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ػار هػ  الاةػد الببػكم  م ب نػر  يرصد البحػ  ظػرةر ن مةمػن مػف ظػكاةر ال ًٌ
ػػاى ىةر كمػػر تحد  ػػد مػػف اػػداؿو حاػػراٌ  يصػػبك طلػػا اختبػػرع بػػرلطرؽ الم  م ػػن   سى

 كة   م ؿ ديكابنر كرمًلن ه  مكضكع هريدو م  مؼ 
كتػػر ا ال ػػرار هػػ  الاةػػد  لقػػد كتػػؼ البحػػ  دمػػا طحػػدل د ػػر  كاتاػػنن مػػف

الببػػكم  تم هػػ  بحػػك د ػػر سػػبيف هحسػػ   كلٌػػدش ةػػ ك الكتاػػرش  ػػارنا ك يػػرنا مػػف 
  ار ال رار 

طف ممر يدؿ دما تيمن ظػرةر  ال ػرار ك ػر  ال ػارام الم ػرركيف هيةػر بػيف 
مةراـ م ًٌةـ  كمداهاو دف ب سد  كك ر  ال ر ضػيف هػ  تمرةػر مػف ايػر ال ػارام  

م ال ارام يح ر  طلا  بقي  كبح  دبد  كتد سمؾ ةػؤالم كالقيمن تف باض ةؤال
ػبيًلن م  م ػنن هػ  طيػراد الػ ةـ كالػدهردرش  كتػد اسػ  دمش ةػ ك الػدهردرش  ال ارام سي
الحاج الاقمين كالارط ين الم  م ن  كا   كا سبًلن م  م ن لم ػث ير هػ  الم ػرطبيف 

 ب سيِّر كمبطقيِّر  تك مغرلطيِّر ه  باض األحيرف 
ال ػار هػ  صػدر اخسػًلـ ػ  ػار ال ػرار ػ بظريػن ت المفت حيا:  لكمما ا
 الحار  
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Desertion poetry during the Prophet’s era 

(Study of context and persuasive discourse) 
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Abstract: This article deals with an important phenomenon 

of poetry during the Prophet’s era, proving its capacity and 

the argumentative debate that aim to persuade in different 

methods. It represents an entire collection of poems in a 

different unique topic. 

The article focuses on eleven incidents of desertion 

during the Prophet’s era, that is, in only about ten years, 

and these episodes generated a lot of desertion poetry. 

What indicates the value of the phenomenon of 

desertion is the large number of poets who participate in it, 

such as an accused attacker and this who defends himself, 

as well as the large number of those who are involved in its 

matter but they are not poets. These poets are that 

important to be studied deeply.  

These poets have taken different paths in presenting 

the charges and defenses. These defenses have used 

different mental and emotional arguments, and they have 

taken different ways to influence, psychologically, logically 

or sometimes sophisticatedly, the addressees. 

Key words: Poetry in Early Islam - Desertion poetry – 

Arguments theory. 
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  كهيد  كره (ُ)لقد ل ش بظرم كتبر تترت ك ر  )السير  الببكين( البف ة رـ
لمغػػر م الببػػ  

ػػر  ؛ ظػػرةر ه كاػػدٍش مكربنػػر رحبنػػر(ِ) هػػ  كاػػداف  لػػؾ الاةػػد   ثري ن
ك ارنا  تال كة  ظرةر  الً رار مف الق رؿ  كمر تيؿ هيةر مف ت اررو بيف الطػرهيف 

كا   المق  ميف  مف ال ررًٌيف تب ًسةـ  تك مف  ارام ه  ال يف هىػرُّ
طفَّ  ػار الً ػػرار كمػػر تيػػؿ هػػ  ال يػػرَّار لػيا حرد نػػر هػػ  الاةػػد الببػػكٌم  هةػػك 

ن  كلكب  تدػدُّك مػف األاػراض المةمَّػن هػ   ػار صػدر اخسػًلـ تديـ مب  الارةمي
ػػػانى طب ػػػردو كً ٍكػػػر  كةػػػك مػػػف الظػػػكاةر ال ػػػ  لػػػـ  ي ػػػرد لاةػػػد الببػػػ   : طراهػػػنن كسى

بحػدي  هػػ  هيمػػر رتي ػػد مػف ك ػػ  الدارسػػيف  ه ػػ  دراسػ ةر كضػػا لببػػنو اديػػد  هػػ  
  رريخ األد  ه   لؾ الاصر  ك سميطه لمضكم دميةر 

اػج كلاؿ تبر  مر ي س رد  االة مرـ ه  ة ا ال ار مر يػرد هيػد مػف الحي
ال ػػ  ييكرديةػػػر تصػػحربيةر لمػػػدهرع بةػػر دػػػف تب سػػةـ مػػػف كصػػمن الاػػػرر هػػ  ال ػػػرار  

 ك بكُّعي  مؾ الحاج كا  ًلهيةر  سكامه تكاهقش حقيقن األمر تـ لـ  كاهؽ 
كلاػػػؿَّ دصػػػرنا لػػػـ يظ ػػػر بةػػػ ك الظػػػرةر  هػػػ   ػػػارك كمػػػر ظ ػػػر بةػػػر الاةػػػد 

ػػػارٌم  كمػػف حيػػػ  طبػػػد دصػػره اػػػرَّـ ال ػػػرار الببػػكٌم؛  مػػػف حيػػ  القػػػكؿ كاألدام ال ًٌ
ر دبد الار  مف تبؿ  مكصكـه صػرحبد برلاػرر كال ػ م؛  كحرَّمد  كةك كرف مقىبَّحن

 هرس حقٍَّش ة ك الظرةر  تف بدرسةر حيب  و 

                                                           

( ابظر: السير  الببكيػن  البػف ة ػرـ  تبػ  محمػد دبػد الممػؾ بػف ة ػرـ بػف تيػك  الًحميػرم ُ)
بػػراةيـ األبيػػررم كدبػػد الح ػػيظ  ػػمب   مك بػػن مصػػط ا البػػرب   ) حقيػػؽ مصػػط ا السػػقر كام

 ـ( ُٓٓٗ/ِالحمب   القرةر   ط
  ( ك ر  ابف ة رـ م  صره مف ك ر  ابف طسحرؽ  كهيد  يرداش ك ركح  كتد ديرؼ ك رِ)

ابػػف طسػػحرؽ بػػيف البػػرا بثسػػمرم م  م ػػن  مبةػػر )المغػػر م(  كلكػػف  ةػػ  باػػضي البػػرح يف 
طلػػا تف الظػػرةر مػػف مػػراد الم قػػدّْميف )بمغػػر م ابػػف طسػػحرؽ( ةػػك ك بيػػد ال ًل ػػن المػػ ككر : 
)المب ػػػػدت  كالمغػػػػر م  كال م ػػػػرم(  كتف ةػػػػ ك الك ػػػػ ى ال ًل ػػػػن هصػػػػكؿ تك تبػػػػكا  هػػػػ  ك ػػػػر  

بف طسحرؽ بف يسرر ه  المغػر م كالسػير كسػر ر المركيػرش   ركا  محمد المغر م )ابظر:
 ةػ( ُُْْ/ُ  دار ال كر المارصر  بيركش  طُْٗ-ُّٗلمطرع الطرابي   ص
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ريَّنه برلدراسن ه  سػيرتيف: سػيرؽ  كتد رتيش تف ة ك الظرةر  لة ا الاةد حى
دبػػ  لةػػ ك الظػػرةر   كمػػر بػػ غ مػػف ت ػػاررةر هػػ   لػػؾ الكتػػش  كمػػر تػػد ال ػػثريخ األ

 مَّ  ػػد مػػف ٍ ػػررو هػػ  الماػػرؿ األدبػػ ؛ كسػػيرًؽ  حميػػؿ مػػر اػػرم هػػ  اضػػكف ةػػ ا 
ييريػد بػ لؾ  -كةك مف تامػا  صػر ص  لػؾ ال ػار-ال ار مف  طر و طتبردٌ  

ن مػػػػ ةبةـ هػػػػ  ال ػػػػرار   تصػػػػحربيد االد ػػػػ ارى دػػػػف تب سػػػػةـ  تك االح اػػػػر  لصػػػػحَّ
؛  حميًلن لب سينٌ   يف ه   لؾ الكسر ؿ ال ث يريَّن الم  م ن: األسمكبين كالاقمين كام

 لدل  ارام  لؾ الاةد  يظةربر دما القيدر  ال كريَّن كال بًٌيَّن
ػش ةػ ا المكضػكع مػ ف كدما ة ا البحك مف الدرا  لـ تاػد دراسػنن  صَّ

   كهللا تدمـ (ُ)تبؿ  هيمر كت شي دميد مف البح 
البح  تف تبدتك بم ةكـ )ال رار( ه  المغن   ػـ ب مةيػد دػف ال ػرار  ك يطَّن

كمد   ه  ال ار الارةم    ـ حدي و دف ال رار ه  اخسًلـ ك طرك كحي
 ػػػـ رتيػػػشي باػػػد امػػػا المػػػرد  تف تدرضػػػةر دمػػػا ال سمسػػػؿ ال مبػػػ  لم ىػػػرَّاش 

 ا مػر دػرض الحرد ن ه  الاةػد الببػكم  هىػػرَّ ن هػػرَّ ؛ كةػ ا ةػك السػيرؽ ال ػرري  ؛ هػ 
ال طػػػر  اختبػػػرد ُّ هػػػ  تم مكضػػػا مػػػف مكاضػػػا ال ػػػار؛ كت ػػػش دميػػػد برلػػػدرا 
اػج  كلػـ تيرد تف تىٍهًصػؿى  حميػؿ ال طػر  اختبػرد  دػف  كال حميؿ لمر هيد مف الحي
ر األ ارر ه  البح ؛ هيطكؿ مف اير كبير طر ػؿ   السيرؽ ال رري   لكيًل تكرًٌ

م تيمػػٍش هيػػد كمػػر سػػكؼ يظةػػر هػػ  كألبػػد  مػػن ار بػػرطه بػػيف الحاػػج كالسػػيرؽ الػػ 
 البح  

هيكػكف البحػ  مسػػ ددينر هػ  الدراسػػن مبةاػيف: المػػبةج ال ػرري    ك لػػؾ 
هػػ  دراسػػن السػػيرؽ  كتدكاش مبحػػ  الًحاػػر  الػػ م يم ػػر  بك ػػر  الحقػػكؿ المارهيػػن 

                                                           

( ممػػػر ك ػػػ  هػػػ   ػػػار ال ػػػرار كلكػػػف هػػػ  الاصػػػر الاػػػرةم : ال ػػػرار هػػػ  ال ػػػار الاػػػرةم : ُ)
ارماػػػن المكاتػػػؼ كا ػػػ ًلؼ كاةػػػرش البظػػػر  لم ػػػ رؽ طرلػػػ  مػػػباـ )مامػػػن كميػػػن ال ربيػػػن  

(  كداللػػن ال ػػرار هػػ   ػػار الةػػ لييف هػػ  الاصػػر َٕـ  صَُُِكاسػػط  الاػػدد الار ػػر 
الارةم   ألحمد تبك  طن )مامن األ ر  ارمان مقرصدم مربرح  كرتمن  الا ا ر  الادد 

 ـ( ََِٔال رما 
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ال     بركلد  كرل مس ن كالمبطؽ كالمسربيرش كبظرين ال كاصؿ كدمػـ الػب ا كايػر 
المقرربن الحاراين تكهؽي المقرربرش ل حميؿ م ؿ ة ا البكع مف   ك الحقكؿ لؾ مف 

تبػػػرع الػػب ا هػػػ  باػػػض  ال ػػار الػػػ م يياػػرلج مسػػػثلن اختبػػرع: طتبػػػرع اا ػػريف  كام
 األحيرف 

  ـ ت  ـ البح  ب ر منو بةر تةـ ب ر اد 
كلػػـ ترد تف ت ػػراـ لكػػؿ  ػػردر هػػ  البحػػ  لكػػ  ال  بػػ  خ الةػػكام   بػػؿ 

 باضةـ بمر ي دـ م ف البح  كسيرتد اك  يش ب رامنو م  صر  ل
ػػر اميػػا تل ػػرظ ال ػػار الغريبػػن طال مػػر كتػػر هػػ  تمبػػ  تبػػد  ػػر لػػـ تهسًٌ كتيضن

ف الماػػػػراـ ممػػػػر ال ي  ػػػػا دمػػػػا دمػػػػا مػػػػكاٌد الكممػػػػرش مػػػػ يي ػػػػكؿ مبةػػػػر  كتحمػػػػشي 
 م  صص  كتد تحيؿ دما باض الك   ال    رحش مابا ال ار 

مصػردر ال ػار الػ م ةػك مف كيببغ  تف ت ير ةبر طلا تف تةـ مصدرو 
 ا البحػػ ؛ ةػػك ك ػػر  )السػػير  الببكيَّػػن( الػػ م ة َّبػػد ك اد هيػػد ابػػف ة ػػرـ  مػػردَّ  ةػػ

  ككػػػؿ المصػػػردر باػػػدك  بقػػػؿ دبػػػد كبقػػػؿ هيػػػد تحكػػػرـ البُّقَّػػػرد كتةػػػؿ الامػػػـ برل ػػػار
؛ كتػػد حرىصػػش دمػػا تف يكػػكف ال ػػار المػػدركا هػػ  ةػػ ا بصػػكص ةػػ ا ال ػػار

ر لػػـ ياػرض لػػد  ػػؾّّ هػ كػػـ دميػػد ابػػفي البحػ  صػػحيحن   القػػديـ تك الحػػدي   ممػر حى
 ة رـ تك ايريك ممف بقؿ دبةـ ه  ك ر  )السير (  تك ه  ايرك مف الك   

 

كاػػػرف ك يػػػث   م ةػػػكـ ال ػػػرار هػػػ  المسػػػرف الاربػػػ ًٌ داالِّ دمػػػا  الةىػػػرى    الرَّ
كر ه  كمصػػدريك: ال ىػػٌر كالً ػػراري  كتػػد هىػػرَّ يىً ػػرُّ ًهػػرارنا: ةىػػرى   كيي  كره  كهىػػري قػػرؿ: راػػؿه هىػػري

كهىرَّاره اير كىرَّارو  كهىرّّ كصؼ برلمصدٍر؛ هرلكاحػد كالامػا هيػد سػكام  يقػرؿ مبػد: 
؛ ال يي بَّػػػػا كال ييامػػػػا   ػػػػـ  ي ػػػػ ؽُّ مبػػػػد: ال يػػػػرَّل: الكى يبػػػػني  راػػػػؿ هىػػػػرّّ  كراػػػػًلف هىػػػػرّّ

كا: تم  ةػػرربكا  كهػػرا ًم ىػػرّّ بكسػػر المػػيـ: يصػػم ح لمً ػػرار دميػػد  المبة مػػن  ك ى ػػررُّ
"  تىم: تىيػػػػف  ً رُّ "  تىم: تىيػػػػف الً ػػػراري  كتيػػػري: "تىيػػػػف الػػػػمى كتكلػػػد  اػػػرلا: "تىيػػػػف الػػػػمى ىرُّ
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ًمٍمػػشى بػػد دمػػًلن يىً ػػرُّ مبػػد كيىٍةػػري   كهػػ  (ُ)مكضػػا ال ػػرار ٍر ىػػد ًطٍهػػرارنا ًط ا دى   كتػػد تىٍهرى
  بر در كن ببش دبد المطم  تبةر ترلٍش:

ْمَ  َ رررر   َح ررررَقو َاح ِي ََعرررر  َ َُرمهمرررر  حح ََأفَررررر

ررررررررءيََوررررررررَ  ازَب  مهمرررررررر  مََعرررررررر  زح َمََ َفَرهم

َََ
مىةر دما الً رىار  كاامةر  ر  نن بايد ن  ار بن الاقكؿ مى تىم حى
(ِ)  

 

ال راري م مكـه دبد الار  ح ا تبؿ تف يي رؽ دميةـ بكري اخسًلـ  ط  لـ 
برل ػػػػػاردن كاختػػػػػداـ كالباػػػػػد   كيم ػػػػػدحكف تصػػػػػحربةر  يػػػػػ ؿ  ػػػػػاراؤةـ ي غبَّػػػػػكف 

مػرـ كي   ركف ب لؾ ه  تصر دةـ  كقػكؿ الحيصػيف بػف الحي
يػ كر طتػداـ تكمػد   (ّ)

كف هييث ىٍكف مف  م ةـ:  كتبةـ ال ي رُّ
رررر َ  َقَرررروَدَفَهرررر  َأ ح ررررَاح  حاَ    َأب  ِ سم َتَررررَرتي

ََوََ َأتَرَ ررررررر ي َ رررررررَ َأ   ررررررراََ قَرررررررودتََح َ حنَرف سح

َََ
ررَنوَ ََاَُمهم َمنَرروفَرَهس  َتَرر   ََعهَرراَ َعع َ ررو ح

ََوََ َ  رر ي ِم َنوَتَر  لمرر ُ ررَ  َح ََعهَرراَأ َبَ كحررء 
(ٗ)

َ

َََ
د يكـ البثا   اكرنا   اين ال رار  (ٓ)كيصؼ درمر بف الطُّ ىٍيؿ حرلىد كهرسى

 لد  هقرؿ:

                                                           

    البػػف مبظػػكر  امػػرؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر بػػف دمػػ  اخهريقػػ ( ابظػػر: لسػػرف الاػػر ُ)
 ) حقيؽ دبد هللا دم  الكبير ك ميميد  دار الماررؼ  القرةر (  َٓ/ٓ مرد : هرر

 (  ر  الاركا  لم بيدم )هرر( ِ)
(  ردر ارةم  هررا  مػف تكهيػرم الاػر   تػرؿ تبػك دبيػد : ا َّ قػكا دمػا تف ت ػار المقمًٌػيف ّ)

مىػػا كىالحيصػػيف بػػف الحمػػرـ كالمػػ ممًٌا  ابظػػر:   ابػػن األد  كلػػ    ًل ػػن: المسػػي  بػػف دى
) حقيػػؽ ك ػرح دبػػد  ِّٕ-ِّٔ/ّلبػر  لسػرف الاػػر   لابػد القػردر بػػف دمػر البغػدادم 
 ـ( ُٕٗٗ/ُْالسًلـ محمد ةرركف  مك بن ال ربا   القرةر   ط

(  رح ديكاف الحمرسن  لم بريػ م  تبػ   كريػر يحيػا بػف دمػ  بػف محمػد ال ػيبربٌ  ال بريػ م ْ)
 )دار القمـ  بيركش(  ُٔ-َٔ/ُ

ب  درمر  كربش لد السػيرد  هػيةـ  لػد  كػر كت بػرر  كهػد دمػا الببػ  (  ردر ارةم  مف بٓ)
 ( َٖ/ّ  كلكبد لـ ييسمـ )ابظر:   ابن األد   لمبغدادم 
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  ﴿ّْٔ﴾  
  

ِ تمررر َم َزََ  ْح رررو ِ َح   َ ُ ررر ح َإحَذ َ ز َبريََرررءََب

َ ررررَ َََ ررررحح ت َم   َ َ َرررر مَ ر  رررر   َم َِحبُمهرررر ََمرررر   ح

َََ
َِ َرََتَ   َرررررررررررررر َز َبَأنر َحر تمرررررررررررررر مََأ يَ  فحرررررررررررررر

ر ت َب رمر ر حرَحََ ََ ه  ِ احََروَيَ رمح ر ح عَهاَ ملَر
(ٔ)

َ

َََ
ركف مبػد بكػؿًٌ     ػن  كييحػ ًٌ ػر ك سَّ طفَّ الار   ثبؼ مف ال ػرار  ك اػدُّك لؤمن

سبيؿ  ليا برل ػار كحػدىك  بػؿ كاػدبرةـ يصػباكف ةػ ا هيمػر كتػا طليبػر مػف تميػؿ 
ػػد دمػػا  كم مػػف  طػػرب ةـ كػػ لؾ  كقػػكؿ ةػػربه بػػف تبيصػػن كةػػك ييحػػرًٌضي تكمى مػػر ري

كر؛ طف ال بػػرش يػػكـى  م تػػرر: "يػػر ما ػػر بىٍكػػر: ةرلػػؾه ماػػ كر    يػػره مػػف بػػر و هىػػري
ف الصػػبر مػػف تسػػبر  الظَّ ىػػر  المبيَّػػن كال الدبيَّػػن   الحػػ ر ال ييٍباػػ  مػػف القػػدر  كام
اسػػػ قبرؿ المػػػكش  يػػػره مػػػف اسػػػ دبررك  الطاػػػف هػػػا  يغىػػػر البحػػػكر  تكػػػـر مبػػػد هػػػا 

األدار  كالظةكر  ير ٍؿى بكر  تر مكا  همر لممبرير مف بيٌد!"
(ِ)  

ػػبَّنن ييرمػػا بةػػر ال ػػررُّ طػػكؿى  ـي دػػف األتػػكاـ دػػررنا كسي لقػػد كػػرف ال ػػرار كاالبةػػ ا
حير د  كال ي اؿي ييايَّر بةر دبد الار   كال  يٍبسا لػد  كلػـ يكػف لم ػررًٌيف مػف حػكؿو 
كال تػػك و يػػدرؤكف بةػػر دػػف تب سػػةـ ةػػ ا الاػػرر  ايػػر تفَّ مػػف ال ػػارام المكصػػكميف 

ػػ ػػٍف سػػمؾ سػػبيًلن مبرتضن ر  ط  تبػػا تف ييػػ دف لمػػر ييػػًلؾي هػػ   ػػثبد  هر َّ ػػ  بػػرل رار مى
مػػف الاػػدؿ كسػػيمنن يىػػٍدرت بةػػر دػػػف ب سػػد ال ةمػػن  كييحػػركؿي طتبػػرع البػػرا بصػػػحيح 
ػػف تكاػػؿ هػػ  ةػػ ا  همػػدح تمػػرىك  كت بػػا دمػػا صػػبيا ب سػػد  م ةبػػد  بػػؿ طفَّ مػػبةـ مى

رةميػػن  حػػيف هىػػػٌر! كتػػد كبػػشي تظػػفَّ ةػػ ا البػػكع الطَّريػػؼى مػػف المابػػا تمػػيًلن هػػ  الا
هكاد يد ليا برلقميؿ  دما  ًلؼ مر ييظفُّ  كمر يي ياد ك ر ي ال ارام مف ال غبػ  
برل اردن كاختداـ كاالس بسرؿ ه  الماركن  كتد  ببَّد الارحظي لة ا األمػر هقػرؿ: 
"كتػػد ي ػػرُّ األدرابػػ  هػػ  الحػػر   هػػًل ييًقػػرُّ بػػرلابف دػػف األدػػدام  كبػػرلبككؿ دػػف 

                                                           

ميرش  لمم ضؿ بف محمد بف ياما الضب  صُ) ) حقيؽ ك رح: تحمػد  ِّٔ-ُّٔ( الم ضَّ
 ( ٔمحمد  ركر كدبد السًلـ محمد ةرركف  دار الماررؼ  القرةر   ط/

)دار الك ػػػ   ُٗٔ/ُاألمػػػرل   ألبػػػ  دمػػػ ٌو القػػػرل   طسػػػمرديؿ بػػػف ديػػػ كف بػػػف ةػػػرركف ( ِ)
 ـ( ُِٔٗ/ِالمصرين  ط
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ؾ ال ػػرار مابػػا  كيااػػؿ لػػد مػػ ةبنر   ػػـ ال يرضػػا ح ػػا األك ػػرم  بػػؿ يي ػػرًٌ  لػػ ل
يااؿ  لؾ الم  ر  ارنا  كي ةرك ه  ااهرؽ"
(ُ)  

بضر ي تم منن لة ا الاداؿ ال م ديرض ه  الارةمين ه  بحك تكؿ تكا 
ػػػٍبا  كلكبػػػد ايػػػري مػػػكتفه  ػػػر كةػػػك يػػػردُّ دمػػػا مػػػف ديَّػػػرك هػػػ  لقػػػرم ببػػػ  دى اى بػػػف حى

اَّ ػػد هػػ  بصػػحيح م ةبػػد  بػػؿ باػػديك هػػ   ػػارك مضػػط ػػر هػػ  دػػرض حي ربنر م مامان
 تكلد:

حََت   َرررررررررررر َت ََأ وعحهَرررررررررررر زَأمَ َ  مَةرررررررررررر  

ََعررررررح  َحََ َ َرررررر ح َم ََ  حقرررررر ِ رحتََأ   َعهررررررايَفحرررررر

َََ
رررو و حكت ررروََب َبَ ر بت ََأ ررروََ رررر سا َم ََ  حقررر

رررراََ ررررءَ  ررررو حهح مَنَرف سح ََح  َ رررروََفتوَ رررر َرق ست َُب

َََ
هح َ  رررو ح َرَح َفَرق ررر ح ََ َََته نررروََف ررر ررروَ َبَ مي

َ َعر َلَ ررو هيم  َحََ َ َكف حرراََأب همرررم َم ََتَحل رر

َََ
َ ََ ح َعحمررررررو َرررررر ي   مم يََ  ََبررررررهحقموَت َم َفرم  رررررر

ررررراََ ِ بح ُمررررر  َترم ِي َُررررر ََت َب كرررررنريهم  َ رررررو لير ءح

َََ
رر َح َح َ َر   ررءَ مرره  ِ امََح َ ملَرر َب َررق َ َ مرررو م

ََ   َ ن ر مَ  جيرتوَع مَ روَع ََح  َ ِحفَر َعم (ٕ)بَُ  
َ

َََ
األبمررم ي اػرما دػف هىرَّ ػد  ال ر   بف ةك سممن دما تفَّ  ردرنا ٍ ر

ر  كمػػر   ػػ مؿ دميػػد مػػف ال ػػ م  هياػػبحي طلػػا مػػدح هرسػػد ال ػػ  باػػر دميةػػر  مػػدحن
 ييكةـي برل ركسيَّن كال  ك   كثبد لـ يصبا تصًلن مر ييار  دميد:

َرر  ررَ ََفُ  َمَ حم  َ  سيرق  ح رر ح َََنر َسَ َنة 

َِحََ ِ ح و رررر حَُرررروتح ِحَ   رررر َعهرررراََله  ِ لا َبَبرررر

َََ
رررررررَاََأوهمررررررر َم َفررررررررَي ءحَعهقهررررررروَ و ررررررر  َوح

َِحََ َ حكرررررررروفح َْ رررررررروحَمَفَررررررررَ  َِْن  فم َبمََتك 

َََ
 ََ رر َ رحَُ َأم ِحتَعهرراَ َعرلح َفهر ََأْنرروََر رر

َِحََ َبررررررو ح ََررررررو ح فمرررررر َ حام  (ٖ)ب كنيهرررررروَتَره 
َ

َََ
ػػد ط  هػػٌر  كيي ػػبةةر برلايقػػر  هػػ   كيمػػدحي كدمػػن بػػف دبػػد هللا الارمػػ  ب سى

 يصؼي ةاكمىد ال هرارىك  هيقكؿ مف  ارو لد:طيرابةر كبثسةر  ككثبد 
                                                           

 ّٖ( البرصػػرف كالاراػػرف كالاميػػرف كالحػػكالف  لماػػرحظ  تبػػ  د مػػرف دمػػرك بػػف بحػػر صُ)
 ةػ( َُُْ/ُ) حقيؽ دبد السًلـ ةرركف  دار الايؿ  بيركش  ط

)دار الك ػػػ   ُٗٔ/ُديؿ بػػػف ديػػػ كف بػػػف ةػػػرركف ( األمػػػرل   ألبػػػ  دمػػػ ٌو القػػػرل   طسػػػمرِ)
 ـ( ُِٔٗ/ِالمصرين  ط

  ّٕ-ّٔ( الم ضميرش صّ)
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ررو َ  قررَ َترر ع ََ وعحست َم رروَتررر َبَ مي

َ رررررر َ  قررررر  َأ ررررر مَفرررررو َِمََ َم َعهمررررر

َََ
ََنرررررررواتَ رررررررقَ َفقررررررر َبتحررررررر دَز ََنررررررر سم

َِمََ ررررر َُوبح ََب َتَررررررق َمَء َُرررررراَعم رررررو ز

َََ
كال  سػير دبػػدم تفَّ ال ػػارام بى ػػره مػػف الب ػر  يكرةػػكف المػػكش ح ػػا لػػك 

ٍكر  كة اف ادَّدكا  ًلهد   كتفَّ الحردم لةـ طلا ل برش لـ يكف سكل الاصبيَّن كال ًٌ
ال يصمداف تحيربنر تمرـ مبظر المكش  طفَّ ال ارام ه  الارةمين ابكده هػ  راػرؿ 
ا ػد  ٍف هىػػٌر  كمػف  ا سػيمحف بحي تكمةـ المقر ميف  ييارؼ مىٍف  بشى مبةـ كييارؼي مى

ف!ه  الدهرع دف ب سد ط ا لـ يمحف بةر ال ا  رام مف البرا  تربر ي البيرف كالمَّسى
ػػا اريبنػػر هػػ   اميػػؿ هػػرارك   بػػرد  يبحػػك مبحن ايػػر تفَّ مرلػػؾ بػػف  رلػػد ال ي
هةك تد هػرَّ حيف هر ليا  كهنر مف المكش  بؿ مػف األسػر؛ ه بػد يػثبؼي مبػد  كال 

 يح ُّ تف ييقردى كمر ييقرد الباير  يقكؿ:
ررررهمحرمهم َ  ََ س  ََعرررر حتيَ   رررر   ح َم َملرررروَرَأ رررر

ءحَب  ليِ فرروامَب  سيررَه َمََ َبَه رر مَ  جيرر   ح

َََ
ََُمَأم  ررر حتَعهررراََأَ ررر َا َيَرررر   ََ فيررر ََُ

ِحَ م ررررَاَل َمََ َ  َفررررَُْررررو َحك  َم َإحاََ ررررنح  

َََ
كيَّػػن  هةػػك  ك دقػػؿو كحػػ ـو  يى بػػش طف كػػرف ال بػػرشي  كمػػبةـ مػػف ادَّدػػا الرَّ

ػػػد تاػػػدل  كي ػػػرُّ طف كػػػرف ال ػػػراري تحػػػؽ  كمػػػر يصػػػؼ دمػػػرك بػػػف  ماػػػد يكػػػر و ب سى
 بقكلد:

َب  ررررررررررررر َأ ررررررررررررر مَر هرررررررررررررايَ رررررررررررررو

ِبرَمََ َبإاََ َفررررررررررررررر َ ررررررررررررررر َرَ ملررررررررررررررر سح

َََ
َُورورررررررررررررررررر َت َب  رررررررررررررررررر َأعلفمهررررررررررررررررررو

َِمََ ِ ررررر ََرررررءَ ملررررر سََو َ رررررَ َ هرررررنف ح

َََ
َتمهمررررررررر َز َُررررررررر ََررررررررروَذ ررررررررر ََررررررررر  ح

َِمََ ِيب  َ ررررررر   َأنررررررروَ َ  ررررررر ب كررررررر ا
(ٔ)

َ

َََ
                                                           

)دار الايػػػؿ   ُُِ/ُ( ديػػػكاف الماػػػرب   ألبػػػ  ةػػػًلؿ الاسػػػكرم  الحسػػػف بػػػف دبػػػد هللا بػػػف سػػػةؿ ُ)
بمػر دؿَّ دمػا تصػرل د كدقمػد هػ   بيركش  د ش(   ـ يقكؿ تبك ةًلؿ ه  المكضا ب سػد ماقًٌبنػر: "كام

كتش ال برش  كهرارك سردن ال رار  كليا ال اردن تف يحمؿ الراؿ ب سد دما الةمكن  طبمػر  بر د 
 لػػؾ ةػػك   كال ػػاردن تف ي قػػدـ كارلػػ ي ظبػػد تف يظ ػػر  هثمػػر تبػػد ط ا دمػػـ تبػػد ط ا تتػػدـ ةمػػؾ   ػػـ 
بمػر ال ػثف هػ  تف ييحمػد  تتدـ؛ ه ف  لؾ ابكف؛ ألفَّ كؿ تحد يقدر تف يقدـ دما الةمكن هيةمػؾ  كام

 ُّ طتدامػػد"  كلسػػبر ةبػػر هػػ  مكضػػا الحكػػـ دمػػا صػػحن مػػر  ةػػ  طليػػد تبػػك ةػػًلؿ مػػف مػػ ة   ًاػػ
 كلكببر بصدد اخ رر  طلا مابا مف المارب  الم ككر  دبد الار  ه  ة ا ال ثف 
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 كياما  لؾ مرلؾي بف تب  كا  ه  تكلد:
َأ قهررررررروَمَت رررررر  ََ هقهررررررر  ِم َ رمرررررر

ر رررررَحََ َ ررررءَأََُُ ََو رررر م َعرررر  ح ِي َأمَفرررر

َََ
َم ررررررروَت تَ َأُوتررررررر مَ رررررررَْمَأر َ  َ

َََبأَنررررررررررر َإذ َ مررررررررررر يَ  َحَرررررررررررو مََرررررررررررءَََ
ػػارع؛ ألفَّ الػػ م ييق ػػؿ هػػ  مػػث ؽ ةػػك الابػػرف  يقػػكؿ: تبػػر تةػػر  ألبػػ   ي
ال م ييٍر ج دميد! كة ا مف دايػ  الماػرب   كمػف تمػ  الحقػر ؽ مػف ايػر  ػؾ  

 ال ار كلكبد 
ػػػػػدش بقػػػػػؿ ال ػػػػػكاةد المرضػػػػػين ألدؿَّ دمػػػػػا تفَّ ال ػػػػػرار تػػػػػديـ هػػػػػ   لقػػػػػد  امَّ
ػػػٍبانر  كتػػػديـه ً ػػػارنا  كلػػػيا ةػػػ ا هحسػػػ   بػػػؿ طفَّ لم ػػػارام هيػػػد  الارةميػػػن  تػػػديـه صي
الم اة ى ه   سػكيغد تك االد ػ ار دبػد  تك المكػربر  هػ  اامػد حصػرهنن كًحٍكمػن  

  مكربةػر مػػف همسػ ن األ ػًلؽ هػ  بحػػ  كةػ ك ظػرةر ه سػمككيَّن يببغػػ  تٍف  ي بػشى هػ
الما ما الارةم   كه  بح  األد  الارةمٌ  كػ لؾ  ال تتػكؿ طبةػر األصػؿ  بػؿ 
كربػػػش ال ػػػاردن كاختػػػداـ كالمحرمػػػر  دػػػف ال ػػػرؼ كالاػػػرض كالػػػب ا كالقػػػـك ةػػػ  
األصػػػؿ  كلكبةػػػر ظػػػرةر ه كػػػرف لةػػػر كاػػػكد كمػػػر بقمبػػػر  لػػػؾ مػػػف ت ػػػارر الاػػػرةمييف 

 تب سةـ 
 

ـه  ال رار مف الماركن  كال َّكل  يكـ ال َّحػؼ؛ مػ مكـه دبػد المسػمميف كمحػرَّ
هػ  ك ربػد الكػريـ    بؿ ةك كبير ه مػف كبػر ر الػ بك ؛ تػرؿ هللا ه  ديف هللا 

يح ُّ المسمميف دما ال برش ه  الق رؿ: "ير تيُّةر ال يف ٍمبكا ط ا لقيػ ـي ه ػنن هػرٍ بي كا 
يػػرنا لامكػػـ  ي محػػكف"كا كػػركا هللا ك 

رنا مػػف ال ػػرار (ِ)   كيقػػكؿ هػػ  ٍيػػرشو ت ػػرل محػػ ًٌ
كدرتبً د  كدرتب يد اض ي هللا: "ير تيُّةر ال يف ٍمبكا ط ا لقي ـي ال يف ك ركا  ح نر هًل 
رًٌهنر لق رؿو تك م حيًٌ نا طلا ه نو؛ هقد  ٍف ييكلًٌةـ يكم  و ديبيرىكي  طالَّ مي ىحى لُّكةـ األدبرر  كمى  يكى

                                                           

) صػحيح ك اميػؽ  ّٖٓ( مااـ ال ػارام  لمػػمىٍر يبرب   تبػ  دبيػد هللا محمػد بػف دمػراف صُ)
 ةػ( َُِْ/ِش  طؼ  كربكك  مك بن القدس   بيرك 

  ْٓ( سكر  األب رؿ  ااين ِ)
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ـي كبػ ا المصػػير"بػر م بغضػػ و مػػف هللا كمػػثكاك اةػػبَّ
  كتػػد دبَّػػرٍش اايػػني الكريمػػن (ُ)

ػر لةػ ا الصػبيا   بم ظ ) كلين الدُّبير( كمر ييكحيد مف صكر  ال  م كالمةربػن   قبيحن
 ك حقيرنا مف  ثبد 

طفَّ دكاد ى ال برش ه  الق رؿ دبػد المسػمميف تك ػؽي مػف دكادػ  الارةميػن  
ٍسبييف: البصًر  هرلمؤمف المارةد ه  سبيؿ هللا ظرهره ه  كًل الحرليف ب حدل الحي

ػػػػػر كم ػػػػػثمنن  كالغيػػػػػٍبـ  تك ال ػػػػػةردً  كالابَّػػػػػن؛ هػػػػػ  ف يكػػػػػكف ال ػػػػػراري هػػػػػ  اخسػػػػػًلـ ط من
ؽ بمكدػػكد هللا    لصػػرحبد؛ ط  كثبػػد هػػ  ب سػػد ايػػري صػػردؽ  تك كثبػػد ال ييصػػدًٌ

 هكثبمر تد ضايؼ تمبيد كاة  َّ طيمربيد ه ٌر 
اد المؤمفي ال ررُّ ه  ب سد مػر ال ياػدك ايػريك مػف الضػيؽ مف تاؿ ة ا ي

كالمًلمػػػن كالحػػػ ف  بػػػؿ يكبػػػري بػػػد األمػػػري ح ػػػا يصػػػؿ طلػػػا اد ػػػ اؿ تكمػػػد  كيظػػػؿُّ 
ر مف تف يحؿ بد د ا ي هللا    كةةبر اه راؽه دظيـ ه  ة ا المابا بيف م كٌاسن

دف هرارك ه  الارةميػن  كمػف ال يسػ طياي تػكالن مػف المسػمميف ط ا ةػك  مف ييحراج
ـي المارةد هػ  سػبيؿ هللا  هحرديػد بيصػر ي  هٌر  طبد ليا بقبيؿ الس سطن  لؾ المسم
ديػف هللا هكيػؼ ط ف ي ػػرُّ دبػد  تمػر  لػػؾ الاربػ ُّ القػديـ هػػ فَّ المغريػرش برل بػػرش ال 

مبنر حديدنا ي كري كالظَّ ىر  ككف كبير ن طال تف يككف صي  غم  دما ظبد ال ًٌ
كتٍا دما ةؤالم الارةمييف ك ررى مكن ال يف حرربكا اي  المسمميف ه  
صدر اخسًلـ  هةؤالم تب ثكا ت اررةـ  رري يِّر هػ  الاةػد الببػكٌم  ط ا بحػف تردبػر 

  صبيؼ ت اررةـ  صبي نر  مبيِّر 
مػػؾ الظػػػرةر  طبػػد ط ف يػػد ؿي هػػػ  ططػػرر دراسػػػ بر األ ػػارري ال ػػ   بركلػػػش  

لدل ال ريقيف: هريؽ المسمميف  كهريػؽ الم ػركيف  هػ   لػؾ الاةػد ال مبػ   دمػا 
تفَّ الصراع الحرب ُّ بيف ال ريقيف لـ يكف سػببنر هػ  ب ػر  ال ػار هػ  ةػ ك الظػرةر  

كحدةر  بؿ كرف سببنر ه  طب ر  تلكابنر ت رل مف ال ار ه   لؾ الكتش
(ِ)  

                                                           

  ُٔ-ُٓ( سكر  األب رؿ  ااي رف: ُ)
كمػر  ِِّ( ابظر: األد  ه  دصػر الببػك  كالرا ػديف  لمػدك كر صػًلح الػديف الةػردم صِ)

 ـ( ُٕٖٗ/ّبادةر )مك بن ال ربا   القرةر   ط
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يببغػػػ  تالَّ  ق صػػػر دمػػػا ت ػػػارر  طفَّ دراسػػػن ال ػػػار هػػػ  صػػػدر اخسػػػًلـ
؛ (ُ)المسمميف كحدىةـ  بػؿ ياػدر تف  قصػد طلػا ت ػارر الم ػركيف ه بح ىةػر كػ لؾ

لك  يك مؿ ال صػكُّر األدبػ ُّ دػف الاصػر اخسػًلم ًٌ األكؿ هػ  تضػريرك كظػكاةرك 
ر تك م كَّةنر ه  ك يرو مف األمر   ال ارين   لؾ ال صكر ال م بق  مبقكصن

 

ةبػػرؾ هػػرَّاشه م  م ػػنه حػػد ٍش هػػ  الاةػػد الببػػكٌم     ػػركش  ػػةر ن كً ٍكػػرنا هػػ  
الاػػػر   ك  بػػػريف هػػػ  مقػػػدار ال بػػػركؿ ال ػػػارٌم  كسػػػكؼ بر ًٌبةػػػر  ر يبنػػػر  مبينػػػر هػػػ  
ـٌ   ػػـ بحمًٌػػؿ هػػ   ػػًلؿ  لػػؾ ال طػػر  اختبػػرد  الػػ م يػػردي هػػ   مػػؾ  المامػػؿ األدػػ

ؿ القكؿ هيمر اس اممد ا  ل ارام هيةر مف الحياج كالمداهان األ ارر  كب صًٌ

ػػر دبػػد ال ػػارام المسػػمميف  ك اييػػرنا  ةػػػ(ِ)سػػبن  تحػػد ٍش اػػ ك ي بػػدرو  ه ػػرنا دظيمن
مر مػف ريمػ  بػرل رار مػبةـ  لػؾ اليػـك  كا  ػ   ػارام المسػمميف ةػ ا دا منر لقري   كال سيًٌ 

 ةيًٌبنن ي د كف بةر بىطىرى تيري و كرارال ةـ حيبنر باد حيف ال رار مطيَّنن 
رفي بف  ربشو طلا تف ال رار يـك بدرو لـ يكف هػرار تهػرادو    بػؿ هػرارنا لقد  ة  حسَّ

كاصػػمنر   تػػري و كاحػػدنا كاحػػدنا  م مػػ ًٌ نا بةاػػر ةـ ال ػػررًٌيف مػػف تسػػمرميػػ كر  راحامرديِّػػر! ك 
  مػػػر ن بم ػػػظ )ال ػػػرار(  كمػػػر ن بم ػػػظ رظو مػػػف كادو كاحػػػدطيػػػرةـ برلاػػػرر  مابًٌػػػرنا دػػػف  لػػػؾ بثل ػػػ

  (  ك رل نن بم ظن )اخسًلـ( لقكمةـ  هيقكؿ:لًٌ كى )ال َّ 
رَا َ َ َررررر   َ َرررررر   َِ  رز َُرمررررر  َ ََعهحَمررررر ََ َ ررررر  

ََ
َ  جيررررررر ح  َح ِحََب  َ ا ررررررر ح ررررررر َ َرررررررَ  َدَ َعب 

َََ
َ َ  َرررررررررررَ   ح ِم رررررررررَاتح َََتج  َ حرَنيررررررررروََ رررررررررر  

َََ َ َأَُح َ َررررررررر   ِ  ح َررررررررودمَ  َرررررررر َ   َ  حقرررررررر َحَُحم

َََ
َ ََبرررررررور  ََُراَره نَررررررروَ  ر رررررررَ  َرَ حقَررررررررَ َ َرررررررر  

ََ
َ ح رررررررررررررر َح َمَدرررررررررررررروَعَف حَ    َ نَرررررررررررررروَ ح َإ َقر 

َََ
 ََ َ ََ و َرررررر َرررررروََ كحررررررق زَ َررررررر   َ ح ِي ََبفَررررررر

ََ
مبمرررررررر ََح وع  ََُ ِم ررررررررورحََو لحرررررررر َ َرنمرررررررر َ  نيتي

َََ
                                                           

 ٕٕط ا ةػدار  ص( ابظر: ال ار الارب  هػ  القػرف األكؿ الةاػرم  لمػدك كر محمػد مصػُ)
 ـ( ُٖٖٗ)دار الامـك الاربين  بيركش 



)
ّ

 اإلقناعي
ِ

واق واخلطاب
ِّ

 النَّبوي )دراسٌة يف الس

ِ

رار يف الَعْهد

ِ

 الف
ُ
ْعر

ِ

 ش

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية
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َِا ررررررر َعحن رررررررَ ََذ َرََ مررررررر  مَفحه   َ ََبَب  ررررررر

ِح َمََ رررررررَهَمَهوَ  مرررررررَ    َ حرحقررررررر َحََبأب  رررررررء  ََح

َََ
ََبَُرررررررررررررررررا  تَ ََمَُرق ررررررررررررررررام مَذمم  ََ َ رررررررررررررررر  

ََ
َ  َ رح رررررررررر َح ََ قرررررررررر ت َنَوفحرررررررررر ت ََف رررررررررر ََ هح

َََ
قرترررررررو ََب يررررررر   َ َح ََُررررررر   رررررررَ َ  َ ررررررر   ح ََبُم

ََ
َ  ايهحقررر َح َبيََ  َره ررر مب ََعهَررراَ َ َسررررح

(ٔ)
َ

َََ
ػػر مػػف ال ػػررًٌيف يػػـك بػػدر  هػػ  سػػيرؽو ال ييػػرادي بػػد  ػػرفي تكمن ال حديػػد لقػػد سػػمَّا حسَّ

كالحصػػر  بػػؿ ةػػك سػػيرؽي ال م يػػؿ لمداللػػن دمػػا ك ػػر  ال ػػرار هػػ  هريػػؽ الم ػػركيف  لػػؾ 
اليػػـك   ػػـ ديَّػػرةـ برلضػػاؼ كالةػػكاف  حػػيف لػػـ يحمػػكا  ػػرهةـ كتحسػػربةـ مػػف تف  مػػ ةف 

بَّن ال رار   بسي
كمػػر  اؿ بةػػـ يػػ كر بقيصػػ ىةـ  كييضػػيًٌؽ دمػػيةـ بةػػر هػػ  تصػػيد   مػػك تصػػيد   

 ظنو مف تل رظ المةر  لىٍ ؽى ل ظن  هقد  كر هػ  األبيػرش السػربقن: كةارمو باد ةارم  كل
بػرف؛ كتفَّ "الاطؼ" دما األحبػن برلسػيؼ كالبػدف كالاى  ؾى رٍ ارم"  ك ى "ال اكيؿ  كال رؾ  كالبَّ 

ةـ؛  ي ػػػػنى بػػػػػَّ ةػػػػؤالم ال يػػػػرَّار كػػػػردكا يةًمكػػػػكف مػػػػا  لػػػػؾ  لػػػػكال  ػػػػدَّ ي ركضػػػػةـ  كحػػػػ ًٌةـ دكا
 تصيد و ت رل لد هيقكؿ: المسمميف  هةك ي كر  لؾ ه 

راََ ررررررَ  َم َ َ َرررررر   رررررروَ َررررررر   َََنيرررررراََ كحقمت

َع ررررَ لَحََ َ ع  َ َرنَرررروسح ررررء  ِاََح رررر َمه  َنَتررررواحَ ََُ

َََ
ررررررر َم َ وم رررررررق مَ ح رت ََتسح ررررررروَرََأ َ َررررررر   ََ م 

َ َره َ ررررررر  رَلَحََ رررررررء  َِ َاََح ررررررر َ حَكاحقحَررررررر اََتد 

َََ
ََمَ َرن كمهمرررررر َ َإَذ ََ  مرررررر  ََأع ررررررَ  َاوم َ 

َه َحَََي جمررررر َ ََعو حرررررَ دََََ َ   َمرررررنر  ِح ررررر ح َ  لي

َََ
َرررر َا ََنر  ررر اَذحتَ ََو ح َ رررء  ررر  َفحرررقهح مََح ََُ

َِلَحََ رررر َ   مم   َحَررررو ح َهَكرررر حَ    َه  َْح َ لَرررر ا
(ٕ)

َ

َََ
كيػػث    بػػري ةػػ ا ال ػػرار القير ػػ  هيمػػر ييػػركل مػػف رؤيػػر در كػػن ببػػش دبػػد 
المطمػػػػ  تبػػػػؿ بػػػػدر  مػػػػف طريػػػػؽ ال بيػػػػر بػػػػف بكػػػػرر دػػػػف مصػػػػا  بػػػػف دبػػػػد هللا 

تبةر رتش مصرردةـ ه  بدر  همـ  ثبد تػري  لرؤيرةػر؛ هممػر كتاػش   مف (ّ)كايرك
                                                           

  ُٗ/ِ( السير  الببكين ُ)
  ِِ/ِ( السير  الببكين ِ)
( هػ  الػب ا  ػػ مه مػف تصػػن ةػ ك الرؤيػػر كمػر ييػػركل هيةػر مػػف ال ػار  كلامػػد ال يصػحُّ كػػؿُّ ّ)

لاػؿ ال ار المبسك  طلا در كن ه  ة ك الرؤير  كةك ا بر د ػر بي نػر  طال بضػان تبيػرشو  
مبةر مر  كرش؛ هقد اح جَّ بد تصحر ي الماراـ هػ  مػردَّ  )هػرر( كمػر م َّمػشي بػد هػ  بحػ  

 مابا )ال رار( ه  مطما ة ا البح  
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المصيبن بقيري   كت ا ال بري تةؿى مكن؛ ترلش ه  صدؽ رؤيرةػر ك كػ ي  تيػري و 
 لةر:

َب ررررررررتحكم َ  ٍَِّ ررررررروَ ررررررر  ا   َ َأيَتكرررررررء 

رررررَءَ  َ ررررر   َورررررور َمََ َ ارب هحهررررروَفَرررررَ ََح

َََ
ََررررنه َم حَررررَ َ ملَرررر  سح َإمََرو  ِي َبََرررروَفَررررر

َعهقر َ ملَر  وحرَمََ  َ ََ كحق زَُب ََضروُ

َََ
ََعرررر  َ َُرمهمرررر  ح َ  ْمَ  َ رررر   ح ررررَقو َاح ِي ََأفَررررر

ررررررءيََوررررررَ  ازَب  مهمرررررر  مََعرررررر  زح َمََ فَرهم
(ٔ)

َ

َََ
يػكـ بػدر   كة  ةبر ال  ا  ري لةـ  بؿ ة   يبكًٌ ةـ ا لا ب ك  الببػ  

ـ  كةػػ  ال  بحػػ  لحكػػيـ كال لقكمةػػر دػػف األدػػ ار  بػػؿ طبةػػر  ايػػ ي مػػف صػػبياة
كا حيف سماكا صيرح المسمميف بةـ يػكـ الحػر    ك  كيريةـ بسكم  ك  كر تبةـ هىرُّ
هضاي ش تمكبةـ  كالبش د ا ميةـ  ح ا كثفَّ تمكبةـ ةكامه مب كدنه مبةػر كػؿ تػك   

د   تك كثفَّ دقكلةـ تد طر ٍش همـ ياٍد هيةر رى ى
المسػػمميف ثش مػػف يػػلػػـ  هػػ  حػػؽًٌ الم ػػركيف بػػرل رار الكصػػـكالاايػػ ي تفَّ 
باػضي تةمةػـ؛ هةػ ك صػ يني ببػش مسػرهر بػف تبػ  دمػرك  هحس   بؿ كصػمةـ بػد
ميػ  الػ يف تي مػكا ببػدر  ك ػ كر هػرار تكمةػر تةػؿ القى   بكػ بف تمين بف دبد  ػما 

  اطؼ كاةةر طليد  ك لؾ تكليةر: ال  رُّ مف كلدةر لح ا طفَّ األَـّ   دبةـ
َ اََُررررَ  َووََعررررو حِم َ حَررررر   ََررررء  ََرررر َح َرررروَ ِي   َ

ََ
َيََ  َ حرر َح ِ  مَ  جيررم  ح ََ رر يَ  نريَهررورحََبَُررر

َََ
ََرتررررو َ َ ََِح رررر  ُ َِ َدَ َع ََأ يََبرررر رررر ح سم َأمت 

ََ
ََررررر َح َََنو َرررررووم  َإَ ََأ َِزَتر هم  َ ررررر ََأ   ََُررررر  

َََ
ََبيََ  ررو ح ِ حَُ   َ ررَ و م ََأا  َ حررو  َ    ح  ِ ََبفَررر

ََ
ََ َ  تَ حرررر اَأمَ ََعهَرررراََب َرررر َح (ٕ)تَرر لحرررر  

َ

َََ
طال مػر كػرف  -هيمػر بامػـ-كلـ يبمغبر ردّّ ممف ريميػكا بػرل رار مػف تةػؿ مكػن 

 مف تمر الحرر  بف ة رـ  ال م هرَّ دف ت يد تب  اةؿو كتكًمد 
 
 

                                                           

) حقيػػؽ   ّْٖ/ِْ( المااػػـ الكبيػػر  لمطبرابػػ   تبػػ  القرسػػـ سػػميمرف بػػف تحمػػد بػػف تيػػك  ُ)
 ةػ( ُُْٓ/ُحمدم بف دبد المايد السم    دار الصميا   الريرض  ط

  َْ/ِ( السير  الببكين ِ)
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ة ك هىرَّ ه مف ت ةر ال رَّاش ه  الاةد الببكم  بؿ لامةر ت ةريةر  بؿ لامَّةػر 
ػػػما ةر ال ػػ  طػػػررٍش هػػػ  الاػػػر   ت ػػةري  هىػػػرَّ و هػػػ   ػػرريخ األد  الاربػػػٌ   ك لػػػؾ لسي

ه مقَّ ةر  ارامي المسمميف كحسرف بف  ربش  ال م مر ه ه ي كريةر كييايديةر ه  كؿ 
ػػةر الحػػرر  بػػف ة ػػرـ ػػر كهررسى مػػكطف  ياػػرحي بةػػر تري ن
  كممػػر ام ػػر ٍش بػػد ةػػ ك (ُ)

دف سكاةر تف الحرر ى صرحبةر  ردره  كتد داها دف ب سػد ةاػكـى حسػرف؛  ال ر 
هث ػػ  يا ػػ ر دػػف صػػبياد هػػػ  تبيػػرش  كبمػػا مػػف  ػػػةر ةر تبةػػر كربػػش  يػػ كر هػػػ  

ٌد   ت اررو ت رل ه  اير مارض الةاكـً كالصَّ
كما تبةر كربش مف هىرَّاش الم ػركيف هػ  يػكـ بػدرو  ه ببػر بي ردةػر بحػدي و 

 ر األدبيَّن كال رري يَّن  رٌصو بةر لقيم ٍية
ةػػ( ِيصؼي حسرفي م ةد ةىرى  الحرر  بف ة رـ ه  ا ك  بػدر )سػبن 

ػػػمنر دمػػا  ػػرفي اسػػمد مر َّ حػػيف هىػػػرَّ ه ػػرؾ كرامك تكمػػد كت ػػرك تبػػر اةػػؿ؛ هيػػ كر حسَّ
ػؿي الصػكر ى  ر برلصبيا كالراؿ   ـ يميػطُّ ةاػرمك كي صًٌ سبيؿ ال ةكُّـ كالةارم   ةكُّمن

د ياػػػرض لحظػػػن هػػػرارك برلحركػػػن البطي ػػػن؛ ليبػػػرلا هػػػ  ط الؿ ب ػػػا ال ػػػاريَّن  ككثبػػػ
الحػػػرر   كلييٍبقػػػ  ت رةػػػر هػػػ  ال ػػػار تكبػػػر تػػػدرو ممكػػػف  كتطػػػكؿ كتػػػشو مسػػػ طرع  

 هيقكؿ:
َمَرررررر ي َا َ َِ ررررر ََ قر  ََ ََع ي  ررررر َ َررررروََ رررررورحََُررررر  

َسرررررو َحََ َبَبررررروَعَ َ َع   َعحن رررررَ َ ا حقَرررررولح

َََ
َ   قَررررررررَ   ءحَ َْ ِم ََنَحقحَرررررررر َتإذ َمَ َالحرررررررراَبمرررررررر

َِ  َحََ رررررر ر  َُ َِ احََب ح هَررررررَ َ ع  ِ بَرررررراَ  حرررررر َََ

َََ
ُحاَرررروَام َ  َ ََ رررر  ُ َِ َتَر ََب   َ رررر   مََته َفرررر ََُرررر  

َََذَوررو َحََ ِ  مرر َ  نيَترروَاََب َررق َ ََ رر   َتَر

َََ
رر َإذ َيَرررَ   َأمَ ح ََعلَف رَََعهَرراَ   رءح َأمي

رررررَ  َحََ َب  رررررني حََضرررررو حَ َ ع  َبح ََُرر رررررَأَ ع 

َََ
                                                           

( ةك الحرر  بف ة ػرـ الم  كمػ    ػردر تر ػ    ػةد بػدرنا كػرهرنا مػا  ػقيقد تبػ  اةػؿ  ُ)
كهرَّ حيب  و كتد ت ؿ ت كك  هاييًٌر بةػر  تسػمـ يػـك ال ػ ح كحسػف طسػًلمد )ابظػر: االسػ يار  

البمػرم ه  مارهن األصحر   البػف دبػد البػر  تبػ  دمػر يكسػؼ بػف دبػد هللا بػف محمػد 
 ـ( ُِٗٗ/ُ   حقيؽ دم  محمد الباركم  دار الايؿ  بيركش  طَُّ/ُالقرطب  
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رررررَ َ هَرررررَ ََ  َرررررر َمَعتح َ َررررر مَفََرو  َ   َمهحقررررر م

َم  ح َرررررر اََببمرررررر احََعررررررَ   َحََ  حَجررررررَنورحَ
(ٔ)

َ

َََ
كحسػػرف يصػػبا  لػػؾ برلحػػرر  بػػف ة ػػرـ دمػػا ال صػػكص ألبػػد  ػػردره  
كةك لسرفي تكمد  كال ػردر يحػ  تف ي رطػ  ال ػردر  كي مػ َّ  بة يم ػد هػ  م ػؿ 

ػػػبرف  هبقػػػ  تف يب صػػػر هيػػػد المسػػػرف   ةػػ ا المقػػػرـ الحربػػػٌ   الػػػ م اب صػػػر هػػ  السًٌ
كألبد ت ك تبػ  اةػؿ  كتبػك اةػؿو ةػك دػدكُّ هللا  كداديػن تػري و طلػا ال بػرش دمػا 
الك ػػر  هكػػرف  ػػفُّ الغػػرر  دمػػا ت يػػد مطمبنػػر ييريغػػد هحػػؿ  ػػارام المسػػمميف حسػػرفي 

 ه   مؾ السردن 
كل لؾ ال دا  حيف براك ييايدك  كيمككد بمسربد كممر سبحٍش لد هرصػن؛ 

مػػن ا ليَّػػن بػػؿ طبػػد يااميػػد  ـ لػػد بمقدًٌ ػػر برلة يمػػن  كييقػػدًٌ صػػدرى ةار ػػد ك اييػػرك تيرٍي ن
مرش حسػػرف هػػ  تصػػر دك  كثبػػد ي غبَّػػا برلبصػػر  كييغٌبػػ   طكيمػػن  مػػف تحسػػف مقػػدًٌ
مب  ينر ب كر المحبكبن  كي مشي ب اؿ الحرر   كيضحؾي ممر صبا  هةك يبدؤةر 

ي نر   ػػػـ يصػػػاقةـ  تك بدايػػػنن ا ليػػػنن ال   ػػػ  ب ػػػ م  كثبػػػد سػػػيمدحي تك سػػػي كري  ػػػ
 يصاؽ الحرر  بف ة رـو ه    مُّصد مف الغ ؿ بً ٍكر هىرَّ د  دؿ ة ا البحك:

ِح ررررَ دَز ََت َ   َمنَررررو ح ََرَ ح َفرمررررَي   َ َتَرحَرهَرررر

قَ َ ححَرررررررورحَحََ سيرررررررو َحََ ررررررر حاَ  ديرررررررتح ََتس 

َََ
َررررررواحََبررررررَ و َ َا ََو هحلمرررررر مَْح رررررر ح و  محس  ََُ

َََ َ  رررررررر ي حق ح ررررررررَ  ح ََُ ََعرررررررروتح ا ََمررررررررَ   َأب 

َََ
َماَرَند رررررر َز َ حقحَرررررر حَُ م امررررررَهوَ َنرمفمرررررر مَ   

ُ َسرررررررو َحََ َ رررررررقَك حَ ع  ََب ح ِم ررررررر َ َره َهررررررروامََ قر 

َََ
رَن ررررررر َم ََأَ ررررررر يََُ َُلَرررررررءا ََعهَررررررراَ  َ َ منحقَررررررر

َرمَترررررو َحََ ََرررررَ  رم َ َإَذ ََُرَررررررَ س  َفمدمررررر ت

َََ
َِ َ ررررَهو َرَحرررراَاَفح َسرررر مََأ   َمََتك  ََبَتَكررررو

ِ َعحَررررر ََ ََت ررررر ح س  َ ح رررررءََُررررررَ   َ ح ََب مس 

َََ
ََِوررررررو  ُ َذح ِم َ رررررروَ  نر َهرررررروَرَفَررررررَ َأمفَرار رررررر ََأ

رررررررراََ َ َح َرررررررروََأ   َ ح ََب  ه ق رررررررر مَتمرررررررر زحعم ح

َََ
ََِورررررو  ُ َذح ِمرم رررر ََأن َسررررروَووََبَأتر  ََ ُ َسررررم  ََأ

َعح َررروَحاََ ِح  ح َ  د ررر َترمََّقيرررَرَ ح  ْ ََ ررر

َََ
َ حَروذح َررررررر اَتَرهمررررررر  مََبرررررررَفوَو َت ََرررررررء  َ َررررررروَ

ََعهَررََ َم ََعَةررق  َررَ  َ مرر ي َحاَبَ َ رر   َاَ ا 

َََ
 َِ َِداَ َرر ررَ َ   َكرر ََعهَررايَ حسمرر   َِس  ََ َكرر

َ يررررررررو َحََ َ ع  َح ح ََ ررررررررو ررررررررء  ََح ََبتَرَ ررررررررورم ا

َََ
                                                           

 ترؿ ابف ة رـ بادةر: " ركبر مبةر بي نر كاحدنا ألبد تت ع هيد"  َِ-ُٗ/ِ( السير  الببكين ُ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕ﴾  
  

َِ َم ررر َعمم  ِم م ررر ِ َاََ ك  َ حرررَر  َ   َمررر  َ ََزَعَمررر

َِ  َحََ رررررررر َا  َ ع  ررررررررء  ِاََح ََعررررررررَ  زَ حممر َاكحرررررررر

َََ
َ ي اح ح وذح َرررررَ َ  يررررر حتََ ررررر ي ََُ َح ن ررررر َإ  َُم

َََ َوحَجرو َحفَرَنَت  سح َ  ءح َََن َتاَ  َورح ح

َََ
َمبنَرهمررررر َ  َ رمَ وتحرررررَ َ حيررررر ََأ   َِرَ َع ح َتَرررررر

َرررررررررو َحََ ِيداََب ح ررررررررر َبحمح َِأ سح َبََنَررررررررروَ حررررررررر
(ٔ)

َ

َََ
ػر  طبد ةاكـه م راه  باد ة ا الغػ ؿ الاميػؿ  كةػك اػ ؿه ال بظبُّػد  رلصن

حػيف ل ا د  بؿ هيد مف الرَّمػ  مػر ي صػؿ بحػرؿ المةاػٌك  يظةػر دمػا ةػ ا ترر يػد 
 -ه  رتيبر-يقرت الةارم   ـ يايد ترام  القصيد  بغ لةر مف تكلةر؛ ط  ةك ييارًٌض 

برلحػرر   كةػػك يػ كر مػػف كسػػؿ المػرت  مػػر يػ كر  كمػػف بًلة ةػػر كً قػؿ اسػػمةر مػػر 
ػػػػردي  ػػػػؼ بػػػػد البسػػػػرمي المراكبػػػػرش: "كى ىكى ػػػػؿي   كصى ػػػػةىر   ىٍكسى ًهػػػػ  ًاٍسػػػػـً  تىٍف  ىًاػػػػ مى ًهرىا ى

بىنو  ٍردى  ى
!" طبد ييارًٌض   (ِ) رـً ً يكىًن اأٍلىٍتسى ٍيري كى ةىر مي ىبىٌضده  بىٍمةىرمي اى ًقيبىًن بيكصي بي يجي اٍلحى

بةػػر مقبكحػػنه طف  برلحػػرر ؛ هػػ  ا كربػػش ةػػ ك الصػػ رشي مػػف امػػرؿ المػػرت  دبػػدةـ؛ خى
 كيصـ بةر راؿ مف الرارؿ 

فَّ ةػػػػػػ ا الػػػػػػ  مُّص مػػػػػػف ال  مُّصػػػػػػرش الًحسػػػػػػرف  هةػػػػػػك ي َّسػػػػػػـ بػػػػػػرلمطؼ  كام
؛ ط  يب قػػؿ مػػف حػػدي  المػػرت  طلػػا حػػدي  ال ػػرَّ   كةػػ ا ممػػر كالر ػػر تن  كةػػك مػػدًة ه

 يىك   لقصيد د ال يكع  كيدمغيةر برلاىاى  
 ػػـ ةػػك يب ػػرط هػػ  مارير ػػد اب راطنػػر  ػػديدنا  كييٍاًمػػؿي هيػػد لسػػربد الػػًل ع  
ػردا  كيػركض  ؿ ه  طريقن هرَّ د  كييقػٌبح صػبياد؛ ط  كيػؼ ي ػرؾ تةمىػد صى كيي صًٌ

 -كمػػػر يصػػػبا ال ػػػارام-ل ػػػ  لكالةػػػر لطيحػػػف   ػػػـ يث ػػػ  مػػػف ةػػػ ا  يطنػػػر ب رسػػػد  ا
ليبسج بد مديح المسمميف  كالة   برب صررةـ  كببصر هللا لةـ  ه   ػًلؿ سػمقد 

 لمحرر  بف ة رـ:
َ ي اح ح وذح َرررررَ َ  يررررر حتََ ررررر   ََُ َح ن ررررر َإ  َُم

َوحَجرو َحََ َ  رءح ََن َتاَ  َرورح ح َ َفَرَنَت  سح

َََ
حيررررر ََأ َ  َ ح َِرَ ع  َمبنَرهمررررر َ َتَرررررر َ رمَ وتحرررررَ َ

َررررررررررررو َحََ ِيداََب ح رررررررررررر َبحمح َِأ سح ََبََنَرررررررررررروَ حرررررررررررر

َََ
                                                           

  ُٖ-ُٕ/ِ( السير  الببكين ُ)
: الغيصف البردـ  كالقضي ي السرمؽ الغىٌض  كامرت ه  ِ) ٍردى ي ردبػنه: رتيقػني الاظػـ  ك يػر ي ( الػ ى

 المحـ  بردمن )ابظر: لسرف الار :  رد ( 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْْٕ﴾  
  

َِدَا ررررررر َمَ حَ ف  ق مَ  حقَرررررررو َتَرررررررَ رمَ  َرنَرررررررو ح

َةرررررررر اََبرحَ ررررررررو َحََ َْحم   َم رح َ  رررررررر ي ِي َََرررررررر

َََ
َ حرررر َح ََرررر يس  حَفَور     َ ِ َ حرررر حَ   َفرررر َََرررَتَس 

َََ ررررررررررررو َحََ ِ حَ حيامرررررررررررر مَ حَجررررررررررر ََبيَررررررررررررَ  ََأ ح

َََ
َِرَاَب َرنمرررررررر ََأ حقرررررررر حَ ََر رررررررر َ لمرررررررر مَ ح ََبَرو 

رررررررَ  َحََ ب  َ   ح َررررررر مَ حررررررر حََذبحتَ  ح َِ ََنَةررررررر

َََ
َِ َم ررررررررررررر  َ هم مََبَ أَ رمن فحرررررررررررر مََأ ََبَ نَررررررررررررار 

َِ  َحََ ررررررر َ مَجرررررررَرََبررررررررح مَووَ حدح ِ  ز ََ ررررررر

َََ
نَررررررررر َم  ُ َِ ِ  رمَهررررررررروَ َاَر َ َررررررررر  َمَ   ح َررررررررر مََبَ 

رررررَن مَ َرررررَ  َحاََ َمب  ََب َ رررررَ َرَ  سح رررررَحو ح
(ٔ)

َ

َََ
ٍبببيػػػنه دمػػػا  ٍاييػػػر الحػػػرر   هةػػػك يث ػػػ  اػػػ منا مػػػف  طفَّ تصػػػيد  حسػػػرف مي
صػػكر  ةػػ ا ال ػػرار  كيببػػ  دميػػد تاػػ امك هػػ  ةاػػرم الحػػرر  بػػف ة ػػرـ  تك مػػدح 
اي  المسمميف ال رب يف  ه  دمؿو هىبًٌ ٌو محدَّدو  كاضح المارلـ ه   ةػف ال ػردر 

ةػػر؛ طيػػ امن مبػػد لػػب ا ال بَّػػرف  كةػػك هػػ  ةػػ ا ييطيػػؿ مػػف  كػػر ةػػ ك الحرد ػػن  كيمطُّ 
 الحرر   ك ماُّبنر بد  كس رينن مف درًر صبا د ك بيا كتاةر دبد الار  

كػػؿُّ  لػػؾ تكاػػا الحػػرر   كلػػـ يسػػ طا دبػػد سػػكك نر  هػػردَّ بثبيػػرشو م ػػةكر و 
ػػةرـ كػػ لؾ  يا ػػ ر هيةػػر دػػف هػػرارك  كيػػ كر تسػػبربد  كييػػداها دػػف ب سػػد سػػيؿى  السًٌ

ربيَّن:  الحسَّ
ُحاَررررررررروَام َ  َ َم ررررررررر  ُ َِ ََررررررررروَتَر َأع هَررررررررر مَ َهللاَم

ََ
َم   حرر َح َ َِ ررَ  ِحتَ حَر   رر َمه  ََ حَررر   َ ْي َ رر

(ٕ)
َ

َََ
                                                           

   ػػـ تػػرؿ ابػػف ة ػػرـ هػػ  دقيػػ  رٌد الحػػرر  دميػػد: " ركبػػر مػػف تصػػيد  ُٖ-ُٕ/ِ( السػػير  الببكيػػن ُ)
 ( َِ/ِحسرف  ًل نى تبيرش مف ٍ رةر؛ ألبد تت ع هيةر" )السير  

ةيم : "كتكؿ الحرر  بػف ة ػرـ: ح ػا ِ) مىػٍكا ميٍةػرم بث ػقر ميٍ ًبػًد  يابػ : الػدـ  كم بػد: تػد ( ترؿ السُّ دى
بد" )الركض األبؼ ه   رح السير  الببكين  لمسةيم   تبػ  القرسػـ دبػد الػرحمف بػف دبػد  دًلك ال َّ

   حقيػػػػؽ دبػػػػد الػػػػرحمف الككيػػػػؿ  دار طحيػػػػرم ال ػػػػرا  الاربػػػػ   بيػػػػركش  ّٖٔ/ٓهللا بػػػػف تحمػػػػد 
 ه  الصبرد يف:ةػ(  كباد ة ا البيش بيشه  ا ده ُُِْ/ُط

 وشاااممتي  يااات الماااوت مااا  ت م ااا    
 

 فااااااااا مااااااااتَب وال ياااااااا  لاااااااا  ت ت  اااااااا      
 ػػػـ تػػػرؿ تبػػػك ةػػػًلؿ باػػػد طيػػػراد األبيػػػرش: "كةػػػ ا تكؿ مػػػف اد ػػػ ر مػػػف ة يمػػػن ركيػػػش دػػػف الاػػػر "  

   حقيػؽ دمػ  محمػد ّٖٗ)الصبرد يف  ألب  ةًلؿ الاسكرم  الحسف بف دبد هللا بػف سػةؿ ص
ةػػػ(  كتكلػػد لػػيا دتيقنػػر؛ ُُْٗطبػػراةيـ  المك بػػن الاصػػرين  بيػػركش  الباػػركم كمحمػػد تبػػك ال ضػػؿ 

 هقد بقمبر مف تبؿ ه  ة ا البح  مىٍف اد  ر مف هرارك مف  ارام الارةمين 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٕٓ﴾  
  

رررررررر ت  َوتحرررررررر  ََب  ح َأُم َإ   ََأا ح َم َِف رررررررر ََبَع

رَه حتََ ََج  ر َا  ََُبَمَ َرن كحراََعر مَبَتَ َأُم

َََ
ح رررر مَفحررررقهح َم َ ح هم  ََب ع  ََعررررنر  َ سم ََفَةررررَ 

ََ
ررر َا َمف سح َ َ َرررر   ا َبَمرتررروََامررر  َ حرحَ رررو ح

(ٔ)
َ

َََ
كةػػػػػك ردُّ ت ػػػػػبد بػػػػػرل ممُّص مبػػػػػد بػػػػػ كر األسػػػػػبر  المقبكلػػػػػن دبػػػػػدةـ  كردّّ 
برألمربٌ  ال   ال كاكد لةر ه  ترض الحقيقػن  كلكػفَّ الحػرر  سػرؽ ردَّك بطريق ػد 

 لؾ تبد    كبيرفمف تبؿ ال بيَّن  كة  طريقنه  ا مد دما ال اةي  كال ر ي  الماىدًٌ 
ػػػ قن ممػػػف يا ػػػ ي دميػػػد كيمكمػػػد؛ كةػػػ  درط ػػػنه تػػػد  ػػػدها  ردّّ اسػػػ ددا درط ػػػن ال َّ
الًل ـ طلا تف يغ ر لمم ب  ه  باض األحيػرف  البدايػن بقكلػد: "هللا تدمػـ"  بدايػنه 
ػػدكر  هكػػثفَّ  ـي بمكبػػكف الصُّ ًحارايَّػػنه  رلصػػن  هػػرلامياي مػػؤمفه بػػثفَّ هللا الامػػ َّ تدمػػ

: ال تي  دػػرممكـ تبػػ ـ  بػػؿ تدرمػػؿ هللا  كتبػػر لػػـ تكػػ   هيمػػر تتػػكؿ  كهللا ال ػػردر يقػػكؿي
يامػـ  لػؾ  كاخحرلػػني دمػا مقػرـ األلكةيَّػػن طحرلػنه درط يػن يػػدرؾ ال ػردر ت رةػر هػػ  
اػػػػج اال ػػػػ راؾ كمػػػػر دبػػػػد  الب ػػػػكا  كةػػػػ ا البػػػػكع مػػػػف الًحاػػػػر  دا ػػػػؿه ضػػػػمف حي

ػػةرد ( كمػػر دبػػد ترسػػطك(ِ)بركطػػكف  ًلمػػا القمػػك    ط ف ةػػ  بدايػػنه (ّ)  تك )ال َّ
 ك س ام  الارط ن  ك س مطر مبةـ  صديقد 

ف ميةرم برلػدـ المب  ػر الػ م دػًلك ال بػد   يقكؿ: "تر مشي ح ا المكش  ح ا  مكَّ
كة ك مب لنه مف الق رؿ ال م يد دميةر؛ تتيت ؿ ير تـك  كة ك حرل  كة ا بثسػ !! تلػـ تهاػؿ 

                                                           

  ُٗ/ِ( السير  الببكين ُ)
: "الما قػػػداش تك القػػػيـ الم ػػػ ركن مػػػا الم مقػػػ   (  سػػػ دد  حاػػػج اال ػػػ راؾ دبػػػد بركطػػػكفِ)

ر لم ػركع االت بػرع"  كال    ح كم مسبقنر  ب كؿ مف األ ػكرؿ  الػرتم الػ م يكػكف مكضػكدن
   رامػػػن محمػػػد م ػػػبرؿ ُٔ)ابظػػػر: الحاػػػر  هػػػ  ال كاصػػػؿ   ػػػثليؼ هيميػػػ  بركطػػػكف ص

  ـ(َُِّ/ُكدبدالكاحد ال ةرم  الامم   المرك  القكم  لم رامن  القرةر   ط
مر  ػةرد   كال ػةرد : طمػر ّ) ( ترؿ: "كاأل يرم الػميٍقًبان: طمر تكؿه  رـك مبد صحنى تكؿو ٍ ر  كام

مػػر  ػػةرد  حػػرؿ  ك ػػةرد ي القػػكؿ: م ػػؿ االس  ػػةرد بقػػكًؿ ببػػ ٌو تك طمػػرـ تك   ػػةرد  تػػكؿ  كام
حكػيـ تك  ػردر    كتمػر  ػةرد  الحػرؿ: ه مػر حػرؿ  ػدرؾ برلاقػؿ  تك حػرؿ  ػدرؾ بػرلحا  

ؿ ال ػػػ   ػػػدرؾ برلاقػػػؿ هم ػػػؿ هضػػػيمن القر ػػػؿ  كا ػػػ ةررك برلصػػػدؽ كال مييػػػ    " هثمػػػر الحػػػر
(  كالحػرر  طبمػر اد مػد دمػا ٗ)ابظر: ال طربن ألرسطكطرليا  ب م ػيص ابػف سػيبر ص

  ق ةـ بد كبكًلمد؛ هةك مف ت راؼ تكمد  كممف ال يي َّةـ هيةـ برلك   
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٕٔ﴾  
  

ط ػػنى ال ػػ قن هػػيةـ  بػػؿ درط ػػن مػػف تمػػكر الق ػػرؿ مػػر ي ػػ اي لػػ !"  كةػػك ةةبػػر ييحػػرًٌؾ در
الارهرف لصبياد ممف يي كتَّاي مبةـ المـك  هيقبمكف مبد الاػ ر ط  تػد  ػرؾ الق ػرؿ  تك تيػؿ: 

  كتَّؼ دبد 
 ػػػـ ةػػػك هػػػ   ػػػًلؿ  لػػػؾ يقمػػػ  القضػػػين  هيااػػػؿ مػػػف ال ةمػػػن سػػػبيًلن لمػػػدهرع  

يػؼ   ػرُّ دػف بر  ر ك ال طر  الارط   ه  تكلد: "كاألحبَّني هيةـ"؛ ط  طف ة ك ال ةمن: ك
تحبربػؾ! هيقػػكؿ: لقػػد هػررش مػػا تفَّ تحبػػرب  ةبرلػؾ؛ كمػػر كػػرف لم مػ  تف يصػػبا ةػػ ا طال 

 ل د  المكتؼ؛ ألف م م  مر كرف لد تف ي رَّ طال لمر ال ييح مؿ تك ييطرؽ 
لقػػد دمػػد ال ػػردر طلػػا حصػػر المابػػا هػػ  ةػػ ك الصػػكر : صػػكر  المةػػر 

دف سكت  مر صبا مف  ميقػن  الم  مط برلدمرم  بيان المبظر؛ ليصرؼ األبظرر
الةىػرى  المكركةػن دبػد الاػر   كلامػد باػح هػ   بسػي ةـ ةػ ا مؤتَّ نػر بةػ ك الصػكر  

كةػػػ  هػػػ  الحقيقػػػن ليسػػػش لػػػد باػػػ ر؛ -المكبَّػػػر  لمػػػدمرم ال ػػػ  دمػػػٍش كاػػػد ال ػػػرا 
كةػػػك مػػػر ييسػػػمَّا هػػػ  المحرااػػػن بطريقػػػن  -هرلق ػػػرؿ اميايػػػد ال ي مػػػك مػػػف الػػػدمرم

ةـ ل اكد طلا حقيقن األمر  بؿ  ادةػر درط يَّػنن (ُ))ال ثطير(    ـ لـ ي رؾ لةـ تب سى
دما درط يَّ ةر اابيَّن  هثطمؽ ة ا ال بر ال م يي ًصحي بػرلم ظ  ال برخيحػرم  دػف 
حقيقن الصكر  المرضين: "كىدىرىٍهشي تىبًٌ  طٍف تيتىرً ٍؿ كىاًحدنا تيٍت ىػٍؿ"  هكثبػد رتل المحظػن 

تف يبكح بمر  -ةـ هيد مف االب غرؿ بصكر  المةر المضرَّ  كالقـك هيمر-مبرسبن 
كرف ي رؼ تف يبكحى بد مف تبؿ  هماؿ القكـ در ركك حيب ػ و  تك لامَّةػـ لػف يم   ػكا 

 طلا مر يقكؿ؛ اب غرالن مبةـ برلصكر  ال   تبؿ 
كة ا يسػ بيبد كػؿُّ تػرري لمبي ػيف  هرلصػكر  ميٍ ػًغمنه حقِّػر دمػر سػيث   باػدةر مػف 

  الم ظ

                                                           

ػػر دمػػا "دػػرض الكاتػػا مػػف كاةػػن بظػػر مايُ) بػػن  ب   ػػيـ باػػض المظػػرةر ( كةػػ   قػػـك تسرسن
مػػ ًلن  ك ةػػكيف ت ػػرل ألاػػؿ اسػػ  ًلص  ػػردين الػػرتم" )ابظػػر: الحاػػر  هػػ  ال كاصػػؿ  

 ( ُٔ ثليؼ هيمي  بركطكف ص
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٕٕ﴾  
  

هًٌؽ ه  الدهرع  ن بػة ك الطريقن  تك كي اَّ هًٌؽ الحرر ي ه  طيراد ة ك الحي لقد كي
دػػػف صػػػبياد هػػػ  ةػػػ ا ال ػػػار  بغػػػٌضً البظػػػر دػػػف حقيقػػػن صػػػحن مػػػر صػػػباى هػػػ  

 الكاتا 
اػػج  بحاػػنو ت ػػرل مسػػ كلد و مػػف ةػػ ك   ػػـ ت ػػ  ال ػػردر ي سمسػػؿ هػػ  الحي

  تم طف تبر تي مػش  هيكػكف  طػثن مػر الحيان: "كىالى يىٍبًك  دىديكُّم مىٍ ةىًدم" تم دبد  و 
صباشي ممر يي دـ تبد بسرلن  كةك هػ  حقيق ػد  ةػكُّر؛ ط  لػف يىضػرَّ دػدكُّم ت مػ   

 !(ُ)بؿ سيب  ا بد  كة ا مر ترادكا  كة ا مر مبا يةـ مبد
ك ةػػػ ا حيمػػػنن تك تدا ن طتبرديػػػن ت ػػػرل يسػػػميةر دممػػػرمي  طبػػػد يسػػػ امؿي هػػػ  ردًٌ

  كةػػ  حيمػػنه دهرديػػنه ماركهػػنه مػػف تدكاش الػػدهرع (ِ)(الػػب ا )الاقمبػػن( تك )ال بريػػر
دػػف الػػب ا  يبحػػ  بةػػر صػػرحبةر دػػف  سػػكيا هاػػؿو ال يميػػؽ بػػد تك هاػػؿ يحمػػؿ 
بردن كيددك طلا اخبكرر  هػػػ"يبٌرر المػرم بةػ ك الحيمػن سػمكعد كما قدا ػد  ص ن ال َّ

رامك كدكا ؛ طفَّ الحػػرر  هػػ  (ّ)لةػػر" ماقكلػػنن  هاػػد المسػػ ةابن بػػثف ياطيبػػر تسػػبربنرٍك
 طربد تد اس  دـ دقمد ه  مكضايف: مكضا اب رادك ه  الق ػرؿ كتبػد سػييق ؿ ال 
محرلػػن طف كاصػػؿ الق ػػرؿ  كمكضػػا تبػػد باػػر بب سػػد لياػػكد طلػػا ت ػػرلةـ هػػ  مكتػػؼو 
ٍ ػػػر  كالاقػػػؿ تػػػد يقبػػػؿ ةػػػ ا كييسػػػكًٌايد  هةػػػ ا اح اػػػر ه ٍ ػػػر دقمػػػ ّّ )برلمصػػػمحن 

 الرااحن(  
                                                           

ٍبػػدي الاػػدكًٌ كام اح يػػد  هػػ  ا كػػرف ُ) ( طف مػػف المسػػ قرًٌ الم اػػررؼ دميػػد تفَّ األصػػؿ هػػ  الق ػػرؿ اى
اػػػنه طرحةػػػر اليقػػػيف تف ةػػػ ا ايػػػر م حقًٌػػػؽ  هػػػ فَّ الاقػػػكؿ سػػػ ثبا ال مكاصػػػمن هيػػػد  كةػػػ ك حي

اػج اال ػ راؾ   ال ردر ه   ًلؿ ة ا ال ار  ربمر  د ؿ هيمر  تطمػؽ دميػد بركطػكف: حي
كة ا البكع مف الحاج يس دد  "الما قداش تك القيـ الم  ركن ما الم مق   كال ػ   ح ػكم 
ر لم ػػػركع االت بػػػرع" )ابظر:  مسػػػبقنر  ب ػػػكؿ مػػػف األ ػػػكرؿ  الػػػرتم الػػػ م يكػػػكف مكضػػػكدن

 ( ُٔالحار  ه  ال كاصؿ   ثليؼ هيمي  بركطكف ص
بمػر يقصػدكف )ال سػكيا(  كتػد ت بػشُّ ِ) ( كممن )ال برير( بة ا المابا ليسػش دتيقػن ا ػ قرتيِّر  كام

 ال ر ا ه  دمـ الب ا 
)مك بػػن مػػدبكل    َِّ( مكسػػكدن دمػػـ الػػب ا كال حميػػؿ الب سػػ   لابػػد المػػباـ الح بػػ  صّ)

 ـ( ُٖٕٗالقرةر  
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٕٖ﴾  
  

  ط ػػػنه لةػػػـ  ه يػػػد مػػػف المابػػػا: طف  -  ػػػ ٌ مػػػف طػػػٍرؼ -كهػػػ  الكػػػًلـ 
المب غا مف الق رؿ طيقرعي الضرر برلاػدك  كاأل ل بػد  هػ ٍف تبػر تي مػشي لػـ يقػا ةػ ا 
ػػػ د حيب ػػػ و تف تصػػػبا مػػػر كبػػػ ـ  ب غػػػكف! هكيػػػؼ لػػػك كػػػرف  المػػػراد؛ تلػػػيا مػػػف السَّ
المب غػا مػػف ةربػ  مػػف ةػ ا المكضػػا الػ م تي ػػؿ هيػد األحبػػن تك تك كا تك تيسػػركا؛ 

دكد ألب قـ لةـ؛ هميا المقصكد تبػ  تةػر  مػف تاػؿ الةػر   كػًل  بػؿ طبػ  تف ت 
 تد اردر يةـ ألدكد:

ح ررررر مَفحرررررقهح َم َ ح هم  ََب ع  ََعرررررنر  َ سم ََفَةرررررَ 

ََ
ررررر َح َمف سح َ َ َرررررر   ا ََبَمرتررررروََامررررر  َ حرحَ رررررو ح

َََ
ػػػػػن ط ف  اَّ ػػػػػنه  اشي حركػػػػػنو  -لػػػػػك  ػػػػػ بر  صػػػػػكيرةر هػػػػػ   يطرطػػػػػن-هرلحي اَّ حي
(؛ هًل بثا حيب  و مف ة ا ال رؾ؛ ألبػد سػياكد  هةػك لػيا دا ريَّن: ) ركةـ  لياكد

 ركنػر ط ف  بػؿ ةػك بدايػني الاػكد ؛ تهمػيا مػف الحمػؽ حيب ػ و تف يقطػا طريػؽ ةػػ ك 
د ه  مةركم الرَّدل!  الاكد  ب يقردد ب سى

اػػج القر مػػن دمػػا ببيػػن الكاتػػا  طفَّ ةػػ ا البػػكع مػػف الحاػػن يب مػػ  طلػػا )الحي
الحاػػني الب ايػػن  كةػػ   -كمػػر دبػػد بيرلمػػرف-اػػج كهقنػػر لمػػركابط(  طحػػدل ةػػ ك الحي 

ال ػػ   ػػربط تيمػػن السػػب  بقيمػػن ب ر اػػد  كةػػ ا الم ػػرؿ: "ةػػ ك السيرسػػن ايػػد ؛ ألف 
ب ر اةػػػر الم كتاػػػن ايػػػد "  كهػػػ  ةػػػ ك الحرلػػػن ي امػػػؽ األمػػػر كمػػػر يقػػػكؿ بيرلمػػػرف  

  كة ك الحان (ُ)برالب قرؿ "مف تيمنو مر بطنو برل مر   طلا تيمنو مر بطنو برل ار !"
هػػػ  رتيػػػد "  اػػػرض لمبقػػػد مػػػف تصػػػحر  ال صػػػكراش المطمقػػػن تك القطايػػػن لمقػػػيـ  

   ك بردن ال رار ه  ال كؽ الارب ًٌ الارٌـً ط   اؾ (ِ) رصنن األ ًلتين"
طفَّ الاػػدؿ الػػدا ر هػػ  ةػػ يف البي ػػيف اػػدؿه  طػػرب ّّ 
ًحاػػرا ّّ بكػػؿًٌ مػػر  (ّ)

بب سػػػد  مػػػف ايػػػر تف ييػػػكرد حاػػػج  حممػػد الكممػػػني مػػػف مابػػػا  كتػػػد تدارك ال ػػػردري 
                                                           

  َٓ:  رريخ بظريرش الحار   لبرك كف كاك ييد ص( ابظرُ)
  ُٓ( ابظر:  رريخ بظريرش الحار  صِ)
ـ ترسطك ال ط  اليكبربين طلا ّ) ( كةك يد ؿ ضمف ال يط  القضر ين دبد ترسطك  كتد تسَّ

 ًل ػػػن تبػػػكاع:  طػػػ و اس  ػػػرريَّن  كمكضػػػكدةر البصػػػح ب اػػػؿ  ػػػ م تك  ركػػػد  كتضػػػر يَّن  
 =ع  كاسػ دالليَّن  كمكضػكديةر المػدح كالػ ـٌ  كاد مػد هػ   قسػيمدكمكضكدةر اال ةرـ كالدهر
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الم رل يف  طال مر اس قرَّ ه  الب ا مف مارهن سكم  مؾ الً امن  كةك يا مد دما 
كاكد )الامةكر( الم رتًٌ  كيؼ سػياي  ال ػردر دػف  طي ػنو هػ  ظػرةر ديػٍرؼ 

 ما ماد كتكمد 
اػج الاقميػػن   طفَّ ال ػار ةبػر ياػبح طلػػا اسػ امرؿ االسػ ارر  هػػ  ددػـ الحي

لىاه بم ؿ ة ك اخاػراماش ال ػارين كرل  ػبيد كاالسػ ارر  كالكبريػن كبحكةػر  كلمقكـ كى 
كربمػػػر صػػػرهٍ ةـ دػػػف ك يػػػرو ممػػػر يؤمبػػػكف بػػػد ممػػػر اسػػػ قرَّ هػػػ  ًكاػػػدابةـ  طف ةػػػـ 

 اس حسبكةر 
كلػػيا ار بنػػر دبَّػػر تف ال ػػردرى تػػد  بردػػد كػػؿ المبردػػد  دػػف تف يسػػ امؿ 

رفي كةك يياىيًٌرك كي     مبد  ه  ل ظ   )الً رار( تك )البارم( ال   كصمىد بةر حسَّ 
 تكلد:

َ ي اح ح وذح َرررررَ َ  ررررر حتََ ررررر ي ََُ َح ن ررررر َُم َإ  

َ  رءحَوحَجرو َحََ َرورح ح ََن َتاَ    َ َفَرَنَت  سح

َََ
َمبنَرهمررررر َ  َ رمَ وتحرررررَ َ ح ررررر ََأ   َ ح َِرَ ع  َتَرررررر

َررررررررررررو َحََ ِيدََب ح َبحمرررررررررررر َِأ سح ََبََنَرررررررررررروَ حرررررررررررر

َََ
ـي بػػػػؿ اسػػػػ ارض دبةػػػػر بم ظ ػػػػ  )ال ػػػػرؾ(: "هللاي  " تىٍدمىػػػػ ـٍ ٍكػػػػشي ًت ىػػػػرلىةي ػػػػر  ىرى ؛ مى

"؛ كه  ة ا مةرر ه ًحارايَّنه كاضحنه ه   ـٍ ـٍ كىاأٍلىًحٌبني ًهيًة ٍبةي دىٍدشي دى ٌد(: " هىصى ك)الصَّ
  ط  صػػػرؼ األبظػػػرر دػػػف المابػػػا مكضػػػًا ال ُّةمػػػن  كدبَّػػػر دبػػػد (ُ)تدام المابػػػا

                                                                                                                                       

ٍكػـ دمػا تمػكرو مسػ قبميَّن  كالقضػر يَّني لمحكػـ دمػا = دما دبصػر الػ َّمف  هرالس  ػرريَّن لمحي
تمػػػػػكرو مرضػػػػػين  كاالسػػػػػ دالليَّن لمحكػػػػػـ دمػػػػػا تمػػػػػكرو حرضػػػػػر   كحػػػػػدَّد لكػػػػػؿ لػػػػػكفو اريػػػػػن  

ضػػرٌر  كالقضػػر يَّن اري ةػػر  مييػػ  الم ػػركع مػػف ايػػر هرالس  ػػرريَّني اري ةػػر  بيػػيف البػػرها كال
 الم ػػػركع  كاالسػػػ دالليَّن اري يةػػػر بيػػػرف الاميػػػؿ تك القبػػػيح مػػػف األهاػػػرؿ )ابظػػػر: ال طربػػػن 

  حققػد كدمَّػؽ دميػد دبػد الػرحمف ُٗ-ُٔبرل رامن الاربين القديمن  ألرسطكطرليا ص 
 ـ( ُٕٗٗبدكم  دار القمـ  بيركش 

( يرل باضةـ ه  دراسن ال ار "تف ا  يرر ل ظنو دكف مرادهةر تػد يكػكف دمػا تسػرا  ػكمٌ   هةػك ُ)
لغريػػن طحػػدا  ال بغػػيـ تك اخيقػػرع  بحيػػ   بػػدك تيمػػن الم ػػظ تيمػػنن  ػػكمين محضػػن  لكػػفَّ ال طػػر  

دكف  الحارا   لمر كرف مر بطنر دا منر برلمقرـ ال م ييقرؿ هيد  طبمر يامد طلا اس  داـ ة ك الكممن
مرادهةػػر هػػ  المغػػن؛ لككبةػػر تبسػػ ى مبػػد هػػ   لػػؾ المقػػرـ" )هػػ  بظريػػن الًحاػػر   لمػػدك كر دبػػد هللا 

 ـ( َُُِ/ُ  مسكميرب  لمب ر كال ك يا   كبا  طّٕ-ّٔصكلن ص
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ؾ(  كل ظػنو بايػد  بم ظ يف تي رييف: ل ظنو م  َّ ػنو مػف المابػا األصػمٌ  ةػ  )ال ػر 
ػػدكد(  كالصػػدكدي كاخدػػراض يككبػػرف دػػف ا  يػػررو ال طكػػراك  السػػب  دبػػد ةػػ  )الصَّ

 هيد  تك ال طكراك دميد 
ػ ؿ باػض دممػرم ال ػار: مػف ت ػار البػرا!  ارم هػ  )الًاٍقػد ال ريػد(: سي
ر البرطػػؿ هػػ  صػػكر  الحػػؽ  كالحػػؽَّ هػػ  صػػكر  البرطػػؿ  بميطػػؼ  تػػرؿ الػػ م ييصػػكًٌ

ػف القبػيح الػ م ال مابرك  كرٌتن ًهطٍ  سػفى الػ م ال تحسػف مبػد  كييحسًٌ ب د  هييقىبًٌح الحى
تتػػبح مبػػد   ػػـ تػػرؿ ابػػف دبػػد ربػػد: همػػف  حسػػيف القبػػيح تػػكؿي الحػػرر  بػػف ة ػػرـ 
يا ػػ ر مػػف هػػرارك يػػكـ بىػػٍدر )هػػ كر تبيػػرش الحػػرر  ال ًل ػػن(   ػػـ تػػرؿ: كةػػ ا الػػ م 

ػ سَّ ٍ بيؿ  هقرؿ: "ير ما ػر الاػر   حى ػف؛ سماد صرح  الةبد ري سي ب ـ كػؿ  ػ م هحى
ب ـ ال رار!" سَّ ح ا حى
(ُ)  

 
كممر ي صؿ بسيرؽ هىرَّ  الحػرر  يػكـ بػدرو  كمػر كلَّد ٍػد مػف ت ػاررو ت ػرل 

ةػػ(  باػد سػبنو  ّألب  س يرف بػف حػر  هػ  اػ ك  تحػد )سػبن  (ِ)هيمر باد؛ تصنه 
مف ا ك  بدر؛ ط  ال قا حبظمن بف تب  درمر الغسيؿ كتبك س يرف بفي حر و ه  

كةػػك - مػؾ الماركػن  هممػػر اسػ اًلك حبظمػن بػػف تبػ  دػرمر  رٍك  ػػدَّاد بػف األسػكد 
اك  : "طف  كتد دًل تبػر سػ يرف  هضػربد  ػدَّادي هق مػد  هقػرؿ رسػكؿ هللا -ابف  ى
ػػػ مٍش  -يابػػػ  حبظمػػػن-صػػػرحبكـ  ػػػميد المًل كػػػن"  هسػػػثلكا تةمػػػد: مػػػر  ػػػثبد! هسي ل يغسًٌ

بيػػ ه سػػما الةر  ػػن  تػػرؿ ابػػف طسػػحرؽ: هقػػرؿ رسػػكؿ  صػػرحب يد هقرلػػش:  ػػر  كةػػك اي
م د المًل كن" هللا   : ل لؾ اسَّ

هقرؿ  دَّاد بف االسكد ي كر طبقر ىك ألب  س يرف بف حر و كت مىػد حبظمػن  
 ا:مر ًا ن 

                                                           

 ُْٖ/ٔ( الاقد ال ريد  البف دبػد ربػد  تبػ  دمػر تحمػد بػف محمػد بػف دبػد ربػد األبدلسػ  ُ)
 ق( َُْْ/ُط)دار الك   الاممين  بيركش  

  ٕٔ-ٕٓ/ِ( ابظر: السير  الببكين ِ)
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رررررررررررا ََبنَرف سح رررررررررررَ يََارررررررررررو ح ح ََعَُح ح
ررررررم  َح َ  جي ررررررَرو ح َ م َ رررررر ح َ حلَر نَرررررر حََح

هقػػرؿ تبػػك سػػ يرف بػػف حػػر و كةػػك يػػ كر  مػػؾ الحرد ػػن  كيا ػػرؼ برل ضػػؿ َ
اك و ه  طبقر ك  كيياىػرًٌض  برلحػرر  بػف ة ػرـ الػ م  -كةػ ا ةػك ال ػرةد-البف  ى

 اييػػر تكمػػد  ككثبةػػر تػػد هػػرَّ  كلػػـ ي ػػرَّ ةػػك  مػػا تبػػد التػػا المػػكش  كلكبػػد  ػػرؼ 
ػبَّنن هػ  ابػيف الحػرر  ييايَّػػري بةػر مػدل الػدَّةر  يقػكؿ: لػك  ػ شي ل ػررشي  صررش سي

 كمر هرَّ الحرر ي يكـ بدر  كلـ تدٍع البف  اك و هضًلن دم َّ:
ِيد رررررر َبحمح َز َُمَمق رررررر َََن ا رررررر ح َم رررررر   َ ح ََب َرررررر  

ََ ررررررم  َحََ رررر  َ  نرير َمررررروَاَمح  رررررءح َأُح ح ََبيََ 

َََ
هم َمَبََوَ رنر  ََح َ   َكه ررح َِ ََ  َ ر ِحتَ ر َمه  َزَ َ َ

ِمب َحََ َ حَّمرررر  َ ََنَرررر َ  ْ َبداََ رررر َ مرررر   َ َرررر م  

َََ
ررررررررررراَ َررررررررررروََ ََّو حررررررررررررَا َيعح َررررررررررروتحهمهم  ََبَأ َأُم

ََارررررهحقرَحََ ءا ِمُ  َ حررررر فَررمهمررررر  ََعررررر    َ َبَأ
(ٔ)

َ

َََ
طبػػػد يػػػ كري ل ظػػػن حسػػػرف هػػػ  كصػػػؼ هػػػرا الحػػػرر  ال ػػػرٌر: "طمػػػرَّ "   ػػػـ 
ػػػر بػػػد  كبةاػػػرم  يػػػ كر ل ظػػػن الحػػػرر  ب سػػػد هػػػ  كصػػػؼ هرسػػػد بػ"الػػػػميةر"  مارًٌضن

رف طيرك   حسَّ

ػػػد مػػػر ن ت ػػػرل ليػػػ ي َّ دػػػف ب سػػػػد   اسػػػ ددٍش  مػػػؾ األ ػػػارري الحػػػرر ى ب سى
بمػػر  ككثبمػػر تػػد صػػرر  ػػغمد ال ػػراؿ الػػدهرع دػػف هىرَّ ػػد  مػػؾ   تػػرؿ ابػػف ة ػػرـ: "كام

تار  الحرر ي بفي ة رـ تبر سي يرف ألبػد ظػف تبػد دػرَّض بػد هػ  تكلػد: "كمػر  اؿ 
رى الكم  مبةـ"؛ ل رار الحرر  يكـ بدر" ميٍةرم مىٍ اى
(ِ):  ؛ هقرؿ الحرر  بف ة رـو

هم َم ررررنر  رررروَ ََح ََرررروََُ َ ََ ََعو َرن رررر ََبإحن رررر َ َرررر  

َََ ََ ََعم  ر َََ- حَ ه ررا (ٖ)َنَحقررَحَ-ََروَ َ حقر
َ

َََ

                                                           

  ٕٔ-ٕٓ/ِ( السير  الببكين ُ)
ر الكم : مسرهن  ار الكم   تم تبػد كػرف تريبنػر ٕٔ-ٕٓ/ِ( السير  الببكين ِ)   كمابا مىٍ اى

 لـ ي ٌر 
 ( الب ي : الابرف ال م ال هؤاد لد )لسرف الار : ب  ( ّ)
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َنرر    َز  َ ََرر راَُأبََ َ و َ َرر   ءح َ َررَ  ََارر  

َمَةرررروَ ََ ححقررررررَحََ َف فحرررر  َ ََعَهق ررررَ ََُبيََ 

َََ
َ هحررررررررررر َح مح راََُ َتررررررررررروَ ححَررررررررررر   ََ رررررررررررَ  ر امه  َ َر  

َررررر اََبَ ررررححقرَحََ ََقر  َذحتَ َعهَرررراََبررررو ح ا
(ٔ)

َ

َََ
يقكؿ: لك رتيشى مر رتيشي تبر ه  يكـ بدر لابيبشى ك ةػ ى دقميػؾ؛ ه ػررشى  
اٌل   اػػػؿ ه بػػػؾ كبػػػش سػػػ يق ؿ ك بػػػكح  كلػػػـ  ح ػػػؿ حيبةػػػر لمػػػكش حبيػػػ و تػػػد مػػػرش  كام
دميؾ البكا ح  كال رار مح كؼه مقدَّره يق ضيد السيرؽ  كه  البيػش  قػديـه ك ػث ير 

 يي ةـ مف الكًلـ 
: طبمػػر هامػػشي مػػر رمي  بػػ  بػػد بسػػكم ظٌبًػػؾ؛ ألاػػ يىةـ كمػػر كدػػدشي  ػػـ يقػػكؿي

ػد  كتػد صػدتشي مػر كدػدشي بػد همػـ تي ًمػؼ  ككهيػشي  -يكـ بدرو - لؾ اليـك  بيكـ تيحي
بمػػر تمػػش  كتػػد سػػردد الحػػرر  هػػ  الػػردًٌ مػػر كػػرف هػػ  يػػكـ تحػػدو مػػف  قػػدـ لاػػي  
الكػػرهريف  مػػر ااػػؿ حاراػػد األكؿ يبػػدك كرلصػػحيح  كلػػ لؾ ت ػػرر طليػػد ةبػػر هػػ  

يٍ  مقػٌ  ةػك )الكهػرم( بمػر تكلد: "اى ى ر ًببىٍدرو كىًمٍ ًمًد"  هةك يح جُّ ةبر باربػ   ي  يةـٍ يىٍكمن
اَّ د   ييببه دف صدتد كال قن هيد كاس قرمن حي

كتػػػػد اسػػػػ  دـ الحػػػػرر  هػػػػ  رٌدك دمػػػػا تبػػػػ  سػػػػ يرف بػػػػف حػػػػر  القضػػػػين 
تك(  ه ر ي  كًلمد مبطقيِّر: لك دريبشى مر كػرف مػبةـ  -ال رطين المب صمن )طٌمر 

يكػػف لػػؾ طال تمػػراف: طمػػر تف  ػػؤك  هػػررِّا بقمػػ و مب مػػا  تك  ق ػػؿ ه بػػكح دميػػؾ لػػـ 
البػػكا ح  ه حػػدل القضػػي يف مب صػػؿ كماربػػد ل  ػػرل  كةمػػر ال ير  اػػرف مانػػر كال 

                                                           

الرسؿ كالممػكؾ  ألبػ  اا ػر محمػد بػف اريػر بػف ي يػد ( ة ك ركاين الطبرم )ابظر:  رريخ ُ)
ةػػػ(؛ كتػػد ا  ػػرشي ركاي ػػد لاكد ةػػر دػػف ركايػػن ُّٕٖ/ِ)دار ال ػػرا   بيػػركش  ط ِْٓ/ِ

( الػػ م كردش هيػػد األبيػػرش مقمكبػػنن بايػػد  السػػيرؽ  دمػػا ةػػ ا ٕٕ/ِالسػػير  البػػف ة ػػرـ )
 البحك:

َ هحررررررررررررررر َح مح راََُ ررررررررررررررروَ ححَررررررررررررررر   َت ََ رررررررررررررررَ  ر امه  َ َر  
َ َررررر ءح رررررو َرررررَ  ََاررررر   َنَرَ   ح ت ََ ررررر َُم  ََأ راََُأب    َ

ََََ َررررررر َ ََبإحن ررررررر  ررررررروََعو َرن ررررررر رررررررو َََََ هم َمََُ رررررررنر  ََح
َ

َررررررررررررر اََبَ ررررررررررررححقرَحَ ََقر  َذحتَ ََعهَرررررررررررراََبررررررررررررو ح ا
ََ ححقررررررررررررَحََمَةرررررررررررو ََََف فحررررررررررر َ ََبيََ ََعَهق ررررررررررر ََ
َََ ررررررررررروَ حَ ه ررررررررررررَاََعم  ررررررررررر ََََََ ََنَحقررررررررررررَحَ َ حقررررررررررر

َ  
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ػػػر-  كالمابػػػا: تبػػػؾ كبػػػش س صػػػبا مػػػر صػػػباشي (ُ)يا ماػػػرف مانػػػر يػػػر تبػػػر  -ل كمن
 س يرف 

لقػػد تراد الحػػرر  ال الػػرد دمػػا تبػػ  سػػ يرف بم ػػؿ ةػػ ك الحاػػج  بػػؿ تراد 
لا كؿ مف يسػما ممػف يمكمػد ليقػباةـ بصػكا  مكت ػد   طبًلغ رسرلن طلا تكمد كام
هرلحاػػػر  هػػػػ  م ػػػػؿ ةػػػ ا المكتػػػػؼ تدا ه  كاصػػػػميَّنه هػػػ  تسرسػػػػةر  "طف ال ػػػػرابط بػػػػيف 

ػن الحار  كال كاصؿ ي كسا لي مؿ  لؾ ال م يقـك بيف الحار  كاخ اَّ تبػرع  هرلحي
لةػػر اريػػن طتبرديػػن تصػػيمن؛ ألبةػػر  بحػػ  دػػف طتبػػرع الم مقػػ  ب كػػر و مػػر  تك اامػػد 
ي  ػػػػػػػ  سػػػػػػػمككنر مايَّبنػػػػػػػر  تم تف االة مػػػػػػػرـ برلحاػػػػػػػن يق ضػػػػػػػ  ضػػػػػػػمبيِّر االة مػػػػػػػرـ 

  (ِ)برختبرع"
ػر يسػ  دـ تدا ن طتبرديَّػن تطمػؽ دميةػر المبرطقػني ) ػةرد   كال ردر ةبر تيضن

ٍقًبان دبػدةـ: طمػر تػكؿه  ػركـ مبػد صػحنى تػكؿو ٍ ػر  الحرؿ(   لؾ تفَّ ا أل يرم الػمي
مػػر  ػػةرد  حػػرؿ  كتمػػر  ػػةرد  الحػػرؿ  مػػر  ػػةرد   كال ػػةرد : طمػػر  ػػةرد  تػػكؿ  كام كام
همبةر مر ييدرؾ برلاقؿ  كمبةر مر ييدرؾ برلحٌا  كالحػرؿ ال ػ   يػدرؾ بػرلحٌا ه مػر 

مر اير تكؿ  كالقكؿ م ؿ: ال حدم  كاليميف  كال ؛ كة ا مر بقصػدك (ّ)اةكدتكؿه كام
ةبر؛ ط  تطػا الحػرر  دةػدنا دمػا ب سػد  ككهػا بػد؛ ةػ ا مػر يحػ جُّ بػد هػ  البيػش 

 األ ير مف  ارك؛ كةك  طر ي طتبردد 
ن لمدهرع دف ب ًسد  كمف اسػ  داـ حيمػن  اَّ كةك ةبر يايد مر اب دتك مف حي

اػردر الماركػن )ال اقُّؿ تك الاقمبن( كمر مرَّ ه  تبير د ه  اكا  حسرف؛ مف تبد 
هػ   مػػؾ السػػردن ل ػػدَّ  مػػر رتل  لقػػد رتل المػػكش  كةػػك طف لػػـ ي اػػؿ أللقػػا بب سػػد 

                                                           

لممطبكدػػػػرش  بيػػػػركش )دار ال اػػػػررؼ  ُِّ( ابظػػػػر: المبطػػػػؽ  لمحمػػػػد رضػػػػر المظ ػػػػر صُ)
 ـ( ََِٔ

) رامػػن الػػدك كر  ُْ(  ػػرريخ بظريػػرش الحاػػر    ػػثليؼ هيميػػ  برك ػػكف كايػػؿ اك ييػػد صِ)
محمػػد صػػرلح بػػرح  الغرمػػدم  مركػػ  الب ػػر الاممػػ   ارماػػن الممػػؾ دبػػد الا يػػ   اػػد   

 ةػ( ُِّْ/ُط
  ٗ( ابظر: ال طربن  ألرسطكطرليا )ب م يص ك رح ابف سيبر( صّ)
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هػػ  ال ةمكػػن  همػػـ  يػػػٍمكبد الاػػكد  طلػػا تددا ػػد لًلب قػػرـ مػػبةـ  كمػػر تػػد صػػبا ااف  
ن  كال  ػؾ  اَّ ر ير تبر س يرف! ة ا مابا مر ه  األبيرش مف حي ته يراب  صباشي ط من

الصػػكر  م صػػؿه ا صػػرالن ك يقنػػر ب ًل ػػن تبيػػرشو ال ػػةير  ال ػػ   تفَّ هىٍةمىةػػر دمػػا ةػػ ك
ترلةػػر الحػػرر  بػػفي ة ػػرـو تبػػؿ  هػػ  سػػيرؽو  قػػره ٌو كهٌبًػػ  ال يكػػردي يبقطػػا هػػ   مػػؾ 

 الحر  الدا ر  بيف ال ريقيف ه   مؾ األيرـ ال ديد  مف صدر اخسًلـ 
 

ةػػ( ت ػ ل هللا األحػ ا   كتلقػا الرُّدػ   ٓلػمَّر كربش ا ك  ال بدؽ )سبن 
كا مػف ابػد هللا  ػرًٌدكا  كهػرُّ   ككػرف ممػف تي ػؿ مػبةـ هػ  ه  تمكبةـ  هةي مكا  ك ي

دٌو الػػ م ددػػر لمبػػ اؿ هػػ  رةػػطو ماػػد  هبر لػػد   مػػؾ الغػػ ك  هػػررا تػػري و دمػػرك بػػف كي
ك  رَّتػكا  كهػ  ةػ ا يقػكؿ ميسػرها بػف  دم ُّ بف تبػ  طرلػ  هق مػد  كهػرَّ دبػد رةطيػد

ك بػػف كدٌو  ك اكػػرنا ً ػػ الف رةطػػد طيػػرَّك   مىحػػ  بركينػػر دمػػرى دبػػد مبػػرؼ بػػف كةػػ و الاي
 كهرارةـ دبد:

رررروَ ََأب َ َفَررررورحسَا ِمبَ  ررررءمََعح رررر اََُ رررر ََعم 

ررروَ َفَرررورحَسَ َره قَررر َحََ ََبَُ َح ََ ررر حَ َ   َمرررَ  

َََ
ِ دَا ررررررر ررررررر زَذمبََح ََو ح َ َ  حررررررر ح ََت ررررررر مَ  َ 

ررررررر َحََ ررررررك  اَيََ  َرن كم َ َرح َّحرررررراَ    حاَرررررروَ َ حجح

َََ
ررررَ ََب يررررر   ََعرررررن كم َ  رررررام  َ ح ََعهحم  ََبَ َ رررر  

ََأ يَ   رررررررَءََعح ررررررر اَفحرررررررقهح مَيََ  َرر َتررررررر َحََ

َََ
رررررررر َ  ََتَكنريَفرررررررر مَ   كمَمررررررررودمََبُمَههم  ْ ََ رررررررر

تَهحاََ مرررررررري  َََ وتحهَرررررررر مََب َررررررررق َ َْح َ َرح َّحرررررررراَ

َََ
 
  الػػ م تػػرؿ يا ػػ ر مػػف (ُ)ككػػرف ممػػف هىػػػرَّ يػػكـ ال بػػدؽ ةيبيػػر  بػػف كةػػ  

 :هرارك  كيبك  دمرك بف كدٌو الق يؿ بسيؼ دم ٌو 
 

                                                           

دمد يـك ال  ح  ه رَّ طلا باراف كتترـ بةػر  كمػرش دمػا  (  ردره مف تري   تةدر البب  ُ)
مررسػػػدف  :) حقيػػػؽ ْٖٗ/ِك ػػرك )ابظػػػر: المغػػػر م  لمكاتػػدم  محمػػػد بػػػف دمػػػر بػػف كاتػػػد 

 ق( َُْٗ/ّاكبا  دار األدمم   بيركش  ط
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ررر ت  ِحتَ مَم  ررر ََله  َم ََررروََب يق ررر ِحتَ ررر ََ َرم 

قَفررررَ َ   َ ا رررر َحََ نترررروََبَمَتح ررررَ و َ مَ محر  ََبَأا 

َََ
ِحتَفَرهَررر  َ ررر  َ ََُرهيح رررَََأ ررر َ َبَ كحن ررر ح ََأ ح

ََبَمَنَرح هحرراََ َم   َِ ََضرر َ حَسررق فحاََ نَررواتَإ  

َََ
َتو َمَ ررررر ي َ َ ح ررررر   َأ ح ررررروَيََ  رررررََفَرَهمي ََبَُرف 

ََ رررح  َحََ ِاَأَُح َ   ررر َوح ِ َ و ح ررر ََُدح َ سم ََارررَ 

َََ
ررَ َيََ  َحرر َ  ِ نحرر حَ ح ُح َ َيَرررَ َعحل َفرر حََعررء 

َفحر هحراََ رء  روَ ََذ حرَ ََح َتوََُ ِ  ََُبُح   ََََك

َََ
ببنػػر طف  ػ ىد  يقػػكؿ: مػػر هػػررشي اي ـي )ال اقَّػػؿ( ال الطَّػػي  كالسَّ ػن ةبػػر  دػػ اَّ الحي

بمػػػر  ػػػدبَّرش هػػػ  تمػػػرم همػػػـ تاػػػد هر ػػػد ن لمق ػػػرؿ كال قػػػدُّـ؛  كال  كهنػػػر مػػػف تف تت ػػػؿ  كام
هرااػػشي  كلػػك كػػرف األمػػر طلػػا ةػػ ا الحػػدًٌ مػػف اختبػػرع لربمػػر سػػرغ  كلكبػػد اػػرلا 

ف يككف تد ابيف  هقرؿ: حػيف  ػدبَّرش أل (ُ)كد ؿ ه  حرلن مف حرالش )اخبكرر(
ٍبػر   ػـ تكاػؿ هػ  كصػؼ  لػؾ األسػد الػ م دبػا  هرااش  رااشي راػكع تسػدو ًة ى
بػػػد ب سػػػد مػػػف تبػػػد حػػػيف كااػػػد ًتٍربػػػد هػػػ  الق ػػػرؿ صػػػدَّ دبػػػد حػػػيف لػػػـ ياػػػد سػػػبيًلن 

 لةاكمد؛ هةك تسده لـ يةر   كلـ ي ؼ 
ن كال  ػبيا كة ا اخيغرؿ ه  مدح الب ا كال  ر ر بةػر هػ  مكضػا ال ةمػ

بكعه مف )ال اكيض( الب س   يم  بد الم َّةـ برلايػ  مػر بقػص مػف ت ًلتػد تمػرـ 
البرا  ةك ه  المقربؿ ي غمةـ بم ؿ ة ك الحيمن دمر تحضركك مػف ال ةمػن  طلػا 
 كر مآ ر يارهكبةر دف ال ردر  كةػ  كسػيمنه دهرديَّػنه مك ػكهن  ال  بطمػ  دمػا 

 ك يرو مف البرا 
ػػػؿ اد ػػػ ار ف األ ػػػر( دػػػف كتػػػد بيقػػػؿ هػػػ  )ديػػػك  األصػػػما  تبػػػد كػػػرف ي ضًٌ

ف الحػػػرر   كتف  مى نػػػر األحمػػػر كػػػرف يػػػ ة  طلػػػا   ضػػػيؿ اد ػػػ ار ةيبىٍيػػػر ؛  ػػػـ دكَّ  ى
ف  صرح  الك ر  راحرف تكؿ  مؼ  كتسبر   قديـ  ار ةبير   هقرؿ: طبةمػر كام
" قرربػػر ل ظنػػر كمابنػػا  همػػيا ببايػػدو مػػف تف يكػػكف ال ػػرب  تاػػكدى مػػف األكؿ؛ ألبػػد 

بمر دمَّؿ هرارك بادـ طهرد  كتكهد هقط  تك  ر اب  رمن مف الابف كمف  كؼ الق ؿ  كام
ك لؾ ه  األكؿ ا مي ًدمَّ د  كالا م اا ر تكلد: تت ؿ  كتكلد: رمكا مةرم بث قر 

                                                           

(1 ) The Ego and The Mechanisms of Defence, Anna Freud, Karnak 

books, Exeter, 1993. P. 70. 
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م بػػد  يابػػ  الػػدـ  كيح مػػؿ تف يكػػكف  لػػؾ مقيَّػػدنا بكػػكف م ػػةدك ال يضػػرُّ دػػدكك  
  (ُ)تصرح ل ظر كمابا"كما  لؾ هرل رب  تسمـ مف  لؾ مابا ك 

كال  ػؾَّ دبػدم هػػ  تفَّ  ػار الحػرر  مقػػدَّـ  اله ضرضػد بكػرر  المابػػا  
ف المطيؼ طلا  سى كل دَّ  اح اراد برلاكد   كة ا مر لـ ي كرك ةبير   كل  مُّصد الحى
المابا  كة ا مر  كرَّط ه   ًلهد ةيبير ؛ ط  كربرى ه دـ تبد لي ه ة بره تبك ً ػٍبًؿ  

صبياىد م مكـه مكرككه دبد الار ما تفَّ 
(ِ)! 

كح ا ل ظن )الصدكد(     بث  ك المابػا مػف الحػرر    ػـ  بػرطر هيػد 
بػػر  كلػػـ يػػ كر مػػر  كػػرك  -كةػػ ا لػػـ يصػػباد الحػػرر - بثبػػد صػػدَّ كرلضػػرارـ الًة ى

الحرر  مف تبد هرَّ لياكد؛ هرلحركن الدا ريػن لػـ  ك مػؿ ةبػر  كبػيف  ػار الحػرر  
ه  ال بدؽ  ًل  سبكاشو هحسػ   ككًلةمػر راػؿه تر ػٌ    ه  بدر  ك ار ةيبير 

 ه  اس ب رد ةيبير  تبيرشى الحرر  بف ة رـ  -دبد  دتيؽ البظر-هًل  ؾَّ 
 
 

                                                           

يىر  البف سيد البرا  محمد بف محمد بف محمػد بػف تحمػد ُ) ( ديكف األ ر ه  المغر م كالسًٌ
 ةػ( ُُْْ/ُ) اميؽ: طبراةيـ محمد رمضرف  دار القمـ  بيركش  ط ّّٕ/ُ

لػػا ةػػ ا ال  ضػػيؿ  ةػػ  الاصػػرمٌ   كلكبػػد لػػـ يبػػيًٌف تسػػبربىد  ط  تػػرؿ ماقًٌبنػػر دمػػا ةػػ يف ِ) ( كام
اريف: "تمش: رتيػش هػ  ك ػر  تلػؼ بػر لمبمػكم بقػًلن دػف األصػما  كامردػرش: تحسػفي  ال ًٌ
مر تيؿ ه  االد  ار دف ال رار  تكؿ الحرر  بف ة رـ ة ك ال ًل ن األبيرش  ك رل د مػف 

 مػػؼه األحمػػر كمػػف  باػػد  هقػػرؿ: تحسػػف مػػر تيػػؿ هػػ  االد ػػ ار دػػف  ت مػػن المغػػن كاألد 
 لؾ: تكؿ ةبيػر  بػف تبػ  كةػ  الم  كمػ    ك  تـ ةػربه ببػش تبػ  طرلػ  اهػ كر تبيػرش 
ةبيػػر    كلامػػرم  كم ػػر القطا ػػيف اكػػ ا  اري ػػرف هػػ  المابػػا المػػراد؛ مػػر لبميػػاو طلػػا تهضػػؿ 

هكػػػػرم ك كتػػػػ ؛ كياػػػػ بب  ًبردبػػػػ   مبةمػػػػر مب اػػػػا كال مػػػػراد؛ طال تفَّ الػػػػ م يحػػػػدكب  طليػػػػد
كطكت : ةك مر  ة  طليد األصما   هةؿ تبش تيةر البرظر ماػ   هػ ف ماػ  دمػا  لػؾ 
 ػػةكدنا مادَّلػػد؛   بػػش لابػػد الممػػؾ ال  ػػر لػػد"  )سػػمط الباػػـك الاػػكال  هػػ  تببػػرم األكا ػػػؿ 

   حقيػؽ دػردؿ َُٖ/ِكال كال   لماصرم   دبد الممؾ بف حسيف بف دبد الممؾ المك  
 ةػ( ُُْٗ/ُمد دبد المكاكد كدم  محمد ماكض  دار الك   الاممين  بيركش  طتح
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اريف:  كة ا ادكؿ ييظةربر دما ة ك ال ركؽ ال ًٌ
َ  ارهق َ رَِومح دَ ءَأَُبورَ رَِ  ور َ ءَوجو َ

 ِقَتاذَلُمْ  تَ رَْكتُ  َما أَْعَلمُ  للاُ  -ٔ
.. 

 بَِأْشَقرَ  ُمْهرِي َحبَ ْوا َحَّت 
 ُمْزِبدِ 

 َظْهرِي َولّْيتُ  َما َلَعْمرِي
 .. ُُمَّمًدا

ًنا َوَأْصَحابَهُ   ِخيَفةَ  َوَل  ُجب ْ
 اْلَقْتلِ 

البداية بالقسم تشبه بداية 
احلارث الذي أوكل العلم إىل 
للا. وُهبرية مع ذلك مل يذكر 

 شَدة القتال.
 أُقَاتِلْ  إنْ  َأّنِ  َوَعَرْفتُ  -ٕ

 .. َواِحًدا
 َعُدوُّي يَ ْنِكي َوَل  أُقْ َتْل،

 َمْشَهِدي

 فَ َلمْ  أَْمرِي قَ لَْبت َوَلِكّنِن 
 .. َأِجدْ 

 َوَل  َضرَْبتُ  إنْ  َغَناءً  ِلَسْيِفي
 نَ ْبِلي

 ل القتال بأن الحتجاج
 من مأخوذٌ  يُغن ول ُُيدي

 احلارث.

ُهمْ  َفَصَدْدتُ  -ٖ  َواْْلَِحّبةُ  َعن ْ
 .. ِفيِهمْ 

 يَ ْومٍ  بِِعَقابِ  ذَلُمْ  َطَمًعا
 ُمْفِسدِ 

 ِل  َأِجدْ  ملَْ  فَ َلّما َوقَ ْفت
 .. ُمَقَدًما

 َأِب  ِهزَْبرٍ  َكِضْرَغامِ  َصَدْدتُ 
 َشْبلِ 

 ملَْ  ِحيَ  ِقْرنِهِ  َعنْ  ِعْطِفهِ  ثَ َن 
دْ   .. ُيَِ

 ِمنْ  َذِلكَ  َكانَ  َوِقْدًما َمَكرًّا،
 ِفْعِلي

تؤكِّد هذا لفظة )الصدود( 
اْلخذ. ولكَن هبرية اكتفى 
هبذا، وزاد احلارث أَن 
الصدود كان من أجل 

 العودة، ل صدوًدا لذاته.
على ما يف معن هبرية من 

 الدعاء والفخر يف غري ُمله.

 

 ـ ي ر  ةيبير  مف ه رك ة ا طلا ر رم دمرك بف كٌد هػ  محركلػن خباػرد 
ٌبًػد لمراػؿ  كتبػد لػـ يكػف لػد تف األ ةرف تتصا مػر يكػكف دػف هام ػد  كخ ظةػرر حي

 ي رَّ دبد:
ررو ِمبََ ق رروََبَوو حكت رر َ َرروََعم  َرررَ    َفَررَ َتَرحر 

َ هحرررراََ ََح ررررء  َر همرررر ََح ََح ْح َ ملَرررر   ررررءح ََب مرررر يَ حمس 

َََ
ررو ِمبََ ق رروََبَوو حكت رر َ َرروََعم  َرررَ    ََبَمَتَرحر 

رر َحََ ررَ َ َعا  ََو ح ََ  ممرر َََ  َرينَرروَ ََ َ حن رر فَرَ رر  
(ٔ)

َ

َََ
 طلا ٍ ر  مؾ القصيد  

                                                           

  ِٖٔ-ِٕٔ/ِ( السير  الببكين ُ)
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 النَّبوي )دراسٌة يف الس

ِ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٖٖ﴾  
  

دٌو هػػ  تصػػيًدك  كيػػ كري  ٍمػػرك بػػف كي كلػػـ يػػ ؿ ةيبيػػر  بػػف تبػػ  كةػػ و يبكػػ  دى
ػػد دمػػا ) ركػػد(   لػػؾ اليػػكـ   -كلػػـ يقػػؿ دمػػا )ال ػػرار( دبػػد-محرمػػدىك  كيمػػكـ ب سى

د  ه  تبيرشو ت رل مبةر تكلد:  هيقكؿ را ينر طيَّرك  مؤبًٌبنر ب سى
ِت َترََ رر رراَإ يََعم  امرر َمفَرقَرروََا ررَ َنَرف سح  ُ ََِ

َومنَروَرَ   َمَةرو حرَمََ  َ ِحَ ََمَزَ  َر  َ  حَق
(ٔ)

َ

َََ

ػػر )سػػبن  دٌو كػػرف تػػد  ػػيمَّـ  ٓكمػػف  بػػر اػػ ك  ال بػػدؽ تيضن ك بػػف كي ةػػػ( تفَّ دمػػري
ٍبػػدو لػػد مػػبةـ دكرمػػن بػػف تبػػ  اةػػؿ   ـ مبػػد هػػ  اي كددػػر مكربنػػر ضػػيًٌقنر مػػف ال بػػدؽ  هػػ قحَّ

ػد  لمب اؿ  هبر لد دم ُّ بف تب  طرل و  هق مػد  هممػر رتل دكرمػن بػف اةػؿو  لػؾ تلقػا ريمحى
؛ هػػرببرل حسػػرفي بػػف  ربػػشو يةاػػكك كيسػػ ري مبػػد  كي ػػبًٌد دػػدكىك يكمى ػػ و باػػدك الظَّمػػيـ   كهىػػرَّ
ر مبظػػػرك بمبظػػػر صػػػغير  ػػػبف  كيصػػػكًٌ كةػػػك تاػػػبفي ال ًل ػػػًؽ ييضػػػر  بػػػد الم ػػػؿي هػػػ  الاي

د ه  األرض: الضبا ط  يركضي   كةك ي رُّ محب َّ الظةر  صرارنا  رتسي
َرررررررررررررررر َم ََبَأ  َ رررررررررررررررراَ َنَرررررررررررررررروَرم   ِي َفَررررررررررررررررر

َررررررررررررررررررر َ ََ تَرف  ِحَ َيََ  رررررررررررررررررر ََ َرهيرررررررررررررررررر َعحك 

َََ
بحَ   يهحرررررررق َح َرررررررر   َتَرر ررررررر مبََُ ََ ََبَب يق ررررررر

َ   َمر ررررررررررر ح َ ََ ََرمررررررررررر رمََعرررررررررررء  َََررررررررررروَإ  

َََ
رررررررررررررو َار نحست َمس  َِرَ ررررررررررررر تَره رررررررررررررَ ََله  ََبيََ 

ررررررررررَر  ََُرَفررررررررررورََُرَفرررررررررروَََ ِ عمرررررررررر َ َُ فرم
(ٕ)

َ

َََ
 ردّّ مف دكرمن دما ة ا ال ار  -هيمر بامـ-كلـ يبمغبر 

 

حػػػيف اه ػػػ ح  مػػػؾ  ممػػػر ييػػػركل هػػػ  ت بػػػرر اػػػ ك   يبػػػر تفَّ رسػػػكؿ هللا 
  مػر بةػر مػف داراػنو تك (ّ)ةػ( تدطا راًلن اسمد ابف ليقىيـو الاىٍبس ٌ ٕالقرين )سبن 

 ليقيـ يقكؿ ه   مؾ الغ ك :داافو  هثب ث ابفي 
 

                                                           

  ِٖٔ/ِ( السير  الببكين ُ)
  ِِٔ/ِ( السير  الببكين ِ)
( ارم ه  )تسد الغربن( تف اسػمد: ديسػا بػف ليقػيـ الابسػ  )ابظػر: تسػد الغربػن  البػف األ يػر  تبػ  ّ)

)دار ال كػر   َّ/ْدم  بف تب  الكـر محمػد الاػ رم  دػ  الػديف ابػف األ يػر الحسف د  الديف 
 ةػ( َُْٗبيركش 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٖٗ﴾  
  

هَررررر َا َ حَفقر  ِيبمررررر  ح   َ رررررء  ََنلَرررررودزََح  َ قَررررر َرمَح

ُحررررررَرََبفَرَ ررررررورَحََ َََنو َ َحوَاََذ سح َ رررررره 
(ٔ)

َ

َََ
 ََ ررررررروَ مرررررررق حَر ََ مي َ حو رررررررَ   ح  َ َ َن ررررررراَرقر  ََب ب 

ررررررَلَهوََب حَفررررررورَحََ ررررررَهَ ََبب  ََأب  ََبرحَ ررررررو م

َََ
َبدَت ِحبَ  ررءحَزمر َعررَ َ مرر   رر ََعم  َ َرر ح  َ ََاررَحَ 

همررررررر مَ حنَرَهرررررررورَحََ رررررررَ ََأل هَرررررررَ ََأو  (ٕ)َب  ج ح
َ

َََ
 ـ راح يحك  لبر م رةد ممر رٍةر ه   لؾ اليكـ  يصكر بةػر حػرؿ هػرار 
اليةكد مف ديررةـ  اررًٌيف  يكلةـ كبرينن دف ال كؼ كالاىامىػن  كتػد  ركػكا كرامةػـ 

كف  داػراةـ  صػيح هػ  البيػكش   ػـ يمػدح صػحربن الرسػكؿ  بػثبةـ تػكـه ال ي ػرُّ
 كمر هرَّش يةكدي  يبر:

َفَرهَر  َتَر َ َ  َهروَ  رَ  م  م َ حرَ  َل ح ِيس  ََ ر

رررررَ ورَحََ َب  َ ع  رررررق مَ ح َ  ررررر يَ وَلََتةح َإمي

َََ
ََتررق هحهح َ  ررء  ََ ررو ح زََح ررءا ة  َ ح ََب حكمرر  ح

ررررورَحََ َ  نيتي َ َرررر ح ررررَهَ ََأب  ََعح رررر حََأ   ررررء  ََح

َََ
ررررقَمووم َم ِح َءََُرررر َ ع َهممرررر  َبح ََبَمَهررررو ح

َِ رَحَفَررررررررر   ََََ ِحَيََ  َرنمرررررررر  َ حفحررررررررر َ   َمََّرررررررروفح

َََ
رررررررر َز َ َقَرَّ هحررررررررَهيَ مَمي َم رررررررر ََعهحم  ََبَ َ رررررررر  

رررررررررررررَفورَحََ َررررررررررررروَإَ ََأا  َ ررررررررررررر حَ ءيَ ح (ٖ)َب ََق
َ

َََ
َ   ررَ َ ا َ ََذ حررَ َ ح َ َرهمرر َزَ َررر   ِ س  َفَررر

َ  َةرررورَحََ ََ َمرررو حَ َ ع  َ   َرَترررولح ََ (ٗ)َف ررر
َ

َََ
األ يػػر هػ  ال ػػار مػ ةبنر بايػػدنا كتػد  ةػ  ابػػفي ة ػرـ هػػ    سػير البيػش 

ػػ ىٍش دػػف هقػػرؿ: " ػػ ىٍش  كمػػر  ي ىػػٌر الدابَّػػني برلك ػػؼ دػػف تسػػبربةر؛ ييريػػد كى ى هىػػرٍَّش: كى ى
ـى األبصرر  يريد األبصرر" ا كف الايكف امر 
ةيم  (ٓ)   ة ا   سيرك  اير تفَّ السُّ

ػػػرتل هػػػ  باػػػض البُّ  خ دػػػف ابػػػف ة ػػػرـ   سػػػيرنا ٍ ػػػر ال ي ػػػر  دػػػف ةػػػ ا  تػػػرؿ سى
ػػةيم : "كةػػك بيػػشه ميٍ ػػًكؿ   ايػػر تفَّ هػػ  باػػض البُّسػػخ كةػػ  تميمػػنه دػػف ابػػف  السُّ

                                                           

تيػػػؿ: دػػػيف بةىػػػر  كىاٍل ىٍيمىػػػؽ: الك يبػػػن  كال ػػػةبرم: الك يػػػر  السػػػًلح ُ) ( بطػػػر ه: حصػػػف ب يبػػػر  كى
 ( ُّْ/ِ)ابظر: السير  الببكين 

حصػػػكف  يبػػػر )ابظػػػر: السػػػير    كالٌ ػػػؽ  بًػػػرٍل ىٍ ح كبرلكسػػػر: مػػػف ُّْ/ِ( السػػػير  الببكيػػػن ِ)
 ( ُّْ/ِالببكين 

 ( تص رر اماه ل ةر صى ىر  ك يبر هي حش ه  ص ر سبن سبا ّ)
  ُّْ/ِ( السير  الببكين ْ)
  ُّْ/ِ( السير  الببكين ٓ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْٗ﴾  
  

ٍرشي الٌدابَّػنى ط ا هى ىٍحػشي هرةػر  كامػر ـ  ػٍش  مػف تكلػؾ: هىػرى ة رـ تبد ترؿ: "هىرَّش: هى ىحى
  (ُ)األبصرر ة  م اكؿ هىرَّش  كة  ا كف تديبةـ  ة ا تكؿ"
ػػػػةيم : "كتػػػػد يصػػػػح تف يكػػػػكف هىػػػػرَّ  ش مػػػػف ال ػػػػرار  كامػػػػر ـ  ػػػػـ تػػػػرؿ السُّ

ف  األبصػػرر مػػف صػػ ن الااػػر  كةػػك الغبػػرر  كبصػػبيد دمػػا الحػػرؿ مػػف الااػػر  كام
كرف ل ظيد ل ظى المارهن دبد مف ليا ب ر ٌو ه  البحك كال مرةرو ه  الاربين  كتمر 

بمر تراد م ؿ الغمر ـ   " دبد تةؿ ال حقيؽ هةك بكر ه ألبد لـ ييرد الغمر ـ  كام
(ِ)  

ػةيم  تتػكل؛ ك لػؾ لػ كر ال ػردر ال ػرار تبػؿي هػ  كلاؿ مر  ة  طلي د السُّ
كف   مػؾ ط ف مديحػنه لقػكـو مػف المػؤمبيف  مارض مدح الصحربن مف تبةػـ ال ي ػرُّ
ماػػركهيف برل ػػاردن كاختػػداـ كال بػػرش  ةػػـ المةػػراركف  كتػػد تػػرؿ هػػيةـ مػػف تبػػؿ 

رًٌيف مػػػف كاػػػ ي بػػػف  ةيػػػر هػػػ  الميَّ ػػػد: ال يقػػػاي الطاػػػفي طال هػػػ  بحػػػكرةـي؛ ك ّـّ لم ػػػر
 اليةكد  ال يف ةربكا مف الماركن  حش دار  الغبرر  ي  بطي باضةـ بباض 

 

لػػػمر بقضػػش تػػري ه صػػمح الحديبيػػن ببصػػرةر ببػػ  بكػػرو بػػف دبػػد مبػػر  بػػف 
؛ اس بصػػرٍش كبربػػن حػػيف دػػدٍش دمػػا   ادػػن  ك  ادػػني كػػربكا هػػ  ًحمػػؼ الببػػٌ  

  هرببرل ليبصرةـ  ككرف ة ا سب  ه ح مكن )ه  رمضػرف سػبن   ادني البب َّ 
 ةػ(  ككرف ة ا البقض تيبيؿ ال  ح بقميؿ  ٖ

تحػػد المق ػكليف مػػف   ادػػن كػرف اسػػمد ميبىبًٌةنػػر   ككػرف مػػف حػدي   لػػؾ تفَّ 
ـي  ككرف م  كدنا  ككرف ماد راؿه مػبةـ اسػمد  مػيـ بػف تسػد  تػرؿ لػد مبٌبًػده: يػر  مػي
ػػر تبػػػر هػػكهللا طبػػػ  لػػػميًٌشه ت مػػػكب  تك  ركػػكب ؛ لقػػػد اببػػشَّ هػػػؤادم   ابػػجي بب ًسػػػؾ  هثمَّ

كابطمؽ  ميـه هثهمشى  كتدركك ميببًٌةنر هق مكك
(ّ)  

                                                           

  ٖٔٓ/ٔ( الركض األبؼ  لمسةيم  ُ)
  ٖٔٓ/ٔ( الركض األبؼ ِ)
  ُّٗ-ّٖٗ/ِ رـ ( ابظر حدي  بقض ة ا الاةد ه : السير  الببكين  البف ةّ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٗ﴾  
  

 ي كر  لؾ اليكـ  كييبيًٌف لمر ا هىػرَّ مف صرحبد: (ُ)هقرؿ  ميـ بف تسدو 
حَرهمرررررر   ر  َنرمَفويَررررررَ َأَُ َ َرررررر ح َم رررررروَرََأ  رررررر ََ م 

َتررررررو َحََ رررررر يََبتحرررررر َداََب ح ُم َ َ  َرَّ َجرررررر  
(ٕ)

َ

َََ
ررررَ  وم َ  ِح ررررَرَبح ِت ََبَرز نترررروََمََع ََارررر  

ررررررر يَََ ُم ررررررر َ َ ََتنيرررررررو َح رم   م َمَ هيرررررررأا
(ٖ)

َ

َََ
َتررررو َح َماَرَ و َعحن ررررَ نَوَ رررر ت ََذ   ِ سم رررر َُ ََبَذ

َ رو َحََ   َ َ ع  ََبو ح ح َََداََحء  فحقَموَ
(ٗ)

َ

َََ
َتحه َ رو حهح َ  ََحء  َرح َ َ   َم  سح َم َبَنَجق 

َُديرررررررو َحََ َمَهنيرررررر اَ ُ رررررررَ َ ََب َم ح رررررر َبَروح
(٘)

َ

َََ
ررر   ُم ِم َ َرَر َ فمررر  مَ َرار  ََرررء  َ َِف رررَََأ   ََبَع

َِ  َحََ رررررره َ َ مررررررر ِح َررررررر اََب ح رررررروَ حممت   َ مت
(ٙ)

َ

َََ
طبػد  مػػن  ةكيػػؿ لمصػكر  هػػ  األبيػػرش السػربقن لكسػػ  درط ػػن الم ػػرل يف  

 ك ةي  ةـ لمب يان اا ين ه  البيش ال رل :
َعحََوَرَوررررو ََمََأَترررروام رررر ت َرح   َم رررر  َ ََُر ي

َََ َِ احَيحقَرررروُح حَ   َررررر  َ َ حررررو  َم َم رررر   َِ َبَب
(ٚ)

َ

َََ
برلةر   مف اير مكاربنو تك  ممُّػص تك   مسػؼ  طبػد يقػكؿ: ةبر اد راؼه 

ةربشي ل ًل تمكش  هقد  ممش را حن المكش  ك  ش كتا المةبد ال م سييةمكب   
كةػػ ا  صػػريح ب اػػ ّّ بحػػش بحػػ  الحيػػر  ك ارةػػؿ المحرمػػد المابكيػػن مػػف اختػػداـ 

يةر باضي الد نه )براامر يَّن( كمر يسمًٌ اَّ ارسيف  "كحدُّ ةػ ك كالبسرلن كبحكةر  طبةر حي
الحان تبَّةر الحان ال   يحصؿ بةر  قكيـي دمؿ مر تك حػد و مػر برد بػرر ب ر اػد 
اخياربيػػػن تك السػػػمبين    طف مػػػدار ةػػػ ك الحاػػػن كمػػػر تمبػػػر دمػػػا   مػػػيف حػػػد  مػػػر 

                                                           

(  ِّٗ/ِ( تػػرؿ ابػػف ة ػػرـ: "ك يػػركل لحبيػػ  بػػف دبػػد هللا األدمػػـ الةيػػ لٌ " )السػػير  الببكيػػن ُ)
 ك رح اري  األبيرش ال م سيث   باد مف المصدر ب سد 

 الحار : مىر اطمثفَّ مف األرض ك    ك  ( الك ير : األرض المم د  ِ)
كالمقمػص: اٍل ػرا الم ػمر  كال بػر : اٍل ػرا ( الى دري : تىم الى تحد  كي اكف: يسكتكف  ّ)

 اٍلكىاًسا المب ريف 
 ( ال حؿ: طم  ال ثر  كاألحقر : السبكف ْ)
ٍيