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فػي يػراهمحـ  تقـك هػذ  اددراةػع ى ػت تتاػم ادي ػلتي ادتػي تتلكدحػل اد ػ لاع 
 أة كامع.كيل تشتيؿ ى مه يف أةرار االغمع كخ لئص   د تاي

ت اددراةع كؿ ي تت يف ادي لتي كذدؾ في جيمم اديراهي ادتػي  كقد اةت رضى
 يػػػل كذدػػػؾ اامػػػلف  ػػػ ت تةػػػاتحل د  ػػػ لاع يػػػم دراةػػػتحل دراةػػػع االغمػػػع تقدمػػػع 

 فقػد   يػرارة كت ػكمر امػلف فػي تآزرت االغمع كخ لئص أدكاف يف اه ايتلزت
الد ػ لاع. كقػد ت ػددت ادي ػلتي فػي يػراهمحـ    ٌػت ادتػي ادي ػماع ت ؾ كىظـ

كجلءت يكجزة  يتأهرة اأة كب ادقرآف ادكرمـ  كاض ع ادي لتي  ككلتت ىتل ر 
ادطام ع يككتلن رئمةلن في رةـ  كرتحل  كقٌ ت فمحػل اسةػلدمب اشتشػلئمع كيجػيء 
ادخاػػر يؤكػػدان  فيشػػلىرهـ ي تحاػػع ك ػػزتحـ كاضػػم  كختيػػت ي ظيحػػل الدػػدىلء دػػه 

   القملن.دمظؿ ذكر 

 .  ادتايادي لتي  اديتداكدع  يراهي  اد  لاع
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Abstract: This study is based on tracking the meanings of 

the companions - may Allah be pleased with them - in their 

lamentations of the Prophet - peace be upon him - and the 

rhetorical secrets and stylistic characteristics. 

The study reviewed all the meanings in all the lamentations 

that were attributed to the Sahaba with a critical rhetorical 

study، by showing the colors and characteristics of 

rhetorical synergies in a statement and depicting the 

bitterness lost - peace be upon him - and the bone of that 

calamity that befall the Sahaba. 

The meanings were numerous in their lamentations and 

came brief، influenced by the style of the Koran، clear 

meanings، and elements of nature was a major component 

in the drawing of its image، and reduced the structural 

methods and the coming of the news، stressing that their 

feelings are inflamed and sad and clear، and concluded 

most of them pray for him to remain mentioned. 

Kay words: almaeani, jumlat, marathiun, alsahhabat, 

alnabiu 
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 املقدمة
كاد ػػػالة كادةػػػالـ ى ػػػت أشػػػرؼ اد يػػػد  ادي ػػػي ادييمػػػت ادياػػػدئ ادي مػػػد      

ك ػ اه كيػػف تػػا حـ ا  ةػلف إدػػت مػػـك  ادخ ػؽ أجي ػػمف  ةػػمدتل ي يػد كى ػػت آدػػه
 اددمف. 

 كا د:
أىظـ  دث ير الدية يمف فأذهػؿ ىقػكدحـ  كزدػزؿ   تايف قد كلتت كفلة اد    

يهػؿ يػل ااي ػماع  ةػ يكفأركلتحـ  كأفقدهـ ادػكىي كادككػر كادكحػـ  ف ػـ م ػب ادي
  فكمػػػؼ اق ػػػكب يكلرقتػػػهفكػػػلدت ادجيػػػلدات تت ػػػدع يػػػف أدػػػـ   هايكتػػػ كاأ ػػػما

دػػذا اػػأير ىظػػمـ أو كهػػك اتقطػػلع ادػػك ي يػػف ادةػػيلء  ك  كاكقػػد أ ػػما !اديػػؤيتمف
فحػػـ أكؿ يػػف  كقػػد  اضػػطراالن شػػدمدان د -رضػػكاف ع ى ػػمحـ-اضػػطرب اد ػػ لاع 

فقد   فكلتكا أكؿ يف رهل  فكلتت ي ماتحـ أكجم في تككةحـ كآدـ اات ي ايكته 
فقػػد   حػػـكجح فػػي ادػػدتمل أظ يػػتف د  يػػمغػػدك اػػمف ظحػػراتمحـ هػػـ دػػـ مى  كػػلف ادتاػػي 

 ادك يػػلت كأىػػذب اأ ػػدؽ أدةػػتتحـ فلضػػتك  يشػػلىرهـ  تكجر لتفػػ   تػػكر  غػػلب
 هػػػذ  كلتػػتك  كهػػـ ادػػػذمف دػػـ مككتػػكا دمكٌكػػػركا مكيػػلن فػػي ر م ػػػه كيكتػػه  رهلئػػه  فػػي

جلء  كقد .كت  ؽ اه  ب د تاي  يف اد  لاع كٌتهم ليٌ ى يالشران  ت امران  اديراهي
رهلؤهـ يشتيالن ى ت كهمر يف ادي لتي ادتػي ت ػكم كهمػران يػف ادخ ػلئص ادكتمػع 

 تيمػزت ادػذم ادكتػي ادطػلام ى محػل تكأضك كقكة  جيلون  أكةاتحل يتاد كاسة كامع
 "حنبف لميبا  " المعاني  المدااللاف  ا  ميااا  ال اكدذا كلف هذا ادا ث  . اه

  .دراةع االغمع تقدمع
كقػػد اىتيػػدت فػػي هػػذا ادا ػػث ى ػػت اديراهػػي ادتػػي  ػػ ت تةػػاتحل د  ػػ لاع     

ا تػكاف: ااديراهػي ادتاكمػع فػي  دكف اد  لاملت دكهرتحل  كذدػؾ يػف خػالؿ دراةػع
ف ادػذم م ػاك إدمػه أش لر اد  لاع(   مث امَّف ادال ث ادغلمع يتحػل فمقػكؿ: " كا 

 ػؿه كزمػلدةه كخطػأ ادا ث ادتكهمؽ؛ ستػه قػد كقػم فػي هػذ  اديراهػي خ ػط شػدمد  كت
تةػػاعو  جػػرَّ إدػػت ةػػكء  كػػـ ى ػػت ا ػػض ادشػػ راء  ككػػلف ةػػاالن يػػف أةػػالب دف ػػت 
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 ترمػد   ى ػر ادتاػكة  كاددراةػعذدػؾ اد  ػر إدػت تػكهمف ادشػ ر ادػذم أيتشػد فػي
 (ُاه." ك   ذدؾ يف ادتاكمع أش لر اديراهي تتقمع الدتكهمؽ

 ادقلئـ ادتلرمخي اديتحج تكهمقحل في يتتحجلن   قلـ اتخرمجحل يف يظلٌتحلقد ك      
َـّ اد كـ ى محل. ادتتام ى ت  شػ ر قمػؿ كػؿ الديرهمػع كق ػدت كاوةتقراء  كيف ه
  .ادتاي  دكفلة  زتلن 

 يال ث  كخلتيع.  عتةكقد اتتظـ ادا ث في يقديع  كتيحمد  ك 
 كاديتحج ادذم تةمر ى مه اددراةع.   : فكمحل أهيمته  كخطتهالمقامفأيل 

 .: فمشتيؿ ى ت ادت رمؼ الديراهي كاد  لايالدمهيا
 . يكتهد كادةيلء اسرض اكلءالمبحث األلل: 
 .كاسكود كاسيكاؿ الستكس فداؤ المبحث الاني : 
 تيتي اديكت قا ه.المبحث الانلث: 
 .يكته ا د ادشيلتع كادككلر اديتلفقمف إظحلرالمبحث اليابع: 

 أ ػػد ى ػػت اداكػػلء اةػػت قلؽ كىػػدـ ى مػػه اد ػػ لاع اكػػلءالمبحااث الماانم : 
 .ا د 

 .اد  لاع ى ت يكته فجم ع أهرالمبحث السنا : 
فكمحػػل أهػػـ تتػػلئج ادا ػػث  هػػـ أىقاتحػػل اكحػػرس د يراجػػم كآخػػر  المندمااف:كأيػػل 

 ديكضكىلت ادا ث.
كقػػد اتا ػػت فػػي هػػذا ادا ػػث اديػػتحج ادت  م ػػي  فقيػػت اجيػػم اسامػػلت ادتػػي 

هػػـ   ت ػػدهت ىػػف ي تػػت ي ػػمف يػػف ادي ػػلتي ادتػػي تتلكدتحػػل اد ػػ لاع فػػي يػػراهمحـ
كامػػػلف يػػػل ايتػػػلزت اػػػه يػػػف أدػػػكاف  -يػػػل أيكػػػف –كتقػػػدهل ااملتحػػػل كت  م حػػػل  قيػػػت

فػػي امػػلف كت ػػكمر يػػرارة ادكقػػد كىظػػـ ت ػػؾ ادي ػػماع كخ ػػلئص االغمػػع تػػآزرت 
 ادتي  ٌ ت احـ.

                                                           

  ي يػػد شػػيس ىقػػلب  يكتاػػع اشيػػلـ اداخػػلرم ٔاديراهػػي ادتاكمػػع فػػي أشػػ لر اد ػػ لاع: - ُ
 ـ.َُِّ  ُد تشر كادتكزمم  ط
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كع كفػػي دراةػػته  كفػػي كع أةػػأؿ أف أكػػكف قػػد كفقػػت فػػي اختمػػلر اديكضػػ 
ةػػػاليع تتلئجػػػه  كيػػػل أةػػػأده أف مغكػػػر دػػػي ادػػػزوت  كمتجػػػلكز ىػػػف اد هػػػرات  كأف 

 مج ؿ هذا اد يؿ خلد لن دكجحه  كمتك تي اه  إته كدت ذدؾ كادقلدر ى مه.
 
  

 وصىلى اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 الباحث                                                                                    
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 دالتمهي
 املراثي واملعاني املتداولة

-  
-  
- 

هىػػػتامقػػػكؿ ااػػػف فػػػلرس:      ػػػٍرؼي  كىادهَّػػػلءي  ادػػػرَّاءي ( رى ػػػٍمؿه  اٍدييٍ تىػػػؿ   كىاٍد ى  ًرقَّػػػعو  ىى ىػػػت أي ى
ٍشػػػكىلؽو  هىٍمػػػتي  ميقىػػػلؿي . كىاً  فو  رى قىٍقػػػتي : ًدكيػػػالى ًيػػػفى . رى هىػػػت قىػػػٍكديحيـٍ  اٍداىػػػلبً  كى ٌمًػػػتى  رى   (ُا.ًاًشػػػٍ رو  اٍديى

ٍهملن ك  تنل مىٍرًهمًه رى فه فيالى هىت فيالى ػه في اد ةلف:" رى ٍرًهمىعن ًإذا اكل ي اىٍ ػدى يىكتػه.. فػً ف يدى ى كيى
هٍَّمتػه:  ٍرًهمىػعن كرى ٍرهىػلةن كيى ٍهمػلن كًرهىػلءن كيى هىٍمت اديٌمتى رى هًٌمه تىٍرًهمىعن. كرى هَّل ي ميرى ٍكًتًه ًقمؿى رى اىٍ دى يى

ٍمتػػه كىػػدَّد ٌمًػػتى أىمضػػلن ًإذا اكى هىػػٍكت اٍديى ٍمتػػه.. كرى ػػٍكًت كاىكى لًةػػتىهي  يىدىٍ تػػه اىٍ ػػدى اٍديى ت يى ى
ًدمًث: ًفي اٍد ى كىذىًدؾى ًإذا تظىٍيت ًفمًه ًشٍ رنا.. كى  كى

قىلدىػػٍت:  ػػدَّاًد ٍاػػًف أىٍكسو اى ىهىػػٍت ًإدىٍمػػًه ًىٍتػػدى ًفٍطػػًر  اقىػػدىًح دىػػاىفو كى ػػكؿى ا ًَّ أىٌف أيٍخػػتى شى مىػػل رىةي
ػػرًٌ  طيػػكًؿ ادتَّحىػػلرً  اى ىهٍػػتي ًإدىٍمػػؾى اًػػذىًدًؾ اد َّػػاىًف ييٍرًهمىػػعن دىػػؾى ًيػػٍف ًشػػدًَّة اٍد ى تىكىج  ػػلن دػػؾى  :أىم كى

مى" تىكىجَّ هىت دىهي ًإذا رىٌؽ كى ٍشكلقلن  ًيٍف رى  .(ِا كاً 
 
 

                                                           

ي جـ يقلممس اد غع: ارهت(  اديؤدػؼ: أ يػد اػف فػلرس اػف زكرمػل ادقزكمتػي ادػرازم  أاػك  - ُ
ادتلشػػػر: دار ادككػػػر    هػػػػ(  ادي قػػػؽ: ىاػػػد ادةػػالـ ي يػػػد هػػػلركفّٓٗاد ةػػمف ااديتػػػكفت: 

 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ
  دةلف اد رب: ارهت(  واف يتظكر  تم/ ىاد ع ى ت ادكامػر  ي يػد أ يػد  ةػب ع - ِ

ط. دار ادي ػػلرؼ الدقػػلهرة. كاد ػػدمث ركا  اد ػػلكـ فػػي اديةػػتدرؾ     هلشػػـ ي يػػد ادشػػلذدي
 (.ُٕٗٓ  رقـ: اَُْ/ْكتلب اسط يع:
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كفػػػي أةػػػلس اداالغػػػع: " رهمػػػت اديمػػػت الدشػػػ ر  كق ػػػت فمػػػه يرهمػػػع كيراهػػػي.     
 (ُاكادتلئ ع تترهت اديمت: تتر ـ ى مه كتتداه." 

اػػداء ي لةػػته كادتكجػػم كاششػػكلؽد افلديػػلدة تػػدكر  ػػكؿ اكػػلء اديمػػت كت ػػد       كا 
يظلهر اد زف ى مه كمأتي اداكلء فػي يقػديتحل  كرهػلء اديمػت كاداكػلء ى مػه قػدمـ 

.. كهػػك اديػػكت فكػػؿ  ػػٌي مجػػد أيليػػه هػػذا ادي ػػمر ادي تػػكـ  قػػدـ اداشػػرمع ك حػػل
 .كى مه فلديراد الديرهمع كؿ ش ر قمؿ  زتلن كتكج لن دكفلة ادتاي 

اخت ػػؼ فػػي ت رمػػؼ اد ػػ لاي ى ػػت أقػػكاؿ؛ وخػػتالؼ غػػرض كػػؿ  ػػل ب قػػكؿ 
 يف ادت رمؼ كذدؾ ىتد اس كدممف كادي دهمف كغمرهـ:

أك رآ  يػػف اديةػػ يمف ا مػػث ميمػػز يػػل  يػػف  ػػ ب ادتاػػي اد ػػ لاي فقمػػؿ:    
رآ   كيلت ى ت ذدؾ. كيتحـ يف الدغ فكلف و م د في اد  لاع إو يف  ػ اه 

  ةػتع ف ػلىدان  كو م د في اد ػ لاع إو يػف أقػلـ يػم ادتاػياد  اع اد رفمع. 
. كيتحـ يف اشترط في ذدؾ أف مككف  ػمف اجتيلىػه أك غزا ي ه غزكة ف لىدان 

 (ِاالدغلن  كيتحـ يف دـ مشترط. اه

                                                           

أةلس اداالغع: ارهػت(  ساػي ادقلةػـ ي يػكد اػف ىيػرك اػف أ يػد  ادزيخشػرم جػلر ع  - ُ
داتػػلف   – هػػػ( ت/ ي يػػد الةػػؿ ىمػػكف ادةػػكد  دار ادكتػػب اد  يمػػع  امػػركتّٖٓااديتػػكفت: 

 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗ  ُط
كيػل ا ػػدهل. ساػي ادكضػؿ أ يػػد اػف ى ػي اػػف  ٖ/ُمتظػر اش ػلاع فػي تيممػػز اد ػ لاع: - ِ

هػػػ(  ت: ىػلدؿ أ يػد ىاػد اديكجػػكد ِٖٓي يػد اػف أ يػد اػػف  جػر اد ةػقالتي ااديتػكفت: 
 هػ. ُُْٓ - ُامركت  ط –كى ت ي يد ي كض  ادتلشر: دار ادكتب اد  يمع 

. اديؤدؼ: أ يد اف ي يد اف أات اكر اف ىاد ّٗٔ/ِ دتمع الديتم ادي يدمع:كاديكاهب اد
هػػػػػ(  ِّٗادي ػػػػؾ ادقةػػػػطالتي ادقتماػػػػي ادي ػػػػرم  أاػػػػك اد اػػػػلس  شػػػػحلب ادػػػػدمف ااديتػػػػكفت: 

 ي ر. -ادتلشر: اديكتاع ادتكفمقمع  ادقلهرة
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اه  كيػلت ى ػت اشةػالـ  فمػدخؿ فػميف  يؤيتلن  فلد  لاي يف دقي ادتاٌي     
كيػف ركل ىتػه أك دػـ مػرك  كيػف غػزا  يف طلدت يجلدةته دػه أك ق ػرت يدقمه 

 ي ه أك دـ مغز  كيف رآ  رؤمع كدك دـ مجلدةه  كيف دـ مر  د لرض كلد يت.
همف كأهػػػؿ ادتػػػلرما يػػػف ذكػػػر أف اد ػػػ لاي هػػػك يػػػف أدرؾ زيػػػف      كيػػػف ادي ػػػدًٌ
ف دػـ مػر . فػأرادكا اػذدؾ إهاػلت هػذا ادشػرؼ ديػف أةػ ـ فػي  ادتايًٌ  كهػك يةػ ـ كا 

تػػه  كرايػػل كلتاػػه ادتاػػي أك دىػػل دػػه أك  ػػٌ ت ى مػػه أك أقػػرأ   مػػلة ادتاػػي كاتاػػم دم
كدكػػف  ادةػػالـ  أك أيػػر  اػػأير فأجلاػػه إدمػػه  كرايػػل أىػػٌد ا ضػػحـ را  تػػه د قلئػػه 

فحػذا كغمػر   ةاقه اديكت إدمه ف زف ى مه كرهل  ك اد ع اػف ةػ يع ادحيػذاتي 
ةػػمر مػػدخؿ فػػي اد ػػ لاع كدػػك يػػف قامػػؿ اد يػػـك فػػي او ػػطالح  كى ػػت ذدػػؾ ت

اددراةػػع فػػي ت رمػػؼ اد ػػ لاي؛ سف غلمتحػػل دمةػػت دراةػػع اد ػػدمث. كى ػػت كػػؿو 
كدػـ مػرك  ق مػؿه  كذدػؾ  ف ف ىدد  ػ لاع اديراهػي ادػذمف ىلشػكا فػي ىحػد ادتاػي

 (ُايقلرتع ايف رآ  كآيف اه كيلت ى ت ذدؾ..

  كفي جيمم ادية يمف ىظمـ اسهر في اد  لاع   ادتايت ديك  كلف
فقػػػد اشػػػتد احػػػـ اسةػػػػت كاسدػػػـ ى ػػػت فراقػػػه  فقػػػػد كػػػلف أف ػػػم اد ػػػرب كأشػػػػرفحـ  

 ككػػلف أيػػتحـ كيػػأيتحـ  كايكتػػه اتقط ػػت ادةػػيلء ىػػف اسرض   كهػػلدمحـ كتػػكرهـ
كدذا اشتد  زتحـ ى مه فاكك  كرهك  في كهمر يف أشػ لرهـ  كقػد تتػلكدكا كهمػران يػف 

دهكا ىػػف اكػػلء اسرض كادةػػيلء ى ػػت فراقػػه    فت ػػادي ػػلتي فػػي رهػػلئحـ د تاػػي 
كىف فدائه الدتكس كاديلؿ كادكدد  كىف تيتي اديػكت قا ػه  تػت و مشػ ركف اػأدـ 

ت دهكا ىف اكلء اد مف ى مه كىدـ اةت قلؽ اداكلء ك فقد   فال قميع د  ملة ا د   
                                                           

  واػػػف ىاػػػد اداػػػر  ت/ى ػػػي ي يػػػػد ُْٓ/ُمتظػػػر اوةػػػتم لب فػػػي ي رفػػػع اس ػػػػ لب: - ُ
 كم  يكتاػػع تحضػػع ي ػػر  ادقػػلهرة. كاوكتكػػلء ايػػل تضػػيته يػػف يغػػلزم رةػػكؿ ع اداجػػل

  دةػػ ميلف اػػف يكةػػت اػػف ةػػلدـ اػػف  ةػػلف ادكالىػػي اد يمػػرم  أاػػك ٗٔ/ِكادهالهػػع ادخ كػػلء:
هػػػػػ.  َُِْ  ُامػػػػركت  ط –ادتلشػػػػر: دار ادكتػػػػب اد  يمػػػػع  هػػػػػ( ّْٔادرامػػػػم ااديتػػػػكفت: 

 .ِّكاديراهي ادتاكمع في أش لر اد  لاع:
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ى ت أ د ا د   كت دهكا ىف أهر ت ؾ ادكجم ػع ى ػمحـ كهػكؿ يػل كجػدك   كت ػدهكا 
ىف ادذمف ارتدكا ا د يكته كيل  ػدث ي حػـ اةػاب ردتحػـ كككػرهـ  كت ػدهكا ىػف 

  كغمػر ذدػؾ إظحلر اديتلفقمف كادكلفرمف ادشيلتع د ية يمف اةاب يكت ادتاػي 
 اداالغمع. يف ادي لتي كادتي ةمدكر هذا ادا ث  كؿ املف ةيلتحل
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 املبحث األول:
 ىهو ملاألرض و السماء  بكاء

اسرض اكػػلء  فػػي رهػػلئحـ ادتاػػي  يػػف ادي ػػلتي ادتػػي تتلكدحػػل اد ػػ لاع     
كقػد كرد هػذا ادي تػي فػي ةػا ع يكاضػم دكض ه كيتزدته ىتد راػه   ادةيلء ى مهك 

د ع ت ػػػ د ف ػػػـ تكػػػف دحػػػـ أىيػػػلؿ  ػػػل إةػػػرائمؿاتػػػي ى ػػػت كقػػػد ىػػػلب ع تقرماػػػلن  
؛ كذدػؾ ا ع فػي اسرض فتاكػي ىتػد يػكتحـ  كو ىاػدك ادةيلء فتاكي ى ػت فقػدهـ

 .ِٗ" اددخلف:َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظرِينَ اقكده: "
  (1):    مطمع ميايده اأَلْزِايّ  لَعنمي بن الطَُّفيْ لمن ذلك قلل 

 ااجَ رَ ـــــــسِ  ادِ بَ ـــلعِ لِ  انَ ي كَ اّلذِ   ى الّنورِ لَ عَ  اءُ والّسمَ  ضُ رْ اْلَ  تِ كَ بَ 
 ااجَ هَ نْـ ِــ امل فُ رِ ـــــعْ ا ال نَـ ـــــــنَّ كُ وَ    قِّ ـــــــالَ  لِ بُ  سُ َل إِ  وِ ا بِ نَ يْـ دِ ىُ  نْ مَ 
 (2) اا ََهَاجَ نَ رْ صِ ُِيِْطو فَ  لمْ فَ  ـــــــبَ ـــــــــــــــلْ ى القَ مَ رَ فَـ  وُ سَ وْ قَـ  رُ ىْ الدَّ  رَ تَـّ وَ 

أهيمع ىظيت في تكػكس اديخػلطامف فحػي يف ديط م ادق مدة ال مخكت يل ف    
أكؿ يل مقرع اآلذاف كيف خالدحل مدرككف يل ا دهل  كيػف شػأف اواتػداء إذا كػلف 

مكػػكف داىمػػعن إدػػت اوةػػتيلع ديػػل مجػػيء ا ػػد  يػػف أف  ةػػتلن اػػدم لن كي م ػػلن رشػػمقلن 
اد ػػػلطكي ادػػػذم م مشػػػه  مكػػػكف اديط ػػػم يالئيػػػلن د جػػػكٌ ادكػػػالـ  كيػػػف ادطا ػػػي أف 

ادشلىر؛ سف يل متلةػب ادرهػلء هػك ذكػر اداكػلء  كك ػؼ إقكػلر ادػدملر  كتشػتت 
 اأَلْيُض  َبَكاااا ِ فاػػػػدأ اػػػػذكر اداكػػػػلء كذدػػػػؾ فػػػػي قكدػػػػه: ا (ّااآلوؼ .. كغمػػػػر ذدػػػػؾ.

                                                           

كلف كافد قكيه كادقلئـ فمحـ في زيف ادردة م رضحـ ى ت اشةالـ  كدػه يرهمػع فػي ادتاػي  - ُ
 :ّيتحل هذ  اساملت. متظر اش لاع في تيممز اد  لاع/ّْٕ. 
ػػػػًغمره  - ِ ػػػػعو( كىًهػػػػيى ذياىػػػػلبه  ى ٍيػػػػمي اهىيىجى تىػػػػٍمًف جى ( ًاكىٍت ى ػػػػجي كتػػػػر ادػػػػدهر قكةػػػػه: شػػػػٌدهل  كااٍدحىيى

ػػلٍداى يكًض مىٍةػػقي  ًيمػػًر كىأىٍىميًتحىػػل. كادحيػػج: رذاؿ ادتػػلس. دةػػلف اد ػػرب: كى ػػكً  اٍدغىػػتىـً كىاٍد ى طي ىى ىػػت كيجي
 اكتر  هيج(.

كيل ا دهل  ساي هالؿ اد ةف اف ىاد ع اف ةحؿ اف ة مد  ّْٕمتظر اد تلىتمف:  - ّ
هػػ(  ت: ى ػي ي يػد اداجػلكم كي يػد ّٓٗاف م مت اف يحراف اد ةػكرم ااديتػكفت: ت ػك 

 =هػػػػػػػ. كىمػػػػػػلر ُُْٗامػػػػػػركت   –ضػػػػػػؿ إاػػػػػػراهمـ  ادتلشػػػػػػر: اديكتاػػػػػػع اد ت ػػػػػػرمع أاػػػػػػك ادك
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تػػػأهمر كقػػػد اةػػػت لف ادشػػػلىر اػػػلدكتكف اداملتمػػػع اق ػػػد اد( الّياااليِ  َعَمااا  لالّساااَمن ُ 
ضػػػكلء يةػػػ ع يػػػف ادجيػػػلؿ ى محػػػل  كاةػػػتجالء ادي ػػػلتي كتقرماحػػػل د فقػػػد  ةػػػليم  كا 

تاكػي  اةت لف الوةت لرة في تكضمم ت ؾ اد كرة فج ؿ دألرض كادةيلء ىمكتػلن 
 تػػت  اػػؿ ىػػـٌ   كأديػػلن دكقػػد ف ػػـ مقت ػػر اداكػػلء ى ػػمحـ  زتػػلن  ى ػػت فػػراؽ ادتاػػي 

  كفػػػي ج ػػؿ اداكػػػلء ةػػلىد  ادطاػػػلؽ امتحيػػل شػػيؿ كػػؿ يػػػف فػػي اسرض كادةػػػيلء
كفػػي  دػػألرض كادةػػيلء دودػػع ى ػػت ىظػػـ ادي ػػلب  كرف ػػع كى ػػك شػػأف ادتاػػي 

كجػػلء هػػذا دودػػع ى ػػت ت قػػؽ اداكػػلء ى مػػه   َبَكاا (ادت امػػر الديلضػػي فػػي قكدػػه: ا
ىظػػـ ي ػػلاحـ كاضػػم كظػػلهر د  مػػلف و ادخاػػر خلدمػػلن يػػف ادتككمػػد سف  ػػزتحـ ك 

كشاحه الدتكر  فحػك ادػذم أخػرجحـ يػف ظ يػلت ادشػرؾ كادضػالؿ م تلج تككمدان. 
كفػػي تشػػامحه   إدػػت تػػكر ادحدامػػع كاشةػػالـ  كهػػك ادػػذم أضػػلء ادطرمػػؽ د ةػػلدكمف

ـٍ  قىػػدٍ أهر ايػػل جػػلء فػػي ادقػػرآف ادكػػرمـ  قػػلؿ ت ػػلدت: "اػػلدتكر تػػ ػػلءىكي  تيػػكره  عً  ًيػػفى  جى
ًكتىػػلبه  اًػػمفه  كى  َكااننَ  الّااِذي). ككػػذا فػػي تشػػامحه الدةػػراج فػػي قكدػػه: ُٓ: اديلئػػدة "يي
ــا النَّــِنَ ِإنَّــا َأْرَســْلَناَك ع ت ػػلدت يخلطاػػلن تامػػه: "  مػػث قػػلؿ (ِساايَاَان ِلمِعَبااناِ  ــا َأيـََه َي
ًرا َونَِذيًرا َوَداِعًيا ِإَل اَّللَِّ بِِإْذنِِو  َشاِىًدا فحػك . ْٓ ْٔ" اس ػزاب:َوِسَراًجا ُمِنريًاَوُمَبشِّ
ػػرؾ إدػػت تػػكر ادتَّك مػػدةػػراج أ ػػالؿ إدػػػت   خػػرج ادتَّػػلس يػػف ظ يػػلت ادشًٌ كيػػف ادضَّ
  كهػي أك ػلؼ اةػتدىلهل ادشػلىر يػف كتػلب ع كيف ادظ  ـً إدػت اد ػدؿ  ادحدل

 .ت لدت يةت ضران فمحل  ٌةه اددمتي
ن اي  ُكالَ   قِّ االَحا لِ بُ   ُساَلاإِ  هِ ن ِبايَ يْ اِ هُ  نْ مَ كميكتًٌي ىته في ادامت ادهلتي اقكدػه: ا    
  فاػمف كيػػلؿ ( فقػد أرةػ ه راػه هلدمػلن ادخ ػؽ إدػت ىاػلدة اد ػؽننَااهَ يْ المِ  فُ يِ اااعْ ال يَ 

يامتلن ادطرمؽ ادقكمـ دحـ فةػلركا ى مػه كاهتػدكا ادًيٌتع يف ع ى محـ فقد أرة ه دحـ 
  ا د ضالؿ. 

                                                                                                                                       

. دي يد اف أ يد اف ي يد اف أ يد اػف إاػراهمـ طالطاػل  اد ةػتي اد  ػكم  َِْادش ر:=
هػػػػػ(  ت: ىاػػػػد اد زمػػػػز اػػػػف تل ػػػػر اديػػػػلتم  ادتلشػػػػر: يكتاػػػػع ِِّأاػػػػك اد ةػػػػف ااديتػػػػكفت: 

 ادقلهرة. –ادخلتجي 
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ـٌ احػػـ كذدػػؾ اكقػػد ادتاػػي        َلد اايَ اقكدػػه: ا ككٌتػػت ىػػف شػػدة ادخطػػب ادػػذم أدػػ
فلدػػدهر قػػد شػػٌد دتػػي د قػػت اػػه  كتلمػػع ىػػف ادشػػدة ا  (الَقْمااا َ  َ َيَماا  َقْلَسااهُ  الااا ْهيُ 

  ادتاػػيكريػػل  اةػػحـ أ ػػلب ةػػكمداء ق اػػه  كيػػل أف  قكةػػه ى مػػه اكفػػلة ادتاػػي
  قػػػٌكل ذدػػػؾ يػػػف اسيػػػع كلدق ػػػب يػػػف ادجةػػػد إذا أ ػػػمب تحػػػلكت اقمػػػع اسىضػػػلء

 (.لّديتض مؼ ادك ؿ ا
ىق ي أٌكػد شػدة كقػم ادي ػماع د دهر يجلز  (الَلدي لالّيم اكفي إةتلد     
فضػػالن ىػػف ذدػػؾ فحػػذ    كا  ػػلاتحل يػػكطف ادق ػػب دحػػـ  فأذهاػػت ىقػػكدحـ  ى ػػمحـ

طرمكلن  يف  مث ترل فمحل اس داث   خملون  ادتكس في تهمرا اسةلدمب اديجلزمع
كاسف ػػلؿ يضػػلفع إدػػت غمػػر فلى محػػل اديأدكفػػع فػػي ادكجػػكد... كهػػذا ميت تػػل اطػػرؼ 

( كدػذا  ػلركا كلدحيػلج َ مْم ُيْمِطاهكقد زاد تككمد ذدؾ ادت امر اػ ا. (ُايف ادخملؿ(
  ( كفػي تشػامححـ الدحيػلج دودػع ى ػت شػدة اخػتالطحـ كاضػطرااحـَ ِ ْيَين َهَمنَانا

ت ػكدحـ يػف  ػلؿ طماػع ( مدؿ ى ػت ينيْ  ِ كف ؿ اد مركرة ا اةاب كفلة ادتاي 
اػػػمف ظحػػػراتمحـ إدػػػت  لدػػػع ضػػػ مكع هشػػػع  يةػػػتقرة يتتظيػػػع مػػػـك أف كػػػلف ادتاػػػي

 يا هػػرة ا ػػد كفلتػػه كذدػػؾ ييػػل مظحػػر جػػزع ادشػػلىر كأديػػه اةػػاب كفػػلة ادتاػػي 
كقػم هػذ  ادكلج ػع كيئ إدػت شػدة كاةت يلؿ اادكلء( كتكرارهػل فػي ادامػت اسخمػر مػ

 تككةحـ  كتتلام آهلرهل ى محـ. ى ت
 في قكده: (ِا ةكاد اف قلرب -أمضلن –كييف تتلكؿ هذا ادي تت 

                                                           

   د/ ي يد ي يد ُْٔ ُْٓ م مع ديةلئؿ ى ـ ادي لتي: خ لئص ادتراكمب دارةع ت  - ُ
   ادتلشر/ يكتاع كهاع  ادقلهرة.ٕأاك يكةت  ط

هػك ةػػكاد اػف قػػلرب ادةدكةػي كقمػػؿ: اسزدم  ةػػكف ادالدمػع: كػػلف أ ػد كحػػلف ادجله مػػع   - ِ
هػػ . متظػر ُٓإدػت ًخالفىػًع ىيػر كيػلتى الدا ػرًة ىػلـ  فأة ـ  ده   اع ككلف شلىران ىلش

. ساي اد ةف ى ي اف أاي ادكـر ي يد اػف ي يػد اػف ىاػد ادكػرمـ اػف ِْٗ/ُأةد ادغلاع:
هػػ(  ت: ى ػي ي يػد َّٔىاد ادكا د ادشمالتي ادجزرم  ىز اددمف ااػف اسهمػر ااديتػكفت: 

 -هػػػػ ُُْٓ  ُمػػػع  طىػػػلدؿ أ يػػػد ىاػػػد اديكجػػػكد  ادتلشػػػر: دار ادكتػػػب اد  ي -ي ػػػكض 
= . ساػػػي ت ػػػمـ أ يػػػد اػػػف ىاػػػد ع اػػػف أ يػػػد اػػػف َُْْ/ّـ. كي رفػػػع اد ػػػ لاع: ُْٗٗ
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 َوَتَصّدَعْت َوْجًدا بِِو اْْلَْكَبادُ  ...فـََبَكْت َعَلْيِو َأْرُضَنا َوََسَاُؤنَا 
 ُحْلًما َتَضّمَن َسَكَرتـَْيِو رَُقادُ  ...َتاُع بِِو، وََكاَن ِعَيانُُو ـــّل اْلمَ ــــــقَ 

 (1) بَاٍق َلَعْمُرك ِف النّـُفوِس ِتََلدُ  ...َكاَن اْلِعَياُن ُىَو الّطرِيَف َوُحْزنُُو 
ات ػؾ اد ػكرة اديجلزمػع فػي فحك م كر شدة أديحـ ك زتحـ ى ت فػراؽ ادتاػي     

فتاكمػػػه  َلَدَ اااّاَعْ  َلْااااًاا ِباااِه اأْلَْكَبااانُا()َ َبَكاااْ  َعَمْياااِه َنْيُواااَين َلَساااَمنُ َين  قكدػػػه: 
اسكاػػلد  فاكقػػد  قػػٌؿ ادخمػػر كادتيػػلء   هاسرض كادةػػيلء  كتتشػػقؽ  زتػػلن كأديػػلن ى مػػ

ك ػلر اد ػزف القمػلن فػي فيكته أذهػب ىقػكدحـ   دقمل    يلن ا مد اديتلؿ  لركقد 
 .ادق كب يتكارهلن ا د كفلته 

 ِبااهِ  َلْاااًاا َلَدَ ااّاَع ْ احػػذ  اوةػػت لرة ا كم ػػكر شػػدة اسدػػـ ادػػذم  ػػٌؿ احػػـ     
 مث شاه اسكالد ااتػلء شػليا قػكم يتيلةػؾ كدكتػه ايجػرد يػكت ادتاػي  (اأْلَْكَبناُ 
  ييػػػل مػػػدؿ ى ػػػت ىظػػػـ اد ػػػديع ادتػػػي أ ػػػماكا احػػػل أ ػػلاه ادت ػػػدع كادةػػػقكط

اوةػت لرة أاػرزت  قػدك  .ى ػت اسكاػلد (ِباهِ  َلْااًاا: اتقػدمـ قكدػهل ذدػؾ كشدتحل  قػكٌ 
ادي تػػػػػت كأكضػػػػػ ته كج  تػػػػػه فػػػػػي  ػػػػػكرة ادي ةػػػػػكس دمكػػػػػكف أقػػػػػرب دػػػػػػ دراؾ  

ت اديالدغػع فػػي امػلف أهػر كقػػم ( مػػدٌؿ ى ػَدَ اّاَع ْ : )كتضػ مؼ اد ػمغع فػي قكدػػه
 ي ػػلاحـ كىظػػـ  ػػزتحـ ديػػل كػػلفك  .يػػتحـ لكتيكتحػػ كت ققحػػل ت ػػؾ ادي ػػماع ى ػػمحـ

  .دـ م تج ادخار تككمدان ت دىت يته اسكالد  د  ملف ان كظلهر  لن كاض 
ةػػػتلد ادت ػػػدع د      اديػػػرارة شػػػدة ى ػػػت اددودػػػع فػػػي كأظحػػػر ألكاػػػلد أقػػػكل كأا ػػػغكا 

ادق ػػكب يةػػتكدع ادكػػرح كاد ػػزف  كاسدػػـ فػػ ذا كلتػػت   يػػف إةػػتلد  د ق ػػكب كاد ػػزف
  كدػػػـ مةػػػتد ادشػػػلىر ادت ػػػٌدع إدمحػػػل كأةػػػتد  رب كادضػػػمؽكػػػكاد   كادحػػػـٌ كادةػػػركر

                                                                                                                                       

هػػػ(  ت: ىػػػلدؿ اػػف مكةػػػؼ َّْاػػف يكةػػػت اػػف يحػػػراف اس ػػاحلتي ااديتػػػكفت: إةػػ لؽ =
ـ. كاسامػلت فػي  ُٖٗٗ -هػػ  ُُْٗ ُاد زازم  ادتلشر: دار ادكطف د تشػر  ادرمػلض  ط

 .َٕ/ِء ايل تضيته يف يغلزم رةكؿ ع:. كاوكتكلُِِ/ِادركض استؼ:
ادػػًتالدي كادتلًدػػد كػػؿ  يػػلؿو قػػدمـ كغمػػر  ميػػكرىث ىػػف اآلاػػلًء  كهػػك تىقػػمض ادطػػلًرؼ كادطىرمػػؼ.  - ُ

 . ات د( .ْٗٓ/ٕمتظر تلج اد ركس يف جكاهر ادقليكس:
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دألكالد ادتي تجلكرهػل فحػذا مػدؿ ى ػت أف ادت ػدع قػد ت ػدل ادق ػكب إدػت اسكاػلد 
ذا   كلتت اسكالد قد ت ٌدىت فكمؼ الدق كب؟! ادتي تجلكرهل  كا 

كدػػػـ مقت ػػػر ذدػػػؾ ى ػػػت  كجيػػػم اسكاػػػلد مشػػػمر إدػػػت تػػػأهر ادجيمػػػم ايكتػػػه     
فػػلدتحـ يتػػه يقلرتػػع اطػػكؿ اديػػدة . كاػػٌمف ادشػػلىر ػػر  ملتػػه امػػتحـ كا  ا ػػد كفلتػػه ًق ى

كىظـ ي لاحـ  فقد كلتت  ملته ايهلاع   ـ  ككـ ماقت كمةتير؟! كقد أكد هػذا 
 (.َلَعْمُيكقٌكا  الدقةـ في قكده: ا دالا(كطييف )ادطالؽ امف ادي تت 

ػلير اػف ادط كىٍمػؿ  اشترؾ ةكاد اف قػلرب      فػي ت ػكمر ادةػلاؽ  يػم قػكؿ ىى
ادتػي تكمػد  "نل"إو أف ت رمػؼ اسرض كادةػيلء اػػ  اكلء اسرض كادةيلء ى مه 

. مج  ػه الّياليِ  َعَما  لالّساَمن ُ  اأَلْيُض  َبَكا ِ ادجتس في قكؿ ىلير اف ادطكمؿ:  
( في ادي تت  مػث ىرفحيػل الشضػلفع إدػت ضػيمرهـ قلرب اف ةكادمتككؽ ى ت ا

( فج ػػػؿ اداكػػلء يقت ػػػران ى ػػت اسرض ادتػػػي ت ي حػػـ كادةػػػيلء َلَساااَمنُ َين َنْيُوااَينا
فلداكػػلء م ػػـ كمشػػيؿ كػػؿ ادةػػيكات "نل" ادتػػي تظ حػػـ  كهػػذا اخػػالؼ ت رمكحيػػل اػػػ 

كى ػػػٌك كرف ػػػع شػػػأف يػػػف ماكمػػػلف  ض  كهػػػذا أا ػػػغ فػػػي امػػػلف ىظػػػـ ادي ػػػلبكاسر 
 ى مه.

