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 لمحات فنية في الخطبة الصغرى لمسيدة فاطمة الزهراء )عميها السالم(
 م.م. أمل جاسم    أ.م.د. عبد اإلله عبد الوهاب العرداوي 

 التربية األساسيةكمية جامعة الكوفة/ 
 المقدمة 

ناثا من قيود العبودية بأنواعيا، وليفتح  جاء اإلسالم بنور مشكاتو ليزيل ظالم الجاىمية الدامس، وينقذ البشرية ذكورا وا 
 –الدستور الرباني إلى  بذلك آفاقا واسعة، ومجاال رحبا لممشاركة في صنع الحياة الجديدة يستند فيو ابناء المجتمع الجديد

 وسنة نبيو الصادق األمين صمى اهلل عميو وآلو وسمم.  –القرآن الكريم 
ألصعدة، وال يغض ذلك من شأ ن المرأة ودورىا، فمقد كان لممرأة لقد كان دور الرجل ومكانتو معروفا عمى مختمف ا

دور ىام في أحداث عصر صدر اإلسالم وما تاله من عصور اتسعت فييا مشاركتيا في مختمف نواحي الحياة، ومنيا 
ل الحرب، فمو أخذنا وقعة صفين مثال، فقد كان لمنساء دور ىام في ىذه الحرب يجمن بين الصفوف، ويتقمدن حمائ

السيوف، وبأيديين أسواط منتشرة وعمى أفواىين كالم في التحميس سحر بابل، يقذفن بالخطب الحارة كالفحول منين 
  .(1)بنت الحريش البارقية، والزرقاء بنت عدي اليمدانية عكرشة بنت االطرش، وام الخير

وان  (2)دفة الحياة في مجاالتيا كافة قد كان ىناك مواقف أخرى لممرأة تدل عمى عظم مكانة المرأة ودورىا في إدارةل
فخير شاىد عمى ما نقول دور السيدة فاطمة الزىراء عمييا السالم السيما ، دليل لتبيان مكانة المرأة ودورىاإلى  كنا بحاجة

التي  ا كان من خطبتيا الفدكية )الكبرى(وم، بكر عمى الخالفة بعد وفاة أبييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسيطرة أبي
فضال عن خطبتيا الصغرى التي ألقتيا  (3)ا بوراثة أبييا في فدك من منكريووأليبت النفوس مطالبة بحقي، حركت المشاعر

وىذه ، عمى مسامع جمع من نساء المياجرين واألنصار عندما دخمن عمييا يعدنيا بعد أن مرضت المرضة التي توفيت بيا
بعضًا من تراثيا الفكري الثر،  الخطبة الكبرى، وىما تمثالنإلى  قصرىا بالقياسالخطبة تعد من أروع الخطب وابمغيا عمى 

مما يدل عمى قدرتيا ، جوانب عقائدية واجتماعية وتشريعية وسياسية وغيرىاإلى  وفييما تعرضت الزىراء)عمييا السالم(
قيمة خير األنام اإلمام عمي بن أبي طالب وع، الفكرية والعممية، وكيف ال، وىي كريمة الدوحة المحمدية صمى اهلل عميو والو

 . المحمدية ورواسي الرسالة، قواعد النبوة، وأم االبناء البررة األطيار، عميو السالم
 . (4)خطبتين كل قضايا اإلسالم الرئيسةعمييا السالم وضحت في ىاتين ال الزىراء يجعمنا نؤيد أن فاطمة، وىذا كمو

فحسبنا بيذا العمل ، كاشفين عن كنو مالمحيا الفنية التي تميزت بيا، سبر أغوارىاآممين  وقد اخترنا الخطبة الصغرى
وحسبنا اهلل ، المتواضع أن نقدمو قربانا ليذه الشخصية العظيمة عمى مر التأريخ لنموذ بو في يوم ال ينفع فيو مال وال بنون

 . ونعم الوكيل
دخمت عمييا نساء المياجرين  توفيت فييا المرضة التي، لما مرضت فاطمة سالم اهلل عمييا: وقال سويد بن غفمة

: ثم قالت، وصمت عمى أبييا، كيف أصبحت من عمتك يا بنت رسول اهلل ؟ فحمدت اهلل: فقمن ليا، واألنصار يعدنيا
والمعب ، فقبحا لفمول الحد، وسئمتيم بعد أن سبرتيم، بعد أن عجمتيم لفظتيم، قالية لرجالكن، عائفة لدنياكن: أصبحت واهلل

