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 جٛسط و١شٌظ: ثمٍُ

  -:المناسبت التً يقال فيها

  ( برمهات 71& تىت  71الً  71)عٍدي الصلٍب 

 والساعة األولى مه ٌىم خمٍس العهد 

 الساعة السادسة والتاسعة مه ٌىم الجمعة العظٍمة 

 -: المقام المىسيقً

وهى مه فصائل مقام  األساسً هى مقام الحسٍنً ، اٌّمبَ

البٍاتى أال أن اللحه ممتلئ بالتحىالت المقامٍة العجٍبة 
 .والجمٍلة

 -:كلماث اللحن

 ٘زا اٌزٜ أطؼذ رارٗ،

 رث١ذخ ِمجٌٛخ،

 .ػٍٝ اٌظ١ٍت، ػٓ خالص جٕغٕب

 فبشزّٗ أثٖٛ اٌظبٌخ،

 .ٚلذ اٌّغبء ػٍٝ اٌجٍجضخ

 



 -:شرح اللحن

 :٠ّىٓ رمغ١ُ اٌٍذٓ اٌٝ رغؼخ أجضاء سئ١غ١خ

 :البدايت السصيىت الزخسفيت .1

اٌٍذٓ ثبٌشغُ أٔٗ ٠مبي فٟ ٠َٛ اٌجّؼخ اٌؼظ١ّخ ٚاٌزٟ رغّٝ اٌجّؼخ اٌذض٠ٕخ، ئال 

أٔٗ ١ٌظ دض٠ٕب ثبٌّشح، فٙٛ ٚئْ وبْ ٚلٛسا فٟ ِطٍؼٗ سط١ٕب فٟ ثذا٠زٗ ئال أٔٗ 

٠ذًّ ث١ٓ صٕب٠بٖ صخبسفًب ٚد١ٍبربً رؼجش ػٓ اٌجٙجخ، وّب أٔٗ ١ٌظ ثط١ئب، ثً ٔش١طب 
 .ػٛ اٌٟ اٌجٙجخ١ٌذ

ٚ٘زا ؽج١ؼ١ب ، فٙٛ ٌذٓ اٌظ١ٍت اٌزٞ ٠مبي فٟ ػ١ذٞ اٌظ١ٍت ، ٚػ١ذٞ اٌظ١ٍت 
 .٠ؼبِال ِؼبٍِخ ا٤ػ١بد اٌغ١ذ٠خ، ف١ظٍٝ ف١ّٙب ثبٌطمظ اٌشؼب١ٕٔٝ ٚاٌفشا٠ذٝ

فخشجخ اٌظ١ٍت ثبٌشغُ ِٓ أٔٙب رالِغذ ِغ جغذ اٌّغ١خ اٌّزأٌُ ،ٚرخؼجذ ثذِٗ 

برٗ، ٚثبٌشغُ ِٓ أٔٗ ٌُ ٠ُشثؾ ػ١ٍٙب ثً ُعّش اٌزوٟ اٌىش٠ُ إٌّغىت ِٓ وً جشاد

ف١ٙب ، ٚثبٌشغُ ِٓ أٔٙب اعزّؼذ ػٓ لشة ٌىً أٔبد اٌّخٍض، ئال أٔٙب فٟ اٌّمبثً 
 .أعؼذد وً اٌجشش٠خ ئر وبٔذ اٌغجت فٝ خالطٙب ٚٔجبرٙب ِٓ اٌّٛد ا٤ثذٞ

 أال رغزذك ٘زٖ اٌخشجخ اٌّمذعخ أْ ٔؼ١ذ ٌٙب؟ ٚأْ ٔفشح ثٙب، ٚأْ ٔظ١غ ٌٙب ٌذٕب

خبطب، ٚأْ ٠ذٜٛ ٘زا اٌٍذٓ ثؼغ اٌضخبسف ٚاٌذ١ٍبد اٌزٟ رؼجش ػٓ عؼبدرٕب 

 ثٙب؟

ئْ ِطٍغ اٌٍذٓ ٠زغُ ثبٌٛلبس ٚاٌفخبِخ ٚاٌمٛح ٚ٘زا ؽج١ؼٟ، الْ اٌظ١ٍت ٘ٛ 

اٌٛع١ٍخ اٌٛد١ذح اٌزٟ رجؼً اإلٔغبْ ٠ّٛد ٚالفب ػٍٝ سج١ٍٗ، أٞ ٠ّٛد ٚ٘ٛ 
 .فبٌّغ١خ ٌُ ٠مغ ١ِزب ٌىٕٗ ِبد لبئّب.لبئّب



 

 (6: 5سؤ" )خشٚف لبئُ وأٔٗ ِزثٛح " 

 (66:6ِش" )لذ لبَ ..أٔزٓ رطٍجٓ ٠غٛع إٌبطشٜ اٌّظٍٛة" 

 ٚ٘ٝ أ٠ؼب سِضا ٌٍمٛح 

 (68: 6و6ٛ")وٍّخ اٌظ١ٍت ػٕذ اٌٙبٌى١ٓ جٙبٌخ ٚأِب ػٕذٔب ٔذٓ اٌّخٍظ١ٓ فٟٙ لٛح هللا"

 ٚ٘ٝ ِذػبح ٌالفزخبس 

 (6:6غً " )دبشب ٌٝ أْ أفزخش ئال ثظ١ٍت سثٕب ٠غٛع اٌّغ١خ"

 :الجملت الحالمت المتكسزة ثالث مساث .2

 "٘ىزا أدت هللا اٌؼبٌُ دزٝ ثزي ئثٕٗ اٌٛد١ذ ػٍٝ اٌظ١ٍت"

اٌظ١ٍت ٘ٛ ػالِخ اٌذت ٌٍجشش٠خ وٍٙب، ٌزا فبٌٍذٓ رزىشس ثٗ جٍّخ دبٌّخ ِفؼّخ 
 .ثبٌذت رزىشس صالس ِشاد ٌٍزأو١ذ ػٍٝ أْ اٌظ١ٍت ٘ٛ ػالِخ دت ال ٔٙبئٝ

 وّب أٔٗ سِضا ٌٍذ١بٖ 

 (2::2غً") ِغ اٌّغ١خ طٍجذ فأد١ب"

 وّب أٔٗ سِضا ٌٍّظبٌذخ ٚاٌغالَ

 6::2وٛ " فمذ طٕغ اٌّغ١خ ٘زا اٌظٍخ ثذَ ط١ٍجٗ"

ٚ٘زٖ اٌجٍّخ اٌذبٌّخ اٌّزىشسح رٕزٟٙ وً ِشح ثّجّٛػخ ِٓ اٌغالٌُ اٌّٛع١م١خ اٌّززب١ٌخ 

ذٓ، االٔخفبع، اٌزٟ رظً ئٌٝ أوضش إٌغّبد أخفبػب فٟ ِٕطمخ اٌمشاساد ِٓ اٌٍ

ٚوأْ اٌى١ٕغخ رش٠ذ أْ رإوذ أٔٗ ِٓ أجً اٌذت اإلٌٟٙ ٔضي ئٌٝ رٛاػؼٕب، صُ ٔضي 
 .أ٠ؼب ئٌٝ اٌجذ١ُ ِٓ لجً اٌظ١ٍت



 

 :لمست الحزن العابسة .3

٘زا اٌٍذٓ اٌىج١ش اٌزٞ ٠مبي فٟ ٠َٛ اٌجّؼخ اٌؼظ١ّخ، خال ِٓ أ٠خ جًّ دض٠ٕخ، ئال ِٓ 

دزٝ ال ٠ىْٛ اٌذضْ  -ٍُ وج١شجٍّخ ٚادذح طغ١شح، ثٙب رذٛي ِٛع١مٝ ػبثش ئٌٝ ع

ٚرٌه ٌّجشد أْ ٠َُؼجش اٌٍذٓ ػٓ ا٤ٌُ اٌزٞ ٠زٚلٗ ِٓ ٠جزي ٔفغٗ ِٓ أجً دجٗ  -داِغب
 .٣ٌخش٠ٓ

 :التعبيس عه الربيحت بالخفض .4

 "ثيسيا" اٌزٞ ٠مبي ثؼذ طالح اٌظٍخ ػٓ اٌزث١ذخ " ١٘زٕٝ ٟٔ ثشعف١ب"ػجش ٌذٓ 

١ٌؼجش ػٓ اٌزث١ذخ ثطش٠مخ " ئ٠ٕف فبٜ ئد آف" ٚجبء ٌذٓ . ثٕغّبد دبدح ِزظبػذح
 .ػىغ١خ ،أٜ ثٕغّبد غ١ٍظخ ِٕخفؼخ

. رشفغ ِٓ ػٍٝ ِزثخ اٌمٍت ئٌٝ ا٢ة اٌغّبٜٚ" رث١ذخ رغج١خ"وبٔذ " ١٘زٕٝ"فزث١ذخ 

لذِٙب ا٢ة اٌغّبٜٚ ئٌٝ وً اٌجشش ػٍٝ " رث١ذخ ثزي"فٙٝ " فبٜ ئ٠طبف"أِب رث١ذخ 

 . ئٌٝ ا٤سع رذذ ١ٔش اٌظ١ٍت ا٤سع، رث١ذخ دٍّذ صِمً خط١خ اٌؼبٌُ وٍٗ، فغمطذ

 :التعبيس عه قبىل الربيحت .5

ٚثؼذ أْ عمؾ اٌذًّ اٌٛد٠غ اٌّغبق ئٌٝ اٌزثخ ػٍٝ ا٤سع رذذ ١ٔش اٌظ١ٍت، 

ب٘ب ِمجٌٛخ، ٔجذٖ ٠أخز شىال ِٚؼٕ" ئعش١ت"ٌزٌه فبٌٍذٓ ػٕذ وٍّخ . عّشٖٚ ثبٌّغب١ِش

آخشا، فزظجخ ٔغّبد وبٌطٍمبد ِذذدح ٚٔبفزح، ٚوأٔٙب أطٛاد اٌّطبسق ٚ٘ٝ رذق 

اٌّغب١ِش فٟ ٠ذ٠ٗ ٚسج١ٍٗ اٌّمذعز١ٓ، ٚوأْ اٌى١ٕغخ رش٠ذ أْ رؼٍٓ أٔٗ ال ثذ ٌٍزث١ذخ 

اٌغش٠جخ " عٝ ث١ىبس"ٚٚػغ اٌٍذٓ ٔغّخ . ٌىٟ رىْٛ ِمجٌٛخ ، أْ رغّش ػٍٝ اٌظ١ٍت

بَ فٝ ٘زا اٌجضء ٌىٟ رغبػذ فٝ رظ٠ٛش دلبد اٌّغب١ِش ٚ٘ٝ رخزشق جغذ ػٓ اٌّم

 . اٌّخٍض

 :التمهيد لكلمت الصليب .6

 اٌظ١ٍتِّب ال شه ف١ٗ أْ اٌٍذٓ ثبٌىبًِ ٘ٛ ٌٍظ١ٍت، ٌىٓ ػٕذ الزشاة إٌطك ثىٍّخ 

وبْ ٌٍذٓ أْ ٠ّٙذ ٌٙب ثأعٍٛة ِخزٍف، فٟٙ وٍّخ ػٕذ إٌطك ثٙب رشرؼذ اٌش١بؽ١ٓ، 



٠جذا ثزذٛي " ػٍٝ اٌظ١ٍت"ِٚؼٕب٘ب " ١٘ج١ٓ ثٝ اعزبفشٚط"ذٓ ػٕذ وٍّخ ٌزٌه فبٌٍ

٤ٚي ِشح فٝ " دٚ ٔظف د١٠ض"ٚرظٙش ٔغّخ " ال"اٌّمبَ ٚدسجخ االعزمشاس رىْٛ 

، اٌزٝ "١٘ج١ٓ"اٌٍذٓ، ٌزشىً رأص١شا غش٠جب ٌىٓ ج١ّال، ِغ أخفبع ِفبجئ ػٕذ وٍّخ 

ت ػٓ ػّذ، صُ فٟ ِٕزظف وٍّخ ثأعٍٛة ا١ٍ١ٌّغّب رّزذ ١ٌزأخش إٌطك ثىٍّخ اٌظ١ٍ

ٔغّخ " دٚ ٔظف د١٠ض" ١٘ج١ٓ ٠ذذس رذٛي ِٛع١مٝ آخش، فزظٙش اٌٝ جٛاس ٔغّخ اي

ٚرزالدُ إٌغّبد اٌغش٠جخ فٝ عالٌُ ِٕخفؼخ " عٝ ٔظف د١٠ض" أوضش غشاثخ ٘ٝ

ٌٚزؼجش اٌغالٌُ إٌّخفؼخ ػٓ اٌفزشح اٌزٟ ٠زُ رج١ٙض " اعزبفشٚط"ٌزّٙذ ٌٍٕطك ثىٍّخ 

 .سع ر١ّٙذا ٌشفؼٗ ػٍٝ اٌجٍجضخاٌظ١ٍت ػٍٝ ا٤

 :التعبيس عه كلمت الصليب وفسها .7

ِب ٘زٖ اٌجٍّخ اٌؼج١جخ اٌزٟ رظشر فٟ رمطغ، ئٔٙب رظٛس اٌظ١ٍت ٚ٘ٛ ٠ُشفغ ثؼذ أْ 

ػٍمٛا ػ١ٍٗ اٌّخٍض ٌزٕظشٖ وً ػ١ٓ، فبٌٍذٓ ٠شرفغ ٠ٚذزذ ٠ٚزمطغ، ٚوأٔٗ ٠ظٛس 

 طشار اٌغ١ذ اٌّغ١خ ػٍٝ اٌظ١ٍت ٚ٘ٛ ٠مٛي ربسح 

 66:27ِذ " ٍٝ ئ٠ٍٝ ٌّب شجمزٕٝأ٠"

 "لذ أوًّ: " ٚربسح أخشٜ ػٕذِب طشر ئٌٝ ا٢ة ٚلبي

 "طشر ثظٛد ػظ١ُ ٚأعٍُ اٌشٚح"ٚأخشٜ ػٕذِب 

اٌغش٠جخ أ٠ؼب أػطذ ٌٛٔب ٚؽؼّب ٌىٍّخ " فب ٔظف د١٠ض"ٚظٙٛس ٔغّخ اٌـ 
 . ِخزٍفب ػٓ اٌٍذٓ ثأوٍّٗ، ٌزخض اٌخشجخ اٌّمذعخ ثٕغّخ خبطخ" اٌظ١ٍت"

 :عه خالص جىسىا التعبيس .8

فجبءد ثغشػخ ِؼزذٌخ فجذد أثطئ ػٓ ِب " خب ئة أٚجبٜ ئِجٕج١ٕٛط"أِب اٌجٍّخ 
 :لجٍٙب، ٌزؼجش ػٓ ِٛد اٌغ١ذ اٌّغ١خ ػٕذِب لبي

 "يا أبتاه فً يديك أستىدع روحً" 

اٌىبٍِخ  ثاسادرٗأٔٗ اٌزغ١ٍُ اٌىبًِ ٌٍٕفظ، اٌشادخ ٚاالؽّئٕبْ ئر أعٍُ رارٗ ٚأطؼذ رارٗ 
 .ػٍٝ اٌظ١ٍت



 .ٚسثّب جبءد ٘ىزا ٌزؼجش ػٓ اٌظٍّخ اٌزٟ وبٔذ ػٍٝ ا٤سع وٍٙب

 :ذزوة اللحه ووهايته .9

اٌزٟ ١ِضد  اٌّؼزذٌخعشػزٗ فجأح ثؼذ اٌغشػخ  رضداد٠ٕٚزٙٝ اٌٍذٓ ٔٙب٠خ ل٠ٛخ د١ش 

ئٔٗ اٌٙذف ٚلذ رذمك ئٔٗ اٌخالص لذ رُ، ٚاشزّٗ ذروة اللحن، ثبٌجٍّخ اٌغبثمخ، ئٔٙب 
 .بء ػٍٝ اٌجٍجضخأثٖٛ اٌظبٌخ ٚلذ اٌّغ

ٌمذ ئٔشك دجبة ا١ٌٙىً ِٓ ٚعطٗ ِٓ فٛق ئٌٝ أعفً اٌزٞ وبْ ٠فظً اٌمذط ػٓ 
 .لذط ا٤لذاط، ١ٌظٙش ِب وبْ ِخف١ب ٚسائٗ

ٚا٤سع رضٌضٌذ ٌزجزٍغ ا٤ششاس لغبح اٌمٍٛة، ٚاٌظخٛس رشممذ ٌىٟ رٕطك ثّجذ 

جغبد ، ٚاٌمجٛس رفزذذ ٚلبَ وض١ش ِٓ أ"ئْ عىذ ٘إالء فبٌذجبسح رٕطك"اٌشة 
 .اٌمذ٠غ١ٓ

ئٔٙب رسٚح اٌٍذٓ ٚغب٠خ اٌظ١ٍت خالص جٕغٕب ثبٌزث١ذخ اٌزٟ لذِٙب اٌّغ١خ ثزارٗ، 
 .فبشزّٙب أثٖٛ اٌظبٌخ ٚلذ اٌّغبء ػٍٝ اٌجٍجضخ

 -:تؤمل

٠بِٓ أطؼذد راره ثاسادره، ٌزمذِٙب رث١ذخ ِمجٌٛخ ػٍٝ اٌظ١ٍت، ١ٌظ أدذ فٟ ..ئٌٙٝ 

فبٜ "زٌه ئلجً رث١ذخ رغج١ذٕب ثٙزا اٌٍذٓ ٌ. اٌؼبٌُ ٠غزط١غ أْ ٠مذَ ِضً ٘زٖ اٌزث١ذخ
 .فٙٛ ٠خشط ِٓ لٍت ٠ذجه ِٚٓ شفبٖ رزٍزر ثزغج١ذه" ا٠طبف ئ٠ٕف

ئجؼً ٔغّبرٗ رزغّش فٝ لٍجٝ ٌٚذّٝ، ٚػٕذِب رٕخفغ ٔغّبرٗ أٔخفغ ِؼٙب ئٌٝ لجشن 
 .اٌّمذط ٤ِبد ِؼه وً إٌٙبس

ٍٕٟ ػٕه، ٚػٕذِب رزظبػذ رأخزٟٔ ِؼٙب اٌٝ اٌؼٍٛ ف١ٕشك داخٍٟ وً دبجض ٠فظ

٠ٚزضٌضي جغذٞ اٌخبًِ ١ٌطشد خبسجٗ وً خط١ئخ، ٠ٚزشمك لٍجٝ اٌّزذجش ١ٌٕطك 

ثّجذن وّب ٔطمذ اٌذجبسح ػٕذ ِٛره اٌّمذط، فألَٛ ِٓ سلبد اٌىغً ٤سُٔ لبئال ٌذٓ 

 اٌظ١ٍت 

 ".فاي إيطاف إينف"


