڤاُأُتسو

 ْذ                   ڤاأوُتسوِميگ ُثَرا َأْدَيْوْظ اْلَفا
 ْشيّْْذ اَل الو إاّل اهلل ُمْحْمْذ رسوؿ اهلل   

 2ابف فالنة 1بمعنى :  يا فالف
  تخؼال ،أف معؾ ال تخؼ

 وأف محمد رسوؿ اهلل ،شيد بأف اَل الو إاّل اهللإ
 ال تخؼ يا ابني أو بنّيتي فأنا معؾ  

 فال تخؼ منو 3اآلف سيصؿ " فعمؾ "
 4أشيد بأف اَل الو إاّل اهلل وأف محمد رسوؿ اهلل

                                                      
رؿٛض ٌفػخ فالْ ثبؿُ اٌّزٛفٝ.  - 
1  

ّٟ إٌّـت فٟ ٚلذ ِٓ األٚلبد؟  - ّْ ِجزّؽ اٌجذش وبْ أِ رؿٛض ٌفػخ اثٓ فالٔخ ثبؿُ ٚاٌضح اٌّزٛفٝ، ٌىٓ ً٘ ٠ؿٕٟ ٘ظا أ
.
 

2  
3

ّْ وً أفؿبي اإلٔـبْ رزجـض فٟ صٛعح ِشٍٛق ٠جٙج اٌمٍت ؾٕض عؤ٠زٗ ئْ  - اٌفؿً ٕ٘ب ِب لبَ ثٗ اإلٔـبْ فٟ اٌض١ٔب ٠ٚمبي ئ

وبٔذ أؾّبي اٌّزٛفٝ صبٌذخ ٠ٚزجـض فٟ صٛعح ِشٍٛق ثشؽ ٠جؿً ٘ظا ا١ٌّذ ٠فؼؼ سٛفًب ئْ وبٔذ أؾّبٌٗ اٌض٠ٛ١ٔخ ؿ١ئخ
 

 

ٌـبثك ٔفـٗ، اٌزبع٠ز اٌـبثك ٔفـٗ. ؾٓ اٌّشجغ: ثٛجؿجٛغ أوٍٟ،اٌّىبْ ا -
4  
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اْؿ ترد الروح لمميت بعدما تدفف جثمانو فيتعرض الستجواب في عالمو الجديد مف طرؼ "َمِمْؾ اْلْسوً  
" يمكنو مف االنتقاؿ إلى حياة ىادئة، أو إلى حياة ممؤىا المرارة والعذاب ويكوف مجمؿ األسئمة 

 حسب االعتقادات الشعبية ألىؿ المنطقة كما يمي: 
 مف ىو ربؾ ؟    ؟        بمعنى :ْيْنگ َأْنًوا اْذْرِبي 

 دنياؾ ؟ ماذا فعمت في        َأُشو ْثْخْذْمْظ ادُّوِنيْث ؟       
 1لـ أفعؿ شيًئا       َأْسِيِني: ُأْرْيِمي َواُشْخْذَمْغ       

اِميْر َأْدْيْكْر َمْمْؾ السَّْواْؿ َأْذْيْسْقِسي ْلْجَواْرِحيْس: َأْقُموْش، َأَذاْر، ِثيْط، " مايمي : ثـّ تضيؼ المخبرة
اَل َذْعُبوْظ َأْذْيْنْكْر يا ُكّؿ َأُشو ْيَتشا ِسيَوى ِاْقْشْر ْبْغُروـْ إْنَزْرْنَواْذْنْكْرنَتوْؾ َأُشو ْخْذْمْف ُأو  َأْمُزوْغ، َأُفوْس،

ـّ يمجأ ، "ُْ ْشِوْت ْندوارة ْسَواْيْس آِدِقْر ِاِميْر َأْدْيْنْطْؽ الفاِليْس وآْدِيِنني ُكّمْش غْتْسْگَيْرَغاْف أْكْذ  بمعنى:  ث
فتجيب كميا بالنفي حتى اّف  ممؾ السؤاؿ إلى سؤاؿ جوارحو مف فـ ورجؿ وعيف وأذف ويد وأنؼ

 2البطف ينكر كؿ ما تناولو في الدنيا وال يعترؼ سوى برغيؼ خبز ودّوارة العيد حينما يأتي " الفاْؿ"
اإلنساف المتجسد في صورة مخموؽ ليعترؼ بكؿ ما قاـ بو ىذا الميت  عمؿأي فعؿ المّيت وىو 

ويقاؿ إف كاف الميت إنسانا صالًحا في دنياه يمسكو عممو مف األصبع الكبيرة اليمنى لرجمو ويقوؿ 
 ْگ ِالدُّوِنيْث ُثَرى َأْذْشْيَذا ْفالَّ ْگ ْأِليْغ ِيذْ ِميگ ْذ ْنْؾ ْذْلْفاَڤالو: أْوْرُتسو

 .3ؼ أنا عممؾ الصالح قد رافقتؾ وأشيد اآلف لصالحؾبمعنى: ال تخ
 ٛپ" أَ :  في دنياه فإّف ىذا العمؿ سيأتيو مف جيتو اليسرى ويقوؿ لو أما إذا كاف إنسانا طالًحا

ب اآلف ستدفع الكذّ ا أّييابمعنى "  ،ُثَرى َأْتسْخْمْصْظ "ْپ وووووووووووووووووووووووووووووووووُ ْلْكذ
 الثمف.

الميت الطالح جدراف القبر بطمب مف "الفاؿ" أي عممو فتعصره وتسحقو سبع مرات فتنطبؽ عمى 
وىناؾ عدة مآثر شعبية تتحدث عف العمؿ الذي قاـ بو الميت في  ،4في اليـو وسبع مرات في الميؿ

                                                      
ؾٓ اٌّشجغح اٌـبثمخ ٔفـٙب، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، اٌزبع٠ز اٌـبثك ٔفـٗ. -

1  
ؾٓ اٌّشجغح ٔفـٙب، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ. -

 2  
ؾٓ اٌّشجغح ٔفـٙب، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ.  -

3  
اٌزبع٠ز ٔفـٗ. ٔفـٗ، ٔفـٙب، اٌّىبْ اٌّشجغح ؾٓ - 
4  
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الدنيا حيث قامت المخيمة الشعبية بتصوير كائف خرافي مخيؼ يتولى تعذيب األموات المخفقيف في 
األسئمة وذلؾ لوعظ األحياء عساىـ يخافوف فُيْقِدموف عمى اإلحساف وىذا ما نجده في  اإلجابة عف

 األشعار الشعبية والحكايات الخرافية ومف بيف ىذه األشعار: 
 إْلَفاِليْو   بمعنى:  ماذا سأفعؿ  عندما يصؿ عمميسڤََََََا آَراْمْگ أَ 

 ينط مثؿ الماعزَلّما   َأْمْقْمَواْش      ؼْيْنْڤِإيِمْر ِميْد 
 بمحية زرقاء        اِديْث    ْسَثَمارْث َتسِمدَ 

 يرمقني رمقة عربي          َلْدْيْتسَراَقاْش  شْپْسثَارا
 ليتني أجدؾ أييا النبي شفيعي          َذْمَشاْفِعيوْنِپي َأَكْفْغ أ
 لمَّا ينزلونني مف النعش       ِمْيْدْمْف َأْفالنَّْعاْش    ِاِميْر 

 ماذا سأفعؿ  عندما يصؿ عممي    يْو        إْلَفالِ سڤََََََا آَراْمْگ أَ 
 َلّما ينط كالخروؼ    َأْمُحوِلي    ؼْيْنْڤِإيِمْر ِميْد 

 بمحية زرقاء       ْسَثَمارْث َتسِمَداِديْث    
 َلْدْيْتساَلِعي         متكمًما بالمغة العربية شْپْسثَارا
 ليتني أجدؾ أييا النبي شفيعي  ْفِعيْو       َذْمَشاْنِپي ْغ أَأَكفْ 

 1ِاِميْر َأْتسّدوْظ ِيِذي            حينيا تكوف معي
بعد إنياء مراسيـ الدفف ينصرؼ الناس الذيف قدموا مف القرى األخرى ليبقى المقربوف لمدة أطوؿ 

قيد مثؿ طبؽ في بيت الميت، يتـ تحضير المأكوالت مف طرؼ الجيراف واألقارب لتقدـ ألىؿ الف
 البغرير، والبركوكوس بالبيض المسموؽ والكسكس بالدجاج .......الخ مف األطعمة التقميدية.

 استحضار األرواح:  -5
 واالشتياؽ إلى مف فقدوه، ليذا  ،وتكوف مشاعرىـ مشحنة باأللـ ،يعـ الحزف الرىيب أىؿ المتوفى   

 ويخبرىـ عف حالو. ،فتجعمو يكمميـ المتوفىيمجأوف إلى ممارسة أحد الطقوس التي تصميـ ب

                                                      
" ِٓ ِضٚٔخ األطوبع اٌجٕبئؼ٠خ إٌـبئ١خ. 23ٌإلغاّلؼ ؾٍٝ اٌمص١ضح وبٍِخ أٔػغ: اٌمص١ضح علُ" -

1  
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إلى  المتوفىيمّر يوماف عمى الدفف وفي ليمة أو مساء اليـو الثالث تذىب أحد المسنات مف أقرباء  
ِني القبره ومعيا مبمغ مالي وبيضة طازجة فتطوؼ بيا القبر ثالث مرات وترّدد ىذه التعويذة: َأْلف

بمعنى : يا فالف أنا أدعوؾ لمالقاتي غًدا في بيت ،  ْتِپياْتس ُاْڤَخَأْقِميي آْرَظاْؾ أْزكَّاْغ َأْنْميْؿ 
 ثـ تعود ىذه العجوز إلى المنزؿ. 1ْتِپياْتس

والجيراف لزيارة قبر المرحـو محمميف  ،في صباح اليـو الثالث يتوجو أىؿ الميت برفقة األقارب 
بمختمؼ أنواع المأكوالت لتوّزع ىناؾ عمى الحضور. يقاؿ إّف الميت يحبذ زيارة أىمو لو عند 
الشروؽ ليتمكف مف رؤيتيـ وذلؾ عف طريؽ اإلناء الذي يمأل ماًء كمما زاره أىمو، ومف األشياء 

يف التراب عمى قبر الميت ويرّددف كالما التي الحظتيا أثناء تحقيقي الميداني رؤية النساء و  ىّف ُيسوِّ
 بصوت خافت، ولّما استفسرت عف ذلؾ أجابتني إحدى الغاسالت بقوليا :

، "ثَاُكوْمثْ ْگ ال إلو إاّل اهلل محمذ رسوؿ اهلل َأِذِسفِّْسْس ْرِبي ْفالَ " : رّددف مايميتفتت النساء التراب وي 
 .2هلل الّميـ خفؼ عنو العبءبمعنى: ال إلو إاّل اهلل محمد رسوؿ ا

 ْر ْرِبي َناْث الرَّاحة ْذالْرْحَمة         الميـ اجعمو مف أىؿ الراحة والرحمةکَڤاأَ 
 الميـ اجعمو مف أىؿ السعادة والشيادة      عود َناْث الَشُيوَد           َناْث الس

ـْ نالرسوؿ  صمى )ص(              لوجو الرسوؿ )ص(  ِاْوْذ
 .3الميـ أتوسمؾ أف تمنع عنو عذاب القبر     َكاْغ  ْژأُ  پْمْنِعيْث ِإاَلثَاْگ ِذَناَلَياَأْرِبي 

في حياتو يشعر بتأنيب الضمير بعد  المتوفىإذا سبؽ وأف أساء أحد األقارب أو األبناء إلى  
و وفاتو، خاصة الف لـ يطمب العفو منو قيؿ الوفاة فيقـو بزيارة قبره صباح كؿ جمعة ويطمب من

 العفو في كّؿ مّرة، إلى أف يبمغ عدد الزيارات والمّرات سبع زيارات.
" َأْدَناْر َأّخاِميْس : لّما يعود األىؿ واألقارب رجااًل ونساًء مف القبر يتجيوف لبيت المرحـو ويقولوف 
يمكث فَأّخاِميْس " إلى حالتو الطبيعية " َأْدَناْر  المتوفىدار  بيذا العمؿ سيرجعوف وأنّ  ، فيعتقدوف"

                                                      
.25/24/1422ثزبع٠ز  ٚػٚ، ر١ؼٞ ٚال٠خ ٚالْٕٛ ٚصائغح ف .صـؿظ٠ش، لغ٠خ صؼِبٌذ،  ثٍض٠خ: ؾٓ اٌّشجغح -

1  
. ؾٓ اٌّشجغح اٌـبثمخ ٔفـٙب، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، اٌزبع٠ز اٌـبثك ٔفـٗ  -

2  
ؾٓ اٌّشجغح  ٔفـٙب، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ.   -

3  
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بالخبز التقميدي  مرفقافتقدـ ليـ القيوة والحميب  المتوفىوالجيراف وقتًا ال بأس بو في بيت  ،األقارب
. 
 ،في اليـو الثالث بعد الدفف يتجو األىؿ واألقارب والجيراف في الصباح الباكر لزيارة قبر المرحـو 

يت فوؽ القبر لتأخذىا الساحرة فبيذه البيضة ودوف أف يشعر أحد تُأخُذ البيضة التي تركتيا لمم
 ستقـو باستحضار روح الميت.

لّما ينشغؿ الجميع بشرب القيوة تتجو امرأتاف أو ثالث نساء مف أقارب الفقيد إلى إحدى الساحرات  
َكاْغ " بمعنى "استحضار األرواح" يقصدف الساحرة وىّف ْژالمتمكنات ليقمف بما ُيسمّى " َأْسْنِسي أُ 

 ومبمغ زىيد مف الماؿ  ،وفطائر الخبز ،والسكر ،الت بالبيض المسموؽ، وبعض التمور، والقيوةمحمّ 
فقد صارت الساحرة تشترط   االثنوغرافيالتحقيؽ أّما حاليا وىذا ما الحظتو بنفسي أثناء . 1دج50

 . باألشياء المذكورة أعاله مرفقادج 2500مبمغ 
ويخبرنيا بسب مجيئيف بعدىا يقدمف ليا  ،ونالنسوة إلى منزؿ الساحرة فيسممنيا ما حمم تصؿ 

 البيضة التي باتت عمى قبر الميت مع تمؾ النقود.
لتشرع الساحرة في عممية استحضار روح  ،يعـ صمت في أرجاء الغرفة التي تشتعؿ فييا الساحرة  

خبز صغيرة جدًّا مما قّدمنو ليا وتشرب جرعة ماء، الفقيد عمى النحو التالي : تقضـ الساحرة قطعة 
وتقوؿ إنيا قدمت ىذه الجرعة مف الماء، وقضمة الخبز لروح الميت ألنو قطع مسافة كبيرة مف 
ف لـ تقدـ لو الماء والخبز فمف يتكمـ.   عالمو ليصؿ إلى عالمنا وبالتالي سيشعر بالجوع، والعطش وا 

القبر وتغمسيا في إناء مف الماء ثـ تخرجيا وتحدؽ فييا  تأخذ الساحرة البيضة التي باتت عمى
 انظر)مف تمؾ البيضة  لترجعيا إلى اإلناء مّرة أخرى وتخرجيا لتحدؽ فييا وكأنيا تنتظر شيًئا

  (.13رقـ الصورة :الصور لفيرست
في تمؾ العممية إلى أف تخبر تمؾ النسوة بأف روح الفقيد قد وصمت وتشرع في الحديث  تستمر

 بمساف المتوفى وتقوؿ:
 َأْىاًل وسياًل بكـ جميعا سَمالـْ      بمعنى : تْ ِيْسْوْف َأكّْْف َأَمثْػْحَپا ْمْر 

                                                      
.20/06/2011ثزبع٠ز ، اٌّىبْ اٌـبثك ٔفـٗ، س١ٍفخ سٍٛجخ : ؾٓ اٌّشجغح -

1  
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ـْ َأْفِثيْف إِ  اَل ـْ ُأْمَباْد السّْ اَل  عمى مف تعبتالسالـ               نَڤاْثْپالسّْ
 لتزورني وكي تعرؼ حالي   ِاَوكّْْف َأْتسْزْر َأُشو ْأِليْغ                    

ـْ ُأْمَباْد السّْالَ  اَل  سالـ بعده سالـ عمى ابنتي الغالية  ـْ َأْفْيِمي َآِزيزْف          السّْ
ْخْرْث ِسَوى َأَماْف ِزيْزْف ِإالَ يڤاُأاَلْش َأُشو اِ   1والغالي إاّل اهلل    ِزيزْف سوى رّبي                    َڤااِ 

    فِاْسَماظ
            الُقْذَرة الّرِبي َأْدْىّدْر َأوْكْذ ِويْف ِاييْزْذْغفْ 

                              َياْؾ ْذ اْلْحدّْ ِاِيِدْبْظفْ 
                              ْقَپْغُأوْرُعوسپغ ُأْرُحو 
                           لو إاّل اهلل محمذ رسوؿ اهللال إ 
                                   َأْيْف ِايْدِجيْغ ِيِفيْث ْربِّي 
 سبْؽ أَْرْفه             ْٓمْپغِاْدْتسَواِڤي ْيْفُسوْس ْفالْس َأْلكأْغْظ آَ ڤال َما  
ـْ َأوْكْذ وأّراِويْس    ْنْؾ َأْيْثْتسوْغ أْسِقي
 ُأوْرَتساَراَساْغ ُأوْر ْتسَوَرَساغْ  
 َأْقِمي ِاْلْجْنْث  
 ِسِذي ْرّبيآر  ِذيثْ اْنْؾ َتسس 
 ال إلو إاّل اهلل محمذ رسوؿ اهلل 

 وْج ْنْدالَّعْ غپْسْكُسو ْسِيِغي ، أَ ْشْڤْع: َما ْياَل ْيْفسُّْس ْفاَلْس َأِيدْ 
 ْياّلؽ أُذغالغْ آْطْمْغ َأَخْطْر 
 َواْلِنيْس  غڤَِْٛليْس َأْكْف ِايْكْس ُٛڤَأيِيْكْس ْربِّي أَ 

 بمعنى:
 اآلخرة في البارد الماء مف وأعزّ  أثمف يوجد ال
 (          الجنيّ ) يسكنني مف مع تتحدث اهلل قدرة ىي ىا

                                                      
زبع٠ز ٔفـٗ.اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌ ف .صـؿظ٠ش،: ؾٓ اٌّشجغح -

 1  
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 األجؿ وصؿ لقد
 أعاقب ولـ أَحاسب لـ
 اهلل رسوؿ محمد اهلل إالّ  إلو ال
 تركت مما أغمى اهلل
 لـ يكف ىناؾ ثقؿ عمييا فمتقدـ السند الذي طمب منيا  إذْ 

 فمتنسني وتينأ مع أوالدىا
 فال تبكي ال تبكي
 ألنّني في الجنة

 أنا سعيدة عند رّبي
 اهلل رسوؿ محمد اهلل إالّ  إلو ال
 فمتبعث لي كسكس بالّمبف وقطعة مف البطيخ األحمر عمييا ثقؿ ىناؾ يكف لـ إذْ 

 لقد تأخرت وعّمي أف أرجع 
 ليزلني اهلل مف قمبيا مثمما أزالني أماـ عينييا

يكوف مجمؿ القوؿ في ىذه العممية أّف الميتة تخبر األحياء بأشياء تكاد تكوف نفسيا في أغمب 
 األحياف، مف أىـّ ىذه األشياء مايمي:

وىناء  ،وال تبكوا بيذه الطريقة ألني في سالـ ،أنا مرتاحة وحياتي الجديدة جّد ىادئة فال تحزنوا 
تركتكـ دوف أف أرغب في ذلؾ ، لكف ليس بإرادتي ألف الموعد قد حاف وال يمكنني أف أتخمؼ عف 

 موعد سفري لكف أنا راٍض بحياتي الجديدة .
 وتظؿّ  ،تقمبيا بيف يديياواآلخر  ،ما نالحظو أف ىذه المرأة تغمس البيضة في الماء بيف الحيف 

ـّ تواصؿ الكالـ فتخبر أى ،تحدؽ فييا ؿ المتوفى أف ىناؾ أشياء معينة ترغب في تناوليا، وغالًبا ث
والخرشوؼ بالمحـ في فصؿ  ،ما تكوف فاكية، أو خضًرا في غير موسميا كأف تطمب البرتقاؿ

يب في األمر أّف الساحرة تخبر عجوالعنب في فصؿ الشتاء... لكف ال ،أو تطمب البطيخ ،الصيؼ
ميا أحد سوى الميت، وبعض أفراد أسرتو مّما يزيد مف عائمة الفقيد ببعض األسرار التي ال يعم
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وتوصييـ بعدـ التنازع في أشياء خاّصة ىي في األصؿ أشياء  الطقس.تمسؾ الفئة الشعبية بيذا 
 مباشرة. ابدأت العائمة تتنازع فييا بعد وفاتي

أخرى عدـ وفعؿ الخير وتبقييـ السالـ وتطمب منيـ مّرة  في الختاـ توصييـ بالمحبة والتسامح،
 حاليا في أحسف الحاالت. وعدـ البكاء ألف الحزف عمييا،

الخاص باستحضار األرواح والذي كاف  االثنوغرافيأخبرتنا بو الساحرة خالؿ تحقيقنا قد أوردنا و 
 .بمثابة مخاطرة ومغامرة في عالـ السحر العجيب

كانيـ فعمو في زمف الحؽ فبإم إذا تأخر وتغافؿ األىؿ عف ممارسة ىذا الطقس في اليـو الثالث،
ف إذ يقاؿ: إف بإمكاف الروح السفر بعيَدا أو يصعب يف، وسنيألف الوقت ال يفوت إاّل إذا مّرت سن

ذا مورس الطقس في وقت متأخر يجب أ ، نطيو طعاما بالمحـ لنوزعو فحينيا االتصاؿ بيا. وا 
شرات المّرات ألف عمى بعض األقارب ونقدـ منو لمستحضرة األرواح ويضاعؼ ليا األجر بع

وتتـ العممية  ،قد يصؿ أحيانا إلى خمسة آالؼ دينار  مستحضرة األرواح ستشترط مبمغا ال بأس بو
المتخصصة في ىذا المجاؿ  ساحرةسألنا عف كيفية استنطاؽ األرواح فأجابتنا ال طريقة نفسيا.الب

 بقوليا :
 ِيْذْسْف      ضغٓيْڤْيَماِشي ْذْنْؾ اِ 

 اْيالَّْف ْفّمي             َذاْيْف 
 أّكاْغ  آْرَواْث اَلَخاْرْث      َأَخاْطْر ْيسُروًحوغْ 

ّبي      وْح اْلْميّْْث ْأنِّي َأْزْدْىْذْر ِإْلُقْذَر َأرّْ  ِمْدْبْظ الرُّ
ّبي َأْزْدقَّاْر ِإَوْيْف ِإْيالَّْف ْفّمي           ْأْلُقْذَر َأرّْ

 ِإِميْر َأْوْنِدِنيغْ 
 وْؾ َأَرْوْنِدِنيْغ َماتِشي ْسُغوِريَأْيْف أُ 

 َذاْيْف ْسمّْْغ َأْرَواْيْف ِإْيالَّْف ْفّمي ِإْوْنْد ْأقَّاْرغْ 
 عڤِيَيْرنا ُلوكَاْف َأْذْغْمْطْغ َأِيْوْثْف َأِيْزْيْزْوْف دْ 

 پَأَخَطاْر ُأْحّمْمَناَراْغ ْلْكذْ 
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 بمعنى:
 لست أنا مف يتكّمـ مع أرواح الموتى 

 الجف الذي يسكنني مف يتكّمـ معيـ
 فيو يزور أىؿ العالـ اآلخر بيف الحيف واآلخر

 تصؿ روح الميت إلى الدنيا فتكّمـ قدرة الّمو 
 فتنقؿ قدرة الّمو ىذا الكالـ إلى الجّف الذي يسكنني حينيا يقـو ىذا األخير بتزويدي إّياه فأنقمو إليكـ

 .1فيـ ال يحّبوف الكذب
تقوؿ أيضا إّف ىذا األكؿ الذي تحضرونو إلى ىنا يسعد الميت كثيرا ألّنو سيأخذ منو لعالمو ليكوف  

  2عالمة عمى صدؽ كالمو لمّا يجيب الحارس الذي يحرس بّوابة الّدخوؿ لعالميـ
لكف رأي المسّنات مختمؼ تماما عف رأييا فيقمف أّف ىذا  - مكّممة األموات -يعتبر ىذا رأي  

جحاؼ اإلّتصا ؿ مع الموتى عف طريؽ ممارسة ىذا الطقس يجمب المتاعب الكثيرة فيو حراـ وا 
بحؽ الميت إذ يعّرضو ىذا األمر لمّتعذيب مف قبؿ الجّف الذي يساعد الّساحرة بحيث يربطو 
ـّ يجّره مف عالـ األموات جّرا عنيفا  إلى أف يصؿ إلى عالـ األحياء ليتكّمـ مع  بسالسؿ حديدية  ث

بوساطة الساحرة ، ستسعد ىذه الّروح لّما تخبر العائمة عف حاليا ولّما تخبرىا بأشياء لـ عائمتو 
يتسّنى ليا إخبارىـ بيا لضيؽ الوقت ألّف ممؾ الموت أتاىا فجأة فغادرت عالـ األحياء دوف قوؿ 

 . 3كّؿ ما تشاء

                                                      
 .اٌزبع٠ز ٔفـٗ ٔفـٗ، اٌّىبْ ؾٓ اٌّشجغح: ٔفـٙب، -

1  
ٔفـٗ. اٌزبع٠ز ٔفـٗ، اٌّىبْؾٓ اٌّشجغ ٔفـٙب،  -  2  
 .01/03/2010ثزبع٠ز  ٔفـٗ، فغدبد ط٘ج١خ، اٌّىبْ: ؾٓ اٌّشجغح - 
3
 

 كّؿ ما ُأخبركـ بو ليس مف تأليفي  
 أْسمعو مف عند الجّف الذي يسكنني  ال أرّدد سوى ما فأنا
ف  نقمت جممة خاطئة فإّف ىذا الجف سيضربني ويقـو بتعذيبي في الّميؿ وا 
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ـّ تبكي بحرقة لـ ستؤوؿ إليو عند رجوعيا لعالـ األموات فيي  ،لكف ىذه الّروح  ستحزف  وتتأّلـ ث
 طرؼتعّرض لمّضرب بوساطة قضباف حديدية مف تستعّذب مف جديد كأّوؿ يـو دفنت فيو كما س
 . استئذافحارس عالميـ ألّف ىذه الّروح قد غادرت دوف 

 مناسبة األربعين:  -6
األربعيف بعد دفف الميت يتوّجب عمى رّب أسرتو أف يشتري ثوريف إلطعاـ أىؿ القرية  في يـو    

ـّ إف كاف   غنيا كما رأينا في الفصؿ األّوؿ مف ىذا الباب . فقيرا أوجميعيـ وال ُييت
أّما اآلف فقد زالت ىذه العادة، فصار أىؿ الميت يقتنوف ما يقدروف  1كاف ىذا األمر يحدث قديما   

وىذا ما الحظناه أثناء التحقيؽ  ،الّمحـ ويقوموف بدعوة عدد يستطيعوف إطعاميـ عميو مف
 . االثنوغرافي

أّما فيما يخص وليمة األربعيف فتتّفؽ فئة مف الّناس عمى أّنيا أمر البّد منو وعمؿ جّد إنساني إذ 
جديد ، ألّف كّؿ يعتبر الّشيء الوحيد الذي سيخفؼ مف ذنوب الميت وُيَيّسر لو الحياة في عالمو ال

الطعاـ الذي سيوّزع لمحضور يعتبر بمثابة صدقة عمى روحو كما يتصّدؽ اإلخواف بكّؿ التسابيح 
عمى روحو ويطمب لو كّؿ الحضور المغفرة وحسف المثوى . إذف فيذا األمر يحسف إلى الميت 

أّما الفئة  -وؿ إف صّح ىذا الق -ويجعمو سعيدا ىذه إذف فكرة الفئة العاممة باإلسالـ الّشعبي 
المتأّثرة بالّديف اإلسالمي الّرسمي فترى أّف عادة األربعيف حراـ وبدعة وىي مف اإلسرائيميات حيث 
ـّ سأؿ قومو  ُيروى أّف رُجال ييوديا سافر ولّما عاد وجد زوجتو قد فارقت الحياة منذ عّدة أيّاـ ، ول

: ال  لكونو غائبا فرّب العائمة ىو مف يقـو بيذا .  بعّما إذا قّدموا الّطعاـ وأسالوا دـ الّشياه فأجابوا 
لما سمع ىذا عـز أف يقيـ وليمة كبيرة يطعـ فييا كّؿ أىؿ القرية وصادؼ ىذا اليـو يـو األربعيف 
بعد وفاة زوجتو، ومنذ ذلؾ اليـو ثبت االحتفاؿ باألربعيف وظّؿ ينتقؿ مف قـو إلى قـو إلى أف 

 .2وصؿ إلينا

                                                      
، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ.ؾٓ اٌّشجغح دبجٟ ط٘ج١ّخ -

1  
2

 ثٛاصح ثادض٠مبْٚ  ، أوٍٟ ثجؿجٛغ اٌـ١ّض ، سٍّٛجخ س١ٍفخ ، للّا  عدّٗ ؿٕخ52 أؾّغ عِعبْ:  اؿّبؤُ٘ اٌزب١ٌخ اٌّشجغ٠ٓ ؾٓ -

 . 22/2/1444ثزبع٠ز  ٚػٚ، ر١ؼٞ ٚال٠خ ْٚ،ڤٕٚا ٚصائغح ثٍض٠خ
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يبّكر األىؿ واألقارب لزيارة القبر في صبيحة يـو األربعيف، وبعدما يعودوف إلى المنزؿ يذىب رّب 
العائمة برفقة بعض الّشباب لبناء القبر كي ال تيدمو األمطار الغزيرة في فصؿ الّشتاء وفي المساء 

: الصور لفيرست نظرا)يقدـ كّؿ المدعّويف لتناوؿ الوعدة المتمّثمة في طبؽ الكسكس المرفوؽ بالمحـ
   (. 14رقـ الصورة

و عمى روح تقبعد اإلنياء مف إطعاـ كّؿ الحضور تشرع جماعة اإلخواف في الذكر والّتسبيح لصد
 الميت وفي ىذه األثناء تقّدـ الحموى والّتمور وبعض الشاي والقيوة.

 اإلخوان واألخوات : -7
عمى الرجاؿ) الذكور ( واسـ "ِثْخْوِنييْف" أْي األخوات عمى  يطمؽ اسـ "ْلْخَواْف" أي أإلخواف    

 النساء )اإلناث( وىما جماعتاف تتوّلياف اإلنشاد والذكر في الجنائز ومقامات األولياء .
كاف عدد اإلخواف في الماضي جّد قميؿ  فبعدما يتمقوف دعوة ما إلحياء ليمة األربعيف أو ليمة الدفف 

كّؿ شوؽ وفرح لكف السبب وراء ىذه السعادة والحماس كما أخبرنا شيخ متقّدـ يسرعوف لتمبية النداء ب
ىو لّذة الطعاـ الذي سيقّدـ ليـ حيث قاؿ: كاف ىناؾ فقر وحرماف في الماضي فال 1في الّسف 

يتناوؿ القيوة إاّل األثرياء ،وكانت عاّمة الّناس تحمـ بارتشاؼ ولو جرعة قيوة لكنيـ ال يجدونيا أّما 
لميت فيـ مجبروف عمى اقتناء القيوة لتقّدـ لإلخواف كي يتمّكنوا مف الّسير والبقاء يقظيف أىؿ ا

 طواؿ الّميؿ لإلنشاد والذكر.
وقاؿ لنا نفس الّشخص أّف المعوّزيف مف اإلخواف أّوؿ مف كانوا يمبوف الّنداء فكانوا يقصدوف بيت  

ف قدموا مف مسافات بعي دة إذ يخرجوف مف بيوتيـ مبّكرا لموصوؿ الفقيد مشيا عمى األقداـ حتى وا 
 في الموعد المحدّد وىو وقت صالة العشاء .

ويعّدوف التسابيح التي يسّبحونيا  المتوفىكانوا يمشوف ويرّددوف األناشيد طوؿ مسيرتيـ إلى بيت 
 لتكوف ذخيرة يخرجونيا وقت الحاجة .

                                                      
1

ثزبع٠ز   ٚػٚ، ر١ؼٞ ٚال٠خ ْٚ،ڤٕٚا ٚصائغح ثٛجؿجٛغ أوٍٟ ، عِعبْ أعؿمٟ، لغ٠خ رمٛثؿ١ٓ، ثٍض٠خ: ؾٓ اٌّشجغ٠ٓ  -

24/43/1422.  
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قّبعة بيضاء، قميص وسرواؿ أبيض  تصؿ الجماعة التي ترتدي زّييا األبيض األنيؽ المتكّوف مف 
وعمييما عباءة بيضاء إذ كاف الطقس حاّرا، أّما إذا كاف الطقس باردا فيضيفوف عميو برنوًسا أبيض 
 أو بّني لرّد البرد .بعدما تقيـ ىذه الجماعة صالة الِعشاء تتناوؿ الَعشاء وتشرع في ترديد األذكار .

أّما اآلف فيكتفوف بالّسير إلى ، 1ألذكار حتى الفجركاف اإلخواف في الماضي يسيروف لترديد ا 
 غاية منتصؼ الّميؿ أو يزيدوف ساعة عف ذلؾ .

فيما مضى كاف عددىـ يتراوح بيف ستة إلى سبعة رجاؿ أّما اآلف فإّف عددىـ يتراوح بيف األربعيف 
 إلى الستيف رجال .

إذ يكتفوف بما يقّدـ ليـ مف طعاـ وشراب  ،لـ يكف اإلخواف يتمّقوف أي مقابؿ في منطقة البحث 
لكف اإلخواف الذيف  .فيما سبؽ اأثناء السيرة ألف أىؿ الميت يكرمونيـ بطريقة جّد الئقة كما رأين

. أو بعد الذكر في ليمة األربعيف ،يتمقوف أجرة بعد السيرة عمى الميتْمَپة" طمتطمؽ عمييـ تسمية "ا
لفئة األولى ىـ مف عامة الشعب يدخموف في جماعات اآلخروف والفرؽ بيف الفئتيف ىو أّف أفراد ا

فيـ طمبة  2مپة(ػلمف باب اليواية وحب الذكر دوف التخرج مف أي مؤسسة أما الفئة الثانية )ا
الزوايا وىـ مف المرابطيف ونجدىـ في مقامات األولياء بكثرة وال تخمؽ األذكار التي يرددونيا إال في 

اء الطمبة مف طرؼ العائالت الغنية ليكوف مظيرا أخر مف مظاىر بعض المقاطع ويتـ استدع
 إظيار)الترؼ والغناء(. 

أو الغاسمة يقـو بعمميف إذ يكوف  ،أف الغاسؿ االثنوغرافيمف األشياء التي الحظناىا أثناء التحقيؽ  
أو  ،الغاسؿىا أيضا أف اومف األشياء التي الحظن ،ومنشًدا لألذكار الجنائزية ،لألموات غاسال

خوات إف كانت وجماعة األأ ،جماعة اإلخواف إف كاف غاسال بالطبع إلى الغاسمة دائما ينتمي
 غاسمة لكف ليس بالضرورة أف يكوف كؿ أفراد جماعة اإلخواف غاسميف .

تقـو جماعة اإلخواف بإلقاء األشعار التي تحفظيا بمحف شجي يثير القشعريرة في األبداف فنجدىـ  
ييزوف أجسادىـ نحو األماـ وىـ جموس مشكميف حمقة دائرية وال يتوقفوف إال فثر كبير ينشدوف بتأ

                                                      
ؾٓ اٌّشجغ٠ٓ ٔفـُٙ، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌزبع٠ز ٔفـٗ. - 
1  

اٌؼٚا٠ب اٌظ٠ٓ ٠ذفػْٛ األٔبش١ض ٚاٌظوغ اٌض٠ٕٟ ُٚ٘ اٌّزطٛؾ١ٓ ٌٍشضِخ فٟ ِمبِبد األ١ٌٚبء اٌصبٌذ١ٓ.ُ٘ غٍجخ :  مپةػلا -
2  
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ية " وىي سبعوف ألؼ تسبيحة تردد فييا تسبيحة " سبحاف اهلل" عشرة أالؼ مرة ، ذعند قراءة " لف
" الحمد  والمغفرة " أستغفر اهلل " بعدد المرات ذاتيا وكذا الشيادة " ال إلو إال اهلل "  بالعدد نفسو و

هلل" أيضا بالعدد وكذا التكبيرة " اهلل أكبر " بالعدد نفسو كما تردد الصالة عمى محمد أيضا بالعدد 
" ال إلو إال اهلل وأنت الحؽ المبيف محمذ رسوؿ  عينو وختاًما يردد ىذه الجممة المتمثمة في الدعاء:

اشفع  الّمو هلل أنت الحؽ المبيف يا محمد رسوؿبمعنى : " ال إلو إال ا، اهلل أْدْشْفْعْظ ِاْلُموْذْنِبيْف "
 المذنبيف" .

ِاّرثوْح ڤي َأِسيِذي ْرّبي ِسْوَظاْس َأَيا" بعد االنتياء مف قراءة " لفذية " تردد األخوات واإلخواف ما يمي:
ِاْذْيْربِّي ، يْعثْ ْرّبي ُتسوْنفِ  ڤتسي، أَ شْشِپيْحْرّبي ُتسو ڤتسيأَ ، الّْْفالِني َأِفيِذيْس َأْيُفوْس  شيطاف محرـو 

.ْڤَماْسمّْحغاـ ، آِفغاـ َأِمْفِكي ْثْتْظْظ ِاْثِزِيَزاْتس ، أْتْفُذو ْمُكوْؿ َأْمِظيؽْ  بمعنى: الميـ أو صؿ ىذه "، ـْ
الميـ ، الميـ اجعميا مطيرة ونافعة لو، الفدية لروح فالف عمى الجية اليمنى واحـر منيا الشيطاف

 .1أمؾ مف صدرسامحتؾ وعفوت عنؾ مثؿ الحميب الذي رضعتو ، اجعميا تفديو في كؿ مكاف
فاستفسرنا عّما إذا كانوا  ،أف اإلخواف فقط مف يقرؤوف " الفدية " االثنوغرافيالتحقيؽ  أثناء الحظنا 

 ،أّف النساء ال يعرفف :2ىـ فقط المختصوف في ىذا؟ فكاف الجواب مف رئيس جماعة اإلخواف
يفعمف  أجابت بأنيف كفّ  3واإلنشاد لكف لّما سألنا رئيسة جماعة األخوات ،ويكتفيف بغسؿ األموات

فكما نعمـ أف جماعة اإلخواف قد  .ذلؾ في الماضي لكف اآلف توقفف عف فعؿ ذلؾ لقّمة األخوات
بينما األخوات ال يتعديف اإلثنا عشرة إلى األربع عشرة في  ،يصؿ عددىـ األربعيف إلى الستيف

 أغمب األحياف .
واإلنشاد  ،اؿ أف الفدية ىي أساس الطقس الجنائزي ألنيا الوحيدة التي تصؿ الميت أما الذكريق

 .4فيو لألحياء كي يتعظوا ويتخمقوا بأحسف األخالؽ

                                                      
 .01/03/2010ثزبع٠ز  ٔفـٗ، فغدبد ط٘ج١خ، اٌّىبْ: ؾٓ اٌّشجغح  -

1  
.ٔفـٗ اٌزبع٠ز ٔفـٗ، اٌّىبْ ٔفـٗ، اٌّشجغ ؾٓ - 
2  
 .ٔفـٗ اٌزبع٠ز  ٔفـٗ، فغدبد ط٘ج١خ، اٌّىبْ: ؾٓ اٌّشجغح - 
3  

 ٔفـٗ. اٌزبع٠ز ٔفـٗ، اٌّىبْ ٔفـٗ، ؾٓ اٌّشجغ -
4  
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والطريقة التي أخبرتنا بيا رئيسة جماعة  ،لّما قارننا الطريقة المعيودة لقراءة الفدية مف طرؼ الرجاؿ
أي بنفس الطريقة مّما يدؿ أف الرجاؿ يحبوف إقصاء النساء مف  ،األخوات وجدناىما متطابقتاف

 األدوار التي تجعميف يتخذف موقًعا مرموًقا بيف فئات المجتمع.
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تعددت المفاىيم التي قدمت لمصطمح الثقافة، إذ حاول كثير من عمماء االجتماع وعمماء    
و ليس باألمر إاّل أنيم يّصرحون أنّ  ،األنتروبولوجيا الوصول إلى تعريف كامل شامل ليذا المصطمح

بأكثر من مائة  9191اليسير ليذا نجد مؤلفاتيم تزخر بتعريفات مختمفة، إذ حصرىا كروبرو عام 
وقبل أن نقدم أىم التعريفات التي قدميا ىؤالء يجدر بنا تحديد مفيوميا الذي جاء  .وخمسين تعريفا

والتي تعني صار حذقا فطنا،  ،في المعاجم العربية. حيث نجد أّنيا أتت من األصل المغوي )ثقف(
والفنون  ،فوعّممو ثم نحتت كممة ثقافة وقصد بيا " العموم، والمعار  ،وىذبو ،وثقف اإلنسان أدبو

من ىذا التعريف أن الكتابات األنتروبولوجية تستعمل الكممة نستخمص  .التي يطمب الحذق فييا "
بمعنى أوسع بحيث يشمل كل مل يصدر عن اإلنسان من قول، أو فعل، أو فكر وكذلك كل ما 

 .1اكتسبو من عادات وتقاليد وأساليب لمسموك

إلى أن الثقافة تشتمل عمى: العادات، والمعمومات،   Gustav Clemmستاف كميم و ڤيذىب   
ولعّل أقدم .2والفن ،والعمم ،والدين ،والحرب ،والميارات، والحياة المنزلية، والعامة في أوقات السمم

الذي قدمو في   Tylorالتعريفات لمثقافة وأكثرىا ذيوًعا، وانتشاًرا وشمواًل تعريف: سير إدوارد تايمور 
أواخر القرن التاسع عشر في كتابو عن "الثقافة البدائية" يذىب فيو إلى أن الثقافة: "ىي ذلك الكّل 

وأي قدرات  ،واألخالق، والقانون والعادات ،والفن ،المرّكب الذي يشتمل عمى المعرفة، والمعتقدات
ي تالحياة ال ةافة إذن طريقفالثق .3مع "تأخرى أو عادات يكتسبيا اإلنسان بصفتو عضوا في مج

مع ما أو جماعات ما داخل تيشترك فييا أعضاء المجتمع، وىي األسموب الذي ينتيجو أعضاء مج
تشمل بيذا كل مستويات اإلبداع  في الفكر اإلنساني و كل االحتفاالت الدينية، أو ف ،المجتمع

ولعّل السبب الرئيسي في افتتاح ىذا  ،الخ...العائمية وكل التقاليد المتعمقة بالزواج، أو الوفاة 
الحاجات التي تمبييا الثقافة  الوصول إلىمن بحثنا بتحديد مفيوم الثقافة ىو محاولة الفصل 

والمعتقدات دون إىماِل لجانب  ،ثريةوالنّ  ،المحمية، والتي ركزنا فييا أواًل عمى اإلبداعات الشعرية
 عبي في حياتو. شّ ة التي مارسيا اإلنسان الالممارسات الطقوسيّ 

                                                      
.54،و 8002ٌٕظؽ: فاؼٚق أزّع ِصطفى : األٔرؽٚتٌٛٛخٍا اٌثمافٍح، ظاؼ اٌّؼؽفح اٌداِؼٍح، اٌما٘ؽج، ِصؽ، -

1  
.351اٌكاتك ٔفكٗ، وٌٕظؽ: إٌىٗ ٌ٘ٛرىؽأف، اٌّؽخغ  -

2  
ٌٕظؽ: اٌّؽخغ ٔفكٗ، اٌصفسح ٔفكٙا.   -

3  
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  تقوم الفكرة المركزية لموظيفة عمى أن الثقافة تحقق حاجات لألفراد. وفي تحميل مالينوفسكي      
إن الثقافة تنمو من حاجات إنسانية ثالثة: أساسية، مشتقة، ومتكاممة وتعد ىذه األخيرة حاجة 
اإلنسان لألمن السيكولوجي، التوافق االجتماعي، وكل األشياء التي يتعمق بأنساق المعرفة في 

 .الخالحياة، القانون، الدين، الفن، السحر...
ية لمثقافة" أن يثبت أّن كل الثقافات بصرف النظر عن حاول مالينوفسكي في كتابو "نظرية عمم    

تنوعيا في الشكل تقوم بوظيفة إشباع البواعث النفسية ألنو ال يمكن تحديد وظائف الثقافة خارج 
عمى إشباع  سنركز أيضافإّننا ألن الثقافة ىي ما يفعمو المجتمع وما يفكر فيو و  ،نطاق المجتمع

 الحاجات اجتماعًيا. 
فكان أىم شكل تعبيري يقوم  ،الشعر الشعبي مكانة مرموقة في حياة اإلنسان منذ األزلاحتل     

ورغم التطور التكنولوجي الذي وصمنا  ،والتنفيس عن مخاوفو حيًنا آخر ،بو بالترفيو عن نفسو حيًنا
عبية يحافظون عمى الثقافة الش نزالو يإليو إاّل أنو ليزال يحتل الصدارة في حياة المسنين الذين ال

ولما كان ، ذلك وبصماتيم الشخصية كمما أرادوا ،باعثين فييا لمساتيم ،التي تناقموىا جياًل بعد جيل
وأخافت ىذا اإلنسان عمل عمى صّب ىذا الخوف في قوالب  ،الموت من األمور التي شغمت

دة عممنا شعرية مثيرة عمى أنغام حزينة منبثقة من فؤاده ليحرك بيا كوامن النفوس منتًجا بيذا ما
 أو أذكار أىل اآلخرة. ،المسمى: محميا بأْذكار ناث َلخارث

 ،ظمت ىذه المادة الثقافية صامدة رغم المراحل التاريخية العصيبة التي مرت بأرضنا الحبيبة     
وما بقاء ىذه الثقافة التقميدية حية في مجتمعنا إاّل لتحقيقيا  ،حيث ترسخت في ذواكر حاممييا

وسنحاول من خالل ىذا الجزء من البحث أن نحدد الوظائف المختمفة التي تؤدييا  حاجات إنسانية،
  ىذه المادة الثقافية.

 الوظيفة الثقافية: - 1
، وكأّنيا تسير بدافع الفطرة إلى السعي بشتى الطرق الثقافات اإلنسانية منذ فجر التاريخ درجت   

والوسائل نحو المحافظة عمى تمّيز الذات، واليوية مّما يجعميا تكسب خصوصية تسموبيا عن 
 سائر الثقافات. سنركز في ىذا العنصر عمى أىّم مقّومات اليوّية.
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 المحافظة عمى التقاليد: 
لمثّقافة وقد أسيم في الحفاظ عمى ارثو التراثي ماديا كان، أو إّن اإلنسان باعتباره كائنا حامال       
وأكبر مثال ما جمعناه أثناء التحقيق اإلثنوغرافي، وما الحظناه من حرص أناس المنطقة  معنويا

رجاال كانوا أو نساًء عمى تمقين األجيال الشابة ما ورثوه عن آبائيم، وأجدادىم حيث نجد النساء 
ائنيّن حفظ القصائد الشعرية، واالنتباه إلى طريقة تأدية الطقوس الممارسة المسّنات يطمبن من كن

، وارثيّن في الحياة اليومية، أو المناسبات العائمية، والدورية وكّل ىذا لضمان عدم اندثار ثقافتينّ 
    الثمين الذي ال يممكن أغمى، وال أنفس منو .

اإلثنوغرافي " إَلَقَر َأَثْرَوا أتْسرحْم إْثَجّديْث سوى َأْينِّي قالت إحدى الجّدات أثناء تحقيقنا      
ْن ثََنْصِمِثيْس ". ڤنكركاْن إ ْنْپْعْمي ذارَّاْو ِإُذوَراْر ْنَجْرْجْر، َأَثْرَوا ْذِييْر و ْنُگْلْجَناس ْبّمي  ْرْڤْنْن يسپاآْكِندْ 

أجدادكم(، فيذا ما يمّيزكم بأّنكم أبناء جبال )ما تركو  1يا أبنائي ال يجب أن تتركوا أصمكم بمعنى :"
 .2جرجرة. واعمموا يا أبنائي بأّن أنذل الناس من يتبّرأ من أصمو"

اإلتيان بثقافات أجنبية مقابل التخّمي أو طمس الثقافات المحّمية ماىو إاّل  انطالقا من ىنا نفيم أنّ 
ين والمسّنات، وتشّبو الّنساء أولئك خسة ونذالة من قبل أي فرد من ىذا المجتمع حسب رأي المسنّ 

 الذين يذىبون إلى البمدان األجنبّية، ويعودون بأوجو جديدة بالذي تخّمى عن عرضو وشرفو.
 أنيظن سْوذم يغالد نبرا أرثمورا يروح َأَرثَافظ كان وين أيِّْمي ثزريظ" تواصل المخبرة كالميا قائمة: 

 يقصد الذي أّن، بنيتي اعممي:"  بمعنى" .نيف ُأرنسعي أوين سوى أراتشبيظ أغور أوالش ِونا
 4.الشرف" بعديم سوى شبييا يكون ال 3جديد بوجو ويعود الغربية البمدان

 الحفاظ يجب التي واألشياء والتقاليد والعادات، القيم، من األجداد تركو بما التمسك فإن ىنا من 
 ليويتو، رمز الفرد، شخصية من جزء: بعضيا انتقينا التي  االستشيادات من وانطالًقا ألنيا عمييا

 جنائزنا في الصدارة تحتل مازلت التي التقاليد أىم ومن.  اليوية بضياع سماح بضياعيا والّسماح
 المرفق الكسكس فييا يقدم وليمة فيو تقام الذي االحتفال ىذا. الدفن بعد األربعين باليوم االحتفال

                                                      
ُّ اٌؼاظاخ ٚاٌرماٌٍع، ٚاٌرؽاز اٌّاظي ٚاٌّّلِاّظي. - ًّ ِا ٌض اٌّؽاظ ٕ٘ا و

1  
.3/1/8033قٕح(، لؽٌح ضهاتٕح، تٍعٌح ٚظائؽج ٚالْٕٛ، ٚالٌح ذٍؿي ٚؾٚ، تراؼٌص33ػٓ اٌّطثؽج:  وٍرِٛح تٓ ػًٍ ) -

2  
ؽ اٌٛخٗ ٚإّّٔا ذغٍّؽ ٚخٙاخ إٌظؽ ٚ اٌرفىٍؽ ضاصح زٍٓ ٌرؼٍّك األِؽ تئؼز أخعاظٖ اٌثمافً.الٌمصع ٕ٘ا ذغٍّ  -

3  
ػٓ اٌّطثؽج ٔفكٙا، اٌّىاْ ٔفكٗ ، اٌراؼٌص ٔفكٗ. -

4  
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 المؤسسة ىذه اإلخوان، جماعة تترأسيا التي السيرة في الحموة األطعمة مختمف تقديم مع بالمحم
 في تتمثل وذكية لبقة، بطريقة السامية الدينية باألخالق التحمي عمى الّناس تحث التي الدينية

 الطاعة عمى الناس تحث كما واآلخرة بالموت المتعمقة والحكايات والخطب، الجنائزية، القصائد
 ( .الجنة) األبدية النعيم بحياة لمظفر اهلل لدين
 إقامة إلى الّرسمي اإلسالمي التيار متزعمي سعي ىو البحث مجتمع عمى جدّ  الذي األمر إن    

 يراىا والتي اإلسالمي الدين إلى بصمة تمت ال التي والطقوس التقاليد، ممارسة دون جنائز
. بيا االحتفاظ عمى الشعبية الفئة ىذه فتصر اإلسالمي الدين من يتجزأ ال جزًءا وُمؤدوىا ممارسوىا
 في شيخ مات. األمر بيذا مباشرة عالقة ليا اإلثنوغرافي التحقيق أثناء وقعت حادثة ونستحضر

 أبناؤه فكبر سنة األربعين يقارب ما المدينة في حياتو نصف عاش وقد ،"بوادة احديقاون" قرية
 الدينية، المناسبات في القرية إلى يأتون كانوا لكنيم ىناك أيضا واشتغموا ودرسوا، ىناك،

 مع طيبة عالقة ربطتيم. األحيان بعض في األسبوع نياية عطمة لقضاء وأيضا واالحتفاالت،
 منعوا لّما والدىم وفاة يوم الجميع فوجئ لكن القرية تمك في يسكنون الذين واألقارب الجيران،
 القرآن في واردة وغير جائزة، غير األشياء ىذه إن بقوليم اإلنشاد من لألذكار المنشدات السيدات
 أنيم يصّرحون سمعوىم لّما القرية تمك أفراد بين التوتر حدة وتضخمت القمق، أجواء فعمت الكريم
 .وبدعة كفر ىذا ألن األربعين وليمة يقيموا لن أيضا

 لكنيم المجتمع، عمييا انبنى التي األصول عمى تمردوا قد بأنيم األبناء يقنع أن الجميع حاول     
 أن األمر في والمثير الجنازة، مراسيم إتمام قبل الناس أكثر انسحاب إلى أدى ما وىذا فوضى خمقوا
 مبّرًرا روحو عمى أربعين وليمة أقام الشيخ ذلك وفاة عمى يوم األربعين وصول وبعد الجيران، أحد
 الصدقات وتقديم الفدية، من حرموه ألنيم القبر في لمتعذيب والدىم سيعرضون الشيخ أوالد بأن فعمو
 ىذا لو يقدموا أن بمدتو أىل واجب من فإن عرفو من كلّ  مع طيبا شيًخا كان أنو وبما روحو، عمى

 التنشئة في الخمل إلى المنطقة أىل يقول كما عائد الجنازة تمك في حدث الذي والخمل. المعروف
                         .االجتماعية
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 الوظيفة الدينّية: -2
ممتًدا  االجتماعيةوحياتو  ،لعب الدين دوًرا ىاًما في حياة البشر منذ األزل حيث شغل تفكيره    

وفريزر الذي  ،وقد اىتم الكثير من العمماء بدراسة الدين أمثال تايمور ،إلى كل األنشطة الحياتية
البشرية وعمل اإلنسان عمى التقرب اإليمان بوجود قوى عميا توجو الحياة " :يرى بأن الدين ىو

 .1"إلييا
إن الدين من أىم األنساق االجتماعية المؤثرة في ثقافة اإلنسان وعميو فإننا سنحاول في ىذا     

وكيف يؤدي ىذا  ،العنصر من البحث أن نبين تجمي الجانب الديني في النتاج الثقافي الشعبي
والمبادئ التي سّنيا  ،عي من خالل مختمف األسساإلرث الثقافي وظيفة دينية في الوسط االجتما

في ىذا الوسط من األمور التي تساىم في  ولعل ضرورة معرفة طبيعة القوة العميا ،الوسط الشعبي
 سير الفيم لممجموعة الشعرية التي سنتناوليا.تي
أّن ىذا يمنحو إّن وحدانية اهلل في الدين اإلسالمي وموقف الفرد من ىذا الدين يسوق بنا لمقول    

ومخاوفو خاصة تمك المجيولة في الحياة  ،ويساعده في التغمب عمى مشاكمو ،الشعور بالطمأنينة
في المقاطع  ما سنراه وىذا ،كما يساعده عمى التكيف أثناء األزمات التي تمر بو كحادثة الوفاة

 اآلتية: وقد نظمناىا تحت العناوين .الشعرية التي انتقيناىا من األذكار الجنائزية
 :إليمان بالقضاء والقدراأ( 
الحظنا  ،التحقيق االثنوغرافي إجراءجمعنا ىذه المدونة الشعرية أثناء حضورنا لعدة جنائز خالل   

أنو مبني عمى أحد أركان  ارتأيناأداءىا في السيرات الدينية حول جسد المتوفى وقد انتقينا ما 
العقيدة أال وىو اإليمان بالقضاء والرضاء بو حيث أن مجتمع البحث غني بالقصائد التي تكون 

 ،ما عرفت بو  من قوة صبربيا لِ  ومعروفة بتعمق األجيال ،فييا الشخصيات البطمة إيجابية
أو انتصار عمى الباطل بعد اجتياز مراحل جّد صعبة عن  إعجازية،وعزيمة، أو مواقف بطولية 

والثقة بالخالق مثل سيدنا يوسف عميو السالم الذي ُرمي من ِقبل إخوتو  ،طريق التحمي باإليمان
خبار  ،لبئر عميق لكن قدره ىو الذي جعل إخوتو  ،والدىم بأن الذئب قد التيم جسمو الصغير ىموا 

 و ألن اهلل أراد لو ذلك.غويبمغ ما بم ،إلى مصر ساقيقومون بيذا الفعل الدنيء ليٌ 
                                                      

.382إٌى381خٍّف فؽٌؿؼ: اٌّؽخغ اٌكاتك ٔفكٗ، و -
1  
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ورود مثل ىذه الحادثة في قصائد أشعارنا الشفوية ليس لسبب سرد القصص النبوي لكن إّن    
ولكي ُيَغذوا الجانب الروحي  ،لجعل األفراد يؤمنون بأن القدر مقدر من عند اهلل يوم الميالد

 بيات:لممستمعين في الشعور بعمق اإليمان تقول األ
 ْرْن َوْثَماْس َغااْلِپيْر  الميم اجعمنا مثل يوسف رماه اخوتو إلى البئرْڤْرِبي ْجْعاَلْغ َأْمُيوْسْف ِايظْ 

 سبقت إلى حفظو المالئكة وسيدنا جبريل       زاْوْرْنَتاْس اْلُموُلوَكاْث َيْرَنَياْس ْسْذَنا ْجْبِريلْ 
 أرزق المرحومة الجنة                      ْرْزَقاْس اْلْجْنْث ِاْثَنْرُحوْمثْ 

 1ْزْن َأْمْثاَلِويْن                            والسابقين من الرجال والنساءْڤاَأِميْر 
إن إيراد ىذه الحادثة التي جرت لسيدنا يوسف عميو السالم في ىذه األبيات لم يكن ىباًء ألن   

بعد اصطدامو بجدران البئر، أو أحد الحجارة المتواجدة  رمي الغالم في البئر يؤدي حتًما إلى وفاتو
  إذن الموتف  ،أو االختناق في الماء بعد الغرق لكن اهلل سبحانو قد قدر لو من ينقذه ،في قاع البئر

نما من تقرير الخالق  .ليس من تقرير اإلنسان وا 
متناقمة شفوًيا منذ  إن صياغة ىذه الحادثة المعروفة منذ آلف السنين عمى شكل أبيات شعرية  
إليمان بالقدر عبر عرض لالقناعة الدينية  ليس سوى لتعزيزر الذواكر الشعبية عبن ين وسنيسن

ً   لَايَ  ﴿وقد جاءت بالتفصيل في كتاب اهلل عز وجل ،قصص معروفة منذ األزل ُْ  لَآئِـ ُْٕٙ ـ  ذَْمـرٍُُٛا الَ  ِِّ

ٌْـمُُٖٛ  ٌُُٛقفَ  أَ ٌُْدةِّ  َغٍَاتَاخِ  فًِ َٚ  .2 ﴾ا
ومدح وحب الرسول  اهللوتمجيد  ،إن تدين الفئة الشعبية بالدين اإلسالمي يؤدي حتما إلى توحيد  

ويتجمى ىذا في أغمب القصائد الجنائزية حيث ال تكاد تخمو كل قصيدة من عبارات  (ص)محمد 
، أو الصالة عمى محمد خير خمق اهلل ،أو تكرار لفظ الجاللة " اهلل اهلل " ،التوحيد " ال إلو إال اهلل "

بأن الموت سيكون لكافة المخموقات والبقاء لذي الجالل  التّام اإلقرار في المقطوعة اآلتية يتجمىو 
 :واإلكرام ال غير

 اهلل إالإلو  اهلل  ال إالِالو  ال    ِالو ِااَل اهلل                       ِالو ِااَل اهلل  ال ال
 الِالو ِااَل اهلل  محمد رسول اهلل      ُمْحْمْذ َرُسوْل اهلل                    الِالو ِااَل اهلل

                                                      
ٔح األغواؼ1ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " -  ّٚ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح. " ِٓ ِع

1  
(.33اٌمؽآْ اٌىؽٌُ: قٛؼج ٌٛقف اٌَح ) -

2  
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 اهلل  كمنا سنموت وهلل البقاء إاللو إ ال    ِري اهلل               يْڤالِالو ِااَل اهلل  َأْنْمُث آْك َأدْ 

ُسوْل َأُيوْشِپيْح نالْمُپوْس      1صمي عميك أييا النبّي ذو الممبس الطاىرأ     َأْذْصِميْغ َأْنِپي ْفاَلْگ الرّْ
ر عمى إن المتمعن في ىذه المقطوعة سيالحظ حتًما اإليمان التام لمنتجيا بأن الموت أمر مقدّ     

ومعرضة لمفناء إاّل الخالق عّز وجل الذي يتفرد بالخمود  ،وأن كل نفس ذائقة الموت ،كافة البشر
 .وديمومة البقاء

إّن .يكفون عن اإلساءة لبعضيم البعض ىو جعميم تذكير السامعين بيذه الحقيقة اليدف من نإ   
واإليمان التام بأن الموت حقيقة مقدرة عمى الكل منذ  ،اإلقرار بالفناء واالقتناع بزوال كل الكائنات

نما تكرر في عدة قصائد حيث تقول األبيات التالية:  األزل لم يأت ذكره فقط في قصيدة واحدة وا 
ْپْح َأاَلِمي ْذالطُّْيوْر آَ    أصمي عميك أييا النبّي من الصبح إلى الظير   ْذْصِميْغ الْنِپي ْفالَّْگ ِذالصّْ

ْپْح َأاَلِمي ْذالطُّْيوْر   أصمي عميك أييا النبّي من الصبح إلى الظير  َآْذْصِميْغ الْنِپي ْفالَّْگ ِذالصّْ
  

 ىا نحن نكثر الكالم عن الدنيا وىي فانية   ْنْتسْكِثيْر ْلْيُذوْر      َآْگَرا ْدْيْخْمْق ْذاْلفاِني َياْرَنا 
 ىا نحن نكثر الكالم عن الدنيا وىي فانية َآْگَرا ْدْيْخْمْق ْذاْلفاِني َياْرَنا ْنْتسْكِثيْر ْلْيُذوْر 

 
 الموتأمحمد أنسني حين يحّل    َآُمْحْمْذ َواْنِسي َآسّْْن ِمي ْدْرَزا ْمْمْغُروْر         
 2أمحمد أنسني حين يحّل الموت   َآُمْحْمْذ َواْنِسي َآسّْْن ِمي ْدْرَزا ْمْمْغُروْر         

 
وىذا ما ال تكف الذاكرة  ،فناء ىو الحقيقة المقررة عمى كل ما خمق عمى ىذه المعمورةالإن    

وأن الدنّيا دار أولى زائمة أو  ،الشعبية عن ترديده حيث تؤكد بأن الخمود سراب ال يمكن بالغو
أو دار الخمود فالتذكير بحتمية الفناء أمر يصر عميو  ،مؤقتة في انتظار االنتقال لدار اآلخرة

                                                      
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح ٔفكٙا. 4ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ "   - ّٚ " ِٓ ِع

1  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح6ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ ٔفكٙا.   " ِٓ ِع
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 ياالمنشدون ليذه األشعار ليتعظ الحاضر ويفكر فيما ينتظره )الزوال والفناء(. وتتكرر الفكرة نفس
 .1في عدة قصائد أخرى

 الخضوع ألمر الّمه: -ب
بين  وخضوع ،وتقدير ،إن اإليمان بالقضاء والقدر ينتج الثقة بمشيئة الخالق فتنشأ عالقة احترام   

 يتذكر اإلنسان"...  وقد عبر فرويد في كتابو "مستقبل وىم" عن ىذه العالقة قائال: العبد وخالقو،
يتذكر ويعود إلى تجربة مّر بيا وىو  حين يواجو قوى خطرة ال سبيل إلى السيطرة عمييا، أو فيميا

طفل حينما كان يشعر أّن أبا يحميو، أباه الذي يعتقد أّنو أوتي حكمة عالية وىو يستطيع أن يكسب 
 ، انطالقا من ىذا القول الذي يشّبو فيو فرويد2"...حّب أبيو وحمايتو بإطاعة أوامره، وتجّنب نواىيو

 ،المحتاج إلى الشعور باألمان التي تنتج عن الرضوخالصغير  البنوحماية الّمو بحماية األب 
عرية شالمخيال الشعبي من نصوص  ما نسجو ميقدوطاعة األوامر وتجّنب النواىي سنحاول ت

ل الذي ولعل المثال األوّ  ،خضوع مجتمع الدراسة منذ الِقدم ألمر اهلل عّز وجل فييا ظيريجنائزية 
والقدر مع ذلك الشعور الحزين المعّبر عن  ،بين كل من اإليمان بالقضاء نورده يقّدم إتحاًدا

 والرضوخ ألمر المولى: ،االستسالم
 أينما ذىبت سأصمي اهلل اهلل  و آلّمو                       َأْنِسي ِإكِّيْغ َأَذْذْصمِّيْغ آه آلمّ 

 إلى أن ينخر عودي   ِسَوى مَا ْيُذوْپ ْوْگُسومِيْو                             
 
ْق ْلْحَپاْپ آه آلّمو    الموت يفرق بين األحباب اهلل اهلل  آلّمو                   اْلُموتْس اَلْثَفرّْ
 سامحت كل من رأتيم عيناي   يْو                            ْسْمَحْغ ِإْگَرا ْزَراْنْت َواْلنِ  
 3اهلل اهلل سنموت كمنا وهلل البقاء                 اّلمو          يرْيْڤالّمو آلّمو َأْنْمُثوْك آدْ  

  
ن العالقة افتتاح ىذه القصيدة بعرض الحب الذي يكنو ىذا المجتمع لرسولو الكريم يبيّ  إنّ     

 ونبييم الذي يتمسكون بو لنيل الشفاعة في آخرتيم. إنّ  ،المتينة التي تربط ىذه الجماعة بخالقيم
                                                      

ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح اٌؽخاٌٍح.1ذىّؽؼخ ٘ػٖ اٌفىؽج فً  اٌمصٍعج ؼلُ ) - ّٚ ( ِٓ ِع
1  
.36، و8001ٌٕظؽ: إؼٌه فؽَٚ: اٌعٌٓ ٚاٌرسًٍٍ إٌفكً، ذؽخّح: فؤاظ واًِ، ِىرثح غؽٌة، اٌما٘ؽج، ِصؽ،  -

2  
ح إٌكائٍح." ِٓ ِعٚٔح األنؼاؼ اٌدٕائؿ38ٌٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح. أٔظؽ: اٌمصٍعج ؼلُ" - 
3  
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 ر عنوبِّ عُ  سالم قدبكحتمية طبيعية يجتاز بيا كل كائن حي لممرور إلى العالم اآلخر تقبل الموت 
، فيفترق األب عن والمقربين ،الموت يؤدي إلى التفرقة بين المحبين ا أنّ موىدوء يبين فيي ،بمنطق
ليذه النصوص في الجنائز يصّرحون بأن  يندالزوج عن زوجتو ...إلخ. نالحظ أن المردّ ولده، و 

من وقعت  الموت منتظر كل حي فيتخمّون عن البغض والكراىية، ويعمنون أنيم قد سامحوا كل
أعينيم عميو ألن طمب السماح من قبل المحتضرين أمر يمحون عميو ليجتازوا لعالميم الجديد 

ه األشعار ذات ذنا القول أّن ىويمكن بسالم مخمفين وراءىم كل ما يسئ إلى رحمتيم أو يعيقيا
حاجة ىذا المشرف عمى و النقاء والصفاء والطيارة من أوصاف أىل الجنة،  نّ إ. ئف تطييريةاوظ

 الموت إلى األمان الروحي أمر ضروري لالجتياز بسالم لحياتو الثانية .
كأن يتعرض لحادث مميت غير  ،قد يأتيو فجأة دون مرض مسبق بأّن الموت الفرد إقناع إن    

سط في الو  تحّققومن األمور التي تريد ىذه الجماعة أن  ، أو لسكتة قمبّيةانموضوع في الحسب
 ويمطخ صفاء فؤادىم. ،عمى ما يشّوه قموبيم يضفتق األفراد بين تسامحال لتزرع االجتماعي

يمي مقطوعة  كثيرة ىي النصوص التي جاءت في نفس مضمار العنوان الذي أوردناه أعاله وفيما 
 :أّميا و في غاية الجمال تصور حواًرا بين ابنة 

 اْس ْأْذْيمَّاْغ ِإْدِيسَّاْوْلنْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرْث ِيبّ ِسْثُمْقْپْعدَّاْغْد 
 وْثنْ ِيْڤُمإْنْک ْغ َماَشا َأاَل ووووووووووووووووووووو ُأوْرتْسرُ ْر ْصْپَأْيمِّي 
 ْذَوْثَماْثن پْلْحَپا رْڤْرْث ْثتشُّوْر ْثُمْقْپُأفِيْغ 

  بمعنى:
 مررت بالمقبرة يوًما فنادتني أمي

 اةالمتوفلست الوحيدة  ،تبكي بنيتي صبًرا ال 
 1فقد وجدت المقبرة عامرة باألحباب و اإلخوان 

فبعد االشتياق الذي لم يعرف الحدود لألّم  ،ل بداخمواما ج قالشعبي قد حقّ  اإلنسان خيالإن     
والحزن الكبير الذي كانت تشعر بو، مّرت يوما بالمقبرة فسمعت  ،التي لم تشبع منيا ىذه االبنة

ألّن ىذا أمر قد حصل  تقّبل رحيمياو  ،صوتا مناديا ليا فإذا بو صوت أمّيا التي طمبت منيا الصبر
                                                      

ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح . 1ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ " ِٓ ِع
1  
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خوانياقبأنيا قد الت فتخبرىا ،لمكثيرين مى ىذه االبنة أن تطمئن عمى حال أميا ع، و ت بأحبابيا وا 
الغرض من ىذا الحوار ىو جعل األبناء الذين يفقدون أمياتيم يكفون عن البكاء  . إنّ بخير ألّنيا

ضا بقضاء اهلل في أخذ أمانتو، يجعل واالستسالم ليذا األمر مع الر  ،ألن كثرتو تسبب القمق لمميت
جعل صاحبو ينال قربا من الصبر عمى ىذا األلم سيإّن  .األحياء يواصمون حياتيم رغم ألم الفراق

 وىذا ما نراه في ىذين البيتين: ،حمايتو ولطفوالّمو فيحظى ب
ّبِي           پحپيآَىا اّلمو آ لّمو  َأْنِوي ذَ    من ىو حبيب اهللآىا اهلل آ اهلل       الرّْ
 1آىا اهلل آ اهلل من أصبتو محنة و صبر             رْيْصَپآَىا اّلمو آ لّمو  ِويْن ُثوْغ اْلْمْحَنا  

د من تمرّ ف ،والمطف من اهلل ،الصبر من األشياء التي عمى الحي أن يتحمى بيا لنيل الرحّمةإّن     
ويعذب في حال  ،ويقال إن الميت قد يكرم إذا صبر أىمو عميو و،عمى قضاء اهلل لن ينال إاّل غضب

  .العكس
ف وراءه خمّ  ألّنويقدم لنا المخيال الشعبي حكاية خرافية تبين عدم ارتياح ميت في حياتو الثانية     

 ذي جناحين يأتي أحد أقاربو في المنام عمى شكل إنسانف ،أىال لم ينقطعوا عن بكائو قرابة شير
ولم  ،والصبر عمى فراقو ألن دموعيم قد بمّمت جناحيو ،عن بكائو طالبا إياه أن يتوسل أىمو الكفّ 

لو نفذوا وصيتو ألن ذلك  ،ويخبرىم بأنو سيكون بألف خير ،يتمكن من التحميق في عالمو الثاني
 وينتقمون بكل حرية. ،ويمتحق بأصحابو الذين يمرحون ،سيجعمو يحمق

والقصائد من األمور التي جعمت ىذه الفئة  الحكايات،حث إلى ىذا النوع من إّن حاجة مجتمع الب
األجيال الناشئة لتخفف من حزن  وترسيخيا في ذواكر ،الشعبية تحافظ عمييا وتسعى لتعميميا

 المتضررين بفقدان األحبة.
 التذكير بالجّنة والّنار)الّدار اآلخرة(: -ج
وىاىي  ،ابرغالزمن ال ذالتي شغمت العديد من شعوب العالم من إن ثنائية الجنة والّنار من األمور   

تحتل صدارة مادة بحثنا حيث تقدم النصوص التي بين أيدينا صورة واضحة المعالم عن الجانب 
 ،تقدم جزًء من االعتبارات األخالقية حول الحياةفت ىذه المادة الثقافية جنتأالعقائدي لمفئة التي 

 والموت واآلخرة.
                                                      

ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح.  2ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " -  ّٚ " ِٓ ِع
1  
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 الترغيب في فعل الخير لدخول الجّنة: -1ج
وآخر سمبي يجعل الميت  ،تحتوي الحياة األخرى عمى جانبين منعكسين تماًما جانب ايجابي   

أو شقًيا فإن قام بكل ما ىو ايجابي في الحياة الدنيا فإنو يتوج في آخرتو   ،يواصل حياتو سعيًدا
ن كانت تصرفاتو في حياتو األولى كميا سمبية فإنو  إأّما  ،بالنعيم ويدخل الجنة (حياتو الثانية)

محترًقا في نارىا.وفيما يمي بعض األبيات  يظلّ ف ،يدخل جينم و سيعاقب بالشقاء في حياتو الثانية
 التي تتحدث عن الترغيب في الجنة: 

اْم ِذْلْمْمِكيْس     من أراد دخول الجنة فميبني بيتا    ِوْپَغاْن اْلْجْنْث َأتْسْيْگْشْم َأْذْيْپُنو َأخَّ
ْل َأِذْذكّْْر َيْرُنوْغ َأْذْيطّْْف ِإِميْس                ليصمي ويذكر ويمسك لسانو     َأِذژَّ

 1يوم الحساب سيجد النبّي رفيًقا  َذْرِفقِيْس      لّنپي َأْذَياْف ا پوْم اْلِحَساُڤِنيتْس أْ ثڤ
 ،شروط أساسية أّوليا عدم االستيالء عمى أمالك اآلخرينإن دخول الجنة محتاج إلى توفير    

ويكثر من  ،يواالكتفاء بالجزء القميل الذي يممكو المرء ليعتكف في ىذا الممك عمى عبادة اهلل فيصم
ألن أذى المسان سيئ العواقب مثل الفتنة التي  ،ذكر اهلل مع عدم القدوم عمى إيذاء الناس بالمسان

 ىويمتثل ليذه الشروط  يتّوج بو من الذي اءجز إّن الد تؤدي إلسالة الدماء. تنتجيا النميمة التي ق
 يوم الحساب ليكون شفيًعا لو. )ص( مصاحبة المصطفى 

لخ ىي التي ولدت  امن ىنا نقول إن ىذه االلتزامات الدينية من صالة وذكر وحفظ لسان ... 
  ومنيا:الكثير من االعتقادات التي تدور حول الثواب والعقاب 

 اهلل اهلل   الِذكر جبل النور   َآَىا اهلل َآ اهلل   الْتسْذِكيْر َذْذَراْر نالُنوْر      
 اهلل اهلل   من اعتاد عميو فمن يصبر عمى تركو              رْيْصپِّرِ أَآَىا اهلل َآ اهلل   ِويْثنُّوْمْن 

 
 في أعماق ذكره وصاهلل اهلل  الذاكر يغ     وْر    ْمْپُحْيتْسُعّمو  سَپاپِيَآَىا اهلل َآ اهلل   

  اآلخرةَآَىا اهلل َآ اهلل   ِإَلْخْرْث ِإُيومي ِاْحبّْْر           اهلل اهلل  يتأمل ويييئ 
   

 اهلل اهلل   يوم الحساب    ْپ      وْم اْلِحَساُڤأْ  سَثْڤِنيْتَآَىا اهلل َآ اهلل   
                                                      

ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح ٔفكٙا. 6" ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ - ّٚ " ِٓ ِع
1  
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 1اهلل اهلل   سنسكن القصور في الجنة   َأْرْنْزْذْغ ْلْقَصْر       َآَىا اهلل َآ اهلل   ِإْلْجنّْْث 
أكثر  اوتعكس ىذه النصوص التصور بإمكانية الفوز بقصور فخمة حين يدخمون الجنة إذ     

الزاد ليوم الميعاد فيظفر حينيا بالقصور  ةواألخير تييئ ،لوكان ىمو األوّ  ،العبد من الّذكر
والمداومة عمى أدائيا  ،الفرائض كميا إقامة كما أن ،والحياة الرغيدة في ىذه الحياة الخالدة ،العظيمة

وتجعمو ميزوًما وىذا ما تبينو ىذه  ،كما نّص الدين الحنيف عمييا من األمور التي تخيب الشيطان
 المقطوعة :

 آ لّمو   يا قمبي داوم عمى الصالة آَىا اّلمو آ لّمو   َأُيوِليْو ْعْبْذ َأْصّمي            آَىا اّلمو 
 آَىا اّلمو آ لّمو   كمداومة طيكوك عمى نفس الكالم  ِيْوْن َوَواْل          ْگ آَىا اّلمو آ لّمو   أْمِطُكو

 آَىا اّلمو آ لّمو   حينيا لن يحوم الشيطان حولنا  آَىا اّلمو آ لّمو    ْذ الشِّيَطاْن ُأوْر ِدتْسّزي     
  2آَىا اّلمو آ لّمو  فتفسد مشاريعو َناْس ْلْشَغاْل       ْپا ْخْر آَىا اّلمو آ لّمو  َمْذْنتسَّ 

سِفر عن كثرة تُ والتي  ،ليا العبد في أكثر من موضعاتكثر اإلشارات إلى الشفاعة التي ين    
 ،ورسولو تقود المسمم إلى دار السالم )الجنة( ،فطاعة اهلل)ص( الصالة عمى النبّي الطاىر محمد 

 البقاء.و 
ألّنو  ،الثواب الذي ينالو المرء في ىذه الحالة عبارة عن النجاة من كّل ما يجعمو سيئ المثوى إنّ    

ونياًرا عكس  ،وجمع الحسنات ليالً  ،في األصل كان حريًصا في حياتو األولى عمى فعل الخير
 الّساىي عن ذكر اهلل.

 .والمسكين ،اليتيم ىلإكما نجد في ىذه النصوص الشعرية التذكير باألجر الذي ينالو من يحسن    
ر ما عمى المرء القيام بو لمحصول عمى تأشيرة لدخول يِ ظبعدما قدمنا ىذه المقاطع الشعرية التي تُ 

لمتوفى اه ر بعنختم بعرض جزء من أحد القصائد الرائعة التي تتحدث عن الجسر الذي يمر  ،الجنة
النار ويدعى  مأ ،وىذا الجسر ىو الذي يقّرر مصير المرء أكان سيوجو إلى الجنة ،اآلخرةإلى 

وعميو يمتثل المرء أمام لجنة امتحان تستجوبو لتمنحو  ،ورفيع ،فيوصف بأنو طويل ،3الّصراطب

                                                      
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح33ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ ٔفكٙا.  " ِٓ ِع

1  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح.2ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ "  - ّٚ " ِٓ ِع

 2  

ي قٛؼج ِٓ اٌ - ّٚ ِْ٘عَٔا"مؽآْ اٌىؽٌُ:ٚؼظ غوؽ٘ا فً أ َؽاطَ  ا َُ  اٌَصِّ ْكرَمٍِ ُّ ٌْ اٌفاذسح.  (ِٓ قٛؼج " اٌَح )ا
3  
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الشعبي عدد أعضاء ىذه  د المخياللقد حدّ . الموافقة عمى دخول الجنة إن كان فالًحا في الدنيا
والمعروف عن الحارس أّنو يقظ ال  ،وأطمق عمييم اسم الحراس ،المجنة المستجوبة بسبعة أعضاء

وال تفوتو فائتة يقوم كل واحد منيم باالستجواب عن أمر محدد فيناك من  ،تخفى عميو خافية
إلخ، الصوم...وآخر عن  ،وآخر عن طاعة الوالدين ،وآخر عن الصالة ،عن اإليمان يستجوب

مكانة خاصة في حياة اإلنسان الشعبي  حتلّ اوسنحاول فيم السّر الذي يدور حولو العدد سبعة ألنو 
 . منذ القدم

 وضّيق طويل الصراط   اهلل اهلل اهلل         َأْرِقيقْ  ْغزِّيفْ  الِصَراطْ    اهلل اهلل اهلل
 
 حارسات سبعة لو  اهلل اهلل اهلل            ْتْعَساِسينْ  ْسْپَعا ْيْسَعا   اهلل اهلل اهلل
 مياميا ليا واحدة كل   اهلل اهلل اهلل            ْثْحْكمْ  َأِشي ِيْوثْ  ُكلْ    اهلل اهلل اهلل
 
 أعمالك عن تسألك   اهلل اهلل اهلل                َأْكْثسّْْقِسي َأْفْمْعَماْيلْ   اهلل اهلل اهلل
 اإليمان أوليا   اهلل اهلل اهلل            ْذاإليَمانْ  َثْمْزَواُروثْ    اهلل اهلل اهلل
 
 العالمين ربّ  تعرف ىل  اهلل اهلل اهلل             اْلَعاَلِمينْ  ْرِبي ْثْسْنظْ    اهلل اهلل اهلل
 الصاّلة ثانييا  اهلل اهلل اهلل              َأْفْثَزليثْ  ْسَناثْ  ِثْس    اهلل اهلل اهلل
 
 دينك نّص  كما عمييا داومت ان   اهلل اهلل اهلل           نالِدينْ  اْگَر ْثْخْذْمظْ  َما   اهلل اهلل اهلل
 ثالثين وتسألك   اهلل اهلل اهلل                 َأْكْسْثْقِسينْ  ْثاَلَثة   اهلل اهلل اهلل
 
 أخرجتيا إن الزكاة عن   اهلل اهلل اهلل             ِاْثْفِكيظْ  َماذْ  َأْفَمْعُشوْر    اهلل اهلل اهلل
 رابعتين وتسألك   اهلل اهلل اهلل              َأْكْسْقِسينْ  ْپَعاْر  ِثْس    اهلل اهلل اهلل
 
 الّصابرين صمت إن   اهلل اهلل اهلل              ِينْ ْپِرالَصا اْمظْ ژثََُما   اهلل اهلل اهلل
ْقِسينْ  َأِكدْ  ْخْمَسا ِثْس    اهلل اهلل اهلل  خامستين وتسألك   اهلل اهلل اهلل           سّْ
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 1الحجّ  بفريضة قمت ان   اهلل اهلل اهلل              ْيْثْسِعيظْ  َماَذا َأْفْمِحجْ    اهلل اهلل اهلل
    سادستين وتسألك   اهلل اهلل اهلل           ْسْقِسينْ  َأِكدْ  ْسَتسا ِثْس    اهلل اهلل اهلل
 
 لوالديك طائعا كنت ان  اهلل اهلل اهلل      ْثْسْعيظْ  اْلَواْلِدينْ  َماْثُظوْعظْ    اهلل اهلل اهلل
 أسئمتين من تسمم ولن  اهلل اهلل اهلل               َأَذْكْثطّْفْ  ْثِجيظْ  ِثنْ    اهلل اهلل اهلل
 2يرام ما عمى يمر ىذا اجعل الميم  اهلل اهلل اهلل              ْپِخيْر غْ ْسْمگا َياْربِّي   اهلل اهلل اهلل
 

" ال نستطيع أن نجزم حتى اآلن ما إذا كان العدد  مقام عن العدد سبعة:يقول كراب في ىذا ال    
ين بأىميتو إلى عدد الكواكب، ألن األمر اليقيني أن ىذا العدد كان موجوًدا بين شعوب دسبعة ي

كما لوحظ في كل األزمنة أن ىذا العدد كان  .3الجيل نظم الكواكب"  تماماوفي حضارات تجيل 
 ﴿ولجينم يوم القيامة سبعة أبواب:  ،4وميابة ،ويعتبر من أكثر األعداد قّوة ،يحتوي عمى غموض

اب   َقْثَؼحُ  ٌََٙا َٛ ًِّ  أَْت ُْ  تَاب   ٌُِّى ُْٕٙ َ   ُخْؿء   ِِّ ْمُكٛ ربما ىذا ما جعل اإلنسان الشعبي يتصور وجود  ،5﴾َِّ
إّن ذكر الصراط في القرآن  نوا حراس أبواب جينم.و كي ليس بعيدا أنو  ،سبعة حراس عمى الصراط

الكريم لم يكن المرة األولى التي استعمل فييا معناه فقد ورد ما يقابل ىذا المعنى لدى اإليرانيين، إذ 
والحسنة   ،ثالثة أّيام ُمطاردة من أعماليا السيئةالميت  تتيو نفسو أنّ  Avesta 6جاء في األفستا 

 الضّيق مثل الشعرة سينڤاثّم تتوّجو إلى مكان تدان فيو بحسب ىذه األعمال، بعد ذلك تقطع جسر 
ذا وقعت ففي الجحيم، والجحيم الزرادشتي ليس ناًرا بل بردا وظالما، ىذا في حال السقوط. أّما  وا 

 .    7مى ىذا الجسر بسالم فإّن النفس ستصل إلى مكان تسوده السعادة، والنورفي حال المرور ع
 :مأوى أبدي لألشراركنار جهنم ( الترهيب ب2ج

                                                      
ٔح ِٓ" 1" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ اٌدٕائؿٌحاٌؽخاٌٍح. األغواؼ ِع

1  
ٔح ٔفكٙا ِٓ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ ٔفكٙا. اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع . 2  
. 154، و3361أٌىكٕعؼ ٘دؽذً وؽاب : ػٍُ اٌفٍىٍٛؼ: ذؽخّح ؼنعي صاٌر، ظاؼ اٌىاذة اٌؼؽتً، اٌما٘ؽج،  - 
3  
4
، 3،3338اٌسٍاج، ذؽخّح ػثع اٌٙاظي ػثاـ ،ظاؼ ظِهك، قٛؼٌا،ط -األظٌاْ-ٌٕظؽ:فٍٍة قٍؽٔح : اٌؽِٛؾ فً اٌفٓ -

  .543و
(.55اٌمؽآْ اٌىؽٌُ: قٛؼج اٌسدؽ : اٌَح ) -

5  
اٌمؽْ اٌكاتغ لثً اٌّكٍر. فً -

6  
. 83إٌى 80، 3331ٌٕظؽ : ٔاصؽ اٌعقٛلً، اٌسٍاج ِا تؼع اٌّٛخ، خؽٚـ تٛؼـ، طؽاتٍف، ٌثٕاْ، تعْٚ طثؼح،  -

7  
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واالنشغال بأمور الدنيا  ،وجمع األموال بطريقة غير مشروعة ،إن انغماس الناس في المحرمات   
إلنتاج مادة ثقافية تعبر عن  امن األمور الممحة التي جعمت مجتمع البحث ومنذ زمن بعيد محتاج

وجيرانو  ،وأبنائو ،ِخاّلنوبين ىا متفشية اصرختو ضد ىذه المخالفات اإلنسانية التي لم يشأ أن ير 
ليعبر من خالل أشعاره التي شاء أن يجعل الجنائز الحدث المناسب لترديدىا كي تقوم بترويض 

ومن بين النصوص  ،النفوس وتذكيرىا بما ستؤول إليو في حين ظمت عمى نفس الطريق الضال
 ىا تصمح في ىذا المقام مايمي: االتي ارتأين

 تقيقرت أخالق الّناس فصاروا ُجيالة                  َآْلْجْيْل ْرْوْلنْ  ذْلْعَپا
 وىا ىم يتقدمون نحو جينم                  ْن َآْرِجْينََّماغْ ژَآَتسا

 1َأْتسْظُرو ِيْذْس َأْمَفْرُعوْن                       سيمقون حتفيم كفرعون
 2حين أغرقو سيدنا موسى                        ِمْثْيْغْرْق ْسْذَنا موسى

الطريق المؤدية باتجاه  ومشييم ،تتحدث ىذه المقطوعة عن الجيل الذي أصاب فئة من الناس   
 ،لو عمى ظممو ءً ابذلك فتكون نيايتيم كنياية فرعون الذي غرق جز  ىمر و إلى النار دون شع

 وجبروتو. 
د تعمّ قد و  ،ر متسّمطواألخير من ىذه األبيات ىو التذكير بنياية كّل متجبّ  ،إن الغرض األول    

المخيال الشعبي استحضار ىذا النوع من الشخصيات التاريخية ألنيا معروفة في الوسط الشعبي 
 فمن مّنا ال يعرف قصة سيدنا موسى عميو السالم مع الطاغية فرعون.

 ،وأىمو من الوقوع في حفر جينم المحرقة قد جعمو يحذر المذنبين ،إن خوف اإلنسان عمى نفسو
مو ف ،ار قبل فوات األوانراجع عن أعماليم المخزية  عساىم ينجون من النّ لتوا ،لمتوبةويدعوىم 

ن حدث وحانت ساعة نياية  حدث ومات المرء فال مجال لمعودة إلى الدنيا لتصحيح األخطاء، وا 
ونجد في ىذه  ،العالم فمن يتمكن أيضا من طمب السماح ممن أساء إلييم فال ينفع حينيا ندم

 األبيات تصويًرا لقيام الساعة وحينونة الحساب.

                                                      
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح اٌؽخاٌٍح.3ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ " ِٓ ِع

1  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح ٔفكٙا. ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌ - ّٚ مصٍعج ٔفكٙا ِٓ ِع

2  



 الفصل الثالث                                        وظيفة األشعار والطقوس الجنائزيّة

 

102 
 

وفي  ختام ىذا العنصر نقول إن الدين قد لعب دوًرا ىاًما في تكوين ىذه األشعار ألن التفكير     
الديني ىو الذي كان يغمب عمى الحياة االجتماعية  لسكان منطقة البحث وقد تجمى ذلك في الوعظ 

والحرص عمى  ،ب في اإلتيان باألفعال ذات النفع عمى اإلنسان في الدنياالذي يرمي إلى الترغي
الممموءة بالشيوات التي ال تعرف الحدود) الكبح( كما تصر الجماعة  ،رة بالسوءامّ تجاىل النفس األ

عمى إدراج أبيات فييا النصح بعدم ارتكاب المعاصي والمنكرات، االستنجاد برب العالمين  لمنح 
سيؤدي إلى  (ص)ة يوم الحساب كما أّن ىناك تأكيد تام عمى أّن إتباع الرسولالميت المغفر 

الشفاعة والنجاة يوم القيامة ثم أن كل ىذا يمبي الحاجة إلى الخالص والنجاة ويقوم بتوحيد 
 المجتمع.

 :االجتماعيةالوظيفة  -3
 :االجتماعيأ( التآزر 

قدمنا في الفصل الثاني من ىذا البحث تفصياًل دقيًقا عن الممارسات التي تصاحب ظاىرة  لقد   
الوفاة فرأينا كيف يكون من واجب كل فرد ترك مابين يديو من األعمال ليتوجو مباشرة لمنزل آل 

التيافت عمى أىل الفقيد لتقديم المساعدة أمر ال غرابة فيو في  .إنّ الفقيد فور سماع خبر الوفاة
 والقانون العام يسري عمى الجميع ،مجتمع البحث ألنو مجتمع ترعرع عمى قيم من الصعب زعزعتيا

، ويتعّرض أو حضور الجنازة ،نظر نظرة اشمئزاز واحتقار لمن يتوانى عن تقديم العوني حيث
 أنظمة المجتمع الذي يتواجد فيو. ااعد التي بنيت عمييو مى أحد القأو العزل ألنو تمرد ع ،فيمنّ ل

إن حادثة الوفاة  تساعد عمى ازدياد ترابط األفراد فيما بينيم ويعد الطعام الذي يقدم ألىل الميت 
وىذا ال يقتصر عمى مجتمع البحث  ،من التكافل االجتماعي اواألقارب نوع ،من طرف الجيران

 (Modjokuto)1فحسب بل نجد ىذا السموك متفشًيا في عديد من بقاع العالم مثل مودجوكوتو
 .2المتوفىحيث تجمب النساء صحوًنا مختمفة من األطعمة ألىل 

                                                      
ِٛظخٛوٛذٛ: تٍعج صغٍؽج فً نؽلً خاٚج اٌٛقطى. -

1  
ع تعٚي، إٌّظّّح اٌؼؽتٍح ٌٍرّؽخّح، تٍؽٚخ ٌثٕاْ ،   ّّ .111،و8003وٍٍفٛؼظ غٍؽذؿ: ذؤًٌٚ اٌثمافاخ ، ذؽخّح: ظ  ِس - 2  
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والعمل بيا منو  ،ا عمى احترامياأو تتميز الحياة االجتماعية لمجتمع البحث بالتماسك بالقيم التي نش
ظيار األسف ،فإن وجوب التواجد في مكان الجنازة أمر ال نقاش فيو  ،وعمى الجميع احترامو وا 

 .  وتقديم يّد العون والمساعدة ألىل الفقيد
والتعاضد بين  ،والذي يعززه ىذا التعاون ،إّن ىذا التواصل والتالحم االجتماعي الذي يعيشونو   

الجيران في القرية صورة لروح التضامن بين األفراد ىذا التضامن الذي أسماه دوركايم التضامن 
 ىذا األخير الذي يعد الرابطة التي توحد المجتمع. 1اآللي

يتعاون كل أفراد القرية كما ذكرنا سمفا عمى تقديم كل ما يجعل من ىذه الجنازة تسير بانتظام    
ترديد األذكار  عنيا: أو خمل ومن أىم األشياء التي ال يجب االستغناء ،نقص دون حدوث أي

وتوطيد  ،ا سنسعى فيما يمي أن نبين كيف تسيم ىذه األشعار في تمتيننالجنائزية التي قمنا بأن
كيف كان التعبير في ىذه األشعار المؤداة بألحان حزينة  سنقّدم فيما يمي العالقات االجتماعية .

 اد والتآزر االجتماعيين :عن االتح
 اهلل اهلل  أسعد اهلل صباحكم    اهلل اهلل   َأْصَپاْح اْلِخيْر ْفالَّْوْن      

 اهلل اهلل  ِاَمْواَلْن ْناْلَجَناَزة               اهلل اهلل    يا أىل الميت
       

  اهلل اهلل   أتينا لنسير معكم    اهلل اهلل   نساد أنعزر يذون       
 اهلل اهلل   ونتعاون عمى ىذا الغبن    اهلل اهلل   أنمعاوان لغبينة         

 
   اهلل اهلل   عظم اهلل أجركم    اهلل اهلل   َأْوِنْوْقْف ْرِبي ُلْوُجوْر    

 2اهلل اهلل   رجاال كنتم أو نساء       غ  لَڤاْزْن َأْمْموْ ڤَََااهلل اهلل   َأْمِيْر 
ر ىذه والتآزر التام بين الوافدين لحضور الجنازة إْذ تعبّ  ،األبيات التضامنيبدو من خالل ىذه 

واألصدقاء والذي يتمثل  ،والجيران ،المقطوعة بصراحة عن سبب مجيء ىذا الحشد من األقارب
وىذه  ،يشعرون بالوحدة في مصيبتيم فيتشارك الجميع ىذا الحزن المتوفىفي عدم ترك أىل 

                                                      
1 -Emile Durkheim: les Règles de la méthode sociologique, presses universitaires, paris, 
France, édition 11, 1950,p82. 

ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح .8ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ " ِٓ ِع
2  
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والحب إزاء ىذه العائمة عن طريق  ،أىل الفقيد ويكون التعبير عن الوفاءالمصيبة التي حمت عمى 
أو المعنوي فال نجده متخميا  ،تقديم كل ما باستطاعة الفرد سواء اقتصر األمر عمى الجانب المادي

ويحاول التخفيف عنيم بشتى الوسائل محاواًل تذكيرىم في كل  ،عن أىل الميت طيمة محنتو فيسمييم
 وكّل من عمى األرض آت دوره ال محال. ،وت حق عمى كل البشرمرة بأن الم

أو نفس القرية  ،والجيران الذين يسكنون في نفس المحيط ،ال يقتصر حضور الجنازة عمى األقارب
أو أحد أفراد عائمتو وىذا ما  ،ليذا الشخص الميت ةبل يتعدى ذلك إلى سكان األماكن البعيدة الوفيّ 

  تبينو ىذه المقطوعة:
  اهلل اهلل  كم ىو بعيد المكان الذي منو جئنا           ْپْعْذ َواْنِسي ِاِيْدُنوَسا     ْڤاهلل اهلل   اِ 

    1اهلل اهلل  بالحب بدأنا المسيرة      ي         اهلل اهلل   ْساْلُحْب ِايْدْنْپَذا ِثْگمِ 
 أو جيرة قديمة ،أو معرفة ،فعند سماع خبر وفاة شخص محبب سواء ربطتيم عالقة صداقة 
فإن ىذا الشخص الذي تفصمو المسافة البعيدة عن مكان الجنازة سيمبي نداء حضور الجنازة بكل  

ووفاء ليعبر عن تضامنو محاواًل تقديم ما باستطاعتو لمتخفيف من ألم أىل الميت من جية  ،حب
نما ىناك من يشاركو ،وجعمو ال يشعر أن المصيبة حمت عميو وحده من جية  األلم والحسرة وا 

إذا كان الفقيد فقيًرا مخمًفا وراءه صغاًرا فإن الجماعة المرددة لألشعار تكرر بكثرة ىذه أحرى.
 :المقاطع

                                      اهلل اهلل  امسكوا بيد المسكين    اهلل اهلل   َثْغَماْس ُأْمْغُپوْن َآُفوْس  
 2اهلل اهلل   وامسحوا دمعو المنيمر يا أىل الميت      ْثْسْفْظَماْس ِايْمطَّاوْن اهلل اهلل   

إن الدور الذي يتحتم عمى أي إنسان مكتمل اإلنسانية في ىذا الحدث ىو عدم ترك اآلخر يعاني 
 واإلتحاد ،أو التقميل من نسبة األلم عن طريق الوقوف معو ،دون أن يأخذ بيده ليخفف من معاناتو

ومواساتو ولعل ىذا سيرفع من معنويات المعني )أىل الفقيد( ألنو بحاجة إلى من  ،معو لدعمو
  .أحد أفراد عائمتو ىاإثر التي فقد ة يبصميساعده عمى إرجاع االستقرار لحياتو بعد ىذه ال

                                                      
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح - ّٚ ٔفكٙا . ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ٔفكٙا ِٓ ِع

1  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح - ّٚ ٔفكٙا.  ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ٔفكٙا ِٓ ِع
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مع البحث مع بعضيم تير ىذه األبيات إلى الطريقة الجميمة التي يتعامل بيا أعضاء مجشت 
وحث النفوس عمى األخذ  ،أو بيتين شعريين يقومون باستعطاف القموب ،فعن طريق بيتالبعض 

وتخفيف  ،بيد اليتيم ومسح دموعو وليس بالضرورة دمع العين ألن الغرض ىنا ىو دفع الضرر
أو أباه ىو خسارة كبرى ال يمكن  ،آالمو فتواجده وحيًدا في الحياة بعد فقدانو أخاه  األكبر مثالً 

  تعويضيا.
وسالم خالية حياتو من اليموم ألنو كان يستند إلى جذع متين صار  ،فبعد أن كان يعيش في ىدوء

وكي ال يشعر بثقل الميمة عمى كاىمو يأتي أفراد  ،عميو بعد رحيل ىذا السند أن يعتمد عمى نفسو
ترمى ىذه التصرفات المتمثمة في  .بيئتو لمساعدتو بالتضامن المتين معو في مواجيتو خسارتو

، بحيث تسيم أن تعمل كل أجزاء النسق مع االجتماعيوالتضامن إلى تأكيد التضامن  ،اإلتحاد
 بعضيا بدرجة كافية من االنسجام كي ال نفتح بؤرة لوالدة الصراعات داخل ىذا المجتمع.

 ب( نزع األحقاد:
 ،اء تزداد حدتو كمما تكاثرت األحقاددوالنزاعات بين أفراد المجتمع إلى خمق ع ،ترمي الخالفات

واألقارب الذين يتنازعون في أغمب  ،والضغائن فيؤدي كل ىذا إلى قطع الصمة بين الجيران
أو مترين أو عمى مبمغ مالي ال يكفي لّسد  ،األحيان عمى قطعة أرض ال يصل طوليا مترا

لكن لو حدث وأن شعر أحد بأنو سيموت فإن أّول ما يطمبو من أىمو ىو أن  .احتياجات يوم واحد
وبين المتخاصمين  ،عات التي كانت بينواالنز  فكّ يأتونو بكل من ىو عمى غير وفاق معو كي ي

ومن ىنا سينفصل ىذا الشخص عن  ،وىذا لضمان رحيمو دون ترك أمور عالقة في حق غيره
أو جيرانو أو مع أي شخص  ،وخالفاتو سواًء مع إخوتو ،باتووىو مرتاح ألنو صفى حسا ،الدنيا

يقال إن تمقى  و .وفاق معو، فيقضي عمى الصراع الذي كان سيولد بعد وفاتو غير كان عمى
المحتضر مسامحة من أساء إليو فإن ىذا سيجعل روحو تعبر بسالم إلى حياتو 

حوار جميل بين ابنة تطمب السماح جاءت في شكل  اوسنستحضر في ىذا الصدد ىذه أبيات ،الثانية
 التي حممتيا تسعة أشير وكبرتيا إلى أن صارت امرأة : المتوفية. ىذه األم من أميا

 واالثنينأماه سامحيني بحرمة الخميس      ْسْمِحيِي ْيمَّا ْسْمِحي ْأْذ ْلْخمِيْس ُأْلْتَناْيْن     
 كم تعبت من أجمي في البرد والثموج   ْن        ْظ ْفّمِي ِاْوْسّميْظ ِذْذْفاَلوْ ثْعْثْپَأَطاْس اِ 
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ْحَغاْم َثسَّا ْوْرْثتْسْرّبِي الشَّْحاْيْن      1آه يا بنيتي أنا سامحتك فكبد األم ال يحقد  آْىَيا ْيّمِي ْسمّْ
أساءت إلييا يوًما بكممة فربما  لوواالثنين بأن تغفر ليا  ،تستحمف االبنة أميا بحرمة الخميس 

فيذه االبنة تعمم تمام العمم المرتبة التي أعطاىا اهلل لموالدة وتعمم تمام  .جرحتيا دون أن تقصد ذلك
صدر األم الذي يسع كل شيء  لكنّ  ،العمم أّنيا ميما فعمت، وميما تعبت فمن تفي ىذه األم حقيا

ة كفيل بأن يسامح، ويغفر، ويتصالح مع فمذة الكبد، واالبن ،وقمب األم الذي ال يحتمل بكاء االبن
البيت األخير ذلك حين تجيب األم بأنيا قد غفرت لالبنة ألن قمب األم ال يحمل ضغينة  رُ ظيِ فيُ 

 نحو األبناء.وىذه األبيات تدعم نفس الفكرة :
 سامحني أّماه سامحيني من عمق القمب   وْل        ڤّْْسْمِحيِي ْيمَّا ْسْمِحي ْسْمِحيِي ْيمَّا ذْ  

 تسعة أشير في رحمك     ِطيْم                         ْتْسْع ْشُيْر ِذْثْعبُّ 
ّبِي رْڤَعاَمْيْن  وْر                  رْڤْعْْ  2عامين بين األحضان وعمى الظير        ُْ
سُ مِيْگ ْدْغ ِإْيمَّا ْذاْلْجْنْث ْأْذ ُوذْ ْسُپَذاَشا آرَ   ما أتمنى ألمي: الجنة ووجيك أييا الرسول  وْل   الرّْ
يا أن تسامحيا بصدق ألنيا لن تينأ ما لم تمقى المغفرة من أّميا التي ال بنة من أمّ إلتطمب ا

ووضعتيا عامين في  ،تستطيع إحصاء فضائميا عمييا منذ أن أسكنتيا تسعة أشير في رحميا
 وحممتيا عمى ظيرىا بكل حب وبكل صدق وحنان. ،حجرىا
وزوجتو إذ كان  ،الحكايات التي تدور حول ىذا من بينيا ولد كان غير عادل بين أمو ىي كثيرة

ويأتي بو خفية عن أمو لكن تمك الوالدة كانت عمى اطالع تام  ،يشتري لزوجتو كل ما تشتييو نفسيا
ولو بقايا ذلك األكل لكنيا ال  تبوح ألحد  ،يا تمقى منياة خفية فكانت تتمنى لو أنّ بما تأكمو الكنّ 
وظل ذلك األمر يعذبيا بعد مرور سنين عمى ذلك أصيب ابنيا بمرض أبقاه طريح  ،بذلك الظمم

أحد كبار القرية يبحث عن  فظلّ  .وكأنيا كانت عالقة ،الفراش لمدة طويمة لكن روحو أبت الرحيل
ممة لكنو لم يجد إاّل أنو تنبو في األخير أن ليذا المحتضر ولو بك ،أناس أساء إلييم ىذا الشخص

أو غير مسؤول إزاء ىذه الوالدة  ،أّما عجوًزا قد يكون قمبيا غاضًبا عمى ابنيا اثر تصرف طائش
ولست غاضبة عميو لكنيا في  ،وتّوسل إلييا أن تسامح ابنيا فقالت ليم لقد سامحتو ،فأتى بيا

                                                      
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح . 1ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ " ِٓ ِع

1  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح - ّٚ فكٙا. ٔ ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ٔفكٙا ِٓ ِع
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ن كان شابا انتظر الجميع خروج روح ذلك المحتضر لكن ذلك لم الحقيقة لم تغفر لو فعمتو حي
ولم تتمكن من مسامحتو من أعماقيا فعمد إلى حيمة  ،يحصل ففيم الشيخ أّن غضب األم كان كبيًرا

وحنان األّم كي تتمكن من التخمص من غضبيا ، ناد الشيخ بصوت مرتفع:  ،ليستحضر بيا عطف
أييا الشباب اجمعوا ما استطعتم من الحطب كي نحرق ىذا الشخص ألن ذنوبو كثيرة وليذا لن 
 ،يتمكن من الرحيل بسالم فصاحت األّم ال تفعموا ىذا بولدي ألّنو سيرحل بسالم ألني غفرت لو

 .1سو فور تمفظ األّم بذلك الكالم النابع من أعماقياوسامحتو فمفظ االبن أنفا
 وبصدق تام كي يعّم الّسالم .  وال يقتصر حلّ  ،من ىنا يجب أن يتم حّل الخالف بطريقة ودية

نما يتعمق األمر أيًضا باألحياء حيال بعضيم  ،،وطمب السماح من قبل المحتضر فقط ،النزاع وا 
و يتم وضع الخالفات جانًبا ففي تمك األثناء ة فإنّ البعض ألنو في حال حدوث وفاة في القري

ولعّل التنشئة  ،يستحضر الجميع القانون الطبيعي لمحياة الذي يرمي إلى حتمية فناء كّل حيّ 
وينزعون األحقاد  ،والمنبت الطيب ىو ما يجعل الناس يتسامحون في المواقف العصيبة ،الصالحة

ا ما نجد الشيوخ في مختمف أحياء قرانا يرددون ىذه التي سكنت قموبيم وأعمت بصيرتيم، وكثيرً 
العبارة " يميا الّسماح أثروا، ْمسََّماْحْث ْثْمَيا ْثُذْكِمي ْثْمَيا اْلَخاَوا " أي "من الجيد أن تتسامحوا يا 

. والمتمعن في ىذه العبارة سيتعرف عمى ىذا الحث الذي 2باألخوة "  اأبنائي، وأن تمتحموا وتتحموّ 
والضغائن والنصح عمى تمتين  ،جماعة المسنين كي ال يضيع أبناؤىم في ظممات األحقادتقوم بو 

أو رابطة الدم ألن ،والصحبة  ،واإلتحاد فيما بين األفراد سواء جمعتيم رابطة الجيرة ،رابطة األخوة
ر وترتاح أرواح الموتى ولعل أكب ،والطمأنينة فتنشرح قموب األحياء ،ىذا سيخمق جًوا من السالم

يا جماعة المسنين ىي رابطة الدم فيي تسعى بنصحيا إلى الحفاظ عمى كيان العائمة ترابطة استيدف
واالندثار فتبقى صامدة متماسكة بعد وفاة أحد  ،فتحمييا من التفكك .كونيا الوحدة األولية لممجتمع

 أعمدتيا.
 
 

                                                      
.35/01/8033ػٓ اٌّطثؽج: فؽزاخ فاظّح، اٌّىاْ اٌكاتك ٔفكٗ،  تراؼٌص: - 
1  
خّاػح ِٓ اٌهٍٛش ذرؽاٚذ أػّاؼُ٘ تٍٓ اٌكثؼٍٓ ٚاٌركؼٍٓ قٕح. -
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 وجوب الّتعزية: -ج
م كل فرد مقبل عمى الحضور تمك بين األمور التي ال يمكن غيابيا عند وفاة أحد تقدّ  من    

ليرزقك اهلل الصبر والسموان، كن شجاًعا ال تخف لست وحيًدا سنكون  :الجنازة ألىل الفقيد ليقول لو
 واألخير مساعدة ىذا اإلنسان ليتحمى بالصبر ،..الخ من العبارات التي يكون غرضيا األّول.معك

المبدأ الذي تقام عميو التعزية ىو القيام بما يعتقد أّنو يسمي أىل الميت ويكف من  نّ إ .في محنتو
حزنيم فيحمميم عن الرضا والصبر وتعكس ىذه الممارسة االجتماعية اإلتحاد والتماسك 

 .االجتماعي
ربعين إاّل أّن الدين تكون التعزية جارية في مجتمع البحث إلى غاية اليوم الذي تقام فيو مأدبة األ   

نما تكون واجبة متى رأى العبد أنيا فائدة في ذلك ،اإلسالمي ال يحددىا بفترة زمنية معينة  .1وا 
يظل المعزون يتردون عمى بيت أىل المتوفى لغاية األربعين كما ذكرنا سمفا فيقومون كل ليمة  

عمى  والحثّ  ،ويكون معظم حديثيم عن اآلخرة ،بالسير مع أىل الفقيد لغاية وقت متأخر من الميل
والعقاب ثم تقديم بعض  ،وعن الحساب ،التي تتحدث عن اآلخرة تعمل الخير ثم سرد الحكايا

وما ىذه  ،المأكوالت التي يأتي بيا الجيران ألنو ال يتم الطبخ في بيت المتوفى لوقت طويل
 لبحث أثناء المصائب.التصرفات إال دالئل عمى اإلتحاد الذي يسري في مجمع ا

 الوظيفة النفسية: -4
دراك الحياة النفسية لإلنسان عن طريق دراسة أشكال  ،يعد عمم النفس العمم األقرب لفيم     وا 

 الفاعمية النفسية من خالل أىم آلياتيا الشعور والالشعور.
إن التسمسل العممي لعمق اإلنسان جعل من ثنائية الحياة والموت أمرا مثاًرا ألنيا أكثر األمور 

كمما مات شخص ف .والاّلواعي ،وتفكيره الواعي ،ومن أكثرىم تأثيًرا في سموكو ،باإلنسان ارتباطا
ذلك محبب إلى القموب تولدت لدى اإلنسان مشاعر حزينة ال يستطيع تغيرىا، أو طمسيا ألن 

 ،خارج عن نطاق إرادتو، وكمما كانت مكانة ذلك الفقيد مقربة إليو كمما تعمقت لديو مشاعر األسى
ّما بترديد شعر حزين ظّل صامًدا  ،واأللم الذي يعبر عنو إّما بالبكاء الذي ال يمكنو التحكم فيو وا 

واأللم  ،عن المعاناةر ىذا الفن الذي عبّ  .منذ زمن طويل قد تناولتو األجيال واحًدا تموى اآلخر
                                                      

.16ٌٕظؽ: ِسّٛظ اٌّصؽي:اٌّؽخغ اٌكاتك ٔفكٗ، و  -
1  
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وسنحاول في ىذا الجزء من بحثنا أن نبحث عن األشياء  ،والخوف الذي انتاب اإلنسان إزاء الموت
الشعرية؟  إبداعاتوخوف في ال ىذا التي جعمت ىذا اإلنسان يشعر بالخوف من الموت وكيف تجمى

بالبكاء، أىو ألم ثم نحاول أن نبين السبب الذي يجعل كل وافد عمى حضور جنازة ميت يجيش 
 فقدان الفقيد أم ىو ألم ناجم عن استحضار ىذا المغزى لموتاه ؟

 التنفيس عن القمق والخوف:أ( 
قّدر الموت كنياية حتمية لكل كائن حي فكسر ىذا الحدث إيقاع حياتو البييج َفَكِرَه الموت،    

الكمال رغم االنتكاسات، والمعوقات وانتزع منو الحياة التي رأى فييا  ومقتو ألنو أبعده عن أحبائو،
ثر ظّل اإلنسان منذ األزل يسعى وراء الخمود، وكان المثال األعظم ما عٌ  و إذالتي كانت تصادف

 .1ق.م (  0033-0333عميو في ألواح العيد البابمي القديم الذي يعود إلى عام )
كانت ممحمة جمجامش من وضع اإلنسان، فعبر من خالليا عن الخمود الذي شغمو فبحث عنو  

بكل ما أتي من قّوة، إاّل أن كل محاوالتو باءت بالفشل. وىذا ما نالحظو في تراثنا الشعبي المحمي 
ىزيمتو  معمًنا إذ مارس اإلنسان كل الطقوس الممكنة لرّد شّر الموت عنو إاّل أنو يستسمم في األخير

صّب خوفو في قالب شعري مثير عمى أنغام ف .2أمام شراسة الموت التي زعزعت أمنو وأثارت قمقو
 حزينة، محرًكا كوامن النفوس.

فظل ىذا النتاج العظيم راسًخا في ذواكر حامميو، مفعًما بالحيوية كمما حل موت أحدىم ألنيم  
 ،أشعارىم التي صّورت كل ما جال في خواطرىميجدون ىذه المناسبة ىي أكثر وقت مالئم لترديد 

والقمق الذي بدايتو  قمق السير  ،وسنقدم فيما يمي بعض األبيات التي تبين ىذا الخوف .وأعماقيم
 المجيول :نحو 

  َأْجِذيْذ ْيْسْوَحاْش            كم ىو موحش القبر الجديدکَّا ژأَ 
 ليت أجد من يضع لو أعمدة ْغ              يااػِثْڤْجَأْنَوا ْسَيرَّاْن 

 َأْثْيْسْقْف ْسْمَقاْرُموْذ               ويسقفو بالقرميد
 ُمواَلْش َأْدْعِدي ْلْيَواْغ            كي ال يتبمل بالمطر

                                                      
. 60، و3335ؽ اٌٍثٕأً ،تٍؽٚخ،ٌٕظؽ: زكٓ ٔؼّح :ِٛقٛػح ٍِثٌٛٛخٍا ٚأقاطٍؽ اٌهؼٛب اٌمعٌّح ،ظاؼ اٌفى -

1  
.306إٌى304، و3331ٌٕظؽ:طٗ تالؽ: ٍِسّح وٍىاِم، ظاؼ اٌفىؽ، تٍؽٚخ ، ٌثٕاْ ،  -
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 َماْشي َذْوَحاْش َأْيْنْوْحْش          لسنا خائفين القبر
 1إنّما خائفين أعمالنا   ْنْخْذْم ِذ الّدْنيا           َذاْيْن 

والتمني بمواصمة الحياة في اآلخرة كما كانت في  ،فالحديث ىنا ممزوج بالخوف من ظممة القبر 

أن يسقف قبره بالقرميد الذي ظل يسقف بيتو في حياتو  ىويظير ىذا من خالل تمني المتوف ،الدنيا

لو داخل ىذا القبر المظمم األولى ثّم يقر في آخر بيت أنو خائف من العذاب الذي سيتعرض 

عن كل عمل طيب قام  ىإن ىذا اإلنسان مؤمن تماًما بأنو سيجاز  .لألخطاء التي ارتكبيا في الدنيا

 وخائف من العقاب الذي سيصيبو ىناك وحيًدا. ،بو ثّم يعاقب عن كل عمل سيء ليذا ىو قمق

كأول أداة سيعاقب بيا إن كان سبع لسعات  االشعبي في األبيات التالية ثعباًنا ذ يصور المخيال 

المخيال الشعبي ىذا الثعبان في إّن إيراد  .أو يمتيمو ،مذنًبا فيذا الثعبان سيظير فور دفنو ليمسعو

 القبر ليس لسبب إاّل ألنو ال ينسى اإلساءة فيو حيوان منتقم لمن يسيء إليو .

 
 مررت يوًما بالقبر      ِيبَّاْس           ْث ؽِسيْثْمْقَپْعدَّاغ 

 فرأيت قبًرا محفوًرا         ا َأَرَأَماْس             َذْزكَّا ْيْغزَ 
 

 ماذا كان بداخمو ؟ ِميْنْس                     َذاُشو ْيالَّْن َذاخْ 
 ْثُسوَقاْس                    لقد كان ىناك ثعبان ذو سبع لسعاتْسْپَعة ُٛپَذْزْرْم 

 
 كل ما أكمت وكل ما شربت        يْغ ْذَواْيْن ْسِويْغ            َأْيْن ْتشِ 

 2أنا دافع ثمنو في يوم واحد      َواْس                 ِٛٓڤيَأْثْخْمَصْغ أْ 
 

                                                      
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح .8ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ " ِٓ ِع

1  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح ." ِٓ 31ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " - ّٚ ِع
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وكان رمًزا من رموز اليالك في  ،لقد أثار الثعبان خوف اإلنسان منذ األزل فشكل لديو رعًبا كبيًرا  
فارتبط ارتباًط وثيًقا بالموت ألن لدغتو مميتة ال يشفى منيا وىذا ما  ،الوسط الشعبي المحمي

ويستدل  ،يعبدونيا الكنعانييناستخمصناه أثناء التحقيق اإلثنوغرافي وربما الخوف منو ىو ما جعل 
 .1عمى ذلك من تماثيل الثعابين الكثيرة التي تزين أدوات العبادة

مختمف بقاع األرض إذ تعتقد بعض الجماعات البدائية لقد دارت عدة اعتقادات حول الثعبان في  
كما يعتقد أّن األرض قد  ،2أو كبده يمنح قوة االستطالع عمى المستقبل ،أن أكل قمب الثعبان

وربما يكون ىذا األمر أيًضا من األمور التي جعمت الثعبان يكون ، 3أوصمت أسرارىا إلى الثعبان
 رض قد أخبرتو بكل ما أذنب بو فوق سطحيا.أول من يعاقب المرء في قبره ألّن األ

 ثّم يصور في األبيات التالية عممو السيئ المتجسد في صورة تيس أزرق المحية :   
                                                                  

 إْلَفاِليْو            ماذا سأفعل  عندما يصل عمميسڤََََََا آَراْمْگ أَ 
 4َلّما ينط مثل الماعز       َأْمْقْمَواْش  ؿْيْنْڤِايِمْر ِميْد 

 بمحية زرقاء         ْسَثَمارْث َتسِمَداِديْث  
وقد ُصّور  ،يعد التيس الحيوان الثاني الذي يخيف الميت في قبره بعد الثعبان الذي قدمناه أعاله 

لشعبي أنتن حيوان لما يصدره من ويعد التيس في الوسط ا ،ىذا الحيوان في صورة العمل السيئ
 )ص(إْذ يقال إنو في زمن الرسول  توىو حيوان ممقوت ِلَم يروى عنو من حكايا ،روائح كريية

قطيًعا من الماعز فاختبأ بينيم لكن ىذا  -ص -ولّما كان مطارَدا من طرف الكفار رأى الرسول 
الّميم )ص( عميو الرسول  فدعا ، " النبي ىنا يا كفار النبي ىنا يا كفار" :القطيع تكمم مردًدا

يقال إن الماعز قد رفع ذيمو إلى األعمى  .وونجا بفضل الرعاية اإلليية ،افضحيم كما فضحوني
 مند ذلك الوقت ألن النبي دعا عميو.

                                                      
1
ٌٕظؽ: زكٓ اٌثانا ِٚسّع ذٛفٍك اٌكًٍٍٙ:اٌّؼرمعاخ اٌهؼثٍح فً اٌرؽاز اٌؼؽتً ،ظاؼ اٌدًٍٍ تعْٚ تٍع،تعْٚ طثؼح، تعْٚ  -

  .813قٕح، و 
.164ٌٕظؽ:فٍٍة قٍؽٔح:اٌّؽخغ اٌكاتك ٔفكٗ، و -

2  
.818ٔفكٗ، و اٌكًٍٍٙ: اٌّؽخغ  ذٛفٍك ِٚسّع اٌثانا زكٓ: ٌٕظؽ -

3  
ٔح األغواؼ اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح .8ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ:  اٌمصٍعج ؼلُ " -  ّٚ " ِٓ ِع
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الوسط الشعبي الفمسطيني عن ربما لالعتقاد الذي شاع في  1كما يعتبره أباء الكنيسة حيواًنا قذًرا  
وبمجرد رؤيتيم ليا  ،مريم العذراء حين ىربت بابنيا من وجو بني إسرائيل فالتقت بقطيع من الماعز

ومنذ ذلك الوقت رفع ذنبيا ألعمى يفضح  ،فضحوا تواجدىا بذلك المكان بثغائيم المتواصل
المحمي لكن باختالف البطل  ونالحظ أن ىذه الرواية ىي نفسيا التي جاءت في المعتقد ،2عورتيا

ألن الوسط الذي أنتج ىذه الرواية وسط متأثر )ص( فقد كان  البطل في الرواية األولى الرسول 
بالدين اإلسالمي، وكان البطل في الرواية الثانية مريم العذراء ألن الوسط الذي أنتج ىذه الرواية 

 وسط متأثر بالديانة المسيحية.
لو حاولنا ربط ما جاء في ىذه األبيات بالمعتقدات التي دارت حول التيس فإن ىذا الحيوان مرتبط  

والقذارة والرائحة الكريية منو فإن تجسد العمل السيئ إلنسان في صورة ىذا الحيوان أمر  ،بالفضح
ي تصدر من مرتبط بفضح ما قام بو كما تكون رائحة ىذا العمل السيئ نتنة كالرائحة القذرة الت

 الماعز.
لكن نجد المخيال الشعبي قد أسند صفة إلى ىذا الحيوان تجعمو حيواًنا يظير في العالم اآلخر  

وىذا ما لم نره في حياتنا لكن إلى ماذا يعود اختيار ىذا  ،فجعمت ليذا الماعز لحية زرقاء المون
 الّمون األزرق القاتم الذي يميل إلى الّسواد المسند إلى لحيتو ؟

فمما يشاىد  .والعّمة ،إّن المون األزرق لون غير محبب في الوسط الشعبي المحمي إذ يرمز لمسقم 
 ،شخص قد ازرق وجيو فإن ىذا يخيف من حولو ألنو كما يعتقد  بيذا الشخص مرض مميت

 3ويرمز لمؤم  في الوسط الشعبي الفمسطيني ،تخذه وجوه العصاة يوم القيامةتويقال إّن ىذا المون 
منو فإن كل ما دار حول  ،4ما يرمز ىذا المون لمكذب في بعض لوحات الرسام بروجيل القديم ك

 ،ة حول ىذا المونمبيىذا المون في مناطق مختمفة ومتباعدة من ىذا العالم تظير معتقدات س
مخيًفا  وبالتالي فإن امتالك الماعز الذي ذكرناه أعاله لمحية الزرقاء القاتمة يعزز من كينونتو حيواًنا

 لمميت.

                                                      
.16ٔفكٗ ، و اٌكاتك اٌّؽخغ:قٍؽٔح فٍٍة:ٌٕظؽ -

 1  
.811إٌى 818ٌٕظؽ: زكٓ اٌثانا ِٚسّع ذٛفٍك اٌكًٍٍٙ: اٌّؽخغ اٌكاتك ٔفكٗ، و -

2  
  . 888ٌٕظؽ: اٌّؽخغ ٔفكٗ ، -

3  
.585ٌٕظؽ:فٍٍة قٍؽٔح ،اٌّؽخغ اٌكاتك ٔفكٗ،و -
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 أحميمي زيغ آذمثغ                          يا حسرة عمّي سأموت
 ْسْرْذْغ ْأْمَغاِنيْم                        في الفراش تمددت كعود القصبإْثْسَڤا 

 ْأِزيِنِيِي                             ُمحاْط بأحّبائيمحپاْپ ذْ 
ِيْم       أعزائي يذرفون الدموع                    َواْعِزيزْن اَلْيْسِريدّْ

 بعمق القبر توّسدت الحديد       ْسَذاْخْل ُسْمَثْغ َأْحِذيْذ                 
 وفوقو سينبت الزعرور    ْوْذِميْم                     ُسْفالَّ َأْذْيْمِغي

جاء في ىذه األبيات التحّسر لفقدان الحياة فصورت المخيمة الشعبية ىذا الميت ممدًدا قبل دفنو  
ويتداول في الوسط الشعبي أن القصب  ،1والقصب عالمة عمى سرعة العطب كعود القصب،
 أو المعب بو. ،واألرواح الشريرة وال يحبذ لألطفال الصغار لمسو ،تسكنو الشياطين

 ،وتتعفن جثتو بعد وضعو تحت التراب ،الميت بعود القصب ألنو سرعان ما ستتحملربّما شبو ىذا  
أو الستقامة ىذا الجسد اليامد. ثّم يصف الحالة التي يعيش فييا تحت التراب فيقول أنو متّوسد 

قال بأن الزعرور  ، ولمحديد الصمب القاسي  بعد أن اعتاد توسد وسادة لينة في حياتو األولى
 ّما ىذا النبات الشائك سيكون بمثابة رسالة ألىمو بأن حالو سيئة .ببره ور سينبت فوق ق

 اهلل آهلل   أصمي عميك أييا النبّي       ْگ         ْفالَ ْنِپي يْغ أَ اهلل آهلل   َأْذْصمِ   
 اهلل آهلل  صمى اهلل عميك وسّمم    ِميو َوَسالََّما           اهلل آهلل   ْصَمى عْ   
 اهلل آهلل  فاز من صمى عميك ْگ             ْفالَ  نْڤْصالَّوِ ْپْح اهلل آهلل   ْيرْ   
ْن ْثِبي اْلَياوَ اهلل آهلل   َماشِ     اهلل آهلل  ليس كمن أخذه اليوى             ي َأمّْ
رَ    اهلل آهلل الصراط طويل ورقيق    اْط ْغِزيْف َأْرِقيْق          اهلل آهلل   ِذالصِّ
  2اهلل آهلل   ْسدَّاَواْس ْذاْلْيْمَياَما                   اهلل آهلل  تحتو نار ىميامة 
يتجمى في ىذه األبيات تأثر الوسط الشعبي بالدين اإلسالمي من خالل حديثو عن الصراط ونار  

أن ويقول  )ص( جينم التي وعد اهلل بيا المذنبين والخارجين عن طاعتو فنجده يصمي عمى النبي 
من اتبع سنة المصطفى قد فاز ونجا من ىذا الصراط الذي ال يوجد  أصعب منو في الحياة الثانية 

                                                      
.181قٍؽٔح: اٌّؽخغ ٔفكٗ، و فٍٍة ٌٕظؽ -

 1  
ٔح ِٓ" 5" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح - ّٚ اٌدٕائؿٌح اٌؽخاٌٍح. األغواؼ ِع

2  
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أما من تزعزعت خطاه فإن مصيره النار  ،بسالم أبدي يوخط ،وفمح ،ألن من يجتازه بسالم نجا
 .اليميامة التي تنتظره أسفل ىذا الصراط

 
 الميم أعننا                       ْمِعيْونْ َذال شگْتَأْرِبي 

 فمنك كل الخيرْغ                    يْڤالَّإِ ْگ ُكلّْ اْلِخيْر ُغوْر 
 ىاىم المؤمنون بانتظارك      ْكْتسَراُجوْن                اْلُموْمِنيْن الَ 
َحَماْغ                   ْفْثَحاْغ ْلْبَوا  افتح أبواب رحمتك  ْب َنالرّْ

 خذنا إلى الجنة   َأْذدُّوْن                     ْگ اْث ُلومَ َآْلْجنّْ 
 1واعتق رقابنا من نار جينم ْينَّاَماْغ                          َآْثَقاْغ ِاجْ 

 
لعل فكرة العقاب بنار جينم لم تكن قبل ظيور األديان السماوية ربما ىذا ما يفسر المخموقات  

ّكاْغ" أي ژلمكمفة بتعذيب األموات ومنيا ما يسمى ب: "ْلْوْحْش أُ التي صورىا المخيال الشعبي ا
الغيبوبة في دخمت امرأة فيما مضى   وحش القبر والذي يروى عنو في األوساط الشعبية ما يمي:

 .فاعتقد األىل واألقارب بأنيا ميتة فسارعوا إلقامة مراسيم الدفن 
دفنت المرأة وقبيل الظالم عاد أحد الرعاة من الغابة مع قطيعو ماًرا بالمقبرة فسمع صوت امرأة  

 تصيح مردّدة  ىذا الكالم دون توقف: 
 يداه كأعمدة النول أّماه أّماه        ٓيْٛڤِميأيماغ َأْيَماْغ ِإَفْسِنيْس ِتسرِ 

 األعمدةرجاله ك                         ٓفًڤاًڤاَظْرِنيْس ذِ 
 أْذناه كالكيوف   ْس ِذْخِجيْظْن               ْغِنيْمْژا
 2أسنانو كالمشط الكبير    ِذْمْشْظْن                ِنيْس ْڤاًلُأو

                                                      
ٔح ِٓ" 3" ؼلُ اٌمصٍعج:  ٌإلطّلع ػٍى اٌمصٍعج واٍِح أٔظؽ - ّٚ ٔفكٙا. اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع  1  
.85/02/8033ػٓ اٌّطثؽج ضٍٍفح ضعٚخح ، تراؼٌص:  -
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وقد اتخذ جسميا لونا أزرًقا  ،موا بفتح قبرىا فوجدوىا تتصبب عرًقاو فسارع وأحضر أىالي القرية ليق
وقد قالت بأنو كان  ،ولّما انتشموىا من ذلك القبر أخبرتيم بأن ذلك المخموق قد بدأ بتعذيبيا اقاتم

 ضخًما مسندة إليو تمك الموصفات التي كانت تصرخ بيا .
 منو كشف الغطاء ةبتداعيا رغباليست ىذه الرواية إاّل أحد النماذج التي قام المخيال الشعبي ب 

والسبب ىنا محاولة الظفر  ،انية إّن أساء التصرف في الحياة األّولىعما ينتظر الميت في حياتو الث
وحسن معاممة األفراد فيما  ،بحياة طيبة ىادئة في الدنيا عن طريق طمب التحّمي بأطيب األخالق

 بينيم لكننا أثناء التحقيق اإلثنوغرافي التقينا بفئة ترفض تماًما فكرة وجود حياة ثانية فيقولون: 
ْل" بمعنى :" ىل ىناك گاْيالِّ ِويْن ْيُمْثْن ُيغاْلْد ْيْحَكَياْوْنْد ًأُشو ِأُكْن يْتسًرُجوْن ْسًداْو وَ  پسوُ " ْحْمو ْمحْ 

 من مات وعاد ليخبركم شيًئا عما ينتظركم تحت التراب ".
وال أدري إلى أين أصنف ىذه الفئة من الناس ألّن المتدينين باإلسالم الرسمي يؤمنون بوجود عقاب 

اّل  ،وبوجود حياة ثانية وكذا المتدينين باإلسالم الشعبي إن صح ىذا التعبير أيًضا يؤمنون بيذا وا 
 بماذا نفسر وجود ىذا اإلرث الثقافي الذي توارثتو  الذواكر الشعبية عن األجيال الماضية.

وتنفي  ،رإّن ىذه الفئة تجعمنا نقول أن خوفيا  مّما سيؤول إليو بعد الموت ىو الذي جعميا تنك 
الشعوب قاطبة فيو إًذا خوف من  تماًما وجود حياة ثانية مستمرة بعد الوفاة  كما تعتقد كلّ 

والمجيول مثيٌر بطبيعتو لالنقباض واليمع ويقول في ىذا الصدد المفكر السوري فراس  ،المجيول
ول من مغادرة السواح " إن الخوف من الموت لم يكن أبًدا خوًفا من العدم بل كان خوًفا من المجي

منو فاإلنسان شديد الميل لمخوف من الغريب غير  ،1وضع نعرفو إلى وضع نحن بو جاىمون "
 المتوقع  .

قبل الموت   صحيح أن اإلنسان قد  أخافو الموت كثيًرا لكنو أيًضا كان كثير الخوف من المعناة 
"  بمعنى:  ي ُأْقاًلْل"ِژْرِبي َثرُ  ڤيْغفنجده دائًما يقول: " َأذْ  إثر مرض يبقيو متألًما مدة طويمة مثال.

 الّميم اجعمني أموت كما تموت األواني الفخارية مباشرة بعد كسرىا ".

                                                      
.880إٌى833، و3320، 3فؽاـ اٌكٛاذ: ِغاِؽاخ اٌؼمً األٌٚى، ظاؼ اٌىٍّح ٌٍٕهؽ، تٍؽٚخ، ٌثٕاْ، ط -

1  
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بعدما قدمنا بعًضا من األبيات التي تجمت فييا مخاوف اإلنسان مّما سيؤول إليو بعد الموت ننتقل  
معمًنا أّن الدنيا مرحمة يمّر آخر من األشعار التي يستسمم فييا ىذا الفرد لمموت  ءٍ إلى عرض جز 

 :بيا وحسب
 اَل ِالو ااَل اهلل   أطمبك ياربي بصدق   ْك اهلل ْسُوِليْو      ْمْپْغاَل ِالو ااَل اهلل   ظْ  

اِميْو    ژمحمد َرُسوْل اهلل   ذَ   محمد رسول  اهلل بيتي الحقيقي ىو القبر    كَّاْغ ِإيَذخَّ
 اَل ِالو ااَل اهلل   يذكر المحتاجون إلى الذكر      ْمْحُقوْقْن  ْگ ِويْذاْذْكْرْن ال ِالو ااَل اهلل  

 1محمد رسول اهلل  سنخمد في قبورنا       كَّاْغ ِإيِغيُذوْمْن  ژمحمد َرُسوْل اهلل  ذَ 
 
نالحظ من خالل ىذه األبيات عمى لسان الميت أن ىذا الميت يعمن عن اتخاذ القبر بيتًا حقيقًيا  
ويضيف في البيت األخير أّن ىذه البوابة  ،ىذا القبر إاّل بوابة تصمو بالعالم اآلخر وليس ،لو

والخمود  ،)القبر( ىي التي ستقوده إلى الخمود فال رجعة إلى الدنيا بعد االنفصال عنيا ألنيا فانية
الثانية ىي التي تحوي الخمود وما الدار الدنيا إاّل مرحمة يمر بيا  الحياة. فموجود بعد الموت

وفور انتياءىا يواصل حياتو في عالمو الحقيقي الذي يوجد بعد االنفصال عن الدنيا  ،اإلنسان
 الزائفة. 

ننتقل اآلن إلى تقديم التصورات التي عبرت الجماعة الشعبية من خالليا عن الموت بتسميتو  
وتجاىل المفظة األصمية لمتعبير عنيا بمسميات مجازية في الكثير من األحيان  ،حيًنا باسمو الفعمي

واالبتعاد عبارات حّمت مكان ىذه الّمفظة التي كثيًرا ما يسّبب تمفظيا  ،والسفر ،فنجد الغربة .اآلخرى
 والحزن وسنحاول تقديم بعض النماذج فيما يمي:  ،األلم
    
 فواجب عمينا أن نمشي في الطريق الصائبة               يْس ْندُّو ْسْمقِ أَ ْجْپ ْذْلَوا
 2فمن الدنيا البد أن نسافر                  الّدْنَيا اَلُبْد َآْنَساْفرذِ 
 

                                                      
ٔح ِٓ" 30" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ  اٌدٕائؿٌح إٌكائٍح. األغواؼ ِع

1  
ٔح ِٓ" 8" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع -  ّٚ ٔفكٙا اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع  2  
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حيث يقول البيت أّن السفر أمر البد منو من  ،نالحظ في البيت الثاني التعبير عن الموت بالسفر 
ر والتي يعبّ  ،ىذه الدنيا وكما نعمم ال يوجد مكان آخر قابل الستقبال البشر ما عدا الكرة األرضية

فإن السفر منيا يكون إلى مكان ال تتوفر فيو الشروط المتوفرة لمحياة  في  وعميوعنيا بالدنيا 
ىو تعبير عن الموت لكن لو كان الموت  إذن ر من الدنيافالسف  .وبالتالي سييمك ويموت ،أرضو

 ،حسب لّما ذكر في البيت األّول وجوب المشي في الطريق المستقيمفأمر متعمق بفناء الجسد 
لم الذي يرحل إليو اباليدوء في الع المتوفىويقصد ىذا البيت إحسان التصرف في الحياة ليحظى 

 ويتعفن وىذا ما يعبر عنو البيت التالي : ،ب سيتحملومالمستو الترا ،ألّن الجسد بعد خموده
 1ل ًأْرِذيْن َثْرُكوْظ         توسد التراب وتعفنگاسموث أ

فإن ىذا اإلنسان متكون من جسد وروح ىذه الثنائية التي تواجدت في كل انطالقا من ىنا  
 المعتقدات اإلنسانية والتي سنتعرض لمحديث عنيا الحقا.

وفي نفس المضمار نجد في األبيات التالية تعبير عن الموت بالفراق والرحيل إلى مكان بعيد حيث 
 تقول األبيات :
 اهلل آهلل   وغًدا ستبدأ المسيرة          ِثْگِلي           ذوْنْپاهلل آهلل   َآْزكَّا 
 سنذىب بعيًدااهلل آهلل       ِاِثيِزي َأِكيْن              اهلل آهلل   َأْنِظلْ 
 اهلل آهلل   ولن نتمكن من رؤية الدنيا      ْث ُأْرِتسْدْنْتسَواِلي      اهلل آهلل   َتسُمورْ 
 اهلل آهلل   يا من سّن الفراق       ِاْدُيوْزْنْن َفاُروْق        اهلل آهلل   َأِوينْ 
  2اهلل آهلل   أرزق أعّزائي الصبر          ْر ِويْن ْعِزيْزْن ْفِمي  اهلل آهلل   ْصبّْ 

 
جاءت ىذه األبيات عمى لسان الميت حين جاءه الموت قائاًل بأن مسيرتو ستبدأ في الغد حيث     

سيرحل إلى مكان بعيد لن يتمكن خاللو من رؤية الدنيا، ثّم يطمب ممن سّن الفراق وىو اهلل تعالى 
وىذا تؤكده  ،غير محتمل الرجوع منو ،بدياألرحيل بالطبع أن يرزق ذويو صبًرا عمى رحيمو ىذا ال

 األبيات التالية أيًضا: 

                                                      
ٔح ِٓ" 5" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ ٔفكٙا  اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع

1  
ٔح ِٓ" 6" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ اٌؽخاٌٍح. اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع

2  
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 الكتب كميا تنصح بتييئة زاد اآلخرة    اْس     َياْس ِإدَّاْر َليَ ْىڤِّاَلْدقَّاْرْن  پْلُكُتا
 الموت غربة أبدية        ُظوْلْن            يْ َپة اْلُموتْس ْذْلُغْر 
 1مستحيل أن يعود من مات           َأْدَياْس           ِومُّوْثْن ُأوْرَمّزالْ 

    
قبل مواصمة الحديث عن األمر الذي أثرناه أعاله سنحاول أواًل التمعن في البيتين األّولين من     

والقنوط التي يرى اإلنسان الشعبي بأن الكتب  ،ىذه القطعة الشعرية فقد وصفت اآلخرة بدار اليأس
بالتييء ليا عن طريق العمل الصالح في الدنيا ليجازى عن ذلك فيما بعد إذ السماوية قد نصحت 

ويرتبط  ،ستسيل لو الحياة فيما بعد الحياة .ثّم يوصف الموت في البيت الثاني بأنو غربة طويمة
االغتراب في الوسط المحمي بالحياة القاسية أواَل فالمغترب لن يجد في البالد الغريبة التي يسافر 

ومشقات فيقاسي  ،وال أصدقائو فيحاول أن يثبت لكن ىذا يعرضو لعدة مصاعب ،ائمتوإلييا ع
وفي غالب األحيان يتعرض لإلىانة ألنو أجنبي عن المجتمع الذي يسافر  ،والبرد ،والجوع ،المرض

 إليو وال يندمج فيو بسيولة.  
أن  أمل ا إياه عمىقد يتعرض ىذا المغترب لمرض مميت فال يعود ألىمو فيظل األىل منتظرً     

كان يحدث في اىناك عودة بعد وقت طويل لمن لم تخطفو المنية ىذا م .يعود لكن دون جدوى
 ،لألىل القمق  بىذا المغترب سيسبّ  نّ ألفمم يكن الوسط الشعبي يحبذ فكرة االغتراب  ،الماضي

فقد  والخوف عمى حالو. إن وصف الموت بالغربة الطويمة مرتبط بجيل ما سيحصل لمميت
والعذاب دون أن يستطيع الحي مساعدتو كما يحصل مع المغترب الذي يتعرض  ،يتعرض لمشقاء

وفي البيت األخير تأكيد عمى  بو، لميوان دون أن يتمكن ذويو مساعدتو لبعد المسافة التي تفصميم
ن من أل ،بدار القنوط ةعدم الرجوع بعد الممات وربّما ىذا ما جعل الوسط الشعبي يصف دار اآلخر 

إّن   .يدخل من بوابة الموت من المستحيل أن يرجع ثانية إلى الدنيا فأمر الرجوع أمر ميؤوس منو
 يأس الرجوع لمعالم األّول الذي مّر بو ىذا اإلنسان.ىو تأكيد عمى اليأس  استخدام كممة 

رة إْذ اكتفى نالحظ من خالل األبيات التي قدمناىا أعاله عدم التصريح بعبارة الموت بطريقة مباش 
ولعل ىذا  ،والتي سبق وأّن ذكرناىا أعاله ،الوسط الشعبي باإلشارة إليو من خالل تسميات مجازية

                                                      
ٔح ِٓ" 8" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ إٌكائٍح. اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع  1  
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أحد أوجو االعتراض عمى الموت أو التطّير من ذكره ألنو نياية غامضة فيندرج ضمن األشياء 
 التي ال تسمى بمسمياتيا لمخوف من أذاىا. 

 سنحاول اآلن تقديم بيتين جاء فييما الموت أمر البد منو فقط ألنو كان منذ األزل : 
 أنظروا إلى أجدادكم    ُكْل َواْغ َأْذْيْخْزْر ْلْجُذوِذيْس         

 1فقد ماتوا والّبد أن تتبعوىم         َأْثيْظفّْرْ  دُپِامُّوْث الَ 
وأجدادنا الذين  ،ت أمر طبيعي قد أصاب آباءناجاء ىنا االلتفات إلى تذكير األحياء أن المو  

 ،ويمتحقون بآبائيم ،وماتوا منو فإن األحياء أيًضا سيمتون ،عمروا ىذه األرض لكنيم زالوا
.بالذىاب في ّبر عن الموت في الكتاب المقدس "..وقد جاء ىذا األمر أيًضا حين عُ  ،وأجدادىم
 .2."رض كميا، وباالنضمام إلى آبائو..طرق األ

منو ىذا ما نجده  غو ر عمر اإلنسان في ىذه األرض طوياًل فكانت الوفاة بالنسبة لممسنين أمر مف 
عند األفارقة الذين تشكل جزًءا منيم حيث يقول عنيم لوي توماس فانسون: أنيم يفضمون الموت 

الموت منيا عكس الغربيين الذين يفضمون  واشبعوا من الحياة وممّ  يمعندما يتحولون إلى عجزة كون
مل افيأخذون ىذا الجسد الجميل إلى القبر في ك ،كل محاسنيم الخمقية 3في مرحمة تتجمى فييا 

 ويبين ىذين البيتين الشعريين أّن المّسن أقرب الّناس لموقوع في قبضة الموت .أناقتو
     

ْر      اهلل اهلل آهلل  طغى عميك الشيب مِشيْپ اهلل اهلل آهلل   ا  ونحل الجسد الُصوَرة ْثْنخّْ
 اهلل اهلل آهلل  إن الموت يترقبك  ُموْتس ْاِكْدْيْتسِقِسيْن    اهلل اهلل آهلل   ْذالْ 

 
ال يموت  أن ولّما كانت رغبة اإلنسان في الوسط المحمي ،الشيب ىنا عالمة عمى التقدم في الّسن 

ا يجول مّ ظّل يعبر عن ظيرت ىذه الرغبة في شعره الذي يوسن ،نيإاّل بعد أن يعّمر في األرض سن
مم نعثر أبًدا في األبيات الشعرية التي جمعناىا أثناء التحقيق اإلثنوغرافي عمى إشارة عن ف ،بخاطره

                                                      
ٔح ِٓ" 8" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ اٌدٕائؿٌح اٌؽخاٌٍح. األغواؼ ِع

1  
، تعْٚ 3ظ. فؽج هللا ػثع اٌثاؼي، ٌَٛ اٌمٍاِح تٍٓ اإلقّلَ ٚاٌّكسٍح ٚاٌٍٙٛظٌح، ظاؼ اَفاق اٌؼؽٌثح ،ط - 2

  .14إٌى15ذاؼٌص،و
3 - Voir : Luis vincent thomas : Rites de mort pour la paix des vivants ,Dupli-print 
,France,2007,p132. 
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وكانت األبيات معبرة عن التقدم في الّسن لمن تنتيي أيامو حيث يظير  ،موت الصغار أو الشباب
 في البيتين التاليين :

 
 الشَّْر           اهلل اهلل آهلل  فال يجوز عمل الشّر اهلل اهلل آهلل  ُأوِرُجوْز العمل ن

  1ْنْثَماْنيِيْن            اهلل اهلل آهلل  ياصاحب الثمانين سنةَپاْپ أَ ْگ اهلل اهلل آهلل   ْفالَ 
وقد أشار ىنا  ،البيتين أن العمل السيئ ليس أمٌر محمود عمى من تقدم في السنيظير في ىذين 

 ،إلى عمر الثمانين ىذه العمر التي يفترض لممرء فييا أن يييئ نفسو لمموت عن طريق التعبد
ومعاونة الناس، وربّما قد جاء البيتين بيذه الطريقة ألن ىذا اإلنسان المتقدم في السن مزال طامًعا 

عن  2لما سألنا أحد المسنين .لييمإأو يسيئ  ،ظّل يظمم الّناسف ،في الدنيا فمم ينتبو لتقدمو في الّسن
العمر الذي يفترض فيو لممرء أن يموت فيو قال : إّن العمر الذي قّدر لإلنسان أن يعيشو ىو: 
أربعون سنة ألنو كما يروى قديًما في العصر الذي كانت الحيوانات فيو تتحدث: اجتمع اإلنسان 

بادر ا، و انزعجوا جميعفأربعين عاًما .بالكمب، والحمار، وقد قّدر لكل واحد منيم حياة تقّدر ب
 ،إّن أربعين عاًما مّدة قصيرة جًدا لن أشبع فييا الحياة ىذا أمر غير الئق :اإلنسان بالحديث قائالً 

 ،ثّم تكمم الكمب وقال أربعون عاًما !! إّن ىذا كثير جًدا فكيف لي أن أقضي ىذه المدة في العراء
ان أن أىديك عشرون عاًما من عمري فيكفيني عيش العشرين ما رأيك أييا اإلنس .والجوع ،والبرد
بعدىا تكمم الحمار معبًرا عن نفس الرأي الذي عبر عنو الكمب مضيًفا أن ىذا فوق  ؟عاًما

وعرض عمى اإلنسان  ،ىانةومن التعب واإل ،إذ تكفيو عشرون عاًما من العمل الشاق ،استطاعتو
وصار  ،والحمار ،من الكمب نسان ليذا كثيًرا فشكر كلّ سعد اإل .أن ييديو عشرون عاًما  من عمره
 ونشاطو. ،وىو في كامل قوتو ،باستطاعتو أن يعيش ثمانون عاًما

بعد حصولنا عمى ىذه الحكاية يمكن لنا أن نقول إن ورود العدد ثمانون في البيت الثاني الذي  و 
اإلنسان يييئ نفسو لمموت أي قدمناه لو عالقة بيذه الحكاية. ولما ينقضي ذلك العدد من حياة 

ويقول سارتر في ىذا الصدد إّن التشبيو  .يقضي ما تبقى من حياتو في انتظار اإلنسان لمموت

                                                      
ٔح ِٓ" 8" ؼلُ اٌمصٍعج:  أٔظؽ واٍِح اٌمصٍعج ػٍى ٌإلطّلع - ّٚ ٔفكٙا اٌدٕائؿٌح األغواؼ ِع  1  
.30/2/8033ػٓ اٌكٍّع ؼِضاْ أٚظٌغ تراؼٌص -

2  
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الذي يستخدم غالًبا في انتظار اإلنسان لمموت : " يشبو اإلنسان بأنو محكوم عميو باإلعدام وسط 
ويرى بعض رفاقو  ،تماًما موعد إعدامومجموعة من الرجال المحكوم عمييم بنفس الحكم لكنو يجيل 

وىم يعدمون كّل يوم ليس بالتشبيو الّصحيح تماًما، فاإلنسان يبدو باألحرى كمحكوم عميو باإلعدام 
. ولعل 1ويبذل جيًدا كبيًرا لمقيام بعرض طيب عمى منصة اإلعدام " ،يعد نفسو بشجاعة لمنياية

 ،ممعرفة التي يمتمكيا اإلنسان بأنو ميت ال محالةسارتر قد اتخذ ىذا التشبيو لمنتظر الموت نظر ل
 الفناء عمى ىذه األرض أمر محتوم وال ميرب منو. وأنّ 
 البكاء والتخفيف عن األلم:ب( 

أو معنوي نابع من داخل اإلنسان ىذا األخير الذي  ،ثر الشعور بألم حسيإيكون البكاء عادة      
 والمشاعر المفعمة بالحنان والحب. ،تنبض بأعماقو كتمة من األحاسيس

 ،يعيش اإلنسان مع من يحب لمدة من الزمن لكن الموت الذي يأتي فجأة يأخذ منو ىذا األنيس  
والعويل  ،فيشعر بفراغ رىيب وبصدمة عنيفة تيز كيانو فنجده يبكي بال انقطاع، وصدى الصراخ

 ن األشياء التي وم ،يتغمب عمى حزنوسمع من بعيد في عدة حاالت أين ال ويُ  ،يمأل أرجاء المنزل
عينيم من أ اراحمر  ونمن بيت الميت د المعزين جو خر ا أثناء التحقيق اإلثنوغرافي عدم الحظناى

وال يجب عمينا إغفال ذكر االختالف  الذي يكون في طريقة التعبير عن الحزن في  ،كثرة البكاء
 ،ففي الحالة األولى يكون العويل حاد .سن  شخص مُ  وأ ،أو شابة في مقتبل العمر ،حالة وفاة شاب
أو  ،وكثيًرا ما يتعدى السنة ونصف والعائمة التي فقدتو ال تستطيع لجم ،شيرأدة عويستمر الحزن ل

فإن الحزن  ثانية أّما في الحالة ال الميت. والعيون المنيمرة كمما ذكر اسم ،كبح المشاعر الحزينة
يكون أقل درجة عن الحالة األولى ألن الميت قد أسس عائمة وعاش عمًرا ال بأس بو قد يصل في 

ا كان يتداول بين المسنين أثناء التحقيق اإلثنوغرافي ىو وممّ  فوقوما  سبعين،أكثر الحاالت إلى ال
معبرات عن ذلك بيذه طمب الجدة من حفيداتيا المواتي أسسن عائالت أن يبكين عمييا يوم وفاتيا 

 العبارة:
اْمَثَراْغ َأْذْفَغْغ َأْم أيا سيّْ "   ُأالْش َأْنَوا آْيتسرون ْفّمي" رثوثمنڤي ْشْبْحْمِثيي َثْمْظْمِتيْو ُأِيتسجَّ

                                                      
1
خان نٛؼْٚ: اٌّٛخ فً اٌفىؽ اٌغؽتً،ذؽخّح:واًِ ٌٛقف زكٍٓ، اٌّدٍف اٌٛطًٕ ٌٍثمافح ٚاٌفْٕٛ،  -

  .841،و3330اٌىٌٛد،
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وال تدعنني أخرج مثل المقطوعة من  ،ببرودة ال تجعمن جنازتي تمرّ يا بناتي  من فضمكنبمعنى:  
 .1شجرة دون أن يبكي عمييا أحد

حسب مكانة ، و ودرجة الحزن ،فالبكاء في الحالة الثانية يكون بكاًءا أقل قوة حسب درجة األلم  
 لكن الخ... المتوفىوتبكي الفتاة بحرقة عمى أخييا  ،يبكي ولد الميت بحرقة عمى أبيو .الفقيد وعمره
المعزين يبكون بحرقة فإنيم يتعاطفون مع أىل الفقيد فال يمكن ألي شخص أن تظل  لّما نشاىد

 الشفقة، و ويتعاطف معيم فتنتابو مشاعر ،مشاعره باردة حين يشاىد مشيد أوالد صغار يبكون
وفي حاالت كثيرة يتصرف تماما كما  ،بكاءالنينو وال يكف يوالّموعة لكن لّما نجده  ،والحزن ،األسى

ىل الفقيد في التعبير عن األلم فإنو حتًما يعاني من حالة نفسية سببيا الموت الذي يدفعو يتصرف أ
دوًما لمميل نحو تكرار ىذا األلم الذي عاشو في يوم من األيام حين فقد أحد أعّزائو ىذا ما أسماه 

 .2فرويد رحمة العودة إلى مراحل سابقة
 تتكرر وبطريقة ال شعورية انو أحد والديوفقد أثناءالمرحمة العصبية التي مّر بيا ىذا المعزي  إنّ 

وىذا ما استنتجناه حين قمنا مثال،  جنازة توفيت فييا امرأة مخمفة أبناًء ليا ه كلّ ر و حض أثناء
" يندفد  :فحين قالت لنا إحدى السيدات .اإلثنوغرافيتحقيقنا خالل  باستجواب أكثر من معزّ 

كان  ڤمنراِينو أُ  ڤيّساْو مّكا تّسَواليغ  يسس لرا تْسْقِميميحنت إمّطاوناالجرحيو ْسَوَدا، كًرا ْثْسُقطوْر تَ 
" بمعنى:  غذ يما مسكينت أتسيرحم رّبي "مگاباطل إيو واهلل آْر غاظنتْي ماتشي ْذْكَرا أَمانا  حپسنأذ

ينزف لّما أشاىد ىذه الفتيات يتعذبن حزَنا، إن دموعي  3لقد جرحت في الصميم من جديد، فكبدي
منيمرة دون توقف ليست لسبب تافو، أقر أّنني أشفق عميين كثيًرا لما أصابين من محنة لكنني ال

 .4تذكرت أّمي رحميا اهلل "
ْلْن أذْفاّلسَياُفو ْرْبي ْثَجاْد ڤزن الّتيين إڤمكاوتقول أخرى في نفس المقام: " آَيا ْيمي َأِريغد ِإماِنيْو   

وارثزريظ ذاشوغ آرا  گعْر أدّجظ أّراويك ذفير اوڤا مگعرن أاوڤَأرَّاِوْس أورنتريوي، أوالش أشو ا

                                                      
. 38/4/8038ػٓ اٌكٍعج زاخً غ٘ثٍح : إزعٌماْٚ تٛاظج  -

1  
.331،و3321ِسّٛظ ٍِٕؽ ِٕصٛؼ: اٌّٛخ ٚاٌّغاِؽج اٌؽٚزٍح : ظاؼ اٌسىّح، ظِهك ، قٛؼٌا ، -

2  
اٌّؼٕى اٌّؽاظ ٕ٘ا ٌٍف ٔؿف اٌىثع ٚإّٔا ٔؿف اٌمٍة. -

3  
.33/06/8033ػٓ اٌّطثؽج: ل)زٛؼٌح(، لؽٌح ٌّهاذً، تٍعٌح ٚظائؽج ٚالْٕٛ ، ٚالٌح ذٍؿي ٚؾٚ، تراؼٌص:  -

4  
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رحمة اهلل عمييا، لقد  1ة ىناد" إيو بنيتي لقد تخّيمت نفسي مكان ىذه الممدّ   بمعنى:  ثنياغن "
، تشبع العيش معيم، أصعب ما في الكون ىو أن ترحل مخمفا أبناءك نتركت أوالدىا دون أ

 2"األعزاء جاىال ما سيحصل ليم بعدك 
فقط كي نبين أّن من الباكين بحرقة أولئك الذين  يستذكرون موتاىم  االستشيادين نكتفي بيذين 

فتحيا تمك اآلالم حين يعيشون نفس الحالة التي مرت بيم، ومن الباكين بحرقة أوالئك الذين يشفقون 
الباكين  ومن وألميم، ،م اآلخرين فيشاركونيم مصيبتيمالآعمى أىل الميت فيم أناس يشعرون ب

ونفس ىذه المصيبة وىذا ما يبينو  ،بحرقة أولئك الذين يتخيمون أنفسيم متعرضين لنفس ىذه المحنة
 .االستشياد الثاني الذي أوردناه أعاله

 أو طريقة  تعاطفنا ،إن ىذا البكاء ليس سوى مجرد وسيمة نعبر بيا عن آالمنا التي تعذبنا بداخمنا 
وما نالحظو في أغمب األحيان استرخاء المرء بعد  ،األليممع شخص وقع في شباك الحزن  بيا

والتنفيس عن األحزان ألن كبت األلم في داخمنا سيؤدي  ،وكأنو نوع من إخراج األلم ،بكاء طويل
واألحاسيس  ،ىذا اإلنسان الضعيف المشحن بالمشاعرإّن  .حتما إلى انفجار في أي وقت كان

تمك الطاقة السمبية التي تتأجج  رغم بكل ما يجعمو يفويقو  ،ويبكي يصرخ ،بحاجة إلى أن يضحك
 والتوازن. ،بداخمو ليعيد إلى نفسو اليدوء

 ج( اإلطمئنان عمى الميت اطمئنان عمى الحي:
إّن انقطاع الّصمة الحّسية لألحياء مع الموتى ينشئ الرغبة في إيجاد روابط تصنع بشكل رمزي    

جسرا يصميم باألموات ، وىذا الجسر الّرمزي يشّكمو عدد من الطقوس الدالة عمى والء ىؤالء 
ذا يكون ولي، وارتباطيم بيم، مما يخّفف عنيم لوعة األسى إثر فقدانيم األحّبة، األحياء لموتاىم 

أىل الميت أن يقوموا بعدد من الممارسات والطقوس السحرية التي تخمق الصمة من  لزاما عمي
جديد بين األحياء ، واألموات طقس استحضار األرواح الذي تمارسو نساء ساحرات مختّصات 

 بتكميم األموات .

                                                      
ذهٍؽ إٌى خكع اٌّرٛفٍح. - 
1  
ػٓ اٌّطثؽجٔفكٙا اٌّىاْ ٔفكٗ، اٌراؼٌص ٔفكٗ. -

2  
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سعى األخير الذي إّن لجوء المرأة لمّسحر كان نتيجة لتيميشيا من المجتمع الذكوري ىذا    
إلقصائيا من كّل ما يجعميا موازية لو وأرفع درجة منو . وليذا فيي تسعى دوما أن تبّين لو قدرتيا 
عمى اإلتيان بما ال يستطيعو، ألنيا كما يقول فراس الّسواح: " بواقع تكوينيا الجسدي، والنفسي  

ة من نفس الرجل الّصمبة ، والمغمقة أككثر قدرة عمى تحقيق ىذه الّصمة . فنفسيا أكثر شفافية ، ورق
...لذلك كانت المرأة الساحرة األولى ...وبسحرىا كانت تمارس سمطتيا وتعّزز مكانتيا ضمن 

 انطالقا من ىنا فإّن انتقام الرجل من المرأة التي سيطرت عميو لوقت طويل من الزمن  1الجماعة".
أمر ال غرابة فيو سعيا منو الحصول عمى السمطة واإلمساك بزمام األمور .فكانت النتيجة ما 
ذكرناه أعاله وىي اإلقصاء والتيميش ، وىذا ما أّدى إلى نشوء ىذا الّصراع اإلجتماعي بين الذكر 

يا تمارسو واألنثى . فإذا مارست المرأة السحر قديما لمسيطرة عمى الطبيعة بما فييا الرجل ، فإنّ 
ظيار قدرتيا عمى الحماية، ورّد الّشرور، بما فييا األذى الذي  حاليا إلثبات نفسيا ، ووجودىا، وا 

 الميت في حال أساء الحّي إليو. يسّببوس
لقد تعّرضنا ألدّق التفاصيل التي تصاحب عممّية االتصال بالموتى )استحضار أرواح الموتى(      

انت الخالصة شروع الساحرة في نقل كالم المتوفى بعد تناوليا في الفصل الثاني من البحث. وك
لقضمة من الخبز بعد تركيز طويل عمى البيضة التي أحضرىا أىل الفقيد . وعادة ما يكون 
ممّخص الكالم تذكير الميت ألىمو بالديون التي لم يردىا بعد، ثّم يتحّدث عن المشاكل العائمّية 

، كما تدور دائما حول التضامن و الوفاق والتعاون المتبادل وضرورة تسويتيا ، ويعطي نصائح 
يخبرىم  عن ظروف موتو، إّن قمق األىل عمى رحيمو بطريق غامضة، ثّم يطمب في أغمب 

 األحيان بعض الّصدقات كأكمتو المفّضمة، أو فاكية في غير موسميا، أو قطعة قماش...إلخ.
يا دون أي خمل أو نقص إلسترضاء روح الميت يحرص األىل عمى تنفيذ ىذه الطمبات والوصا   

من جية، وإلظيار وفائيم ووالئيم لو من جية أخرى، وبيذا سيسممون من غضبو فال يزعجيم أو 
 يؤذييم .

إّن أّول ما تنقمو الساحرة بمسان المّيت ىو طمأنة األىل عمى حالو الذي يكون غالبا في أحسن 
يعيقو أي شيء في عالمو  ، والطمأنينة عمى فقيدىم الذي الاألحوال فيشعر األىل بالسعادة، والراحة

                                                      
. 846، و8000، 1فؽاـ اٌّكٛاذ: ٌغؿ ػهراؼ األٌٛ٘ح اٌّؤّٔثح ٚ أصً اٌعٌٓ ٚاألقطٛؼج ، ظاؼ ػّلء اٌعٌٓ، ظِهك،  قٛؼٌا، ط -

1
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إاّل بمباركتيم مواصمة العيش بسالم دون قمق عمى فقيدىم الذي لن يقوم  الجديد، ليتمكنوا بعدىا
ألّنو ال يحمل أي ضغينة، وال يضمر الّشر ألحد، فاإلطمئنان عمى حالو إطمئنان عمى مواصمتيم 

       العيش بسالم .
 



 

 

خاتمةال    
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إّن تطرقنا  ليذا الجزء من مورثنا الشعبي الثقافي، الذي لم يمق العناية التي تتناسب مع أىميتو    
إلى النتائج من قبل باحثينا قد قادنا إلى اإلجابة عمى عدة تساؤالت. تمكننا من خالليا الوصول 

 بدءا ارتباط األشعار الجنائزية في أغمبيا بالطقوس.  التالية :
تحتوي األشعار الجنائزية عمى مضامين دينية بالدرجة األولى، واجتماعية إنسانية بالدرجة • 

 الثانية.
وترمي معظم  . لألحياء مّوجية مراسل عمى الجنائز في تّردد التي األشعار مجمل تحتوي•  

 . الشعبي الوسط في الديني واإلحساس الدينية القيم إيقاظ النصوص إلى
وحامالت التراث عمى تمقينو في مجتمع البحث ألنو من األمور اليامة التي ال يمكن  يعمل حاممو• 

 ، إذ يعتبر جزءا من شخصيتو، ورمزا ليويتو.ليم االستغناء عنيا
كما تيدف إلى تيدف معظم األشعار والطقوس إلى إعادة التوازن الداخمي لإلنسان القبائمي. • 

 تقوية الروابط اإلجتماعية.
  تتحدث بعض األشعار الجنائزية بمسان الجمع، وأخرى بمسان المفرد.• 
طقوس  أشعار و ىناك كما انّ  األخرى تموى مرحمة الوفاة طقوس ترافق خاصة أشعار ىناك• 

  . حدا عمى تؤدى أخرى

 عن الناجم الموت، واأللم ظاىرة عن لمتعبير تستخدميا التي الرموز معظم الشعبية المخيمة تستمد• 
 .المعاشة والبيئة الطبيعة من األحبة فقدانيم

 عمى الميت تساعد تطييرية وظيفة أداء إلى الميت لغسل المرافقة األذكار والتعويذات  ترمى•  
 .الجديد عالمو في االندماج

 .المرابطون وىم الجنائزي الشعر في الذكور من فئة تحترف• 
 الجماعة معو فتتعامل اآلخر عالمو في رمزًيا ميالًدا الموت اعتبار إلى الموت طقوس تسعى• 

 الفصل في قدمناىا التي الشعرية النصوص عنو كشفت ما وىذا اآلخر، العالم إلى كعبور الشعبية
 .ممكن العودة احتمال فإن منو غربة، أنو عمى الموت صور حين الثالث

 يمبي الموروث الجنائزي احتياجات ثقافية، دينية اجتماعية ونفسية. •
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تمتاز معظم الطقوس الممارسة في دورة الحياة بآلية التكرار حيث تتكرر في الميالد، والوفاة  •
وىذا استنتجناه من الفصل األّول من البحث كما  طقوس معينة وفي الزواج والختان طقوس أخرى ،

 تتكرر نفس التعويذات في الميالد والختان . 
 استنتجنا أّن طقوس االنتقال ىي ردود فعل دفاعية ضد التيديدات التي تعترض اإلنسان. •

تمارس الطقوس الجنائزية لسالمة األحياء وليس لألموات كما يبدو ظاىريا كطقس ذبح الديك •  
 م باب البيت عمى جثة الميت في حادث.أما
ثبات بعض الطقوس والممارسات عمى صورتيا القديمة لبقاء وظائفيا األصمية ،وال يرى فييا •  

 المنتجون أي تعارض مع الدين اإلسالمي بل يعتبرونيا جزًءا منو.
 شعور أىل المتوفي بالراحة، والطمأنينة عمى مصيره بعد أداء بعض الطقوس مثل طقس •

 استحضار األرواح.
تعد النساء أكثر الناس ممارسة لمسحر والطقوس وأكثرىن إيماًنا بنجاعتيا بل ويناضمن لتعميم •  

  ىذه الممارسات بطريقة سرية لكناتين، وبناتين وحتى جارتين.
 المحتوى ذات النصوص وبعض الخطابي والمظير الديني، المظير عاتقيم عمى الرجال يأخذ• 

 .راقية اجتماعية مرتبة تنال تجعميا التي األدوار ىذه من النساء لإلقصاء ويسعى الخاص
 األشعار الجنائزية نمط خاص بالنساء والرجال. •

الموت إلى اعتبار الموت ميالدا رمزيا في عالمو اآلخر، فتتعامل معو الجماعة  طقوس تسعى•  
الشعرية التي قدمناىا في الفصل نصوص الشعبية كعبور إلى العالم اآلخر، وىذا ما كشفت عنو ال

 الثالث حين صّور الموت عمى أنو غربة، وسفر، منو فإّن احتمال العودة ممكن.
نّما ذاتو بحدّ  الموت من خوًفا ليس الموت من وخوفو اإلنسان قمق•   قبل المعاناة من خوًفا ،وا 

 .المجيول من خوف فيو الموت
عممية ادماج روح الميت في عالمو الجديد وعدم  ختاما سعي الممارسات الطقوسية إلى اتمام 

لى تماسك الجماعة الشعبية وتأكيد اتحادىا في مواجية  عودتيا إلى الحياة مرة ثانية من زاوية، وا 
 .األخطار التي تتيّددىا خصوصا بعد وقوع حادثة الموت المفجعة من زاوية أخرى 
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رة الوفاة قد أدى بنا إلى استخالص النتائج إن محاولتنا اإللمام بمختمف الجوانب التي تصاحب ظاى
ما ىي أوجو التي ذكرناىا أعاله لكن األمر الذي لم نتمكن من البحث فيو لضيق الوقت ىو : 

 التشابو بين األشعار والطقوس الجنائزية المحّمية و األجنبية؟.
ورغم المسممين ليا ما الذي يجعل ممارسة الطقوس السحرية من قبل النساء مستمرة رغم محاربة  

ذا حدث يوما وأن طمسوا ىذه الممارسات، فما البديل يا ترى ؟  وعي  أكثرية النساء ؟ وا 
وفي األخير ال يسعنا إاّل أن نتقدم بطمب اإلتحاد فيما بيننا لمواصمة تدوين، وتحميل موروثنا  

فمكمورية خاصة بالثقافة  ال نقدم أعمالنا المرفوقة بالتحميل الجاد كموسوعة االثقافي المحمي . ولم
ال نحاول ترجمة أشعارنا الشعبية إلى  اوالقبائمية بصفة خاصة، ولم الشعبية الجزائرية بصفة عامة،

عدة لغات ليتسنى لمباحث في مختمف بقاع العالم االطالع عمييا فيحاول بدوره النقد والتحميل 
لننشر فييا موروثنا الثقافي المحمي كما  لما ال ننشئ مواقع تراثية عمى شبكة األنترنيت والمقارنة .

 يفعل إخواننا الفمسطينيين الذين يسعون بشتى الطرق إلى الحفاظ عمى تراث أجدادىم الثقافي. 
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                        ْ ار كَ یة الجنائزیةاألْذ ائِ َ   النِس
  : 01القصیدة 

ِپي فْالَّگْ                ْ لِّیغْ َأن ْ ّ         الإله إّال اهللا  َأذْص   الإله إّال اهللا  أصلي علیك أیها النبي
 ْ ر ْگ ذْ ْ ِإ ار َ و ْ ز ْ ن ْ ْ آی گْتش كر                  الإله إّال اهللا  أذْ   الإله إّال اهللا    بك نفتتح الّذ

  
 ّ ي                          الإله إّال اهللا  محمد العربي ِب َ ر َ ع مَّذْ اْل َ ح ُ ه  م   الإله إّال الّل

ْ فْالَّگْ                  الإله إّال اهللا  ما أحلى الكالم عنك الإله إّال ا ور ُذ ْ ه ْ ْل ن ْ ح ْ پ شْ ْ ه  آی   لّل
  
   

یي                         الإله إّال اهللا  یا محمد كن أنیسي سِ ْ ان َ ذْ و ّْ م ْ ح ُ ه  َأم   الإله إّال الّل
               ْ اس َ ی ار َال دَ ْ ثْ ن وغْ ُذ ْ ز ْ م ْث ه  ِإ ار اآلخرةالإله إّال الّل   الإله إّال اهللا  في مسكن الدّ

  
 ّ ِپي فْالَّگْ                    الإله إّال اهللا  أصلي علیك أیها النبي ْ لِّیغْ َأن ْ ه  َأذْص   الإله إّال الّل

ْ                  الإله إّال اهللا  حبك سكن قلبي  یو وِل ُ ْ س م گْشْ ْ بِّیگْ ی حُ ه  اْل   الإله إّال الّل
  
  

لِّیغْ                  الإله إّال اهللا  سأصلي علیك أینما ذهبتالإله إّال  ْ ذْص یغْ َأَذ كِّ ي ِإ سِ ْ ه   َأن   الّل
ْ            الإله إّال اهللا  إلى أن یفنى  جسدي و ومِی ُ گْس ْ ْ و وپ ُذ ْ ى مَا ی َ و ه   سِ   الإله إّال الّل

  
             ْ اپ َ پ ْ ح ّْقْ ْل فَر ْث ْ َال وتس ُ م   الإله إّال اهللا  ان الموت یفرق األحبة   الإله إّال اهللا   اْل

ْ           الإله إّال اهللا  سامحت كل من رأته عینایا  نِیو اْل َ ْ و ْت ان َ ر ْ ا ز َ ر ْگ غْ ِإ َ ح ْ م ْ   الإله إّال اهللا   س
  

 ّ ِپي فْالَّگْ                    الإله إّال اهللا  أصلي علیك أیها النبي ْ لِّیغْ َأن ْ    الإله إّال اهللا   َأذْص
ْ                 الإله إّال اهللا  حبك سكن النّخاع ان َ س غْ ْ سِ م گْشْ ْ بِّیگْ ی حُ   الإله إّال اهللا   اْل
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لِّیغْ                   الإله إّال اهللا  سأصلي علیه أینما ذهبت   ْ ذْص یغْ َأَذ كِّ ي ِإ سِ ْ   الإله إّال اهللا   َأن

سَّان   ُ نِي و ا فُكْ َ ى م َ و   الإله إّال اهللا  إلى أن تنتهي أیامي                 الإله إّال اهللا   سِ
  

ة ْ                الإله إّال اهللا  إن الموت یفرق األحبّ اپ َ پ ْ ح ّْقْ ْل فَر ْث ْ َال موتس   الإله إّال اهللا   اْل
ْ                  الإله إّال اهللا  سامحت كل من رأن ان َ ر ْ ز ِی اغْ ِإ َ گْر غْ ِإ َ ح ْ م ْ   ي الإله إّال اهللا   س

  
ّ یا مؤمنین ا على النبي ّ نِین                الإله إّال اهللا  صلو ْ وم ُ م ِپي َأْل ثْ َأفْنّ ِی ّل ْ   الإله إّال اهللا   ص

ْ                 الإله إّال اهللا  فلیصلِّ علیه الصغیر و الكبیر قَّار ْ زِّي م ْ وكْ م لِّیْث ْ   الإله إّال اهللا   ص
  

 ْ ّل ذْ اغْ ِإ َ نتس ْ               الإله إّال اهللا  هو أساس الدین الإله إّال اهللا  ذْ الدِّین ْ ْ ن اس َ      س
ْ                  الإله إّال اهللا  واجب علینا تذكره ْر فّْك ْ ن ْ ید ِث ْ ْ آر پ ْ اچ َ و ْل   الإله إّال اهللا   ذْ

  
یتْس أْ ْڤَثالإله إّال اهللا    ْ               الإله إّال اهللا   ساعة یو ڤُْْنِ اپ َ س حِ ْ اْل   م الحسابوم

سل اهللا أن یحمینا     ّ ْ             الإله إّال اهللا   نتو ر ْصّْ ی اغْ ُذ ْ ي آر ِب ْ لْ ر ْ ح ْ   الإله إّال اهللا   َأن
  

   ّ ِپي فَْالگ                الإله إّال اهللا  أصلي علیك أیها النبي ْ یغْ ًأن لِ ْ ذْص َّ   الإله إّال اهللا   أ
 َ ی ْ م ْ یَّا و ْ َالثُ م ة  الإله إّال اهللا   ْث ّ فْ               الإله إّال اهللا  ثالث مائة ومئة ألف مر اْل   ا تَ

  
            ْ قُوپ ْ ع َ ا ی َ ن ذْ ْ س ْ ثْ ن ْ رَّاو ة سیدنا یعقوب       الإله إّال اهللا   َث   الإله إّال اهللا  ذریّ

فْ               ْ وس ُ ا ی نَ ذْ ْ س ْ ْ ن پَّاس َ   یدنا یوسفالإله إّال اهللا  والِد س   الإله إّال اهللا   پ
  

ثْ   ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ   الإله إّال اهللا   أرزق الجنة للمرحومة   الإله إّال اهللا  رز
 ْ وض حُ ْل شُوشْفْ    ننپي الإله إّال اهللا اِ ْ ّ مستحمة   آتس   الإله إّال اهللا    واجعلها في حوض النبي
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  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا     الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا                    
ول اهللا الإله إّال اهللا    ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ   الإله إّال اهللا  محمد رسول اهللا الإله إّال اهللا     الإله إّال اهللا  م

  
                    **********************************  

  : 02القصیدة                                                        
  

یلْ وِي  لِ ْ ْ الإله إّال اهللا   ْڤاهللا اهللا   َأح یس ِل ُ ا و نَ ْ   اهللا اهللا   أسفا على من أوهمه قلبة بالطمأنینة  ه
ْ الإله إّال اهللا        ْس ّط ْ ْ ی ام دَ ْ نَ ید اثِ َ ُس   اهللا اهللا   یأتیه النعاس فینام   اهللا اهللا   ی

  
  

 ِ ق ادِ َ ْ الص ان َ و خْ ااْل َ ْ                  اهللا اهللا   ی   اهللا اهللا  أیها اإلخوان الصادقون   ین
                ْ ص ْ فَار ْ ْ َأن اد َ نِي نُس كْ   اهللا اهللا   أتینا لنستغل جمع الحسنات   اهللا اهللا   نُ

  
               ْ وح ُ ر ْ ا َأن كَ ْ ز ُ ادْ س َ س اُث َ   اهللا اهللا   اذا أتانا الموت فسنرحل   اهللا اهللا   م

ْ            اهللا اهللا  ذْس ْ ح ْ ظْلْ و ْ م ْ ی ْ َأذْ ن ْ و   اهللا اهللا  كلّ سیدفن لوحده    كُلْ ِی
 

 ِ ا              ْڤاهللا اهللا   ا َ نُوس ْ د ِی ي اِ سِ ْ ان َ ذْ و ْ ع ْ   اهللا اهللا  كم هو بعید المكان الذي منه جئنا    پ
لِي               ا ثِگْ َذ ْ پ ْ ن ْ ید ْ اِ ب حُ اْل ْ   ب بدأنا المسیرة اهللا اهللا  بالح   اهللا اهللا   س

  
اغْ           َ ور ُ ز ْ ْ َأكُون دْ َآكْن غْ   اهللا اهللا  أتینا لزیارتكم     اهللا اهللا   ُأوسِ

اء  ّ لِّي                  اهللا اهللا  أحبابي األعز ْ فْ ن ْ زِیز ْ َآ اپ َ پ ْ ح   اهللا اهللا   ْل
  

اغْ  نَ كَّ ْ ْ ُأم اس َ س ْ ع َ   یا حارس هذا المكان   اهللا اهللا                      اهللا اهللا   َأی
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اوِي                   تْسنَ ْ َآ اس كَ َ ر َ پ ْل   اهللا اهللا   امنحنا بركة هذا المیت اهللا اهللا   ذْ
  

ْ                اهللا اهللا  أسعد اهللا صباحكم   ن ْ ْ فْالَّو یر خِ ْ اْل اح َ پ ْ   اهللا اهللا   َأص
ة َ از نَ َ ج اْل ْ ْ ن َالن ْ و َ م   اهللا اهللا   یا أهل المیت                    اهللا اهللا   اِ

  
ْ               اهللا اهللا   عظم اهللا أجركم ور جُ ْ و ي ُل ِب ْ قْفْ ر ْ و ِن ْ      اهللا اهللا   َأو

 ْ ر ِی ْ ْ ڤَََااهللا اهللا   َأم و ْل ْ ْ َأم ن ْ ً         غ         َڤالز   اهللا اهللا   رجاال كنتم أو نساء
  

انِي فَ ْل قْ ذْ ْل خْ ْ ی ْ ا د َ ر   اهللا اهللا   كلّ ما خلق فانٍ                                      اهللا اهللا   َأْگ
ا تلو اآلخر اغ               اهللا اهللا   سنرحل واحدً َ النُّوپ ْ و س وحُ ُ تْسر ْ                     اهللا اهللا   َأن

  
 ْ رَّح ْ س ْ ن ا َآ غَ ْ پ ْ ْ ن رِیح ْ التْس ر نریده      اهللا اهللا   ذْ ّ   اهللا اهللا  التحر

الآلَّ  دة اهللا اهللا   ذْ ْ           اهللا اهللا  لكن األجنحة مقیّ ن ْ فْرِیو ْ َآ ز ْ ور ُ وقْ ی ُ   ز
  

           ْ ح ْ پ ْ الصَّ ن ـژََال ْ ا یتْس َ ر ْگ بح    اهللا اهللا   ذْ ّ الصّ   اهللا اهللا  قسما بمن یصلي
             ْ مَّاظْن ْ ْ اِص ان َ ام َ و ْ   اهللا اهللا  وضوءه بالماء القارس    اهللا اهللا   ْأس

  
ْ  اهللا اهللا   فُوس ْ َآ ون ُ پ غْ ْ ْ ُأم اس َ م غْ   اهللا اهللا  امسكوا بید المسكین     َث

 ْ اون طَّ ْ یم ْ اِ اس َ فْظْم ْ س   اهللا اهللا  وامسحوا دمعه المنهمر    اهللا اهللا   ْث
  

ْتْ  ن َ ی َال ْ ع ا َث طَّ ْ س َث   اهللا اهللا  أیتها الشجرة العالیة        اهللا اهللا   َآ
ا ْ ْتْ س ان َ ی َل ْ ْ ڤلِنیاهللا اهللا   تَسع ◌  َ ح ْ پ ْ ْل   اهللا اهللا  بأعلي البحر       ار

  
 ْ قَّاق ْ ر ْ َذ ب ْ ْ الح و ْ تَسار ْث   اهللا اهللا  أثمرت حبا رقیقا       اهللا اهللا   َآ
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 ْ ار َ پ ْ كُس ْل ْ قَّاقْ َأم ْ ر   اهللا اهللا  رقیقا مثل حبات الكسبر          اهللا اهللا   َذ
  

ي  ْ الرَِّب ِپیپ ْ ح وِي َذ ْ   بیب اهللا ؟ اهللا اهللا  من ح           اهللا اهللا   َأن
       ْ ر ْ پ ْ ْص ا ی نَ ْ ح ْ م وغْ اْل ْ ُث ین   اهللا اهللا  من أصابته محنة وصبر          اهللا اهللا   وِ

  
ینِي ْ ذْ الصِّ الَّن ْ ولْ ی ُ   اهللا اهللا  أیها القلب القاسي            اهللا اهللا   َأی

یظْ             اهللا اهللا   است تْسعِ ْ یخْ مِي ی ْ اِشِ سَّاس ْ   مع للشیخ حین یعظاهللا اهللا   ح
  

 ِ ْثْ آ قْرَّاپ لْ َث َ   اهللا اهللا  سلّ المقام لیخبرك    ثِنِي                ْگاهللا اهللا   س
ْ ڤْْْعاهللا اهللا   وِي  ْس ی ْ ذْ ج حُ ْ ْ ی ان ّ حجّ به                   دَ   اهللا اهللا  كلّ من مر

  
انِي                  ا فَ ْل قْ ذْ ْل خْ ْ ی ْ ا د َ ر گْ ْ   هللا اهللا  كل من خلق فانٍ  اهللا اهللا   س

ظْ  یِی ْ وِ ذْن ْ و عِ ْ َأدْ وح ُ ر ْ   اهللا اهللا   نرحل ویخلق آخرون                 اهللا اهللا   َأن
  

ِپي فْالَ  ْ یغْ َأن لِ ْ ّ   ْگ                 اهللا اهللا   َأذْص   اهللا اهللا  أصلي علیك أیها النبي
 ْ یق خِ یيِ ْل سِ كْ ْ غْ ی ْ ر ذْ ْ پ كْ   اهللا اهللا   كلما ذكرتك زال عنّي القلق                اهللا اهللا   مِ

  
تِشنِي              گْ اتِشي ذْ َ ْ م ان وكَ   اهللا اهللا  لوالك    اهللا اهللا   ُل
رِیقْ             شْ ْ ی ْ ر ُ ْ و یج طِ ْ ِی ن ْ ز ْ ح ْ   اهللا اهللا  لحزنت الشمس ولم تشرق    اهللا اهللا   ی

  
   ْ ن ْ وم ُ ْ الم م ذْ ُ و   اهللا اهللا  ارأف بنا لوجه المؤمنین                  اهللا اهللا   قَِالغْ ِإ

یقْ          طِ ْ ن ْ ْ ن ین جِ ْ ر َ ْ و ان َ ی ْ پ ْ الص ّ الذي لم یتكلم بعد   اهللا اهللا   ذْ   اهللا اهللا   والصبي
  

ِپي فَْالگْ               ْ یغْ َأن لِ ْ ْص ّ      اهللا اهللا   َأن   اهللا اهللا   أصلي علیك أیها النبي
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ا ْ ْ إِ اهللا اهللا   س د َ ع ْ یْڤْل ا               ن َ ع ْ پ ْ ْ س ان َ بع     و ّ   اهللا اهللا   عدد السموات الس
  

ي إِ  ِب ْ ر ْ فْالَّگْ         یْڤاهللا اهللا   ْأذْ الَّن ْ ّ هو من صلى علیك          ص   اهللا اهللا   ربي
اغْ             قَاعَ ْل اذْ ذِ َ یپ عِ ْ اْل ر ْ وم ُ   في األرض   اهللا اهللا  وأمر عباده     اهللا اهللا   ی

  
         ْ ع نَ ْ م ْ گْ ی ْ ور ْ غُ ن ْل ْ و ْ   اهللا اهللا   من هرع إلیك نجا     اهللا اهللا   وِي ر
اغْ              َ نَّام ْ اه َ یج ْ اِ وم ُ ر ْ ح ْ   اهللا اهللا   حرمت علیه جهنم      اهللا اهللا   م

  
ِپي فَْالگْ               ْ یغْ َأن لِ ْ ّ  اهللا اهللا   أصلي      اهللا اهللا  َأذْص   علیك أیها النبي

نُوغْ          ْ س یسِ ْ ِإ د ْ ور اْل ْ ْ ن د ْ ع ْل ْ   اهللا اهللا   بعدد أوراق شجرة"أسیسنو"       اهللا اهللا  س
      

یلْ        اعِ َ م ْ ا س نَ ذْ ْ س ْ كْ ْأس عَّاغْ   اهللا اهللا  أستحلفك بسیدنا اسماعیل      اهللا اهللا   دْ
وغْ      ُل ْ ز ْ ی ْ َأْث پَّاس َ بِّي پ ْ   اهللا اهللا   اصطحبه أبوه لذبحه             اهللا اهللا   ی

  
وكْ              وُل ُ ْ الم د تْسِ ْ ان وعَ   اهللا اهللا  نادته المالئكة      اهللا اهللا   ُل

وغْ            اهللا اهللا   احرص أن ال یكون السكین حادا حُ ْ ر َ ی ذْ ْ َآ ر اذْ َ وِي ح ْ ن ْ ج   اهللا اهللا   َذ
  

ِ َثْڤاهللا اهللا    ْ أْ ن ِ ُڤتس ْ الح ْ                اهللا اهللا   فضاء یوم الحساب    وم اپ َ   س
ّ سنكون دُّوغْ          اهللا اهللا   في حمایتك أیها النبي ْ ن ْ ر اگْ النِّْپي َآ نَ َ ْم الّط   اهللا اهللا    ذِ

  
 ّ ِپي فَْالگْ                اهللا اهللا   أصلي علیك أیها النبي ْ یغْ َأن لِ ْ   اهللا اهللا   َأذْص

 ْ ْ                   اهللا اهللا   عدد هؤوالء الذاكریناهللا اهللا   س ن ْ ار كَّ ذْ ْ اِ ان نَ ْ د ْ ع   ْل
  

ْ            اهللا اهللا  عدد هؤالء الذاكرین  ین وسِ حُ ْل ْ ذْ ن ْ س ْ ح ْ ثْ ن ْ رَّاو   اهللا اهللا   َث
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ْ                  اهللا اهللا   ذریة الحسن والحسین ن ْ ار َث خْ ْ ی ْ نِد ْث بِّي اِ ْ ر   اهللا اهللا   َأذْ
  

ِ ثْڤاهللا اهللا    ّ هو من اختارهم ُڤیتْس أْ ن ْ               اهللا اهللا  ربي اپ َ س ْ الحِ   وم
َالغْ  ْ ع ْ بِّي ج ْ ّ أحشرني معهم َڤااهللا اهللا   ر ْ               اهللا اهللا  فضاء یوم الحساب ربي ن ْ اس َ   ر

  
                 *****************************  

  :03القصیدة
  

یغْ  لِ ْ اتََالفْ           َأذْص َ ی ْ ا م َ ی ِب ْ ن ِپي فَْالگْ ْل ْ ّ واألنبیاء المئة ألف   َأن   أصلي علیك أیها النبي
فْ      ْ وس ُ ا ی نَ ذْ ْ س ْ ْ ن اس َ پ َ ْ پ قُوپ ْ ع َ ا ی َ ن ذْ ْ س ْ ثْ ْأن ْ رَّاو   ذریة سیدنا یعقوب والد سیدنا یوسف  َث

ثْ                     أرزق الم ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ژ ْ   رحومة جنةر
 ْ وض تْسشُوشْفْ                   ْنْنِپي الحُ ْ ّ اجعلها متطهرة  َأر   بحوض النبي

  
  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا                    
ول اهللا               ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ   اهللاالإله إّال اهللا  محمد رسول    الإله إّال اهللا  م

  
      ْ اس َ م ْ بَّا ی ْ ر ْث ْ ْ ُأور ین ا وِ نَ وَال ُ یذْ م حِ ْ   اهللا الواحد مولنا، یا من لم تحضنه أمه     اهللا لو

   ْ وَالس ُ َال اِس ْ ب ْ ْ ن یس فِ قْ ْ ْ اِس ن اْل یغَ ا ذِ َ ی ْ قْ م ْل   خلق مئة أذرع سقفها بدون أعمدة     یخْ
ث                ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ژ ْ   ق المرحومة جنةارز      ر

 ْ اس َ اغْ َآفُوی ْ َذ َالن ْ ا ی َ ر گْ ا  ذْ ً   والحضور غفران
  

  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا              الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا
ول اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ   الإله إّال اهللا  محمد رسول اهللا           الإله إّال اهللا  م
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ی فْ اِ ْ ُوس ی ْ َالغْ َأم ْ ع ْ ي ج ِب ْ ْ ْڤظْ ر ِپیر ااْل ْ غَ اس َ م ْث َ ْ و ن ْ   اللهم اجعلنا مثل یوسف رماه اخوته إلى البئر    ر
 ْ رِیل ْ ب ْ ا ج نَ ذْ ْ ْ س اس َ ی نَ ْ ر َ اثْ ی وكَ وُل ُ م ْ اْل تَاس ْ ن ْ ر ْ   سبقت إلى حفظه المالئكة وسیدنا جبریل  زاو

 ْ ث ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ز ْ   أرزق المرحومة الجنة               ر
  ْ یر ْ ْڤاَأمِ ن ْ ْ                              والسابقین من الرجال والنساء ز ین وِ َال ْث ْ   َأم
  

  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا                        الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا
ول اهللا                   الإله إّال اهللا  محمد رسول اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ   الإله إّال اهللا  م

  
  
ْ    أیها النسیم بلغ سالمي لفاطمة وأبنائهاآَ  یس رَّاوِ َ ة ذْو َ یم ْ إفَاطِ م َّْال ْ الس اس َظ ْ و رِي سِ ْ ح ْ   پ

ثْ                      أرزق المرحومة الجنة ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ژ ْ   ر
 ْ یس سِ ْ تْسح ْ ن ْ ا د كَ ْ َآ یع مِ َ   ولكل المستمعین                  ج

  
  إّال اهللا                       الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا الإله إّال اهللا  الإله 

اء اهللا شَ ْ ن اء اهللا              الإله إّال اهللا آمین یاربي اِ شَ ْ ن ي اِ ِب ْ ر ْ َآ ین   الإله إّال اهللا َآمِ
  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا                       الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا

ول اهللا                 الإله إّال اهللا  محمد رسول اهللاال ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ   إله إّال اهللا  م
  

                      ****************************  
  : 04القصیدة                                                    

  
ِپي فَْالگْ        ْ یغْ َأن لِ ْ آ اهللا  َأذْص ا اهللا هَ هَ ّ      َآ آ اهللا اصلي علیك ایها النبي ا اهللا هَ هَ   َآ

آ اهللا  صلى اهللا علیه وسلم     ا اهللا هَ هَ َ             َآ م َال ْ لِیه وس ْ لَّى ع َ آ اهللا  ص ا اهللا هَ هَ   َآ
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آ اهللا  كلما ذكرتك أكلت وشبعت ا اهللا هَ هَ یغْ           َآ وِ ْ ا ْأتْشیغْ َأر َ ذْر ْ پ كْ آ اهللا  مِ ا اهللا هَ هَ   َآ
آ اهللا  كلما جعتآَ  ا اهللا هَ هَ اغْ        َآ َ و خْ َغْ َأرِّیغْ ْل وز ي ُل آ اهللا  مِ ا اهللا هَ   هَ
  

آ اهللا  یا محمد كن أنیسي ا اهللا هَ هَ یي                 َآ سِ ْ ان َ ذْ و ْ م ْ ح ُ آ اهللا  َأم ا اهللا هَ هَ   َآ
ا اهللا هَ  هَ اغْ           َآ كَّ ْ ْ ُأژ اپ َ س حِ ْ اْل آ اهللا  َآس ا اهللا هَ هَ   آ اهللا  یوم نحاسب في القبرَآ

  
ِپي فْالَ  ْ یغْ َأن لِ ْ آ اهللا  َأذْص ا اهللا هَ هَ ّ ْگ            َآ آ اهللا  أصلي علیك أیها النبي ا اهللا هَ هَ   َآ

آ اهللا  محمد یا خیر الناس ا اهللا هَ هَ ْ             َآ ْ النَّاس ار َ ی خْ ذْ ْل ْ م ْ ح ُ آ اهللا  م ا اهللا هَ هَ   َآ
  

ا آ اهللا  ذْ ا اهللا هَ هَ ذْ سالمي معكَآ آ اهللا  خُ ا اهللا هَ هَ یظْ            َآ اوِ اتَ َذ ْ ر ْ َآ یو مِ َّْال   لس
آ اهللا  بلغه للرب وقل له ا اهللا هَ هَ ْ     َآ اس ینَ ْ ِإ اس ْ خَ زِیز ْ ي َآع ِب ْ ر ْ آ اهللا  آر ا اهللا هَ هَ   َآ

  
و ُ ْ ی وح ُ االر آ اهللا  َذ ا اهللا هَ هَ آ اهللا َڤاَآ ا اهللا هَ هَ اغْ         َآ كَّ ْ ژ ْ َآ ن   أن هذه الروح خائفة من القبر ذْ

آ اهللا  فأتوسلك أن تعفو عنها یا الهي ا اهللا هَ هَ ْ        َآ اس فُوَظ ْ ع گْ اهللا َث یْل آ اهللا  َأتْسخِ ا اهللا هَ هَ  َآ
  

 ّ آ اهللا  أصلي علیك أیها النبي ا اهللا هَ هَ ِپي فَْالگْ             َآ ْ یغْ َأن لِ ْ آ اهللا  َأذْص ا اهللا هَ هَ   َآ
ا اهللا هَ  هَ آ اهللا  عدد أیام شهر الخریفَآ ا اهللا هَ هَ رِیفْ          َآ خْ ْ اْل ر ْ شّْه ْ ناْل د ْ ع ْل ْ   آ اهللا  س

  
آ اهللا  والكعبة الشریفة ا اهللا هَ هَ رِیفَة           َآ شْ ة اْل َ پ ْ ع كْ ْ اْل د یغْ ِن ْ ر آ اهللا  َآ ا اهللا هَ هَ   َآ

فْرِیفْ  ْ تْسر ْ ی ْ د رِي َال ْ ح ْ پ آ اهللا  َآ ا اهللا هَ هَ آ اهللا  والنسیم المرفوف           َآ ا اهللا هَ هَ   َآ
  

و ُ ْ ی وح ُ آ اهللا  الر ا اهللا هَ هَ آ اهللا  هذه الروح خائفة القبر َڤاَآ ا اهللا هَ هَ اغْ            َآ كَّ ْ ژ ْ َآ ن   ذْ
آ اهللا  لترافق الشیخ"الشریف" ا اهللا هَ هَ رِیفْ          َآ یخْ الشْ دُّو ذْ الشِ ْ ی آ اهللا  َأذْ ا اهللا هَ هَ   َآ
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ا هَ ّ  َآ آ اهللا  أصلي علیك أیها النبي ا اهللا هَ هَ ِپي فَْالگْ              َآ ْ یغْ َأن لِ ْ آ اهللا  َأذْص   اهللا هَ
آ اهللا  عدد أیام شعبان ورجب     ا اهللا هَ هَ ْ          َآ پ ْ ّْج ْ َذ الر ان َ پ ْ ع شَ ْ ْ ن د ْ ع ْل ْ آ اهللا  س ا اهللا هَ هَ   َآ

   
 ْ ِپین ْاْل یغْ ذْ الّط آ اهللا  ْألِ ا اهللا هَ هَ آ اهللا  كنت مع طالب العلم َآ ا اهللا هَ هَ ْ           َآ ان َ ر غْ ْ   ی

ا ً آ اهللا  الدارسین ستین حزب ا اهللا هَ هَ ْ           َآ پ ْ یز ْ حِ تِسین ْ ْ س ان َ ر آ اهللا  اِغْ ا اهللا هَ هَ   َآ
  

و ُ ْ ی وح ُ آ اهللا  الر ا اهللا هَ هَ آ اهللا  هذه الروح خائَڤاَآ ا اهللا هَ هَ اغْ            َآ كَّ ْ ژ ْ َآ ن   فة القبر  ذْ
آ اهللا  لترافق الشیخ "الطیب" ا اهللا هَ هَ ْ             َآ یخْ طْیّْپ و ذْ الشِ دُ ْ ی آ اهللا  َأذْ ا اهللا هَ هَ   َآ

  
آ اهللا  افرحي یا مالئكة افرحي ا اهللا هَ هَ ثْ      َآ ْ ام َ ح ْ وكْ فْر وُل ُ م ْل ثْ َآ ْ م ْ ح ْ آ اهللا  فَر ا اهللا هَ هَ   َآ

ثْ  ْ م ْ ح ْ آ اهللا  فْر ا اهللا هَ هَ آ اهللا  افرحن بالضیف المقبل     ْپِڤي ِسْنَآ ا اهللا هَ هَ ْ        َآ ان َ وس ُ ی ْ ین   اِ
  

ا جدیدا ً آ اهللا  لبس لبس ا اهللا هَ هَ یطْ         َآ ظِ ْ ا تَساچ َ س ْ پ ْ الْل ان َ س ْ ر ْ آ اهللا  ی ا اهللا هَ هَ   َآ
آ اهللا ا اهللا هَ هَ ْ           َآ ان َ س غْ ْ ْ ی ن اذْ َ انَّا ُأر َ ح اْل ْ آ اهللا  س ا اهللا هَ هَ   غسلنا عظامه بعنایة  َآ

  
آ اهللا  أتوسل قدرتك الهي ا اهللا هَ هَ ي         َآ ِب ّْ ا الر َ قُذْر گْ اْل یْل آ اهللا  أتْسخِ ا اهللا هَ هَ   َآ

نّْثْ   ْ ج ْل آ اهللا  ذِ ا اهللا هَ هَ آ اهللا  بالجنة اجعل له مكاناْثَڤَآ ا اهللا هَ هَ ْ          َآ ان كَ ْ ْ َأم اس   َظ
 ِ ْ ا ین وِ آ اهللا  َآ ا اهللا هَ هَ آ اهللا  یامن علم ورأيَآ ا اهللا هَ هَ غْ               َآ اَال َ ْ اِو ن ْ م ْل ْ   ع

آ اهللا  بالموت القادم نحوي ا اهللا هَ هَ ورِي      َآ ْ غُ اس ادَ َ ار َ وتْس م ُ م آ اهللا  ساْل ا اهللا هَ هَ   َآ
  

آ اهللا  قادم بصو  ا اهللا هَ هَ ْ          َآ ان َ ح ْ قَر ادْ الصُّوثْ َذ َ وس آ اهللا  ُث ا اهللا هَ هَ   ته المؤلم المخیف  َآ
آ اهللا  كصوت الرعد في لیالي الشتاء ا اهللا هَ هَ الِي               َآ َ الی َ وذْ ذی عُ ْ الر ْ آ اهللا  َأم ا اهللا هَ هَ   َآ

  
آ اهللا  أتوسل قدرتك الهي ا اهللا هَ هَ ي            َآ ِب ّْ ة الر َ ْ القُذْر م ْل آ اهللا  ْأتْسخِ ا اهللا هَ هَ   َآ
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الْ  ْ آ اهللا  س ا اهللا هَ هَ ّ َآ آ اهللا  بالخیر فلتشهد علي ا اهللا هَ هَ ّ             َآ لِي ذْ فْ ذْ ْ ه ْ َأتْشْ یر   خِ
  

آ اهللا  ا ا اهللا هَ هَ آ اهللا  إن العبد الذي هو مؤمن ْلْعْپَآ ا اهللا هَ هَ ْ           َآ ن ْ وم ُ ْ ذ الم یالَّن   ذْ اِ
        ْ ي الفُتُسوح یذِ ْ سِ َالس ْ قْپ آ اهللا  اِ ا اهللا هَ هَ ا اهللاَآ هَ آ اهللا   تقبل اهللا دعاؤه َآ   هَ

  
آ اهللا   عندما ینتظر المداولة ا اهللا هَ هَ غْ            َآ َال َ او دَ ُ ْ ذِ الم د ْ ي یپ آ اهللا  مِ ا اهللا هَ هَ   َآ

آ اهللا   مسكین قلبه مجروح ا اهللا هَ هَ ْ        َآ وح ُ ر ْ ج ْ ام ْ َذ ین كِ ْ س ْ ْ م آ اهللا  ُألِیس ا اهللا هَ هَ   َآ
  

آ اهللا  َالخَ  ا اهللا هَ هَ آ اهللا  اآلخرة صعبة أیها المؤمنونَآ ا اهللا هَ هَ ْ    َآ نِین ْ وم ُ م اْل َ ْ ی پ ْ ع ْ ص ثْ ْث ْ   ار
آ اهللا  من قال: إنك خالدة أیتها الروح؟ ا اهللا هَ هَ ْ      َآ وح ظْ الرُّ وْل ُ پ قْ ْ ْ م ان نَ ْ ی ْ آ اهللا  وِي س ا اهللا هَ هَ   َآ

  
بّي            آَ  ْ ي ر ذِ ْ یه ِی ْ اِ ان وكَ آ اهللا  ُل ا اهللا هَ هَ آ اهللا    لو هداني اهللاَآ ا اهللا هَ   هَ

آ اهللا   لتفرغت للعبادة في الجامع ا اهللا هَ هَ الْ      َآ غَ شْ غْ ْل َ م دْ خْ ْ ْ ُأور ع ْ ام َ ج آ اهللا  ذِ اْل ا اهللا هَ   َآهَ
  

آ اهللا   أهیئ  ا اهللا هَ هَ ْ               َآ یو ِث ْ ر یغْ ذِ َالخْ ِه ْل آ اهللا  َأذْ ا اهللا هَ هَ   َآ
آ اهللا ا اهللا هَ هَ آ اهللا   في رأس ماليَآ ا اهللا هَ هَ الْ          َآ َ م ْ اْل اس َ ر یذْ تِسنَّاغْ اِ     ْأذْ

  
آ اهللا   من مارس دینه كما یجب ا اهللا هَ هَ ولْ      َآ ُ م اْل ْ ْ س ْ الدِّین ن ْ م ذْ آ اهللا  وِي خْ ا اهللا هَ هَ   َآ

تُسو ْ ی ْ آ اهللا  ُأور ا اهللا هَ هَ ا اهللا هَ ڤَآ هَ الْ          َآ َ وح ُ م اْل ذْ ذْ   آ اهللا   من المحال أن یخافَا
  

آ اهللا    یا أیهاالمؤمنون، لقد حلّ الظالم ا اهللا هَ هَ ْ         َآ م ْ الطََّال ید لِ غْ ْ ْ ی نِین ْ وم ُ م آ اهللا  اْل ا اهللا هَ هَ   َآ
آ اهللا    وانطفئ الضوء المتوهّج ا اهللا هَ هَ ن           َآ ْل ْ ع یشْ افَاثْ ِإ ي َث سِ خْ آ اهللا  ْث ا اهللا هَ هَ   َآ

  
هَ  ة ذّْ َآ َ آ اهللا  التُسوپ آ اهللا   ضعفت التوبة في القلوبُڤا اهللا هَ ا اهللا هَ هَ ْ            َآ قْس ْ ن   ولْ ْث
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آ اهللا   صاروا یحسبون النقود فقط ا اهللا هَ هَ ْ         َآ ن ْ رِیم یذْ ْ اِ ان ْ كَ ن ْ تْسپ ْ ح آ اهللا  َال ا اهللا هَ هَ   َآ
  

ة ا َ قْذْر ْ اْل م یْل آ اهللا  ْأتْسخِ ا اهللا هَ هَ آ اهللا   أتوسل قدرتك الهيَآ ا اهللا هَ هَ ي           َآ ِب ّْ   لر
آ اهللا   أن تجعل روحي تقیة صالحة ا اهللا هَ هَ ْ        َآ ن ْ وم ُ م ْ ذْ اْل یو وحِ لْ الرُّ ْ ع ْ آ اهللا  ج ا اهللا هَ هَ   َآ

  
آ اهللا   الدن ا اهللا هَ هَ ْ             َآ ور ُ ام ذْ َآعَ ْ او َ ع ا ْث َ ی ْ آ اهللا  الدّْن ا اهللا هَ هَ   یا أعید تعمیرهاَآ

ً من الضیع في المهد آ اهللا  بدء ا اهللا هَ هَ ْ     َآ ي الدُّوح ْ ذِ لُّوفَان ي اْل ادْ سِ َذ ْ پ ْ آ اهللا  ی ا اهللا هَ هَ   َآ
  

آ اهللا  أیها المؤمنون الذین نحب ا اهللا هَ هَ لْ              َآ ّْ م ْ ح ْ یذْ ن ْ وِ نِین ْ وم ُ م آ اهللا  اْل ا اهللا هَ هَ   َآ
آ اهللا   ا اهللا هَ هَ ّ زمان الخیرَآ آ اهللا  مر ا اهللا هَ هَ ْ            َآ وح ُ پ ْ ر َ م ْ َذ ان َ ّْم دَّا الز ْ ع ْ ی   اِ

  
ا  َ آ اهللا  م ا اهللا هَ هَ آ اهللا  إذْ حلّ زوال العالمثنْڤَآ ا اهللا هَ هَ لّْ               َآ ْ ح َ ظْ الم ْ ب ْ ْ ی   ر
 ْ آ اهللا  ز ا اهللا هَ هَ ا ْڤَآ هَ ْ             َآ ا نُوح نَ ذْ ْ س ْ اغْ َأم انَ َ آ اهللا  أنجینا مثلما أنجیت سیدنا نوحر   اهللا هَ

  
                       *************************************  

  
  :05القصیدة 

  
الَّلْ                                   سقط ثلج ناصع البیاض ْ م فْلْ َذ وثْ ُأذْ ْ   ی

                         ْ ْ فْالَّس ان َ پ ْ ْ ی ار َ   ظهر على كل قمم الجبال     كُلْ َأذْر
ْ       اللهم أتوسلك باألوالیاء و كل الحراس سَّاس ْ اع ْ َذ ا یالَّن ْ ر گْ ْ ا س َ ی ْل ْ و َل ْ كْ س اغْ عَ بِّي ذْ ْ   ر

ثْ                        أرزق المرحومة الجنة  ْ وم حُ ْ ر َ ثْم ْثْ ِإ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ز ْ   ر
                     ْ اس َ فُوی ْ اع ْ َذ ن َال ْ ا ی َ ر ْگ ْ   وأرحم كل الحضور         و
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ِپي فْالَ  ْ یغْ َأن لِ ْ اثْ           أصلي علیك یارسول المعجزاتْگ َأذْص َ ز جِ ْ ع ُ م ولْ اْل ُ س َ   أر
 ُ و ُ كْ س اغْ عَ ِپيْشِپیْح دْ ْ ن ْ ّ الطاهر                        ن   اللهم أتوسلك بالنبي

لِي ْ یدْ ع    الیمینو  سیدنا علي                        سیدنا الیمین  سِ
ثْ                        أرزق المرحومة الجنة ْ وم حُ ْ ر َ ثْم ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ز ْ   ر

 ْ ر ْ ی ْ ْ ڤَاَأم ین وِ ْ ثَِال ْ َأم ن ْ   والسابقین من الرجال والنساء                                 ز
  

َال ا له اِ له اَِال اهللا                           الاِ له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللاالاِ   هللا  الاِ
له اَِال اهللا  محمد رسول اهللا ولْ اهللا                     الاِ ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م   الاِ

  
ثُ آكْ  ْ م ْ َال اهللا  َأن له اِ ْ  الاِ   رِي اهللا                 الاله اال اهللا  كلنا سنموت وهللا البقاءیْڤَأد

 ُ ّْس ِپي فَْالگْ الر ْ یغْ َأن لِ ْ ّ ذو الملبس الطاهرَأذْص ْ    اصلي علیك أیها النبي وس ُ پ ْ نالْل ِپیح وشْ ُ   ولْ َأی
ْ                            أتوسلك بالشعیر المزروع ن ْ ع ْ ر َ ز ْ ا ی َ م ْ ع ْ كْ سالن عَّاغْ   دْ

ْ                           والحشیش في السهول  الدّْهُوس ْ غُزَّ ن ْث ْ سِ یش شِ ْ ح   ْل
یتْس أْ ثْڤ َ ُڤنِ س حِ ْ اْل ْ     أن تمسك بأیدینا في الصراط یوم الحسابوم اطْ ْأطْفَاغْ َأفُوس َ ر ْ ذِ الصِ   اپ

له اَِال اهللا له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللا                            الاِ له اَِال اهللا  الاِ   الاِ
له اَِال اهللا ولْ اهللا                      الاِ ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م     محمد رسول اهللاالاِ

  
                **************************************  

  :06القصیدة         
  

 ْ ور ُ ْه الّط مِي ذْ ْ َأَال ح ْ پ الصّْ ِپي فْالَّگْ ذِ ْ یغْ الن لِ ْ ذْص ّ من الصبح إلى الظهر      َآ    أصلي علیك أیها النبي
مِي ذْ  ْ َأَال ح ْ پ الصّْ ِپي فْالَّگْ ذِ ْ یغْ الن لِ ْ ذْص ْ َآ ور ُ ْه ّ من الصبح إلى الظهر    الّط   أصلي علیك أیها النبي
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ْ      ها نحن نكثر الكالم عن الدنیا وهي فانیة ور ُذ ْ ه ْ ْل ثِیر تْسكْ ْ ا ن َ ن ْ ار َ فانِي ی اْل قْ ذْ ْل خْ ْ ی ْ ا د َ ْگر   َآ
 ْ ور ُذ ْ ه ْ ْل ثِیر تْسكْ ْ ا ن َ ن ْ ار َ فانِي ی اْل قْ ذْ ْل خْ ْ ی ْ ا د َ ر ْگ   ا وهي فانیةها نحن نكثر الكالم عن الدنی  َآ

  
ْ         أمحمد أنسني حین یحلّ الموت ور ُ ر غْ ْل ْ ا م َ ز ْ ر ْ مِي دْ ّْن ي َآس سِ ْ ان َ ذْ و ْ م ْ ح ُ م   َآ
ْ         أمحمد أنسني حین یحلّ الموت ور ُ ر غْ ْل ْ ا م َ ز ْ ر ْ مِي دْ ّْن ي َآس سِ ْ ان َ ذْ و ْ م ْ ح ُ م   َآ

  
ْ   أصلي  ر َ َص ع اْل مِي ذْ ْ َأْل ح ْ پ الصّْ ِپي فْالَّگْ ذِ ْ یغْ الن لِ ْ ذْص ّ من الصبح إلى العصر َآ   علیك أیها النبي

ْ        اللسان یكثر الكالم ونسي الفناء دّْر ْ ه ذِ ْ َآ س ْل اغْ اِ نَ ْ ار َ فانِي ی اْل قْ ذْ ْل خْ ْ ی ْ ا د َ ر ْگ   َآ
ْ            أمحمد أتوسلك أنسني في إقامة الوكر ر كْ ْ و ْ ْل دَّار ْ ثْ ن غْ ُذ ْ ز ْ م ْث ي ذِ سِ ْ ان َ ذْ و ْ م ْ ح ُ م   َآ

  
 ِ له اَِال اهللا  الا له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللا  الاِ   له اَِال اهللا                       الاِ

ولْ اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م ولْ اهللا                 الاِ ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م   الاِ
  

ا    أصلي علیك أیها ال شَ عِ اْل مِي ذْ ْ َأْل ح ْ پ الصّْ ِپي فْالَّگْ  ذِ ْ یغْ الن لِ ْ ذْص ّ من الصبح إلى العشاءَآ   نبي
ْ          ها نحن نكثر من األكاذیب وتناسینا فناء الدنیا ذْپ كْ ْ ْل یر ثِ اتْسكْ َ و ن نُ ْ ر َ انِي ی فَ اْل ا ذْ   الدُّوِنیَث

ا تً ّ ذْ                 أمحمد أنسني حین أسقط می ْ ر ْ س ْ ان َ ار َ نِّي م ْ ي َآس سِ ْ ان َ ذْ و ْ م ْ ح ُ م   َآ
  

َال  له اِ له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللا   الاِ له اَِال اهللا  الاِ   اهللا                       الاِ
ولْ اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م ولْ اهللا                 الاِ ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م   الاِ

  
ّ من ا ا    أصلي علیك أیها النبي شَ عِ اْل مِي ذْ ْ َأْل ح ْ پ الصّْ ِپي فْالَّگْ  ذِ ْ یغْ الن لِ ْ ذْص   لصبح إلى العشاءَآ

ة        ها نحن نكثر النمیمة ونتناسى فناء هذا الكون َ یم النّْمِ ْ ذِ ر دَ ْ ه ْ ا ن َ ن ْ ر َ فانِي ی اْل قْ ذْ ْل خْ ْ ْی ا د َ ر ْگ   َآ
ا            أمحمد كن أنیسي وكن لي كذخر النجاة َ ای َ ن ْ ع اْل افْ النِّْپي ذِ نَ یيِ َأكْ سِ ْ ان َ ذْ و ّْ م ْ ح ُ   َأم

  



نة األشعار                                                األذكار   ّ الجنائزیة  النسائیة مدو   
 

146 
 

له  له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللاالاِ له اَِال اهللا  الاِ   اَِال اهللا                        الاِ
ولْ اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م ولْ اهللا                  الاِ ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م   الاِ

  
ْ    من أراد دخول  یس كِ ْل ْ م ْل ْ ذِ ام و َأخَّ نُ ْ پ ْ ی ْ َأذْ م گْشْ ْ ی ْ ْثْ َأتس ن ْ ج ْ اْل ان غَ ْ پ   الجنة فلیبني بیتاوِ

ْ               لیصلي ویذكر ویمسك لسانه یس مِ ْفْ ِإ ّط ْ ی نُوغْ َأذْ ْ ر َ ْ ی ْر ّك ذْ لْ َأذِ ژَّ   َأذِ
ْ أْ ثڤ اُڤنِیتس َ س حِ ْ اْل افْ اپوم َ ی ْ َأذْ الّنپي ◌ ّ رفیقً ْ      یوم الحساب سیجد النبي س قِی ِف ْ ر   َذ
  

له اَِال اهللا                    له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللا        الاِ له اَِال اهللا  الاِ   الاِ
ولْ اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م ولْ اهللا                     الاِ ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ له اَِال اهللا  م   الاِ

 
ْ  پْلُکُتا ن ْ قَّار ْ د ْ                 الكتب كلها تنصح بتهیئة زاد اآلخرةْهڤَِّال اس َ ی ْ َل دَّار ْ ِإ اس َ   ی

وت ُ م ْ اْل غُر ْل ْ ذْ ْ                             الموت غربة أبدیةَپة س ن ُظوْل ْ   ی
ْ                            مستحیل أن یعود من مات اس َ ی ْ الْ َأد ّ ز َ م ْ ْ ُأور ن مُّوْث   وِ

  
له اَِال اهللا له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللا                          الاِ له اَِال اهللا  الاِ   الاِ

 ِ له اَِال اهللاالا له اَِال اهللا  الاِ له اَِال اهللا                          الاِ   له اَِال اهللا  الاِ
  

                                  ****          **************  
  :07القصیدة                                                          

  
ا ذْ  نّ َ ح ْ ڤُّاْل ْاس ّك قْالَ  ولْ ْث نَ ْ تس ْ نِّیثْ ی   انقضى العطف والحنان من القلوب،دنیا متقلبة           نْپالدُ

یفْ  تسِ ْ ن ْ ْ  صار األحباب واألصدقاء أفضل من األقاربپاَ ْلْحپم قْن قِ شْ ْ ذِ الَّن ْ یذْ ی ا وِ ّ م َ بِّي و ْ ْ افْر ◌  
  

ْ       اللهم أغفر ألخْ  ي آفُویاس ِب ْ ْ َأر ن ْ م ذْ ْ اِخْ ین ْ وِ ْ النَّاس ار َ ی خْ   یر الناسْل
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یر الناس أغفر من أكثر من صنع الخیر ْ       أخْ اس ْ َأَط یر خِ ْ اْل ن ْ م ذْ ْ أوِي إخْ ْ النَّاس ار َ ی خْ   ْل
  

ي َأ لِی و                                ها أنا مثل أمِڤَأقْ ُ ز ْ ر َ ْ َأم ر   ر المكسور الجناحذڤذْ
ْ                           ف  رار ذْ ْ ْ و او دّ ْ ْ س ْ یّالن ین   ي أسفل الجبلوِ

ْ أُ  نِیس ْث َ م ْ                              حلقت اخوته في األفقْفْڤَأْث ن ْ وح ُ ْ ر   ن
الْ                           وتحتم علیه البقاء لسوء حالته  َ ح ْ اْل اس َ ر ذْ ُ ا ی ّ نتْس ا ذْ َ   م

ْ أَ  ان ْ كَ َْالس و ّال سِ ْ یظْ ی ّل ا ْث دَ ْ بِّي َأن ْ الْ      اهللا مو ْڤر َ ْ َأو یر   جود أینما كنت ناده ویجیبكدِ
  

یر الناس یا من أكثر من صنع الخیر ْ          أخْ اس ْ َأَط یر خِ ْ اْل ن ْ م ذْ ْ أوِي إخْ ْ النَّاس ار َ ی خْ   ْل
یر الناس ْ            اللهم اغفر لهذا المرحوم فهو أخْ اس َ فُوی ْ بّي ع ْ ْ أر وم حُ ْ ر َ م ْ اْل ْ النَّاس ار َ ی خْ   ْل

ي ْأذْ لْ  حِ ْ م ْ مَّا س ْ یيِ ی حِ ْ م ْ ا       أماه سامحیني بحرمة الخمیس و الجمعةس وعَ ُ ام َ ج ْ ُأْل س مِی   خْ
 ِ ْ ا اس ى         كم تعبت من أجلي في البرد و المطرثْعْثْپَأَط َ و ْ ه ذْ ْل یظْ ُأوكْ ّ م ْ س ْ و يِ اِ ّل   ظْ فْ

ا       آه یا بنیتي أنا سامحتك فكبد األ َ ن ْ بّيِ الشّْح ْ ر ْ تس ْث ْ ر ْ سَّا و ْ َث ام غَ ْ ح ّْ م ْ يِ س ّل ْ ا ی َ ی ْ   م ال یحقدآه
ْ           اللهم اغفر لهذا المرحوم فهو أخیرالناس اس َ فُوی ْ بّي ع ْ ْ أر وم حُ ْ ر َ م ْ اْل ْ النَّاس ار َ ی خْ   ْل

  
ْ        أماه سامحیني بحرمة الخمیس واإلثنین ن ْ ای َ ن تْ ْ ُأْل س مِی خْ ي ْأذْ ْل حِ ْ م ْ مَّا س ْ یيِ ی حِ ْ م ْ   س

 ِ ْ ا اس ْ ثْعْثْپَأَط فَْالو ذْ یظْ ذِ ّ م ْ س ْ و يِ اِ ّل ْ          كم تعبت من أجلي في البرد والثلوجظْ فْ   ن
ْ     آه یا بنیتي أنا سامحتك فكبد األم ال یحقد ن ْ ای َ بّيِ الشّْح ْ ر ْ تس ْث ْ ر ْ سَّا و ْ َث ام غَ ْ ح ّْ م ْ يِ س ّل ْ ا ی یَ ْ   آه

  
یر الناس یا من أكثر من صنع الخیر ْ         أخْ اس ْ َأَط یر خِ ْ اْل ن ْ م ذْ ْ أوِي إخْ ْ النَّاس ار َ ی خْ   ْل

ا َ ی خْ ْ          اللهم اغفر لهذا المرحوم فهو أخیرالناسْل اس َ فُوی ْ بّي ع ْ ْ أر وم حُ ْ ر َ م ْ اْل ْ النَّاس   ر
  

مَّا ذْ  ْ یيِ ی حِ ْ م ْ ي س حِ ْ م ْ مَّا س ْ یيِ ی حِ ْ م ْ اه سامحیني من عمق القلبڤّْس ّ   ولْ          سامحني أم
ْ                               تسعة أشهر في یم بُّطِ ْ ع ْث ْ ذِ ر ُ ه ْ شْ ع ْ   رحمك تْس
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 ْ ن ْ ی َ ام بّيِ رْڤعَ ْ ْ                             عامین بین األحضان وعلى الظهر رْڤْع◌ ور ُ ◌  
 َ ا آر اشَ ذْ ْسُپَذ ُ ْثْ ْأذْ و ن ْ ج اْل مَّا ذْ ْ ی غْ ِإ ولْ  مِیْگ دْ ُ ّْس   ما أتمنى ألمي: الجنة ووجهك أیها الرسول   الر

  
   ْ اس َ فُوی ْ بّي ع ْ ْ أر وم حُ ْ ر َ م ْ اْل ْ النَّاس ار َ ی خْ یر الناس اغفر لهذا المرحوم فهو أخیرالناس         ْل   أخْ
    ْ اس ْ َأَط یر خِ ْ اْل ن ْ م ذْ ْ أوِي إخْ ْ النَّاس ار َ ی خْ یر الناس یامن أكثر من فعل الخیر     ْل   أخْ
  

دْ  دَّاغْ ْ ْ    ِسْثُمْقْپع ن ْل ْ سَّاو ِی ْ د مَّاغْ ِإ ْ ی ْ ْأذْ اس بّ ثْ ِی ْ ا فنادتني أمي    ر ً   مررت بالمقبرة یوم
لِّ  ْ ا َأالَ ْصْپي َأی اشَ َ وغْ م ُ ر ْ تس ْ ْ ُأور ْ  ِیْڤُمإْنْک ر ن ا والتبكي لست الوحیدة المتوفیة    وْث ً   بنیتي صبر

غْ  ْ ْثُمْقْپُأفِی تشُّور ثْ ْث ْ ْ رْڤر ن     فقد وجدت المقبرة عامرة باألحباب و اإلخوانپْلْحَپا◌ اْث َ م ْث َ و ْ ذْ ◌  
  
ْ َأطَ   یر خِ ْ اْل ن ْ م ذْ ْ أوِي إخْ ْ النَّاس ار َ ی خْ یر الناس یا من أكثر من صنع الخیرْل ْ       اخْ   اس

ْ          اللهم اغفر لهذا المرحوم فهو أخیر الناس اس َ فُوی ْ بّي ع ْ ْ أر وم حُ ْ ر َ م ْ اْل ْ النَّاس ار َ ی خْ   ْل
  

دْ  دَّاغْ ْ ْ     ِسْثُمْقْپع ان وعَ ُل دِی مَّاغْ ِإ ْ ی ْ ْأذْ اس بّ ثْ ِی ْ ا فنادتني أمي    ر ً   مررت بالمقبرة یوم
لِّي  ْ َ ْپْصَأی ا َأال اشَ َ وغْ م ُ ر ْ تس ْ ْ ُأور ْ ِیْڤْتإْنْک ر ان ّف ْ ا والتبكي لست الوحیدة المتوفیة      و ً   بنیتي صبر
غْ  ْ ْثُمْقْپُأفِی تشُّور ثْ ْث ْ ْ رْڤر ْ پْلْحَپا◌ ن َال ْ و َ ذِ م ْ ُأكْ   فقد وجدت المقبرة عامرة باألحباب و األقارب      ◌

  
  ْ یر خِ ْ اْل ن ْ م ذْ ْ أوِي إخْ ْ النَّاس ار َ ی خْ ْ   ْل اس یر الناس یا من أكثر من صنع الخیر      َأَط   اخْ

       ْ اس َ فُوی ْ بّي ع ْ ْ أر وم حُ ْ ر َ م ْ اْل ْ النَّاس ار َ ی خْ   اللهم اغفر لهذا المرحوم فهو أخیر الناس      ْل
  

اغْ  َ ی ِل ْ و َل ْ كْ س اغْ عَ بِّي دْ ْ ْ   اللهم أستحلفك باألولیاء الصالحین وكل الحرارْسْگر اس ّ س ْ ع ْ َذ الَّن ْ ا ی َ   س◌
ا ْ الطَّ د غْ نِی ْ ْ ذْ ْلپِیْن َأر ان َ ر غْ ْ ْ    والطلبة الحفظة وكلّ حامل كراسرگی ْ َأكَرَّاس ن فْذْ ْ ر َ ا ی َ ◌  

  
 ِ یغْ ذ ِن ْ ر دَ اُڤِإ َذ ْ وِ ن ْل اَگ وجِ ْ        واستحلفك باألیتام الذین الیملكون أم اس ّ م ْ ي ی عِ ْ س ْ ْ ن   ُأور
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اغْ   َ النِّی ْ ْ س ن ْ ّْع ر َ ز یذْ ِإ ْ وِ ن ْ فالَّح یغْ ذِ ِن ْ ر دَ   والفالحین الذین یحرثون  الزرع بصدق          ِإ
  
یغْ ذْ ا  ِن ْ ر دَ ة ذْ لصَُّحَپاِإ َ م ا فَاطِ َ ن ْ تس ْ ْ      وأستحلفك بالسیدة فاطمة ووالدهاَپَپاغْ س   س
ا  ة ذْ ینَ دِ َ م اْل یغْ ذْ ِن ْ ر دَ ْ         والمدینة والكعبة الالمعةْلَکْعَپة ِإ اس َ قْو ْ ْل زِّین ُ   ُأم
  ِ ْثْ ا ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ژ ْ ث                     بأن ترزق المرحومة جنةر ْ وم حُ ْ ر نَ   ْث
ْ                         وترحم كلّ الحضور  اس َ فُوی اغْ َآ ْ َذ ن َال ْ ا ی َ ر گْ   ذْ
  

  الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا                       الإله إّال اهللا  الإله إّال اهللا
ول اهللا ُ س َ ذْ ر ْ م ْ ح ُ                   الإله إّال اهللا  محمد رسول اهللاالإله إّال اهللا  م

 
**************************                        

  :08القصیدة                                                       
 

ه    له آ لّل ا اّل ه   صالة الژَثآهَ له آ لّل ا اّل اغْ                آهَ وعَ ُ م َ ج لِّیثْ ناْل َ   جمعة◌
  ْ ر َ ْ ی ه   َأمِّن له آ لّل ا اّل ه  تشبه المركبة  ْکْپْن آهَ له آ لّل ا اّل ي              آهَ كْسِ   َأَط

ه   إِ  له آ لّل ا اّل ْ ھآهَ ْ اّڤا◌ ّ لنّْپي تس ه  هیأها لنا النبي له آ لّل ا اّل نِي               آهَ كْ ْ ن   ِإ
لِّیغْ َأ ْ ه   َأذْص له آ لّل ا اّل ّ            ْگ      فالَّ ْنِپي آهَ ه  أصلي علیك أیها النبي له آ لّل ا اّل   آهَ

  
ه   ذْ  له آ لّل ا اّل ْ أْ ْڤآهَ یو ه  عذبٌ ذكرك كالمیاه الصافیة ژمِ له آ لّل ا اّل ْ                 آهَ ان َ یذْ َأمَّام ّ ◌  

ه   صالة ال له آ لّل ا اّل اغْ               آهَ وعَ ُ ام َ ج اْل ْ ة ن َ ار َ ّْی ه   الز له آ لّل ا اّل   جمعةآهَ
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 ْ ر َ ْ ی ه   َأمِّن له آ لّل ا اّل ه   كمن ركب الحصانْکْپْن آهَ له آ لّل ا اّل ْ               آهَ ان َ ح ْ ر َ   َأس
ه   الجنة الالمعة كأشعة الشمس له آ لّل ا اّل ْ               آهَ ج طِی ِی ْ ْ َأم قْن ْ نّثْ اِر ْ ه   الج ا اّلله آ لّل   آهَ

  
ه   إ له آ لّل ا اّل ْ ھآهَ ْ اڤَّا◌ ّ ِپي لنّْتس ه   قد هیأها لنا النبي له آ لّل ا اّل ْ              آهَ ان َ و خْ ْل   ِإ

لِّیغْ َأ ْ ه   َأذْص له آ لّل ا اّل ّ ْگ                  فالَّ ْنِپي آهَ ه   أصلي علیك أیها النبي له آ لّل ا اّل   آهَ
  

ْ إ تش ى كْ َ و ه   سِ له آ لّل ا اّل ه   َڤْعِزآهَ له آ لّل ا اّل ْ             آهَ ن َ   فأنت وحدك الغالي الذي نعزهیز
 ْ و ه   ُأولِی له آ لّل ا اّل ه   قلبي متعلق بكْگ                     فْالَّ ْینُّْلَپا آهَ له آ لّل ا اّل  آهَ

  
ه  كتعلق الطفل بهزّ مهده   له آ لّل ا اّل ْ                  آهَ ّْن ز ُ ثْه ْ مِ ه   َأملُّوفَان له آ لّل   آهَا اّل

ه  َأ له آ لّل ا اّل ه   أنسنا یا محمد حین توزن أعمالناآهَ له آ لّل ا اّل ْ   آهَ ن ْ ز ْ و ْ ن َ ر َ نِّ م ْ اغْ َأس نَ َ س ْ ن َ ذْ و ّْ م َ ح ُ  م
ه   الرسول نور الحیاة الدنیا له آ لّل ا اّل فَاثْ نالدُّنِّیثْ         آهَ َ ول تس ُ ّْس ه  الر له آ لّل ا اّل   آهَ

لِي َأ ِی ثْ َأذْ ْ ار خَ َل ه  سِ له آ لّل ا اّل ا و بریقا في اآلخرة      گَثْر       آهَ ً ه   وأكثرنور له آ لّل ا اّل  آهَ
  

ه له آ لّل ا اّل ْ     آهَ ان جّ ْ ی ْ د تسَّا ْإ ْ ن ه   هو من أخبرنا بوجوب الصالةژَثذْ له آ لّل ا اّل یثْ          آهَ ّل َ ◌ ّ ◌  
ه   وصیام شهر ر  له آ لّل ا اّل ْ      آهَ ر ْ ثْ ذْ الشّْه ظِی ْ فَر ْ ِإ ان َظ ْ م ْ ه   ر له آ لّل ا اّل   مضان فریضةآهَ

  
ه      له آ لّل ا اّل ْ أْ َثڤِْْْْْْْْْنیتآهَ اُڤس َ حس ْ اْل ه   یوم الحساب پوم له آ لّل ا اّل ْ          آهَ ◌  

ه   نتوسل اهللا أن یسترنا له آ لّل ا اّل ْ        آهَ ْصَّر ی غْ َذ ْ بّي آر ْ لْ ر ْ ح ْ ه     َأن له آ لّل ا اّل   آهَ
  
  ْ ذْ َأص ْ ب ْ ْ ع یو وِل ُ ه   َأی له آ لّل ا اّل ه   یا قلبي داوم على الصالةآهَ له آ لّل ا اّل ي              آهَ   ّل

كُو طِ ْ ه   أم له آ لّل ا اّل ه   كمداومة طیكوك على نفس الكالمْگ آهَ له آ لّل ا اّل الْ              آهَ َ و َ ْ و ن ْ و   ِی
ه   حینها لن  له آ لّل ا اّل ّي        آهَ ز ْ تس ْ دِ ْ ُأور ان ه    ذْ الشِّیَط له آ لّل ا اّل   یحوم الشیطان حولناآهَ
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 ْ ر تسَّا خْ ْ ن ذْ َ ه  م له آ لّل ا اّل ه  فتفسد مشاریعه ْپآهَ له آ لّل ا اّل الْ         آهَ غَ شْ ْ ْل اس   نَ
ه  أتعجب فیمن یستهتر بدینه  له آ لّل ا اّل ْ              آهَ دِّنِیس ْ ْ ذْ ی ان َ ز ْ ه ْث ْ س ه  وِ له آ لّل ا اّل   آهَ

 ْ ه   ُأر له آ لّل ا اّل ه  ولم یخف من ملك السؤال ُیَڤاآهَ له آ لّل ا اّل ّْوالْ             آهَ یكْ الس   ذْ ملِ
لِّیغْ َأ ْ ه  َأذْص له آ لّل ا اّل ّ ْگ               فالَّ ْنِپي آهَ ه  أصلي علیك أیها النبي له آ لّل ا اّل   آهَ

  
ه  َأ له آ لّل ا اّل اغْ   ُپْلِهَالآهَ َ ز ْ ن ْ و ْث ه  یا صاحب الهالل في الجبهة                  لْ ذِ له آ لّل ا اّل   آهَ

ر َ ه  ی له آ لّل ا اّل ْ فالّ ڤْْْْْْصّالوِ ْپْح آهَ ه   فاز من صلى علیكْگ                ن له آ لّل ا اّل   آهَ
ه   لیس كمن أخذه له آ لّل ا اّل اوا              آهَ َ بِّي اله ْ ْث ن ي َأمِ اتشِ َ ه  م له آ لّل ا اّل   الهوى آهَ

ه   له آ لّل ا اّل ْ أْ َثڤِْْْْْْْْْنیتآهَ اُڤس َ حس ْ اْل ه   یوم الحسابپوم له آ لّل ا اّل ْ               آهَ ◌  
  

ه   اجعلنا یارب من األوائل له آ لّل ا اّل اغْ                آهَ َ ز ْ ن ْ م َالغْ ذِ ْ ع ْ بّي ج ْ ه  ر له آ لّل ا اّل   آهَ
بّْ الشِّ  حُ ْ ي ی ِن ْ و ه  َأخْ له آ لّل ا اّل ه    الخوني الذي یحبه شیخهآهَ له آ لّل ا اّل ْ              آهَ یس   خِ

  
ّ عن بشاشة الدنیا  ه  یتخلى له آ لّل ا اّل ْ                 آهَ اح َ ر ْشْ ن ْ ُأَال َذ اس َ س كْ ْ ه  ی له آ لّل ا اّل   آهَ

 ْ قَر ه  ِإ له آ لّل ا اّل ه   جعلدِپِثیآهَ له آ لّل ا اّل ْ                     آهَ یس ِل ُ و ْ ْ آر   ه قریبا منه ◌
  

مه األسس الصحیحة  ه   فعّل له آ لّل ا اّل ْ               آهَ نَي َأفْصَّح ْ ب ْ ْل اس َ س ْ سَّر ه  ِإ له آ لّل ا اّل   آهَ
ه   له آ لّل ا اّل ْ أْ َثڤِْْْْْْْْْنیتآهَ اُڤس َ حس ْ اْل ه   یوم الحسابپوم له آ لّل ا اّل ْ                آهَ ◌  

  
 ْ ز ْ تسَّا ی ْ ه  ن له آ لّل ا اّل ه  نجده دائما مرتاحا  ا َڤآهَ له آ لّل ا اّل ْ                   آهَ یَّاح ْ ر ْث ْ ی   ذْ

ه   اللهم اهدي قلبي   له آ لّل ا اّل ْ                   آهَ یو وظْ أُلِ ُذ ْ ه بِّي ْث ْ ه  َأر له آ لّل ا اّل   آهَ
   

له آ ل ا اّل فَاغْ                   آهَ َ و ة ذْ اْل اعَ َط اّل ْ ه  آر له آ لّل ا اّل ه  إلى الطاعة والوفاء  آهَ   ّل
ه   واجعل لساني نقیا كالفطة له آ لّل ا اّل فْطَّة                 آهَ ْ ذْ اْل یو سِ ْل ْ ِإ ظْد ّْ ر ه  َث له آ لّل ا اّل   آهَ
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ّ الجمیع   ه  فأینما حلّ یرحب بي له آ لّل ا اّل قْ                       آهَ ّ و ْ س ْ ی ا أذْ دّ ْ ا ی دَ ْ ه  َأن له آ لّل ا اّل   آهَ

ه   حین تفتح أبواب الحنینآ له آ لّل ا اّل ْ              آهَ نِین ْ ح ْ ي و ّل ْ ی ْ تس ثْ مِ ْ بُّور ه   َث له آ لّل ا اّل   هَ
  

قْ      ْل غْ ْ ی ْ دّْ َأتس ْ ْ ح ر ِم ْ ز ْ ی ْ ر ْ ه   و له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا لیس بمقدرة أحد غلقها             آهَ
ه   ا له آ لّل ا اّل لْ ذْلْعْپآهَ ْ ذْ ّالن ْ ْ ی ◌         ْ ن ْ وم ُ   آها اهللا آ اهللا العبد المؤمن             م

  
ه  إِ  له آ لّل ا اّل ْ     ْقْپالآهَ وح ُ فُتس ي اْل یذِ ْ سِ   آها اهللا آ اهللا تقبل أدعیته          س

غْ           َال َ او دَ ُ م ْل َال ِإ ْ س ْ ی ه  مِ له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا حین یسمع الكالم عن اآلخرة           آهَ
  

   ْ وح ُ ر ْ ج ْ م ْ َذ ن كِی ْ س ْ ْ م یس ه  ُأوِل له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا یحزن ویجرح قلبه من الخوف واآللم    آهَ
ثْ  ْ ر خْ ه  الَ له آ لّل ا اّل ْ  پْثْصْعآهَ نِین ْ وم ُ م ْ یاْل   آها اهللا آ اهللا اآلخرة صعبة أیها المؤمنون           ◌

  
 ْ نَّان ْ ی ْ س ه  وِ له آ لّل ا اّل ظْ ْمْقُپآهَ ْ          وْل وح   آها اهللا آ اهللا فمن منا یضمن روحه        الرُّ

لِّیغْ َأ ْ ه  َأذْص له آ لّل ا اّل ّ          ْگ             فالَّ ْنِپي آهَ   آها اهللا آ اهللا أصلي علیك أیها النبي
   

            ْ ْ النَّاس ار َ ی خْ مَّذْ ْل َ ح ُ ه  م له آ لّل ا اّل   مد یاأخیر الناس آها اهللا آ اهللا مح         آهَ
یظْ                اوِ تَ َذ ْ ْ آر یو مِ َال ْ ه  ذْس له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا خذ سالمي معك      آهَ

  
  ْ اس ْ إینَ اس ْ خَ زِیز ْ بِّي ع ْ ه  آر له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا وبلغه لربنا العزیز ثم أخبره            آهَ

ُو وح ی ه  الرُّ له آ لّل ا اّل ْ ڤاآهَ ن اغْ        ژآذْ كَّ ْ ّ الروح خائفة من القبر          ◌   آها اهللا آ اهللا أن
  

           ْ اس فَُظ ْ ع له َث یلكْ اّل خِ ْ ه  ْأتس له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا فأتوسلك أن تعفو عنها      آهَ
      ْ وان خْ ي ْل اذِ َ ی ّْ ْ الس ّْالم ه  الس له آ لّل ا اّل   یا أسیادي لخوان آها اهللا آ اهللا سالم          آهَ
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ثِیي أَ  ْل ْ ه  م له آ لّل ا اّل ْ     ْمگ  ْیڤَََََا آهَ ار غَ ْ م ْ ن         و   آها اهللا آ اهللا أتیتكم لترولي كیف هو المسّ

ه    له آ لّل ا اّل ادْ         ُپآهَ دَ مِ ْل ْ ثْ َأم ْ ر ْ ار َ م   آها اهللا آ اهللا الذي عملك لحیة زرقاء           وَث
  

ه   له آ لّل ا اّل غْ َأآهَ ْ ْ          ڤُمْچِچین ار َ و ْ ن ْ ْأْل ار          ◌ ّ   آها اهللا آ اهللا أو مثل أزهارالنو
ولْ ذْ  ُ ّْس ا الر َ ی ْ ه  َأه له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا من فضلك یا رسولنا            ْڤَلْعَنَیاْگ       آهَ

  
نّْثْ  ْ ج اْل ه  ذِ له آ لّل ا اّل َ ظْثْڤآهَ ْ      ا◌ ار َ قْر ا آها     غْ ْل ً ا حسن ً   اهللا آ اهللا اجعل لنا في الجنة مثو

ْ َأ الَّن ْ ه  وِي ص له آ لّل ا اّل اغْ   ېفنپآهَ نَ غْ ْ ّ صار غنیا   ◌ِ ی   آها اهللا آ اهللا من صلى على النبي
  
    ْ اس َ س خْ ْ ن ْث ه ذِ اثْ الّل َ ج ْ ن ْ ه  ی له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا وسینجیه اهللا من كرب القیامة            آهَ

ا ا اثْ إِ آهَ نَ َ س حَ ه   ذِ اْل له آ لّل ْ          دْڤْخّل م ْ ◌ ّ   آها اهللا آ اهللا فهو صاحب العمل الصالح        ◌
  

                ْ ظْ َأمَّاس یِی ْ دْ َأم ْ ع ّْ م ْ ه  اِج له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا فیجمع الحسنات لیل نهار    آهَ
 ْ ن ْ ثِّر كْ ْ تس ْ ْ ی اشيِ َأمِّن َ ه   م له آ لّل ا اّل الْ         آهَ َ   آها اهللا آ اهللا لیس كما یثرثر دائماً    َأو

  
                ْ َالس دّي ثِی ْ ع ْ تس ْ ْ ی م ْ ای ه   دَ له آ لّل ا اّل ا   آهَ ً   آها اهللا آ اهللا فیتعدى حدوده دائم

لِّیغْ َأ ْ ه  َأذْص له آ لّل ا اّل ّ آها اهللا آ اهللا أصلي علیك أی      ْگ                فالَّ ْنِپي آهَ   ها النبي
    

ه   له آ لّل ا اّل ْ            رْچْپآهَ م یه السََّال لِ ْ ْ ع ن ْ ای َ   آها اهللا آ اهللا جبریل علیه السالم       ◌
الْ إِ   َ ه   َأو له آ لّل ا اّل ظْطْ           ْگنِّیْغ آهَ اغْ   آها اهللا آ اللهاسمع كالمي       َث
  ْ م َ ع ْ ینِي آن ْ د اغْ َ ْ م اس ینَ ه  اِ له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا واسأل اهللا ان كان سیقبل دعائنا                آهَ
  

    ْ ن ْ ن ْ ز ْ ْ ح نِین ْ وم ُ م ْ اْل اس نَ ه  ِإ له آ لّل ا اّل ا    آهَ ا شدیدً   آها اهللا آ اهللا أخبره أن المؤمنین یعانون حزنً
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           ْ ْالَّم ْ الّظ ن ْ ْ فْالَّس ن دْ ْ ه ْ ه   ج له آ لّل ا اّل    فقد تجبر علیهم الظالمونآها اهللا آ اهللا     آهَ
  

ْتْ                    ان َ ی عَل ا َث طَّ ْ س ه  َأْث له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا أیها الغصن العالي             آهَ
ْتْ  ان َ ی َل ْ ع ه  َث له آ لّل ا اّل ْ ڤْسنیِّآهَ ْ           رْلْپَحا◌   آها اهللا آ اهللا العالي على مقبرة من البحر      ◌

  
ل ا اّل قَّاقْ         آهَ ْ ر ْ َذ ب ْ ح ْ اْل و ْ تسَّار ه  ْث ا        ه آ لّل ا دقیقً ً   آها اهللا آ اهللا أثمرت حب

اقْ َأ ّق ْ ر ه   َذ له آ لّل ا اّل ْ               رْمْلُکْسَپآهَ ا مثل الكسبر       ◌   آها اهللا آ اهللا دقیقً
  

وِي ذَ  ْ ه  َأن له آ لّل ا اّل بّيِ           پحپیآهَ ّْ   اهللا آ اهللا من هو حبیب اهللا آها        الر
ا  نَ ْ ح ْ م وغْ اْل ْ ُث ین ه  وِ له آ لّل ا اّل ْ      رْیْصَپآهَ   آها اهللا آ اهللا من أصبته محنة و صبر        ◌

  
 ْ رِیح ْ س ْ ه  ذْ التس له آ لّل ا اّل ْ   ْنْپَغا آهَ ّْح ر َ س ْ   آها اهللا آ اهللا نرید أن نمرح ونسعد          َأن

ه   ذْ ا له آ لّل ا اّل ْ   آهَ ن ْ ْ آفْرِیو ز ْ ور ُ وقْ ی ُ   آها اهللا آ اهللا ولكننا مكبلون بالآلزوق         الَّز
  

ه  َأ له آ لّل ا اّل ا رگآهَ َ ْ اژْیتْس◌ الَّن َ لون الفجر       لصّْْپْح         ◌   آها اهللا آ اهللا یامن یصّ
           ْ مَّاظْن ْ ص ْ ِإ ان َ م َ و ْ ه   ْأس له آ لّل ا اّل    بالماء القارسآها اهللا آ اهللا        آهَ

  
 ْ و ْ ِإ اس َ م غْ ه  َث له آ لّل ا اّل ْ   مغُپآهَ ْ آفُوس   آها اهللا آ اهللا خذو بید المسكین           ون

          ْ ن ْ او طَّ ْ م ْ ِإ اس َ فْظْم ْ س ه  ْث له آ لّل ا اّل   آها اهللا آ اهللا وامسحوا دموعه        آهَ
  

                  ;; 
 
 

                                              ************************  
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  :09القصیدة                                                    
  

الَّل                            ْ م فْلْ َذ ذْ ْ ثْ و ْ و ْ   سقط ثلج ناصع      ی
 ْ ار َ ْ                             وبان على قمم الجباْیَپاكُلْ َأذْر ْ فْالَّس   ل العالیةن

ْ                                       تعالوا یا اخوان  ان َ و خْ ْ اْل   ْأیَّام
ا                              اللهم أتوسلك باألولیاء َ ی ِل ْ و َل ْ كْ س اغْ عَ بّي دْ ْ   ر

ْ                             وكل الحارسْسْگ  سَّاس ْ ع ْ َذ الَّن ْ ا ی َ   ر
    ْ ان َ و خْ ْ اْل   تعالوا یا اخوان                                   ْأیَّام

ث                      ارزق الجنة لهذه المرحومة ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ژ ْ   ر
اس  َ فُوی اغْ َآ ْ َذ ن َال ْ ا ی َ ر گْ        و أعفوا عن كل الحضور                         ذْ
                      ْ ان َ و خْ ْ اْل   تعالوا یا اخوان                 ْأیَّام

ْ          نزورالشیخ عبد الرحمن ان َ م ْ دَ الرَّح ْ ب ْ عَ انَا بن َ اب َ ْ الشِّیخْ ُأوب ور ُ ز ْ   َأن
لِّیغْ َأ ْ ّ   ْگ                                فالَّ ْنِپي َأذْص   أصلي علیك أیها النبي

فْ                             ْل اتَ َ ی ْ ا وم َ ی ْ تْم ْل   ثالث مائة ومئة ألف        ْث
ْ                                       تعالوا یا اخوان ان َ و خْ ْ اْل   ْأیَّام

قُو ْ ع َ ا ی َ ن ذْ ْ س ْ ثْ ن ْ و رَّ ْ                             ذریة سیدنا یعقوبپَث ◌  
فْ                              والد سیدنا یوسفَپپََّا ْ وس ُ نا  ی ذْ ْ س ْ ْ ن   س
 ْ ْ                                        تعالوا یا اخوان ْأیَّام ان َ و خْ   اْل

ث                       أرزق الجنة لهذه المرحومة ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ژ ْ   ر
 ْ وض حُ ّ متطهرةْنْنپِي اْل شُّوشْفْ                       واجعلها في حوض النبي ْ تس ْ   آر

    ْ ان َ و خْ ْ اْل   تعالوا یا اخوان                                    ْأیَّام
ْ           نزور الشیخ عبد الرحمن ان َ م ْ دَ الرَّح ْ ب ْ عَ انَا بن َ اب َ ْ الشِّیخْ ُأوب ور ُ ز ْ   َأن

لِّیغْ َأ ْ ّ ْگ                                 فالَّ ْنِپي َأذْص   أصلي علیك أیها النبي
            ْ ن ْ ار كَّ ْ نِذْ د ْ ع ْل ْ   عدد الذاكرین                          س
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ْ                                         تعالوا یا اخوان  ان َ و خْ ْ اْل   ْأیَّام
ْ                             ذریة الحسن و الحسین ن سِی حُ ْل ْ ذْ ن ْ س ْ ح ْ ثْ ن ْ رَّاو   َث

                                ْ ن ْ ار َث خْ ْ ی ْ نِد ْث بّي ِإ ْ ر   أخیار اهللا   ذْ
ْ                                         تعالوا یا اخوان ان َ و خْ ْ اْل   ْأیَّام

اُڤأْ َثْڤنِیْتس  َ س حِ ْ اْل ْ                               یوم الحسابپوم ◌  
َالغْ  ْ ع ْ بّي ج ْ ْ                               إجعلنا بینهمرَڤار ن ْ اس َ ◌  

      ْ ان َ و خْ ْ اْل   تعالوا یا اخوان                                   ْأیَّام
ْ            نزورالشیخ بن عبد الرحمن ان َ م ْ دَ الرَّح ْ ب ْ عَ انَا بن َ اب َ ْ الشِّیخْ ُأوب ور ُ ز ْ   َأن
ا                                اللهم أتوسلك باألولیاء َ ی ِل ْ و َل ْ كْ س اغْ عَ ي دْ ِب ْ   ر

ْ     ْسْگ سَّاس ْ ع ْ َذ الَّن ْ ا ی َ   وكل الحراس                           ر
ْ                                         تعالوا یا اخوان ان َ و خْ ْ اْل   َأیَّاو

یغْ الطْا ِن ْ ْ                              أضیف الطلبة الدارسین نلِپیَأر ان َ ر غْ ْ   ی
 ْ ْ                               و ْگو رَّاس ْ َأكْ فْذْن ْ ر َ ا ی َ   كل من أمسك كراسار

ْ                                        تعالوا یا اخوان ان َ و خْ ْ اْل   َأیَّاو
ْ                                    أضیف الفالحین ن ْ فَْالح یغْ ذِ ِن ْ ر دْ   اِ

 ِ ْ الذین                       یزرعون ویفلحون بصدق وحبّ ْگا اس َ نّْی ْ ْ س ن ْ ع ْ ر َ ز ْ ا ی َ   ر
 ْ او َ ْ                                       تعالوا یا اخوانَأی ان َ و خْ   اْل

 ِ یغْ ذ ِن ْ ر دْ   أضیف الیتامى                                           نِجْلوُڤاِ
ا َذ ْ                             الذین الیملكون أمناْگ وِ اس َ م ْ ي ی عِ ْ س ْ ن ْ   ُأر

                  ْ ان َ و خْ ْ اْل   تعالوا یا اخوان                    َأیَّاو
ا یغْ ذْ ِن ْ ار َذ ة ذْ لصحَپا اِ َ م ا فَاطِ تْسنَ ْ حابة سیدتنا فاطمة وأبوهاَپاَپاس ْ         أضیف الصّ   س

ْ                                       تعالوا یا اخوان ان َ و ْ الخْ   َأیَّام
  ْ اس َ قْو ْ ْل زِّین ُ م ْ او نَ ة ثِ ینَ دِ ْ یغْ ذْ الم ِن ْ ر دْ   أضیق المدینة المنورة            اِ

ْ                                       تعالوا یا اخوان ان َ و خْ ْ اْل   َأیَّام
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ثْ                      أرزق الجنة للمرحومة ْ وم حُ ْ نَر ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ز ْ   ر
ة  َ وم ُل ْ                            وأعفوعن أمة الْنْنِپي ذْ اس َ فُوی ْ ّ َأع   نبي

ْ                                       تعالوا یا اخوان ان َ و خْ ْ اْل   َأیَّام
ْ         نزور الشیخ بن عبد الرحمن ان َ م ْ ح ْ ْ الر د ْ ب ْ ْ ع ن ْ ا ب انَ َ اب َ یخْ َأوب ْ الشِ ور ُ ز ْ   َأن

بِّي                       نزور المشایخ الذین یعبدون اهللا ْ ْ ر ن ذْ ْ ب ْ اخْ اِع َ ی شْ ْ ْل ور ُ ز ْ   َأن
ْ                                      تعالوا یا اخوان وان خْ ْ اْل   َأیَّام

  
                                  **********************  

  : 10القصیدة                          
  

له ا                 له اَال اهللا  َال اِ له اَال اهللا  َال اِ له اَال اهللا  َال اِ اِ   َال اهللاَال
له اَال اهللا                 له اَال اهللا  َال اِ له اَال اهللا  َال اِ له اَال اهللا  َال اِ   الاِ

  
اء اهللا تكون آخر ألفاظنا شَ ْ ن له اَال اهللا   اِ ّْثْ           َال اِ م ْ ن ْ ْ َأر س ا اهللا ِی شَ ْ ن له اَال اهللا   اِ   َال اِ

 ّْ ن ْ ج ْل ْ ر اوِي َا َ ی ول اهللا  َأغْ ُ س َ   ثْ           محمد رسول اهللا یأخذنا إلى الجنةمحمد ر
  

له اَال اهللا       ظْ  له اَال اهللا   أطلبك یاربي بصدقْلْپْغَال اِ ْ         َال اِ یو ِل ُ و ْ   كْ اهللا س
ولْ اهللا   ذَ  ُ س َ ْ         محمد رسول  اهللا بیتي الحقیقي هو القبرژمحمد ر یو امِ خَّ یَذ اغْ ِإ كَّ ْ ◌  

  
له اَال اهللا  ذْ  اال اِ یذْ ْ وِ ن ْ ر له اَال اهللا   یذكرالمحتاجون إلى الذكر ْگ كْ ْ         َال اِ قُوقْن ْ ح ْ   م

ولْ اهللا  ذَ  ُ س َ ْ           محمد رسول اهللا  سنخلد في قبورناژمحمد ر ن ْ وم یُذ یغِ اغْ ِإ كَّ ْ ◌  
  

له اَال اهللا   أذكرك ی ْ           َال اِ س یْل ْ ی ْ كْ اهللا س اغْ َ ر كْ له اَال اهللا    ذْ   اربي بلسانيال اِ
افْ  نَ ولْ اهللا  َأكْ ُ س َ ْ         محمد رسول اهللا  نجدك یانبینا أنیساً َأْنِپي محمد ر نَّس َ و ْ م   َذ
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له اَال اهللا   انشاء اهللا تكون آخر ألفاظنا ّْثْ             َال اِ م ْ ن ْ ْ َأر س ا اهللا ِی شَ ْ ن له اَال اهللا  اِ   ال اِ

 ّْ ن ْ ج ْل ْ ر اوِي َا َ ی ولْ اهللا  َأغْ ُ س َ   ثْ             محمد رسول اهللا  یأخذنا إلى الجنةمحمد ر
 ْ ین مِ اَل َ ع بِ اْل ْ ار َ ْ ی ین ْ م ْ َآ ین مِ ْ                       َآ ین مِ اَل َ ع ي اْل ِب ْ ار َ ْ ی ین ْ ْ َآم ین مِ   َآ
 ْ ین مِ اَل َ ع بِ اْل ْ ار َ ْ ی ین ْ م ْ َآ ین مِ ْ                       َآ ین مِ اَل َ ع ي اْل ِب ْ ار َ ْ ی ین ْ ْ َآم ین مِ   َآ

ْ آَ  ین مِ ْ َآ ین مِ اَل َ ع بِ اْل ْ ار َ ْ ی ین ْ م ْ َآ ین مِ ْ                       َآ ین مِ اَل َ ع ي اْل ِب ْ ار َ ْ ی ین ْ  م
   

                                        *************************  
  : 11القصیدة                                                 

  
ا اهللا َآاهللا    هَ ْ ْیْپَغا َآ یو ِل ُ ا اهللا َآاهللا   یرید قلبي أن یزور و هَ ْ                  َآ ور ُ یز دِ   َآ

ا اهللا َآاهللا   أن یزور قلب الصالحین هَ ْ                 َآ الِحین ْ الصَّ ور ُ یز دِ ا اهللا َآاهللا   َآ هَ   َآ
  

نُو ْ ر ْ ی ْ ا اهللا َآ اهللا   َأد هَ ا اهللا َآاهللا  باْلَکْعَپَة َآ هَ رِیفَة             َآ   عدها الكعبة الشریفة الشْ
ا اهللا َآ اهللا    هَ ْ ظْیَآ اهللا  ویدعو من ربّ العالمین پْل◌ ا اهللا َآ ْ              َآهَ ین مِ اَل َ ع ي اْل ِب ْ ْ ر ◌  

  
و  نُ ْ ر َ ی ا اهللا َآ اهللا   َأذْ هَ ْ ژَآَآ ّ    کَّا ْنْنِپي                 ◌ اهللا  أن یزور قبر النبي ا اهللا َآ   َآهَ

ا اهللا َآ اهللا    هَ ا اهللا َآاهللا  وسیشفى كل مریض َآ هَ ْ          َآ ین ظِ ُ ام ْ َذ ن َال ْ ْ ی ین َال وِ ْ ح ْ   ی
  

 ْ اح َ و ّْ ا اهللا َآ اهللا   الر هَ ا اهللا َآاهللا  أرید أن أرحل ْأْپِغیْغ َآ هَ اغْ           َآ َ وح ُ ر   َأذْ

ا اهللا َآ اهللا   وِي  ا اهللا َآاهللانْیْپَغاآهَ دُّو یا اهللا            َآهَ ْ ی ذْ َّ ْ أ    من یرید ذلك أیضا فلیأتي معي                                 ◌
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ّْغْ  ن ْث ْ ور ُ م ْ َأْث ین حِ ْل َ ا الص َ ا اهللا َآ اهللا   ی ْ رْیْقآهَ ا اهللا َآاهللا   هاأنا نادیت صالحین هذا البلد      نْپ◌   َآهَ
تْسو ْ ا اهللا َآ اهللا   َأور هَ هَ َڤاَآ ْ          َآ نِین ْ وم ُ م ا اْل َ   ا اهللا َآاهللا   فال تخافوا یا مؤمنین  ذْثْ ی

  
ا اهللا َآاهللا  سنكون في الجنة انشاء اهللا  هَ ا اهللا             َآ نشَ ْ اِ وح ُ ر ْ ْثْ َأن ن ْ ج ا اهللا َآ اهللا   اْل هَ   َآ

ا اهللا َآاهللا   غني من زار األسیاد هَ ا           َآ نَ غْ ْ اتْس ی ْ  السَّادَ ن ْ ور ُ ز ْ ی ا اهللا َآ اهللا   وِ هَ   َآ
  

اهللا   والمشاییخ الذین یعبدون اهللا ا اهللا َآ بِّي                  َآهَ ْ ْ ر ن ذْ ْ ب ْ اخْ اِع َ ی شْ ا اهللا َآ اهللا   ْل   َآهَ
اهللا   هكذا أخبرنا ا اهللا َآ نَّاغْ              َآهَ ْ ی ْ ید ا اِ تْسا َأكَّ ْ ا اهللا َآ اهللا   ُأوَال ذْ ن هَ   َآ

  
یذْ  ا اهللا َآ اهللا  وِ هَ ْ باِیڤُْْحَآ ا اهللا َآاهللا   أولئك الذین أحبهم سیظل یحبهم  ایْڤْتسِحبِّي          ◌ هَ   َآ

ا اهللا َآاهللا   وسینیر من أحب هَ ْ                     َآ بَّح ْ َأثِشْ ب ْ اِحُ ین ا اهللا َآ اهللا   وِ هَ   َآ
  

ا اهللا َآاهللا غْ ثِزِیرِي                   َآهَ ْ ْ ن یج طِ ِی ْ ا اهللا َآ اهللا   َأم هَ       ویشیع كالشمس أوالقمرَآ
ا اهللا َآ اهللا    هَ ا اهللا َآهللا   العبد المؤمنذاْلْعپَآ هَ ْ                 َآ ن ْ وم ُ م ْ ذْ اْل ن َال ْ ْ ی ◌  

  
ا اهللا َآ اهللا   هَ ٌ وجههنْیْتسَپاَآ ا اهللا آهللا   منار هَ ْ           َآ یس مِ ا الفُوذْ ْ غَ ر ُ ْ النّو ◌  

 ِ َال ا ْ س ْ ی ا اهللا َآ اهللا   مِ هَ ا اهللا َآهللا  حین یسمع إلى الكالم عن اآلخرة  َآ هَ غْ                 َآ َال َ او ودَ ُ م   ْل
  

ا اهللا َآهللا   یحسن اإلنصات  ْ                َآهَ یس ِف ْ ر َ ح ْل ْ تْسیدْ س اوِ ّ تْس ْ ا اهللا َآ اهللا   ی هَ   َآ
 ْ ن ْ وم ُ م ا اهللا َآ اهللا   اْل هَ ا اهللارِاْزڤَْْْآ هَ اطْ            َآ َ اِصِّر ْ   آهللا   المؤمن یمر غلى الصراط بسالم ◌

  
ا ناد شیخه ّ ا اهللا اهللا   ولم هَ ْ                  َآ یس شِّیخِ ْ ِإ ه ْ د ْ ن ْ ا ی َ ن ْ ر ْ ی ا اهللا َآ اهللا   مِ هَ   َآ

ا اهللا اهللا   الخوني الذي یحبه شیخه ْ              َآهَ یس یخِ ْ الشِ ب حُ ْ ي ی ِن ْ و ا اهللا َآ اهللا   َأخْ هَ   َآ
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ا اهللا آَ  هَ ا اهللا اهللا   یتخلى عن متاع الدنیا َآ ْ                 َآهَ اح َ ر شْ ْ ن ْ ُأوَال َذ اس َ س كْ ْ   اهللا   ی
ا اهللا َآ اهللا    هَ ْ رِاْقَآ ا اهللا اهللا   یجعله قریبا منهدِپِثی◌ هَ ْ                       َآ یس ِل ُ و ْ ر ْ َآ ◌  

  
          ْ ح نِي َآفْصَّ ْ ب ْ ْل اس َ س ْ ر ْ ا اهللا َآ اهللا   اِس هَ ا اهللا اهللا   فیعلمه عن األسس الصحیحة        َآ هَ   َآ

ا اهللا َآ اهللا    هَ اومأڤ سَثْڤِنیْتَآ َ س حِ ْ اْل ا اهللا اهللا   یوم الحساب ْپ                  ◌ هَ   َآ
  

كر جبل النور ا اهللا اهللا   الذِ هَ ْ                َآ ْ نالنُور ار َ ذْر ْ َذ یر كِ ا اهللا َآ اهللا   التْسذْ هَ   َآ
  

ا هَ ْ  َآ ن ْ نُّوم یْث ِ أاهللا َآ اهللا   وِ ا اهللا اهللا   من اعتاد علیه فلن یصبر على تركه رْیْصپِّر هَ ْ             َآ ◌  
ا اهللا َآ اهللا    هَ و سَپاپِیَآ ّ م ُ ع ْ تس ْ ْ ی ا اهللا اهللا  الذاكر یغمس في أعماق ذكرهْلْپُح◌ هَ ْ                 َآ   ور

  
ُومي ی ثْ ِإ ْ ر خْ َل ا اهللا َآ اهللا   ِإ هَ ا اهللا اهللا  یتأمل ویهیئ األخرة    َآ هَ ْ                   َآ ّْر ب ْ   اِح

ا اهللا َآ اهللا    هَ اُڤأْ  سَثْڤِنیْتَآ َ س حِ ْ اْل ا اهللا اهللا   یوم الحسابْپ                  وم هَ   َآ
  

ا اهللا اهللا   سن ْ                َآهَ ر َ قْص غْ ْل ذْ ْ ز ْ ن ْ نّْثْ َأر ْ ج ْل ا اهللا َآ اهللا   ِإ هَ   سكن القصور في الجنةَآ
لِي ذْ  ا اهللا َآ اهللا    َأقْ هَ ارَڤْعَآ َ ا اهللا اهللا   ها أنا عند العربْپْن                        ◌ هَ   َآ

ا اهللا َآ اهللا    هَ ا اهللا اهللا   أحرث وحدي مرتاح البالرَلَگَآ اغْ              َآهَ َ اح َث ْ ي ر ذِ ْ ح ْ ّْغْ و ز ْ ◌  
 ْ یغ لِ ْ س ا اهللا َآ اهللا  مِ هَ یخ َآ ر الشّ ا اهللا اهللا   لما أسمع ذكْ الشِّیخْ               َآهَ ْ ْ ن ر كِی ذْ ّْ تس   ِإ

  
ا اهللا َآ اهللا   أْ  هَ ورْپَآ ُ ی ْث یغْ ِإ ا اهللا اهللا   أترك زوج الثیران وأذهب ڤا ◌ِ هَ اغْ                  َآ َ ح ُ   ر

بِّي                    آَ  ْ ذْ َأر ْ م ْ ح كْ اْل ِل َ ا اهللا َآ اهللا   و هَ ا ولك الحمدَآ ا اهللا اهللا   ربنّ   هَ
ا اهللا َآ اهللا   ذَ  هَ ي إِ رْپَآ ِب ّْ یذْ َأر ا اهللا اهللا   اتبعت الطریق إلیكْتْپْعْغ                  ◌ِ   َآهَ
ا اهللا َآ اهللا   َأ هَ ا اهللا اهللا   یاأحبابي سأهرب ْلْحَپاْپ َآ هَ غْ                َآ ْل ْ و ْ ر كْ َأذْ ْ   ن

  



نة األشعار                                                األذكار   ّ الجنائزیة  النسائیة مدو   
 

161 
 

ا اهللا َآ اهللا هَ ا    َآ َث ْ ر ُ م ْث ا اهللا اهللا   من هذه البلدة الملیئة بالوحوش  ْثْشَپا سِ هَ ْ             َآ وش حُ ْ و   ْل
 ْ ا اهللا َآ اهللا   ُأر هَ ْ ژُتسَآ ْ ُأر ن ْ م ُ ا اهللا اهللا   الیصومون وال یصلونژتْس◌ هَ ْ              َآ الَّن َ ◌  

  
          ْ قْمُّوش ْ زِي و غْ ْ ْث ان نَ ْ ا اهللا َآ اهللا   َأر هَ ا اهللا اهللا   و یطیلون ألسنتهم   َآ هَ   َآ

ثْ  ْ ر خَ ا اهللا َآ اهللا   َل هَ ا اهللا اهللا   اآلخرة جد صعبة أیها المؤمنینْثْصْعْپ َآ هَ ْ       َآ نِین ْ وم ُ م ا ْل َ   ی
  

ثْ  ْ ر سِ ا اهللا َآ اهللا   تسِ هَ ا اهللا اهللا   كالمطحنة التي تطحن أكروشژْیَآ ْ          َآهَ وش ْ َأكَرُّ ن ذْ َ ◌ ّ ◌  
هَ  اَآ َ ا اهللا اهللا   یا أحبابي سأهرب ْلْحَپاْپ ا اهللا َآ اهللا   ی هَ غْ              َآ ْل ْ و ْ ر كْ َأذْ ْ   ن
  

غْ  َث ْ ر ُ ثم ا اهللا َآ اهللا  سِ هَ ا اهللا اهللا   من هذه البلدة الملیئة بالخنازیرْیْشَپاَآ هَ ْ               َآ فَان ْل ْ ِإ   ن
 ْ ا اهللا َآ اهللا   ُأر هَ ْ ژُتسَآ ْ ُأر ن ْ م ُ ا اهللا اهللا   ال یصمون وال یصلونژتْس◌ هَ ْ              َآ الَّن َ ◌  

  
ا اهللا اهللا   ویتكلمون بغضب  هَ ْ            َآ فَان ْ ر ُ و ْ ة س َ ر دْ ْ ه ْ اْل ان نَ ْ ا اهللا َآ اهللا   َأر هَ   َآ

ثْ  ْ ر خَ ا اهللا َآ اهللا   َل هَ ا اهللا اهللا ْثْصْعْپ َآ هَ ْ       َآ نِین ْ وم ُ م ا ْل َ   خرة صعبة   أیها المؤمنون ان األ  ی
  

ثْ  ْ ر سِ ا اهللا َآ اهللا   تسِ هَ ْ إِ ژْیَآ ن ا اهللا اهللا رُڤذْ هَ ْ           َآ ان َ         كالمطحنة التي تطحن الحبوب م
 ُ ْ ُأر ر ْ ا اهللا َآ اهللا   َأم هَ ّ ذَڤَآ ا اهللا اهللا   لو لم أخف ربي هَ بّيِ                  َآ ْ      غْ ر

  
 ْ ید نِ ا اهللا َآ اهللا   َأكْ هَ ا اهللا اهللا  رْمْڤَآ فَاغْ                َآهَ َل ْ ح غْ ذْ ْ   سأحصدكم كالحلفاغ  ◌

بَّاغْ  ْ س نِیدْ ا اهللا َآ اهللا   َأْث هَ ا اهللا اهللا  تَسَپَآ هَ تْ               َآ ْ تَسَپ  وأطبخكم زِیْل ت    زِیْل
  

ا اهللا اهللا هَ اغْ                  َآ َ م ْ النَّع لَّغْ ذِ قْ ْ س ا اهللا َآ اهللا   َأَذ هَ     وأقلل لها من القمح   َآ
و ُ ا اهللا َآ اهللا  التس هَ ا اهللا اهللا   پة َآ هَ اغْ             َآ َ ر ْ ی َ ع ْ م ْل لْ ذْ قْ    أصبحت التوبة معایرة ْث

ي آ ّل ْ ْص ا اهللا َآ اهللا   َأن هَ ا اهللا اهللا  ْفْنِپي َآ هَ اغْ            َآ َ فْر ُث ْ     وصرنا نصلي على النبي خفیة  س
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ا اهللا َآ ا هَ ْ َآ ید نِ غْ ذَ رْمْڤهللا   َأكْ ْ ا اهللا اهللا  ظڤژ◌   سأحصدكم أزقظوف وفْ             َآهَ
بَّاغْ  ْ س نِیدْ ا اهللا َآ اهللا  َأْث هَ ا اهللا اهللا  تَسَپَآ هَ تْ               َآ   وأطبخكم تسبزیلت زِیْل

   
ا هَ ْ                           َآ ور ُ ر ْ ح ْل لَّغْ ذِ قْ ْ ن ْ ا اهللا َآ اهللا  َأو هَ    اهللا اهللا  وأقلل من الحار  َآ

و ُ ا اهللا َآ اهللا  التس هَ ا اهللا اهللا  پة َآ هَ اغْ                   َآ َ ر ْ ی َ ع ْ م ْل لْ ذْ قْ   أصبحت التوبة معایرة ْث
ليِ َأ ْ ا اهللا َآ اهللا  نص هَ ّ خفیةْفْنپِي َآ ا اهللا اهللا  وصرنا نصلي على النبي وفْ                َآهَ خُ ْل ْ    س

ا اهللا آَ  هَ بّي  َآ ْ ا اهللا اهللا  أتباع اهللا یهیؤن لكم الخیرات تْسْڤَنااهللا  آثْ ر ْ          َآهَ ور حُ ْ ْص ْ اّل ن ْ    و
  

ا اهللا اهللا  الأحد یعلم وقت مجیئهم  هَ ْ                      َآ ن اْث كَّ دْ مِ ْ ْ ح لِم ْ ع ْ ی ْ ا اهللا َآ اهللا  ُأر هَ            َآ
ا اهللا َآ اهللا   هَ ْ رتْسْچَآ َن الّ ْ ا ی َ ا اهللا اهللا  ◌ هَ ْ                  َآ س ْ قَار ْل ْ   كانت هناك شجرة حمضیات  ن

  
ْ ذْ  تَاس ْ ن لِ غْ ْ ا اهللا َآ اهللا  س هَ ا اهللا اهللا  فأسقطوا من أورقها رَڤْفَآ هَ ْ                        َآ ن ْ یو ِ◌   

ا وِ  َ ر كْ ا اهللا َآ اهللا  ذْ هَ ادْڤْعَآ هَ ْ                       َآ ْ ثَِالس ان َ ◌ ّ    اهللا اهللا  كل من تعدّ الحدود  ◌
  

ا اهللا َآ اهللا  ذْ  هَ ْ رڤَآ ْ َأر ْت ان َ ا اهللا اهللا  یرمونه إلى بئر عمیق رْلپِی◌ هَ ْ                    َآ ان َ ی قَ ْل ْ َذ ◌   
یَّا ْ و َ ا اهللا َآ اهللا  ی هَ ا اهللا اهللا  ویلك أیها القاسيْپَناَأْگ َآ هَ ي                     َآ قَاسِ ْ اْل م ْ    د

  
ا اهللا اهللا  آَ  هَ ْ                     َآ قَاس ْ ن ْ م ْث ا ذِ َ م ذْ خْ ا ْل كَ ْ ر َ ا اهللا َآ اهللا  ب   كفّ عن تدبیرالمكائد  هَ

ْ أْ  فَان ْ ز غْ َ ا اهللا َآ اهللا  َأی هَ ا اهللا اهللا  ڤِیْلْس                           َآ هَ   یاطویل اللسان َآ
  

 ِ دَّاظْ ث ْ ع ْث زَّافْ ِإ ْ ا اهللا َآ اهللا  ب هَ یت كل الحدود َآ ا اهللا اهللا  تعدّ هَ ْ                     َآ    َالس
حش  ْ و ا اهللا َآ اهللا  اْل هَ اْنْسْپِعیْن َآ ً ا اهللا اهللا  ینتظرك وحش السبعین عام هَ ة                َآ نَ ّ    نالس

  
                  **************************  
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                    12القصیدة 
ي إِ  سِ ْ ه                          أینما ذهبت سأصلي آه اهللا اهللاَأن ه آلّل لِّیغْ آه آلّل ْ ذْص یغْ َأَذ   كِّ

ْ                               إلى أن ینخر عودي و ومِی ُ گْس ْ ْ و وپ ُذ ْ ى مَا ی َ و   سِ
ه                       الموت یفرق بین ا ه آلّل ْ آه آلّل اپ َ پ ْ ح ّْقْ ْل فَر ْث ْ َال وتس ُ م   ألحباب آه اهللا اهللاْل

ْ                              سامحت كل من رأتهم عیناي نِیو اْل َ ْ و ْت ان َ ر ْ ا ز َ ر گْ غْ ِإ َ ح ْ م ْ   س
  

 ْ وكْ آد ُث ْ م ْ ه َأن ه آلّل له                                 اهللا اهللا سنموت كلنا وهللا البقاءرْیْڤالّل ي اّل ِ◌  
یغْ آ ّل ْ ه آلْگ فْالَّ ْفْنِپي َأذْص ه                               أصلي علیك أیها النبي آلّل   ّل

سَّاغْ آه                                    فحبك قد سكن الفؤادمْلُحِبیْگ ْیْگْشا ْ َث ◌  
   

فْالّ  ه                              سأصلي علیك وأصلي اهللا آاهللاْگ َأذْ ه آلّل نُوغْ آلّل ْ لِّیغْ َأر َ   ص
ا ثْ  َ ى م َ و وسِ اغْ آه                               إلى أن ینخر عودي ظپُذ َ   الصُّر

  
ه                               ان الموت یفرق بین األحباب اهللا آاهللا ْ  آلّل اپ َ پ ْ ح ّْقْ ْل فَر ْث ْ َال وتس ُ م   اْل

رَّاغْ آه                                اذن أنا أسامح َ غْ م رِی ْ ا ز َ ر گْ غْ ِإ َ ح ْ م ْ   كل من رأیتهم س
وح آه                 سنرحل فتلطف بروحنا یا اهللا ل َأفَرُّ ْ اه َ بّي س ْ ا ر َ وح ی ُ ر ْ ن نِي َا كْ نُ ا ذْ َ   م

  
یغْ آ ّل ْ ّ ْگ فْالَّ ْفْنِپي َأذْص ه                               أصلي علیك أیها النبي ه آلّل   آلّل

ْ آه                   مْلُحِبیْگ ْیْگْشا ان َ س غْ ْ سِ   فحبك قد سكن النخاع              ◌
  

ه                            سأصلي علیك أینما ذهبت اهللا اهللا ه آلّل لِّیغْ آه آلّل ْ ذْص یغْ َأَذ كِّ ي ِإ سِ ْ   َأن
ْ آه                                   إلى أن تنتهي أیامي سَّان ُ نِي و ى مَا فُكْ َ و   سِ

  
 ْ اپ َ پ ْ ح ّْقْ ْل فَر ْث ْ َال وتس ُ م ه                          ان الموت یفرق بین األحباب اهللا آاهللا  اْل ه آلّل   آلّل
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ا إِ  َ ر گْ غْ ِإ َ ح ْ م ْ ْ آه                                    اذن أسامح كل من رأونيژیس ان َ ر ْ ◌  
 

ه                                   الیوم التفوا حولي ا ېِڤَأسَّا ه آلّل ي آلّل ّل ْ فْ   هللا اهللاْأزِّین
وكْ  دُ ْ ان َ ورِي آه                                آه فقد جاءني كل األحبابپْلْحَپاُأس ْ غُ ◌  

  
ه                                     أنا مغبون اهللا اهللاْمْغُپَأ ه آلّل كِّني آلّل ْ ن ْ ذْ   ون

ْ آه                                    آه  ي وِی جُ َ ر ْ تس ْ ْ ی ار َ و شْ ْ   فمشوار طویل ینتظرونيَأم
  

ه                          سنرحل عند صالة الظهر اهللا اهللاثأْتَژِلی ه آلّل ْ آلّل وح ُ ر ْ ن ْ َآ ور ُ ْه الّط ْ ْ ن ◌  
ّ َآه                                     أه فعلیك توكلنا یا اهللاْگ فْالَّ ْنْتسْگْل  ي ِب ْ ر   َآ

  
وكْ  دُ ْ ن َ ه      پْلْحَپاُأس ولْ َآ ُ ْ ْأب   آه فقد جاءني أحباب قلبي                             ◌

ه                                   أنا مغبون اهللا اهللاَأْمْغُپ ه آلّل ْینِي آلّل ّك ْ ن ْ ْأذْ   ون
  

وغْ  اجُ َ تْسر ْ ْ وی ِ رْپ◌ ْ اُِظولْ                                  فطریق طویلة تنتظرونيذی◌ ◌  
ْ آَ  ثتْسَژِلی ور ُ ْه الّط ْ ه                           سنرحل عند صالة الظهر اهللا اهللان ه آلّل ْ آلّل وح ُ ر ْ   ن

  
ولْ اهللا                                  علیك توكلنا یا رسول اهللاْگ فْالَّ ْلْتسْگْل  ُ   َألرَّس

اغْ                              أنا راحل أنا راح َ وح ُ كْ ر ْ ن اذْ َ اغْ م َ وح ُ كْ ر ْ ن اذْ َ   لم
  

غْ َآه                                     ولن أعود بعد اآلن  اَال وغَ دُ ازَّالْ َآ َ م ْ   ُأور
اغْ  َث ِ رَآْپْأجّْ اسدی◌ عوا لنا الطریق أیها النّ ّ ي اهللا اهللا                                وس اشِ غَ ْل ْ َآ ◌  

  
اغْ  َث ِ رَآْپْأجّْ اه                          دی◌ َ ي ی دِ ْ ع ْ ن ْ َآ ر آه            ◌ ّ عوه كي نم ّ   وس
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ْ اهللا اهللا                            لقد جاء المجاهد الصغیراهللا اهللا ُطوح شْ ْ م ذْ َآ ْ اه َ ج ْ م ْ ادْ و َ ُس   ی
  

ه                                       الذي شهد في سبیل اهللا ي َآ ِب ّْ ْ  الر م فُّذْ ْ َآ ین لِ غْ ْ   ی
 ْ اس َ م ْ اوِي ُأه َ ی ذْ ْ َآ اد َ ُس   اهللا اهللا                               جاء لیأخذ أخاه اهللا اهللای

  
ه                                ویفتح باب الحنة آه     لِي َآ ْ تْسی ْثْ َآ ن ْ ج اْل ْ ثْ ن ْ بُّور   َث

اغْ  َث ِ رَآْپْأجّْ ادی◌ ي اهللا اهللا                              وسعوا لنا الطریق أیها النّ اشِ غَ ْل ْ َآ   س◌
  

اغْ  َث ِ رَآْپْأجّْ ر آهدی◌ ّ عوه كي نم ّ اه                                    وس َ ي ی دِ ْ ع ْ ن ْ َآ ◌  
ْ اهللا اهللا                           لقد جاء المجاهد الصغیر اهللا اهللا ُطوح شْ ْ م ذْ َآ ْ اه َ ج ْ م ْ ادْ و َ ُس   ی

  
ْ آَ  ین سُّوِل ُ ه                               ورُڤم رِي َآ ْث ْ اِ   الذي حمل نجمة وهالال     ◌

ْ اهللا اهللا                              جاء لیأخذ أخاه اهللا اهللا اس َ م ْ اوِي ُأه َ ی ذْ ْ َآ اد َ ُس   ی
  

ه                                 ویفتح باب الجنة لِي َآ ْ تْسی ْثْ َآ ن ْ ج اْل ْ ثْ ن ْ بُّور   َث
اغْ  َث ِ رَآْپْأجّْ ي اهللا اهللا         دی◌ اشِ غَ ْل ْ َآ اس                      ◌   وسعوا لنا الطریق أیها النّ

  
اغْ  َث ِ رَآْپْأجّْ ْ                                        وسعوه كي نمردی◌ ح ْ ر ّْ م ْ ْ َأن ◌  

ْ اهللا اهللا                            لقد جاء المجاهد الصغیر اهللا اهللا ُطوح شْ ْ م ذْ َآ ْ اه َ ج ْ م ْ ادْ و َ ُس   ی
  

ثْ ْیشَپاْغ  ِی ْ ه                                 الذي یشبه نجمة الصباحْنالصّْْْپْح رِي َأم   َآ
ْ اهللا اهللا                               جاء لیأخذ أخاه اهللا اهللا اس َ م ْ اوِي ُأه َ ی ذْ ْ َآ اد َ ُس   ی
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ه                                ویفتح باب ا ْ َآ ح ْث فْ ْ ْثْ َأتْسی ن ْ ج اْل ْ ثْ ن ْ بُّور   لجنةَث
 ِ ْ                                   أیتها الریاح بلغي سالميرپْحا ّْالم ْ الس اس َظ ْ و ْ سِ ي ِ◌  
  

لِّي                                         لكل المجاهدین كْ ْ اذْ ُأور وهَ جُ ْ م ْ ی   اِ
ْ                                        الذین ضحوا  ن ْ س ْ ن ْ ن ْ م ذْ ْ اِ ان فْكَ ْ یذْ ی   بدمائهموِ

  
َ ظِاْغْیْپ ا الفرنسیننا◌ ي                                    من أجل أن یطردوا عنّ وِم ُ ذْ ُأر ْ َأوكْ ◌  

راغْ                                         هم في الجنة أوائل  ُ و ْ ز ْ م ْ ی ْثْ اِ ن ْ ج   اْل
  

نِي                                           كْ ْ دُّون ْ ن ْ َآ یر فِ   ونحن وراءهم  ذْ
  

  إال اهللا ال إله إال اهللا   محمد رسول اهللا                                                     
  
 ِ ْ                                  أیتها الریاح بلغي سالمي رپْحا ّْالم ْ الس اس َظ ْ و ْ سِ ي ِ◌  

                       ْ ا ْأالَّن َ ْ م ن اذْ ُأكْ وهَ جُ ْ م ْ ی   لكل المجاهدین             اِ
  

ْ                                       الذین ضحوا بدمائهم  ن ْ س ْ ن ْ ن ْ م ذْ ْ اِ ان فْكَ ْ یذْ ی   وِ
َ ظِاْغْیْپ ْ                                    من أجل أن یطردوا عنا األلماننا◌ ان َ م ْل ذْ ُأكْ ْ َأوكْ ◌  

  
راغْ                 ُ و ْ ز ْ م ْ ی ْثْ اِ ن ْ ج   هم في الجنة أوائل                          اْل

 ْ یر فِ ْ                                        وبعدهم یأتي اإلخواننَأْثْتْپْعذْ ان َ و خْ ْ ْل ◌  
  ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا   محمد رسول اهللا               

  
               *******************************  
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            :13 1القصیدة                                                                         
  ال اله اال اهللا                                  ال اله اال اهللا

  محمد رسول اهللا                             محمد رسول اهللا
ّ سأموت            أحلیل زیغ آذمثغ                   یا حیرة علي

لْ  َ س غْ ُ ْ الم فْظْ                            وسأقع بین یدي ْ ن ِی ذْ ْ سَّالْ َأر غْ ْ و   اِ
ْ                            بدأ بمالبسي یو جِ ْ ی َ و ْ ح ْل ْ ذِ د ْ ر َ و ْ   اِز

ِ دَأْرَپَرا ِاثِن ْ ظ◌   رماها إلى الخارج   ڤّّْْر                      ◌
ثْ َأثَ  ْ ا                          أترككم بسالم یا أبنائي  قِم َ م َّْال ا بالس َ و ْ   ر

ا َ س ْ ح ْ ْل وم ُ ی ْ ْ                       سنلتقي یوم الحسابپآر ر ْ ز ْ م ْ ن ْ ر ْ َآ ◌  
  

  ال اله اال اهللا                                  ال اله اال اهللا
  سول اهللامحمد رسول اهللا                             محمد ر 

ّ سأموت   أحلیل زیغ آذمثغ                            یا حیرة علي
ْ                           في الفراش تمددت كعود القصبإْثْسَڤا  یم انِ غَ ْ غْ ْأم ذْ ْ ر ْ   س

ائيلحپاْپ ذْ  ّ حاطْ بأحب ُ يِ                                 م   ْأزِینِِی
   ْ م رِیدِّْی ْ س ْ ی ْ َال زِیزن ْ اع َ   أعزائي یذرفون الدموع                        و

ْ                           ماذا سآخذ كمؤونة لي ؟ ینِیو وِ ْ ع یغْ َذ اوِ َ ا َأر اشَ   َذ
ْ                           سیأتي معي المؤمنون نِین ْ وم ُ م ي ْل ذِ ْ ِی دُّن ذْ ْ ر   َآ

  
 ّ   سأموت                  أحلیل زیغ آذمثغ                            یا حیرة علي

 ِ ْ                         في الفراش تمددت كعود القصبْثْسَڤا ذ َالس َ س ْ غْ ْأم ذْ ْ ر ْ   س
ائيلحپاْپ ذْ  ّ حاطْ بأحب ُ يِ                                 م   ْأزِینِِی

                                                        
لب بتاریخ  1  ّ ، بقریة خشابنة  بلدیة ودائرة واقنون ، والیة تیزي وزو 05/09/2011تم تسجیل ھذه األبیات عن طریق الط

یدة خلیفة خلوجة.    عن السّ
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ْ                             یتساءلون :ماذا سنصدق علی دّْقْ فْالَّس ْ س ْ ا ن َ ار   ه ؟َأشَ
ة                                 ستكون الشهادة  دَ ُ ه یقَة ذْشَ دِ َ   الص
ْ                              اللهم ثبتنا علیها اغْ فَْالس َث ْ ب ي ْث ِب ْ   یار

دَّاغ  ْ ْ رِسیْثْمْقَپع ا بالقبرْث ◌ ً ْ                        مررت یوم بَّاس   ِی
         ْ اس َ َأم َ ا َأر َ ز غْ ْ ا ی كَّ ْ ز ا                    َذ ً ا محفور ً   فرأیت قبر

ْ                           ماذا كان بداخله ؟  ْس ین لِ اخْ ْ َذ الَّن ْ اشُو ی   َذ
 ْ م ْ ر ْ ز ْ                        لقد كان هناك ثعبان ذو سبع لسعاتْسْپَعة وُپَذ وقَاس ُ س   ْث

یغْ                         وِ ْ ْ س ن ْ ای َ و یغْ ذْ ْ تْشِ ن ْ   كل ما أكلت وكل ما شربت َأی
غْ أْ  َ ص ْل خْ ْ وِڤیَأْث ْ                         أنا دافع ثمنه في یوم واحدن◌ اس َ ْ و ◌  

  
ْ                           أماه :لیتني أذهب               ن ْ وح ُ ر ْ وا ی ْ مَّاغْ َأن ْ   َأی

یس                      إلى المقبرة ألنستث رْثْمْقَپآَ  سِ ْ تْسح ْ ی ْ   معَأد
ْ                        ألستمع للعزیز ن ْ زِیز ْ ّ اِوِي ع س ْ یح   َأدْ

ْ                              لمن ناد حین نام ْمگ َأ ْس ّط ْ ی ه مِ ْ د ْ ن ْ   ی
ْ                          ناد: بنیتي العزیزة ن ْ زِیز ْ ّ ع لِي ْ ه َأی ْ د ْ ن ْ   آی

ْ                      أیتنت وتسمغپ ْس ی یغْ ُث   ها المسكینة تركتك یائسةْأجِ
ْ                           أماه :لیتني أذهب               ن ْ وح ُ ر ْ مَّا َأوِي ی ْ   َأی

ازْڤْلَأث یِپي رْثْمْقَپأ ً ْ                        إلى المقبرة وآخذ معي فأس   یم
 ْ مَّا َأد ْ اه :لینبشلیسگفَأی ّ ْ                          أم ◌  
ْ                   وجهك الوسیم ْمثیِنْگتَسقَذُ  ین وزِی ُ   َأی

 ْ او َذ ْ ع ْ ْ ی ن ْ ح ْ فْر ك ِنیْنْگ                     اِ ُ   كم سعد أعداء
ا وضعوك في القبر ّ ْ                   لم ین لِ ذْ ْ م ْ ْث و دْ ْ ْ س ان َ ر كْ   مِ

  
ْ                     أماه :لیتني أذهب               ن ْ وح ُ ر ْ مَّا َأوِي ی ْ   َأی
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اپَاَأقَاث یِپي رْقَپْثْمأ ً ْ                 إلى المقبرة وآخذ معي فأس   ش
 ْ مَّا َأد ْ اه :ألنبشلیسگفَأی ّ ْ                      أم ◌  
ْ                  وجهك الوسیمْمثیِنْگ تَسقَذُ  اش َط وْل ُ   َأی

 ْ او َذ ْ ع ْ ْ ی ن ْ ح ْ فْر ُك                  ِنیْنْگ   اِ   كم سعد أعداء
 ْ ان َ ر كْ ْ  مِ د ْ ْ س ْ َلَپاأُ و   ابلما دفنوك تحت التر       ش
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 ْ ار كَ الِیة الجنائزیة األذِ َ   الرِّج
  :01  1القصیدة                                                           

  
 ْ وم یُذ ولْ اهللا اِ ُ ّْس ة َآ فْر َال َ   الصالة على الرسول دائمة                              الص

د األمة ة                                          محمد سیّ َ لُّوم ذْ اْل   محمذ سِ
  

ْ                                  مطمئن من یمدحه ون ُ م ضْ ْ ْ م ْ فْالَّس ن ْ دّح ْ م   وِ
ِ رُأو اغْ                   تُسَڤاْذ ◌ َث ْ ر َ م   فال یخاف المتاعب                     اْل
  

ْ                                         سیحمیه في اآلخرة تِسغُوم ثْ َأذْ ْ ار خَ َل   ذِ
حمة ّ غْ                        ویضمن له  النبّي الر َ ر ضْ ة الحَ َ م ْ ح ْ بِّي الر ْ ْ الن اس نَ ْ م   اِضْ

  
        ْ قُوم ْل ظْ ذِ ْ افْع ولْ أتْسشَ ُ ّْس ر   یارسول اهللا: كن شفیعا بهذا القوم                         َأْل

ْ نْگْشْم ِ رَسْپ◌ غْ                                   الذي سلك طریق الظّاللیْذ ◌ َال َْال ّظ ْ   ن
  

ٌ أتباعهم ر ُث ْ                                           وكُ نُون ْ ر نُوكْ َأدَ ذِ ْ   َأر
السُّنَ  ْ ذْ ض ْ ْ الفَر ان نة ْأجَّ ّ   ة                                      فتخلوا عن الفرض و الس

  
ظْ  ْل ْ ج عَ ل قبل أن ینتهي المؤمنونلْقْپَأدْ ْ                                      عجّ فُون كْ ْ َأذْ ◌  
یلْ  لِ قْ اْل ْ دِاذْ َ ریْڤ◌ اغْ                                      فقد صار عددهم قلیًال نا◌ َ ر ْ ُث ◌  

ْ                                        ألنهم عزموا أن یمحوا دیننا فُون ْ ن ْ َأْث ین دِ ْ اِ ن ْ ّْم ز ْ   ع
اغْ                                          فوافق الذكور واإلناث َث ْ ن ْ و ْ ر كْ ْ ذْ ان َ ی ْ ن ْث ْ   س

                                                        
    على الساعة الحادیة عشر صباحابتقبعین   11/092011تم الحصول على ھذه القصیدة عن طریق الطلب  بتاریخ   1

ید أكلي بوجعبوط  البالغ من العمر    سنة 71بلدیة ودائرة واقنون ، والیة تیزي وزو عن السّ
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الْ فُپوِنی غَ ُ ْ ی َ ذ◌ ْ                                      أصبحنْمْغُپو◌   الشریف مغبونا، معزوال ◌
ة                                      آلن الجمیع جاء ضده َ ر دْ ْ ه ْل ْ ذِ دّْن ْ تُوكْ م ْ ن فْ ْل   خُ

  
ْ                                    أصبحوا یفخرون بالفواحش ون خُّ ُ تْسز ْ َل یر دِ ْ ْ ن ن ْ ای َ و ْ   س

 ْ ان َ ه ْل ْ اِ ن ْ فَاغْ               تْحْسْپْنَأی كْ ْ ْ ی   ولم یقیموا وزنًا لألخالق                   ◌
  
 ْ ر َ ژْل ْ قا◌ ْ                                   أصبح الرزق قلیًال وكاد یغیبنَلْتسَغاْپ◌ نُّون ْ ْ ر ◌  

دا ُأوَال ذْ  َ رْلَپْث   حتى البركة بدأت تزولَکاْغ                                         ◌
  

تْسدُّو ذْلْعَپا ْ َل اس نّحَ ْ ْ س اس یتآكلون فیما بینهم بفعل النمیمة◌ ْ                          صار النّ ون   خُ
اغْ                          حتّى اشتعلت النیران في البلدان َث ْ ور ُ م ْث ْ ذِ س ْ م الْ ْث َ ع تْسشْ   ْث

  
ْ                                 فصاروا یصیحون من كل جهة ون وغُ ُ تْسس ة َل َ ه جِ   كُلّْ ْل

ي  مِ ْ َ ذْثْپَأمَّس ة                                    مثل یوم اندالع الثورةا ◌ َ ور   الْث
  

فَّت العیون و الودیان َ ْ                                  ج سَّافْن ْ ذِ ون ُ ی ْ ع ْ ْل ن ْ   ْأقُور
 ْ غْ ُأود زََّال َ اغْ ُنگام َ   ولم نصحوا بعد                          ر

  
ْ ذْلْعَپا ه ْ ج ْل ْ َآ ◌ ْ ن ْل ْ و ْ هالة                           لْ ر اس فصاروا جُ   تقهقرت أخالق النّ
تَسا اغْ ژَآ َ نَّم ْ ه جِ ْ ْ َآر ن ْ   وها هم یتقدمون نحو جهنم                           ◌

  
ْ                             سیلقون حتفهم كفرعون ون عُ ْ فَر ْ ْ َأم ذْس و ِی ُ   َأتْسظْر

ا موسى نَ ذْ ْ قْ س ْ ر غْ ْ ی ْث   حین أغرقه سیدنا موسى                             مِ
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 ْ نُون فْ ْل ْ ذْ ان َ قْر ْ ْل ن ْ ن ْ ز ْ   حزن القرآن والفنون                             ح
ا تْسغَ َ ر انْپَل َ وم ُل ُ ع ْ اْل   وبدءت العلوم تغیب                            ◌

  
 ْ دِ فْتُون اغْ َ وَآر ُ ی ْ الرَّاد   ارت الفتاوى في اإلذاعاتص                            ذِ

اغْ                             انهمري أیتها األمطار َ او َ ه روظْ اْل ْث ْ ر ْفْ َآ ی   َأَط
  

 ْ انُون كَ ْل ْ َآ د فّْغْ ْ ْ ی ح ذِ ْ م ا في المنازل                            ْل ً   صار الغناء الماجن مباح
الَ  خْ ْل ْ ذْ ام خَّ ْ لْ و اذْ َ ار فلم                            ی   یعد هناك فرق بین الشارع و الدّ

  
ْ                             على المؤمنین أن ال یحزنوا ْ َأذْرون نِین ْ وم ُ قْ الم   اَِال

اغْ                             ألنهم حضروا زمان انعدام الحیاء َ ْ َأم ان َ ّْم ْ اِز ن ْ ظْر ْ ح مِ   اِ
  

و ُ ی ْ ع َل فْ ْ پَآ فُون ْل تْسنُ ْ ادْ ی َ ر ْ َل   هاهي العیوب تظهر بال انقطاع                           ◌
اغ                           لوكانت جرحا لداویناها َ افْ الدّْو نَ ْ ْ َأس ح ْ ر جَ ْل ذْ َ   م

  
ْ                                 بما أن الهموم كثیرة وم ُ م ْ ه ْ ْل ان َ قْو ْ ي د مِ   اِ

  البد علینا أن نصبر                  ا                 ُپدَّذْ الَ ْنْصپْْْر َأ
  
ْ                                أیها العباد من سیأتي ذْلْعَپاَأ دُّون ْ ای َ ر َ ْ و ◌  

اغْ                         َ ور ُث ْ ر ْ اج َ ه ْ ْ َأن وح ُ ر ْ   لنرحل ونهاجر حاال      َأن
  

 ْ انُون قَ ذْ ْل ْ او َ ع ْ ا  ی َ قُوم افهذا القو                        ْل ّ قانونا جدیدً   م قد سن
ا                        خالٍ من الحیاء والشرف َ ی ْ ح ا اْل َ ن ْ ر َ ْ النِیفْ ی ْس ّك ْ   ی
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ْ                      أصبحوا یفخرون بالفواحش ُخُّون اتْسز َ َأر ْ یر دِ ْ ْ ن ن ْ ای َ و ْ   س
 ْ ان َ ه ْل ْ اِ فَاغْ                  ولم یقموا أي وزن لألخالتْحْسْپْنَأین كْ ْ ْ ی   ق◌

  
 ْ وم نُ ْ ن ْ ای ا َأكَّ تَشَ َ ا اهللا م َ   یااهللا لم نتعود على كل هذا                      ی

 ِ قْ ا ْ ار ْ طَث اغْ لْْپَا ◌ َ ی   صار كل الطلبة مشوشین                      َأالَّ
  

 ْ ون هُ ّْذْ س ْ َأكْ ن ْ او َ س ْل ِی ْ اس بأحادیثهم                       س   هاهم یلهون النّ
و ُل قْ نِي ْل وْث اغْ                    وقلوبهم نصرانیة ْپنُ َ ار َ   ذْ النّْص

  
و  نُ ْ ج اْل ْ ذْ لِیس ْ ب ْغْ ْل ّف   الجن  إبلیس و خرج                              ناِ

اغْ           َ م و َث ُ ع ْ س ْ ی ْ َأذْ ن ْ و   مأتباعا له ونشئیل                 كُلْ ِی
  

                        ْ دّْون شْ دْ ي َل اشِ غَ اْل اس تنضم إلیهم     ذِ   هاهي النّ
فَاغْ                          كبرت طائفتهم بقوة متزایدة ْ ای ْ ذِ الطَّ ن ْ ار غَ ْ ّْم س   َل

  
ْ                           قرروا نفي اإلمام المهدي فُون ْ ن ي َأْث دِ ْ ه ُ م ْ ْل ام َ   لِم

دنا عیسى یسى                          وسیّ ا عِ نَ ذْ ْ ْ س نُون ْ ر   َأذْ
  
ْ                         الیدري العبد بأن أجله آتٍ ظْلْپَعاَأ مُّون ْ ْ ح نِیس َ ْ َأم ◌  

ْ َأ ظْرِید ْ ْ ذْپِریح ْ ژَس◌   ویبعث إلى القبرَکاْغ                         ◌
  

ا َ الْ َأر َ ز ُ و ْ نِي بالحدید  ونْپنُّس ْ ب َ ْ                              وهو مزال ی ◌  
 ْ ر َ زَّالْ ی َ ّْ پْغم الد ْ ذِ یا                          ویتعلق بالدنیا◌ ْ   ن
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ْ ذْ ا ر ْ ع ْ م ْ طلَال وا أن بإمكان الطبیب یطیل العمر   ِپیْپ ◌ ّ ْ                   وزعم نُون ْ ر   َآسِ
ا ً فَاغْ                         وقد ظهر مؤخر نُّوْل ْ ی ْ ید ْ اِ ان وكَ ُ م ْل ْ   م

  
 ْ وم ُ ر وغْ ُ ا س َ ز ْ ن ْ ا ی َ قُوم   قوم باع ضمیره بالمال                           ْل

ذْ  كْ ا ْل َ ن ْ ر َ ة                           فصار یكذب ویخونْپ ی انَ َ ی خْ   ذْ اْل
  

ْ                                ویجمع مال الحرام                         دّْطُّمُّون ْ َل ام َ ر ْ ح ْل   اِ
ة التّْرِیكَ ْ ذِ ن ْ ار غَ ْ ّْم   لیوسع أمالكه                           َال س

  
ْ                             نحن خائفون مما سیأتيذَڤانُو نُون ْ ر َ ی ْ د ْ َآ ن ْ ْ َأی ◌  

 ْ ور   حمایتك یارسول اهللاْڤْلْعْناْغ                        ذْ ْنپِي َأْگ غُ
  

ي  ِب ْ ْ                          اللهم أعننا شگْتَأر ن ْ یو عِ ْ الم   َذ
 ْ ور ْ غُ یر خِ   غْ                     فمنك كل الخیریْڤالَّإِ ْگ كُلّْ اْل

  
ْ                      هاهم المؤمنون بالنتظارك ون اجُ َ تْسر ْ َال كْ نِین ْ وم ُ م   اْل

اغْ                      افتح أبواب رحمتك َ م َ ّْح الر َ ْ ن اب َ و ْ ب اغْ ْل َ ح   فْْث
  

ا َ وم نّْثْ ُل ْ ج ْل ْ    ْگ َآ دُّون   خذنا إلى الجنة                       َأذْ
اغْ                               واعتق رقابنا من نار جهنم َ نَّام ْ ه ْ قَاغْ اِج ْث   َآ

         
              *************************  
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  : 021القصیدة                                                 
  

الة أَ  ْ ْفْنِپي الصّ یس ِن ْ غْ َأو ْ   الصالة على نبینا األنیس                    أن
فْظْلِیثْ  ْ                           الذي اختاره اهللا  َپاْپ اِ ر ْ   أالَّم

  

ْ                             خلقه من نوره نُّورِیس ْ ی یثْ ذْ قِ ْل   اِخْ
ْ                          وهو المدبر ّْر ظْب ُ م ْل ذْ تْساغْ اِ ْ ن اكْ ذْ َ   ی

  

ْ                   اقتربت الشهادة باسمه  یس مِ ْ س یتْس سِ ِن ْ قَر ْ ة ی هاَذ   الشْ
ْ ا ین اوِ ْ                       وهي زاد العبد إذا سافرذْلْعْپَذ وفْر ُ س ْ ا ی َ ْ م ◌  

  
ْ                              اللهم ثبتنا علیها  س غْ ِی انَ ـتَ ْ ب بِّي ْث ْ ر   َآ

 ْ ح ْ م ْ ْل دّْن شِ اغْ َ ا َأر َ م ْ ْ                       حین یلبسوننا المحشرَأس ر   شْ
  
اْڤْژکَّاْغ ذْ  قَ ْ ْ                            لنقابل بها ملك السؤال في القبرْپْل َأن س   ِی

ْ                               حین یحین الوقت ر َذ ْ ن ْ ا ی َ ار َ نِي م ْ   َأس
  

ا َ حس اْل ْ                        ْپ ذِ س ي ِی دِ ْ ع ْ   سنحاسب علیها َأن
ا َ ن َ ْم الّط ّ المختارْنِپي َأْگ ذِ ْ                       احمنا أیها النبي تَار خْ ُ م   ْل

  
ْ                     الصالة علیه مؤنسة یس ِن ْ تْسو ْ ْ ی الة فَْالس   الصّْ

ْ ذْ  ْس تّْك ْ ْ                      تزیل الغم على القلوبْل وُڤی س ْ ِی ار َ ر ْ م   ْل
  

وی ْ ْ ب د ْ ّ َأسَّع ْ                       ما أسعد من آمن بالنبي س ْ ِی ن ْ ن ْ وم ُ ْ ی   ن
وا ا جُ ْ ن ْ ی ْ  سْثْڤِنیْتَأْث ار الَط ْ   فسینجیه من الضرر         ن

                                                        
تم السجیل في نفس الموقف وفي نفس التاریخ السابق   1  
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 ْ ز ْ ی ْ رْڤَأْث ْ لْقِپ◌ یس وِم ُ ی ْ ْ ُأور   یساعده على العبور دون خطایا            ◌

 ْ قَّر ْ م ْ بِّي ی ْ ر ْ َآ رِس ْ ج   ألن أجره كبیر عند اهللا           َل
  

ْ  نْسْپَحا عزِّیس اْل بِّي ذِ ْ ّة           ر   سبحانك اللهم رب العز
 ْ ظْر ْ ح ْ دِّیظْ ی ا ْث ا           َأنَِذ   أنت معنا أینما كنّ

  
ظْرِي  ْ ی ْ ْ ا رْگُأر رِیس ْ َم َ ْ ال یر غِ ْ   الأمر إال أمرك           ب
ا َأ َ ور ُ   في األرض أو السماء أو البحر                        رْلْپَحا مَأْمْڤِني ثِم

  
 ْ ر لْ َل ْ ج ْ سِسیوْڤُفاقْ ذْ َژَل   األجل و األرزاق بیده             ◌

 ْ ّْر ب ْ ح ْ َذ ن ْ و كُولِ ِی ْ نِي م كْ ْ ا قلق بشأن الغد             ن   وكل واحد منّ
  

 ْ یریس خِ ْل بِّي ذِ ْ ذَّغْ ر ْ ح ْ ّه           و د اهللا في عز   أوحّ
 ِ َ  دمْپَناذ ْ م ار َ س ّْخْ س ْ ا یفسد في األرض           ا ی ّ   أتعجب في بني آدم لم
  

 ِ ة َأذ َ م ْ ّْح   سیقف صاحب الرحمة           سَپاِپی دْپذالِر
 ْ ر تَغْ ْ س ْ ی اذْ َ وثْ م اجُ َ تْسر ْ اه لیستغفر           ی ّ ا ای ً   منتظر

  
لّْ ذْ  دْ ْ ن ْ فُوثْ ی ْ                          وهاهو ذلیل في أعماقهسِلیوُڤاِ ◌    

  
 ْ یس قِ ْ ن ِی ْ ْ ُأور ْ ذْ الرَّاي ان وكَ ا             ُل ً   لو كان التفكیر صائب

ْ  نْیَپا ْ                            لتجلت لنا الطریق التي سنسلكهارْپو ظْفْر ْ ن   یذْ َآ
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 ْ یس سِ ْ ح ْ م ْ س ْ ن ا َآ َ م وَال ُ ع ْل   ها نحن نستمع إلى العلماء                أِ
ْ ا ن رِیْث ْ و ْ ن ا لْنِپي أِ َ ر ّ في اآلخرة                         اَِالخْ   الذین أنارهم النبي

  
 ْ یس مِ ْل عِ ا اْل جَّ ْ ْ ی ید ْ اِ ن ْ س ْ ور   ترك علمه لهم                 غُ

 ْ ا تِشي ذْ الّذ َ ْ هْپ م ار   ولم یترك الذهب والدینار                و الذینَ
  
ْ                  یا أهل اإل  لِیس ْ ب وثْ ْل ْ ز ْ خْ م َال ْ ا َأثْ لِس َ لعنوا إبلیسی   سالم اِ

ْ  نْثْیْتْپْعا رْسْگ ار َ س خْ ْ   فكل من تبعه خسر               ی
  

 ْ س ِی اوِ َذ ْ ع َذ بِّي اِ ْ ر تْسا ذْ ْ ا له                ن ً   فهو قد اتخذ من اهللا عدو
ثِدِ  ة اِ َ م ْ ح ّ الر   فَطرده من رحمته               ْڤْرظذِ

  
و ُ ا ی َ ور ِ َڤَاُث   والخوف على األحباب                ْحِپیْپِنیْسذْ ا

 ْ ار َ س ّْخْ نِس ْث ة َل َ التُّوب   أن یفسد علیهم توبتهم                ذِ
  

 ْ ر ْ فِي و ْ ْص ْ ن ان وكَ نَّا صادقین غیر مدنسین                ْنْپِلیْس ُل   كُ
قَاغْ َأ   لتناذرنا وتناصحنا فیما بیننا                رذْنتسسْمإَال

  
ا َ و ْل دُّو ْجْپ ذْ ْ ْ َأن یس قِ ْل ْ   فواجب علینا أن نمشي في الطریق الصائبة                 س

 ْ افْر َ س ْ ن ْ َآ د ُ ب ا َال َ ی ْ ن الدّ   فمن الدنیا البد أن نسافر                 ذِ
  

ْ                   أنظروا إلى أجدادكم یس وذِ ُذ ْ ج ْ ْل ر ْ ز خْ ْ ی اغْ َأذْ َ   كُلْ و
مُّوثْ الَ  ْ  دُپاِ یظْفّْر د أن تتبعوهمف                  َأْث   قد ماتوا والبّ
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                 ْ الِیس فَ طْفْ اْل ْ ی ْ َأْث ن ْ و ا سیلتقي بفعله  كُولْ ِی   كل منّ
 ْ ر َ ص خْ ْ ا ی َ ا َأم َ ه ْل ْ ا ی َ ا                 َأم   حسنا كان أم سیئً

  
ْ                      سیجده في القبر خصما لهْڤْژذْ  یس مِ صِ افْ ذخْ َ ی ا َأْث   كَّ

ي  اتْشِ َ ر                          ولن یتمكن من نكرانهْالعْْْپْذ ذْ م كْ ْ ن ْ ی   َأْث
  

 ْ یس حِ ْ ار َ و ْ ج ْ ْل طْقْن ْ ن ْ نَّا َأد   ستتكلم جوارحه               ذِ
فْظْلْ  ْل ْ ْ                           بفضل صاحب األمرْنَپاْپ س ر ْ   االَّم

  
وِي   غْ یْث ْ اِ اس ْ                    ْثْمِژَأطَّ   كثیر من غرهم شبابهم   یس

 ْ ر قْدْ ْ ْل یر غِ ْ و ب حُّ ْل ْ ی   فصار بال احترام وال حیاء                           َآ
  

 ْ یس ِق ْ و ْ س ْ م ْ َذ ان یَط ا الشِ َ ر   جعل من الشیطان رفیقا                        اِ
 ْ ر ْ م زِّیفْ َال ْ غْ اس َ قَّار ْ   یوهمه بطول العمر                     ی

  
َ لْصَپْح ا س ْ ر َ ْ                       خرج صباحا بلباسهی انِیس َ   ا الدُّوز

َ لیساق إلى القبر ْ                         و كُفِن ر شْ ْ ح ْ ذْ الم ْ او َ ع ْ ْ ی ور ُ ْه   الّط
  

 ْ ْ ْأدِّنِیس ان جَّ ْ الَّ ی ن یستهتر بدینه                         خِ ّ   كثیر مم
 ِ ْ                     ُژُأور ر شْ ْ ع َ ي ولم یزكِّ            لْ ُأورِی ّل َ   فلم یُص
  

ْ                         أصبحوا یفخرون بالفاحشة س ْ یِی ون خُّ ُ ْ تْسز یر ْ دِ ن ْ   َأی
ا النِیفْ  َ ی ْ ح ْ                       وأزالوا اسم الشرف والحیاء من الوجود نْغَپاْل یس مِ ْ   اِس
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                       ْ ر ْ وج ثْ اِهُ ْ ور ُ م ْث ْ اِ وح ُ   فاهجرتركًا البالد  اِر
ْ                             تنحى الدین جانبا انِیس َ یم فْذْ اِ ْ ر ْ اِ ین   الدِ

  
ْ                           فقد تركه أصحابه الِیس وكَ دُ ْ یم تُوكْ اِ ْ ان َ   اج

 ِ ل و الخسة مكانه دْگْشْمالدّْلّْ ا ْ                           حلّ الّذ انِیس كَ ْ   َأم
  

نُوكْ  ْ ح ْ ْ                           سعد الصغیر و الكبیرْمِژفَر قَّار ْ   ي م
ادْ  َ س ولْ ُث ُ س ْ ْ                        جاءت رسالة الرسولرْثْپَأر   اتِسیس

  
ْ                               في المدینة المنورة وَّر نَ ُ ة الم ینَ دِ َ م   ذْ اْل

 ْ وم َ ْیْژذْ النُ ْ  ار یس مِ ذِ خْ ْ   أتى عمله في المنام                   ثْ و
  

ْ                              على شكل شبحوْڤُل دْیْسَگَناْز ر ْ ای   شَ
 ِ ْ                           وبعثه لقومه دْشْڤِعیِثیا یس قُوِم ْل ْ ر   َآ
  

 ْ فْر غْ ْث ْ س ْ ی اذْ َ ْ م شّْظْن ْ ی   عسى أن یستغفر الضالون      وِ
ا غَ ْ ْث یج ْ                           غابت نورالشمسْپ اِطِّ اثِیس فَ   َث

  
ام ّ ْ                               لم یظهر مدة ثالثة أی ّْر ظْه دِ ْ ْ ُأور یَّام تْ ْل   ْث

تُو كْ ْ ْل فْع ّْ ر بِّي اِ ْ   رفع كل شیئ إلى اهللاِپیْس                           ر
  

ثْ نالتُسو ْ ور ُ ب ْ               َپة َث كَّر ْ س   غلقت أبواب التوبة        ْث
 ْ ومَّة َأد ْ                          لتهیئ األمة نفسهاْهِڤي ُل انِیس َ یم   اِ
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ا َ س حِ ْ                          فقد حان وقت الحسابْپ اْل ظْر ْ ح ْ ی ْ نَّا َأد   ذِ
ْ                          آمنا باهللا وحده س ْ ِی ن ْ ذْ نُوم ْ اح َ بِّي و ْ   ر

  
 ِ تَسا ا ْ ن ْ                             الذي یغني ویفقر ونْڤْغُنذْ فْقْر   اِ

 ِ ْ                             جعل لنفسه اسماَڤاا انِیس َ ییم ْ اِ م ْ   غْ اِس
  

ْ                          حدد حیاة كل البشر ر ْ م ْ َال دّْن ْ م ودّْ ُأوكْ اِ   اِحُ
 ْ تِیس ثِذْ ْ دُّوس ْ نَّثْ ُأن ْ ج ْل   سندخل الجنة بالحق                            َآ

ْ                            ونشرب من وادي الكوثر ر ْ الكُوَث اد َ و ْل   ثِسِّیثْ اِ
       

       ***************************************  
  :103القصیدة                                                  

  
له اِال اهللا                      اهللا اهللا ا له اِال اهللا     اهللا اهللا اهللا  ال اِ   هللا  ال اِ

نَى ا فْ ْ قَى اهللا             اهللا اهللا اهللا الفناء للعبد والبقاء هللا  ذلْعْپاهللا اهللا اهللا  ی ْ ب ْ ی ْ   و
  

یغْ َأ لِ ْ ذْص ّ ْگ                فْالَ ْنِپي اهللا اهللا اهللا  َا   اهللا اهللا اهللا أصلي علیك أیها النبي
ْ          اهللا اهللا اهللا  فأنت هو األساس شْگْتاهللا اهللا اهللا  َأذْ  اس َ س ْل ْ اِ ار َ و ْ ز ْ ن ْ   َأی

  
 ّ   اهللا اهللا اهللا  محمذ و العربِّي                  اهللا اهللا اهللا  محمد العربي

ْ فْالَ  نْیْشْپْحاهللا اهللا اهللا  اَ  ور ُذ ْ ه   اهللا اهللا اهللا  ما أحلى الكالم عنك ْگ              ْل
  

                                                        
بتاریخ   28/08/2011تم تسجیل ھذه القصیدة في مناسبة األربعین لجنازة المرحومة قرماش كھینة بتاریخ : - 1

وزو على الساعة العاشرة والنصف لیال   إخلویین بلدیة أیت عیسى میمون دائرة واقنون والیة تیزيبقریة  18/07/2011
   وكان اإللقاء من طرف جماعة اإلخوان التي جاءت أسماؤھم في المدخل.
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ا ومُڤأْ ْڤِنیْتس َثاهللا اهللا اهللا   َ س حِ   اهللا اهللا اهللا  یوم الحسابْپ             اْل
ْ             اهللا اهللا اهللا  ثبتنا على الشهادة تَاغْ فْالَّس ْ ب ادة ْث َ ه   اهللا اهللا اهللا   الشْ

  
یثْ أَ  لِ ْ وا علیهْفْنِپي اهللا اهللا اهللا   ص ْ          اهللا اهللا اهللا  یاخلق اهللا صّل یس قِ ْل خْ   اْل

  
افَاعْ           اهللا اهللا اهللا  فهو شفیعنا شَ ْ م ا َذ َ ع ْ س ْ ن تَّسا اِ ْ ن   اهللا اهللا اهللا   ذْ

ْ      اهللا اهللا اهللا  من ذكراسمه أیها المؤمنون یس مِ ْ ْ اِس ن ْ ر كْ ذْ ْ وِ نِین ْ وم ُ   اهللا اهللا اهللا   الم
  

سول  ّ اوُپاهللا اهللا اهللا   الر ّ َپْع الَط ّ اهللا اهللا اهللا  الر ْپ      ھنالد   سول صاحب الوسام الذهبي
ْ           اهللا اهللا اهللا  ما أحلى الكالم عنه نِیْشْپْحاهللا اهللا اهللا   ا ْ فْالَّس ور ُذ ْ ه   ْل

  
 ْ ْ فَْالس ن َال ْ   اهللا اهللا اهللا  من صلى علیه            مْیْگْشاهللا اهللا اهللا   وِص

 ْ ر و َل ُ ع ْ س ْ ی ْ َپااهللا اهللا اهللا   َأذْ ح ْ ْ           اهللا اهللا اهللا  كسب وفاز بربح الیفنى ی اس   َأَط
  

ْ               اهللا اهللا اهللا  ومن تخلى عنه ندم م ْ د ْ ن ْ ی ْ ّأذْ ان جَّ ْ ی ْث ْ اِ ین   اهللا اهللا اهللا   وِ
ا َث ْ ع ْ              اهللا اهللا اهللا  ولیهیئ نفسه للعذاب وْیْپُنَأذْ ْپ اهللا اهللا اهللا   ْل   فَْالس

  
ْ اهللا اهللا ر خْ ْ ْ ی ان َ م ْ ْ الز نِین ْ وم ُ   اهللا اهللا اهللا  أیها المؤمنون لم یعد الزمان كما كان  ْپ         اهللا   الم

ْ              اهللا اهللا اهللا  صار الشهر كالیوم   بَّاس ِی ْ ْ َأم ر ْ ه الْ شْ غَ ُ   اهللا اهللا اهللا   ی
  

 ْ قْر ْ ْ ی دُّون ْث دِ ْ اِ ن ْ   اهللا اهللا اهللا  المستقبل جد قریب   ْپ              اهللا اهللا اهللا   َأی
ْ                اهللا اهللا اهللا  والماضي میؤوس منه  اس َ ی َل ْ ذْ دَّان ْ ْ ع ن ْ   اهللا اهللا اهللا   َأی

  
 ْ قْر ْ تُورا ی ْ لْ ن جَ َل ذْ   اهللا اهللا اهللا  اآلجال قریبة ْپ              اهللا اهللا اهللا   َآ
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اغْ َأ َ وتْس َأتَسی ُ ْ           اهللا اهللا اهللا   الموت قادماهللا اهللا اهللا   الم اس   دَ
  

صِّي              اهللا اهللا اهللا  أیها المؤمنون یجب أن نتواصى  ْ و ْ م ْ   اهللا اهللا اهللا   المومنین َأن
ْ                اهللا اهللا اهللا  بأن نعتني ونخدم دیننا   م ذْ خْ ْ ن ْ َأْث ْن ْ َأّك ین فْدِ   اهللا اهللا اهللا   َآ

  
ا في دینه فلیسأل اهللا اهللا ي               اهللا اهللا اهللا   من الیفقه شیئً قْسِ ّْ س ْ ی ْ َأذْ سِّین ْ ن ْ ر ُ   اهللا   و

ْ                اهللا اهللا اهللا   من هداه اهللا بالعلم    م ْل ذا العِ ْ ه ْ ي ی یَّاذِ ْ   اهللا اهللا اهللا  َأس
  

ى            اهللا اصِ َ ع ْ اْل قُوم ْل لْ اِ ْ وح ْ ْ اهللا اهللا اهللا   ن اة َ    اهللا اهللا   ها نحن مع قوم عاص
ْ              اهللا اهللا اهللا   الیستحي وال یندم دّْم ْ ن ْ ی ْ ي ُأور حِ تْسْث ْ ی ْ   اهللا اهللا اهللا   ُأر

  
لْ َأ ْ ع شْ ْ ا ی نَ ْ ر ْ ی ا َآ َ   اهللا اهللا اهللا  ولما یأخذ سجائره مشتعلة ْسْپِسي          اهللا اهللا اهللا   م

ی سِ ْل ِ اهللا اهللا اهللا   اِ ْ ا م مْڤْزس ّ ّْ            اهللا اهللا اهللا   لسانه یفتك كالس م ّْ ْ الس   َأم
  

 ْ تُم شْ َ ّ                اهللا اهللا اهللا   وكان البارحة ی اثْ اِظْلِي كَّ ْ تَّسا ی ْ   اهللا اهللا اهللا   ن
ا ْ ة ن ّ الهاشمي لْنِپياهللا اهللا اهللا   ذالسُّنَ ْ            اهللا اهللا اهللا   سنة النبي م   الهاشِ

  
فُّو             اهللا اهللا اهللا   إن اهللا ال ینسى أیها المؤمنون شْ ْ بِّي ی ْ   اهللا اهللا اهللا   المومنین ر

 ْ ین ْ            اهللا اهللا اهللا    فاستغفروا إن أردتم  نْیْپَغااهللا اهللا اهللا   وِ فْر غْ َث ْ س ْ ی   التوبةَأذْ
  

 ْ تْستْسوغْ           اهللا اهللا اهللا  ال ینسى وال ینامنیَڤااهللا اهللا اهللا   ُأور ْ ی ْ ْ ُأور ◌  
فُو               اهللا اهللا اهللا   وكل ما قمنا به سیطلعنا علیهْگَراهللا اهللا اهللا   َأ ینُّْل ْ ْ َأد م ذْ خْ ْ   ا ن

  
    ْ ر كْ ْ ن ْ ی ْ َأْث د ْ ْ ح ر ِم ْ ز ْ ی ْ   اهللا اهللا اهللا  وال أحد یستطیع أن ینكر أمامه          اهللا اهللا اهللا   ُأر
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یقْ         اهللا اهللا اهللا   الصراط طویل وضیّق ِق ْ زِّیفْ َأر اطْ غْ َ ر   اهللا اهللا اهللا   الصِ
  

ا  َ ع ْ س ْ ْ            اهللا اهللا اهللا  له سبعة حارساتْسْپَعا اهللا اهللا اهللا   ی ین اسِ َ س ْ   تْع
ْ            اهللا اهللا اهللا   كل واحدة لها مهامهااهللا اهللا اهللا   كُلْ یِ  م كْ ْ ح ي ْث ثْ َأشِ ْ   و

  
ي                اهللا اهللا اهللا   تسألك عن أعمالك قْسِ ّْ س ْث لْ َأكْ ْ ای َ م ْ ع ْل   اهللا اهللا اهللا  َأفْ

ْ            اهللا اهللا اهللا   أولها اإلیمان ان َ اإلیم وثْ ذْ ُ ار َ و ْ ز ْ م   اهللا اهللا اهللا   َث
  

ْ             اهللا اهللا اهللا  هل تعرف ربّ العالمین اهللا ین مِ اَل َ ع ي اْل ِب ْ ْظْ ر ن ْ س   اهللا اهللا   ْث
لیثْ              اهللا اهللا اهللا  ثانیها الصّالة َ ز اثْ َأفْْث نَ ْ ْ س   اهللا اهللا اهللا   ثِس

  
ظْ  ْ م ذْ خْ ا ْث َ ْ           اهللا اهللا اهللا   ان ْگَراهللا اهللا اهللا   م ین ّ دینكا نالدِ   داومت علیها كما نص

ْ                 اهللا اهللا اهللا   وتسألك ثالثهن ین قْسِ ْث ْ س ة َأكْ َث   اهللا اهللا اهللا   ثَْال
  

یظْ             اهللا اهللا اهللا   عن الزكاة إن أخرجتها فْكِ ْث اذْ اِ َ ْ م شُور ْ ع َل   اهللا اهللا اهللا   َأفْ
 ْ ْ ر ْ ْپَعا اهللا اهللا اهللا   ثِس ین قْسِ ْ س   اهللا اهللا اهللا   وتسألك رابعتهن              َأكْ

  
ا َ اژثَُاهللا اهللا اهللا   م َ ظْ الص ْ ابرینْپِرام ْ              اهللا اهللا اهللا   إن صمت الصّ ن   ِی

ْ           اهللا اهللا اهللا   وتسألك خامستهن ین قْسِ ّْ دْ س ا َأكِ َ س ْ م ْ خْ   اهللا اهللا اهللا   ثِس
  

یظْ              اهللا اهللا اهللا   ان قمت بفریضة الحجّ اهللا اهللا اهللا    عِ ْ س ْث ْ ا ی اَذ َ ْ م ج حِ ْل   َأفْ
ْ           اهللا اهللا اهللا   وتسألك سادستهن    ین قْسِ ْ دْ س تَسا َأكِ ْ ْ س   اهللا اهللا اهللا   ثِس

  
یظْ      اهللا اهللا اهللا  ان كنت طا ْ ع ْ س ْ ْث ین دِ اْل َ و ظْ اْل ْ ُظوع اْث َ   ئعا لوالدیكاهللا اهللا اهللا   م
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ْفْ               اهللا اهللا اهللا  ولن تسلم من أسئلتهن ثّْط كْ یظْ َأَذ جِ ْ ْث   اهللا اهللا اهللا   ثِن
  

بِّي  ْ ار َ   اهللا اهللا اهللا  اللهم اجعل هذا یمر على ما یرامْپِخیْر              غْ ْسْلگااهللا اهللا اهللا   ی
له اِال اهللا            له اِال اهللا          اهللا اهللا اهللا   ال اِ   اهللا اهللا اهللا   ال اِ

  
ّ ْیَڤْعِزیْز ْیْسِمیْگ اهللا اهللا اهللا   َأ   اهللا               اهللا اهللا اهللا   اسمك عزیز یاربي

بِّي          اهللا اهللا اهللا   من تضرر رجاؤه اهللا ْ و ر جُ ْ ر َ ْ ی ان َ ور ُ ظْر   اهللا اهللا اهللا   وِ
  

 ِ ل ْ ّ ْگ               فْالَ ْنِپي یغْ َأاهللا اهللا اهللا   َأذْص   اهللا اهللا اهللا  أصلي علیك أیها النبي
ْ                اهللا اهللا اهللا  عدد حبات الثلج النازلة   ن ْث ْ و ْ فْلْ ی وذْ ْ نُ د ْ ع ْل   اهللا اهللا اهللا   سِ

  
ْ                    اهللا اهللا اهللا  أبیض ن ار َ ر َاللْ َأفُِذ ْ م   اصع على الجبال اهللا اهللا اهللا   َذ

غْ  نَ ْ ذْ                 اهللا اهللا اهللا  آمنت بك یامحمد  ِیْسْگ اهللا اهللا اهللا   ُأم ْ م ْ ح ُ   َأم
  

ن لم تراك عیناي   ٕ ْ            اهللا اهللا اهللا  حتى وا ْن ّل َ ْ و ْت رِین ْ ز كْ ْ ر ُ   اهللا اهللا اهللا   ُأوَال م
یغْ َأ لِ ْ ّ           ْگ     فْالَ نپي اهللا اهللا اهللا   َأذْص   اهللا اهللا اهللا   أصلي علیك أیها النبي

  
یفْ           اهللا اهللا اهللا  عدد حبات الرمل في الوادي  اسِ َ و ْ لْ ب ْ م ّْ الر َ ْ ن د ْ ع ْل ْ   اهللا اهللا اهللا   س

ْ نُو د ْ ع ْل ْ ْ             اهللا اهللا اهللا   عدد حبات المطر الغزیر ْر وْڤُفاهللا اهللا اهللا   س ان َ قْو ْ   ی
  

ذاذ ّ یفِي             اهللا اهللا اهللا   وعدد حبات المطر الر تْسسِ ْ ی ْ د َ ْ م از نَ ْ ز ْ ن ْ و   اهللا اهللا اهللا   اِ
بِّي ذْ  ْ ار َ   اهللا اهللا اهللا   أتوسلك یاربّيْڤَلْعَنَیاْگ                   اهللا اهللا اهللا   ی

  
یفْ         اهللا اهللاژڤاهللا اهللا اهللا   ذْ  الحِ اغْ ذِ َ ع ْ ن ْ اغْ م    اهللا   أن تحمینا وتمنعنا من عذاب القبركَ
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 ْ ي َأد ِب ْ الْ              اهللا اهللا اهللا   أبدأ كالمي بذكر اهللاْپُذاهللا اهللا اهللا   َأفْر َ   وغْ َأو
  

ة             اهللا اهللا اهللا   بكل ایمان ونیة یّ ذْ النِ ان َأوكْ َ اإلیم ْ   اهللا اهللا اهللا   س
یْگ اهللا اهللا اهللا   فْالَ  اغْ اِ َذ ْ   اهللا اهللا اهللا   علیك توكلت            لْلْتسگاقْس

ْ َأ نِین َ ة               اهللا اهللا اهللا   یاحنین ویا رحیموُپاهللا اهللا اهللا   الح َ م ْ ّْح   الر
  

 َ دَّاو و ْ غْ س ْل اقْ َ ا ر َ   اهللا اهللا اهللا   عندما أكون تحت التراب            لگااهللا اهللا اهللا   م
ْ َأواهللا اهللا اهللا وحش ْل ْ عاغْ س ْ ن ْ اغْ        اهللا اهللا اهللا  آمنّى من وحشة القبر ژ   م   كَّ

  
ْ            اهللا اهللا اهللا  یامن أقصده كل یوم  وم ُ اغْ كُلْ ی َذ ْ ا قْص ینَ   اهللا اهللا اهللا   َأوِ

نُو ْ ي د فُوِی بِّي َآ ْ   ر لي ذنوبي اهللا اهللا اهللا  یاربّي أغف              وِپیاهللا اهللا اهللا   َأر
  

ؤالْ              اهللا اهللا اهللا  اجعل األسئلة الموجهة إلي سهلة  ْ اهلْ فَْالغْ الس َ   اهللا اهللا اهللا   س
 ّ ْ               اهللا اهللا اهللا  وكن عوني یاربي یو وِن ْ ع ْل یظْ ذِ لِ بِّي ثِ ْ   اهللا اهللا اهللا   ر

  
هادة           ي َأفْالشْ ِی تِ ْ ب   اهللا اهللا اهللا  ثبتني على الشهادة         اهللا اهللا اهللا   َث

ْ              اهللا اهللا اهللا  لتكون عوني ْگِتسَنااهللا اهللا اهللا   َأ ینِیو وِ ْ ع یغْ َذ   وِ
  

ْ               اهللا اهللا اهللا   مهل المنكروالنكیر  یر كِ َ نَ ْ و ر كْ ْ ن ُ لْ م ْ ه ْ   اهللا اهللا اهللا   م
ْ َأ ید بِّثِ   اهللا اهللا اهللا  واجعلني أراه كأنه صدیقي                     وْحِپیِپیُماهللا اهللا اهللا   شْ

  
ا َ س حِ لْ فَْالغْ اْل ْ ّْه ا الحسابْپ             اهللا اهللا اهللا   س ّ   اهللا اهللا اهللا   سهل علی

ْ                    اهللا اهللا اهللا   وتقبل أعمالي  یو لِ ْ م ْ ع ْ اْل ز ّْ و ْ   اهللا اهللا اهللا   ج
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و ُ تْسر ْ ْ ی ین ْ           اهللا اهللا اهللا  یا من یكسر ویجبر  ژاهللا اهللا اهللا   َأوِ ّْر ب ْ یج ْ اِ ن ُ ◌  
ْ          اهللا اهللا اهللا  سبحان اهللا في عرشه  نْسْپَحااهللا اهللا اهللا    یس شِ ْ ر ْ ع ْل بِّي ذِ ْ   ر

  
ْ                   اهللا اهللا بَّر ذْ ُ م ْل ذْ تَسا اِ ْ ن ذْ    اهللا  هو المدبر اهللا اهللا اهللا   ًآ

رِّي  َط ْ ی ْ ْ    اهللا اهللا اهللا  والشیئ یحصل بغیر أمره گَراهللا اهللا اهللا   ُأر رِیس ْ م ْ َال یر غِ ْ   ا ب
 ْ ثْ      اهللا اهللا اهللا  ارزق الجنة لهذه المرحومةژاهللا اهللا اهللا   ر ْ وم حُ ْ ر نَ ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل   قَاس

 ْ یس سِ ْ ح ْ م ْ س ْ ن ْ ْ َأد یع مِ ْ   اهللا اهللا اهللا   وجمیع المستمعین              اهللا اهللا اهللا   ج
  

بّي  َ ا ر َ ْ ی ین له اِال اهللا  اهللا اهللا َأمِ ا اهللا           ال اِ شَ ْ ن بّي  اِ َ ا ر َ ْ ی ین له اِال اهللا  اهللا اهللا َأمِ   ال اِ
  

                                      ***********************  
  :104القصیدة                                                   

له اِال اهللا له اِال اهللا                         اهللا آهللا   ال اِ   اهللا آهللا   ال اِ
د رسول اهللا ّ   اهللا آهللا   محمذ رسول اهللا                    اهللا آهللا   محم

  
له اِال اهللا له اِال اهللا                         اهللا آهللا   ال اِ   اهللا آهللا   ال اِ

ْ زْیَڤْعاهللا آهللا   آَ    اهللا                   اهللا آهللا   عزیز اسمك یااهللاِیْسِمیْگ یز
  

ْ              اهللا آهللا   كل شیئ فانٍ ْسْگَرا اهللا آهللا    وم ُذ ْ ع َ م ْل ظْ ذْ ْ م ذْ خْ   ْث
ْ                اهللا آهللا   والبقاء هللا وم ُذ اْث َ بِّي ُأوم ْ ى ر َ و   اهللا آهللا   سِ

  
 ِ ل ْ ّ ْگ                   فْالَ ْنِپي یغْ َأاهللا آهللا   َأذْص   اهللا آهللا  أصلي علیك أیها النبي

یفْ                 اهللا آهللا   عدد حبات الرمل في الوادي لْ ْأبَّاسِ ْ م ْ ر دْ نَ ْ ع ْل ْ   اهللا آهللا   س
                                                        

  1 تم السجیل في نفس الموقف وفي نفس التاریخ السابق
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دْ  ْ ع ْل ْ ْ ْر وْنْڤُفاهللا آهللا    س ان َ قْو ْ   اهللا آهللا  عدد قطرات المطر الغزیرة                   ی

ذاذ ّ یفِي                اهللا آهللا   وعدد قطرات المطر الر تْسسِ ْ ی ْ د َ ْ م از نَ ْ ز ْ ن ْ   اهللا آهللا   اِو
  

بِّي ذْ  ْ ار َ   اهللا آهللا  یاربي أتوسلك    ْڤَلْعَنَیاْگ                      اهللا آهللا   ی
اغْ ژڤاهللا آهللا   ذْ  یفْ             اهللا آهللا  أن ال تعذبنا في القبر  كَ الحِ اغْ ذِ َ ع ْ ن ْ   م

  
یغْ َأ لِ ْ ّ ْگ                  فْالَ ْنِپي اهللا آهللا   َأذْص   اهللا آهللا   أصلي علیك أیها النبي

م  ا                 اهللا آهللا  صلى اهللا علیك وسّل َ الَّم َ س َ یه و لِ ْ ى ع َل ْ   اهللا آهللا   ص
  

ْ    اهللا آهللا ر ْ   اهللا آهللا  فاز من صلى علیك ْگ                فْالَ  نْڤْصالَّوِ ْپْح ی
ا              اهللا آهللا  لیس كمن أخذه الهوى  َ او َ ه ي اْل ِب ْ ْث ن ّْ ي َأم اشِ َ   اهللا آهللا   م

  
یقْ            اهللا آهللا الصراط طویل ورقیق   ِق ْ زِیفْ َأر اطْ غْ َ الصِّر   اهللا آهللا   ذِ

ا                  اهللا آهللا  تحته نار همهامة   اهللا آهللا  َ ام َ ه ْ م ْ ه اْل ْ ذْ اس َ دَّاو ْ   س
  

فَقُ علیه  ونْمْغُپاهللا آهللا   أَ  ُشْ یلْ               اهللا آهللا  المسكین في دینه ی لِ ْ ْ َأح ین الدِ ْ   ن
ة              اهللا آهللا  فهو في فضیحة حی یحَ فْضِ اْل بِّي ذْ ْ   ن بقف أمام ربه اهللا آهللا   َأزَّاثْ ر

  
ْ ذْ  ون حُ ْل ْ رِي ی ْث   اهللا آهللا  أیتها النجمة التي تسري في اللیل ِڤیْظ                 اهللا آهللا   َأِی

ْ                اهللا آهللا  من العشاء إلى الفجر    اس َ الِي و َ ی ذْ ْ ر ا َآ شَ عِ ْل   اهللا آهللا   سِ
  

یظْ       اوِ اتَ َذ ْ ر ْ َآ م َال ْ ورِي س   اهللا آهللا  خذي سالمي         اهللا آهللا   غُ
ا كَ ْل ْ ر ْ           اهللا آهللا   إلى الكعبة الشریفة ْعَپة اهللا آهللا   َآ اس َ قْو ْ ْل وزِین ُ   ُأم
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م لي على محمد  ذْ                       اهللا آهللا  سّل ْ م ْ ح ُ يِ َأفْم مِ ْل ْ   اهللا آهللا   س
                ْ اس َ م ُل ْ ذِ افْع شَ ْ م َ   اهللا آهللا   شفیع أمته      اهللا آهللا   َأی

  
یغْ َأ لِ ْ ّ  ْگ                   فْالَ ْنِپي اهللا آهللا   َأذْص   اهللا آهللا  أصلي علیك أیها النبي

ر   ْ                      اهللا آهللا  الحنین المدبّ ّْر ب ضْ ُ م ْ اْل نِین َ ح   اهللا آهللا   اْل
  

نُوكْ  ْ د ْ لِي َأفْم غْ َ                  اهللا آهللا  حلّ غالء الدنیا على العباد  اهللا آهللا   ْث ال غْ   ْل
ا ً ّْر                   اهللا آهللا  فصاروا في حیرة لیًال نهار ب ْ ح ْ َذ اس َ ظْ َأم ِی ْ   اهللا آهللا   َأم

  
ا              اهللا آهللا  هذا امتحان من اهللا   َ ی َ او َ وس ُ ی ْ د بِّي أِ ْ ْ ر غُور ْ   اهللا آهللا  َأس

ْ اهللا   ین ْ              اهللا آهللا   فاستغفروا اهللایپغاآهللا   وِ فْر تَغْ ْ س ْ ی ْ َأذْ   ن
  

  ّ بِّي                    اهللا آهللا  أستغفر اهللا یاربي ْ ر ْ اهللا َآ فِر تَغْ ْ   اهللا آهللا   َأس
له اِال اهللا له اِال اهللا                        اهللا آهللا   ال اِ   اهللا آهللا   ال اِ

  
لِي َأ اهللا ْ ْص ن و َآ نُ ْ ر ّ ْفْنِپي                 آهللا   َأنَ   اهللا آهللا  سنزید الصالة على النبي

  اهللا آهللا   محمذ رسول اهللا                    اهللا آهللا  محمد رسول اهللا  
  

معه في الصراط  ّ دِّي               اهللا آهللا  سنمر ْ ع ْ ْ َأن ذْس ْ اطْ ی َ ر   اهللا آهللا   ذِصِ
ا اهللا                  اهللا آهللا  نذهب برفقته إنشاء اهللا اهللا آ شَ ْ ن ْ اِ ذْس دُّو ِی ْ   هللا   َأن

  
 ْ یو فِ غْ ِی وتْس               اهللا آهللا  أیتها النفس إن الموت ینتظرك ِني وْثُڤاهللا آهللا   َآ ُ   الم

ِ  ظْثْپِغیاهللا آهللا    ْ                  اهللا آهللا  إذا نینِیَڤاا ا فموجدون ْأالَّن   أردت شهودً
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  اهللا آهللا   الشیب األبیضْل                  وُپْمُلذْ لِشیَپاِڤي اهللا آهللا   ذْ ا
 ُ نِي و ْ د و هُ ُ ظْس ْ ص ْ              اهللا آهللا   المبسم الخالي من األسنانْڤَالاهللا آهللا   َذ   ن

  
ا َ یم ْ ِإ م ْ ْ فْه یو وِل ُ    آهللا   تمهل أیها القلب اهللاِنیْگ                   اهللا آهللا   َأی

 ْ ْ                اهللا آهللا   فلم یتبق لك مافات  مگِقیاهللا آهللا   ُأور دَّان ْ ْ اِع ن ْ ای َ   و
  

ْ َأ ن ْ قَّز یغْ َال ا  ْژاهللا آهللا   ُأفِ ً ا                    اهللا آهللا   وجدتهم یحفرون قبر   كَّ
و ُ وظْ  مِسیوُڤاهللا آهللا   س ُ ی ْ ح ْ ْل ن ْ ر ْ ج ْ واك             ن ّ   اهللا آهللا   یعدلون جدرانه بالس

  
ْ                   اهللا آهللا   یبنون األدراج ونَلْپُناهللا آهللا    ین وسِ ُ ر ْ ع ْث ْ ذِ ◌  

 َ و ْ وَگااهللا آهللا   َآس ُ وظْ               اهللا آهللا    والتراب مبلل بالطینَڤالْ ی اُل َ ْ و   ر
  

 ْ ّ ع لِي ْ ثْ َأی ْ یح وِ ْ ر ْ              اهللا آهللا   أیتها الروح العزیزة اهللا آهللا   َث ن ْ   زِیز
ثِ أَ  ْ وم ُ ّ تعفّني َگااهللا آهللا   س كُوظْ         اهللا آهللا   نامي على التراب ثم ْ ر ْ َث ین ذِ ْ ر   لْ َآ

  
ّ سأموت  غْ                 اهللا آهللا   یا حسرة علي َث ْ م ذْ ْ یلِي زِیغْ َأر لِ ْ   اهللا آهللا   َأح

 ِ ْ              اهللا آهللا   ویستقیم جسدي كعمود البیتْسَڤا ْثاهللا آهللا   ذ َالس َ س ْ غْ َأم ذْ ْ ر ْ   س
  

ْ            اهللا آهللا   التف أهل الدار حولي یبكون  ون ُ ْ َأتْسر ْ أزِّین ام خَ ْ   اهللا آهللا   َآثْ و
ْ                 اهللا آهللا   بماذا سنتصدق عل دّقْ فَْالس ْ س ْ ن ْ ر ا َآ اشَ   یه اهللا آهللا   َذ

  
ا                        اهللا آهللا   الشهادة صدقة  دَ ُ قَة ذْشَّه دَ َ   اهللا آهللا   ص

ْ                  اهللا آهللا   فثبتنا علیها یا اهللا  تَاغْ فْالَّس ْ ب بِّي ْث ْ ار َ   اهللا آهللا   ی
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ا اغْ                 اهللا آهللا  لم یبقى لنِڤي اهللا آهللا   اَِظ َ س ْ ن ْ اثْ ن َ ب ْ م   ا من المبیت سوى لیلة واحدةْل
ا  كَّ ْ ز ا ستبدأ المسیرة  ِثْگِلي                       ذوْنْپاهللا آهللا   َآ   اهللا آهللا   وغدً

  
ا ْ                   اهللا آهللا    سنذهب بعیدً ین ثِیزِي َأكِ لْ اِ ْظِ   اهللا آهللا   َأن

الِي َ تْسو ْ ن ْ سد ِت ْ ثْ ُأر ْ ور ُ   اهللا آهللا   ولن نتمكن من رؤیة الدنیا             اهللا آهللا   تَسم
  

ّ الفراق  وقْ               اهللا آهللا   یا من سن ُ ْ فَار ن ْ ن ْ وز ُ ی ْ د ْ اِ ین   اهللا آهللا   َأوِ
ائي الصبر   ّ لِيِّ             اهللا آهللا   أرزق أعز ْ فْ ن ْ زِیز ْ ْ ع ین ْ وِ ّْر ب ْ   اهللا آهللا   ص

  
یغْ َأ لِ ْ ّ ْگ                   فْالَ ِپي ْناهللا آهللا   َأذْص   اهللا آهللا   أصلي علیك أیها النبي

دُو دُّوغْ                اهللا آهللا   عدد أوراق َأغْ قْ ُأغْ ْ ور دْ ناْل ْ ع ْل ْ   اهللا آهللا   س
  

 ِ ذْ                      اهللا آهللا   نورك یا محمدیْگ اهللا آهللا   النُور ْ م ْ ح ُ   َأم
ْ ُأوْیْغْلْپ اهللا آهللا    یج   و                  اهللا آهللا  أكثر من نور الشمس في الصیفذْنْپاِطِ

    
 ْ ثْ         اهللا آهللا  أرزق الجنة للمرحومة  ْژاهللا آهللا   ر ْ وم حُ ْ ر نَ ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل   قَاس

ا َ ن ْ الطْم دُّوغْ              اهللا آهللا  وخذنا في حمایتك أیهاْنِپي َأْگ اهللا آهللا   ذِ ْ ن ْ ر ّ  َآ   النبي
  

له اِال اهللا له اِال اهللا                         اهللا آهللا   ال اِ   اهللا آهللا   ال اِ
نشا اهللا بِّي اِ ْ ْ یار ین نشا اهللا                 اهللا آهللا   َآمِ بِّي اِ ْ ْ یار ین مِ   اهللا آهللا   َآ

  
  

                      ****************************  
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  :05 1القصیدة                                                    
  

له اِال اهللا له اِال اهللا                     اهللا آهللا   ال اِ   اهللا اهللا آهللا   ال اِ
  اهللا اهللا آهللا   محمذ رسول اهللا                 اهللا اهللا آهللا   محمد رسول اهللا

  
له اِال اهللا     له اِال اهللا                     اهللا آهللا   ال اِ    اهللا اهللا آهللا   ال اِ

بِّي          اهللا اهللا آهللا  لیرجو اهللا من هو في كربة  ْ و ر جُ ْ ر ْ ْ ی ان َ ور ُ ظْر   اهللا اهللا آهللا   وِ
  

ِ  ذوْنْپاهللا اهللا آهللا   باسم اهللا: َأ ّ نبدأ ْسِمْگ           ا   اهللا اهللا آهللا  باسمك یا ربي
ْ سورة یاسین             اهللا اهللا آهللا ر غْ ْ ن ْ   ونتلو سورة یس       اهللا اهللا آهللا   َأد

  
ْ أَ  م َال ْ ر  ْفْنِپي اهللا اهللا آهللا   الس ّ ّ المنو ْ             اهللا اهللا آهللا  سالم على النبي ور ْ ن ْ م   اِ

ْ        اهللا اهللا آهللا   جدّ الحسن والحسین ین وسِ حُ ْل ْ ذْ ن ْ س ْ ح ْ ْ ن دِّیس ْ   اهللا اهللا آهللا   ج
  

ا هَ ذْ ْ غْ ی ْ ح دْ ْ م كْ ْ          اهللا اهللا آهللا  حین أمدحك یهنأ خاطري  اهللا اهللا آهللا   مِ اطْر خَ   اْل
 ِ ْ ا یو وِل ُ ّ السفر  كْغْلِپیاهللا اهللا آهللا   َأی ْ             اهللا اهللا آهللا  أیها القلب طغى علیك هم فْر ّْ   الس

  
ا  ْ               اهللا اهللا آهللا  كن منصتً ن ْل ّْ ْ اِس م ْ اه فَ الِ یكْ ذْ لِ   عاقًال اهللا اهللا آهللا   اِ

ْ           اهللا اهللا آهللا  طغى علیك الشیب ونحل الجسد لِشیْپ اهللا اهللا آهللا   ا ر خّْ ْ ن ة ْث َ ور   الصُ
  

ْ           اهللا اهللا آهللا  إن الموت یترقبك  ین تْسقِسِ ْ ی ْ د كِ وتْس ْا ُ م اْل   اهللا اهللا آهللا   ذْ
ّْسول أْ  ّ الطاهر ْنِپياهللا اهللا آهللا   الر ها الرسول النبي ْ           اهللا اهللا آهللا   أیّ ر ْ اه   الطَّ

                                                        
على الساعة الحادیة عش لیال  14/08/2011تم التسجیل في مناسبة األربعین لجنازة المرحومة بلخیر ذھبیة  بتاریخ  1 

بقریة  بودشیشة ،بلدیة ودائرة واقنون والیة تیزي وزو.. وكانت القصیدة من القاء جماعة األخوان التي جاءت أسماؤھم  في 
  المدخل.  
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ْ            اهللا اهللا آهللا   بلغ الثالثة والستین تِسین ْ س ْ ة و َث َال ْث لّْ اِ   اهللا اهللا آهللا   اَِظ
ْ     اهللا اهللا آهللا   من كانت عمره طویلة  ر ْ م زِّیفْ َال ي غْ ِم ُ ْ اِو ین وِ اذْ َ   اهللا اهللا آهللا   م

  
دَّا  ْ ع ْ ا ی َ  اهللا اهللا آهللا   سیعیش أكثرمن سبعین              نْسْپِعی ڤسِْنیاهللا اهللا آهللا   م

 ْ ور ْ         اهللا اهللا آهللا   إیاك أن تلّطخ سفرك ْگ اهللا اهللا آهللا  غُ فْر ّْ ظْ الس خْ ْ س ْ   َأتْسو
ْ                 اهللا اهللا   ین ِب اتِ كَ ْ اْل ام َ ر   آهللا   كن كالكرام الكاتبین اهللا اهللا آهللا   الكِ
  

انِي  غَ ْ             اهللا اهللا آهللا  الغني یحترمك   سْیڤَیااهللا اهللا آهللا   اْل ر ْ القْدْ ◌  
 ّ ْ           اهللا اهللا آهللا  فال یجوز عمل الشر ْ العمل نالشَّر وز   اهللا اهللا آهللا  ُأورِجُ

  
ْ َپاْپ َأْگ اهللا اهللا آهللا   فْالَ   ن یِی ْ ان َ م ْث ْ   اهللا اهللا آهللا  یاصاحب الثمانین سنة            ن

ْ              اهللا اهللا آهللا  فاعبد رب العالمین  ین مِ اَل َ ع بِّي اْل ْ ّْذْ ر ب ْ   اهللا اهللا آهللا   ع
  

ْ             اهللا اهللا آهللا  فما أعظم غبن القبر سْژَکا ْلْغپِنیاهللا اهللا آهللا   َأ ر ْ ع ْ و ْ ْ ی ◌  
ْ ژْتأْ ْپ َپااهللا اهللا آهللا    یثْ َأد لِ َ ْ           اهللا اهللا آهللا  وهناك ستظهر أفعالك نیْتسِپی◌ ◌  

  
ر  ْ              اهللا اهللا آهللا  یدمع القلب كلما تذّك ْر ْ فّْك د لْ مِ ُ و و ُ تْسر   اهللا اهللا آهللا   اِ

 ِ َ دْڤْعاهللا اهللا آهللا   ا ْ نا◌ ّ من المتزهدین  ◌ ْ               اهللا اهللا آهللا   كم مر ین ِب حِ ُ م   ذْ اْل
   

 ِ ْفْ ا اخْ فَای َ ی شْ ْ         اهللا اهللا آهللا   إذا رأیت الشیوخ ذوي الوجوه المنیرة نَپااهللا اهللا آهللا   ْل ّْر ْ الس ◌  
ْ              اهللا اهللا آهللا ین ِب ْ تْسر ْ ْ َأی ان َ و خْ ْل   ینشؤون أصلح اإلخوان  اهللا اهللا آهللا   َأذْ

  
ْ          اهللا اهللا آهللا  ها نحن أحیاء شاهدون ر ضْ ْ ح ْ مُّوثْ ن ْ ن ْ ْ ور دّْر ْ   اهللا اهللا آهللا   ن
ْ              اهللا اهللا آهللا  للذین یعشقون البدع  ین ِب تْسحِ ْ ی ة َآ عَ دْ ِب اْل   اهللا اهللا آهللا   ذْ
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  ْ ر غْ ْ ن ْ َأْث م ْ ز یذْ َال حِ ْ   اهللا اهللا آهللا   علینا أن نعلم أن التوحید           اهللا اهللا آهللا  التْو
ْ             اهللا اهللا آهللا    هو أنّ اهللا واحد ال شریك له  نِین ْث َ اهللا َال و   اهللا اهللا آهللا   قُلْ هُ
  

ْ               اهللا اهللا آهللا   فنحمده ونشكره ر كْ شْ ْ ن ْث َآ َ ذْ و ْ م ْ ح ْ ن   اهللا اهللا آهللا   َأْث
ْ اهللا اهللا  م َال ْ اغْ لِس َ ی جَّ ْ ة اإلسالمنْپِنیآهللا   ی ْ             اهللا اهللا آهللا   فقد منحنا لّذ ◌  

  
ا من المصائب  ْ           اهللا اهللا آهللا  اللهم آمنّ ار َ قْه اْل اغْ ذِ َ ع ْ ن ْ بِّي م ْ   اهللا اهللا آهللا   ر

 ْ ین غِ ْ الفَار ْ ذِ ن ْ او َذ ْ   اهللا اهللا آهللا  ومن األعداء           اهللا اهللا آهللا   َذ أع
  

ْ            اهللا اهللا آهللا آمنى من الدنیا المغرورة   ور ُ ر غْ ْل ْ ا م َ ی ْ الدّْن نِي ذِ ْ   اهللا اهللا آهللا   َأم
نا َثاهللا اهللا آهللا    ارة تضّل ّ ْ            اهللا اهللا آهللا  فهذه النفس األم ین تْسعِ ْث اغْ َ یثْ أر فْسِ ْ   ن

  
ْ             اهللا اهللا آهللا  یا صاحب الرحمة الوافرة  َپاْپ    َأاهللا اهللا آهللا ر ْث كْ ة ْث َ م ْ ح ْ الر ْ   ن

ّ الحنین كْسْپَحاْناهللا اهللا آهللا    ْ           اهللا اهللا آهللا  سبحانك یاربي نِین ْ بِّي َأح ْ ْ َأر ◌  
  

ْ       اهللا اهللا آهللا   ر ْ ه ْ ْ األز ع ْ ام َ ج اْل ْ كْ س اغْ عَ   أتوسلك بجامع األزهر  اهللا اهللا آهللا   دْ
ْ                 اهللا اهللا آهللا   وأتوسلك بالعلوم والعلماء ین مِ اَل َ ْ والع وم ُل ُ   اهللا اهللا آهللا   الع

  
ْ         اهللا اهللا آهللا   اِجعلنا یوم الحشر ر شْ ْ ح ْ م ْ اْل وم ُ ْ ی ید غِ ضرْا ْ   اهللا اهللا آهللا   ح

     ْ ین لِ سِ ْ ر ُ ْ الم ام َ   اهللا اهللا آهللا   مع إمام المرسلین            اهللا اهللا آهللا   اإلم
  

ثْ      اهللا اهللا آهللا  أرزق الجنة لهذه المرحومة   ْ وم حُ ْ ر نَ ْث ْثْ اِ ن ْ ج ْ اْل قَاس ْ ز ْ   اهللا اهللا آهللا   ر
ْ َأ یع مِ ْ ْ           اهللا اهللا آهللا   وأرزقها لجمیع من یسمعناْگَرا اهللا اهللا آهللا   ج ّْن س ْ ح ْ دِ ی   اِغْ
                  *****************************  
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 :06 1القصیدة                                             
كْ              سأموت بدون شك                          غ َالشْ َث ْ م وتْس َأذْ ُ   الم

ْ ژْڤذْ  ا في القبر    کَّاْغ ◌ كْ              وسأكون وحیدً ْ ي َأران ذِ ْ ح ْ   و
 ْ ي و ِب ْ ْ ھَأر ا                   ِپي ◌ ً ْ                 رباه هبني خیر یر خِ ْل ْ   س

كْ ْمْگ َأ ْل ْ م ْل اغْ ِإ َ ذْر ْ ه َ   كي أحدّث ملك القبر                       َأر
ْ                    سأموت ویأخذونني ین اوِ َ ی ذِ ْ غْ آر َث ْ م ذْ ْ   َأر

 ْ ن ْل ْ ج ْ ع ي َأذْ سِ ْ ی ْ   سیعجلون المسیرة بي                            ِثْگِلي              َأر
ذْ ْیْگَنا  ْ ْ َأر م ْ قْد ْ م الْ                  انحنى من في ژْل َ   المقدمة لیصلي◌

َ ژَث َ ثِلی◌ ال ْ ب ْ ْ م   صالة ال سجود لهاْلْگِني                    ◌
َ ژَأذْ  ْ                       سیصلون ویرجعون ْلْن ◌ ن اْل غَ دُ ْ ر  َآ
  

 ِ ر غْ نِي َذ َ ّ پیْأج ا یا حسرة علي ْ           ویتركونني وحیدً یلِي لِ ْ ْ َأح ◌  
اغْ                   یا حس كَ ْ ◌ یلِي َأیَا لِ ْ   رتي على القبرَأح

ْ              كلما ذكرته انفطر قلبي ذِمْکْپ یو ِل ُ اخْ و َ س ْ غْ ی ْ ر ْ ◌  
اغْ؟                 أین هم األولون ؟ َ ر ُ و ْ ز ْ م ْ ِإ ن َال دَ ْ   َأن

ّ پْلْحَپا ْ              األحباب ومن هم في نفس سني یو ِن وِ ِی ْ تِسز ْ َأوكْ ◌  
نِي ْث نُ اذْ َ ْ           لقد قاموا بالفرائض ورحلوا  م ض ْ ْ الفَر ن ْ م دْ   خْ

اغْ  قَْظ كْ َال ْل ْ امي األخیرةَڤسََّاِنین ْ              أما أنا فأعدّ أیّ   و
ْ إِ رمڤ د وغْ              التقیت بضیف یمشي ْنْپِڤي غْ حُ ْل ْ   ی

بِّي َأ ْ ا بیضاءپی ا طریقً لْ                  آخًذ َال ْ م یذْ َذ ْ   ر
ی اغْ ؟              سألته إلى أین أنت ذاهب ؟ْأنِ ْ َأكَّ ر ْ َأنِغْ اس   غَ

 َ و ْ و َأر ُ ز ْ ر ْ ْ َأن نَّاد ْ   لْ                قال: سأذهب إلى تحت الترابگای

                                                        
ا كانت سجلت ھذه األبیات تحت الطل - 1  ّ ب ألقتھا علینا السیدة خلوجة خلیفة التي تقول بأنھا قد حفظتھا عن والدھا لم

   على الساعة السادسة مساءا بقریة خشابنة بلدیة ودائرة واقنون والیة تیزى وزو.28/08/2011شابة.وتم التسجیل بتاریخ
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ظْ ؟                   قلت: هل ستعود ؟ اْل غَ دُ َ ْ م اس   ْأنِّغَ
ا ْ َث اد َ ن ْ الْ ِڤي ی َ ح ُ م ْل   قال : هذا من المحال.                   ذْ

  
ْ إِ رمڤ د وغْ            إلتقیت بضیف ْنْپِڤي غْ حُ ْل ْ   یمشي ی

بِّي َأ ْ ا طریقًا جدیدة رپی نُوثْ               آخًذ ْ ی َ م یذْ َذ ِ◌  
اغْ ؟             سألته إلى أین أنت ذاهب ؟ ْ َأكَّ ر ْ َأنِغْ اس   ْأنِیغَ

ْ َأذْ  نَّاد ْ و دْپی ُ ام غْ َث ْل ْ ثْ             قال : سأغیر الموطن◌ ْ   ر
  حرام علیك یاعني              حرام علیك یا عیني

نُّوثْ      فالمیت لن یعود تْسنُ ْ ی ْ د ْ ر ْ ْ ُأو ن وْث ُ م ْ ْ ی ین   وِ
  

یلِي َأیاَ  لِ ْ اغْ                 یا حسرتي على القبرژَأح   كَ
ْ            كلما ذكرته انفطر ذِمْکْپ یو ِل ُ اخْ و َ س ْ غْ ی ْ   قلبير

لون ؟ ّ اغْ؟              أین هم األو َ ر ُ و ْ ز ْ م ْ ِإ ن َال دَ ْ   َأن
ّ  پْلْحَپا ْ           األحباب ومن هم في نفس سني یو ِن وِ ِی ْ تِسز   َأوكْ

ْ        لقد قاموا بالفرائض ورحلوا ض ْ ْ الفَر ن ْ م دْ نِي خْ ْث نُ اذْ َ   م
ا أُ  قَْظ كْ  ْل ْ امي وسََّاِنین ْ                أما أنا فأعدّ أیّ   األخیرة◌

  
ْ ژَأ ْ           كم هو موحش القبر الجدیدکَّا ◌ اش َ ح ْ و ْ س ْ یذْ ی ذِ ْ   َأج

 ْ رَّان َ ی ْ ا س َ و ْ َ ذِثْڤْجَأن   غْ             یالیت أجد من یضع له أعمدةا◌
وذْ              ویسقفه بالقرمید ُ م ْ قَار ْل ْ قْفْ س ْ س ْ ی   َأْث

اغْ  َ و ْ ه ي ْل دِ ْ ع ْ َأدْ وَالش ُ   كي ال یتبلل بالمطر           م
ْ        لسنا خائفین القبر  ش ْ ح ْ و ْ ن ْ ْ َأی اش حَ ْ و ي َذ اشْ َ   م

ا خائفین أعمالنا   ّ یا              إنم ْ ن ْ ذِ الدّ م ذْ خْ ْ ْ ن ن ْ ای   َذ
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ْ ژَأ ْ        کَّا ◌ اش َ ح ْ و ْ س ْ یذْ ی ذِ ْ   كم هو موحش القبر الجدید    َأج

 ْ رَّان َ ی ْ ا س َ و ْ َ ذِثْڤْجَأن   لیت أجد من یضع له أعمدة یا           غْ   ا◌

وذْ        ُ م ْ قَار ْل ْ قْفْ س ْ س ْ ی   ویسقفه بالقرمید         َأْث

اغْ     َ و ْ ه ي ْل دِ ْ ع ْ َأدْ وَالش ُ   كي ال یتسلل إلیه المطر         م

   ْ ش ْ ح ْ و ْ ن ْ ْ َأی اش حَ ْ و ي َذ اشْ َ   لسنا خائفین القبر        م

یثْ        ْ ون ْ ذِ الدّ م ذْ خْ ْ ْ ن ن ْ ای ا خائفین أعمالنا      َذ ّ   إنم

ّ سأموت    أحلیلي زیغ آذمثغ               یا حسرة علي

ْ            في الفراش تمددت كعود القصبإْثْسَڤا  یم انِ غَ ْ غْ ْأم ذْ ْ ر ْ   س

ائيلحپاْپ ذْ  ّ حاطْ بأحب ُ يِ                م   ْأزِینِِی

ْ           أعزائي یذرفون الد م رِیدِّْی ْ س ْ ی ْ َال زِیزن ْ اع َ   موعو

یذْ   ذِ ْ غْ َأح َث ْ م ُ لْ س اخْ َذ ْ دت الحدید         س   بعمق القبر توسّ

ْ           وفوقه سینبت الزعرور یم مِ ذْ ْ ي و غِ ْ م ْ ی فْالَّ َأذْ ُ   س

  

ّ سأموت    أحلیلي زیغ آذمثغ           یا حسرة علي

و    إْثْسَڤا  ُ ار َ س ْ م غْ َآ ذْ ْ ر ْ   في الفراش تمددت كالحزام    س

يِ لحپاْپ ذْ  ِی ائي             ْأزِینِ حاطْ بأحبّ ُ   م

وغْ       أعزائي یذرفون الدموع ُ تْسر ْ ای َ ْ لر زِیزن ْ اع َ   و

یذْ      ذِ ْ غْ َأح َث ْ م ُ لْ س اخْ َذ ْ دت الحدید   س   بعمق القبر توسّ



نة ّ األشعار                                                األذكار الجنائزیة الرجالیة مدو  
 

198 
 

و   زُّ ْ ي و غِ ْ م ْ ی فْالَّ َأذْ ُ زَّالْ        س ُ   وفوقه سینبت الو

 ْ غ ْث ْ م وتْس َأذْ ُ دْ             الموت حق البد منه الم ُ ب   َال

ودْ    ژَأ هُ ذِ ْ ّ آر لِي ّا فْ كَ ْ ّ سیردم القبر          ◌ ا علي   غدً

 ْ ي و ِب ْ ْ ھأر ْ  ِپي ◌ یر خِ ْل ْ ا          س ً   رباه هبني خیر

ود                  وثبتني على الشهادة ُ ه تِيِ َأفْشَ ْ ب   ْث
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 فهرست الرّواة والمخبرين
 
، والية تيزي وزو ، وهو من مواليد  نوڤن: يقيم بتقوبعين ، بمدية ودائرة وا گايبجعبوط أ -1

منطقة  -وهو الرئيس األّول لجماعة اإلخوان في  1111األربعينات ، سجمنا عنه مادة دراستنا عام 
يمتاز بقوة ذاكرته التي تحمل أآلف األبيات من الشعر الشعبي الديني كما يعد عضًوا  -البحث

نزاعات عن طريق النصح وكم من مّرة سّوى فاعاًل في تاجماعت إذ يقوم لتسوية الخالفات وفك ال
 خالفات عائمية بمجرد ذكره لبعض األبيات الشعرية التي تزعزع النفوس.

 
، والية تيزي  نوڤن: تقيم السيدة الفاضمة بقرية إيحديقاون بوادة، بمدية ودائرة وا حاجي ذهبية -1

أكبر الحافظات لمشعر  ، وهي من 1111وزو ، وهو من مواليد الثالثنيات ، سجمنا عنها عام
 الشعبي لوال المرض الذي يمنعها من إطالة الكالم .

 
كانت تقطن ب : قرية إيحديقاون  1118: لما سجمنا عنها لألّول مّرة عام  خليفة خلوجة  -3

انتقمت لمسكن في مسكن جديد  1111، والية تيزي وزو . وفي سنة  نوڤنبوادة، بمدية ودائرة وا
 جمنا عنها لممّرة الثانية.بقرية خشابنة حيث س

تعد هذه السيدة مربية فاضمة عمى درجة عالية من الذكاء وقّوة الذاكرة إْذ تتقن سرد الحكايات 
 الشعبية ، وكذا مختمف األنماط الشعرية الشعبية وهي من  مواليد األربعنيات.

 
، والية تيزي وزو ،كان  نوڤن: كان يقطن بقرية إيحديقاون بوادة، بمدية ودائرة وا رمضان ْأْعْمرْ  -4

من مجاهدي ثورة نوفمبر يشهد له أهل قريته بالشجاعة وحبه لمعدل ، كان رجال متديًنا متقًنا لمشعر 
الديني والحكايات الشعبية الدينية، كما كان حافًظا لقصائد كثيرة تدور حول الثورة وانجازات 

تسعين من عمره وتوفي في ماي وكان حينها في ال 1118المجاهدين . تم التسجيل عنه عام 
 رحمه اهلل. 1119
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، والية تيزي وزو، وهو شقيق  نوڤن: يقيم بقرية إيحديقاون بوادة، بمدية ودائرة وا رمضان أوديع -5
، وهو رجل حافظ لمتراث الشعبي سجمنا عنه عام  1118" رمضان أعمر " الذي سجمنا عنه عام 

1111. 
 
، والية تيزي  نوڤنالفاضمة بقرية لمشاتي ، بمدية ودائرة وا :  تقيم  السيدة سماعيل فروجة -6

وزو، وهي من مواليد األربعنيات. تعد من النساء المواتي يقمن بغسل األموات والذكر في الجنائز 
وهي  شاعرة مؤلفة لكثير من القصائد في مختمف المواضيع المتعمقة بالحياة تم التسجيل عنها عام 

1111. 
 
، والية تيزي وزو، وهي من مواليد  نوڤن: من قرية تازمالت ، بمدية ودائرة وا تسعذيث )ش (-7

 -منطقة البحث -، وهي الساحرة الوحيدة في  1111األربعينيات سجمت عنها مادة الدراسة عام 
 التي تقوم باستحضار أرواح األموات.

 
، والية تيزي وزو  نوڤنودائرة وا: هي من مواليد الثالثنيات بقرية زبوجة، بمدية فرحات ذهبية  -8

اقترنت بابن  خالتها في الخامس عشرة من عمرها وبعد أن وضعت طفمها األول استشهد زوجها 
في الثورة فترممت، وهي في عّز شبابها . فتفرغت منذ ذلك الوقت لتربية ابنها الوحيد وانضمت إلى 

ولزالت إلى يومنا هذا تقوم بهذا العمل النساء المواتي يقمن بغسل األموات في العشرين من عمرها 
وهي الرئيسة األولى لغسل األموات في منطقة البحث إذ تعممت عمى يدها نساًء كثيرات كما تقوم 

 1111باإلنشاد في جماعة  األخوات أثناء حدوث جنازة . سجمنا عنها مادة دراستنا في صيف 
 
، والية تيزي وزو، كانت من  نوڤنودائرة وا: كانت تقيم بقرية بودشيشة ، بمدية  فرحاث فاظمة -9

أكثر حفظة الشعر الجنائزي وكانت تشارك في اإلنشاد كمما حضرت جنازة ولم تكن يوًما منخرطة 
في جماعات األخوات كما كانت من هّواة المدائح النبوية سجمنا عنها وهي في التاسعة والثممنين 

 شهرين من التسجيل. وانتقمت إلى رحمة اهلل بعد 1111من عمرها عام 
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وتعّد هذه الالئحة من بعض األسماء التي تحصمت عميها إثر التسجيالت الجماعية عن    

 جماعتي اإلخوان من األخوات في الجنائز التي تسعى لي التسجيل فيها: 
 
 جماعة األخوات: -   
 وزو.، والية تيزي  نوڤنسماعيل ذهبية  القطنة بقرية زبوجة ، بمدية ودائرة وا -1
 ، والية تيزي وزو. نوڤنشعالل خموجة القاطنة بقرية تشالواطي ، بمدية ودائرة وا -1
 ، والية تيزي وزو. نوڤنفرحات ذهبية القاطنة بقرية زبوجة،  بمدية ودائرة وا -3
 ، والية تيزي وزو. نوڤنلعراس عمجية القاطنة ثنسا الجمعا ، بمدية ودائرة وا -4
 ، والية تيزي وزو. نوڤنبقرية مشروح ، بمدية ودائرة وامصباح عمجية القاطنة  -5
 
 
 جماعة اإلخوان :  -
 ، والية تيزي وزو. نوڤنبمخير محمد الساكن بقرية خربة، بمدية ودائرة وا -1
 ، والية تيزي وزو. نوڤنسنة( ، بمدية ودائرة وا89بمخير محند الساكن بقرية بوادشيشة ) -1
 ، والية تيزي وزو. نوڤنتقوبعين ، بمدية ودائرة وابجعبوط أكمي الساكن بقرية  -3
 ، والية تيزي وزو. ونڤنايحديقاون بوادة  ، بمدية ودائرة وا شرفوي السعيد الساكن بقرية -4
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 فهرست المصادر والمراجع
 

 المصادر والمراجع بالّمغة العربية:
 الكتب السماوية:

          برواية ورش. القرآن الكريم
 المعاجم:

 دار صادر، منظور أبو الفضل جمال الدين محّمد بن مكرم: لسان العرب، المجّمد الّرابع، ابن -1
 .1991 ،1ط لبنان، بيروت،

 .1972 بدون طبعة، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، أنيس) إبراهيم( :المعجم الوسيط، -2
واألنثروبولوجيا، ترجمة: مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية  بونت) بيير(: معجم اإلثنولوجيا -3

 .2116، 1"، طلمدراسات والنشر "مجد
هونتكراَص) إٌكه ( : يصطهحاخ اإلثُونوجٍا وانفهكهور، ترجًح يجًذ انجوهري وحطٍ   -4

 . 1791، 1ط انشاّيً،
 الكتب
 انثقافٍح،دار انًؼرفح،ويحًذ ػثاش إتراهٍى: األَتروتونوجٍا  يصطفى)فاروق( أحًذ -11

 .1112 تذوٌ طثؼح، األزارٌطح، يصر،

نٍفً ضتروش )كهود(: اإلَاضح انثٍُاٍَّح، ترجًح: حطٍ قثٍطً، انًركس انثقافً انؼرتً،  -11

 .1771 ،1تٍروخ، نثُاٌ، ط
 الباشا )حسن( وتوفيق السهيمي) محمد(: المعتقدات الشعبية في التراث العربي، دار الجميل، -13

 .1988، 1طدمشق، سوريا، 
 .1997 بدون طبعة، بيروت، لبنان، دار الفكر، باقر) طه(: ممحمة كمكامش، -14
انحٍاج يا تؼذ انًوخ، جروش تورش، طراتهص، نثُاٌ، تذوٌ طثؼح، )َاصر(: انذضوقً -15

1771 .  
بدون طبعة،  القاهرة، الهيأة المصرية لمكتاب، مصر، رشدي صالح )أحمد(: األدب الشعبي، -16 

2112. 
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دار عالء الدين  السواح) فراس(: لغز عشتار، األلوهية المؤّنثة وأصل الدين واألسطورة، -17 
 . 2111 ،1ط سوريا، دمشق،

     .1981، 1ط بيروت، لبنان، دار الكممة لمنشر، السواح )فراس(: مغامرة العقل األولى، - 18
دار دمشق،  الحياة، ترجمة: عباس عبد الهادي، -األديان-سيرنج )فميب(: الرموز في الفن -19

 .1992 ،1 ط سوريا،
د. خميل أحمد خميل، دار  تحقيق: شمحت )يوسف(: نظرية جديدة في عمم االجتماع الديني، -11 

 .2113، 1الفرابي، بيروت لبنان، ط
كامل يوسف حسين، المجمس الوطني  ترجمة: شورون )جاك(: الموت في الفكر الغربي، -11 

 . 1991بدون طبعة،  لمثقافة والفنون، الكويت،
دراضح أَتروتونوجٍح  -: فضاء انُوع تٍٍ تُظٍى انخٍال وتُظٍى انواقغ  (زهٍح) طراحح -12 

 . 1111 ،1ط نهحكاٌح انقثائهٍح انؼجٍثح، دار يٍى  نهُشر، انجسائر،
 يوم القيامة بين اإلسالم والمسحية واليهودية، دار اآلفاق العريبة، عبد الباري) فرج اهلل( : -13 
 ، بدون تاريخ.1ط
 القاهرة، مصر، موسوعة الفمكمور واألساطير العربية، مكتبة مدبولي،(: شوقي)عبد الحكيم  -14 

 .بدون طبعة، بدون تاريخ
الكويت،  فنون واآلداب،أحمد )محمد( : قمق الموت، المجمس الوطني لمثقافة والعبد الخالق  -15 

 .1998بدون طبعة، 
الموت في المأثورات الشعبية، عين لمدراسات اإلنسانية (: سميح )عبد الغفار شعالن -16 

 .2111، 1ط واالجتماعية، الهرم، مصر،
فروو )إرٌك(: انذٌٍ وانتحهٍم انُفطً، ترجًح: فؤاد كايم، يكتثح غرٌة، انقاهرج، يصر،  -19  

 .1111دوٌ طثؼح، 
، ترجمة : أحمد أبو زيد -دراسة في الّسحر والّدين -سير) جيمس(: الغصن الذهبي  فريزر -18 

 . 1971دون طبعة،  الجزء األّول، الهيأة المصرية لمطباعة والّنشر، القاهرة، وآخرون،
البنيانية، ترجمة حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، بيروت،   ليفي ستروس )كمود(: االناسة -19

 .1995، 1لبنان، ط
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مداريات حزينة، ترجمة: محمد صبح، دار كنعان لمدراسات والنشر،  (:كمود) ستروس ليفي -21
  .2113، 1لبنان، طدمشق، 

العربي، بيروت، لومبار) جاك(: مدخل إلى اإلثنولوجيا، ترجمة حسن قبيسي، المركز الثقافي  -21
 .1997، 1لبنان، ط

 . 1999، 1ط دار الشروق، عمان، األردن، الدين المصري، الماجدي )خزعل( : -22
 .1998، 1عمان، األردن، ط األهمية لّنشر والتوزيع، الماجدي )خزعل( : متون سومر،  -23

ترجمة : ، العربيالفمكمور الشعبي في الوطن مرسمي )دليمة(: دراسات لسانية حول التراث و  -24 
 .1988، 1ط ، بيروت، لبنان،دار الحداثة سميم قسطون،

 .  1987 دمشق، سوريا،الحكمة، منير منصور )محمد(: الموت والمغامرة الروحية، دار  -25 
 بيروت، دار الفكر المبناني، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، نعمة )حسن( : -26 

.1994دون طبعة،   
 هجرتً كراب )أنكطُذر( : ػهى انفهكهور: ترجًح رشذي صانح، دار انكاتة انؼرتً، انقاهرج، - 19

. 1799 دوٌ طثؼح،   
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édition Bouchéne, France, Tome 2, 2003.  

2-Durkheim Emile: Les Règles de la méthode sociologique, presses 

universitaires, paris, France, édition 11, 1950. 

3-Eliade Mercea :Sacre et profane,falio essai, edition Gallimrd, New york, 
1994. 
4- Malinowski Bronislaw : Les argonautes du pacifique occidental, traduit  
par :  André et Simonne dévoyer, éditions Gallimard, New York, 1963. 
 
5- Malinowski Bronislaw: Une théorie scientifique de la culture, traduit 
par: p.Clinquart, François maspro, Paul Painlevé, paris, France, 1968. 
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6- Maisonneuve Gean: Les rituels‚ prèsse universitaires de France‚ paris‚ 
1er édition‚ 1988. 
 
7- Thomas Luis Vincent : Rites de mort pour la paix des vivants ,Dupli-
print ,France,2007. 
 
8- Van Gennep Arnold: Rite de passage, picard , paris , France, 2011 . 
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