وفي ، أن سخط اهلل عمييم: وبئس ما قدمت ليم أنفسيم، وزلل األىواء، وختل اآلراء، وقرع الصفات وصدع القناة، بعد الجد
. الظالمين لمقوم، وعقرا وبعدا، فجدعا وشننت عمييم غاراتيا، ال جرم لقد قمدتيم ربقتيا وحممتيم أوقتيا. العذاب ىم خالدون

أال  والطبين بأمور الدنيا والدين ؟، األمين وميبط الروح، وقواعد النبوة والداللة، سي الرسالةويحيم أنى زعزعوىا عن روا
وشدة ، وقمة مباالتو حتفو، وما الذي من أبي الحسن عميو السالم ؟ نقموا واهلل منو نكير سيفو، ذلك ىو الخسران المبين

لردىم ، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، عن المحجة الاليحةتاهلل لو مالوا ، و في ذات اهلل وتنمره، ونكال وقعتو، وطأتو
، صافيا، وألوردىم منيال نميرا، وال يمل راكبو، وال يكل سائره، ال يكمم حشاشو، وحمميم عمييا ولسار بيم سيرا سجحا، إلييا
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عالنا، تطفح ضفتاه وال يترنق جانباه وألصدرىم بطانا، رويا وال يحظى ، من الدنيا بطائلولم يكن يتحمى ، ونصح ليم سرا وا 
ولو أن أىل القرى آمنوا ، الزاىد من الراغب والصادق من الكاذب، : ولبان ليم، وشبعة الكافل، غير ري الناىل، منو بنائل

والذين ظمموا من ىؤالء سيصيبيم ، ولكن كذبوا فأخذناىم بما كانوا يكسبون، واتقوا لفتحنا عمييم بركات من السماء واألرض
.. ليت ، . وان تعجب فعجب قوليم، وما عشت أراك الدىر عجبا، أال ىمم فاسمع، ما كسبوا وما ىم بمعجزينسيئات 
لبئس المولى  والى أي عماد اعتمدوا ؟ وبأية عروة تمسكوا ؟ وعمى أية ذرية أقدموا واحتنكوا، أي سناد استندوا ؟إلى  شعري

يحسبون أنيم  قوم فرغما لمعاطس الذنابى بالقوادم والعجز بالكاىل استبدلوا واهلل، وبئس لمظالمين بدال، ولبئس العشير
الحق أحق أن يتبع أم من ال ييدي إال أن إلى  ىم المفسدون ولكن ال يشعرون ويحيم افمن ييدي أال أنيم. يحسنون صنعا

، وزعافا مبيدا، ما عبيطاثم احتمبوا مالء القعب د، فنظرة ريثما تنتج، ؟ اما لعمري لقد لقحت ييدى فما لكم كيف تحكمون
وابشروا ، واطمأنوا لمفتنة جاشا، عن دنياكم نفسا ثم طيبوا، ما أسس األولون ويعرف البطالون غب، ىنالك يخسر المبطمون

، فيا حسرة لكم، وجمعكم حصيدا، يدع فيئكم زىيدا: واستبداد من الظالمين، وبيرج شامل، وسطوة معتد غاشم، بسيف صارم
قوليا عمييا السالم عمى : قال سويد بن غفمة فأعادت النساء. انمزمكموىا وانتم ليا كارىون، يت عميكموانى بكم وقد عم
لو كان أبو الحسن ذكر لنا ىذا األمر ، يا سيدة النساء: وقالوا، من المياجرين واألنصار متعذرين قوم: رجالين فجاء إلييا
وال أمر ، إليكم عني فال عذر بعد تعذير كم: فقالت عمييا السالم، غيره إلى لما عدلنا عنو، ويحكم العقد، قبل أن يبرم العيد

  . بعد تقصيركم
 المبحث األول: المغة

  فييا مسمكا خاصا تتجسد فيو مقدرتو الفنية النابعة يسمك واداة االديب االبداعية التي، المغة وسيمة التعبير في الحياة
ستثمار خصائصيا المميزة لمتعبير عن عواطفو وانفعاالتو، ولغة الخطبة وا وقو وخبرتو في اختيار االلفاظثقافتو وتذ من