 ا   (ُ) بان نيا  بان الااينن لحانيثعباا ا -نيوانً –لممن ديانلل هاذا المعيا  
 لله:ق

 ردَ ــــــالقَ  وِ ى بِ ودَ أَ  – للاِ  مُ ََل ـــسَ  يوِ لَ عَ    دٌ مَّ ـــــمُ  النَِّنَ  انَ ن كَ ئِ لَ  مريــــَلعَ 
 رمَ القَ  فَ ــــسَ انكَ وَ  رضُ اْلَ  وِ يْ لَ ت عَ كَ بَ وَ     هِ دِ قْ فَ لِ  ارِ هَ النـَّ  سُ ت شَْ فَ ـــسَ د كَ قَ لَ 

                                                           

ىاػػد اد ػػلرث اػػف أتػػس اػػف ادػػدملف كػػلف ييػػف هاػػت أهػػؿ تجػػراف ى ػػت اشةػػالـ فػػي ادػػردة   - ُ
ةػػمدا فػػمحـ فقػػلؿ: مػػل أهػػؿ تجػػراف  يػػف أيػػركـ الدهاػػلت ى ػػت هػػذا ادػػدمف فقػػد ت ػػ كـ  ككػػلف 

تيل كلف تاػي ا َّ ىلرمػع اػمف أظحػركـ   كيف أيركـ أف تزمغكا فقد غٌشكـ ... إدت أف قلؿ: كا 
فػػأتت ى مػػه أج ػػه  كاقػػي ادكتػػلب ادٌػػذم جػػلء اػػه  فػػأير  أيػػر كتحمػػه تحػػي إدػػت مػػـك ادقمليػػع  

  كاش ػػػػػلاع فػػػػػي تيممػػػػػز ُْٕ/ّ  اسامػػػػػلت.. متظػػػػػر أةػػػػػد ادغلاػػػػػع:كأتشػػػػػد أاملتػػػػػل يتحػػػػػل هػػػػػذ
 .ِّٔ/ْاد  لاع:
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 (1)َب  عِ اَل وَ  اكَ ذَ  رُ يْـ غَ  وٌ ـــــجْ شَ  ضِ رْ لَ لِ وَ   ا ا لََ مَ وَ  اءِ مَ ــــــالسَّ  اقُ ـــــآفَ  وُ تْ ــكَ بَ وَ 
 كادشػػرط يػػف خػػالؿ ادقةػػـ ت ػػددت ىتل ػػر ادتأكمػػد فػػي هػػذ  اسامػػلت مػػث     

فػي يط ػم ادامػت ادهػلتي ككػذا  (َلَقاا)فػي يط ػم ادامػت اسكؿ  ك ..(َلِئن َلَعااااميي)
ادشػػػيس فلد ػػػ لاي هتػػػل مؤكػػػد اكػػػلء اسرض كادةػػػيلء ى مػػػه ككةػػػكؼ  ادطاػػػلؽ 

فلدةػػيلء كاسرض  كادقيػػر دكقػػد   ييػػل ما ػػث ى ػػت ادتكجػػم كاداكػػلء ى مػػه الدػػديلء.
ادشػػػػيس  ف اديةػػػ يمف فػػػػي أ ػػػزاتحـ  ككةػػػػؼكتشػػػػلركل تاكمػػػلف ى ػػػػت ادرةػػػكؿ 

كاحػػذا ادقةػػـ كادشػػرط  ىظػػـ شػػأف كفدا ػػع ادي ػػلب. فىػػ ؼ ادقيػػر ت امػػرلكاتكةػػ
مؤكػد  َعَميِه َساَلُم هللِا َنلَاى ِبِه الَقاَاي(َلَعميي َلِئن َكنَن الي ِب ُّ ُمحم ٌا  في قكده: ا

    فحك كةم ع يف كةلئؿ تأكمد ادكالـىظـ ادي ماع ادتي   ت الدية يمفى ت 
كقيً ػػػػر فمػػػػه ادةػػػػالـ  (َعَميااااِه َساااااَلُم هللاِ كجػػػػلء اوىتػػػػراض الدػػػػدىلء فػػػػي قكدػػػػه: ا

 كادي اػػع كادرضػػت يػػف ع ت ػػلدت ى ػػت رةػػكده كفػػي ذدػػؾ امػػلف د ظػػـ يتزدتػػه 
كجػػلء ذهػػلب ضػػكء ادشػػيس كادقيػػر كاكػػلء اسرض ى مػػه كادةػػيلء كيػػل   كتقػػدمر 

  كيػػػدل  ةػػػرتحـ ى ػػػت يػػػف فمحػػػل يامتػػػلن ىظػػػـ ادي ػػػماع ادتػػػي   ٌػػػت الديةػػػ يمف
 فقد اتقطم ادك ي يػف ادةػيلء ايكتػه ف ػؽ دحػل كيػف فمحػل اداكػلء ى مػه  فقدك  

ةػلف كو مجػد دي ػع ( كهك يف أشد أتػكاع اداكػلء   متيػل ماكػي اشتِعَبياكلء اال ا
داون  (َكَسااَف ب َبَكاا ب ايَكَساافَ كجػػلء ادت امػػر الديلضػػي اتخكػػؼ ىتػػه يػػل مجػػد   

 .ى ت ت قؽ ذدؾ يتحـ دكقد ىزمز ى محـ
زادهل يف ادي لتي ادتي  كم  ظ أف كةكؼ ادشيس كادقير ديكت ادتاي       

اقمػػػت كهػػػذا يػػػف ادي ػػػلتي ادجله مػػػع ادتػػػي قػػػد   ى مػػػه يػػػم اكػػػلء اسرض كادةػػػيلء
ف كلتػػػت ق م ػػػع – ركاةػػػاحل فػػػي شػػػ ر ادرهػػػلء كيػػػف ذدػػػؾ قػػػكؿ ادختةػػػلء  مػػػث  -كا 

ت ؼ يركءة  خر كشرفه كشجلىته ك كلن  ةػتلن  كت قػد يشػلاحع اػمف  ػخر 
كاػػمف ادشػػيس  فكجحػػه أاػػمض مشػػم تػػكران كلدشػػيس  ديػػل قديػػه يػػف خمػػر دقكيػػه  

                                                           

 .ُٕ/ِمتظر اوكتكلء ايل تضيته يف يغلزم رةكؿ ع: - ُ
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كت ػػػؼ تغمػػػران غرماػػػلن   ػػػؿ دكككػػػب ادشػػػيس اةػػػاب يػػػكت أخمحػػػل  دقػػػد كةػػػكت 
 دشيس  كغلر ادقير فتقكؿ:ا

 رـــــــــــاْلغعلى الفىت القرِم    يا َعنِي جودي بالّدموِع 
 كالّشمِس ِف َخرِي الَبَشرْ      ُهُو ـــــُج َوجْ ــــــُض أبـْلَ ـــــــأبـْيَ 

 (1) رْ ــــــــــــــــــــــــــــَق الَقمَ ــــــــوَما اّتسَ      والشَّمُس كاسفٌة ملهلكوِ 
 مرهي فضلدع اف ك دة: -أمضلن  -أكس اف  جر كمقكؿ

 َكَواِكُب لْلَجَبِل اْلَواِجبِ ـــــــــــــــــــــأمل ُتكَسِف الشمُس َوالبْدُر َوالْ 
 ـــبِ ــــــوُد وال خــــّلُة الّذاىـــــــــُفقــــــــــــــــاَلَة ال تستوي الـــقـــِد فضـلف

 (2) اِربِ ـَعلى اجلَاِبِر الَعْظِم َوال   أَلْفاً على ُحْسِن أْخَلِقوِ 
فمتةلءؿ أكس اػف  جػر فػي رهلئػه ىػف ةػاب كةػكؼ ادشػيس كادككاكػب        

 كمقػػكؿ: سيػػر ىظػػمـ  ػػدث يهػػؿ هػػذا ادكةػػكؼ  دمكػػكف اػػذدؾ قػػد شػػيؿ اد ػػزف
 .كىـٌ ادةيلء  كدت  ف ادشيس  دادهل ى ت يكت  ل اه اسرض
فكةػػكؼ ادشػػيس كادقيػػر دكقػػداف شػػخص يػػف ي ػػلتي ادجله مػػع ادتػػي كرهحػػل      

كد  ه مرمد اديالدغػع فػي امػلف  جػـ ادي ػماع كأدػـ ادكقػد ادػذم أ ػٌؿ احػـ اشةالـ  
هل  زتػلن ؤ  لدحل كمذهب ضك فج ؿ كؿ اديخ كقلت تاكمه كمتغمر  ايكت ادتاي 

 قه.ى ت فرا
 
 

                                                           

  شػػػػرح: د. مكةػػػػؼ ىمػػػػد  دار ادجمػػػػؿ  ٖٗدمػػػػكاف اداػػػػلكمتمف ادختةػػػػلء كدم ػػػػت اسخم مػػػػع:  -ُ
 ـ.ُِٗٗ  ُامركت  داتلف  ط

  اديؤدػػؼ: أاػػك ىامػػد ىاػػد ع اػػف ْٔٔ/ُدقػػلدي: متظػػر ةػػيط ادفدػػي فػػي شػػرح أيػػلدي ا - ِ
هػػػ(  ت: ىاػػد اد زمػػز اديميتػػي  ْٕٖىاػػد اد زمػػز اػػف ي يػػد اداكػػرم استددةػػي ااديتػػكفت: 

. ُِٔداتػػػلف. كتػػلرما ادتقػػػد اسداػػي ىتػػػد اد ػػػرب:  –ادتلشػػر: دار ادكتػػػب اد  يمػػع  امػػػركت 
 –قلفػػػع  امػػػركت هػػػػ(  ادتلشػػػر: دار ادهُِْْاديؤدػػػؼ: دكتػػػكر إ ةػػػلف ىاػػػلس ااديتػػػكفت: 

 ـ.ُّٖٗ  ْداتلف  ط
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     قلله: (1) سممف الهماايعبا هللا بن  -نيونً –لممن دينلل هذا المعي  
 اْلِبَحارُ  َوَبَكت بـَْعد اْلِقَفارِ  ضُ   را اْلَ ىَ دُ عِ سْ تُ  السََّماءُ  َمن َبَكْتوُ 

 ارُ هَ طْ اْلَ  َواْلَمَلُ  َوِميَكالُ  لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيبِ جِ وَ  َقد َبكاهُ  يلُ افِ رَ سَ وَ 
 (2)ارُ فَّ َأتَانَا بِنَـْقِلَها السَ  قُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَيِضيق ِِبَا اْلَل َمةيَا َلَا ِكل
 ا اْْلَْشَعارُ ت ِمن َىْولَِ ابَ شَ وَ  بُ ـــــــــلالقَ  فانصدعَ  النَّنَ ِقيَل َماَت 
يَارِ  ِف  لَــــَنا َما      َعَلْيوِ  املَُنونُ  َجـــــَنتِ  فـَلَــــــِئنْ   قـََرارُ  بـَْعدُ  الــدِّ
 الَدَجى َأنـَْوارُ  حَ ُجنْ  تْ دَّ مَ وَ  حُ ــــــــــــــــــــــــالّرِيـ السَََّلُم َما َىبَّتِ  فـََعَلْيوِ 

فحذا اد  لاي في يرهمته احذا اسةػ كب اديجػلزم اداػدمم كادتقلاػؿ اد جمػب      
 كاسيػلكف ادتػي و  ادةيلء كأه حل كاسرض كيػف ى محػل ج ؿ كؿ شيء ماكمه 

فػػػلدككف ك ػػػه ماكمػػػه ديتزدتػػػه كد ظػػػـ   يػػػلء ككػػػذا ادا ػػػلر كيػػػل فمحػػػل زرع فمحػػػل كو
 ادي لب ادذم  ٌؿ احـ.

ؿ أكػػد ذدػػؾ مػػفاكػػل  كػػؿ يػػف فػػي ادةػػيلء   مػػث اكػػل  إةػػرافمؿ كجارمػػؿ كيمكلئ    
ا )َلَساايَاِ يُل َقاا(  كفػػي ىطػؼ اد ػلـ ى ػت ادخػػلص فػي قكدػه: )َقااا َبكان ُ ادت امػر اػػ 
كيتزدػع يػف ماككتػه. ( امػلف د  ػٌك يتػزدتحـ َلاْلَماَأ اأَلْطَهانيُ ااُل َلِميَكانُل َبكنُ  َلِابِييا

فٌ ػػؿ يلء كاسرض ى مػػه   مػػث كهػػك يػػف ادي ػػلتي ادتػػي أضػػلفحل ى ػػت اكػػلء ادةػػ
 .دشدة كقم هذ  ادي ماع ى مه تاكي ى ت فراقه -أمضلن  –كج ؿ اديالئكع 

                                                           

 ػػ لاي كشػػلىر يػػف هيػػداف  أرةػػ ته هيػػداف دماػػلمم أاػػل اكػػر اد ػػدمؽ كم  ػػف ادام ػػع دػػه  - ُ
  دكف ةػلئر اد ػرب  كادكوء يف هيداف  فقلؿ: مل ي شر قرمش  إتكـ دػـ ت ػلاكا اػلدتاٌي 

ألت ػػلر ستػػه دػػـ مكػػف س ػػد دكف أ ػػد  غمػػر أتػػل ي ترفػػكف د يحػػلجرمف اكضػػؿ هجػػرتحـ  كد
فرهػل  رهػلءن أشػجت  اكضؿ ت رتحـ  شلرؾ شػ راء هيػداف هٌيحػـ ككػراحـ مػـك كفػلة ادتاػي 

كؿ يف ةي ه كاٌمف فمه أف فقد ادرةكؿ ضره أ لب ادتلس جيم لن كدػمس قػرمش ك ػدهل أك 
  ُٕ/ٓاست ػػػػػػػػلر دكف غمػػػػػػػػرهـ  ككػػػػػػػػلف ييػػػػػػػػل قلدػػػػػػػػه هػػػػػػػػذ  اسامػػػػػػػػلت. متظػػػػػػػػر اش ػػػػػػػػلاع:

 .ٗٔ/ِكاوكتكلء:
: اديةلفركف. متظر اد ةلف: اك ـ  ةكر(.ًكٍ يىع: اك - ِ كَّلري  ةر فةككف ادغع تيميمع(  كادة 
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لة ادتاػي كمامف أهر اد ديع ادتي أ  ت اه ىتديل تقؿ إدمه اديةلفركف تاأ كف    
 ااف نيُ  ِبَيْقِمَهاان َندَنَياان اْلَحماااقُ  ِبَهاان َيِواايق ِكمَمااف َلَهاان َياانفمقػػكؿ: ا (  مػػث جػػلء السُّ

  كدػـ مجػد يػف ادكػالـ ت جاه داون ى ت شدة اديرارة كاسدـ كاد زف ادذم أ ػلط اػه
 يل مترجـ اه  زته  كمامف يل تكته تكةه  فقد ضلؽ   قه  كيف هىَـّ كلف ت جاه.

كاديكقػػؼ و م تػػلج إطتلاػػلن فػػي اد ػػدمث فلديقػػلـ يقػػلـ  ػػزف كأدػػـ  كخاػػر كفػػلة     
 )كمماف(ادتاي ادذم تتلق ه اديةلفركف كلف كلد لىقع ى محـ  فكلف كاليلن كدػمس 

 مث ىار الدك يع كأراد ادكالـ ى ت طرمقع اديجلز اديرةؿ؛ دشػدة كق حػل كىظػـ 
   .اْلَحماقُ  ِبَهن َيِويق أديحل  أٌكد ذدؾ تتكمرهل كك كحل اقكده:

 ِقياالَ إجيػػلؿ جػػلء تك ػػم ه كامػػلف كق ػػه كأهػػر  فػػي قكدػػه: ا )كممااف(كفػػي قكدػػه:     
( فكػػلف تػػأهمر ذدػػؾ اأْلَْشااَعنيُ  َهْلِلَهاان ِماان َلَشاانَب  اااا ُ الَقم  ني اااعَ  الي باا ُّ  َماان َ 

 شدة  كرف (ا ُ الَقم  ني اعَ )  :داخ ملن كخلرجملن   مث امَّف اسهر ادداخ ي اقكده
 الد دع ق كاحـ في كأهر  شاحه  مث اوةت لرة احذ  احـ  ؿٌ  ادذمكاد زف  اسدـ
 فػػػي كج  تػػػه كأكضػػػ ته ادي تػػػت أاػػػرزت كادتػػػي ادتا مػػػع  اوةػػػت لرة طرمػػػؽ ى ػػػت
 َلَشاانَب )ف اسهػػر ادخػػلرجي اقكدػػه: كاػػمَّ  دػػ دراؾ  أقػػرب دمكػػكف ادي ةػػكس  ػػكرة
كتلمع ىف شدة اسدـ كادي تػع ادتػي أ ػلاتحـ  كقػد  ػكرتحل  (اأْلَْشَعنيُ  َهْلِلَهن ِمن

كقػػد  ػػكر اسشػػ لر ا ػػكرة ادشػػيء  .ادكتلمػػع فػػي  ػػكرة ادشػػيء اديشػػلهد د  مػػلف
 .ادذم مشمب  مث ىجزت ادك يلت ىف رهلئه كاكلئه 

 ادتلس يف ادكا د ميكت كيل  ادتاي ميكت أف ى مه ىزٌ ادشلىر قد  كأفك     
  ( فحـ مقكدكف كدػمس هػذا قكدػهالي ب ُّ  َمن َ  :ِقيلَ )فاتت ادك ؿ د يجحكؿ في قكده: 

: اقكدػػػػه أ يػػػػف ذدػػػػؾ  ك ػػػػٌكر اديتػػػػكف فػػػػي  ػػػػكرة ادشػػػػخص ادي تػػػػدمككأتػػػػه ماػػػػر 
ككأته مقكؿ إف اديتكف ف  ػت ف ػالن تكرهػه كتاغضػه كهػك  (َعَمْيهِ  الَمُيلنُ  َااااااَي ِ ا

 احـ دػه كىظػـ يتزدتػه فػي تككةػحـ   مث جتت ى مه  كيف فرط يكت ادتاي 
      و مرمدكف يكته.

اااَلمُ  َ َعَمْيااهِ )كخػػتـ يرهمتػػه احػػذا ادػػدىلء:     ي َهب اا ِ  َماان الس   ُاااْي َ  َلَمااا  ْ  اااا ُ ااااااليِّ
 اد ػذاؽ كػر  كقػد" إو أف ااف رشػمؽ اد مػد مكػر  هػذا ادختػلـ فمقػكؿ: (َنْيَلايُ  الاَُّا 
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 (ُا.."د ي كؾ إو ادض ؼ  أهؿ ىيؿ يف سته الددىلء ادق مدة ختـ ادش راء يف
فػػػي تكػػػكس أ ػػػ لاه كاديةػػػ يمف أىػػػز كأرفػػػم يػػػف كػػػؿ  كادرةػػػكؿ  (ُا.."د ي ػػػكؾ

ت ػػلدت  فحػػك ك ػػد  ادقػػلدر ى مػػه  كيػػل  –ادي ػػكؾ  كدػػف مكفمػػه  قػػه كػػليالن إو ع 
القملن فػي أذهػلف ادتػلس كى ػت أدةػتتحـ  ختـ اديرهمع الددىلء ده إو دمظؿ ذكر  

 ى مه كمدىكف ده.كف فم  ٌ 
 :قلله    (2)الهمااي  ُعَميَية بن انُمي   -نيونً – المعي  هذا دينلل لممن

 يلُ بِْ ـــــــــــجِ  َخِليُلوُ  اهُ ـــــــَوَبكَ      َعَلْيو َماءُ ـــــَوالسَّ  اْْلْرضُ  َبَكتِ 
ليُل َعَليوِ ــــــينا ىُ ـــاَن فـــك  ُو التَّنزيلُ ـــــَدليلُ ذا ـــــــــّل ىَ ـــــكُ     َو الدَّ
َها َوَحانَ  تـََولَّتْ  سُ     النَّا ِِبَا َرْْحٌَة ُأِصيبَ  َلَا يَا  الرَِّحيلُ  ِمنـْ
 ولُ َهُُ َع َعنْيٍ َفِلْلُجُفوِن ــــَدمْ   َوَأْجَرت  اْْلَنُوفَ  قـَْوِميَ  تْ ــَجَدعَ 
 (3)اْلَفِتيلُ  ِمْنكَ  َوَأْينَ  فَتيل رِ ــــــــــــــــاْْلَمْ  ِمنَ  إَمامٌ  يَا  لِلنَّاسِ  لَْيسَ 
َا  َدليلُ  َعَلْيوِ  َخْلِقوِ  َوَف  ـــــــــــقَ ــــــــــــــــــاْْلَلْ  قَ َخلَ  يلُِلذَّ  اْْلَْمرُ  ِإَّنَّ

                                                           

هػػ(   ّْٔ. اديؤدؼ: أاك ى ت اد ةف اف رشمؽ ادقمركاتي اسزدم ااديتكفت:  ٖٕاد يدة:-ُ
 ـ.ُُٖٗ -قَُُْ  ٓمد  ادتلشر: دار ادجمؿ  طادي قؽ: ي يد ي مي اددمف ىاد اد ي

كأ د أهـ ش راء هيداف في اشةالـ  كأ ػد ي ػككحـ فػي  كادد     لاي  كلتب ادتاي  - ِ
ادػػميف كقػػؼ فػػي قكيػػه خطماػػلن مػػـك كفػػلة ادرةػػكؿ كقيػػم فتتػػع أهػػؿ ادشػػغب فػػمحـ كرهػػت ادتاػػي 
كيهٌػػؿ فػػي رهلئػػه دػػه ادكهمػػر يػػف ادي ػػلتي اشةػػاليمع ادخلد ػػع كيتحػػل هػػذ  اسامػػلت. متظػػر 

يػد ادحيػداتي  كزارة ادهقلفػع  د  ةػف اػف أ ْٖ/َُاشك مؿ يف أخالر ادميف كأتةلب  يمػر:
ق. كيجيكىػػػػػػع ادكهػػػػػػلئؽ ادةملةػػػػػػمع د  حػػػػػػد ادتاػػػػػػكم كادخالفػػػػػػع ُِْٓكادةػػػػػػمل ع   ػػػػػػت لء 

 ق.ُِِْ  ٕجي حل/ي يد  يمد ع دار ادتكلئس  امركت  ط. ُِّادراشدة:
مرمػػػد اػػػػ اشيػػػلـ اديحػػػلجر اػػػف أاػػػي أسيمػػػع اديخزكيػػػي  فقػػػد كػػػلف أيمػػػران ى ػػػمحـ ييػػػل م ػػػي  - ّ

. واػػف ةػػمد ادتػػلس ي يػػد اػػف ي يػػد اػػف َُ. متظػػر يػػتم اديػػدح: ػػت لء  أٌيػػر  ادرةػػكؿ 
ق. كادكتمؿ: يل فت ته اػمف ُُّْ ُىاد ع  ت/ ىكت ك لؿ  يزة  دار ادككر  ديشؽ ط

مكػػػكف فػػػي شػػػؽ ادتػػػكاة. كمضػػػرب يػػػهالن د شػػػيء ادتلفػػػه أ ػػػلا ؾ يػػػف ادكةػػػا  كقمػػػؿ هػػػك يػػػل 
 اد قمر ادق مؿ.. متظر تلج اد ركس: افتؿ(.
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ـٌ يػػف  ػػكدحـ ف شػػدة اد ػػزف كاسدػػـ ادػػذم أ ػػلاحـ ك ػػٌؿ احػػـ  مػػث اػػمٌ      اػػؿ ىػػ
ااااااَمن ُ  اأْلْيُض  َبَكا ِ كجٌةػد ذدػؾ فػي ت ػؾ اد ػكرة اديجلزمػع ا دكراؽ ادتاي   َلالس 

ف ػػكرهيل فػػي  ػػكرة  فج ػػؿ اسرض كادةػػيلء كيػػل فمحيػػل ماكمػػلف ى مػػه  (َعَمْيااه
إتةلف ماكي  كقٌدـ اسرض ستحل كيل فمحل أقرب إدمحـ ماليةكته كم لمشكته  كيل 

  كىالقتػػػه أف اكلءهػػػل أغػػػرب يػػػف اكػػػلء ادةػػػيلء  كميكػػػف ج ػػػؿ اديجػػػلز يرةػػػالن 
اااااَمن ُ  اأْلْيُض ادي ؿ ا ادي  مع   مث أط ؽ ( كأراد اد لٌدمف فمه  كهـ أه حيػل َلالس 

كةٌكلتحيل  كفي ادت امر الدي ؿ دودع ى ت أف اد ػزف ى مػه تجػلكز اد قػالء إدػت 
يػػػف اػػػلب ىطػػػؼ  -ى مػػػه ادةػػػالـ –كىطػػػؼ ى ػػػت ذدػػػؾ اكػػػلء جارمػػػؿ  غمػػػرهـ. 

خطمػػػب مقػػػكؿ  اد .ادخػػػلص ى ػػػت اد ػػػلـ  دالهتيػػػلـ اشػػػأف ادخػػػلص كامػػػلف يتزدتػػػه
 يػف دػمس كأتػه  تػت فضػ ه ى ػت د تتامػه اد لـ ا د ادخلص ذكر كأيلادقزكمتي: "

فقػد كػلف اد ػ ع . (1ا"ادػذات فػي ادتغػلمر يتزدػع ادك ػؼ فػي د تغلمر تتزمال جتةه
 ى ػػػتاػػػمف ادةػػػيلء كاسرض  فكػػػلف أيػػػمف ادػػػك ي كيا غػػػه  كهػػػك ادػػػذم متتػػػٌزؿ اػػػه 

 كفقدت ت ؾ اد  ع.كاكقد ادتاي كيكته اتقطم هذا ادددمؿ   ادتاي
كم جب كمأةت كم زف كمزداد  زتػه كأديػه ى ػت ت ػؾ ادر يػع اد ظميػع ادتػي     

 ُ   الي اان ِبَهان ُنِ اي َ  َيْحَماافٌ  َلَهان َيانكذدػػؾ اقكدػه: ا كػلتكا فمحػل اكجػكد ادتاػي امػتحـ
 ي ٌ حػل  فقػد كػلف ادتاػي  (َيْحَمافأكػد ذدػؾ تتكمػر ا (الي ِحيالُ  ِمْيَهان َلَحاننَ  َدَلل  ْ 

يتػػأهران ايػػل جػػلء فػػي فػػي ذدػػؾ . كد  تػػل تجػػد   هإو أتحػػل ذهاػػت كاتقضػػت ار م ػػ
ػػعن ًدٍ  ىػػلدىًيمفى  "تامػػه:ادقػػرآف ادكػػرمـ فػػي قكدػػه ت ػػلدت يخلطاػػلن  ػػٍ تىلؾى ًإوَّ رىٍ يى ػػل أىٍرةى يى " كى

  .َُٕاستاملء:
: "كلف ادش ر في أكائػؿ ظحػكر اشةػالـ ممقكؿ اددكتكر ي طكت ادشكر 

خلدملن يف أمع ية ع دمتمع أك أمع دكظع تش رتل اأتحل قد تظيت فػي ظػالؿ ادػدمف 
ادجدمد... كهذا أير طا ي؛ سٌف  ملة ادية يمف دـ تكف قد اكتي ت ا د في ت ػؾ 

                                                           

   ت. د/ ي يػػد ىاػػد اديػػت ـ ََِ/ّاشمضػػلح فػػي ى ػػـك اداالغػػع د خطمػػب ادقزكمتػػي:  - ُ
 .ّخكلجي  دار ادجمؿ  امركت  ط
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اسمػػػلـ كيػػػف هػػػـ دػػػـ مةػػػتطم هػػػؤوء ادشػػػ راء اةػػػتم لاحل كفحيحػػػل فحيػػػلن جمػػػدان  تػػػت 
هل في أشػ لرهـ  كايػركر ادػزيف  كاتتشػلر اشةػالـ  كتػكادي تػزكؿ ادقػرآف  متتلكدك 

كدكاـ تالكته  ادأت أدكلظ جدمدة تتةػ ؿ إدػت أشػ لر هػؤوء ادشػ راء كتتػردد ى ػت 
شكلهحـ  ي لكدمف ت رمر ت ؾ اسش لر يف ادخشكتع كادت قمد اد كظي ييػل درجػكا 

 .(ُاى مه في اد  ر ادجله ي"
فػػي ت ػػكمر ت ػػؾ ادكلج ػػع  كأتػػه  ديػػكت( كمتةػػاحل د تاػػيكدػػـ مػػذكر ك يػػع اا    

كيػػل ميػػكت ادكا ػػد يػػف ادتػػلس   مػػث مكغػػؿ فػػي  ىػػٌز ى مػػه أف ميػػكت ادتاػػي 
اأتػػػه ر يػػع  هػػػـ مجػػٌكز احػػػذ  ادر يػػع فػػػي ادت ػػػكمر  ادت ػػكمر فم ػػػؼ ادتاػػي 

ىػف دكظػع اديػكت  ككأتػه متػأل  -أمضػلن –يتزهػل إملهػل  (َدَلل  ْ )فمج  حل هي ادتي 
  (ِاأا د يل مككف ادتأم  كمتزهه ىف ذكرهل أشد يل مككف ادتتزمه.. الدتاي 
 ذدػؾ ك ػلر ادتاػي ايػكت  ػلاحـأ ادػذم كادحػكاف كادضػ ؼ ادذؿ ىف كمكٌتي    
 ِمْمُافُالنِ َلَنْاَي    َاْمَع َعاْيٍن  َ  اأْلَُيلفَ  َقْلِم َ  َاَاَع ْ اقكدػه: ا دحـ يال ؽ كأته

كهػك ي ػدر ادشػيـ كاشاػلء فػي  فػي ادكجػه( فلستؼ هك اسى ت كاسظحػر ُهُمللُ 
ذا تػػػـ قط ػػػاشتةػػػلف    ػػػلر ذدػػػؾ ددػػػمالن ى ػػػت شػػػدة ادضػػػ ؼ كادػػػذؿ كادحػػػكاف   هكا 
ةتلد ـٌ كشػيؿ  كا  ادجدع دقكيه مدؿ ى ت أف أهر ت ؾ ادي ماع كذاؾ اد ػزف قػد ىػ

َـّ كجػػدتل جرمػػلف ادػػديكع يػػف اسىػػمف كةػػمالتحل أكػػٌد ذدػػؾ كقػػكٌ  ا  كػػؿ قكيػػه  كيػػف هػػ
( ييػل مػدٌؿ ى ػت شػدتحل ككهرتحػل كيػل ذدػؾ إو اةػاب ُهُماللُ ب ل َعاْينٍ  َاْماعَ تتكمر ا

 كجةدته ت ؾ ادكتلمع في  كرة ادم ع.ته ز أهر هذا اسدـ ادذم مجدكته كادذم أار 
كماػمف يػدل ادتةػ مـ دقضػلء   ئلن كمامف ض كحـ كأتحـ و مي ككف يف اسير شػم   

 ِمْياكَ  َلَنْيانَ  َ ديال اايِ اأْلَْما ِمنَ  إَمنمٌ  َين ِلمي ن ِ  َلْيَ  ع كقدر  احذا ادتجةمد ادادمم ا
فاػػػػػٌمف ىجػػػػػزهـ كضػػػػػ كحـ فحػػػػػـ و مي كػػػػػكف ادشػػػػػيء ادق مػػػػػؿ اد قمػػػػػر كو  (اْلَفِديااااالُ 

                                                           

تكاػػلر . د/ ي ػػطكت ىاػػد ادشػػلفي ادشػػكرم  دار  َُْشػػ ر ادرهػػلء فػػي  ػػدر اشةػػالـ:  -ُ
 ـ.ُٓٗٗد طالىع  ادقلهرة  ادطا ع اسكدت  

 .ّْٕمتظر اديراهي ادتاكمع: - ِ
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 كشػػػػدته اشيػػػػلـ قػػػػكة ى ػػػػت دودػػػػع ( دياااالا :قكدػػػػه تكػػػػراركفػػػػي  مةػػػػتطم كف ف  ػػػػه 
 .دأليكر كا  كليه
 اأْلَْمايُ  ِإي َمان)كق ر ى ـ ذدؾ كادقدرة ى مه ى ت ع ةا لته كت ػلدت اقكدػه:      
( فحك ك ػد  خػلدؽ ادخ ػؽ كادقػلدر ى ػت َاليلُ  َعَمْيهِ  َمْمِقهِ  َلَ   اقَ اْلَممْ  َمَمقَ  ِلُمذ ي

كؿ شيء  م  ـ ةرهـ كتجكاهـ  ك ملتحـ كييلتحـ  كفي خ قه ددمػؿ ى ػت كجػكد  
 كك داتمته.

كهكذا ت دث غمر كا د يف اد  لاع ىف اكلء اسرض كادةيلء ى ت فػراؽ     
ككلف ذدؾ يظحران يف يظلهر اد زف ى مه دـ مغب ىػف اد ػ لاع فػي ، ادتاي 

رهػػلئحـ دػػه. كفػػي جيمػػم اديػػكاطف قػػدَّـ اد ػػ لاع اكػػلء اسرض ى ػػت اكػػلء ادةػػيلء 
احػػـ كاسقػػرب إدػػمحـ  كأضػػلؼ ا ضػػحـ إدػػت ذدػػؾ كةػػكؼ ادشػػيس  ستحػػل اسد ػػؽ

  كاكػػلء اديالئكػػع كغمرهػػل ككػػلف ذدػػؾ فػػي غلمػػع اداراىػػع كادقيػػر  كتشػػقؽ اسكاػػلد
 كاداالغع   مث جةدت  ب اد  لاع ده كامتت شدة  زتحـ ى مه.   
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 املبحث الثاني
 نفس واألمىال واألوالدفداؤه باأل

مهػلر   د تاػي  -رضػكاف ع ى ػمحـ –و مخكت ى ت أ د  ػٌب اد ػ لاع  كا 
ى ػػت أتكةػػحـ  كقػػد كػػلف يكتػػه فلج ػػع أ ػػلاتحـ الد ػػديع ادشػػدمدة  كقػػد ت ػػٌدث 

كقػػد كرد هػػذا ادي تػػي فػػي   ىػػف فدائػػه اػػلدتكس كاسيػػكاؿ كاسكودغمػػر كا ػػد يػػتحـ 
 :قلل سلاا بن قني لمن ذلك  أرا ع يكاضم تقرمالن 
 ّق َحّق َواجلَِْهاُد ِجَهادُ ـــــالَْ    َياتِِو ــــــــــالّنِنّ َوفَاتُُو َكحَ إّن 

 بُِذَلْت َلُو اْْلَْمَواُل َواْْلَْواَلدُ    َلْو ِقيَل: تـَْفُدوَن الّنِنّ ُمَّمًدا 
 َىَذا َلُو اْْلَْغَياُب َواْْلَْشَهادُ   َوَتَساَرَعْت ِفيِو النّـُفوُس بَِبْذِلَا 

 َوادُ ــــــَلْو َكاَن يـَْفِديِو َفَداُه سَ    َذا اَل يـَُرّد نَِبيّـَنا ــــــــــَذا، َوىَ ــــــــىَ 
 َحااقّ  اْلَحااقّ    َكَحَينِداهِ  َلَ ندُااهُ  الّيِباا ّ  إنّ احػػذا ادخاػر اديؤكػد الاتػداء اسامػلت ف    

ف هالتحـ ى ت هذا اددمف كتيةػكحـ اػه  كمشػاه شػدة ارتاػلطحـ م( ماِاَهناُ  َلاْلِاَهناُ 
ميػػلتحـ اػػه كدفػػلىحـ ىتػػه كهاػػلتحـ ى مػػه ا ػػد كفلتػػه ا ػػلؿ ذدػػؾ فػػي  احػػذا ادػػدمف كا 

مػػػذهب اذهلاػػػه  فحػػػـ مؤيتػػػكف   ملتػػػه  ف ميػػػلتحـ دػػػمس يرتاطػػػلن اشػػػخص ادتاػػػي 
 الد ؽ كاحذا اددمف كماذدكف ادغلدي كادتكمس في ةام ه.

 الّيِبا ّ  َدْفاُالنَ : ِقيلَ  َللْ اادي لكرة اػ دك قمؿ: فمقػكؿ:  ةامؿ ىرمةتخدـ ادشلك     
د يجحػكؿ دتركمػز  "ُباِذَل ْ "كجػلء اتػلء ادك ػؿ  (.َلاأْلَْلاَلاُ  اأْلَْماَلالُ  َلهُ  ُبِذَل ْ    ُمَحّمًاا

كيػػل أف   اوهتيػػلـ ى ػػت اػػذدحـ أىػػٌز كأغ ػػت يػػل مي كػػكف فػػي ةػػامؿ فػػداء ادتاػػي 
فػػي اتػػلء ادك ػػؿ د يجحػػكؿ دودػػع ى ػػت ىيػػكـ اػػذؿ كػػؿ يػػف آيػػف اػػه  كدػػمس ذدػػؾ 

يػػم أف فػػداء  ا ػػد يكتػػه و  دكف غمػػر   "َلااهُ  "ككػػلف ذدػػؾ يق ػػكران ى ػػت أ ػػدهـ  
ق ػػكاحـ  يػل مجدكتػػه فػي مػرد  كم مػػد  د  مػلة إو أتحػػـ مك  ػكف ذدػػؾ تركم ػلن د رقػػع 

ـٌ احـ ارازان دشدة كتخكمكلن دشدة يل أد  . احـ ده  كا 
فدائػػػه دادػػع ى ػػت تجػػدد  (َدْفاااُالنَ ) كجػػلءت يضػػلرىمع اد ػػمغع فػػي قكدػػه:

السيكاؿ كاسكود كاستكس  فحـ دف متكاتػكا فػي تكػرار فدائػه اػأىٌز يػل مي كػكف اػؿ 
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  كجػػلء ت رمػػؼ اديةػػتد إدمػػه الششػػلرة إتحػػـ متةػػلاقكف كمتةػػلرىكف فػػي ةػػامؿ ذدػػؾ
( َلهُ )د دودع ى ت ىظـ اديشلر إدمه الدقرب  كجلء تقدمـ ادجلر كاديجركر  (َهَذا)

خػلص اػه دكف غمػر   فحػك مكػدل  (َلاأْلَْشاَهناُ  اأْلَْغَيان ُ )أف فػداء  اػػ   ػتد دودع ى
كد ذدؾ ادطالؽ امتحيػل. كتجػد شػدة أدػـ ادكقػد كيرارتػه فػي تكػرار اةػـ اكؿ شيء أ
كأكدػت يػل تكػرر فمػػه مقػػكؿ: " -ر يػه ع -رشػمؽاااػف كدػذا تجػػد  ب(َهاَذا)اششػلرة 

  (ُا"ادكػػػػالـ اػػػػلب ادرهػػػػلء؛ ديكػػػػلف ادكجم ػػػػع كشػػػػدة ادقر ػػػػع ادتػػػػي مجػػػػدهل اديتكجػػػػم
كمرمػػد أف مةػ ط ادضػكء ى ػػت تقطػع  ةلةػػع  ت ػػؾ اد قمقػع  مػدرؾ  فلد ػ لاي

في ادت امر تكشؼ ىف يدل اد ةرة ى ت يف فقدك   كمرمػد أف مشػ ر ادةػلي مف 
  (ِاايدل ادخةلرة ادتي   ت احـ اةاب هذا ادكقد.

كذدػؾ فػي  شأتحل يف كت قمران  ت غمران  ادتاي رهلء ةامؿ في اةيه ذكركقد     
فيػل ةػكاد إو   ةػكاد  ك كلف أ ػد مكدمػه دكػدا ف  (َسَلااُ  َ َاا ُ  َيْفِايهِ  َكننَ  َللْ )قكده: 
  كقػػػػد فػػػػدا  يػػػػرتمف يػػػػرة ضػػػػيف ادجيلىػػػػع فػػػػي فػػػػي جلتػػػػب ادتاػػػػي همتػػػػلن  شػػػػمئلن 
  .كيرة اتكةه  ..."َدْفُالنَ :"قكده
أك  ان كدػػػـ مقػػػػؿ: فدمتػػػػه؛ الشتمػػػلف اضػػػػيمر  ا تراةػػػػلن يػػػف أف ميظىػػػػف ذدػػػػؾ إكاػػػػلر     

آخػر ت قمػران يػف شػأف تكةػه  كيػل أف  د يػف تكةػه شخ ػلن يته   مث جرٌ  تكضالن 
كم تيػػؿ أف  ذدػػؾ مػػك ي اػػأف تكةػػه دمةػػت ي كػػلن دػػه مت ػػرؼ فمحػػل كمكيػػل مشػػلء.

  ف ه ي تملف: قرمب كهك اةـ ادشلىر  كا مد كهك ( تكرمعَسَلااُ مككف في قكده: ا
كيػػػل أف  ػػػذؼ ادكلىػػػؿ فػػػي قكدػػػه:   ىليػػػع ادتػػػلس كةػػػكادهـ كهػػػذا هػػػك اديق ػػػكد

مكدمػػه أ ػػد. شفػػلدة ادكهػػرة كاد يػػـك كادشػػيكؿ  فكػػؿ كا ػػد يػػف  كادتقػػدمر: (َيْفِايااهِ )
 اكؿ يل مي ؾ.   ادتلس يحيل ىال شأته متيتت دك كلف مكدم ادتاي 

 عبا الحنيث بن ني  بن الاينن    قلله:  -نيونً –لممن دينلل هذا المعي  
 َلُقلَنا نـََعم بِالنـَّْفِس َوالسَّْمِع َوالَبَصر   و ِقْيَل تـُْفُدوَن النَِّنَّ ُمَمَّدًا ــَولَ 

                                                           

 .ُّٓ/ُاد يدة: - ُ
   د/ي طكت ادشكرل.ُٕٔمتظر ش ر ادرهلء في  در اشةالـ: - ِ
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 َوِإْن بُِذلَـــــْت اَل ُيْستَـَرَد بِــَها َبَشــــــــــرٌ    َوقَـــــلَّ َلُو ِمــــنَّا اْلِفـــــــَداُء َوَىِذهِ 
 َقْد ظَــــــَهرَ َعَلى ُكلِّ ِديِن َخاَلَف اْلَقَّ   فَِإنَّ َيُك َوافَاُه  الِــَماُم َفِديـــُنوُ 

كهػػك  (قماا كقاانل اكفػػي هػػذ  اديرهمػػع مةػػتخدـ ادشػػلىر أةػػ كب ادي ػػلكرة اػػػ     
يػف شػككؾ  كاتظػر إدػت  اآلخػرمفأة كب مريػي إدػت تطحمػر يػل قػد م  ػؽ اػأتكس 
إذ دػػػـ مقت ػػػر ى محػػػل  اػػػؿ فٌ ػػػؿ   اشفلضػػػع فػػػي ادكػػػداء ا ػػػد اشجلاػػػع اػػػػ ات ػػػـ(
لء ذكػر ادخػلص ا ػد يل مي كػكف  كجػتك مؿ ادكاهؽ ادقكم اأتحـ ةمكدكته اأغ ت 

ْمعِ  ِبنلي ْف ِ ) اد لـ في قكده: كجلءت يضػلرىمع دمؤكد هذا اسير   (َلالَبَ ي َلالس 
حػكف م مػث ( دتدؿ ى ت تجدد كاةتيرار ادكداء يػتحـ  ُدْفُالنَ اد مغع في قكده: ا

   فحػػػـ ماػػػذدكف أخػػػٌص أىظػػػـ يػػػل مي كػػػكف فػػػي ةػػػامؿ فػػػداء ادتاػػػي اػػػذؿ ى ػػػمحـ 
ادتكػلئس كأ احػل إدػػت ادق ػب  كادتػي تكػػكف اد مػلة اغمرهػل يتغ ػػع و دػذة فمحػل  هػػـ 

حػػل ق ػػمالن إذا يػػل ًىظيترقَّػػت درجػػع فػػي تككمػػد ادكػػداء فج ػػؿ اػػذؿ هػػذ  ادجػػكارح يػػم 
كمؤمػد ذدػؾ كمؤكػد  (اَاا ُ اْلِفاا اي نِما َلاهُ  ال  َلَقاا)اقكدػه:  ادتاػي قكرف اكضؿ كيتزدع 

 ( .َهِذ ِ ادت رمؼ الةـ اششلرة اةماذدكته ق ع ك قلرة يل 
احػػػػذا ادشػػػػرط ادػػػػذم مػػػػتـ ىػػػػف تكػػػػس  ادي ػػػػلبكماػػػػمف يػػػػرارة اسةػػػػت كىظػػػػـ      

نْ  َلَهِذ ِ )يك كيع:   فػ ذا اػذدكا أىظػـ يػل مي كػكف (ااااايٌ َبَشا ِبااَهن ُيْسَدَياُّ  اَل  ُبِذَلااااا ْ  َلاِ 
كهػػػذا ييػػل ماػػلدغ فػػػي   مػػلن  إاقػػلء يػػف ادػػتكس كاسيػػكاؿ كاسكود دػػػف مةػػتطم كا 

ػػػلءى فيػػػف  ػػػلف أج ػػػه اةػػػت لؿ فػػػداؤ   قػػػلؿ جػػػٌؿ شػػػأته: " ةػػرتحـ ك ػػػزتحـ   فىػػػً ذىا جى
ػػػلىىعن كىوى مىٍةػػػتىٍقًدييكفى  كفى ةى ـٍ وى مىٍةػػػتىٍأًخري كهػػػذا ييػػػل مزمػػػد أديحػػػـ  .ُٔ" ادت ػػػؿ:أىجى يحيػػػ

  ك زتحـ ك ةرتحـ.
نْ كجػػػػلء اوىتػػػػراض فػػػػي قكدػػػػه: ا     د دودػػػػع ى ػػػػت أف اػػػػذدحـ دحػػػػذ   (ُبِذَلااااااااا ْ  َلاِ 

ف كلتت أىظـ يل مي ككف و تاقمه  ملن  كفػي ذدػؾ يػف ادشػ كر ايػرارة  اسشملء كا 
 اسةت كاد زف ى ت فقد  كىظـ ادي ماع يل فمه.

يهمران دكضػكؿ اديخػلطامف  (الِحااَمنمُ   َلاَ ن ُ  َيكُ  َ ِإن  كمأتي ادشرط في قكده: ا     
أق قػػكف أـ  دتػػي   ٌػػت احػػـ  كيػػلذا هػػـ فػػلى كف؟!دي رفػػع يػػكقكحـ تجػػل  ادي ػػماع ا

راةػػخكف  أ ػػلاركف أـ جزىػػكف  أهػػلاتكف ى ػػت إميػػلتحـ أـ ةػػمرتدكف  فػػ ذا جػػلء 
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جكاب ادشرط قٌر في مقمف اديتتًظر جكااحـ  قلط لن كؿَّ ةكء قد مظته احـ   مث 
يامتػلن يػكقكحـ يػف  (َظاااااااَهيَ  َقااْ  اْلَحاق   َمانَلفَ  ِايانِ  ُكالِّ  َعَما  َ ِايااااُيهُ )جلء قكدػه: 

قد يلت ككافته اديتمع فدمته الؽ كظلهر ى ت كؿ  هذا اددمف  ف ذا كلف ادتاي 
اسدملف  فحك اددمف اد ؽ كهك ادخلتـ  كفػي ذدػؾ تةػ مع دحػـ ىٌيػل أ ػلاحـ  كدقػد 

أةػػػػ كب ادشػػػػرط فػػػػي يػػػػراهمحـ  ديػػػػل  -رضػػػػكاف ع ى ػػػػمحـ –اةت ةػػػف اد ػػػػ لاع 
ع تكَّةػػكا فمحػػل ىػػف كػػراتحـ  فجي ػػع ادشػػرط  يَّ كهػػل أةػػلهـ  كجػػدكا فمػػه يػػف ا اك ػػ

 (ُاكجي ع ادجكاب  يَّ كهل يكقكحـ إزاء هذا اسةت كاد زف ادذم أ لاحـ.

اػػػلستكس كاسيػػػكاؿ كاسكود كةػػػ كل  ت ػػػدث اد ػػػ لاملف ىػػػف فػػػداء ادتاػػػي      
 ِقْياالَ  َلاالاكاتكقػػل فػػي ةػػؤاؿ ط ػػب ادكػػداء   ىػػف ذدػػؾطرمػػؽ ادي ػػلكرة فػػي ادت امػػر 

ااااً  الي ِباا    ُدْفااُالنَ   ىاػػدا جػػكاب يػػف أا ػػغ( إو أف جػػكاب اةػػكاد اػػف قػػلرب( ُمَحم 
الشجلاع ااذؿ اسيكاؿ كاسكود كادتككس (  مث ةلرع اددملف اف أتس اف اد لرث
 كذدؾ ادكف ذكر  رؼ ادجكاب ات ـ(  اخالؼ اااػف ادػدملف( كغلئب شلهد ككؿ

ْمعِ  ِبنلي ْف ِ  .َيَعم :َلُقمَين مث ذكر  رؼ ادجكاب ا   ػرؼ ك ذؼ (.َلالَبَ ي َلالس 
  .ادكداء أتكاع ذكر إدت كةلرع فالدر تراخملن   ذكر  في رأل سته  أا غ ادجكاب
: قكده في كذدؾ استكس ى ت كاسكود اسيكاؿ تقدمـاةكاد(  تى  مؤخذ كييل    
اخػػالؼ اااػػف ...( ِبَبااْذِلَهن الّيفُاالُ   ِ يااهِ  َلَدَساانَيَع ْ  .َلاأْلَْلاَلاُ  اأْلَْمااَلالُ  َلااهُ  ُبااِذَل ْ ا

 دمخٌ ػحل ادتككس اذؿ أىخَّر كد ٌ هاددملف(  مث قٌدـ ادتكس ى ت ادةيم كادا ر. 
 مكػػكف فقػػد اداػػذؿ اخػػالؼ  د تاػػي فػػداء احػػل ادتضػػ مع فػػي كادتةػػلاؽ الديةػػلرىع

 .اطمئلن 
 
 
 

                                                           

 .ّٖٗمتظر اديراهي ادتاكمع: - ُ
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 املبحث الثالث
 متني املىت قبلو 

تَّػػمىفَّ  : ل ىػػف تيتػػي اديػػكت اػػددمؿ قػػكؿ ادتاػػيمتػػحً أتتػػل تي يػػف ادي  ػػـك     " وى مىتىيى
َـّ  ػػٍكًت فىٍ مىقيػػػٍؿ: اد َّحيػػػ تًٌمنػػػل ًدٍ يى ػػػرٌو تىػػػزىؿى اًػػًه  فىػػػً ٍف كىػػلفى وى ايػػػدَّ ييتىيى ػػٍكتى ًدضي ـي اديى ػػده ًيػػػٍتكي أى ى

فًَّتي ًإذى  تىػػكى ٍمػػرنا ًدػػػي  كى مىػػلةي خى ػػل كىلتىػػًت اد ى ٍمػػرنا ًدػػيا كىلتىػػًت اأىٍ ًمتًػػي يى فىػػلةي خى كمػػػه ف (ُا "دكى
يػف يػرض أك فلقػع أك ي تػع  لشتةػلفتػزؿ ا ادت رمم اكراهع تيتي اديكت دضرٌ 
فتتػع  دمتػه أك فػي فأيػل إذا خػلؼ ضػرران   ادػدتمل يف ىدك أك ت ك ذدؾ يف يشػلؽٌ 

ا ادكتتػع ك خػلف فلد ػ لاع  (ِا..ديكحػـك هػذا اد ػدمث كغمػر    فمه فال كراهػع فمػه
  ه دـ مت كرا اد ملة ادكتػهكيف شدة  احـ كت  قحـ ا -كقد كلتت – ها د يكت

   كقد كرد هذا ادي تي فميل مقلرب خيةع يكاضػم فتيتت كهمر يتحـ اديكت قا ه
  (3) :قكؿ ىيرك اف اد لص كيف ذدؾ

اِن ــــَصدََع الُقُلوَب َمَقاَلُة الُ  يَصُة ْبُن َأبَان    دَّ َونـََعى النَِّنّ َخَِ
(4) 

 انِ ـــــــِت الْكفَّ ـــــوبـُلَّ  اْلَوفَاةِ  ْبلَ ــــقَ     مَّدٍ ـمَُ  وَ ـــَوجْ  رتُ ــــَأْبصَ  لَْيَتِن  اـيَ 
 َواْْلَْكَفانِ  اْلَقزِّ  ِف  دىمَ  َوثـََوى      ُمَصاِبوِ  قـَْبلَ  َماتَ  َعْمًرا لَْيتَ  َأوْ 

ْنَسانِ  اُء ِبُنَيةِ ـــاْلَقضَ  َذَىبَ        اتِوـَوفَ  دَ ــــبـَعْ  َأْبقَ  ملَْ  لَْيَتِن  َأوْ   اْْلِ
 َداِن ــــــــىَ  َداهُ ـــىَ  َوَما ِديُن النَِّنِّ     َفِدينُـَنا النَِّنَ  اتَ ـــــمَ  َقدْ  َكانَ  َأوْ 
 َأَوانِ  دِّ ــــــــَوحَ  لٍ ــــــَأجَ  ِإَل  يَناـــفِ     ونًَة ـــــانًَة َمْضمُ ــــــأمَ  ِنَ ــالنَّ  انَ ــكَ 
 ْرقَانِ ــاْلفُ  ِف  كَ ــَأبِي ْمرُ ــَلعَ  َذاــــىَ        اــَردَّىَ  ِلكُ ـّيَْ  انَ ـكَ  َمنْ  َىاْرَتدَّ فَا

                                                           

مىلًة: - ُ لًء ًالٍديىٍكًت كىاد ى  .ٕٔ/ٖركا  اداخلرم في   م ه  ًكتىلبي اددَّىىكىاًت  اىلبي ادد ىى
 .ٖ/ُٕمتظر شرح ادتككم: - ِ
 .َِِمتظر يتم اديدح:  - ّ
. هػك ادػذم ت ػت ادتاػي  - ْ ػدىاًتي  عي اػف أاىػلف اد ي ػلف  قػدـ ى ػمحـ اػذدؾ  خًيم ى إدػت أهػؿ ىييى

  كأخاػػركـ أف ادتػػلس مغ ػػكف ؿ ىيػػلف  أت ػػي إدػػمكـ رةػػكؿ ع يػػف اديدمتػػع  فقػػلؿ: مػػل أهػػ
 .َِٗ/ِ. كاش لاع:ُٕٖ/ِ  متظر أةد ادغلاع:..غ ملف ادقدكر



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٔ﴾  
  

  اد ػػلص اػػف ىيػػرك ادج مػػؿ اد ػػ لاي ق ػػب ى ػػت كاسدػػـ اد ػػزف طغػػتفقػػد    
 يف خمران  مجد كدـ  ق اه كزدزؿ  اه أدـٌ  ادذم اداالء اذكر يرهمته فلفتتم اه كأ لط
 ت ػػت يػػف اةػػـ اػػذكر يرهمتػػه افتػػتم اػػه أدػػـٌ  ادػػذم اسدػػـ شػػدة كيػػف. اػػه دمكتػػتم ذدػػؾ
 . ادتاي إدمه
فمقػػكؿ:  ماكمػػه كمتكجػػم ى ػػت فقداتػػه اػػه ادت جػػب كادتتػػدـ احػػذا ادتػػداء اديػػرادك     

كقػد أتاػم ادتػداء  (اننِ الْكف اا ا ِ لُبم   اْلَلَ نةِ  َقْبلَ    ام اٍ ُمحَ  َلْااااهَ  َنْبَ ااااي ُ  َلْيَدِي  َيااان)
كمتػػدـ  ت ةػػرم فحػػكديػػل أ ػػلاه   هكجزىػػ هاضػػطرااشػػدة مػػدؿ ى ػػت  اػػلدتيتي ييػػل

مةت ػػغر يػػف شػػأف تكةػػه ك   كي ػػلف ته قاػػؿ كفلتػػه ى ػػت ىػػدـ رؤمتػػه ادتاػػي 
  ُمَ انِبهِ  َقْبالَ  َمان َ  َعْمايًا َلْيا َ  َنلْ )اقكدػه: كم قرهل كذدؾ اػذكر اةػيه فػي يرهمتػه 

 مػث متيتػت أف مكػكف قػد يػلت قاػؿ أف م ػلب  (َلاأْلَْكَفاننِ  اْلَقزِّ  ِ   ىَماَ  َلَاَلى
 كفػػي ذدػػؾ كتلمػػع ىػػف شػػدة أديػػه ك زتػػه    ادي ػػماع  كمػػكارل أاػػدان فػػي ككتػػهاحػػذ

( مػدؿ ى ػت اديالدغػع فػي ِ ا . كادت امر اػ اكشدة كقم ادي ماع ى مه كىدـ ت ي ه
كا ػدان اػؿ أككػلف  ييػل ( ف ػمس ككتػلن اأْلَْكَفاننِ )مع كاش كلـ  أكد ذدػؾ ادجيػم غطادت

 مامف شدة أديه ى ت فراؽ تامه.
دمشػػ ر اشػػدة كقػػم   كجػػلء تكػػرار ادتيتػػي فػػي يرهمػػع ىيػػرك اػػف اد ػػلص    

ادكلج ع ادتي  ٌ ت اه ف ةػلف  لدػه مقػكؿ دمتتػي ف  ػت كػؿ شػيء كدػـ أشػحد كفػلة 
 ...ادتاي
 (انَيفً نَما اِب ُّ الي ا َكااااااننَ ذا ادتشامه ادا مػغ فػي قكدػه: ااحكم كر ادتاي السيلتع     
جٌؿ  –الاد يف رجكىحل د ل احل كهك ع فككتحل يةتردة  اد كظ كادرىلمع ك  في

ائػػتيف  كيػػف ( مػػدؿ ى ػػت ىظػػـ كى ػػٌك شػػأف ادتاػػي انَيفنَماااكتتكمػػر افػػي ىػػال   
ى ػػت أيلتػػع ف  مػػه أف م ػػلفظ ى محػػل كم مطحػػل ارىلمتػػه  كم ػػكتحل كمػػدافم ىتحػػل 

ـٌ كػػػػلف اد ػػػػ لاع   -رضػػػػكاف ع ى ػػػػمحـ– تػػػػت ت ػػػػؿ إدػػػػت  ػػػػل احل  كيػػػػف هىػػػػ
 مػػػث كػػػلتكا مت لهدكتػػػه اػػػلد كظ كادرىلمػػػع كادػػػدفلع ىتػػػه   كادرةػػػكؿ أيلتػػػع ىتػػػدهـ

داون ى ػت ق ػع  (ااااِّ َحااكى  لٍ ااااَنَااكجلء تتكمر ا كاذؿ كؿ يل مي ككته في ةامؿ ذدؾ.
 امف أ  لاه كهذا ييل مزمد في أةلهـ ك زتحـ.  يكهه 
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 (َيا َهااااان َيْمااِمكُ  َكااننَ  َمانْ  َ نْيدَاا َهنككٌتت ىػف كفلتػه اػرٌد ت ػؾ اسيلتػع اقكدػه: ا    
يػػػف رٌد كأخػػػذ ت ػػػؾ اسيلتػػػع اادكػػػلء( دمػػػدؿ ى ػػػت اشةػػػراع فػػػي ادػػػكجػػػلء اد طػػػؼ اػػػػ 

هػػل  فػػل ك ػػد  ادقػػلدر مي كحػػل  ِ اا  َنِبيااااااكَ  َلَعاااااْميُ  َهااااااَذا. كجػػلء قكدػػه: اى ػػت ردًٌ
ٍكًتحىػل إشلرة إدت قكده ت لدت: " (اْلفُااااااْيَقننِ  فَّت اٍسىٍتكيػسى ً ػمفى يى . ِْادزيػر: "ا َّي مىتىكى
ػػػلىىعن كىوى مىٍةػػػتىٍقًدييكفى  كقكدػػػه: " كفى ةى ـٍ وى مىٍةػػػتىٍأًخري ػػػلءى أىجى يحيػػػ  .ّْ" اسىػػػراؼ:فىػػػً ذىا جى

كغمر ذدؾ يف اآلملت اددادع ى ت أتػه يمػت كأتػه اشػر مجػكز فػي  قػه يػل مجػكز 
 في  قحـ يف اديكت كادكتلء.

   (1) :يييَ مْ   الحِ بَ  ْ نَ قلل ابن ذي  -نيونً –لمن ذلك 
 َدامَّ مَُ  ى ِلَ عَ نَـ  ذْ إِ     ُد  وَ ىْ َب أَ لْ َصدََّع القَ 

 ثـُوِّيُت املَْلَحدا تُ نْ كُ       ُىْلِكِو   لَ بْ قَـ  لَْيَتِن 
 َداَأْىـــوَ  اْْلَْزدِ  َأَخا رََأيْــــــــــــــــتُ  َأُكنْ  ملَْ  لَْيَتِن 

ىػف ااػف إةػ لؽ  قػلؿ: امتيػل  جلء فػي يتلةػاع هػذ  اسامػلت يػل ركمفقد        
 يمػػػر يجتي ػػػع إذ أقاػػػؿ راكػػػب يػػػف اسزد مقػػػلؿ دػػػه أهػػػكد اػػػف ىمػػػلض  فقػػػلؿ: مػػػل 

جػػٌدىؾ ا َّ كافػػد  :  فقػلؿ دػػه ااػػف ذم أ ػامي شػر  يمػػر  أت ػت إدػػمكـ ادتاػػٌي 
 َّ ستػػل اادٌػػذم ا هػػه اػػلد ؽ  فيػػل جػػزىكـ؟ فػػك يػػل يػػلت  قػػلؿ: ا ػػت  ك  .قػػكـ  كػػذات

دت مته إدمحـ  فأخرجك  يف  رٌؽ يتكـ أفئدة كأغزر ىمكتلن كجدت أ أجزع يتكـ  كدك
ـٌ إتػي إتيػل ت مػت إدػمحـ رةػكدؾ دػئال مكتتتػكا ا ػد   امتحـ ككػلف ىلاػدان    فقػلؿ: اد َّحػ

 (ِا.كدمكاةكتي في جزىي ى مه. ف يل تكاترت ادركالف ايكته آكك  ا د ذدؾ
يرهمتػه اػذكر طغت اد زف كاسدـ ى ت ق ػب اد ػ لاي كأ ػلط اػه فػلفتتم فقد     

ت امػلف غرضػه دكف يراكغػع اػه كزدػزؿ ق اػه  كفػي ذدػؾ إةػراع إدػ اداالء ادذم أدػـٌ 
                                                           

أارهػػػػع اػػػػف شػػػػر امؿ اػػػػف أارهػػػػع اػػػػف اد ػػػػالح اد يمػػػػرم.  ػػػػ لاي. قػػػػلؿ ادرشػػػػلطي فػػػػي  - ُ
كدػه    فكرش ده رداء . ككلف الدشلـ  ككلف مي ىػد يػف اد كيػلء استةلب: كفد ى ت ادتاي 
. ُٕٔ/ُ  ك ةػػػػف ادي لضػػػػرة فػػػػي تػػػػلرما ي ػػػػر كادقػػػػلهرة:ُِ/ُركامػػػػع. متظػػػػر اش ػػػػلاع:
 .َُُكاساملت في يتم اديدح:

 .َِٗ/ُمتظر اش لاع: - ِ
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" فػلد زف نهلاُ  القم َ  َ ا عَ   كيف هـ جلء ادخار غمر يؤكد في قكده:" أك إاطلء
ـٌ يػػف  ػػكدحـ   ػػكرت كقػػد    و م تػػلج فػػي املتػػه تككمػػدان كاسدػـ كاضػػم ىٌيحػػـ كىػػ

 تككةػحـ  فػي كأهػر  أ ػلاحـ ادذم كاد زف اسدـ شدة (َ ا عَ في ادك ؿ ا اوةت لرة
كيػػل أف  .اػػه  ػػؿٌ  يػػل شػػدة يػػف مت ػػٌدع ادػػذم ادي ػػٌس  ادشػػيء  ػػكرة فػػي كأارزتػػه

 ذدػػػػؾ اسدػػػػـ كاةػػػػتيرار   فحػػػػك ( دودػػػػع ى ػػػػت تكػػػػرارَ ااااا عَ فػػػػي تضػػػػ مؼ ادك ػػػػؿ ا
 يالزيحـ د ظـ ي لاحـ.

ادي تػػػت أف مخاػػػر د  تلمػػػع اػػػه  إذ اديق ػػػكد فػػػي ( القمااا َ كتقػػػدمـ اديك ػػػكؿ ا    
ػػٍف  ػػٌدىه  ستػػه أراد أف ماػػمف دتػػل أهػػر ت ػػؾ ادكلج ػػع ى ػػت  ات ػػٌدع ق اػػه كدػػمس يى

 ق اه.
ـٌ  كيف شدة كقم اسير ى ػت ادشػلىر   مكػلد دةػلته أف م جػز ىػف ادكػالـ كيػف هػ

كي لتاػػلن دػػه ى ػػت اسدػػـ  دػػـ مجػػد ةػػكل شػػخص ادتػػلىي ادػػذم جػػلء  اػػلدخار ياكتػػلن 
 ادذم أ لط اه اةاب ت مه.

كد ػػػد قاػػػؿ ى يػػػه اكفػػػلة ادتاػػػي كذدػػػؾ اقكدػػػه: كمتيتػػػت أف مكػػػكف قػػػد كارا  ادتػػػراب 
يا ُ  ُكْيا ُ        ُهْمِكاهِ  َقْبالَ  َلْيَدِي ) كيػف شػدة  زتػه كأديػه كا  ةلةػه ( الَمْمَحااا ُالِّ

ادػػذم  (أهػػكد اػػف ىمػػلضا مكػػكف قػػد رأل وٌ أ -أمضػػلن -اػػلد جز كادضػػ ؼ متيتػػت 
َاا اأْلَْزاِ  َنَمن اا ُ ْيايَنَ  َنُكنْ  َلمْ  َلْيَدِي ) قكده:ةلؽ ده خار كفلة ادتاي كذدؾ في  ( َنَهال 

ادتاػي  كهػذا  دػه؛ ستػه هػك ادػذم ت ػت إدمػه كد ؿ ذدؾ مػك ي اتشػلؤيه يػف رؤمتػه
ف  ادتشػػػلؤـ يػػػف ا ػػػض ي ػػػلتي ادجله مػػػع ادتػػػي قػػػد اقمػػػت ركاةػػػاحل فػػػي اديراهػػػي كا 

 كلتت ق م ع.
ػكقػد  ى      فػػي رهلئػه ستػه ىاػلرة ىػف ككتػه  ػػرخلت ( َلْيَدِيا ف تكػرار ادتيتػي اةي

  كاخل ػػػع  ػػػمف مكػػػكف يتشػػػلاحع اشمقػػػلع  كو يتػػػلص فػػػي ادرهػػػلء يػػػف اد ػػػراخ
 (ُااديمت ىزمزان كجزءان يف ادتكس..

                                                           

  د/ىاػػد  اػػدكم  دار ادرفػػلىي د تشػػر ُٕٔمتظػػر دراةػػلت فػػي ادػػتص ادشػػ رم اد الةػػي: - ُ
 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْٓ ِادرملض  ط -كادتكزمم
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   (ُ) :الهمااي  ُعَميَية بن ُمي ان قلل -نيونً – ذلك لمن
 يلُ قَلِــ  ولِ ــالرَّسُ  َعَلى ِمنِّ  َذاكَ    ِويلـطَ  ولِ ـالرَّسُ  َعَلى ٌحْزِن  ِإنَّ 
 (2)ولُ ــــالرَّسُ  َماتَ  يـَْومَ  ِمتَ  لَْيَتِن   رِيوٌ ــــكَ  امُ ــإمَ  يَا ْوتُ ـــَواْلمَ  ْلتُ ـقُ 

 (3)ــِويلُ طَـــــــــ ِمنِّ  َواْلُفَواقُ  َدهُ ـــــبـَعْ     َواقَاً ـــفُ  بَِقْيتُ  نْ ــــــَأكُ  ملَْ  لَْيَتِن 
مػرىةااق ب يك كـ كتكس يتكةرة ك ػزف طكمػؿ مرهػي      رةػكؿ ع  (ييػرَّاف اػف ىييى
  ِإن  ٌحْزِيااا  َعَمااا  كمتكجػػػم د ي ػػػماع ادتػػػي   ٌػػػت اػػػه  كاحػػػذا ادخاػػػر اديؤكػػػد(

 ( ادػػذم مػػدؿ ى ػػت شػػدة  زتػػه كأديػػه ى ػػت فقػػد  كادػػذم دػػف مكلرقػػهالي ُساالِل َطِلياالُ 
كيم يالزيتػه دػه إو   ييل مدؿ ى ت أته يالزيه )َطِليُل( مث أخار ىته اقكده: 

( ككضػ ه يكضػم ضػيمر  الي ُساللِ كفػي تكػرار قكدػه: ا ته م د ق مالن في  قػه أ
دودػػع ى ػػت رف تػػه كى ػػٌك شػػأته  كمػػك ي اػػلديرارة ى ػػت فقػػد   فحػػك ادرةػػكؿ ادػػذم 

ىػف طرمػؽ  أرة ه راه هلدملن كياشران كتػذمران  كاػه كلتػت ادةػيلء يت ػ ع اػلسرض
ك ي  كايكتػػه اتقطػػم هػػذا اوت ػلؿ  كدػػذا فقػػد تيتػػت اديػكت مػػـك يػػلت ادرةػػكؿ ادػ

( فػػال مطمػػؽ اد ػػمش ا ػػد  دشػػدة  اػػه دػػه الي ُسااااااللُ  َماان َ  َيااْلمَ  ِماا ُّ  َلْيَدِياا اقكدػػه: ا
كتيةػػكه اػػه  كدكػػف هػػذا اسيػػر دػػمس همتػػلن ى مػػه  فػػل ترس دػػذدؾ اقكدػػه يخلطاػػلن 

( فحػػك ي ػػماع كيػػل َكاااااااِييهٌ  إَماانمُ  َياان َلاْلَمااْل ُ اشيػػلـ ادػػذم أٌيػػر  ادرةػػكؿ ى ػػمحـ: ا

                                                           

اف  كأةػ ـ فػميف أةػ ـ يػتحـ  كركم أٌف أهػؿ ادػميف ديػل ةػي كا اكفػػلة كػلف يػف ي ػكؾ هيػد - ُ
تك ـ ةكحلء هيداف ايل كرهه   يلؤهـ  كقلـ يػراف  فقػلؿ: مػل ي شػر هيػداف   رةكؿ ا َّ 

  كدػػـ مقػػلت كـ  فأ ػػاتـ اػػذدؾ اد ػػظ  كداةػػتـ اػػه اد لفمػػع  كدػػـ إتكػػـ دػػـ تقػػلت كا رةػػكؿ ا َّ 
قطػػم دااػػركـ  كقػػد ةػػاقكـ قػػـك إدػػت اشةػػالـ  كةػػاقتـ قكيػػل  م ٌيكػػـ ا  تػػع تكضػػم أكائ كػػـ  كت

ف أضػ تيك  د قكػػـ يػف ةػػاقتيك   فأجػلاك  إدػػت يػل أ ػػٌب   فػ ف تيةػكتـ د قػػتـ يػف ةػػاقكـ  كا 
 .ِِٖ/ٔيط  حل هذ  اساملت. متظر اش لاع: كأتشد ده أاملتل رهت فمحل ادتاٌي 

فقػػػد كػػػلف أيمػػػران ى ػػػمحـ ييػػػل م ػػػي مرمػػػد اػػػػ اشيػػػلـ: اديحػػػلجر اػػػف أاػػػي أسيمػػػع اديخزكيػػػي   - ِ
 .َُ. متظر يتم اديدح: ت لء  أٌير  ادرةكؿ 

ػػ يحل ادكى ػػمؿي  - ّ ٍم ىع مرضى ػػكى َـّ تيتػػرىؾ ةي ٍ اىتىػػٍمف يػػف ادكٍقػػت  سٌتحػػل تيٍ  ىػػب  هػػ ػػل اىػػمف اد ى ادكيػػكاؽي: يى
 دتىًدٌر  هَـّ تي  ىب. تلج اد ركس: افكؽ(.
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كهػػػك يػػػم ذدػػػؾ . َُٔ" اديلئػػػدة:َ َأَ ااانَبْدُكْم ُمِ ااايَبُف اْلَماااْل ِ :"ذكػػػر  ع فػػػي كتلاػػػه
 تيتل .

 َبْعااَا ُ   ُاااااَلاَقنً  َبِقْياا ُ  َنُكاانْ  َلاامْ  َلْيَدِياا اقكدػػه: ا كمةػػت ظـ اداقػػلء ا ػػد ادرةػػكؿ     
كتلمػػع ىػػف ق ػػع اديػػدة   مػػث متيتػػت أف و مكػػكف قػػد  (َطااااااااااااااااِليلُ  ِميِّاا  َلاْلفُااَلاقُ 

 ( ُااااَلاقاتكػرار ك ادتاػي طكمػؿ   دً ٍقػفلدق مػؿ فػي  ػلؿ فى   ىلش كدػك يػدة ق م ػع ا ػد 
ككض ه يكضم ضيمر  دمؤكد ى ت هذا ادي تػت  كماػمف أف اقػلء  يػدة ق م ػع ا ػد 

   فحك و مقدر ى ت فراقه كمتيتت اد  لؽ اه. مي ٌد شمئلن طكمالن يكت ادتاي 

اديكت قاؿ ادتاي  تت و مكج كا  -رضكاف ع ى محـ –تيتت اد  لاع  
 ااػفمي د أا ػغ يػف  ػل امه ىيػرك اػف اد ػلص ك  (ىييىمرىة اف ييرَّاف  إو أف اايكته
 كذدؾ يف تل متمف: أىٍ اىم ذم

يػػلت  مػػث تيتػػت اديػػكت مػػـك  اسكدػػت: أتػػه دػػـ مكػػف مرمػػد اديػػكت قاػػؿ ادتاػػي 
سف اد مػػلة يػػم ادتاػػي كيخلدطتػػه و متيتػػت اديػػؤيف اتقطلىحػػل  فضػػالن ادرةػػكؿ؛ 
اخالفحيػػل فقػػد تيتػػت ااػػف ذم أ ػػام أف تحػػلهـ ىػػف تيتػػي اديػػكت.  ىػػف أتػػه 

ف كػلف مككف قد هكم في د د  قاؿ يكت ادتاي  ككذا تيتي ىيرك اف اد لص  كا 
 أٌو ماقت ا د كفلته. -أمضل-قد تيتت

ككأتػه  ادذم يلت فمه ادتاي  ادهلتمع: أته أراد أف ميكت في هذا ادمـك اديشحكد
أراد أف مخ د ذكر  ايكته مكـ يلت ادتاي ف  ػؿ تك ػع يػف تك ػلت ادر يػع ت ػماه 

.  في هذا ادمـك
أا ػػغ يػػف قػػكؿ  كتيتػػكا أٌو مىٍاقىػػكا ا ػػد ادتاػػي كم ػػد قػػكؿ اىيػػرك اػػف اد ػػلص(

( فحك أكجػز  مػث ىاػر ىتػه فػي شػطر كا ػد يػف ادامػت كاتا ػه ىييىمرىة اف ييرَّافا
  هَلَ اااندِ  َبْعاااااااَ  َنْبااقَ  َلاامْ  َلْيَدِياا  َنلْ ا كيػػع فػػي ادشػػطر اآلخػػر كذدػػؾ فػػي قكدػػه: 

ْيَساننِ  اْلَقَوااانُ  ِبُميَيافِ  َذَه َ   ت زيتػل م ػدؿ يػل مىٍاقػ أوٌ ( فقػد تيتػت ييػرَّافاأيػل . اْلِْ
   ُاااَلاَقنً  َبِقْي ُ  َنُكااانْ  َلمْ  َلْيَدِي امف اد  اتمف د تلقع كىٌد ذدؾ طكمالن كذدؾ في قكده: 

 .َطااااِليلُ  ِميِّ  َلاْلُفَلاقُ  َبْعااَا ُ 
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 املبحث الرابع
 نافقني والكفار الشماهة بعد مىهوإظهار امل 

 – ع قػػلؿ كاديتػػلفقمف ادككػػلر أخػػالؽ يػػف ادشػػيلتع أف كػػرمـاد ادقػػرآف أكضػػم    
ِإْن ّتََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يـَْفَرُحوا ِِبَا َوِإْن َتْصِبُوا ": كجػؿ ىز

َ ِبَا يـَْعَملُـوَن مُِـي ٌ   كقػلؿ  َُِ: ىيػراف آؿ "َوتـَتـَُّقوا اَل َيُضرَُكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا ِإنَّ اَّللَّ
 ِمـنْ  َأْمَرنَـا َأَخـْذنَا قَـدْ  يـَُقولُـوا ُمِصـيَبةٌ  ُتِصـْبكَ  َوِإنْ  َتُسـْؤُىمْ  َحَسَنةٌ  ُتِصْبكَ  ِإنْ " :ت لدت
 ايل كادككلر اديتلفقكف فرح أ د غزكة كفي .ُٓ:ادتكاع "َفرُِحونَ  َوُىمْ  َويـَتَـَولَّْوا قـَْبلُ 

 ِإنْ : "قكدػػػػه كجػػػػؿ ىػػػػز ع فػػػػأتزؿ جرا ػػػػلت يػػػػف كاديػػػػؤيتمف  ادرةػػػػكؿ أ ػػػػلب
ُلوُ  قـَْرحٌ  اْلَقْومَ  َمسَّ  فـََقدْ  قـَْرحٌ  َّيَْسْسُكمْ   َولِـيَـْعَلمَ  النَّـاسِ  بـَـنْيَ  نُـَداِوُلَا اْْلَيَـّامُ  َوتِْلـكَ  ِمثـْ

 . َُْ:ىيراف آؿ "الظَّاِلِمنيَ  ُيُِبَ  اَل  َواَّللَُّ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويـَتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اَّللَُّ 
ادمحكد كادت ػلرل اأهػؿ اشةػالـ  كظحػر ادتكػلؽ  شيتت ديل قاض ادتاي ك     

كقػػػد تتػػػلكؿ   فػػػي اديدمتػػػع ييػػػف كػػػلف مخكمػػػه قاػػػؿ ذدػػػؾ  كيػػػلج ادتػػػلس كاضػػػطراكا
  كقػػد كرد هػػذا ادي تػػي فػػي خيةػػع يكاضػػم اد ػػ لاع ت ػػكمر ذدػػؾ فػػي يػػراهمحـ

ػػلًاسو اٍدًكٍتػػًدم   كييػػف تتػػلكؿ ذدػػؾ تقرماػػلن  ؤي اٍدقىػػٍمًس ٍاػػفي ىى  مػػث مقػػكؿ فػػي  (ُا اٍيػػري
 :يرهمته

                                                           

كخل ػػـ إدمػػه فػػي أرض كرجػػم  كؿ ع ايػػرؤ ادقػػمس اػػف ىػػلاس ادكتػػدم كفػػد ى ػػت رةػػ - ُ
إدت اػالد  كهاػت ى ػت إةػاليه  كدػـ مرتػد يػم يػف ارتػد يػف كتػدة  كأتكػر ى ػت اسشػ ث اػف 
قمس ارتداد  كأةي ه كاليلن غ مظلن  هـ خرج إدت ادشلـ يجلهدان كشػحد ادمريػكؾ  ككػلف تػلزون 

 -هرضػي ع ىتػ-اامةلف يف ادشلـ ف يػل كقػم طػلىكف ىيػكاس أةػرع فػي كتػدة  ككػلف دػه 
غتػػلء فػػي ادػػردة  كديػػل أخػػرج ادكتػػدمكف ىػػف ادػػردة دمقت ػػكا كهػػب ى ػػت ىيػػه دمقت ػػه  فقػػلؿ دػػه 
ىيه: كم ؾ مل ايرأ ادقمس أتقتؿ ىيؾ؟! قلؿ: أتت ىيي كع راػي كقت ػه... متظػر ادػكافي 

هػػ  ْٕٔ. د الح اددمف خ مؿ اف أماؾ اف ىاد ع اد ػكدم ااديتػكفت: ُِٖ/ٗالدكفملت:
 امػػػػػركت  –تػػػػػلؤكط كتركػػػػػي ي ػػػػػطكت  ادتلشػػػػػر: دار إ مػػػػػلء ادتػػػػػراث ادي قػػػػػؽ: أ يػػػػػد اسر 

 ـ.َََِ -هػَُِْ
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 (1)بِنَـْعِي َأْْحََد النَِّنِّ اْلُمْهَتِدي     يـَْوَم َأْعَلَن َجْهَبلا ايَ غَ البَـ  تَ شَِ 
 (2)ِف َمْلَحدِ  ثَاِوياً  بَِيْثِربَ  َأْمَسى    ُمْستَـْودَعٍ  ِمنْ  اِْلَلُو َعَلْيوِ  َصلَّى
 دـــــمْ ــــَأحَ  َخِليَفةَ  ِبْكرٍ  َأبَا َعنِّ    فـَبَـلَِّغنْ  تَ ــــــــَعَرضْ  ِإمَّا ! رَاِكًبا يَا
رَُكنَّ  اَل  يـُْفَقدِ  ملَْ  مًَّداـــــــمَُ  َأنَّ  ْمنــــــيـَْزعُ   الذََّرى ُسودَ  َواِىراً،ــــــعَ  تـَتـْ

((3 
ُردِ  ملَْ  َجَواِِنِيِّ  بـَنْيَ  ْمرِ ــــــَكاجلَْ    فَِإنَـَّها بَِقْطِعِهنَّ  ِليلَ ـــــــاْلغَ  اْشفِ   تـَبـْ

 متيػػػل ت ػػػل   يرهمتػػػه اػػػذكر شػػػيلتع اداغلمػػػل فػػػي كفػػػلة ادتاػػػي ادشػػػلىرمكتػػػتم     
. كقكدػه: ت قمر دحـ( الَبَغنَين( هذا اد  لاي  كفي ذكرهف احذا ادك ؼ اَاْهَبلا
( مك ي ايرارة اسةت كاد زف ادػذم م لتمػه هػذا اد ػ لاي اْلُمْهَدِاي الي ِب ِّ  َنْحَماَ ا

َـّ كػػلف دىػػلؤ  دػػه: ا يػػف أدػػـ فىٍقػػد ادتاػػي ادحػػلدم.  ِماانْ  َعَمْيااهِ  اِْلَلااهُ  َ اام  كيػػف هىػػ
( يشػػ ران ايزمػػد يػػف اسدػػـ ادػػذم مجػػد   َمْمَحاااِ  ِ اا  اَنِلَياان ِبَياْااِي  َنْمَساا   ُمْسااَدْلَاعٍ 

الدػػػدار  كفػػػي ادػػػدىلء دػػػه امػػػلف دت  ػػػؽ اد ػػػ لاع  كادرضػػػت اقضػػػلء ع كقػػػدر  
 .اآلخرة  كيل مرجكته د تاي ا د كفلته ىتد راه

                                                           

ذهب ات مه إدت  ضريكت رجؿ يف ك مب  يف اتي ىػلير اػف  ديل قاض رةكؿ ع  - ُ
ىكؼ كاتي ادجالح مقلؿ ده جحاؿ .. ككػلف ا ضػريكت ةػت تةػكة يػف كتػدة ك ضػريكت 

راف الدػدفكؼ  فخػرج إدػمحف اغلمػل فخضػاف أمػدمحف الد تػلء كضػ متيتمف يػكت رةػكؿ ع 
 ضريكت فك  ف كك  حف  ككلف اد كاتت اجتي ف إدت ادتةكة ادةت تمكلن كىشرمف ايرأة فكف 
يتكرقػػػلت فػػػي قػػػرل  ضػػػريكت.. فكتػػػب ايػػػرؤ ادقػػػمس اػػػف ىػػػلاس ادكتػػػدم إدػػػت أاػػػت اكػػػر 

كيػػػل ا ػػػدهل  ساػػػي  ُْٖر يػػػه ع.. شػػػيت اداغلمػػػل.. اسامػػػلت. متظػػػر ادي اػػػر:-اد ػػػدمؽ 
ي يػػػػد اػػػػػف  امػػػػب اداغػػػػػدادم  ت/ إم ػػػػزة دمخػػػػػتف شػػػػتمتر  جي مػػػػػع دائػػػػرة ادي ػػػػػلرؼ  ج كػػػػر

ػػٍف ُُّٔاد هيلتمػػع   ػػديكٌو ًااىً مَّػػع تيً ػػمب يى هػػػ. كادشػػيلتع: أ ػػؿ هػػذ  ادك يػػع مػػدؿ  ى ػػت فىػػرىح ىى
ػ ػًيتى ادرَّجي ػيلتىعن كشػيلتنل  كشى ػًيتى اد ىػديك  ككىػًرحى كٍزتنػل كيٍ تنػت  مىٍشػيىتي شى : ًإذا مي ىلًدمه  مقػلؿ: شى ؿي

ػكايت ػكاًيت  أم ا ىٍم ىػعو تيٍشػًيتي ادشَّ لتىع: هػي .   فىًرحى ااىً مًَّع اد ىديكًٌ  كاػلتى فػالفه ا ىٍم ىػع ادشَّ ػيى فلدشَّ
 ادكىرىح اا مًٌع يىف ت لدمه كم لدمؾ. متظر يقلممس اد غع: اشيت(.

 .هىلًكملن: مقلؿ  هكل الديكلف أم: أقلـ اه. متظر: أةلس اداالغع: اهكل( - ِ
ػػتلـ اداى مػػر . كًذٍركة كيػػؿًٌ شػػيء أىػػال .  - ّ ادػذَّرىل: ادشػػمب  كادػػذ رىل: جيػػم ًذٍركىة كهػػي أٍى ىػت ةى

 متظر تحذمب اد غع: اذرأ(  كادتحلمع في غرمب اد دمث كاسهر: ذرأ.
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ػل ًيػٍف  فل ت ػلدت مقػكؿ: " (ُمْسَدْلَاعٍ كتجد أهر ادقرآف في ت امر  اقكده: ا      يى كى
ييٍةػػتىٍكدىىىحىل ـي ييٍةػػتىقىرَّهىل كى مىٍ  ىػػ  . أم:ٔ" هػػكد:دىااَّػػعو ًفػػي اٍسىٍرًض ًإوَّ ىى ىػػت ا ًَّ ًرٍزقيحىػػل كى
كتلمػػع كهػػك  (ُايةػػتقرهل فػػي اسر ػػلـ  كيةػػتكدىحل فػػي اسرض  مػػث تيػػكت فمحػػل

( دكف اديدمتػع  َياْاِي َ )م فمه جهيلته ادشرمؼ  كفي ت امر  اػػ كرً ىف ادقار ادذم كي 
ى محـ كى ت اديكػلف ادػذم دفػف  يل مك ي اشدة اسهر ادذم أ دهه فراؽ ادتاي 

قد ىلد إدت يػل كػلف ى مػه قاػؿ ادحجػرة إدمػه  كفػي ذدػؾ يزمػد يػف فمه   تت كأته 
كجػػػلء تػػػداؤ  ى ػػػت ادركػػػب ادػػػذمف ةم ػػػ كف دخ مكػػػع رةػػػكؿ ع  اسةػػػت كاد ػػػزف.

 ِإم ان! يَاِكًبن َينا يش ران ايزمد يف ادكراهمع كاداغض دحؤوء ادشليتمف في كفلة ادتاي
...( فطلىػػػع خ مكتػػػه  ك ػػػرب ااِ َنَحاااْماااااا َمِميَفااافَ  ِبْكااايٍ  َنَبااان َعيِّااا  َ اااَبمَِّغنْ  ا َ َعَيْوااا

كقمليػػلن ا قػػه  كيػػل أف  اديرتػػدمف  كاشغػػالظ ى ػػت ادشػػليتمف مي ىػػٌد كفػػلء د تاػػي 
 ادتالكي ى مه.يزجه الدرهلء و م دده 

 مذر ت ؾ اداغلمل اؿ م لقاحف ى ت ف  تحف ادشػتم ع وٌ كمدىك  كمط ب يته أ      
  كفػػػػي كتأكمػػػػد ادك ػػػؿ اػػػػلدتكف ادهقم ػػػع تأكمػػػػد د تحػػػي (ياً اهِ لَ اااااعَ  ن  كَ يُ َدْداااا اَل اقكدػػػه: ا
 ف  تحف. ء( كك كحف ات ؾ اد كع دودع ى ت ت قمرهف كةك اَلاِهياً عتتكمرا
ف شػػػػماحف الدةػػػػكاد ييػػػػل مػػػػدٌؿ ى ػػػػت خػػػػداىحف رٍ كٌ زى كاػػػػٌمف  ػػػػكلتحف اػػػػأتحف ميػػػػ    

كم تيػػؿ أف  كهػػذا ادك ػػؼ متيلشػػت يػػم اديتػػلفقمف  كتزكمػػرهف  قػػلئؽ اسشػػملء 
 مككف كتلمع ىف كشكف ش رهف كت ؾ ىلدة اداغلمل إذ ذركة كؿ شيء أىال .

ى ػت ب غمظه ك قػد  لذها  ك  هيلاتتق( كتلمع ىف اْلَغاااااااِميلَ  اْشفِ كجلء قكده: ا    
 كضػػراف ي لةػػتحف كأظحػػرف أمػػدمحف فخضػػاف  هػػؤوء ادالتػػي تيتػػمف يػػكت ادتاػػي

 قطػم أراد  مػث  رةػكده ك ػؽ ا قػه كاةػتخكلفلن  ع ى ت يتحف جراءة الددفكؼ
د ظػػـ شػػدة اتتقليػػه يػػتحف ى ػػت ( دودػػع ِبَقْطِعِهاان  كفػػي ادت امػػر اقكدػػه: ا (ِاأمػػدمحف

                                                           

 .ّْْ/ٗتكةمر ادطارم: - ُ
يػل شػداد اػف يلدػؾ اد ضػريي فػي شػأف ت ػؾ ادتةػكة  ف  إدت أاي اكػر -أمضلن -ككتب  - ِ

قدـ كتلاحيل ى ت أات اكر قلؿ: جزل ع أخػل كتػدة كأخػل  ضػريكت ىػف اشةػالـ خمػران هػـ 
 =كتب إدت اديحلجر اف أاػي أيمػع: " اةػـ ع ادػر يف ادػر مـ. يػف أاػت اكػر إدػت اديحػلجر
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 َ ِإي َهنكأكد يل مجد  في تكةه جراء ف  تحف ات كمر  الدجير في قكده: اجريحف  
كدػذا جػػلء رجػػلؤ  ( فػػي شػػدته كتكهجػه ك رقتػػه  َدْبااُياِ  َلاامْ  َاااَلاِيِح ِّ  َبااْينَ  َكنْلَااااااااْميِ 

كذدؾ اقطػم   كتارمدمجد  في  در   الد يؿ ى ت إطكلء يل ع يف خ مكع رةكؿ
أمدمحف ادتي خضاتحل كضراف احل اددفكؼ اةتخكلفلن  فيل زاؿ أهر ذدؾ قلئيلن امف 

كغمرته ى ت دمته كشػدة تيةػكه  جكات ه كذدؾ ييل مدٌؿ ى ت شد   اه د تاي 
   َدْبُيِا(.كاْلَاااااااْمي   أكد  ادطالؽ امف قكده: اكدفلىه ىف تامهاه 
إدػػت  -أمضػػلن  –كقرماػػلن يتػػه قػػكؿ شػػداد اػػف يلدػػؾ اػػف ضػػي ج ككػػلف قػػد أرةػػؿ    

 :ادتةكة  مث مقكؿ هايل ف  ت أاي اكر 
 َرامٍ ـــــــمَ ايَا رُْمَن َشرَّ ــــَأنَّ اْلبَـغَ   ٍر ِإَذا َما ِجْئَتُو  ــــــَأبِْلْغ َأبَا َبكْ 

مِ ــــَوَخَضْْبَ َأْيِديـَُهنَّ بِاْلعُ    َأْظَهْرنَّ ِمْن َمْوِت النَِّنِّ َشَاتَةً   (1) َلَّ
 َكاْلبَـْرِق َأْوَمض ِف ُمُتوِن َغَمامِ  َأُكفَُّهنَّ ِبَصارِمٍ  ُىِدْيتَ ْع فَاْقطَ 

 ذدػػػؾ كأكػػػد إدمػػػه ةم ػػػؿ أتػػػه كاػػػٌمف اكػػػر أاػػػل ةػػػمأتي ييػػػف م ػػػتيس  مػػػث     
 ىػػف كً ػػٍدف يمػػؿ شػػر ًيٍ ػػفى   مػػث اداغلمػػل ف ػػؿ ايػػل مخاػػر  اػػأف -(إذاا اػػػ ادت امػػر
 إذا  تػػت إدمػه كتشػكمؽ اديخلطػػب اتتاػل  دجػذب كغيػكض إمحػػلـ هػذا كفػي ادجػلدة

                                                                                                                                       

اف أاي أيمع أيػل ا ػد: فػ ف اد اػدمف اد ػلد مف أيػرا ادقػمس اػف ىػلاس ادكتػدم كشػداد اػف =
مف أقليل ى ت دمتحيل إذ رجم ىته جػؿ قكيحيػل فأهلاحيػل ع ى ػت ذدػؾ يلدؾ اد ضريي اد ذ

كتاػل إدػٌي مزىيػلف أف ًقاى ىحيػل تةػكة يػف  ادظػلديمف هكاب اد لد مف ك ػرع اآلخػرمف ي ػلرع
كاتضػـ إدػمحف قمػلف دكتػدة كىػكاهر د ضػريكت.  رةػكؿ ع  أهؿ ادميف كػف متيتػمف يػكت

ؾ كرج ؾ  تت تقطػم أمػدمحف فػ ف دف ػؾ ىػتحف ... ف ذا جلءؾ كتلاي هذا فةر إدمحف اخم 
دافم أك  لؿ امتؾ كامػتحف  لئػؿ فلىػذر إدمػه التخػلذ اد جػع ى مػه  كأى يػه ىظػمـ يػل دخػؿ 
ف أاػت فتلاػذ  ى ػت ةػكاء "كىأىفَّ ا َّى وى مىٍحػًدم  فمه يف اشهـ كاد دكاف  فػ ف رجػم فلقاػؿ يتػه كا 

" مكةؼ: لًئًتمفى . اديؤدؼ: ي يد اف  امب اػف أيمػع اػف ُٕٖ. .. متظر ادي ار:ِٓكىٍمدى اٍدخى
هػػػ(  ت قمػػؽ: إم ػػزة دمخػػتف ِْٓىيػػرك ادحلشػػيي  اػػلدكوء  أاػػك ج كػػر اداغػػدادم ااديتػػكفت: 

 شتمتر  ادتلشر: دار اآلفلؽ ادجدمدة  امركت.
 اد الـ: اد تلء. تلج اد ركس: اى ـ(. - ُ
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 فػػي ادامػػلف جػػلء هػػـٌ  كيػػف تيكػػف  أميػل ذهتػػه فػػي تيٌكػػف كادتكضػػمم ادامػػلف جػػلء يػل
مِ  َنْيِاَيُهن   َلَمَوْبنَ   َشَمنَدفً  الي ِب ِّ  َمْل ِ  ِمنْ  َنْظَهْين  ): اقكده ادهلتي ادامت ( ِبنْلُعال 
 كتلمػػع ىػػفكخضػػلب أمػػدمحف الد تػػلء   ادتاػػي يػػكت يػػف شػػيلتتحف اػػٌمف  مػػث

 .مدؿ ى ت شدة اد قد( ن  َنْظَهيْ   كادت امر اػ اة لدتحف كفر حف اكفلته
( د تكةػػط اػػمف ادكيػػلدمف   مػػث اػػمف يػػل َمَوااْبنَ ك ا( ن  َنْظَهاايْ كادك ػػؿ اػػمف ا    

تيػػل ضػػيكا  اتطػػكت ى ػػه أتكةػػحف يػػف  قػػد كككػػر ف ػػـ مكتكػػمف ا ظحػػلر ادشػػيلتع كا 
ـٌ مػدىك  دقطػم ت ػؾ اسمػدم ادتػي ضػرات إدمحل تخضمب اسمػدم الد تػلء   كيػف هػ

 ْي َ اِ ُهاا عْ َ اانْقطَ فػػي قكدػػه: ا ادػػدفكؼ كأخضػػات الد تػػلء جػػزاء يكػػرهف كشػػيلتتحف
كأف مكػػكف ذدػػؾ ى ػػت كجػػه ( َغَماانمِ  ُمدُاالنِ  ِ اا  َمااضَنلْ  َكاانْلَبْيقِ  ِبَ اانِيمٍ  َنُكف ُهاان  

كػلدارؽ فػي ةػرىته كدي لتػه  مػذهب  ػلٌد ادةرىع فال متكاتت ىف ىقلاحف اةػمؼ 
  كمشػػؽ هػػذا اد تػػلد كمزمػػؿ ت ػػؾ ادةػػخرمع كمي ػػك هػػذ  اػػأككحف ذهلاػػه السا ػػلر

  ادشيلتع.
 (1)    قلله: الهمااي  سممف بن هللا عبا -نيونً  –لممن دينلل هذا المعي  

 َواْْلَْبَصارُ  اْْلَْسَاعُ  َفَدْتوُ  مَ      وُ اْليَـ  َجَدَعَنا النَّنِّ  فـَْقدَ  ِإنَّ 
 اْلِفَرارُ  َأْينَ  َوَأْينَ  ِفَرارٌ  ت   املو َمنِ  لَْيسَ  ،النَـُفوسُ  َوَفَدْتوُ 
 اْْلَْنَصارُ  بِوِ  تْ دأُْفرِ  َواَل  اَل     قـَُرْيشٌ اْلَغَداَة  بِوِ  ُأِصيَبتْ  َما

                                                           

  فدخ كا ى ت جلء في يتلةاع هذ  اديرهمع أف كفد هيداف خرج ديل ا غتحـ كفلة ادتاي  - ُ
  دكف ةػلئر اد ػرب  أاي اكر اد دمؽ  فقلؿ: مل ي شر قػرمش  إتكػـ دػـ ت ػلاكا اػلدتاٌي 

ستػػػه دػػػـ مكػػػف س ػػػد دكف أ ػػػد  كأمػػػـ ع  و أدرل أم ادػػػرج مف أشػػػد  زتػػػلن ى مػػػه  كأىظػػػـ 
ه فغػػلب ىتػػه ىملتػػه  أك يػػف أشػػرؼ ى ػػت رؤمتػػه  ف ػػـ مػػر ؟  غمػػر أتػػل ي ػػلالن اػػه  يػػف ىلمتػػ

ي ترفكف د يحلجرمف اكضؿ هجرتحـ  كدألت لر اكضػؿ ت ػرتحـ  كادتػلام تل ػر  كاديػؤيف 
يحلجر.. ككالـ غمر هذا  در ىف ق ب يؤيف  كجأش اه خلطر شدمد  فػأهتت ى مػه أاػك 

   ُٗ/ٓمػػػػع. متظػػػػر اش ػػػػلاع:اكػػػػر خمػػػػران  ك يدتػػػػه قػػػػرمش  ككػػػػلف ةػػػػمدان كأتشػػػػد هػػػػذ  اديره
 .َّٕ/ِكاوكتكلء:
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 اْلُكفَّارُ  بِوِ  َىِنَئتْ  َوَقدْ  ـوــــــــالل ِإَل  الصَََّلَةَ  َوجَّوَ  َمنْ  ُدونَ 
 َرارُ ـــــــإسْ  مْ ُكــــفُرىُ  َواَرْوهُ  يـَْومَ   َماتٌ ـــــشِ  ُمَناِفُقونَ  الٌ َورَِجـــــــ

 كاسدػـ كاد ػزف ادتاػي كفػلة خاػر اػذكر كافتت حػل يرهمتػه اد ػ لاي ااتػدأ مػث     
 َاااَاَعَين الي باا ِّ  َ ْقاااَ  ِإن  اقكدػػه: ا ق ػػكاحـ ى ػػت كطغػػت اغػػتحـ  مػػث احػػـ  أ ػػلط ادػػذم
 اد زف تيكف ى ت دودع( ِإن  ا اػ يؤكدان  ادخار كجلء (َلاأْلَْبَ نيُ  اأْلْسَمنعُ  َ َاْدهُ  اْلَيُلم
 كأتػػه ذدػػؾ ك ػػلر ه ايكتػػ أ ػػلاحـ ادػػذم كادحػػكاف ادضػػ ؼ ىػػفاػػذدؾ  ككٌتػػي  يػػتحـ

 ذدػؾ مك  ػكف أتحػـ إو د  مػلة كم مػد  مػرد  و يكته ا د فداء  أف يمك  .دحـ يال ؽ
اػرازان  احػـ  أدػـٌ  يػل دشػدة كتخكمكلن  ق كاحـ  في مجدكته يل د رقع تركم لن    ػاحـ دشػدة كا 

( اػلدت امر الديلضػي اليُُّفالُ   َلَ َاْداهُ  َلاأْلَْبَ انيُ  اأْلْساَمنعُ  َ َاْدهُ كدذا جلء قكده: ا .ده
( مػدؿ كمؤكػد اةػت دادهـ د كػداء  َ َاْداهُ كتكػرار ادك ػؿ ادودع ى ت ت قػؽ ذدػؾ يػتحـ  

ـٌ كمشػػػيؿ كػػػؿ ادخ ػػػؽ أكػػػد ذدػػػؾ جيػػػم  كدػػػمس ذدػػػؾ خػػػلص اػػػه كاقكيػػػه اػػػؿ فػػػداؤ  م ػػػ
  كفمحػل تػرؽو يػف ( كت رمكحػل اػػ "أؿ" ادتػي تكمػد ادجػتسَلاليُُّفلُ   َلاأْلَْبَ نيُ  اأْلْسَمنعُ ا

إدػت اد ػلـ كىطػؼ ى مػه دالهتيػلـ اشػأف ادخػلص  فقػد اػدأ السةػيلع كهػي ادخػلص 
ػًيم فكلضػت  أكؿ يف ت قت خار كفلته كىطؼ ى محل اسا لر ادتي دـ تتيلدؾ يػل ةي

إف  الدػػديم  كىطػػؼ ى ػػت ذدػػؾ اػػلدتككس ك حػػل فاػػذدحل و م ػػدؿ شػػمئلن فػػداء د تاػػي 
 كلف فداء.

 مكٌر يته يف رآ   كدكػف همحػلتك كر اديكت كجٌةد  في  كرة شيء يخمؼ     
همحلت ف مس يته فرار   مث م زم تكةه اأف اديكت  تـ  كم جب ييف مككر في 

 .(اْلِفَيايُ  َنْينَ  َلَنْينَ  ِ َيايٌ  المل  َمنِ  َلْيَ  )ادحرب يته اتكرار اوةتكحلـ في قكده: 
 ِبهِ  نُْ ِيا  ْ  َلاَل  اَل  ُقَيْيٌش  اْلَغَااةَ  ِبهِ  ُنِ يَب ْ  َمنا في قكده: (اْلَغَااةَ ا ت امر  اػكفي     

دودع ى ت شػدة  ػديتحـ كفجػأتحـ يػف أكؿ ادتحػلر  ككػأتحـ يػل زادػكا فػي  (اأْلَْيَ نيُ 
تػػكيحـ كغك ػػتحـ كاةػػتمقظكا ى ػػت ت ػػؾ ادي ػػماع ييػػل مػػدؿ ى ػػت شػػدة اد ػػديع كاسدػػـ 

فػػػلد زف ( اَل ا كمؤكػػػد شػػػدة  ػػػزتحـ كأديحػػػـ اتكػػػرار ادتكػػػي فػػػي قكدػػػه: ادػػػذم  ػػػٌؿ احػػػـ.
أ لب  ىٌيحـ جيم لن  كدمس يقت ران ى ت اديحلجرمف كاست لر  فأدـ فىٍقد ادتاي 

ـٌ جيمػػػم اديةػػػ يمف  كاست ػػػلر اديحػػػلجركف مكػػػكف أف مظػػػف يػػػف ى ػػػت ردٌ    كفمػػػهكىػػػ
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 يػف فمػه ادي تػت كهػذا اديةػ يمف  إخػكاتحـ يػف ةػكاهـ يػف دكف  الدرةكؿ أ ماكا
 .كادتملىلن  إخال لن ( وى ا ادقلطم ادتكي  رؼ زاد  فمه  يل كادرقع اد تلف
ااهَ  َماانْ  ُالنَ كفػي قكدػػه: ا     اااَلَةَ  َلا  ( إميػػلء إدػػت أتحػػـ مشػػلرككتحـ المااااه ِإَلاا  ال  

فػػي اد ػػزف كاسةػػت ى ػػت فقػػد   كأتحػػـ يةتيةػػككف ادمتػػه اػػلقكف ى مػػه  كت ػػرمض 
 احؤوء ادذمف ارتدكا ى ت أدالرهـ ا د يكته.

كهػػـ ادككػػلر كاػػٌمف ذدػػؾ كأكػػد   كى ػػت تقػػمض ذدػػؾ فرمػػؽ فػػرح ايػػكت ادتاػػي     
(  كاديلضػػي فػػي قكدػػه: قااا(  مػػث ادت امػػر اػػػ ااْلُكف اانيُ  ِبااهِ  َهِيَئاا ْ  َلَقاااْ فػػي قكدػػه: ا

( ييػل مػدؿ ى ػت شػدة فػر حـ كشػيلتتحـ فػي ي ػلب اديةػ يمف ظتػلن يػتحـ َهِيَئ ْ ا
أخػػرل شػػلركتحـ فػػي ادشػػيلتع  اتتحػػلء دمػػتحـ ايػػكت تاػػمحـ  كقػػد ىطػػؼ ى ػػمحـ فئػػع

( كجػلء إْسااااااااايَايُ  ُكاااافُيُهمْ  َلاَيْل ُ  َيْلمَ    اَمن ٌ ش ُمَينِ ُقلنَ  َلِيَاااااااانلٌ كادكرح اقكده: ا
مةػتتركف ا اػلءة هػذا ادػدمف إو  كاكت قمرهـ  فقد كػلت لءتحـتتكمرهـ دودع ى ت دت

درةػػػػكده  كدػػػػذا كلتػػػػت ك  إتحػػػػـ مضػػػػيركف ادككػػػػر كاد ػػػػداكة كاداغضػػػػلء دػػػػه كستالىػػػػه
 شيلتتحـ ايكته  فحـ كادككلر ةكاء اؿ هـ أشد.

فحتػػلؾ فرمػػؽ  ػػرىه   ف ادتقلاػػؿ اػػمف ادكػػرمقمف ىظػػـ ادتكػػلكت امتحيػػلكقػػد اػػمٌ      
إف كػػػلف ادكػػػػداء -كمتيتػػػت فػػػداء  السةػػػػيلع كاسا ػػػلر كاػػػلستكس   يػػػكت ادتاػػػي

ه كمكرح كمشيت في يكتكهتل فرمؽ محتأ  -كدكته اديكت ادذم و يكٌر يته -ماقمه
 .كشتلف امف ادكرمقمف كيل أىد  ع دكؿ يتحيل     

 (ُاماست ػػلر  ادتمحػػلف اػػفيلدػػؾ  ادحمػػهـ أاػػك -أمضػػلن  – ادي تػػت هػػذا تتػػلكؿ كييػػف
  (ِا:قكده في

                                                           

هك يلدؾ اف ادتمحلف است لرم اسكةي  أاك ادحمهـ:   لاي. كلف مكر  اس تلـ فػي ادجله مػع   - ُ
كمقػػكؿ الدتك مػػد  هػػك كأةػػ د اػػف زرارة. ككلتػػل أكؿ يػػف أةػػ ـ يػػف است ػػلر ايكػػع. كهػػك أ ػػد ادتقاػػلء 

ك حػػل. كتػػكفي فػػي خالفػػع ىيػػر  كقمػػؿ: شػػحد  ػػكمف يػػم اوهتػػي ىشػػر. شػػحد اػػدرا كأ ػػدا كاديشػػلهد 
 .ِٖٓ/ٓ. كاسىالـ:ّٔٔ/ٕهػ . متظر اش لاع: ّٕى ٌي  كقتؿ احل ةتع 

ديػػػل يػػػلت ادتاػػػي أقاػػػؿ يلدػػػؾ اػػػف ادتمحػػػلف است ػػػلرم  تػػػت كقػػػؼ ى ػػػت قكيػػػه  فقػػػلؿ: مػػػل ي شػػػر  - ِ
است لر  أت تكا كاةي كا يقلدتي  كتكحيكا يل أدقمه إدمكـ  اى يػكا أتػه قػد شػيتت ادمحػكد كادت ػلرل 
 =ايكت تامتل ي يد ى مه ادةالـ  كقد ظحرت ىداكة أهؿ ادردة  كىظـ ادي ػلئب ى متػل أف يةػم يع
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 ِْلَنَّ اْلَمَنايَا لِلنَـُفوِس ِبَْرَصدِ      َأاَل َقْد َأَرى َأنَّ املَُن ملَّ ُِتَلَّد
 مَّدِ ــــــحَ ـَداَة ُفِجْعَنا بِالنَِّنِّ مُ ـــــغَ        ت َأَذانـَُنا َوأُنُوفـَُناــــعَ ُجدِّ َلَقْد 

 َتدِ ـــِلَغْيَبِة َىاٍد َكاَن ِفيَنا َوُمهْ       َتَكلََّم َأْىُل اْلُكْفِر ِمْن بـَْعِد ِذلٍَّة 
َنا    ُهمْ َثََلثَُة َأْصَناٍف ِمَن النَّاِس ُكلَ  بالشََّناِن َويـَْغَتِدييـَُروُح َعليـْ

(1) 
 َشِبْيٌو بََذاَك الشَّاِمِت اْلُمتَـَهوِّدِ     َنَصاَرى يـَُقوُلوَن اْلِفَرى َوُمَناِفقٌ 

اُب اْلَيَماَمِة ُجْهَدهُ ـــَوَأوعَ   َيدِ ــَساِن َوبِالْ ـــَلب ُعْوَداً بِاللِّ ــفََأجْ      َد َكذَّ
  ِف َغدٍ للاُ َفََل يَْأَمُنوا َما ُُيِْدُث   َشَاَتةٌ ُهْم ِمنفَِإْن َتُك َىَذا اْليَـْوَم 

 ِبَرْيِ قـَُرْيٍش ُكلَِّها بـَْعَد َأْْحَدِ     َوَما َِنُْن ِإْن مَلْ ََيَْمِع اَّلّلُ َأْمَرنَا
 (2)ْدَفدِ ـــَباٍب ِبفَ ــــاٍع َأْو ضَ ــبِِقيَعِة قَ    ٍر َمِطريَةٍ ـــــاٍء ِبَقفْ ــبَِأْمَنَع ِمْن شَ 

 ادشػ كراحػذا ( دجػذب اوتتاػل  ديػل ةػمقكده  َأالفتتم يرهمته اأداة ادتتامه افقد ا    
 أداة خػػػالؿ يػػػف مكػػػرغ  مػػػث كت ػػػؾ اد كيػػػع  كاسةػػػت كادغضػػػب اػػػلد زف اديك ػػػـ
ادرغاػع فػي اقػلء أف اػٌمف   فادكػراؽ كدحمػب ادكقػد  كيػرارة اد ةػرة دكاىج هتل ادتتامه

كسفَّ اد ػػزف كػػلف ىيمقػػلن    (إن   كقااا اادي اػػكب ا مػػدة اديتػػلؿ كقػػد أٌكػػد ذدػػؾ اػػػ 
اوةػػػتكتل مع ( َنالاكادجػػػرح كػػػلف غػػػلئران ا تػػػلج إدػػػت رفػػػم كايتػػػداد  ػػػكته  فكلتػػػت 

 مػػػث " هػػػي يػػػف اديقػػػلطم اد ػػػكتمع اديكتك ػػػع ادتػػػي ترةػػػؿ اد ػػػكت فػػػي ايتػػػداد 

                                                                                                                                       

  ادكػذاب خػػرج اػأرض ادميليػػع ارىػػد كاػرؽ  كقػػد ت  يػكف أتػػه كػػلف مػدىي ادتاػػكة فػي  مػػلة تامتػػل =
كاآلف قػػد ا غتػػي أف ط م ػػع اػػف خكم ػػد اسةػػدم أمضػػل قػػد ادىػػت ادتاػػكة اػػاالد تجػػد  كأتػػل كع خػػلئؼ 
ى ت قالئؿ اد رب أف ترتد ىف دمف اشةالـ  ف ف دـ مقـ احذا اسير رجؿ يػف اتػي هلشػـ  أك رجػؿ 

 .ِٗيف قرمش فحك كع ادحالؾ كاداكار  هـ أتشأ هذ  اديرهمع. متظر كتلب ادردة د كاقدم:
 ادشتلف: اداغض. دةلف اد رب: اشتأ( . - ُ
ادقم ع: يف ادقلع  كادقػلع: يػل اتاةػط يػف اسرض  كفمػه مكػكف ادةػراب ت ػؼ ادتحػلر    - ِ

( أم يػػل كػػلف أكهػػر تط ليتػػلن يػػف ادقػػلع. كادكدفػػد: اديكػػلف كيػػراد ادشػػلىر اقكدػػه: اًاًقم ىػػًع قىػػلعو
 اديرتكم  فمه  الاع كغ ظع. متظر دةلف اد رب: اقكع  فدفد(.
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متر ػػد  ػػل اه  مػػث  ػػكر  فػػي  ػػػكرة كقػػد ى ػػؿ ذدػػؾ اػػأف اديػػكت  (ُايتةػػم"
يراقػػب كيتر ػػد متتظػػر ادكر ػػع دمػػتقض ى مػػه  كدػػذا في ػػؿ اػػمف ادجي تػػمف  كقػػد 

لشتةػلف فامف أف اديتمع قرماػع يػف اسيتمػع  كدػذا مد (اْلَمَينَين ل الُمَي جلتس امف ا
م ػػمش فػػي ق ػػؽ كتػػكتر دائػػـ اةػػاب يػػل مخائػػه دػػه ادقػػدر  فحػػك دائػػـ ادتػػكجس يػػف 

 كيكرؽ ادجيلىلت.هلـز اد ذات 
 ك ػػلر  ادتاػػي ايػػكت أ ػػلاحـ ادػػذم كادضػػ ؼكادحػػكاف  ادػػذؿ ىػػف كمكٌتػػي    
كمؤكػػد ذدػػؾ اػػػ اادػػالـ اديكطئػػع د قةػػـ ك قػػد( كذدػػؾ فػػي   دحػػـ يال ػػؽ كأتػػه ذدػػؾ
َع ْ  َلَقاااْ ): قكدػػه اااِ  ِباانلي ِب ِّ  ُ ِاْعَياان َغااَااةَ   َلُنُيلُ َياان آَذاُيَياان ُااااِّ  هػػك فػػلستؼ( ُمَحم 

ذا ادكجػػػه فػػػي كاسظحػػػر اسى ػػػت  ادػػػذؿ شػػػدة ى ػػػت ددػػػمالن  ذدػػػؾ  ػػػلر قط ػػػه تػػػـ كا 
 اديالدغع كاملف ى ت مدؿ (ُااِّعَ )كتض مؼ اد مغع في قكده:   د ل اه كادحكاف
مؤكػد ذدػؾ اشةػتلد  قكيػه كػؿ كشػيؿ ىػـٌ  قدادذم  اد زف كذاؾ ادي ماع ت ؾ أهر

اتػػلء اد ػػمغع د يجحػػكؿ  كيػػل أف فػػي  (َلُنُيلُ َياان آَذاُيَياان( فػػي قكدػػه: اَيااند ضػػيمر ا
اد ػػػدث كهػػػك ادجػػػدع  كامػػػلف أف هػػػذا اد ػػػدث آديحػػػـ  ى ػػػت دودػػػع ى ػػػت ادتركمػػػز

ستحػػل هػػي أكؿ يػػف ت قٌػػت خاػػر ت ػػؾ كأ ػػزتحـ  كفػػي تقػػدمـ اآلذاف ى ػػت استػػكؼ 
 كى ػػت  كفلتػػه خاػػر اتتشػػلر ةػػرىع ى ػػت دودػػع( َغااَااةَ ادكلج ػػع  كذكػػر قكدػػه: ا

 كغك ػػػتحـ تػػػكيحـ فػػػي زادػػػكا يػػػل ككػػػأتحـ ادتحػػػلر  أكؿ يػػػف كفجػػػأتحـ  ػػػديتحـ شػػػدة
 .احػـ  ؿٌ  ادذم كاسدـ اد ديع شدة ى ت مدؿ ييل ادي ماع ت ؾ ى ت كاةتمقظكا

كقػػد تػػآزرت ت ػػؾ اسدػػكاف اداالغمػػع يػػم ادكتلمػػع فػػي إاػػراز هػػذا ادي تػػت كتجةػػمد  
 كت كمر  في  كرة ادم ع. 

ادكلج ػػع ادتػػي هػػـ م ػػكر دتػػل  ػػلؿ ادككػػلر كاديتػػلفقمف كأهػػؿ ادشػػرؾ يػػف ت ػػؾ     
  كهػك فػي ذدػؾ متتقػؿ اتػل يػف إجيػلؿ إدػت تك ػمؿ دجػذب اتتاػل   ٌ ت الديةػ يمف

َدَكم اَم َنْهاُل اْلُكْفاِي ِماْن اكذدؾ فػي قكدػه:  اديخلطب كدمتيكف في ادذهف أميل تيكف

                                                           

هػػػ   َُْٖ  ِ  د/ ي يػد ي يػػد أاػك يكةػت  يكتاػػع كهاػع  ط ِِٔدووت ادتراكمػب:  - ُ
 ـ .ُٕٖٗ



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّْ﴾  
  

 مث اٌمف أتحـ يف شدة ىتتحـ كىتلدهـ كا  رارهـ ى ػت ادككػر  ػلركا ( َبْعِا ِذل فٍ 
فقػػػد تيكػػػف يػػػتحـ فحػػػـ أه ػػػه اد قمقمػػػكف  كذدػػػؾ ييػػػل ماػػػرز خةػػػتحـ   أهػػػالن د ككػػػر
قػػد كػػلتكا أذوء فػػي ىحػػد كتكٌ يحػػـ كتلمػػع ىػػف ظحػػكرهـ ا ػػد خكػػلئحـ  ف ك قػػلرتحـ.
  (ِذل افٍ قػٌكل ذدػؾ تتكمػر ا  كيػل اةػتطلىكا ادػتك ـ كادشػيلتع إو ا ػد يكتػه ادتاي 

( دودػع ى ػت َهاناٍ كتتكمػر ا (َلُمْهدَااِ ِلَغْيَبِف َهنٍا َكنَن ِ يَين اقكده: اادتاي  ككٌتت ىف
 .ت ظميه كرف ته كى ٌك شأته 

ىيؿ ى ت جذب اوتتاػل   جيم (َاالَاُف َنْ َينٍف ِمَن الي نِ  ُكمُُّهمْ قكده: افي ك     
 اغضػػحـتجػدد ك  دتػلءتحـ ك قػلرتحـكجػلء تتكمػرهـ دودػػع ى ػت  كادتط ػم دي ػرفتحـ 

كىػػػداكاتحـ د تاػػػي كأ ػػػ لاه كاةػػػتيرار شػػػيلتتحـ فػػػي كػػػؿ يػػػل م ػػػماحـ أكػػػد ذدػػػؾ 
اقكدػه:  ل. كجلء تقةمـ ت ؾ اس ػتلؼ كاملتحػ(َيْغَدِاي كى  َيُيلحُ ادطالؽ امف قكده: ا

اانِم ِ  َبااَذاكَ  َشااِبْيهٌ   َلُمَياانِ قٌ  اْلِفااَيى َيُقللُاالنَ  َيَ اانَيىا اِ  الش  فػػتيكف فػػي ( اْلُمَدَهاالِّ
كتتكمػػػرهـ دودػػػع ى ػػػت ا ػػػدهـ ك قػػػلرتحـ كةػػػكء ف  ػػػتحـ  فحػػػـ  تيكػػػف.ادػػذهف أميػػػل 

 يةتيركف في كذاحـ كشيلتتحـ كضالدحـ.
 َكاااذ ا ُ  َلَنلَعااااَ : ) مػػػث كتػػػت ىتػػػه اقكدػػػه (يةػػػم يع ادكػػػذاباكىطػػػؼ ى ػػػمحـ     

ت ػلدت  أف عك ادىػت ادتاػكة   فقػد( َلِبنْلَيااِ  ِبنلمَِّساننِ  ُعاْلَااً  َ َأْاَم   ُاْهَا ُ  اْلَيَمنَمفِ 
كأضؿ قكيه ا ةلته ككذاه ككحلتته كشيلتته  كىلدل  تاي أشركه الدتاكة يم اد

  ادية يمف كقلت حـ اجمش يف قكيه إدت أف هيزيكا.
 َهااَذا دَااكُ  َ ااِإنْ ا :جػػلء ادشػػرط اديتضػػيف كىمػػدان دحػػؤوء ادشػػليتمف اديشػػركمفك     
فػال مػأيتكا يكػر ع احػـ ( َغااٍ  ِ ا  اللُّ  ُيْحاِاثُ  َمان َيْأَمُيلا َ اَل   َشَمنَدفٌ  ِمْيُهمْ  اْلَيْلمَ 

 مػػػث فػػػي اآلخػػػرة  كيػػػل قػػػد مقػػػم احػػػـ يػػػف هػػػزائـ ى ػػػت مػػػد اديةػػػ يمف فػػػي ادػػػدتمل. 
 .ُ" ادطالؽ:دى ىؿَّ ا َّى ميٍ ًدثي اىٍ دى ذىًدؾى أىٍيرنا إدت قكده ت لدت: " -أمضلن  -مشمر
في اساملت ادتلدمػع  مػث  كم كر  لدحـ كيل  لركا إدمه ا د فراؽ ادتاي     

تركػػت فػػي  شػػاه  لدتػػه كقكيػػه إف دػػـ مجتي ػػكا ى ػػت ادخ مكػػع ادقرشػػي ا لدػػع شػػلءو 
ػػػهو أيطرتحػػػل ادةػػػيلء  فأظ يػػػت كرىاػػػت كأك  ػػػت  أك تركػػػت فػػػي جاػػػؿ أطاػػػؽ  ٍحيى يى

  كدذا مقكؿ ىركة اف ادضالب ى مه فال ما ركف   مث ادحكاف كادض ؼ كادح م
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 ىػف ذدػؾ ادمػكـ اد  ػمب ادػذم تػكفي فمػه ادتاػي  -رضي ع ىتحيل –ادزامر 
يػػل خل ػػع فػػي كػػؿ قام ػػع  كتجػػـ ادتكػػلؽ  ا  كقػػد ارتػػدت اد ػػرب  إيػػل ىليػػع ك مقػػكؿ: 

  دكقػػد عكاشػػرأات ادمحػػكد كادت ػػلرل  كاديةػػ يكف كػػلدغتـ فػػي اد م ػػع اديطمػػرة ادشػػلتم
 (ُا..تامحـ كق تحـ  ككهرة ىدكهـ

كفػػػلة ادتاػػػي كك ػػػككهـ  ػػػ لاع امػػػلف شػػػيلتع ادككػػػلر كاديتػػػلفقمف فػػػي تتػػػلكؿ اد   
كقطػػم أمػػدم يػػف خضػػاف  الداغلمػػل كطػػلداكا ةػػمدتل أاػػل اكػػر اقتػػلدحـ كادت ػػدم دحػػـ

( فػػي قػػػكؿ  ت امػػراد أف كأرلالد تػػلء كضػػراف ادػػػدفكؼ فر ػػلن ديكتػػػه.  اػػػ ااد ػػػلـر
 فرايػل ادي تػت  مضػ ؼ .َكانْلَبْيقِ  ِبَ انِيمٍ  َنُكف ُهان   ْي َ اِ ُها عْ َ انْقطَ شداد اػف يلدػؾ: 

 فػػي  دألكػػؼ هتػػل ادقطػػم ج ػػؿ كقػػد كهمػػران  متػػأديف دػػئال الد ػػلـر ادقطػػم يػػف مكحػػـ
( ِبَقْطِعِهان   اْلَغااااااااِميلَ  اْشافِ : اقكدػه في(  اٍدًكٍتًدمٌ  ىىلًاسو  ٍاف اٍدقىٍمسً  اٍيرىأا أف  مف
 اد يكـ يف ادت دمد ىدـ في ديل .أا غ فكلفآدع ادقطم كو اديراد قط ه   م دد دـ

 .ف  تحف شتلىع يم متتلةب ادذم كادشيكؿ
دشليتمف ايكت ادتاي الدرجلؿ في قكده: ا ادحيداتي ة يع اف ع ىادكقد ك ؼ 

و مك ػػػػؼ احػػػػذا ادك ػػػػؼ إو فػػػػي اديػػػػكاطف ك  (ِشاااااااااَمن ٌ  ُمَياااانِ ُقلنَ  َلِيَاااااااااااانلٌ )
ف كػػػلف قػػػد ك ػػػػكحـ الدتكػػػلؽ- اد ظميػػػعاديحيػػػع ك  كهػػػذا اخػػػالؼ غمػػػر  يػػػػف   -كا 

فكػػلتكا يػف ادككػػلر كاديتػلفقمف الداغلمػػل  اد ػ لاع فقػػد ك ػككا يػػف شػيت ايكتػػه 
ـٌ فك  ت قمران دحـأا غ؛   ال مةت قكف ك كحـ الدرجكدع.يف ه
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِِٓ/ّتلرما ادرةؿ كادي كؾ:متظر   - ُ
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 املبحث اخلامس
 بعده أحد على البكاء استحقاق وعدم عليو الصحابة بكاء

ؾى : "قلؿ ت لدت  ىالد اداكلء ت يع ىظميع ايتٌف ع احل ى ت      كىأىتَّهي هيكى أىٍض ى
ػػػت  كادتيػػػلس د حيػػػكـ جػػػالءك  فاػػػه ت  ػػػؿ اديكاةػػػلة د ي ػػػزكف  .ّْ" ادػػػتجـ:كىأىٍاكى
 د ق ب رقعهك ك     كاديتتٌكس يف هيكـ اد ملة كيتلىاحلكادتة مع د ي لب  د را ع
 ه. فم ىزاء  كمرل اه ىف تكةه مة كد ي لب كؿإدمه   جأم  مث د تكس كتقلكة

  اديةػ يمف ى ػت كق ػت ادتػي ادي ػلئب أىظـ يف  ادتاي يكت كلفكقد      
 تككةػػحـ  كتيزقػػت  حـق ػػكا تقط ػػتك   اد ػػ لاع ىمػػكف فػػي ادػػدتمل أظ يػػت فقػػد

 كأذه ػػػت ادرجػػػلؿ  يػػػف اسشػػػداء ىقػػػكؿ أذهاػػػت لدي ػػػماعف  يشػػػلىرهـ كت طيػػػت
ـٌ كجػػػػدتلهـ ماكػػػػكف ى مػػػػه كو مككػػػػكف ىػػػػف ذدػػػػؾ   يػػػػتحـ اد كيػػػػلء أداػػػػلب كيػػػػف هػػػػ
فقػد ىظػـ ادكقػد  ىمكتحـ ااكلئه  فال مةت ؽ أ د اداكػلء ى مػه ا ػد   طلداكفكم

اػف  كىيػر كيف ذدؾ قػكؿ كقد كرد هذا ادي تي فميل مقلرب ةتع يكاضم  كاشتد  
 (ُا :ادك مؿ ادزامدم

   َراقِ ــــــــاْلفِ  يـَْومَ  النَِّنِّ  ِلِفَراقِ     الرَّقْـَراقِ  كِ ــــــــِبَدْمعِ  َأْسِعِديِن 
 يَباقِ لَ  ولِ ـالرَّسُ  َعَلى ُحْزنَ  ِإنَّ  بُِعَرِاُه    َواللَّْيُل ُمْطِبقٌ  قـُْلتُ 
 اَلقِ  َأنَا َما َرْزءِ ــــال ِمنَ  َومَلْ َألْـــــــــــــــــقَ  َماتَ  يـَْومَ  ِمتَ  لَْيَتِن 
 ِلْْلِْشَراقِ  ُتِضئُ  َوَشًْسا ــــــــلِ ـــــــــــاْلَمحْ  لِْلبَـَلدِ  َيَِئُ  َغْيثَاً  َكانَ 

                                                           

  ككػػلف رأةػػحـ ىيػػرك اػػف ادك مػػؿ ككػػلف يةػػ يل إدػػت اتػػي زامػػد ديػػل اتتحػػت يػػكت ادتاػػٌي  - ُ
يحلجرا  فتك ـ ىيرك اف ي د مكرب كدىل إدت ادردة  فغضب ىيرك اف ادك مؿ كىيرك اف 
اد جلج  ككلف دحيل فضؿ في رملةتحيل  فقلؿ ااف ادك مؿ: مل ي شر زامد  إف كتتـ دخ ػتـ 

ه كو تظحركا د تلس يف في هذا اددمف راغامف ف ليكا ى مه  أك خلئكمف يف أه ه فت ٌ تكا ا
ةػػرائركـ يػػل م  ػػـ ا َّ فمظحػػركا ى ػػمكـ احػػل. كو أا ػػغ يػػف ت ػػ ي دكػػـ فػػكؽ ت ػػ ي دتكةػػي  
اى كا ىيرك اػف ي ػد مكػرب  كأطم ػكا ىيػرك اػف اد جػلج  كقػلؿ فػي ذدػؾ شػ را يتػه هػذ  

 .ٓٓٓ/ْاساملت. متظر اش لاع:
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 َذاقِ ــاْلمَ  َعْذبَ  َيُصبَ  َوََبْراً  ـــلَّوِ ـــــال ِإَل  اْلِعَبادِ  يَْدُعو َوَدلْيَلً 
 تَِّساقاِل  وُ َّتَامَ  َواَف  ِىرَ      الزَّا َمرَ ــــــَواْلقَ  اْلِبََلدِ  َياءَ ـــــَوضِ 

دةػػحكدته  كمةػػر   م ػػد يط ػػم هػػذ  اديرهمػػع يػػف أجػػكد يطػػلدم اديراهػػي كأارىحػػل    
ةػر جيلدػه فػي ادتكػرار  م د ك  ككضكح ي تل  كدودته ى ت اديق كد  كيكةمقل  

امتحيػػػل  ركػػػلت يػػػد طكم ػػع مرتػػػلح ىتػػػدهل  ػػػكت  (ادػػػراء كادقػػلؼا مػػث تكػػػررت 
 ك الي ْقاايَاقِ اشػػد  كتػػأتس إدمحػػل تراتميػػه ادخلفتػػع  كقػػد كقػػم ذدػػؾ فػػي ادك يػػلت: تادي

لت اديػػد ادطكم ػػع قػػد كق ػػت يػػرتمف قػػاالن فػػي ك يػػع . ككلتػػت  ركػػ(اْلِفاايَاقِ ك ِ اايَاقِ 
  ككػلف د ت ػرمم كادقلفمػع اديكةػكرة اديط قػع فػزادت يػف طػراكة ادامػت( َنْسِعِايِي ا

جرس رقمؽ دمف أةدؿ ى ت ادامت يف اد تمف كاسةت يل أةػدده  فرأمتػل فػي هػذا 
اديط ػػػػم ادػػػػديكع يت ػػػػدرة  ػػػػلفمع  ػػػػكلء ةػػػػرمرة  ػػػػل احل   ػػػػلٌرة  ػػػػرارة  ػػػػدر  

ٌرة كيرارة اد  قـ  كش رتل احل كأتحػل تتةػلب يػف فػؤاد  كيػل تتةػلب يػف اديك كـ  يي 
ىمتمػػػه  كقػػػد قمػػػؿ: إف تظػػػـ اد ةػػػلف فػػػي  قمقتػػػه تظػػػـ ديػػػل تجػػػمش اػػػه ادضػػػيلئر  
كتغ ي اه ادقرائم  كادتيط ادةكم يف هذا ادتظـ يػل كػلف تقمػلن تقػلء هػذ  ادخػكاطر 

ادي تحاػػػع فػػػي ادػػػرؤكس  يتجلتةػػػلن تال ػػػؽ اسفكػػػلر  اددافقػػػع فػػػي ادق ػػػكب  يتال قػػػلن 
  (ُا تجلتس استالض اديحتلجع في اد دكر..

ادتي ايتألت الدديم كمخلطاحل أف تجػكد ى مػه اػه ى ٌػه فحك مرجك يف ىمتمه     
فػػػػي هػػػػذا ادمػػػػـك   مػػػػث ج ػػػػؿ  مخكػػػػؼ ىتػػػػه شػػػػدة يػػػػل مجػػػػد  يػػػػف فػػػػراؽ ادتاػػػػي 

رهل فػػي   ك ػػكٌ أديػػهاةػػتجلاتحل دػػه اةػػمالف دي حػػل ةػػاالن فػػي ةػػ لدته كتخكمكػػلن يػػف 
 ػػكرة اشػػر م لكمػػه كمط ػػب يتػػه إةػػ لد   كج ػػؿ إةػػ لد  ايظحػػر يػػف يظػػلهر 
اد ػػزف غلداػػلن كهػػك ةػػمالف ادػػديم  ككأتػػه و مجػػد  يػػف شػػدة اسدػػـ ادػػذم أ ػػلط اػػه 

  فكأتيل جيدت ىمتل . 

                                                           

ادتػػػػاض: ادت ػػػػرؾ كادضػػػػرب  . ك ّٕٔ  كاديراهػػػػي ادتاكمػػػػع:ّّٕمتظػػػػر دووت ادتراكمػػػػب: - ُ
 كاشتالض: أف تيد ادكتر هـ ترة ه فتةيم ده  كتل. دةلف اد رب: اتاض(.
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كاكراؽ ادتاي فكأتيل ىـٌ ادظالـ كأطاؽ ى ػت اسرض كقػد أةػدؿ اد مػؿ اةػتر      
قكدػػه: فػػي  اػػأكهر يػػف يؤكػػده ئػػكاقلكػػد  زتػػه ى ػػت فػػراؽ ادتاػػي   كدػػذا أكاظ يتػػه

 (.َبنِق لَ  للِ االي سُ  َعَم  ُحْزَي  ِإن  ا
يػكت ادتاػي كدػـ مكاجػه ت ػؾ ادي ػلئب هـ هك متيتػت أف مكػكف قػد يػلت مػـك     

  فحػػػي يػػػم كهرتحػػػل ج  تػػػه متيتػػػت كدػػػـ مةػػػيم احػػػذا ادخاػػػر اديزدػػػزؿادتػػػي مالقمحػػػل 
ككأتػػػه ك ػػػد  ادػػػذم كاجػػػه ت ػػػؾ ( اَلقِ  َنَيااان َمااان): ذدػػػؾ ت امػػػر  اقكدػػػه اديػػػكت أكػػػدٌ 

كدػـ م ػد د ػدتمل ي تػت ا ػد فػراؽ ادتاػي  ادي لئب  ييل مدؿ ى ت شدتحل ككهرتحػل.
. 
كيػػف كلتػػت فمػػه ت ػػؾ  كمج ػػؿ يػػف ادتشػػامه ادا مػػغ أداتػػه دامػػلف يتزدػػع ادتاػػي    

 َغْياَاانً  َكااننَ ): فمقػػكؿ اةػػت ؽ اداكػػلء ى مػػه طػػكاؿ دػػدهر.ادتػػي شػػاحه احػػل اد ػػكلت 
 ادػذم اد ظػمـ الدغمػث مشػاحه  مػث (ِلْْلِْشايَاقِ  ُدِوئُ  َلَشْمًسن اْلَمْحاااالِ  ِلْمَبَماِ  َيِائُ 
 يػػف كأخػرجحـ أركػػلتحـ جيمػم دحػػـ أضػلء شيةػػلن  ككػلف ادجػػدالء  اسرض ت ػؾ ىػـٌ 

 إدػػت دحػػـ هلدمػػلن  كددػػمالن  فػػمحـ  ةػػلئدة كلتػػت ادتػػي اد رقمػػع كادتزىػػع ادقا مػػع ظ يػػلت
دػػت ت ػػلدت ع طرمػػؽ  أشػػكلدحل اجيمػػم كادي ل ػػي اديتكػػرات اتتشػػرت فقػػد دمتػػه  كا 
 كيػػل اسخػالؽ  يةػػلكئ ككػؿٌ  كادٌزتػػل ادخيػر فلةػػت ٌ كا اد راٌمػع  ادجزمػػرة ةػكلف اػمف
 فجػلء ازىيحـ  ت لدت ع إدت دتقٌراحـ اأمدمحـ  ت كهل  جلرة يف أ تليلن  ىادكا
رًٌـدم ادٌرالتي كيتحجه اتكر  اشةالـ  كدمؤٌةػس جيم حػل  كاديتكػرات اسف ػلؿ ت ػؾ  ى
 د تػػػلس ادٌةػػػ لدة م قٌػػػؽ اػػػأف ككػػػمالن  كاسخػػػالؽ ادٌتشػػػرمم فػػػي كػػػليالن  رٌالتمػػػلن  يتحجػػػلن 
 .كاآلخرة ادٌدتمل في جيم لن 

فلدتشػػامه ادا مػػغ أدطػػؼ ادطػػرؽ د التػػع ىػػف اديػػراد  كخمػػر اسةػػلدمب د ت امػػر      
  كقد أشلر اد  يػلء قػدميلن كاديالدغع كاشمجلزىف اسفكلر  فحك مجيم امف اداملف 

ي يػػد اػػف ى ػػي ا  دكػػالـ  كىػػدٌ أقػػكل ا  ىػػدٌ  -ر يػػه ع–إدػػت أهيمتػػه فلدةػػكلكي 
 ػػػذؼ  أقػػػكل يراتػػػب ادتشػػػامه  مػػػث مقػػػكؿ: " أقػػػكل يراتػػػب ادتشػػػامه: (ادجرجػػػلتي

كجحػػػػه كأداتػػػػه ي ػػػػلن  سف ذكػػػػر اسداة مػػػػدؿ ى ػػػػت هاػػػػكت يزمػػػػع د يشػػػػاه اػػػػه ى ػػػػت 
اديشاه  ادتي الىتالرهل اةت ؽ أف مشاه اه دكف اد كس  ف ذفحل مكهـ ىدـ ت ؾ 
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كذكػػر كجػػه ادشػػاه مػػدؿ ى ػػت اتتكػػلء كجػػه آخػػر دػػه  ف ذفػػه مػػكهـ ىيػػـك  اديزمػػع 
 (ُاادتشامه في جيمم  كلت اديشاه اه.." 

( اْلَماَذاقِ  َعاْذ َ   ُّ َيُ ا ياً ْحابَ ككهرة جكد  كاةتيرار ىطلئػه ج  ػه ا كفي كريه    
دػت قمػلـ ادةػلىع أٌكػد ذدػؾ يضػلرىمع اد ػمغع فػي قكدػه:  ف طلؤ  كتك ه يةتير كا 

  .(َيُ  ُّ )
 كمشاحه الدضملء كالدقير في قكده:

 ي ػػػركؼ فػػلدتاي( دَِّساانقاِل  هُ َدَمنَمااا َلاَ اا  يَ الز اِهاا َميَ اااااااااَلاْلقَ  اْلااِباَلاِ  َين َ اااااااَلوِ ا
  .دجيمما كاضكئه اه متتكم ادذمادضملء  فحك جيم لن  ادتلس امف اكض ه
 ادػػدايس اظاليػػه اد مػػؿ اػمف اد القػػع إدػػت خكػػي طػرؼ يػػف مشػػمر شػػلىرتل كهتػل   

اػػه   تي أدٌيػػتػػكاد ػػزف ادشػػدمد اد ادكقػػد تجراػػع جػػراء  مشػػهم ادػػذم ادتكةػػي كاداػػؤس
 تكةػمع يةػل لت ا مجػلد  مشحلم ادتي كادك شع اد لدكع ادظ يع هذ  تادمد ي لكدع
  ادتاي الدغمث كادشػيس شاه ىتديل هف   يل كهذا  ادا مغ ادتشامه اةطعاك  يشرقع

كفػي تتكمرهػل   الد مػؿ ارمقػه ماػرز ادػذمكادضػملء كادقيػر ادزاهػر   كادحلدم كادا ػر
 فقد .دودع ى ت ىظـ يتزدته كفض ه ييل مامف شدة اسدـ كاد زف ى ت 

اراز ادشلىر ىتد اشتةلتي ادض ؼ د ظلت تجةمد في ادتشامه ةحـأكيل       كا 
 فػي  كاةػه ت ػت مقػم أك ا ػر م يل إدت ادداخؿ يف  لتمهم يل اتقؿ  زته تجراع
  ف ػػػكرة اديشػػػاه اػػػه يػػػف امئتػػػه كيػػػف ىتل ػػػر ادطام ػػػع اديكجػػػكدة  كدػػػه ادخػػػلرج

قميػػع ادغمػػث إذا جػػدات ك م ػػرؼ كادتػػي و غتػػت دػػه ىتحػػل فػػي دمػػؿ أك تحػػلر  فحػػ
اسرض كهػػك ادػػذم م ػػمش فػػي ت ػػؾ اد ػػ راء ادقل  ػػع  كم ػػرؼ قميػػع ادشػػيس إذا 
غلات فيل كلف دألرض أف تتات  كيل كلف ده أف محتدم إذا فقد ادػددمؿ  كأطاػؽ 

ييػل مػدؿ ى ػت ىظػـ يتزدػع اديكقػكد  اد مؿ اظاليه اددايس كدـ مجد ضكء ادقيػر.
 كشدة اسدـ ى ت فقد .

                                                           

ُ -  :   دي يػد اػف َُٖ  كاششػلرات كادتتامحػلت فػي ى ػـك اداالغػع:ّٓٓمتظر يكتػلح اد  ػـك
 ـ.ُٕٗٗى ي ادجرجلتي  ت د/ىاد ادقلدر  ةمف  يكتاع اآلداب الدقلهرة 
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كتكادي ادتشامحلت في اساملت مدؿ ى ت ايتالء تكس ادشلىر الدي لتي ادتي     
 ييل مك ي كؿ ذدؾ ايرارة ادكقد كىظـ ادي لب. أف م ؼ احل ادتاي  مرمد
 (1): َكع  بن منلكمن ذلك قلل ل 

 ـَفىـبَـــرِيَِّة َواْلُمْصطَ ـــِْلَــــرْيِ الْ    يَا َعــــنْيُ فَاْبِكي ِبَدْمــــٍع َذَرى
 َواْبِكي الرَُّسوَل َوُحقَّ اْلُبَكاُء    َعَلْيِو َلَدى اْلَْرِب ِعْنَد اللَِّقا

 َقىــَوَأتْـــَقى اْلبَــرِيَِّة ِعْنَد التَ    َعَلى َخــــــــرْيِ َمْن َْحََلْت نَاَقةٌ 
 (2)َهاــــرْيِ اللَّ َوَخـــــرْيِ اْْلَنَاِم َوَخـ    َعَلى َســـــيٍِّد َماِجــٍد َجْحـــــَفلٍ 

 َلُو َحَسٌب َفوَق ُكل اْلنَـــــــــا     ِم مْن ىاشٍم ذلَك املْرََتَــى
 ُُنَّص ِبا َكاَن من َفْضـــِلِو    وَكاَن ِسَراًجا لَنا ِف الّدَجى!
 وَكاَن َبِشــــــــريًا لََنا ُمــــْنِذرًا         َونُورًا لََنا َضوُءُه قْد أَضا
 فأنـَْقـــــَذنَا للاُ ِف نُـــــــــورِِه        وََنّى بَرْْحَِتِو من َلَظى!

كقد اكل  كؿ يف   ع رةكؿ فقد ىتد كادية يمف اشةالـ فلج ع كلتت فقد    
الدتػػداء اديشػػككع اػػلسير فمتػػلدم ىمتػػه  شػػلىرتل حػػلمكتت  ىرفػػه  كفػػي هػػذ  اديرهمػػع

كادتي متتلةب جرةحل كيٌدهل يم اديقػلـ كيػل مجػد  فػي تكةػه يػف  "ين"اأداة ادتداء 
 اشػػػرشلخ ػػػع أيليػػػه كأتػػػه   ػػػكرة فػػػي ك ػػػٌكرهل ةػػػرة كأدػػػـ ى ػػػت فػػػراؽ ادتاػػػي 

يػػف أقػػكل أركػػلف اد ػػكرة ادشػػ رمع  فلدتشػػخمص مي ىػػد  اغمتػػه يتػػه كمط ػػب م لكمػػه
ىتػد  دمهػه  -ر يػه ع -كأىيدتحل  كقد أشلر إدمه اشيػلـ ىاػد ادقػلدر ادجرجػلتي

ـى  ىػػػػف اوةػػػػت لرة  مػػػػث مقػػػػكؿ: " ف تػػػػؾ دتػػػػرل احػػػػل ادجيػػػػلدى  ٌمػػػػلن تلطقػػػػلن  كاسىجػػػػ
ػػػرسى ييامتػػػعن  كادي ػػػلتي ادخكٌمػػػعى الدمػػػعن ج ٌمػػػعن   ـى ادخي إف شػػػئت  ..ف ػػػم لن  كاسجةػػػل

                                                           

. اديؤدػػػؼ: أاػػػك ىاػػػد ع ي يػػػد اػػػف ةػػػ د اػػػف يتمػػػم ادحلشػػػيي ِْٕ/ِمتظػػػر ادطاقػػػلت ادكاػػػرل: - ُ
هػػػ(  ت قمػػؽ: ي يػػد ىاػػد ادقػػلدر َِّاػػلدكوء  ادا ػػرم  اداغػػدادم ادي ػػركؼ اػػلاف ةػػ د ااديتػػكفت: 

 ـ.َُٗٗ -قَُُْ  ُامركت  ط –تب اد  يمع ىطل  ادتلشر: دار ادك
كريػػه فحػػك يلجػػد. اأةػػلس اداالغػػع: يجػػد(. ادرجػػؿ ادج كػػؿ: اد ظػػمـ  يجػػد ادرجػػؿ:ىظـ - ِ

ادقدر اتػلج اد ػركس: ج كػؿ(. كاد حػل: أفضػؿ اد طػلء كأجزدػه  كا ػد  دحمػع كدحػكة اادي ػمط 
 في اد غع: دحك(.



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕ﴾  
  

ػيت  تػت رأتحػل أرتػؾ  ةًٌ ادي ػلتيى اد طمكػعى ادتػي هػي يػف خالمػل اد قػؿ  كأتحػل قػد جي
ك لتمع و تتلدحل إٌو  ف شئتى دطَّكًت اسك لؼ ادجةيلتمع  تت ت كد ري اد مكف  كا 

 (ُا"ادظتكف
فمتلدمحل كم تيس يتحل أف تجكد ى مه الدديم ادكهمر دمقلاؿ ذدؾ كهرة يػل مجػد     

 (.َاْماعقػٌكل ذدػؾ تتكمػر ا خمػر ادارمػع ادي ػطكتيف اد زف كاسدػـ ى ػت فػراؽ 
كمأيرهػػل الداكػػلء ى مػػه  فحػػك ادك مػػد  مةػػتزمدهل كػػلف اػػؿ ادػػديم ىمتػػل  ذرفػػت قػػدك 

 ادػػذم مةػػػت ؽ اداكػػلء ى مػػػه  فلدي ػػماع دكتػػػه أهػػكف  كأدػػػـ ادكقػػد فػػػي غمػػر  أمةػػػر
كمكتي ىػف  (بَعَمْيِه َلَاى اْلَحْيِ  ِعْيَا المَِّقن ق  اْلُبَكنُ  َلاْبِك  الي ُسلَل َلحُ )فمقكؿ: 

 ِعْيااَ  اْلَباااِيي فِ  َلَنْدااااَق    َينَقافٌ  َحَمَما ْ  َمانْ  َماااااااااْييِ  َعَما )رف ته كشجلىته اقكدػه: 
  فحػك يكيػؿ فحك خمر يػف ركػب تلقػع كأتقػت استقمػلء كأشػجم ادشػج لف( الدُّاااااَق 

ـ إدػػت جحػػلد اديشػػركمف دكف كجػػؿ أك خػػكؼ  اػػلسخالؽ كادجػػد   مػػث كػػلف متقػػد
كهػػػػك ىظػػػػمـ ادكػػػػـر كادجػػػػكد  ىظػػػػمـ ادقػػػػدر  فحػػػػك رجػػػػؿ اسخػػػػالؽ كاد ػػػػرب ي ػػػػلن 

يل ذكر هذ  اد كلت كت دادهل د تاي    كفيأفضؿ اد طلء كأجزدهكاديتزدع  كهك 
 كمةػجؿ اديرهػي خ ػلؿ م ػدد فحػككىظـ ي ػلاحـ  مدؿ ى ت رف ته كى ك شأته 

 رةػكؿ تاكمػل أف ىمتمػه ى ػت أدٌم شلىرتل اديتلقب ت ؾك  اديآهر هذ  دكقدك  يتلقاه 
ـٌ اةػػت ؽ أف ماكمػػه كمػػذرم ى مػػه ادػػديم فػػال مةػػت ؽ  يتحيػػر اػػديم  ع كيػػف هػػ

لدي ػػماع اػػه أىظػػـ "ف ادحػػمف لدشػػيء ا دػػمس ادرةػػكؿ كقػػدف أ ػػد اداكػػلء ى مػػه ا ػػد .
كيلتػت يف كؿ ي ماع م لب احل ادية ـ ا د  إدػت مػـك ادقمليػع  اتقطػم ادػك ي 

ادتاػػكة. ككػػلف أكؿ ظحػػػكر ادشػػر الرتػػػداد اد ػػرب كغمػػر ذدػػػؾ  ككػػلف أكؿ اتقطػػػلع 
 (ِا" ادخمر كأكؿ تق لته.
ى محـ  كقد اختص اأف  ةاه فلؽ كػؿ ادخ ػؽ  أكػد ذدػؾ  كمذكر فضؿ ادتاي 

( ييػل مػدؿ ى ػت َذِلاككادت رمػؼ الششػلرة ا (َحَسا ٌ  َلاهُ )أة كب ادق ر في قكدػه: 
                                                           

  د/مكةػؼ  ةػػمف اكػػلر  دار ّْ. كقضػػلمل فػػي ادتقػد كادشػػ ر:ّْمتظػر أةػػرار اداالغػع: - ُ
 هػ.َُْْ  ُاستددس  امركت  ط

 .ُٕٔ/ِتكةمر ادقرطاي: - ِ
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كلف هدامع دحـ ككلف اشمران كتػذمران  أتقػذهـ ع ايػل أرةػ ه  رف ته كى ٌك شأته  كقد
ػػػلهـ يػػػف ادتػػػلر  ك ػػػٌكر ذدػػػؾ اأةػػػ كب ادتشػػػامه فقػػػد شػػػاحه  اػػػه يػػػف اشةػػػالـ فتجَّ

(  مث هداهـ كهدل اداشرمع إدػت  الّااَ     لَين ِسيَاًان لَكننَ الدةراج في قكده: ا
(  ادذم مدؿ ى ت اخت ل ػحـ اتػكر ادتاػي َلَيناد راط اديةتقمـ  هَـّ جلء اقكده ا

سف الاااّاَا   ااا   كدكػػي مػػػدؿ ى ػػت تيػػػلـ ادتػػػكر كىظػػمـ تك ػػػه جػػػلء اقكدػػه: ا )
ػػػدَّ  ادةػػراج و مظحػػر كػػػليالن كو ت ظػػـ فلئدتػػػه إو فػػي دمػػػلجي ادظ يػػلت؛ سفَّ ادضًٌ

د    فلدظ يع تظحر ادتكر .   مظحر  ةتىه ادضًٌ
يػم  (لَيان ِسيَاًانفي قكدػه: ا دتاي كمي تىذر ىف تخ مص ك ب قكيه اتكر ا   

اأتَّػه قػد مكػكف اديق ػكد اػػ  –أتَّه يف كيلؿ اديػدح كتيليػه اديػدح ا يػكـ ادكضػؿ 
( ادتػػػػكازؿ كادشػػػػدائد كىظػػػػلئـ اسيػػػػكر ى ػػػػت ةػػػػامؿ اوةػػػػت لرة اس ػػػػ مَّع الااااّاَا ا

خل ع كأتَّه ذكرهػل  فػي امػت ةػلاؽ   أك د ؿ اديق ػكد احل  اد رب  ادت رم مَّع
 :دحذ  اساملت   مث  مقكؿ

 َواْبِكي الرَُّسوَل َوُحقَّ اْلُبَكاُء        َعَلْيِو َلَدى اْلَْرِب ِعْنَد الّلَقا
كدىلئػػه كتكجمحػػه فػػي ادي ػػف  فمكػػكف يق ػػد  أتَّحػػـ اخت ػػكا ااركػػع ادتاػػي     

حل كمزم حل كيل محدل ادةراج يف كادكرالت كاد رب  كأفَّ رأمه كتكجمحه فمحل مكشك
مةترشدي اه في ادظ يػلت  كك يػع ادػدجت اةػت لرة د ضػالؿ  أك ادكراػلت كادشػدائد 

  (ُاأك اد رب. 
( ى ت اوةت لرة و م كي شلىرتل يف أف مؤخػذ ى مػه أف الّاَا إو أف  يؿ ا   
و اتخ م ػػه كيػػل ف ػػؿ  كييػػل  ادكضػػؿ ا يػػكـ اديػػدح كتيليػػه اديػػدح كيػػلؿيػػف 

  ُمْياِذيًا َلَيان َبِشاييًا لَكاننَ مؤكد هذا اديأخذ تخ مص قكيه في ادامػت ادػذم م مػه: ا
 مػث ج  ػه اشػمران كيتػذران كتػكران دحػـ  كع جػؿ كىػال   (نَون قاْ  َولُ  ُ  َلَين َلُيليًا

 قد أرة ه د  لديمف اشمران كتذمران.

                                                           

 .ُُٔمتظر: ادت كمر اداملتي ىتد ش راء ادرةكؿ: - ُ
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فقػد  دماػمف رةػلدع ادتاػي  (ُمْياِذيًا َلَيان َبِشاييًا لَكاننَ )كجلء ادطالؽ في قكدػه:     
أرةػػ ه راػػه هلدمػػلن كياشػػران ارضػػكاف ع ديػػف أطلىػػه كيتػػذران اغضػػاه ديػػف ى ػػل   

 ادتَّاًػي   أىم حىػل مىػلران ايػل كرد فػي ادقػرآف ادكػرمـ: "كفي تقػدمـ اداشػرل ى ػت اشتػذار تػأه
ػػػػٍ تىلؾى  ًإتَّػػػػل ػػػػلًهدنا أىٍرةى ػػػػرنا شى يياىشًٌ تىػػػػًذمرنا كى غ ػػػػب ى مػػػػه  سف ادتاػػػػي . ْٓ" اس ػػػػزاب:كى

كسف يػػػف اػػػلب تقػػػدمـ ادر يػػػع ى ػػػت ادغضػػػب  ك ادتاشػػػمر؛ ستػػػه ر يػػػع د  ػػػلديمف  
ا ػت ى ػ ادػتكس تػذار تجي كفػي  . ػب يػل مكػرح كمةػر  ككراهمػع يػل فمػه تخكمػؼ كا 

           تتكمرهيل دودع ى ت ىظـ يل اٌشر اه كأتذر.
كهػذا ادتَّشػامه  (نَوان قااْ  َوالُ  ُ  َلَيان َلُياليًا)الدتكر في قكده:  اي كمشاًٌه ادت    

فككتػه اشػمران كيتػذران مج  حػـ  (ُمْيِذيًا َلَين َبِشييًا لَكننَ )كهمؽ اد  ع الدشطر اسكؿ 
.  فحػػك فػي ذدػػؾ أراد  ع دحػـ الدتاشػمر كاشتػػذار م تزيػكف ادطرمػػؽ اديةػتقمـ ادػػذم

. ىػػػػف ادجػػػػلدة كم كظحػػػػـ يػػػػف اد هػػػػرات كاوت ػػػػراؼكػػػػلدتكر ادػػػػذم محػػػػدل ادتػػػػلس 
يق ػػكران دكف هيػػز؛ سفَّ  ػػكت اسدػػؼ ادييػػدكد يكتػػكح  )َنَواان(كادت امػػر الدك ػػؿ 

كاتتشػػلر    فكػػأفَّ اديػػدَّ ادتلشػػئ ىػػف ق ػػر ادك ػػؿ  مػػك ي الةػػتيرار تػػكر ادتاػػي 
َـّ ادك ؿ  فقلؿ:  ت هذا اشم لء. )َنَون (اخالؼ يل دك أت  فةككف ادحيزة  مككًٌ

ايهلاػع تتمجػع  (لَيّاا  بَيْحَمِداِه مان َلَظا !   أْيَقَذَين هللُا    ُيليِ ِ )كجلء قكدػه:    
ادػذم هػك يةػاَّبه ىػف  د يقديلت ادتي ذكرت قا ه  ف تقلذهـ اةاب تكر ادتاػي 

تذار  كهػدامتحـ كاةتجػلاتحػػـ ديػل أيػر ع اػه كتحػت. كفػت ادامػت اةػت لرة  تاشمػر  كا 
يػف هػدل ك ػالح   مث  اةت لر ادتكر ديل جلء اه ادتاي   (ُيليِ ِ )في قكده: 

(  ا  ُياليِ ِ ( ادظرفمػع دكف اداػلء ا ا يف ع اجػليم ادحدامػع كاشرشػلد كاةػتخداـ ا
م طت د  ػكرة ظػالون رائ ػعن  فلد ػدكؿ ىػف اداػلء يػم يػل فمحػل يػف ي تػت ادةػاامع 

ؼ ككأتَّػػه ( مػػك ي اػػأفَّ هػػذا ادتػػكر أ ػػلط احػػـ إ لطػػع ادظػػرؼ اػػلديظرك  اا إدػػت ا
ةكمتع تجلةو  أتقذتحـ ك ي تحـ إدت شػلطئ ادتجػلة كاػرًٌ اسيػلف   مػث تجػلهـ يػف 

 (ُااد ذاب اسدمـ.

                                                           

 .ُِٔمتظر اديرجم ادةلاؽ: - ُ
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أتشػػدهل ادرملشػػي درجػػؿ يػػف غطكػػلف يػػف اتػػي ىاػػد ع   ق ااياةماان ذلااك ل     
 (ُا :كلتت ده   اع  قتؿ مـك ج كوء مقلؿ ده ةلدـ  مرهي رةكؿ 

 َلَع اْلَكوَْكُب!ــــِبُصْبِحِك َما طَ         َأِمي ـــــَوال َتسْ  َأفَاِطُم َبّكي
 ــبُ ــــْنكَ يُـ ّرِيَِّة اَل ــــبَ ــــــالْ  َوَأيَ        ِت اْْلْرُض َلمَّا ثـََوىدَّ ـــىُ فـََقْد 
 (2)ُمْنِصبُ ى َداِخٌل َجوَ ت ِإالَّ         بـَْعَدَك َحىتَّ املما َفَما ِلَ 
 (3)بُ يَْذَىـَفَما  ،ِفيوِ  مَ يَّ َفخَ       بـَنْيَ الََْشا َوالشََّغافِ  َحلّ َجَوى 
 ُب!ْسكَ اَل يُ  َدْمِعكِ  بَالُ َوَما         ِك اَل َتْسَأِميَوُْيَ  َعنْيُ ِفَيا 

 بُ ــــاْْلْرُض َواْلَمْذىَ  ِبكِ َوَضاَقْت  تَعَلِمنْيَ الَِّذي  ِمْنكِ َوَقْد بَاَن 
 ؟بُ يـُْندَ ى ِمَن النَّاِس َأْو كَّ يـُبَ  بـَْعَد الرَُّسولِ  ،اْلَوْيلُ  َلكِ  ،ْن َذاَومَ 

 ِدبُ ـــِل اَل َيُْ ــــــاْلَفَواضِ  َكِثريَ        اْْلَنَامِ  رَ َخيْـ  تـَْبكِ فَِإْن تـَْبِكِو 
 (4)بُ شَ ؤْ َمَْض الضََّراِئِب اَل يُـ  بِ     َناجلَْ ا َسْهلَ  تـَْبكِ َوِإْن تـَْبِكِو 
 (5)بُ ــــَُيْسِ َعِة اَل َم الدَّسيْـ ـــــد َضخْ      ََل اْلبِ نُوَر  تـَْبكِ َوِإْن تـَْبِكِو 
رَ  تـَْبكِ َوِإْن تـَْبِكِو   (6)بُ ــــصِ ـــــــمُْ  َوابُِلوُ ــــــسَ  َسرِيَعاً      اْْلَنَامِ  َخيـْ
 ِذبُ ــــــَقاَلِة اَل َيكْ ــــاْلمَ  َصــــــُدوقَ      الّزِنَادِ َواِري  تـَْبكِ َوِإْن تـَْبِكِو 

                                                           

 .ِٔٗ ِٓٗمتظر ادت لزم: - ُ
ادجػػكل: شػػدة ادكجػػد يػػف ىشػػؽ أك  ػػزف. كادت ػػب: اشىمػػلء يػػف اد تػػلء. دةػػلف اد ػػرب:  - ِ

 اجكا  ت ب(.
  جلب. دةلف اد رب: اشغؼ(.ادشغلؼ: غالؼ ادق ب  كهك ج دة دكته كلد - ّ
ٍ ػؽ  كرميػه. متظػر  - ْ ادضرماع: ادطام ع كادةجمع كادخ مقػع. كي ػض ادضػرماع: خػلدص ادخى

تػػلج اد ػػركس: اضػػرب(  و مؤشػػب: اسشػػلاع يػػف ادتػػلس اسخػػالط. أم: و م ػػلب. متظػػر 
 دةلف اد رب: اأشب(.

 اددةم ع: يلئدة ادرجؿ إذا كلتت كرميع. دةلف اد رب: ادةم(. - ٓ
ةػػكاا ه: ادةػػكااؿ. جيػػم ةػػلا ع. كهػػـ اديخت كػػكف فػػي ادطرقػػلت د ػػكائجحـ. كمقػػلؿ: أةػػاؿ  - ٔ

 اديطر: أم أرةؿ دف ه كتكلهؼ كأتيل أةاؿ ةتران. متظر: أةلس اداالغع: اةاؿ(.
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ااااا: افتػػػػتم يرهمتػػػػه ايخلطاػػػػع ادهك ػػػػت يػػػػف آؿ ادامػػػػت فقػػػػلؿ        َلال َنَ اااانِطُم َبكِّ
(  مػػث م ػػتيس يتحػػل اداكػػلء فتلداهػػل اػػأداة !َمَع اْلَكْلَكاا ُ ااااااِبُ ااْبِحِك َماان طَ  َأِم اااااااَدسْ 

كآدػػه  فحػػـ  د دودػػع ى ػػت قراػػه يػػف ادتاػػي  اادحيػػزة(  ادتػػداء اديكضػػكىع د قرمػػب
ف كػػلف ادتػػرخمـ فػػي اديتػػلدل ي ركفػػلن كدػػذا  ػػذفت ادتػػلء يػػف فػػي ق اػػه  ككجداتػػه  كا 

فلطيع  ككأتي اه يف شدة  زتػه كأديػه كشػدة كقػم ادي ػماع ى مػه كيكلجأتحػل دػه 
 دـ مةتطم إكيلؿ اوةـ.

كم ػػتيس يتحػػل تكػػرار اداكػػلء كىػػدـ ادكتػػكر كادي ػػؿ أٌكػػد ذدػػؾ تضػػ مؼ ادك ػػؿ:     
 كفجػأتحـ  ػديتحـ شدة ى تمدؿ ك  (.َدْساااااَأِم  اللَ . كك  ه الدتحي اقكده: اَبِك ِّ 
 فػػي زادػػكا يػػل كهػػـ احػػـ  يػػرت ادتػػي اسدميػػع اد  ظػػع ت ػػؾ كى ػػت ادتحػػلر  أكؿ يػػف

 َطااااااَمعَ  َماان ِبُ ااْبِحكِ قكدػػه:  ادي ػػماع ت ػػؾ كقػػم ى ػػت كاةػػتمقظكا كةػػالتحـ تػػكيحـ
 !.اْلَكْلَك ُ 
كمكتًٌي ىػف شػدة كقػم ادي ػماع ى ػمحـ   تػت ادجيػلدات شػلركتحـ فمحػل  زتػلن     

ي فِ ااااااْلبَ  َلَنيُّ   َاَلى َلم ن اأْلْيُض   ِ ا  اااهُ  َ َقاْ كذدؾ في قكده: ا ى ت فراؽ ادتاي   يِّ
فقد هديت اسرض كتكةػرت كات ػدىت  زتػلن دكراقػه دٌيػل دفػف فمحػل   (اااااا ُ ْيكَ يُ  اَل 

ككؿ يف ى محل أ لاته يرارة ادكراؽ. كقد تيكف اد زف يته فال مكلرقه  كقد كٌتػت 
َغنفِ  اْلَحَشن َبْينَ  َحل   َاَلىىته اقكده: ا  (.  ُ اْذهَ يَ  َ َمن ِ يهِ  مَ ي  َ مَ  َلالش 

كمخلطب ىمتػه اػأف و تةػأـ يػف اداكػلء ى مػه   مػث م جػب يػف ىػدـ ةػكب    
ـى و ادديم   كقد رأت يل  ٌؿ احـ  فال مةت ؽ أ د اداكلء ى مه ا د ادتاي  ؟كًد

     في ماع فقد  أىظـ  كيل ىداهل و مي ٌد شمئلن يقلرتع احل.
كدقػػػد أراد ادشػػػلىر أف م تػػػلؿ ا م ػػػع فتمػػػع تكػػػكف ةػػػاالن د فلضػػػع فػػػي ت ػػػكت     
كادهتلء ى مه فكجد في ادشرط اغمته  فحك مظحر دتػل ايظحػر يػف تتيتػم  ادتاي 

ىمته ى مه فال تطلكىه ك يل دىلهل إدت اداكلء  كهك م ػلكؿ يػم كػؿ امػت  كيػم 
ت فػػػي ادرهػػػلء دمب ادتػػػي دار ط اةػػػتدراجحل إدمػػػه  كيػػػف ت ػػػؾ اسةػػػلكػػػؿ جي ػػػع شػػػر 

كيػػػف  كفػػػي هػػػذا ادتكػػػرار اةتجلشػػػع كاةػػػتتحلض د متػػػه اػػػدكاـ اداكػػػلء   (الدكااايايا
  مػث ىػدد يتلقاػه " خيػس يػرات   َدْبكِ  َدْبِكهِ  ِإنْ  تكرار جي ع ادشػرط " :يهلده
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يتكجحلن الدخطلب إدت ذاته قلئالن: إف يف تاكه هك خمر ادخ ؽ أجي مف  كشػاحه 
اػػػػػلسرض ادتػػػػػي و تجػػػػػدب  فحػػػػػي يةػػػػػتيرة اد طػػػػػلء. هػػػػػـ اةترةػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػرض 
أتيكذجلف ييف فقدكا ايكته ي جػأهـ كيػأكاهـ  فحػـ أهػؿ ادتحػت كاد جػل  كادطػلرؽ 

ف ييػف اسخمب ادذم خلب أي ه في ت  ػمؿ يػل مةػد اػه ريقػه  كخيػلص اداطػك 
 (ُايف شدة ادجكع.  كض كا اد جلرة ى ت اطكتحـ

ف ػػػػؿ اداكػػػػلء ىشػػػػر يػػػػرات تكػػػػراران يػػػػأل ادق ػػػػمدة الدتشػػػػمج  –أمضػػػػلن  -كػػػػررك     
كاد كمػػؿ  فكػػؿ شػػيء ماكػػي  ككػػؿ اػػلؾ مقػػكد إدػػت اػػلؾ غمػػر   ككػػأف قػػد غػػدا اكػػلء 

  فلد زف قد ىـٌ كؿ شيء  مث جلكز ادتػلس و ي مص دحـ ىتهادكلئتلت شمئلن 
  . فحك مقكؿ:إدت ادكلئتلت  ككأتحل قد جزىت هي اسخرل دكراؽ ادتاي 

 يَُّب!ــــــُشُهوُد اْلَمِديَنِة َواْلغُ       فـََبكِّي الرَُّسوَل! َوُحقَّْت َلُو 
 َواْلَمْغِربُ َوَشْرُق اْلَمِديَنِة     َوتـَْبِكي َلُو الَصَم، ُصَم اجْلَِبالِ 

 ِإَذا ُحِجَب النَّاُس ال ُُتَْجبُ       لَِتْبِكيَك َشْطَاُء َمْضُرورَةٌ 
 (2)بُ ــيَ ــــَوتِِو َأشْ ــــــقْ وُف ِبعِ ـــــَيطُ     َدٍة ـــــــــــلَِيْبِكيَك َشْيٌخ َأبُو ِولْ 

 (3)َيبُ ـاَْلخاِرُق ـِمَن النَّاِس َوالطَّ    َويـَْبِكيِو أْىُل النَـَهى َوالَِْجا
اِخِل اْْلقْـَربُ    َويـَْبِكيِو َضْيٌف َجفَّاُه الصَِّديقُ   َوُذو النََّسِب الدَّ
 ــــٌن َأْنَكبَ ــــــــرَّ ِِبُْم َزمَ ـَأضَ     َويـَْبِكيِو َشَعٌث َِخَاُص اْلُبطونِ 

 (4)َب الطَـــلَّبُ لَّ فـََلْم يـُْلـــِف َما طَـــــ      َمــــــــُلواَأر َويـَْبِكيَك رَْكٌب إذاً 
 

                                                           

  د/ طراؼ طلرؽ ادتحلر  ُّمتظر يراهي ادقلدة ادية يمف  تت تحلمع اد  ر ادراشدم: - ُ
 ـ.َُِٖ امركت  –دار ادكتب اد  يمع 

 اد قكة كاد قلة: ادةل ع كيل  كؿ اددار. دةلف اد رب: اىقل(.  - ِ
ادتحػػػت كاد جػػػل: اد قػػػؿ كادكطتػػػع. كادخماػػػع: اد ريػػػلف كادخةػػػراف. متظػػػر اديرجػػػم ادةػػػلاؽ:  - ّ

 اتحي   جل  خمب( 
 ادريؿ: ادحركدع كاشةراع في اديشمع. اديرجم ادةلاؽ: اريؿ(. - ْ
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 (1)َشبُ ــــــُة َواَْلخْ ــيِو َمكَّ ـــــَوتـَْبكِ        َوتـَْبِكي اْلَبَاِطُح ِمْن فـَْقِدهِ 
 (2)يَثُب!ـــْزٍن َوُيْسِعُدَىا اْلمِ ـــــَبُ      ِدِه ـــــــــَرُة ِمْن فـَقْ يْـ َوتـَْبِكي ُوعَ 

َنَّ َما َلِك ال َتْدَمِعنَي؟   ِعِك ُيْسَتْسَكُب!ــــــــــَوُحقَّ ِلَدمْ       فـََعيـْ
أجؿ  ف متي يل دؾ و تاكمف؟ فاكت كؿ يف  كدؾ كدـ ككأف ادشلىر مقكؿ:     

ؽ دػػـ مػػتي كحـ فػػي ت ػػؾ ادةػػلىع إو شػػ كر ٍ ػػماػػؽ إو أتػػت؟! كهػػذا مػػك ي اػػأف ادخى 
كا د  أو كهك ش كر اد زف كاسةػت  ككػأف ادشػلىر احػذا اسةػ كب ادػذم اتا ػه 

 تةت  كد مته أف و تكككؼ ديكىحل.دق اه يم كؿ امت أو م مرمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اسالطم: جيم أاطم كهك يةمؿ ادكادم كاسخشب جاؿ ايكػع. اديرجػم ادةػلاؽ: ااطػم.  - ُ
 .خشب(

ادػػػكىمرة:   ػػػف فػػػي جاػػػؿ ادشػػػراة. كاديمهػػػب: جاػػػؿ الديدمتػػػع. ي جػػػـ ادا ػػػداف: ادػػػكاك يػػػم  - ِ
 اد مف. 
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  املبحث السادس
 صحابةعلى المىهو فجيعة أثر 

حػد خطالن كلد لن  كي لالن سهؿ اشةالـ فلد ػلن  كػلدت تي   ادتاي كلف يكت    
كةػؼ ادتمػرات وتقطػلع خاػر ادةػيلء كفقػد يػف و ده ادجالؿ كترجؼ اسرض  كتي 

 يف إقالؿ ادكتف. ىكض يته  يم يل آذف اه يكته 
كقػػد اضػػطرب اديةػػ يكف اضػػطراانل شػػدمدنا   تػػت ذهػػؿ ا ضػػحـ فػػال مةػػتطمم    

ادتككمػػر  كق ػػد ا ضػػحـ و مةػػتطمم ادقمػػلـ  كةػػكت ا ضػػحـ و مةػػتطمم ادكػػالـ  
ر يػػه ع: كديػػل تػػكفي -بف رجػػمقػػكؿ ااػػ كأتكػػر ا ضػػحـ و مةػػتطمم ادت ػػدمؽ 

اضطرب ادية يكف  فيتحـ يف ديهش فخكدط  كيتحـ يف أيٍق د ف ـ  رةكؿ ع 
مطػػؽ ادقمػػلـ  كيػػتحـ يػػف اىتقػػؿ دةػػلته ف ػػـ مطػػؽ ادكػػالـ  كيػػتحـ يػػف أتكػػر يكتػػه 

فقػػػد كرد ىػػػف  أهػػػر ىظػػػمـ ى ػػػت تكػػػكس اد ػػػ لاع ك ػػػلدحـ؛ ذدؾككػػػلف دػػػ .الدك مػػػع
ارتػػدت  أتحػػل قلدػػت: ديػػل تػػكفي رةػػكؿ ع  –رضػػي ع ىتحػػل  -ادةػػمدة ىلئشػػع

اد ػػرب كاشػػرأات ادمحكدمػػع كادت ػػراتمع  كتجػػـ ادتكػػلؽ  ك ػػلر اديةػػ يكف كػػلدغتـ 
كقػػػد ظحػػػر أهػػػر ذدػػػؾ ك ػػػكر   (ُا.اديطمػػػرة فػػػي اد م ػػػع ادشػػػلتمع  دكقػػػدهـ تاػػػمحـ 

كيػف ذدػؾ قػكؿ كقد كرد هػذا ادي تػي فػي هيلتمػع يكاضػم  اد  لاع في يراهمحـ  
 (ِا هلات: ةلف اف 

آلَيُت ِحْلــــَفَة بـَرٍّ غَـــــــرَي ِذي َدَخٍل    ِمّن، ألِيََّة َحقٍّ َغرَي إفْــــَناِد! 
((3 
 باهلِل ما َْحََلْت أنْثى َواَل َوَضَعْت   ِمْثَل النّن َرُسوِل الّرْْحِة الَاِدي

                                                           

طػراؼ اديقػمـ د ةػلئر فػي زمػلرة ادتاػي  - ُ   د اػد اد ػيد اػػف َُٔ:متظػر إت ػلؼ ادزائػر كا 
ىاػػد ادكهػػلب اػػف أاػػي اد ةػػف ي يػػد اػػف هاػػع ع اػػف ىاػػد ع اػػف اد ةػػمف أيػػمف ادػػدمف أاػػك 

هػ(  ت:  ةمف ي يد ى ػي شػكرم  ٖٔٔادميف اف ىةلكر ادديشقي تزمؿ يكع ااديتكفت: 
 .َُُادتلشر: شركع دار اسرقـ اف أاي اسرقـ  ادطا ع: اسكدت.ادكف. كدطلئؼ ادي لرؼ:

  ت قمؽ ىاد ادر يف ادارقكقي  اديطا ع ادر يلتمػع اي ػر  ٗٗمكاف  ةلف اف هلات: د - ِ
 .ٕٓ/ِ   كاوكتكلء:ٕٔٓ/ٕكادركض استؼ: .ـُِٗٗ

 اسدمع: ادميمف كاد  ؼ. كاشفتلد: اد مب كادخطأ  كادتكذمب كتض مؼ ادرآم. - ّ
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 َجــاٍر َأو ِبِيَعادِ َوال َمَشى َفوق َظْهِر اْلْرِض ِمن أَحٍد    أوَف ِبِذّمـــِة 
 َمن اّلِذي كاَن نُورًا ُيْســـــَتضاُء بِو   ُمـــــَباَرَك اَْلْمـــــِر َذا َحـــزٍم وإْرَشادِ 
قًا ِللــــنَِّبيِّنَي اُْلَل َســـــــَلُفوا   وَأْبَذَل الّناِس ِلْلَمْعروِف ِلْلَجـــاِدي  ُمَصــــدِّ

َر اْلَبِيَِّة ِإّنِ ُكْنُت ِف نـََهٍر   فََأْصَبْحُت ِمْثَل اْلُمْفِرِد الصَّاِدي! َجارٍ   َخيـْ
 ْْتٍ بََأْوتَادِ ــــَيْضرِْبَن َخْلَف قـََفا سِ      َأْمَسى ِنَساُؤَك َعطَّْلَن اْلبُـُيوَت َفَما 
َأيـَْقنَّ بِاْلبـُْؤِس بـَْعَد النِّْعَمِة اْلَباِدي    ِمْثَل الرََّواِىِب يـَْلَبْسَن اْلُمُسوَح َوَقدْ 

(1) 
فكي هذ  اديرهمع ترل  ػدؽ اد لطكػع يتيػهالن فػي استكػلس اديكركاػع ادق ػمرة    

كادتي ات كةت ى ت اساملت في اشمجلز كق ر اديقلطم اديتيهًٌػؿ فػي اسةػ كب 
دماٌمف  دقه  اشتشلئي دكف ادخارم   مث مكتتم يرهمته الدقةـ اديؤكد كاديكرر 
 ِحْماااااَففَ  آَليا ُ أٌكد ذدؾ كقػٌكا  كامتػه ادطاػلؽ فػي ادامػت كذدػؾ فػي يط ػم يرهمتػه: ا

دم ػؿ اػػذدؾ دامػلف رف ػػع  (!إْ ااااااَيناِ  َغياايَ  َحااقٍّ  نِلي افَ  ِمّياا ب  َاَماالٍ  ِذي َغاااااااااييَ  َبايٍّ 
تكجد أتهت كيف هىَـّ ىظـ ادكلج ع ادتي  ٌ ت احـ اكقد   فال  كى ٌك شأف ادتاي 

ى ػػػت ظحػػػر اسرض قلطاػػػع  ي ػػػت كو كضػػػ ت كػػػلدتاي ادػػػذم أرةػػػ ه راػػػه ر يػػػع 
 ىػػػف م اػػػر(. كهػػك نْيااا د  ػػلديمف كادحػػلدم د  ػػراط اديةػػتقمـ  أٌكػػد ذدػػؾ تتكمػػر ا

 أتػػػػـ أف ا ػػػػد اد مػػػػلة فػػػػلرؽ كقػػػػد  ادتاػػػػي كداع فػػػػي كاديشػػػػلىر اس لةػػػػمس أدؽ
 ىقػػد ادػػذمفػػي هػػذا ادكقػػت هػػك  ىظػػـ ادي ػػماع كد ػػؿ راػػه  رةػػلدع كا ٌػػغ يحيتػػه 
مرهمه كم دد فضلئ ه  كأذهب ىقكدحـ  فلتط ؽ شلىر ادرةكؿ  ادػ  لاع عأدةت

ادتي و ت  ت  كمؤكد ذدؾ الدقةـ ادذم  ٌدر اػه يرهمتػه  كد يالدغػع فػي كفلئػه 
 .مامف أته و مكجد أ د ى ت ظحر اسرض ك حل أكفت الد حد يته 

                                                           

ػدىل: طػلًئره مىً ػ - ُ ٍقتيػكًؿ اديكرد اد لدم: اد دل: ادػذكر يػف اداػـك  كاد َّ ػًع اديى ممي ًفػي هليى
ػػل كىػػلفى مػػزىيـ تَّيى ػػعى  كىاً  : هيػػكى طػػلًئره مىٍخػػريجي ًيػػٍف رىٍأًةػػًه ًإذىا اىً ػػيى  كميػػٍدىىت ادحليى ًقمػػؿى ـٍ ميهٍػػأىٍر اًػػًه  كى  ًإذىا دىػػ
: أم خ كػػه ككراء   كاديةػػكح جيػػم  ًدػػؾى أىهػػؿي ادجلًه مػػع. متظػػر اد ةػػلف: ا ػػدل(. ك قىكىػػل ًةػػػػػػٍترو ذى

 .ََُم ادظلهر. متظر دمكاف  ةلف: ةلء يف ادش ر  كادالدم أيةم كهك ادك
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رشػػلد  اػػلدتكر       اػػمف كيتزدتػػه اكضػػ ه ي ػػركؼ هتػػل فػػلديرهيكم ػكر  كهدامتػػه كا 
 خكػي طػرؼ يػف مشػمر كهتػل. ادجيمػم اػػه متتكػػم ادػػذم كػلدتكر فحػك جيم ػلن  ادتلس
 ادكقػد تجراػع جػراء م مشػه ادػذم ادتكةػي كاداػؤس ادػدايس ادظالـ امف اد القع إدت

 يةػػػل لت ا مجػػػلد م مشػػػحل ادتػػػي كادك شػػػع اد لدكػػػع ادظ يػػػػع هػػػػذ  تادمػػػػد كي لكدػػػع
( يػػل مػػدؿ ى ػػت ىظيػػه ُيااليًا. كفػػي تتكمػػر ااػػلدتكر تشػػامحه اكاةػػطع يشػػرقع تكةػػمع
 كرف ته.
كادتشامه  ػكرة يػف  ػكر ادتَّشػامه ادا مػغ او ػطال مع كقػم فمػه اديشػاه اػه     

د ت ظػػمـ  "ياالياً"كقػػد أىػػلف ادػػتظـ ى ػػت إظحػػلر اد ػػكرة فتتكمػػر ك يػػع   خاػػران دكػػلف
كادتكهمر  كاتلء ادك ؿ د يجحكؿ يم إفلدته اشمجلز مكمد أمضل اددودع ى ت ىيـك 
 "اديتتك مف اه د يكـ هدامته كتك ه كر يته الدية يمف كغمرهـ  كيل أف اد مغع 

" تػدؿ ى ػت اد ػرص ى ػت ادتػزكد يػف هػذا ادتػكر كتحلفػت ادتػلس ى مػه اَدون ُ ُيْساا
 فلدةمف كادتلء مكمداف ادط ب. 

كفػػي  ػػذؼ ادكلىػػؿ كاتػػلء ادك ػػؿ د يجحػػكؿ يػػم يػػل فمػػه يػػف اشمجػػلز مػػدؿ ى ػػت   
  فك يػػل يػػر ازدمػػلد ىيػػكـ كشػػيكؿ هدامتػػه د تػػلس جيم ػػلن  كيػػل أف هػػذا ادتػػكر فػػي

َبنَيَك اامُ " :كزاد اتالىه كهك يل ىاَّر ىته  ةلف اقكده ادزيلف ارتكم شأف ادتاي 
 (ُا"اااأَلمْ 
ػػظ     ػػلف أفَّ  كمي  ى  ضػػيادي ى ػػت ذم مػػدؿادػػ (كااننَ )ادك ػػؿ  اةػػتخدـ اػػف هلاػػت  ةَّ
ػف مكادػذ  ادقمليػع مػػكـ إدػت يةػتيره   يادتاػ تػكر أفَّ  يػم  دودتػػه يػم ادي تػت  ةَّ
 ياديلضػ يف اسيكات يف كلف يل كرفذً " ادرهلء يقلـ يف يأتم أتَّه ياديلض ى ت
 (ِا".أتكاىه اكلفع ادرًٌهلء دكاـز يف وزيع

                                                           

  د ال ث/طػلهر ىاػد اديػت ـ ى ػي أاػك ُٗٓمتظر ادت كمر اداملتي ىتد ش راء ادرةكؿ: - ُ
 جلي ع اسزهر. -ا متلم ادالركد –مكةؼ  رةلدع يلجةتمر يخطكطع اك مع اد غع اد رامع 

اػػػػد ع ىاػػػػد ادػػػػر مـ ادةػػػػكداتي  ط   ىِٖٗرهػػػػلء غمػػػػر اشتةػػػػلف فػػػػي ادشػػػػ ر اد الةػػػػي: - ِ
 ـ. ُٗٗٗهػ /َُِْاديجيم ادهقلفي أاك ظاي 
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كفػي   فلديقػلـ و مةػتدىي ادػذكر (َمْيَي اْلَبِيي افِ في قكدػه: اكم ذؼ أداء ادتداء     
 ػػذفحل دودػػع ى ػػت قراػػه يتػػه كى ػػٌك يتزدتػػه  كأتػػه و مكلرقػػه فػػ ف فلرقػػه اجةػػد  إو 

َـّ     اػػه دػػه كاتاػػلع تحجػػه كتيةػػكه ادمتػػه يػػالـز دػػهأف    مػػلة يفػػ  لدتػػه م ػػكر هػػ
فم ػػػػكرهل  يؤكػػػػدنا هػػػذا ادخاػػػػر اػػػأكهر يػػػػف يؤكػػػد  قاضػػػه ا ػػػػد ك لدتػػػه  يادتاػػػ

 (َااانيٍ  ِإيِّاا  ُكْيااُ  ِ اا  َيَهاايٍ ): قكدػػه يفػػ ادتيهم مػػع الوةػػت لرة :اسكدػػت ا ػػكرتمف 
 كدمػػف كخ ػػؽ كى ػػـ كػػـرفضػػؿ ك  يػػف كمتحػػؿ متػػزكد كػػلف كقػػد  لدتػػه  شػػاه   مػػث
كادت امػػر اػػلدتحر ما ػػث  أاػػدان  أمظيػػ الفػػ جػػلرو  تحػػرو  يفػػ هػػك يػػف احمئػػع  يادتاػػ

اداحجع في ادق كب اآلمةع  فاه مككف إ ملء اديكات  كفي فقد  دودع ى ػت ىظػـ 
ي ػػلاه كةػػكء  كدا ػػعكك ػػؼ ادتحػػر الدجرمػػلف ماػػمف تجػػدد  كمػػك ي ا ي ػػماتحـ 

َ َأْ ااَبْحُ  ِمْاااَل ) الدتشػػامه فػػي قكدػػه: كاد ػػكرة ادهلتمػػع: اد ػػلؿ ادتػػي ك ػػؿ إدمحػػل 
انِاي  (ادحػػلـا طػلئر ا لدػع  يادتاػ قػػاض ا ػد  لدتػه  ػكر مػػث  ( اْلُمْفاِيِا ال  

. د قتمػؿ ميهػأر  تػت مزىيػكف كػلتكا كيػل ىطشػه اةاب دائيلن  م مم ادذم ادخرافي
 ك ُكْيااا ُ )ييػػػل ماػػػمف ىظػػػـ ادكػػػلرؽ اػػػمف اد ػػػكرتمف  كقػػػد أكػػػد ذدػػػؾ ادطاػػػلؽ اػػػمف 

 (.َنْ َبْح ُ 

ذا كلتت ت ؾ  لدته ف لدػع أيحػلت اديػؤيتمف دمةػت اأفضػؿ يتػه  كقػد ظحػر     كا 
أهر اداؤس كاد ػزف كاسدػـ ى ػمحف كتجػلكز ذدػؾ دامػكتحف   مػث  ػلرت ي ط ػع  

 قلئيػػل م ػػد دػػـ ات جػػر اد ى ػػت اديضػركب اد جػػلبكدػـ ت ػػد يق ػػدان س ػػد  ككػػأف 
 َيْوااِيْبنَ    َ َماان اْلُبُياال َ  ْماانَ َعط   ِيَساانُ كَ  َنْمَساا )فمقػػكؿ:  اأكتػػلد يهاتػػلن  يرفكىػػلن اػػؿ 
كفي ذدؾ كتلمع ىف ترؾ ادزمتع كادطمب كغمر ذدؾ ييل  (َبَأْلدَناِ  ِسااااْديٍ  َقَفن َمْمفَ 

كادذم كلف متط ػب ادةػتر كاتخػلذ اد جػب    سج ه كفَّ مك  ته في  ملة ادتاي 
ذا كلتػت ت ػؾ  لدػع ادامػكت ف ػلؿ  أيل كقد فلرؽ ادتاػي اد مػلة فػال  لجػع دػذدؾ  كا 
ةػػلكتمحل أشػػد   مػػث  ػػكرهف ا ػػكرة ادراهاػػلت ادالتػػي تػػركف ادػػدتمل كاوةػػتيتلع 
ا ذاتحل كشحكاتحل  ف اةف ادخشف يف ادهملب كوزيف ادزهد فمحل كاد زدع ىف أه حل 

َلاِهاااِ  َيْمَبْساااَن اْلُمُسااالَح َلَقااااْ ؿ: افمقػػػك  َنْيَقااان  ِبااانْلُبْ ِ  َبْعاااَا اليِّْعَماااِف     ِمْااااَل الي 
أيػر يؤكػد قػٌكل ذدػؾ ادت امػر اػػ  ( ك لر فراؽ ادت مـ دحف اكػراؽ ادتاػي اْلَبنِاي
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. كادطاػػػلؽ اػػػمف اداػػػؤس كادت يػػػع اػػػٌمف ىظػػػـ ادكػػػلرؽ اػػػمف (نيقاااناكادك ػػػؿ:  (قااااا
 اد لدتمف.

 (1) عبا هللا بن منلك األيحب : قلل ذلك لمن
 (2)ا َماَت يَا اْبَن اْلَقْيِل ُرَب ُمَمَّدٍ َلمَ      لَِئْن َماَت النَِّنَ ُمَمَّدٌ  يَلَعْمرِ 
 دِ ـــــــرصَ ِبَِ  اتُ ثَ ادِ ـــا والَ هَ غَ لِّ بَ يُ لِ        الةٍ ـــبرسَ  َلً ـــــــسَ رْ  مُ إالَّ  انَ ا كَ ومَ 
 دِ حِ لْ مُ  ادُ لَ إِ  يوِ فِ  َشيءٌ  قَ بْ  يَـ ملَ وَ    ياً اضِ قَ  انَ ا كَ مَ  اكَ ن ذَ ى مِ ضَ ا قَ وملَّ 
 (3)دِ ــجـنْ ــمُ  رَ يْـ ــا خَ يَ وَ  يّ ورِ ـــــغُ  رَ يْـ ــــــــــــا خَ يَ فَـ     وُ ابَ ـــــجَ أَ فَ  وُ ــبَ رَ  وِ يْ ــــلَ إِ  اهُ عَ دَ 

لَ  نَ َكاَمْن   ِمْثلُ  ِإالَّ  وَما َِنْنُ  ـــــ َكاِفرٍ  ىتَّ ــــــشَ  َفرِيَقنْيِ        َناقـَبـْ  دِ َوُمَوحِّ
نَـَنا بِاْْلَْمسِ  َكانَ  َما َعَلى َوَِنْنُ  ينِ  ِمنَ    بـَيـْ  يْهَتدِ فـَيَـ  َأرَادَ  َمنْ  نـَْهِدي الدِّ

  ُّ ِباَلِئْن َمانَ  الي   يَلَعْميِ االدقةـ كأتا ه الدشرط ادشلىر ادأ كي هذ  اديرهمع ف    
كهي دمػف ع كتا مػغ دىكتػه  فػ ذا   ادتاي امف كمؤكد ادغلمع يف  ملةمد( ُمَحم اٌ 

ذا     مػػث كتػػب ى مػػه اديػػكت ي حػػل  ملتػػه  تيػػل تيػػت ادغلمػػع كاتتحػػت اتتحػػ كا 
( أٌكػد مان مان ك مان اػمفا ادةػ ب طاػلؽ ػي  و ميػكت  ك  كلف قد يلت فػل 

ذا  ي تػػت ادت ػػار ى ػػت يػػل تػػزؿ يػػف اػػالء  كى ػػت إخػػالص اد اػػلدة  ك ػػد   كا 
  بيَساانلفٍ  ُمْيَسااالً  إال   َكااننَ  لَماان)ف يػػلذا تجػػزع كهػػذا قػػدر   فقػػدر  أداء اسيلتػػع  يػػلت

كقػػد جػػلء ادق ػػر فػػي هػػذا ادامػػت قلط ػػلن يامتػػلن ىػػف  (بَميَ اااِ  لالحناااان ُ  ِلُيبِمَغَهاان

                                                           

ديل هٌيت هيداف الدرٌدة قلـ فمحـ ىاد ا َّ اػف يلدػؾ اسر اػي  ككػلف يػف أ ػ لب ادتاػٌي  - ُ
 دػػه هجػػرة كفضػػؿ فػػي دمتػػه  فلجتي ػػت إدمػػه هيػػداف  فقػػلؿ: مػػل ي شػػر هيػػداف  إتكػػـ دػػـ  

ت ادكا ي يدا  إتيل ىادتـ رٌب ي يد  كهك اد ي اٌدذم و ميػكت  غمػر أتكػـ أط ػتـ رةػكده 
. كاى يػػكا أتػػه اةػػتتقذكـ يػػف ادتػػلر  كدػػـ مكػػف ا َّ دمجيػػم أ ػػ لاه ى ػػت ضػػالدع   اطلىػػع ا َّ

 .ُِٗ/ْمقكؿ فمحل هذ  اساملت.. متظر اش لاع:كذكر ده خطاع طكم ع 
ادقمؿ:ادي ؾ ا غع أهػؿ ادػميف  أك يػف ي ػكؾ  يمػر خل ػع  أك هػك دكف ادي ػؾ اسى ػت.  - ِ

 تلج اد ركس: اقكؿ(.
غكر كؿ شيء: ق ر   كادغكر: اديطيئف يػف اسرض. كاديتجػد: يػف تجػد كهػك يػل ارتكػم  - ّ

 : تزؿ ك  د. متظر اد  لح: اغكر  تجد(.يف اسرض. ككلتكا مقكدكف: غلر كأتجد  أم
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  هذا ادي تت ادذم مكةػر يكقػؼ كهمػر يػف شػ راء اديراهػي فػي ت ػارهـ كةػ كاهـ
هـ إف ادرةكؿ إذا ا غ رةلدته كلف اديكت أكـر ده يف اد مػلة  فيػل ىتػد ع خمػر 

إدت دقلئه فال أةت ى مه كو خكؼ  كهذا ي تت ده كأاقت  كيف اختلر  ع كدىل  
 دطمؼ ج  ه ادشلىر في جي ع شرطمع أخرل فقلؿ:

 ِو ِإلَاُد ُمْلِحدِ وملَّا َقَضى ِمن َذاَك َما َكاَن قَاِضياً َومَل يـَْبَق َشيٌء ِفي
َر ُمــْنــِجـــدِ  َر غُـــــوِرّي َويَا َخــيـْ َيا َخـــــيـْ  (1)َدَعاُه ِإلَــــْيِو رَبَــُو فََأَجـــــابَُو    فـَ

أف  فقػد أراد ع  ادكلج ػع  ت ػؾ ت ػكمر في كقد ىٌار ىف اديكت الددىلء    
 اديجػػزؿ فػػي ادجػػكد كاد طػػلء.مكلفئػػه ا ػػد أف أتػػـ دمتػػه فػػدىل  إدمػػه دىػػكة اديهمػػب 

كفػػي يتلداتػػه دودػػع ى ػػت رف تػػه كى ػػٌك شػػأته  كامػػلف ىظػػـ يتزدتػػه فػػي ادػػدارمف  
تػه ل ذدػؾ كامٌ خمر يف كلف ى ت ظحر اسرض كخمر يف دفف فمحل  قكٌ  فكلف 

 (.ُمااْيااِاااااِ ل  بُغااااالِييّ ادطالؽ امف ا
اديؤكػػدة اأةػػ كب ف  ػػلؿ ادتػػلس ا ػػد كفلتػػه احػػذ  اد ػػكرة ادتشػػامحمع كاػػمٌ     

   مػث تػدرج فػي ادامػلف  فاػٌمف يػف كػلف قػا حـ  لدػعا ادق ر   مث شػاه  ػلدتحـ
 َكاااانِ يٍ أتحػػػـ فرمقػػػػلف  كا ػػػد هػػػػذا ادجيػػػم كاشاحػػػػلـ جػػػلء ادتقةػػػػمـ كادامػػػلف اقكدػػػػه: ا

  مف.كادطالؽ امتحيل أكٌد ادتيلمز امف ادكرمق (اِ اااااَلُمَلحِّ 
 ا ػػػد اشمضػػػلح ى ػػػت ادكػػػالـ كاتػػػلءمقػػػكؿ أةػػػتلذتل ادػػػدكتكر أاػػػك يكةػػػت: " 

 فقػػػد ادػػػتكس  اطاػػلئم كأيةػػػحل اد اػػػلرة   ػػملغع فػػػي اداالغمػػػع اديزامػػل يػػػف اشاحػػلـ
 اد  ػػـ يػػف طػػرؼ يتػػه دحػػـ م ػػكح ييػػل مجح ػػكف ايػػل ادت  ػػؽ ى ػػت ادتػػلس ع فطػػر

 ىتػػػػه  غك ػػػػع فػػػػي ادتػػػػلس فػػػػ ف ادطػػػػرؼ هػػػػذا يتػػػػه م ػػػػكح و يػػػػل أيػػػػل كاوتكشػػػػلؼ 
 جحتحػل  يػف كمأتمحػل ادػتكس  هػذ  فطػرة إدػت محتػدم ادػذم هك اديختلر كاسة كب
 .(2ا"قملدهل ده كتة س زيليحل ميت ؾ ك متئذ

                                                           

 .ّٔٗمتظر اديراهي ادتاكمع: - ُ
 .ّْٗخ لئص ادتراكمب: - ِ
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أتحـ يةتيةككف ادمف تامحـ  يةتيركف ى مه   لدحـ ا د كفلته ك لدحـ ف كامٌ    
 مف كلف امتحـ   قلئيكف اكاجاحـ تجػل  دمػتحـ كدىػكتحـ اػدىكل غمػرهـ د ميػلف 
اػػػه  ىٌ حػػػـ مككتػػػكف ةػػػاالن فػػػي هدامػػػع يػػػف أراد ع دػػػه اوهتػػػداء كذدػػػؾ فػػػي قكدػػػه: 

ينِ  ِمااانَ  َبْيَيَيااان ِبااانأْلَْم ِ  َكاااننَ  َمااان َعَمااا  َلَيْحااانُ ) ( يَ َيْهدَااااِ  َنيَااَ  َمااانْ  َيْهاااِاي الااااِّ
تػدٌؿ ى ػت تجػدد كاةػتيرار قمػليحـ اكاجػب ( يَيْهدَااِ  بَيْهِاي) كيضلرىمع اد ػمغع

كدىكتحـ يف اسير الدي ركؼ كادتحي ىف اديتكر  كى ت هقتحـ في تجػدد دمتحـ 
 كاةتيرار هدامع ع ديف أراد ده اوهتداء.

كهػػػذ  اسامػػػلت تخت ػػػؼ ىػػػف اسامػػػلت ادةػػػلاقع كادتػػػي تكػػػمض اػػػلد زف كاسدػػػـ      
قد دٌات  كدكف ادشلىر هتل مظحر في  كرة اديتج د اديت ٌقؿ دألير  كأف ادتاي

   كأتحـ ةمظ كف ى ت أير اددىكة ا د .تداء راه
 (1): مافيف بن اليعمنن العدك ّ لمن ذلك قلل 
 يُْدَفعُ  اَل  الَِّذي اْْلَْمرُ  بِوِ  َأَتى ُمَمٌَّد  َقدْ  النَِّنَ  َكانَ  َعْمرُو ِإنْ  يَا
َنا     (2) الَبِنيَِّة َأْجــــــدَعُ  ِإَل  َوَأنـُْفَنا       َوالرَّاِقَصاتُ  بِالنَِّنِّ  فـََلَقد ُأِصبـْ

 ـضَّـــعُ ُخـ اْلَبيَّةِ  َوَأْعنَــــاقُ  ُدُموِعَنا     َجـارٍ  َوَماءَ  قـَْرَحى فـََقُلوبـَُنا
 َوَتْسَمُع؟ نـُُقــولُ  َما َأتـُْبِصرُ  َكَوفَاتِِو       ِفيَنا َحَياتَوُ  َعْمرُوِإنَّ  يَا
 اْلمنعُ  اْْلَعزَ  ُىوَ  َعْمر ُوَذاكَ  رُُجوَعَنا    يَا َِتَافُ  اَل  فَِإنَّكَ  فََأِقمْ 

فكي هالث يرات  ( َعْميلُ  َينكمكررالدتداء اادشلىر فكي هذ  اساملت ماتدئ     
اء الدشػرط ككٌتػت ىػف تام ادتػدأك   اسكدت مخار  ا زتحـ كأةلهـ ى ت فقد ادتاي

 اديكت اقكده:

                                                           

أٌيػػر ى ػػمحـ ىيػػرك اػػف اد ػػلص  ف يػػل يػػلت كارتػػدت  كػػلف شػػلىر اسزد  ككػػلف ادتاػػي  - ُ
اد ػػرب فخشػػي ىيػػرك اػػف اد ػػلص أف مرتػػٌدكا فلةػػتأذتحـ فػػي ادرجػػكع إدػػت اديدمتػػع  فقػػلؿ دػػه 

 .ٕٔٓ/ٓاملت. متظر اش لاع:يجكتع هذ  اس
ػػػػـ احػػػػف. كاداتمػػػػع: اةػػػػـ يػػػػف أةػػػػيلء يكػػػػع. متظػػػػر ي جػػػػـ  - ِ ادراق ػػػػلت: اشاػػػػؿ  كهػػػػذا قىةى

 االب ادالء كادتكف كيل م محيل(. َِٓ/ُادا داف:
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ادػالـ  ا(  كمأتي ادجػكاب يؤكػدان اػأكهر يػف يؤكػدْاَ عُ يُ  اَل  ال ِذي اأْلَْميُ  ِبهِ  َنَد  َقاْ ا
 َقااااَ مَ كقػػػد  كادقةػػػـ الدراق ػػػلت( دماػػػمف ىظػػػـ ي ػػػلاحـ كيػػػل  ػػػٌؿ احػػػـ فمقػػػكؿ: ا

فكٌتت اجدع استػؼ ىػف ةػكء  (َاعُ َناْ  ِيي فِ بَ ال ِإَل  َلالي اِقَ ن ِ  َينَلَنْيفُ  ِبنلي ِب ِّ  ِ ْبَيننُ 
فلستؼ هك اسى ت كاسظحر فػي ادكجػه  كهػك يظحػر  لدتحـ كض كحـ كهكاتحـ  

ذا تػػـ قط ػػه  ػػلر ذدػػؾ ددػػمالن ى ػػت  يػػف يظػػلهر ادشػػيـ كاشاػػلء فػػي اشتةػػلف  كا 
( مػدؿ ى ػت أف َيانت رمؼ استؼ الشضلفع دضػيمرهـ اشدة ادض ؼ كادخذوف  ك 

َـّ كجػدتل جرمػلف  ـٌ كشػيؿ كػؿ قكيػه  كيػف هػ أهر ت ؾ ادي ماع كذاؾ اد ػزف قػد ىػ
 لِعَياااااااااانُامُ  َلَماااااااااان َ  َقْيَحاااااااااا  َياااااااااانَ َقُملبُ ا ادػػػػػػػػػػديكع يػػػػػػػػػػف اسىػػػػػػػػػػمف كةػػػػػػػػػػمالتحل

عُ  اْلَبيي فِ  َلَنْعَينقُ  َانيٍ  كضػ كحـ  (  مث كٌتت ىف كهرته اجرملته  كىف ذدحـُمو 
ـٌ  كاتكةلرهـ اةػاب يػكت تاػمحـ اخضػكع أىتػلقحـ  كدػمس ذدػؾ خل ػلن احػـ اػؿ ىػ

 كشيؿ كؿ اديخ كقلت  كدحـ.
ادهػػػلتي محػػػدئ يػػػف ركىػػػه  فحػػػـ  ػػػلاركف هػػػلاتكف يةتيةػػػككف  ادتػػػداء كفػػػي    

 ادمته  يؤدكف يل ى محـ يف كاجالت ك قكؽ كيل كلتكا مك  كف في  ملة ادتاػي
فحػـ دػف م مػدكا ىػف  (ِ يَيان َكَلَ نِداهِ  َحَيندَاهُ  ِإن  اأكٌد ذدؾ كامته ادتشامه في قكدحـ: 

دودػػع  (؟عُ مَ َلَدْساا ُيقُااللُ  َماان يُ ِ اابْ َندُ ادمػػتحـ  كفػػي ج ػػؿ ادا ػػر د قػػكؿ فػػي قكدػػه: 
ى ت  دؽ قكدحـ كأتحـ مك  ػكف يػل مقكدكتػه  ككأتػه و كقػت اػمف قػكدحـ كف  حػـ  

تككمػػد اوةػػتكحلـ ادفأف ػػلدحـ تةػػاؽ أقػػكادحـ  كادتػػلس مةػػي كتحـ اػػأىمتحـ  كزاد فػػي 
 .(؟عُ مَ َلَدسْ  ُيُقللُ  َمن يُ  ِ بْ َندُ اادتقرمرم في قكده: 

ف أادكوء ك ةف ادجكار  كك ادهلدث دمجدد د يرك اف اد لصادتداء ككرر     
( فػػي هػػذ  اديكاضػػم ددمػػؿ هقػػع يػػف ادشػػلىر فميػػل مقكدػػه  ككأتػػه َياان َعْماايلُ اتكػػرار 

مؤكػػػد اتكػػػرار  هػػػذا ى ػػػت  ػػػدؽ قكدػػػه  كيػػػذكران اػػػه ك يػػػل تالىػػػد ادكػػػالـ كاخت كػػػت 
ي لتمػػه  ككػػأف هػػذ  اد اػػلرة اديكػػررة فل ػػ ع فػػي ادكػػالـ ذاتى تػػأهمر فىٌتًػػي جيػػلدٌي 
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رة  ترفػػرؼ حػػل أىػػالـاػػدمم يةػػتطرؼ  كأتٌ  ى ػػت يكل ػػمؿ اسامػػلت  أك دك ػػع يكػػرَّ
 (ُاى ت يقلطم يف ادطرمؽ.

 (2) مسيلق بن ذي الحنيث الهماايّ :لمن ذلك قلل 

 (3)اْلَعَيوقُ  السََّما ِف  اَلحَ  َوَقدْ  ــرِ النَّح َعَلى َكاجْلَُمانِ  َوالدَّْمعُ  قـُْلتُ 
 َدقيقُ  النَِّنِّ  بـَْعدَ  َعَلْيوِ  ــــرُ ــــــــــــــــــــــالصَّبْ  تـََعاَظَمِن  َوِإنْ  َأْمرٍ  ُكلَّ 

 َمْسُبوقُ  َجَواُدنَا فـََهَذا سَ   النَّا   نـََبَذ ِبوِ  ُكنَّا َوَجواًدا
 َمُْلوقُ  ِمثْـَلوُ  يـُْرزَ  فـََلمْ  رِ   النَّا    ِمنَ  النََّجاةُ  َكاَنتِ  َوبِوِ 

 َحرِيقُ  اْلَرِيقِ  َوِبَقْلِن بـَْعدَ َُهُوٌم    الُُمومِ  بـَْعدَ  فـََعََلِن 
 (4) اْلَمْخُنوقُ  ِبَكفِّوِ  يـَْهِوي َأْينَ  ُعُزوٌف  لِْلَبََلءِ  َوالنـَّْفسُ  قـُْلتُ 
 َمُْنوقُ  َبَْتِفوِ  وِإِن  َخْنقِ ـالْ  ِسَوى تَ أَلسَ ِإن  َأْينَ  ِإَل  اَل 
 يقُ نِ ِتَْ  َناُحْزنِ  طُولِ  َوِف  سِ  النَّا َعَلى َذاكَ النَِّنَّ  يـَُردَ  اَل 
ريِ  َماِلكُ   َمْعُروقُ  َنافـََعْظمُ  َشْيءٍ  ُكلَّ      امنّ  رُ كِّ نَ يُـ  َقدْ  اْلَْ

رَ     قَِليلٌ  النَِّنِّ  بـَْعدَ ُكَل َخرْيٍ   وقُ زُ مْ املَ  َوُشْرِبوِ  َمْذقٍ  َغيـْ

                                                           

ػػػػػعِٕ/ِمتظػػػػػر اداالغػػػػػع اد رامػػػػػع: - ُ اىتَّكى اديمػػػػػداتي ادديشػػػػػقي  .د اػػػػػد ادػػػػػر يف اػػػػػف  ةػػػػػف  ى
 -هػػػػػ  ُُْٔ  ُهػػػػػ(  دار ادق ػػػػـ  ديشػػػػؽ  ادػػػػدار ادشػػػػليمع  امػػػػركت  طُِْٓااديتػػػػكفت: 

 ـ. ُٔٗٗ
أف قكيػه ديػل هيػكا اػلدردة قػػلـ  -ديػل ا ػغ ااػف ذم اديشػ لر ادحيػداتٌي  ككػلف ي ػؾ تل متػه - ِ

فػػػمحـ خطماػػػل ف رضػػػحـ ى ػػػت ادهاػػػلت ى ػػػت اشةػػػالـ  فقػػػلـ إدمػػػه يةػػػركؽ اػػػف ذم اد ػػػلرث 
 اي  فقلؿ: أمحل ادي ؾ  إته و ماٌ غ ىتؾ قرمشل إو رجؿ يف قكيؾ يه ي  فلا هتي إدت اسر 

  فك ػػػؿ  فقػػػلؿ: مػػػل خ مكػػػع رةػػػكؿ ا َّ  إف ا ػػػدم أقكايػػػل أةػػػ يكا  َّ و خ مكػػػع رةػػػكؿ ا َّ 
. كيػتم ُِّ/ٔد تلس  كأطلؿ في خطاته  كأتشد أاملتل يتحل هذ  اساملت. متظػر اش ػلاع:

 .ُْٔ ُّٔاديدح:
كككػػب أ يػػر يضػػيء ا مػػلؿ ادهرمػػل إذا ط ػػم ى ػػـ أف ادهرمػػل قػػد ط  ػػت.  متظػػر  اد مػػكؽ:- ّ

 :ىقي(.(تلج اد ركس
 ادتكس اد زكؼ: هي ادتي تأات اسشملء كتت رؼ ىتحل.  ادةلف اد رب: ىزؼ( - ْ
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مريػي ادشػلىر إدػت ادتشػكمؽ كتحمئػع ادةػليم كذدػؾ اتػأخمر  فكي هذ  اساملت    
ىػػف يكتػػتم ق ػػمدته  كفػػي هػػذا ادتػػكع يػػف اوفتتػػلح  يػػؿ د يخلطػػب ذكػػر ادكفػػلة 

ى ت ادتيحؿ كا  غلء ادةػيم  سف تكةػه تحكػك إدػت ي رفػع يػل ةػمذكر ىقػب ت ػؾ 
  :في يةتحؿ يرهمته اددمالجع ادي اَّرة  فلد كرة ادتي

اَمن ِ   اَلحَ  َلَقاْ  يِ ااااالي حْ  َعَم  َكنْلُاَمننِ  َلالا ْمعُ  ُقْم ُ ا  ػكرة يركاػع  (اْلَعيُّالقُ  الس 
شلئقع  و تتلؿ إو اشيء يف ادتركم   تت تتجيم في ذهف اديت قػي تكل ػم حل  

كدةػػػكؼ   تاػػي متحػػل ةػػمدركحل  كمػػػدرؾ ي لتػػلة ادشػػلىر ييػػػل مجػػد  يػػف فقػػػد اد
  تتكؽ تكةه دالةتيلع إدت اقمع اديرهمع ادتي كق ت في تكةه يكق لن  ةتلن..

ادهرمػػل  مضػػرب اػػه اديهػػؿ فػػي ادا ػػد  كاػػه كػػلتكا فػػلد مكؽ: كككػػب مط يػػم يػػم     
مريػػز احػػذا ادريػػز إدػػت قػػرب كػػؿ شػػيء كاتقػػالب  م رفػػكف ادقا ػػع  ككػػأف ادشػػلىر

ح أيػلـ ب ادا مػد م ػك كػأ كاده  فقد كلتكا مقكدكف: أا ػد يػف اد ىم ػكؽ! فحػذا هػك ادكك 
كادػذم كػلف يةػتا دان هػل هػك قػد  ػلر  قمقػع    تلظرم ادشػلىر  فيػكت ادتاػي

 دـ مكف في اد ةالف  كهذ  ةتع ع في خ قه. يلككقم 
كى ػػٌك شػػأته  ككيػػل أتػػه م ػػرؼ اػػه  ريػػز إدػػت رف ػػع ادتاػػي  الَعيُّاالق(كفػػي ا    

ادقا ع فحذا مدؿ ى ت آهلر ادرةكؿ فمحـ  فحك ادػذم ى يحػـ اد ػالة  كدٌدحػـ ى ػت 
ػػػٍف هػػػك ىتػػػد راػػػه ك  تػػػد ىع كهػػػداهـ إدػػػت ادػػػدمف  فػػػ ذا كتػػػب ى مػػػه اديػػػكت كهػػػك يى

ف ج َّت تحكف.  (ُاادتلس  ف ف كؿ ي ماع ا د  كا 
ادقكم ادشجلع   مث كلف ةػاالن فػي  كمامف فض ه كشجلىته فم كر  الدجكاد    

  كمكتي ىف ىجزهـ كض كحـ ا د (الي نَ   ِبهِ  ذُّ َيبَ  ي نكُ  ًااال اَ لَ ت رتحـ كغ اتحـ ا
ف شػدة ادكػلرؽ كادطاػلؽ اػمف اسيػرمف ماػم (َمْساُبلقُ  َاَلاُاَين َ َهَذا)اقكده:  يكته 

 امتحيل كىظـ ي لاحـ. 

                                                           

 .ّْْ ّٕٔ   كاديراهي ادتاكمع:ِّٖ/ُمتظر جيحرة اسيهلؿ: -ُ
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كاه و اغمر  كلتت تجلتحـ يف ادتلر  كذدؾ احدامتحـ دطرمؽ ادطلىػع كاد اػلدة    
   مػث ىاػر ىػف ادككػر ي كادتي تككف ةػاالن فػي دخػكؿ ادتػلركادا د ىف ادي ل 

 كادي  مع الدتلر سته يؤدو إدمحل.
 َلِبَقْمِباا   ُهُماالمٌ  الُهُماالمِ  َبْعاااَ  َ َعاَلِياا )( فػػي قكدػػه: ك رمػػؽ هيػػكـا تكػػرار مشػػ رك 

  فػػلدحـٌ قػػد ىػػال  كوزيػػه كاد رمػػؽ ددمػػه كهاكتػػه ذدػػؾ اػػدكاـ (َحِييااقُ  اْلَحِييااقِ  َبْعاااَ 
 ةكف ق اه ييل مدؿ ى ت شدة أديه ك زته ى ت فراقه كيالزيع ت ؾ اد لدع ده.

)ُقْماُ  َلالاي ْفُ  ِلْماَباَلِ  ي ىف تكةه كىف  لدته ادتي  ػلر إدمحػل اقكدػه: كمكتٌ     
 مث م جب يف تكةه ككمؼ ده أف ميد مد   ُعُزلٌف َنْيَن َيْهِلي ِبَكفِِّه اْلَمْمُيلُق(

  كىزفػػػت تكةػػػه ىػػػف كػػػؿ شػػػيء شػػػراب فقػػػد زهػػػد فػػػي ادػػػدتمل كشػػػحكاتحلدط ػػػلـ أك 
ف ػلر كػلديختكؽ ادػذم  د  د تاػي اةاب ت ؾ ادي ماع ادتي أ  ت اه كهػي فقػ

ـٌ فحػػػك  م ػػػمش فػػػي ضػػػمؽ ككػػػرب  كو مجػػػد ةػػػامالن فػػػي ادػػػدتمل ا ػػػد يكتػػػه  كيػػػف هىػػػ
ِي )يؤكد في قكده:  يف   كقد أكد ذدؾ اأكهرضلئؽ يغيكـ   (َمْمُيالقُ  ِبَحْدِفهِ  لاِ 

كيػػل فمػػه يػػف تخ ػػمص مػػدؿ ى ػػت أف ختػػؽ  (ِبَحْدِفااهِ كتقػػدمـ ادجػػلر كاديجػػركر ا
و غمػػػر  ييػػػل مػػػدؿ ى ػػػت شػػػدة  زتػػػه  ادشػػػلىر إتيػػػل هػػػك اةػػػاب يػػػكت ادتاػػػي 

(  يػل مػدؿ ى ػت ةػكء  لدتػه الدميياقكالمياق كمميلق كفي تكػرار اكت  قه اه. 
ادتكةػػػػمع كأهػػػػر كقػػػػم ادي ػػػػماع ى مػػػػه  كشػػػػدة ادقر ػػػػع ادتػػػػي مجػػػػدهل  كمرمػػػػد يػػػػف 

اةػػػاب هػػػذا ادكقػػػد  فقػػػد هزدػػػكا   ػػػت احػػػـ  اديخػػػلطامف إدراؾ يػػػدل ادخةػػػلرة ادتػػػي
(  كيحيػػل َمْعااُيلقُ  َياانَ َعْظمُ اىػػف ذدػػؾ ااػػركز ىظػػليحـ اقكدػػه:  تكضػػ ككا كقػػد كٌتػػ

ىظـ ادخمر ككهر ا د يكت ادتاي فحك ق مؿ  فقد فقدكا يف كلف ةاالن فػي اداركػع 
 كادتيلء.
كاحػػػذا اد ػػػكار يػػػم تكةػػػه مػػػرٌكح ىػػػف  رقػػػع ق اػػػه  فتجػػػلذب أطػػػراؼ اد ػػػدمث     

ف يػػػف دػػػكاىج اد ػػػدكر  كمكػػػرًٌج ىػػػف ادكراػػػلت كميكػػػف تةػػػيمته اػػػػ   اػػػلد كار محػػػكًٌ
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ػػ لت ييػػل ميط ػػؽ ى مػػه فػػي ادتقػػد اد ػػدمث  ا ػػدمث ادػػتكس( كهػػك  ػػدمث فمػػه يىةى
 فمقكؿ: (ُااأة كب تملر ادكىي(

 لِْلَبََلِء ُعُزوٌف:   َأْيَن يـَْهِوي ِبَكفِِّو اْلَمْخُنوُق؟َوالنـَّْفُس –قـُْلُت 
هي اأف اد زف و يكر يته  كو يف اتقالضع اد در: هي تكةى  هـ تجمب تكةي

ِي  باْلاااااااااااااااااَمْيقِ  ِسَلى -َسأَل َ  ِإن -َنْينَ  ِإَل  اَل   َمْمُيلقُ  ِبَحْدِفهِ  لاِ 
كأتػػػه اد ػػػكت اسكؿ ادػػػذم ةػػػأؿ  هػػػـ مػػػأتي  ػػػكت يتػػػه كأتػػػه  ػػػكت هلدػػػث  أك 

ركد إدت اد قؿ كهك مقكؿ:  فم كد الد دمث يف ادش 
 .َِتِْنيقُ  ُحْزنَِنا طُولِ  َوِف  ،سِ        النَّا َعَلى َذاكَ  النَِّنَّ  يـَُردَ  اَل 

كقد تآزرت ادكتلمع يم غمرهل يف اسدكاف اداالغمػع فػي تجةػمد  ػزتحـ كامػلف     
كىاػػرت ىػف  ػلدتحـ ادتكةػػمع  كيػل مجدكتػػه فػي  ػػدكرهـ شػدة أديحػـ اكقػػد تاػمحـ  

 امئتحـ ادي مطع احـ. يف اديك كيع  كجلءت ىتل رهل
 (2) :َحنِدمٍ  َعِاّي ْبن لمن ذلك قلل

 
 

                                                           

ػل يػف كتلاػ -ُ ع اد ػكار ادػداخ ي د شػخص  دػذدؾ غلدانػل يػل تكػكف ادجيػؿ م د تملر ادػكىي تكىن
يكككػع كاسفكػػلر غمػػر يترااطػػع مكػكف يػػف اد ػػ ب ي حػػل يتلا ػع ادػػتص  أك اديشػػلىر ادتػػي 

   د/ي يد غتميػي هػالؿ  دار ُٖٓتككف يتداخ ع في ادتص. متظر ادتقد اسداي اد دمث:
 .ُْٗـ. كاديراهي ادتاكمع:ُٔٗٗتحضع ي ر د طالىع كادتشر 

ىػػدم اػػف  ػػلتـ اػػف ىاػػد ع اػػف ةػػ د اػػف اد شػػرج ادطػػلئي  أيمػػر  ػػ لاي يػػف اسجػػكاد  - ِ
اد قالء  كلف رئمس طيء في ادجله مع كاشةالـ  كقلـ في  رب ادػرٌدة اأىيػلؿ كامػرة  قػلؿ 

  -هػػ ٗااف اسهمر: خمر يكدكد في أرض طيء كأىظيه اركع ى ػمحـ  ككػلف إةػاليه ةػتع 
ككفػػع كشػػحد ادجيػػؿ ك ػػكمف كادتحػػركاف يػػم ى ػػي اػػف أاػػي كشػػحد فػػتم اد ػػراؽ  هػػـ ةػػكف اد

طلدػػب  كفقئػػت ىمتػػه فػػي  ػػكمف  كهػػك ااػػف  ػػلتـ ادطػػلئي ادػػذم مضػػرب اػػه اديهػػؿ اجػػكد   
 .-هػ ِٖقمؿ: ىلش أكهر يف يلئع ةتع كتكفي الدككفع ةتع 

  ُِٖ/ ُ  خزاتػػػػػػػػع اسدب: َّٔ/ْ  ادػػػػػػػػركض استػػػػػػػػؼ: ِّْ/ ُْاإيتػػػػػػػػلع اسةػػػػػػػػيلع:
 ( .َِِ/ ْاسىالـ:
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يَن َأْصَبَح َأْىُلوُ  َعَلى ِمْثِل َحدِّ السَّْيِف بـَْعَد ُمَمَّدِ    َأال إنَّ َىَذا الدِّ
(1) 

يِن َوالَدنـَْيا ِْلَْنَاِز َمْوعِ  َوال َذاَك ِمْن ُذلٍّ َوال ِمنْ   دِ ــــَمَاَفٍة  َعَلى الدِّ
لَُنا  طَ ــــَـــ َنا بِالنَِّنِّ فـــْن ُأِصبْ ــــَوَلكِ  دِ ــِد اْلمُ ــــَلْيِل اَْلْرمَ ــــــِويٌل كَ ــــــــَليـْ  (2)تَـَلدِّ

طغت اد زف كاسدـ ى ت ق ػب اد ػ لاي كأ ػلط اػه فػلفتتم يرهمتػه اػذكر فقد     
 شػػدان د تكػػكس كجػػذالن وتتاػػل  ادةػػليم ديػػل ةػػمذكر  يػػف ادػػاالء  )َناَل( ػػرؼ ادتتامػػه 

ـٌ اػػه كزدػػزؿ ق اػػه  كهػػك يػػكت ادتاػػي   أٌكػػد ادخاػػر اػػأكهر يػػف يؤكػػد كقػػد ادػػذم أدػػ
ا لدػع    ه ػم كجػزع كيػل هػـ فمػه يػف ك كر  لدػع اديةػ يمف ا ػد كفػلة ادتاػي 

ذا كلتت ت ؾ  ػلدتحـ إو  يف متر د   ٌد ادةمؼ  فحـ في خكؼ ك ذر شدمد  كا 
أف ادػػدمف و خػػكؼ ى مػػه فحػػك اػػلؽ و ي لدػػع  كأيػػر ع يػػلض و ياػػٌدؿ د كيػػه 

 .كو راد دقضلئه
كم كر  لدحـ كأهر كقم ادي ماع ى محـ كيل هـ فمػه يػف  ػزف كأدػـ ك مػرة      

 مػػث  ػػلر دػػم حـ طػػكمالن ا ػػلؿ دمػػؿ يػػف ريضػػت ىمتػػل  ف ػػلر متق ػػب   كتشػػتت
 .ميمتلن كمةلران   مث متق ب في ادظ يلت يم يل مجد  يف أدـ ك زف

كفي تشامه  ػلدحـ ا ػلؿ اسريػد كدػمس اسىيػت دودػع ى ػت أف يػل أ ػلاحـ      
ف طػلؿ –ىػلرض  -يػم ىظيػه – كهػػـ يةتيةػككف احػذا ادػدمف كدػف م مػػدكا  -كا 

                                                           

هيت قالئؿ طيء أف مرتدكا ىف دمػف اشةػالـ  فقػلـ ةػمدهـ ىػدم اػف  ديل يلت ادتاي  -ُ
 ػػلتـ ادطػػلئي  فقػػلؿ: امػػل ي شػػر طػػيء  إتكػػػـ إف أقيػػتـ ى ػػت دمػػف اشةػػالـ أ ػػاتـ ادػػػدتمل 
ف رج تـ ىتػه خةػرتـ ادػدتمل كاآلخػرة  كاةػتغتت ع ىػتكـ  كى يػتـ أف ع تاػلرؾ  كاآلخرة  كا 

 يػد  كهػذا خ مكتػه قػد قػلـ اػأير  فػي أيتػه  فػكفركا ى مػه  ػدقلتكـ كت لدت قد قاض تاػمكـ ي
كو تيت كهػػل  فػػ ف يت حػػل مي ػػؽ اديػػلؿ كمقػػرب اسجػػؿ  كخكػػكا إدػػت قتػػلؿ أهػػؿ ادػػردة يػػف أةػػد 
كغطكلف كفزارة  ف ف ادخ مكع قد ىـز ى ت غػزكهـ  فػ تحـ أقمػلدحـ فػي ادجله مػع  كشػج لتحـ 

كادةػػالـ( .قػػلؿ: هػػـ أتشػػأ ىػػدم اػػف  ػػلتـ مقػػكؿ  فػػي اشةػػالـ  كأتػػتـ ادمػػـك خمػػر يػػتكـ أيػػس 
  دي يػػػد اػػػف ىيػػػر اػػػف كاقػػػد ادةػػػحيي اسةػػػ يي  ْٔهػػػذ  اديرهمػػػع.. متظػػػر: كتػػػلب ادػػػردة:

هػػػػ(  ت: م مػػػت ادجاػػػكرم  ادتلشػػػر: دار َِٕاديػػػدتي  أاػػػك ىاػػػد ع  ادكاقػػػدم ااديتػػػكفت: 
 ـ. َُٗٗ -هػ  َُُْ  ُادغرب اشةاليي  امركت  ط

 اديت مر كاديت كت ميمتلن كشيلون. ادقليكس ادي مط: اددد( .اديت دد: اديتا د  - ِ
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مف فػػي ةػػام ه كػػؿ غػػلؿو كتكػػمس  فطػػرمقحـ كاضػػم دحػػـ يػػم يػػل أ ػػلب اػػلذد  ىتػػه
أىمتحـ يف ريد  كا  لاتحـ ظػلهرة مةػحؿ ى ػمحـ ادةػمر يػم كجكدهػل كيػم ادكقػت 
مضػػػ ؼ أهرهػػػل  كذدػػػؾ اخػػػالؼ اش ػػػلاع ادالطتػػػع كادتػػػي م ػػػ ب ىالجحػػػل كقػػػد 

كفػػي ذدػػؾ إمضػػلح كامػػلف ديػػل مجػػد  ادشػػلىر فػػي تكةػػه  كيػػل م لتمػػه يػػف مطػػكؿ  
 كق ؽ ج ؿ ادقـك  ملرل في هذا ادظالـ ا د أف أفؿ تكر ادتاكة.  زف كأدـ

( إمجػػػػلز متط اػػػػه اديقػػػػلـ  مػػػػث  ػػػػذؼ َلَلِكااااْن ُنِ ااااْبَين ِباااانلي ِب ِّ كفػػػػي قكدػػػػه: ا    
اديضػػلؼ كادتقػػدمر: ايػػكت ادتاػػي. فشػػدة أديحػػـ ك ػػزتحـ ج  ػػتحـ مػػذه كف فيكتػػه 

كيػػل أف هػػذا اد ػػذؼ مظحػػر شػػدة  ػػب  ادػػذم دهػػلهـ كج  حػػـ  مػػلرل كدػػمس هػػك.
 كدـ مرمدكا إضلفع دكظ اديكت إدمه.  اد  لاع د تاي

كيػػػف متظػػػر دحػػػذ  اسامػػػلت مجػػػد فمػػػه اطاػػػلئم ادتهػػػر(  فقػػػد أتشػػػدت فػػػي يقػػػلـ    
ةػػػحكدتحل كطػػػكؿ قمػػػلن و تقػػػدمـ فمحػػػل كو تػػػأخمر  ك ادخطلاػػػع  كقػػػد اتمػػػت اتػػػلءن يتط

تتل دك دػـ تك ػؿ اػمف ادشػطرمف كقر  .جي تحل أتلهػل كأتحػل قط ػع كا ػدة دةػلغ دتػل كا 
ذدػؾ  كسيكػػف ىػػٌدهل فػػي ادتهػػر يػػف غمػر غضلضػػع  كقػػد خرجػػت كاضػػ ع ة ةػػع 
يكافقع ديقػلـ ادخطمػب  كقػد اةػت ب فرمػؽ د شػ ر أف مخػرج خػركج ادتهػر ةػحكدعن 

ت قػػي  كأقػػرب إدػػت يػػل اىتػػلد  ادتػػلس فػػي كاليحػػـ  يكاتتظليػػلن  ستػػه أمةػػر ى ػػت اد
 (ُاأكهر يالءيع دطاقع اد ليع يتحـ دكف ادخل ع. كهذا ادتيط يف ادش ر د  ه

 (ِ)لمن ذلك قلل نب  سفينن بن الحنيث بن عبا المطم : 
 لِيُل َأِخي اْلُمِصيَبِة ِفيِو طُولُ و َأرِْقت فـََباَت لَْيِلي اَل يـَُزوُل  
 ُأِصيَب اْلُمْسِلُموَن ِبِو َقِليلُ    َوَأْسَعَدِن اْلُبَكاُء َوَذاَك ِفيَما 
 َعِشّيَة ِقيَل َقْد قُِبَض الّرُسولُ  َلَقْد َعُظَمْت ُمِصيَبتـَُنا َوَجّلتْ 
 َتَكاُد بَِنا َجَوانِبـَُها َّتِيلُ        َوَأْضَحْت َأْرُضَنا ِمّا َعَراَىا 

                                                           

 .ُْٕ. كاديراهي ادتاكمع:ٖٗمتظر ىملر ادش ر: -ُ
 .ٖٗٓ/ٕ  كادركض استؼ:َّٔ/ُْمتظر إيتلع اسةيلع: - ِ
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َرئِيلُ       فـََقْدنَا اْلَوْحَي َوالتّـْنزِيَل ِفيَنا   يـَُروُح ِبِو َويـَْغُدو َجبـْ
 ْت َتِسيلُ ادَلْت َعَلْيِو نـَُفوُس الّناِس َأْو كَ َساَوَذاَك َأَحّق َما 

 ِبَا يُوَحى إلَْيِو َوَما يـَُقولُ      َنِنّ َكاَن ََيُْلو الّشّك َعّنا 
َنا َوالّرُسوُل لََنا َدلِيلُ        َويـَْهِديَنا َفََل َُنَْشى َضََلاًل   َعَليـْ

 َوِإْن مَلْ ََتَْزِعي، َذاَك الّسِبيلُ  ِطُم إْن َجزِْعت َفَذاَك ُعْذرٌ َأفَا
ُر َأبِيك َسّيُد ُكّل قـَْبٍ   َوِفيِو َسّيُد الّناِس الّرُسولُ        فـََقبـْ

 ُزولُ ـــــتَ  َواَل  َُتولُ  اَل  َعَلْيوِ        رَِحيمٍ  ُربٍّ  َمنْ  للاِ  َصََلَةُ 
اد ػزف  كأهػر ااتدأ اد  لاي يرهمته كافتت حل اذكر خار كفلة ادتاػي   مث    

ه اسرؽ كاسدـ ادذم أ لط احـ   مث أ لطت ادي ماع اه ف ـ محتأ اتكـ  كأ ػلا
  كفػػي هػػذا اواتػػداء تتامػػه د غػػرض ادػػذم يػػف أج ػػه ف ػػـ مةػػتطم أف مغيػػض جكتػػلن 

ةػػراع إدػػت ذكػػر   كجػػلء اأةػػ كب خاػػرم غمػػر يؤكػػد  )َنِيْقاا  قم ػػت هػػذ  اديرهمػػع كا 
فيشػػلىرهـ كىػػكاطكحـ  (َنِماا  اْلُمِ اايَبِف ِ يااِه ُطااللُ ِليااُل ل َ َباانَ  َلْيِماا  اَل َيااُزلُل  

دحػػػل  ان   و م تػػػلجكف يػػػم ذدػػػؾ تككمػػػدف اد ػػػزف كاسدػػػـ يػػػتحـ  تيكػػػي تحاػػػع ظػػػلهرة
 مظحػػر فميػػل   ك ػػل ب ادي ػػماع مطػػكؿ دم ػػه كذدػػؾفلدي ػػماع قػػد ىٌيػػت كطٌيػػت

و د ي ػػػلب  فس ؛تةػػػتطلؿ ادشػػػدائد أكقػػػلت دكػػػف  تغمػػػرم و همئتػػػه ى ػػػي فحػػػك كا 
َنِمااا  ككٌتػػػت اػػػػ  .طكدػػػه ظحػػػرم زكادػػػه تيتػػػيم يػػػل ككػػػؿ زكادحػػػل متيتػػػت ادشػػػخص
ك ػػػكر اداكػػػلء فػػػي  ػػػكرة كػػػلئف  ػػػي تكػػػكف يتػػػه ىػػػف يالزيتحػػػل دػػػه. اْلُمِ ااايَبِف 

 ِبااهِ  اْلُمْسااِمُملنَ  ُنِ ااي َ  ِ يَماان َلَذاكَ  اْلُبَكاان ُ  َلَنْسااَعَاِي : ااشىلتػػع كذدػػؾ فػػي قكدػػه
كتخكمكػػػلن ىٌيػػػل أ ػػػلاه  كهػػػذا ق مػػػؿ اجلتػػػب ت ػػػؾ  فج ػػػؿ فػػػي اكلئػػػه ةػػػ كا  (َقِميااالُ 

ادي ماع ادتي  ٌ ت الدية يمف ىليع  فقد ىظيػت ي ػماتحـ كقػت إخاػلرهـ اتاػأ 
  كقد تجلكزهـ اد زف ف ـٌ كشيؿ اسرض ادتي مةكتكتحل  كد يالدغع فػي كفلته 

املف شدة  زتحل كأديحل ى ت فراقه تكلد أف تيمػؿ جكاتاحػل  يػم يػل فمحػل يػف شػدة 
( يػل مػدؿ الواح كالعشّ ب كالميلب اة كتيلةؾ فكمؼ الشتةلف؟! كفي ذكر كقك 

  ى ت أف اد زف قد شيؿ جيمم أكقلتحـ كىـٌ يل  كدحـ.
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لع كييل هٌكؿ يف شأف ت ؾ ادي ماع كىٌظـ فقداف خار ادةػيلء كذدػؾ التقطػ    
 َيْهاِاي ك َيقُاللُ  ك َيْامُال ك َيْغُال كى  َيُيلحُ ادك ي  كيضلرىمع اد مغ في قكدػه: ا

 -ى مػػه ادةػػالـ–ادػػك ي اكاةػػطع جارمػػؿ  ى ػػت تجػػدد كاةػػتيرار تددٌػػ( َيْمَشاا  ك
 مػػث كػػلف مزمػػؿ ادشػػؾ كيػػل م تػػاس ى ػػمحـ كمحػػدمحـ كم  ػػيحـ يػػف ادكقػػكع فػػي 

  كيف هىـٌ اةػت ؽ أف تةػلؿ ى مػه ديػلء ادخ ػؽ و ديػكىحـ الدكتلب كادةتع ادخطأ
        (.َواَلاًل  ك َيْهِايب َيْغُال كى  َيُيلحُ كقد أكد ذدؾ كامته ادطالؽ امفا

 َنَ انِطمُ ت ػؾ ادهك ػت فػي قكدػه: ا -رضػي ع ىتحػل –كيخلطاع ادةمدة فلطيػع     
نْ  ُعااْذيٌ  َ ااَذاكَ  َازِْعاا  إنْ  ( مشػػمر إدػػت يشػػحد اد ػػزف الّسااِبيلُ  َذاكَ  َدْاَزِعاا ب َلاامْ  َلاِ 

ادتةػػ مـ كاسدػػـ كمػػذمقتل يػػف اديػػرارة ادتػػي تجرىتحػػل مػػـك فػػراؽ أامحػػل  كمػػك ي ايػػدل 
دقضػػلء ع كقػػدر   فقػػد كتػػب اديػػكت ى ػػت جيمػػم اديخ كقػػلت  قػػٌكل ذدػػؾ ادطاػػلؽ 

كو مخ ػػك ادجيػػم اػػمف ادتقمضػػمف فػػي كقػػت ادشػػدة  (.َدْاَزِعاا  َلاامْ  ك َازِْعاا اػػمف ا
كاسدػػػـ يػػػف اد قػػػؿ كاد كيػػػع   تػػػت و تتةػػػلؽ ادػػػتكس خ ػػػؼ اد كاطػػػؼ ادي تحاػػػع  

 ف رايل ض ت طرمقحل.
الدر يػع كاديتزدػع اد  مػع اددائيػع ادتػي و  دػدىلء د تاػي قد خػتـ يرهمتػه الك      

... َيِحاااااااااايمٍ  ُي ٍّ  َماااااااااانْ  هللاِ  َ اااااااااااَلَةُ كذدػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػي قكدػػػػػػػػػػه: ا تتكػػػػػػػػػػؾ ىتػػػػػػػػػػه 
القمػلن  كيػل خػتـ اديرهمػع الدػدىلء دػه إو دمظػؿ ذكػر   (دَاُزللُ  َلاَل  لُ لَدحا اَل  َعَمْيهِ 

 في أذهلف ادتلس كى ت أدةتتحـ فم  كف ى مه كمدىكف ده.
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اد يد  في ادادء كادختلـ  كاد الة كادةالـ ى ت خمر استػلـ ةػمدتل ي يػد     
 كى ت آده ك ا ه كة ـ.

كادي ػلتي ادتػي تتلكدكهػل   د تاػي فقد ىشتي في ر ػلب يراهػي اد ػ لاع     
فقػػد ايتػػلزكا ا ػػٌسو يرهػػؼو كي كػػعو قكمػػعو فػػي اختمػػلر اد ػػكرة  كاسةػػ كب اديالئػػـ 
د يقػػػلـ كاسقػػػدر ى ػػػت امػػػلف ادي تػػػت كد ظػػػت أتحػػػل ت ػػػكل كهمػػػران يػػػف ادخ ػػػلئص 

 كاد طلئؼ اداالغمع  ككلف يتحل يل م ي: 
كذدػػػؾ اتةػػيت اديراهػػػي الدك ػػػدة اديكضػػػكىمع  فحػػػي تػػػدكر  ػػػكؿ رهػػػلء ادتاػػػي  -1

الداكػػػلء ى مػػػه كفدائػػػه  كىػػػدـ اةػػػت قلؽ اداكػػػلء ى ػػػت أ ػػػد ا ػػػد   كأهػػػر ت ػػػؾ 
ظحػلر ادشػيلتع ا ػد  ادكجم ع ى ت اديةػ يمف  كيػل  ػدث د يتػلفقمف يػف ردة كا 

 يكته.
ق ع يجيء اسةلدمب اشتشلئمع في يراهي اد  لاع  كادتػي مكػكف دحػل ىظػمـ  -2

؛ كذدػػػػؾ سف اسهػػػػر فػػػػي إدحػػػػلب اديشػػػػلىر  ككػػػػذا ق ػػػػع يجػػػػيء ادخاػػػػر يؤكػػػػدان 
اد كاطػػؼ يشػػت  ع كادتكػػكس يتػػأهرة  ك ػػزتحـ ى ػػت فقػػد ادتاػػي كاضػػم كظػػلهر 

 د  ملف  كو م تلج تككمدان.
سف تمػػػؿ ادػػػدمف اػػػأذل ا ػػػد  ت ػػػددت ادي ػػػلتي فػػػي يراهػػػي اد ػػػ لاع د تاػػػي  -3

كفلته إمذاء ده تكةه   كاشغالظ ى ت ادشليتمف مي ىٌد كفلءن د تاي كقمليلن ا قػه 
 م دده ادتالكي ى مه. كيزجه الدرهلء و

جلءت يراهي اد  لاع يػكجزة ف ػـ تطػؿ  كذدػؾ دشػدة كقػم ادي ػماع ى ػمحـ   -4
كدطام ػػػع غػػػرض ادرهػػػلء تكةػػػه  كيػػػل أف أغ ػػػاحـ دػػػـ مككتػػػكا شػػػ راء أ ػػػ لب 

  ت ع.
  كد  ػػػث كهػػػر اوىتػػػراض فػػػي يراهػػػي اد ػػػ لاع ت ظميػػػلن كتاجػػػمالن د تاػػػي  -5

مػػػػلف هاػػػػلتحـ ى ػػػػت اد ػػػػؽ ى ػػػػت ي لراػػػػع اداػػػػلغمف كاديرتػػػػدمف كادشػػػػليتمف  كدا
 كت رته يحيل تك ككا ذدؾ يف يشلؽ كتض ملت..
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ـٌ  -6 جػػلء ادت جػػب فػػي يراهػػي اد ػػ لاع داون ى ػػت شػػدة اديػػرارة كاد ػػزف ادػػذم أدػػ
  كدػػػػـ مجػػػػدكا يػػػػف ادكػػػػالـ يػػػػل متػػػػرجـ  ػػػػزتحـ كيػػػػل تكتػػػػه احػػػػـ دكقػػػػد ادتاػػػػي 

ـٌ كلف ت جاحـ.   دكرهـ  كم ار ىته ت امران دقمقلن  كيف ه
ديراهي ادتاكمػع فػي اسىػٌـً اسغ ػب كاضػ عه يك مػع  كدػـ مغػرؽ جلءت أدكلظ ا -7

اػػؿ كػػلف ادخمػػلؿ فػػي شػػ رهـ الدقػػدر ادػػذم تةت ةػػته   أ ػػ لاحل فػػي ادخمػػلؿ 
. كم ػػػكد ذدػػػؾ إدػػػت تػػػأهر دغػػػتحـ اأةػػػ كب ادقػػػرآف كدػػػهاسذكاؽ كتتكػػػؽ ى ػػػت قا

 ادكرمـ.
ه  جلءت اديطلاقع في يراهي اد  لاع داملف اديكلرقع اػمف  مػلة ادتاػي كيكتػ -8

ف كلف ادتاي قد يػلتك كجلءت ة كاهـ في  ملة اشةالـ كاقلئه  ل ت ػلدت فػ ا 
  ي الؽ  ف مس يف اديكت فرار.

 اداالغمػع ادكةػلئؿ يػف جلء ادتشامه في اديراهػي دامػلف  ػكرة اديرهػي  كم ػد -9
كأهػر  فػي  ادرهلئمع  كجلءت اوةت لرة داملف  كرة اديكت اد كرة تجةمد في

 تالئـ هكرة اد لطكع كك دة ادكجداف. ؛ ستحل هي ادتيادتككس
كهر أة كب ادشرط في يراهي اد  لاع ديػل كجػدكا فمػه يػف ا اك ػع تكَّةػكا  -11

فمحػػػل ىػػػف كػػػراتحـ  فجي ػػػع ادشػػػرط  يَّ كهػػػل أةػػػلهـ  كجي ػػػع ادجػػػكاب  يَّ كهػػػل 
 يكقكحـ يف هذا اسةت.

في رةـ اد كرة في اديراهي ادتاكمع  رئمةلن  كلتت ادطام ع كىتل رهل يككتلن  -11
 مػػث كةػػكت ادشػػيس كخةػػؼ ادقيػػر ديكتػػه اػػؿ إف يظػػلهر ادطام ػػع اهتػػزت 

 دكقد   فأخذت تتزؼ اد ارات  ةرات ى مه.
؛ دمظػؿ ذكػر   القمػلن فػي أذهػلف ادتػلس ختيت ي ظـ اديراهي الدػدىلء دػه  -12

  اد ػػ لاع دت  ػػؽ امػػلفكفمػػه  كى ػػت أدةػػتتحـ فم ػػٌ كف ى مػػه كمػػدىكف دػػه 
 .راه ىتد كفلته ا د د تاي مرجكته كيل اآلخرة  الددار

 فػػػراؽ ى ػػػت كادةػػػيلء اسرض اكػػػلء يػػػف ادي ػػػلتي ادتػػػي كهػػػر اد ػػػدمث ىتحػػػل -13
 يظػػلهر يػػف يظحػػران  ذدػػؾ ككػػلف ؛ تػػأهران ايػػل جػػلء فػػي ادقػػرآف ادكػػرمـ  ادتاػػي
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 قػدَّـ اديػكاطف جيمػم كفػي. دػه رهلئحـ في اد  لاع ىف مغب دـ ى مه اد زف
  .إدمحـ كاسقرب احـ اسد ؽ ستحل ادةيلء اكلء ى ت اسرض اكلء اد  لاع

ف كػلف  كا د ... فحذا هك جحد اديقٌؿ  ف ف كتت قد كفقت ف  ه ادكضؿ كاديتع  كا 
غمػػر ذدػػؾ فػػل أةػػأؿ اديغكػػرة ى ػػت تق ػػمرم  كادةػػداد كادتكفمػػؽ فػػي ىي ػػي  إتػػه 

 ت ـ اديكدت كت ـ ادت مر. 
 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 .ادقرآف ادكرمـ 
طػػراؼ اديقػػمـ د ةػػلئر فػػي زمػػلرة ادتاػػي  -ُ   د اػػد اد ػػيد اػػف إت ػػلؼ ادزائػػر كا 

ىاػػد ادكهػػلب اػػف أاػػي اد ةػػف ي يػػد اػػف هاػػع ع اػػف ىاػػد ع اػػف اد ةػػمف 
هػػ(  ٖٔٔأيمف اددمف أاك ادميف اػف ىةػلكر ادديشػقي تزمػؿ يكػع ااديتػكفت: 

شػػركع دار اسرقػػـ اػػف أاػػي اسرقػػـ  ت:  ةػػمف ي يػػد ى ػػي شػػكرم  ادتلشػػر: 
 ادكف. ادطا ع: اسكدت.

أةػػػػػلس اداالغػػػػػع  اديؤدػػػػػؼ: أاػػػػػك ادقلةػػػػػـ ي يػػػػػكد اػػػػػف ىيػػػػػرك اػػػػػف أ يػػػػػد   -ِ
هػ(  ت قمؽ: ي يد الةؿ ىمكف ادةكد  ّٖٓادزيخشرم جلر ع ااديتكفت: 

 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗ  ُداتلف ط –ادتلشر: دار ادكتب اد  يمع  امركت 
ت/ى ي ي يػد اداجػلكم    اس  لب  واف ىاد اداراوةتم لب في ي رفع  -ّ

 يكتاع تحضع ي ر  ادقلهرة.
أةد ادغلاع في ي رفع اد  لاع  ساي اد ةف ى ي اف أاي ادكـر ي يػد اػف  -ْ

ي يػػد اػػف ىاػػػد ادكػػرمـ اػػػف ىاػػد ادكا ػػد ادشػػػمالتي ادجػػزرم  ىػػػز ادػػدمف ااػػػف 
ىػػػلدؿ أ يػػػد ىاػػػد  -ق(  ت: ى ػػػي ي يػػػد ي ػػػكضَّٔيتػػػكفت: اسهمػػػر ااد

 ـ.ُْٗٗ -قُُْٓ  ُدكتب اد  يمع  طكجكد  ادتلشر: دار اادي
اديػػػػت ـ  تػػػػم د/ي يػػػػد ىاػػػػد  يادقػػػػلهر ادجرجػػػػلت أةػػػرار اداالغػػػػع د يػػػػلـ ىاػػػػد -ٓ

 ـ. ُُٗٗ -قُُُْادطا ع اسكدت  امركت  اد زمز شرؼ د/ىاد  يخكلج
اششػػػلرات كادتتامحػػػلت فػػػي ى ػػػـك اداالغػػػع  دي يػػػد اػػػف ى ػػػي ادجرجػػػلتي  ت  -ٔ

 ـ.ُٕٗٗكتاع اآلداب الدقلهرة د/ىاد ادقلدر  ةمف  ي
اش ػػلاع فػػي تيممػػز اد ػػ لاع  ساػػي ادكضػػؿ أ يػػد اػػف ى ػػي اػػف ي يػػد اػػف  -ٕ

هػػػػػ(  ت: ىػػػػلدؿ أ يػػػػد ىاػػػػد ِٖٓأ يػػػػد اػػػػف  جػػػػر اد ةػػػػقالتي ااديتػػػػكفت: 
 ُامػركت  ط –اديكجكد كى ت ي يد ي ػكض  ادتلشػر: دار ادكتػب اد  يمػع 

 هػ. ُُْٓ -



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕ﴾  
  

ي يػػد اػػف ى ػػي اػػف فػػلرس   اسىػػالـ  اديؤدػػؼ: خمػػر ادػػدمف اػػف ي يػػكد اػػف -ٖ
هػػػػػػ(  ادتلشػػػػػر: دار اد  ػػػػػـ د يالمػػػػػمف  ُّٔٗادزرك ػػػػػي ادديشػػػػػقي ااديتػػػػػكفت: 

 ـ ََِِ  ُٓط
كادهالهع ادخ كلء  دةػ ميلف اػف  اوكتكلء ايل تضيته يف يغلزم رةكؿ ع  -ٗ

يكةػػػػت اػػػػف ةػػػػلدـ اػػػػف  ةػػػػلف ادكالىػػػػي اد يمػػػػرم  أاػػػػك ادرامػػػػم ااديتػػػػكفت: 
 هػ. َُِْ  ُامركت  ط –مع ادتلشر: دار ادكتب اد  ي هػ( ّْٔ

اشك مؿ يف أخالر ادميف كأتةلب  يمر  د  ةف اف أ يد ادحيػداتي  كزارة  -َُ
 ق.ُِْٓادهقلفع كادةمل ع   ت لء 

 اديػت ـ ىاػد ي يػد/ د .ت  يادقزكمتػد خطمػب  اداالغع ى كـ في اشمضلح -ُُ
 .امركت  ّط ادجمؿ  دار  خكلجي

 هػ. َُِْ  ّد اد ع اف ادي تز  دار اديةمرة  امركت  ط  ادادمم -ُِ
ػػػػػع اديمػػػػػداتي ادديشػػػػػقي  -ُّ اىتَّكى اداالغػػػػػع اد رامػػػػػع. د اػػػػػد ادػػػػػر يف اػػػػػف  ةػػػػػف  ى

  ُهػػػػػ(  دار ادق ػػػػـ  ديشػػػػؽ  ادػػػػدار ادشػػػػليمع  امػػػػركت  طُِْٓااديتػػػػكفت: 
 ـ. ُٔٗٗ -هػ  ُُْٔ

د تػػلج اد ػػػركس يػػف جػػػكاهر ادقػػػليكس  اديؤدػػؼ: ي ٌيػػػد اػػػف ي ٌيػػد اػػػف ىاػػػ -ُْ
امػػػػػدم ااديتػػػػػكفت:  ادػػػػػرٌزاؽ اد ةػػػػػمتي  أاػػػػػك ادكػػػػػمض  ادي قٌػػػػػب ايرتضػػػػػت  ادزَّ

 هػ  ادتلشر: دار ادحدامع.َُِٓ
تلرما ادرةؿ كادي كؾ  ك  ع تلرما ادطارم  اديؤدؼ: ي يد اف جرمر اف  -ُٓ

هػػػ(  َُّمزمػػد اػػف كهمػػر اػػف غلدػػب اآلي ػػي  أاػػك ج كػػر ادطاػػرم ااديتػػكفت: 
 هػ. ُّٕٖ - ِامركت  ط –ادتلشر: دار ادتراث 

تلرما ادتقد اسداي ىتد اد رب. اديؤدؼ: دكتػكر إ ةػلف ىاػلس ااديتػكفت:  -ُٔ
 ـ.ُّٖٗ  ْداتلف  ط –هػ(  ادتلشر: دار ادهقلفع  امركت ُِْْ

ادت كمر اداملتي ىتد ش راء ادرةكؿ  د ال ث/طلهر ىاد اديت ـ ى ػي أاػك  -ُٕ
 -دا متػػلم اداػػلرك  –مكةػػؼ  رةػػلدع يلجةػػتمر يخطكطػػع اك مػػع اد غػػع اد رامػػع 

 جلي ع اسزهر.



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٓ﴾  
  

ادت ػػلزم اكاديراهػػي كاديػػكاىظ كادك ػػلملف  اديؤدػػؼ: ي يػػد اػػف مزمػػد اػػف ىاػػد  -ُٖ
هػػ(  ِٖٓاسكار ادهيلدت اسزدم  أاك اد الس  ادي ركؼ الديارد ااديتكفت: 

تقدمـ كت قمؽ: إاراهمـ ي يد  ةف ادجيؿ  يراج ع: ي يػكد ةػلدـ  ادتلشػر: 
 تحضع ي ر د طالىع كادتشر كادتكزمم.

ب اد غع  اديؤدؼ: ي يد اف أ يد اف اسزهػرم ادحػركم  أاػك يت ػكر تحذم -ُٗ
هػػػػ(  ادي قػػػؽ: ي يػػػد ىػػػكض يرىػػػب  ادتلشػػػر: دار إ مػػػلء َّٕااديتػػػكفت: 

 ـ.ََُِ  ُامركت  ط –ادتراث اد راي 
 –  دار ادي رفػػػػع ادطاػػػػرمتكةػػػػمر ادقػػػػرآف واػػػػف جرمػػػػر  فػػػػيجػػػػليم ادامػػػػلف  -َِ

 ـ.ُِٕٗ-هػ ُِّٗامركت  ادطا ع ادهلتمع 
سيهلؿ  اديؤدؼ: أاك هالؿ اد ةف اف ىاد ع اف ةحؿ اف ة مد جيحرة ا -ُِ

هػػ(  ادتلشػر: دار ادككػر ّٓٗاف م مت اف يحراف اد ةكرم ااديتكفت: ت ك 
 امركت. –
ىاػد ادػر يف اػف أاػي  : ةف ادي لضرة في تلرما ي ر كادقلهرة  اديؤدؼ -ِِ

ي يػػػػد أاػػػػك  :هػػػػػ(  ادي قػػػػؽُُٗ :اكػػػػر  جػػػػالؿ ادػػػػدمف ادةػػػػمكطي ااديتػػػػكفت
ىمةػت اداػلاي اد  اػي  -دار إ مػلء ادكتػب اد رامػع  :ضؿ إاراهمـ  ادتلشػرادك

 ـ. ُٕٔٗ -هػ  ُّٕٖ ُي رػ ط –كشركل  
 ي يػد ي يػد د/  ادي ػلتي ى ػـ ديةػلئؿ ت  م مػع دارةع ادتراكمب خ لئص -ِّ

   ادقلهرة.كهاع يكتاع/ شرلت  ادٕ  طيكةت أاك
د/ىاػػد  اػػدكم  دار ادرفػػلىي د تشػػر   دراةػلت فػػي ادػػتص ادشػػ رم اد الةػي -ِْ

 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْٓ ِادرملض  ط -كادتكزمم
طا ػع يكتاػع   د/ي يد ي يد أاك يكةت .دراةعن االغمعن   دووت ادتراكمب -ِٓ

 ـ. ُٕٖٗادطا ع ادهلتمع   كهاع الدقلهرة
شػػػػرح: د. مكةػػػػؼ ىمػػػػد  دار   دمػػػػكاف اداػػػػلكمتمف ادختةػػػػلء كدم ػػػػت اسخم مػػػػع -ِٔ

 ـ.ُِٗٗ  ُادجمؿ  امركت  داتلف  ط



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٔ﴾  
  

ت قمؽ ىاػد ادػر يف ادارقػكقي  اديطا ػع ادر يلتمػع   دمكاف  ةلف اف هلات -ِٕ
 .ـُِٗٗ  اي ر

ىاد ع ىاد ادػر مـ ادةػكداتي  ط   رهلء غمر اشتةلف في ادش ر اد الةي -ِٖ
 ـ. ُٗٗٗهػ /َُِْاديجيم ادهقلفي أاك ظاي 

يد اف ىير اف كاقد ادةحيي اسة يي الدكوء  اديدتي  اديؤدؼ: ي   ادردة -ِٗ
هػػػػػػ(  ادي قػػػػػؽ: م مػػػػػت ادجاػػػػػكرم  َِٕأاػػػػػك ىاػػػػػد ع  ادكاقػػػػػدم ااديتػػػػػكفت: 

 ـ. َُٗٗ -هػ  َُُْ  ُادتلشر: دار ادغرب اشةاليي  امركت  ط
ةيط ادفدػي فػي شػرح أيػلدي ادقػلدي  اديؤدػؼ: أاػك ىامػد ىاػد ع اػف ىاػد  -َّ

هػػػػ(  ت: ىاػػد اد زمػػػز ْٕٖاستددةػػػي ااديتػػكفت: اد زمػػز اػػف ي يػػػد اداكػػرم 
 داتلف. –اديميتي  ادتلشر: دار ادكتب اد  يمع  امركت 

هػػ  ٕٔٔ  ت ادتػككمساػت زكرمػل م مػت اػف شػرؼ اػف يرةػت  ادتككمشرح  -ُّ
 هػ . ُِّٗ ِط .امركت – اد رايطا ع دار إ ملء ادتراث 

دار  شػػ ر ادرهػػلء فػػي  ػػدر اشةػػالـ. د/ ي ػػطكت ىاػػد ادشػػلفي ادشػػكرم  -ِّ
 ـ.ُٓٗٗتكالر د طالىع  ادقلهرة  ادطا ع اسكدت  

ت  يادج كػػ اداخػػلرمدي يػػد اػػف إةػػيلىمؿ أاػػك ىاػػد ع   اداخػػلرم ػػ مم  -ّّ
دار ااػػف كهمػػر ي ادميليػػع ي امػػركت    تػػم د/ ي ػػطكت دمػػب أغػػل  هػػػ ِٔٓ
 ـ.ُٕٖٗهػ ي  َُْٕ  ّط
ساي هالؿ اد ةف اف ىاد ع اف ةحؿ اػف ةػ مد اػف م مػت   اد تلىتمف -ّْ

هػػػػ(  ت: ى ػػػي ي يػػػد اداجػػػلكم ّٓٗاػػػف يحػػػراف اد ةػػػكرم ااديتػػػكفت: ت ػػػك 
امػػػػػػركت   –ديكتاػػػػػػع اد ت ػػػػػػرمع كي يػػػػػػد أاػػػػػػك ادكضػػػػػػؿ إاػػػػػػراهمـ  ادتلشػػػػػػر: ا

 .قُُْٗ
ادطاقلت ادكارل  اديؤدؼ: أاك ىاد ع ي يد اػف ةػ د اػف يتمػم ادحلشػيي  -ّٓ

هػػػػػ(  َِّم  اداغػػػػدادم ادي ػػػػركؼ اػػػػلاف ةػػػػ د ااديتػػػػكفت: اػػػػلدكوء  ادا ػػػػر 
امػػػركت   –ت قمػػػؽ: ي يػػػد ىاػػػد ادقػػػلدر ىطػػػل  ادتلشػػػر: دار ادكتػػػب اد  يمػػػع 

 ـ. َُٗٗ -هػ  َُُْ  ُط



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٕ﴾  
  

اد يػػدة فػػي ي لةػػف ادشػػ ر كآدااػػه  اديؤدػػؼ: أاػػك ى ػػت اد ةػػف اػػف رشػػمؽ  -ّٔ
هػػػ(  ادي قػػؽ: ي يػػد ي مػػي ادػػدمف ىاػػد  ّْٔادقمركاتػػي اسزدم ااديتػػكفت: 
 ـ. ُُٖٗ -هػ  َُُْ  ٓاد يمد  ادتلشر: دار ادجمؿ  ط

ىمػػلر ادشػػ ر  دي يػػد اػػف أ يػػد اػػف ي يػػد اػػف أ يػػد اػػف إاػػراهمـ طالطاػػل   -ّٕ
هػػػػػ(  ت: ىاػػػػد اد زمػػػػز اػػػػف ِِّاد ةػػػػتي اد  ػػػػكم  أاػػػػك اد ةػػػػف ااديتػػػػكفت: 
 ادقلهرة. –تل ر اديلتم  ادتلشر: يكتاع ادخلتجي 

دار استػػددس  امػػركت   د/مكةػػؼ  ةػػمف اكػػلر   قضػػلمل فػػي ادتقػػد كادشػػ ر -ّٖ
 هػ.َُْْ  ُط
ي يػد أ يػد  ةػب   تم/ ىاػد ع ى ػت ادكامػر  دةلف اد رب واف يتظكر -ّٗ

 ط. دار ادي لرؼ الدقلهرة.  هلشـ ي يد ادشلذدي  ع
دطػػلئؼ ادي ػػلرؼ فميػػل ديكاةػػـ اد ػػلـ يػػف ادكظػػلئؼ  اديؤدػػؼ: زمػػف ادػػدمف  -َْ

ػػػاليي  ادا غػػػدادم  هػػػػـ ىاػػػد ادػػػر يف اػػػف أ يػػػد اػػػف رجػػػػب اػػػف اد ةػػػف  ادةى
ىػػػع لهػػػػ(  ادتلشػػػر: دار ااػػػف  ػػػـز د طإٓٗادديشػػػقي  اد تا ػػػي ااديتػػػكفت: 

 ـ.ََِْهػ/ُِْْ  ُكادتشر  ط
اديؤدؼ: أاك ىاػد ادػر يف أ يػد اػف شػ مب اػف ى ػي   اديجتات يف ادةتف -ُْ

هػػػػ(  ت قمػػػؽ: ىاػػػد ادكتػػػلح أاػػػك غػػػدة  َّّادخراةػػػلتي  ادتةػػػلئي ااديتػػػكفت: 
 ـ.ُٖٔٗ – َُْٔ  ِ  ب  ط - ادتلشر: يكتب اديطاكىلت اشةاليمع

يجيكىػػع ادكهػػلئؽ ادةملةػػمع د  حػػد ادتاػػكم كادخالفػػع ادراشػػدة: جي حل/ي يػػد  -ِْ
 ق.ُِِْ  ٕامركت  ط   يمد ع دار ادتكلئس

ادي ار  اديؤدؼ: ي يد اف  امػب اػف أيمػع اػف ىيػرك ادحلشػيي  اػلدكوء   -ّْ
  هػػػػػ(  ت قمػػػػؽ: إم ػػػػزة دمخػػػػتف شػػػػتمترِْٓأاػػػػك ج كػػػػر اداغػػػػدادم ااديتػػػػكفت: 

 ادتلشر: دار اآلفلؽ ادجدمدة  امركت.
  د/طػراؼ طػلرؽ ُّيراهي ادقػلدة اديةػ يمف  تػت تحلمػع اد  ػر ادراشػدم: -ْْ

 ـ.َُِٖامركت   –ادتحلر  دار ادكتب اد  يمع 



 "نقدية بالغية دراسة" صىل اهلل عليه وسلم للنبي الصحابة مراثي يف املتداولة املعاين
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  ﴿ّٕٖ﴾  
  

اديراهي ادتاكمع في أش لر اد  لاع  د ال ث/ ي يد شيس ىقػلب  يكتاػع  -ْٓ
 ـ.َُِّ  ُاشيلـ اداخلرم د تشر كادتكزمم  ط

 ىاػد اػف ي يػد اد ػلكـ ع ىاػد أاػك: اديؤدػؼ  اد  م مف  تى اديةتدرؾ -ْٔ
 ادتمةػلاكرم ادطحيػلتي ادضػاي اد كػـ اػف تي مـ اف  يدكمه اف ي يد اف ع

 ادقػػػلدر ىاػػػد ي ػػػطكت: ت قمػػػؽ  (هػػػػَْٓ: اديتػػػكفتا ادامػػػم اػػػلاف ادي ػػػركؼ
 ـ.َُٗٗ – ُُُْ  ُ  طامركت–اد  يمع ادكتب دار: ادتلشر  ىطل

اديؤدػػػؼ: شػػػحلب ادػػػدمف أاػػػك ىاػػػد ع مػػػلقكت اػػػف ىاػػػد ع ي جػػػـ ادا ػػػداف   -ْٕ
  ِهػػػ(  ادتلشػػر: دار  ػػلدر  امػػركت  طِٔٔادركيػػي اد يػػكم ااديتػػكفت: 

 ـ. ُٓٗٗ
 ادػرازم  ادقزكمتػي زكرمػل اف فلرس اف أ يد: اديؤدؼ  اد غع يقلممس ي جـ -ْٖ

  هػػػػلركف ي يػػػػد ادةػػػػالـ ىاػػػػد: ادي قػػػؽ  (هػػػػػّٓٗ: اديتػػػػكفتا اد ةػػػػمف أاػػػك
 .ـُٕٗٗ - هػُّٗٗ ادككر  دار: ادتلشر

ي رفػػع اد ػػ لاع  ساػػي ت ػػمـ أ يػػد اػػف ىاػػد ع اػػف أ يػػد اػػف إةػػ لؽ اػػف  -ْٗ
هػػػ(  ت: ىػػلدؿ اػػف مكةػػؼ َّْيكةػػت اػػف يحػػراف اس ػػاحلتي ااديتػػكفت: 

 ُٖٗٗ -هػػػػ  ُُْٗ ُاد ػػػزازم  ادتلشػػػر: دار ادػػػكطف د تشػػػر  ادرمػػػلض  ط
 ـ.
ى ػي ادةػكلكي يكتلح اد  ـك  اديؤدؼ: مكةؼ اػف أاػي اكػر اػف ي يػد اػف  -َٓ

هػػػػػ(  ت: ت ػػػػمـ زرزكر  ِٔٔادخػػػػكارزيي اد تكػػػػي أاػػػػك م قػػػػكب ااديتػػػػكفت: 
 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٕ  ِداتلف  ط –اد  يمع  امركتادتلشر: دار ادكتب 

يقػػػلممس اد غػػػع ساػػػت اد ةػػػمف أ يػػػد اػػػف فػػػلرس اػػػف زكرمػػػل  تم/ىادادةػػػالـ  -ُٓ
 هػ . ُّٖٔي يد هلركف  دار إ ملء ادكتلب اد رات  ادطا ع اسكدت 

يػػتم اديػػدح. واػػف ةػػمد ادتػػلس ي يػػد اػػف ي يػػد اػػف ىاػػد ع  ت/ ىكػػت  -ِٓ
 ق.َُْٕ/ُط ك لؿ  يزة  دار ادككر  ديشؽ 
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  ﴿ّٕٗ﴾  
  

اديكاهب اد دتمع اػلديتم ادي يدمػع  اديؤدػؼ: أ يػد اػف ي يػد اػف أاػت اكػر  -ّٓ
ادي ػػػرم  أاػػػك اد اػػػلس  شػػػحلب ادػػػدمف  اػػػف ىاػػػد ادي ػػػؾ ادقةػػػطالتي ادقتماػػػي

 ي ر. -هػ(  ادتلشر: اديكتاع ادتكفمقمع  ادقلهرةِّٗااديتكفت: 
د/ي يد غتميي هالؿ  دار تحضع ي ػر د طالىػع    ادتقد اسداي اد دمث -ْٓ

 ـ. ُٔٗٗكادتشر 
ادتحلمػػػع فػػػي غرمػػػب اد ػػػدمث كاسهػػػر  اديؤدػػػؼ: يجػػػد ادػػػدمف أاػػػك ادةػػػ لدات  -ٓٓ

ي يػػد ااػػف ىاػػد ادكػػرمـ ادشػػمالتي ادجػػزرم  ادياػػلرؾ اػػف ي يػػد اػػف ي يػػد اػػف
ي يػػػكد  - ادػػػزاكمهػػػػ(  ت قمػػػؽ: طػػػلهر أ يػػػد َٔٔااػػػف اسهمػػػر ااديتػػػكفت: 

 ـ. ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗامركت   -ي يد ادطتل ي  ادتلشر: اديكتاع اد  يمع 
ادػػػػكافي الدكفمػػػػلت  اديؤدػػػػؼ:  ػػػػالح ادػػػػدمف خ مػػػػؿ اػػػػف أماػػػػؾ اػػػػف ىاػػػػد ع  -ٔٓ

 يػػد اسرتػػلؤكط كتركػػي ي ػػطكت  هػػػ  ادي قػػؽ: إْٔٔاد ػػكدم ااديتػػكفت: 
 ـ.َََِ -هػَُِْامركت  –ادتلشر: دار إ ملء ادتراث 
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  ﴿َّٖ﴾  
  

 222 ي خص ادا ث.
 َُّ اديقديع.
 َّْ اديراهي كادي لتي اديتداكدع. :ادتيحمد
 َّْ .الديراهي ادت رمؼ
 َّٓ .الد  لاي ادت رمؼ
 َّٔ .اد  لاع يراهي في اديتداكدع ادي لتي

 َّٖ . يكته ى ت كادةيلء اسرض اكلءاديا ث اسكؿ: 
 ُِّ .كاسكود كاسيكاؿ الستكس فداؤ اديا ث ادهلتي: 
 ِّٓ .قا ه اديكت تيتياديا ث ادهلدث: 
 ُّّ .يكته ا د ادشيلتع كادككلر اديتلفقمف إظحلراديا ث ادراام: 

 اةت قلؽ كىدـ ى مهاد  لاع  اكلءاديا ث ادخليس: 
 ِّْ .ا د  أ د ى ت اداكلء

 ّْٓ .اد  لاع ى ت يكته فجم ع أهراديا ث ادةلدس: 
 َّٕ ادخلتيع.
 ّّٕ اديراجم.فحرس 

 َّٖ فحرس اديكضكىلت.
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