–نساء المياجرين واالنصار –المتمقي الحاضر إلى  جاءت معبرة عن المقاصد التي ارادت الزىراء عمييا السالم توصيميا
التأثير في المتمقي من  قويةالتي استعممتيا فيي نقية جزلة واضحة  ويتضح ذلك من خالل االلفاظ-الناس جميعا-والغائب

ونمحظ .  عمى الرغم من المباشرة ووضوح المعاني، فييا ونالحظوالعمق الذي  فضال عن الشمولية، خالل جرسيا ورنينيا
)وما الذي نقموا من ابي ، تركيزىا عمى معاني الخداع والغدر التي اتضحت في قضية سمب الخالفة من زوجيا كقوليا

 . (6)(وقمة مباالتو لحتفو، موا واهلل منو نكير سيفوالحسن عميو السالم نق
إلى  طمب ادراك يؤدي االستفيام وىو: ومنيا، عدة وظفتيا لتحقيق مراميا ألساليبفنمحظ استعماليا ، اما االساليب

في  رة طيبةفاالستفيام يمتمك )قد، تعيين مجيول وعمم بشيء لم يكن معموما فا لمتكمم في حالة مختمفة قبل االستفيام وبعده
وىو بذلك يثير في نفس المتمقي مشاعر مختمفة ىي )الصق بتصوير االحوال  ،(7)(ادخال المتمقي في صميم الصورة

 )ويحيم انى زعزعوىا عن رواسي: ومنو قوليا عمييا السالم (8)(النفسية من االلم والحسرة والتعجب والتوجع ونحو ىذا
وكيف انيم رضوا ، فالزىراء )ع( تتعجب من رجال اولئك النسوة، زية ىي التعجبفاالستفيام ىنا يحمل داللة مجا (الرسالة

وال يخمو خطابيا من الغمظة والزجر ، .. الخ. فيو )ع( ونسمو رواسي الرسالة، غير ابي الحسن )ع( ليكون خميفة لممسممين
تو التي تعني تحريك الشيء وقمعو من بدالل –زعزع –في الفعل  انالحظيوىذه القسوة والشدة التي  –ويحيم –بداللة لفظة 

 . وموسيقية فضال عن توالي حرفي الزاي والعين ي الفعل وما يبعثو جرسيا من ايحاءات داللية، جذوره
، وبأية عروة تمسكوا، والى أي عماد اعتمدوا، أي سناد استندواإلى  ليت شعري)متعجبة اكثر فأكثر فتقول  ثم تستفيم

، سندىم الذي استندوا اليو فمرة تتعجب، واالحوال النفسية تتوالى فييا فالمعاني والصور( تكمواذرية اقدموا واح وعمى اية
الذرية الذين اقدموا واستولوا عمى  من  واخيرا، وثالثة من العروة التي تمسكوا بيا، وتارة اخرى من العماد الذي اعتمدوا عميو

وبداللة –أي –االستفيام بصيغة  ويبدوا ان تكرار، ولبئس النصير، وهولبئس المولى الذي اتخذ، فعموا ما ال ساءأ، الخالفة
 . دالليو  تمك المعاني بما يضيفو من زخم موسيقي اليو قد ساعد في تركيز تضاف ما
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ييدي( وقد وردت مواضع اخرى  يتبع ام من ال الحق احق انإلى  )افمن ييدي ثم تستفيم متعجبة ايضا في قوليا
  .لالستفيام في الخطبة
لمعرفة ، متميفا، مترقبا، في حال من التوتر النفسي جعل المتمقي الذي يمتمك قدرة طيبة، الشرط، ومن االساليب

الصورة المرسومة في ذىن االديب حتى اذا جاء الجواب قدر ليذه الصورة ان تكتمل فحققت بذلك التوازن النفسي المطموب 
 . لممتمقي

الشرط  وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردىم الييا( ففعل، ن المحجة الاليحةع ماتوا وتاهلل لو) قوليا ومن الشرط
وامتنعوا عن قبول الحقيقة لردىم الييا ، فأن مالوا عن جادة الطريق، متحقق في الواقع قوال وفعال، وجوابو غير ممتنع الوقوع

عنده بمنزلة ىارون من   عميو والو وىوصمى اهلل فيو وصي النبي، بما امتمكو من صفات تؤىمو لمقيام بمختمف االدوار
 . -تاهلل–يخفى تأكيد كل الكالم بالقسم  وال، موسى

عن حاجة لالستماع  ينبئالذي  (ىمم فاستمع اال: )دالالت متعددة كما في قوليا يمتمكو من بما، االمر ومن االساليب
 . داللة مجازية ىي االستفيامإلى  من داللتو الحقيقيةىنا  باألمروىي عمييا السالم قد خرجت ، سيقال مع الفيم واالدراك لما
في  المواضع االخرى وغيرىا من، ارادت ىنا ان تتوعدىم بيوم مثل ىذا اليوم ()وابشروا بسيف صارم ومن االمر قوليا

 . الخطبة
فمم يكن االمام (ل)لم يكن يتحمى من الغنى بطائ: في قوليا عمييا السالم (النفي فمثال استعماليا )لم، ومن االساليب
( مؤكدا في الحال وىذا المعنى )التحمي، و)لم(افادت توكيد نفي الفعل، ممن يروم الغنىأو  غنيا عمي عميو السالم

والماضي حاصل ومقطوع بو ، الماضيإلى  عمى قمب معنى الفعل المضارع من خالل داللة )لم( والماضي )المضارع(
 . وانما االزمان كميا متحققة فييا، فميس ىناك زمن واحد، ضة مع تحديد الزمنالفعل متعار  وداللة، فضال عن المستقبل

عمى االمر الرباني نراه في استعمال )ال( في   وتفرده بناء، واالستمرار في حدث الفعل، الزمني الواحد وىذا البعد
 . من مواضع اخرى من الخطبة  وغيرىا (يكمم خشاشة )ال: وقوليا(، يحظى من الدنيا بنائل  )ال: قوليا عمييا السالم

إلى  يحتاج عند المتمقي بأن الخبر مؤكدا وال و ذلك لتعميق االحساس، الذي من طرقو القسم، التوكيد، ومن االساليب
: كما في قوليا )ع( ()التاء، أو لدنياكن(  عائفة واو( كما في قوليا )ع( )اصبحت واهلل)ـجدال ونقاش سواء اكان القسم ب

اما : ))لعمرك( في قوليا )ع( كمفظةوقد تستعمل عمييا السالم بعض االلفاظ التي الفيا العرب في القسم  وا()وتاهلل مال
   وقد وردت مواضع اخرى لمتوكيد(. أي سناد استندواإلى  )ليت شعري: في قوليا )ع( ()ليت شعري(، أو لعمري لقد لقحت

 . وغيرىا من الطرق في الخطبة( قد)
 يقا المبحث الثاني: اال

إلى  التأثيرو  ومن دونو يخرج النص من حيز الجمال، يعد االيقاع من العناصر اليامة في البنية شعرية كانت ام نثرية
اذ نرى وسائل اداء ايقاعية اثرت في البنية الداخمية ، اليقاع حضورا واضحا في الخطبةوقد سجل ا ،(1)حيز التوصيل فقط

القرآن الكريم في عدة مواضع مما  ةآي فمثال نمحظ كثرة االستفادة من، كثافة دالليةلمخطبة بما توحيو من تنغيم موسيقي و 
)سورة ()اال ىو الخسران المبين: السالم مثال كقوليا عميو، يضفي عمى النص روحانية عميقة ووقع داللي وتوقيع موسيقي

انمزمكموىا وانتم ليا ( و)88: اآلية، ائدة)سورة الم (و)ان سخط اهلل عمييم وفي العذاب ىم خالدون، (15: اآلية، الزمر
 . ( وغيرىا من مواضع اخرى من الخطبة28: آليةا، )سورة ىود (كارىون

وانما يحمل تنغيما موسيقيا وكثافة ، معنفاأو  مجحفا لكنو لم يكن، ورد بكثرة في الخطبة الذي، السجع، ونجد ايضا
وغيرىا في مواضع  (وزلل االىواء، اآلراء)وختل ، وقوليا عمييا السالم، (وصدع القناة، )وقرع الصفاة: كقوليا عمييا، داللية
 . كثيرة
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وىو فن بديعي لو ابداعو الخاص الذي يتميز بو ويتضح ذلك االبداع في انو يجمع بين المعاني ، ومنيا الطباق
ىو حسن  فيتبين ما، و ووجدانوفيخمق بذلك صورا نفسية وذىنية متعاكسة يتمقفيا المتمقي ليوازن بينيا في عقم، المتضادة

النفس االنسانية لتناقض المواقف التي تعبر  اذ ان ىذه المعاني المتضادة تولد ايقاعات خفية داخل، وما ىو ضده، منيا
 (والصادق من الكاذب، )الزاىد من الراغب، و قوليا عمييا السالمأ ()ونصح ليم سرا واعالنا، كقوليا عمييا السالم، عنيا

 . ن المواضعوغيرىا م
واختالفيا في ، بعضياأو  وىو اتفاق االلفاظ في الحروف كميا، المحسنات البديعية  بوصفو احد، ومنيا الجناس

فقبحا لفمول الحد، : )كقوليا، وجذب انتباه السامع بألفاظ متناسقة متجانسة، تقوية جرس االلفاظإلى  مما يؤدي. المعنى
ففي االولى  (وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، اهلل لو مالوا عن المحجة الاليحة)وت: قوليا )ع( وأ (والمعب بعد الجد

 . وقد وردت مواضع اخرى لمجناس في الخطبة (والثانية بين )المحجة والحجة (والجد الحد)جانست بين 
ة الوحيدة لجذب وذلك لكونو االداة الحسي، يخفى اىميتو من خالل ترديده في مواضع مختمفة الذي ال، ومنيا التكرار 
، التكرار بوصفو الحاحا عمى الجانب الداللي فحسبإلى  وبذلك يمكننا النظر، المضامين االنفعالية المختمفةإلى  المتمقين

فضال عن التقوية ، وتقوية الجرس، وقد استعممت الزىراء عمييا السالم التكرار لزيادة النغم، بل عمى الجانب الصوتي كذلك
)وما الذي نقموا من ابي الحسن عميو السالم نقموا : قوليا عمييا السالم، فمن تكرار الفعل، لذي يتأتى بعدهلممعنى ا والتأكيد

تكرار االداة )ال( في قوليا عمييا ( أو ... والى أي، الى أي سناد استندوا: )كقوليا عمييا السالم، تكرار شبو الجممة( أو واهلل
 . وغيرىا من الموارد التي ورد فييا التكرار في الخطبة (يمل راكبو وال هيكل سائر  وال، يكمم خشاشة )ال: السالم

 المبحث الثالث: الصورة الفنية 
، فيي ترجمة لعواطفو واحاسيسو، ووسيمة لمتعبير عما يدور في داخل االنسان، الصورة من ركائز الجمال عند االديب

 غيرىا لكي يقرب الصورةأو  اساليب البيانإلى  ويمجأ االديب ،بجوىر التجربة التي عانيا ترتبط التي لحواسو انعكاسأو 
إلى  ومن الصورة المستندة، ويجرييا في اذىانيم مثيرة ما استقر في ىذه االذىان من ذكريات وتجارب متنوعة، االخرينإلى 

)لقد قمدتيم ربقيا : ا السالمكما في قوليا عميي، الزىراء عمييا السالم الصورة االستعارية  والتي استعممتيا اساليب البيان
، ولكنيا لم تعبر بصورة مباشرة، فالزىراء )ع( ترسم لنا صورة الدنيا التي تقيد الرجال وترمي ثقميا عمييم(، وحممتيم اوقتيا

وماتوحيو ىذه ، وىي صورة البيم الواحدة التي تشد بحبل فيو عدة عرى، وسيمة اخرى اكثر تأ ثيرا وعمقاإلى  لجأ ت وانما
 . صورة المحسوسة من تأثير اعمق في نفس المتمقيال

فيي عمييا السالم ترسم لنا صورة لالما م عمي عميو السالم وغضبو  ()وتنمره في ذات اهلل: ومنيا قوليا عمييا السالم
ن اذ استوحت م، وىي عمييا السالم اعطت لمصورة ابعادا واسعة وخياال خصبا، في الدفاع عنو في حق اهلل واالستماتة

تمقاه ابدا اال متنكرا غضبانا فوازنت بين صورة النمر الغضبان وصورة  ال، البيئة صورة النمر الذي ىو ضرب من السباع
 . االمام عمي عميو السالم وغضبو في ذات اهلل

دىم فيي )ع( تصور سوء صنيع القوم باستبعا( والعجز بالكاىل، )استبدلوا واهلل الذنابى بالقوادم: ومنيا قوليا )ع(
لكنيا اعطت ، الرؤساء سفمة الناس دون فكأنيم بذ لك استبدلوا اتباع، ورضاىم بغيره، عمي عميو السالم عن الخالفة لإلمام

والعجز ، وقوادمو وىو مقاد م ريشو، لمصورة حيوية كبيرة وتأثيرا عميقا من خالل تصوير ذلك بالذنابى وىو ذنب الطائر
وشتان بين االمام عمي عميو السالم ، فشتان بينيما، يمي العنق م اعمى الظير مماوىو مؤخر الشي ء، والكاىل وىو مقد

 . وغيره ممن اختير لمخالفة
)ع( ارادت ان  فالزىراء (بعد ان عجمتم وشنأتيم بعد ان سبرتيم  لفظتيم: )قوليا عمييا السالم، ومن الصور الكنائية

التعبير غير المباشر مما اعطت لمصورة شدة إلى  وانما لجأت، اشرةبصورة مب لكنيا لم تعبر، تصور معرفتيا كنو الر جال
فيي عرفت الرجال ، الذي يوضع في الفم ويعض ويمضغ جيدا ثم يرمى بو فكانت صورة الشيء، وعنفا في نفس المتمقي
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ن ان يناليا نجد جية من دو  اذ ال، واحدا شأنيم في ذلك شأن الشيء الذي يوضع في ا لفم واختبرتيم وامتحنتيم واحدا
 . المضغ والعض

لكنيا لم تشأ التعبير ، فيي تصف االمام عمي عميو السالم بشدة شجاعتو (ومنيا قوليا عمييا السالم )وشدة وطأتو
فكانت صورة الوطأ وىو بالقدم الذي ، الصورة غير المباشرة التي تؤثر كثيرا في نفس المتمقيإلى  وانما لجأت، المباشر

فقد استقصي ىالكو واىانتو وقد وردت مواضع اخرى من الصور ، عمى شيء برجمو الن من يطأ، لسمي بو الغزو والقت
  . البيانية وغيرىا من الصور في الخطبة

 الخاتمة: 
المقام  وىناك جوانب اخرى كثيرة لم نشر الييا لضيق، ىذا ما وفقنا اهلل لموقوف عميو من الجوانب الفنية لمخطبة

، وسمب حق زوجيا في الخالفة، سمب حقيا في وراثة ابييا، فالمرأة ميتضمة، ة عن مشاعر صاخبةفالخطبة ناتج، والمقال
وانما نراىا تدفع ، يعني ىذا غمبة الجانب العاطفي عمى الجانب العقمي وال، عمى الرغم من احقيتو وفق كل االعتبارات
فكان واهلل ذلك الخسران ، الدنيا والدين بأموروالعالم ، فيو ميبط الروح االمين، بالحجج والبراىين التي تؤيد ىذه االحقية

 . المبين
صدق  (عميو اجرا اال المودة في القربى أسئمكمقل ال : )بسم اهلل الرحمن الرحيم واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين

  23الشورى /اآلية  اهلل العمي العظيم سورة
 الهوامش
  457ص ، الخطابة في صدر االسالم: ينظر-1
  159م ن،ص : ينظر -2
  284- 253/ 1، ينظر االحتجاج -3
 م ن.: ينظر -4
 الخطبة : ينظر -5
 89: رثاء اإلمام الحسين في العراق في العصر الوسيط -6
   39 8  ص، الصورة الفنية معيارا نقديا -7
 59ص ، في لغة الشعر -8
 الخطبة.: ينظر -9

 م ن.: ينظر -18
 م ن.: ينظر -11
 م ن.: ينظر -12
 م ن.: ينظر -13
 م ن.: ينظر -14
 م ن.: ينظر -15
 م ن.: ينظر -16
 م ن.: ينظر -17
 م ن.: ينظر -18
 م ن.: ينظر -19
 م ن.: ينظر -28
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 .19نوافذ الوجدان الثالث، : ينظر-21
 الخطبة.: ينظر-22
 م ن.: ينظر-23
 م ن.: ينظر -24
 م ن.: ينظر -25
 م ن.: ينظر -26
 م ن.: ينظر -27
 م ن.: ينظر -28
 م ن.: ينظر -29
 م ن.: ينظر -38
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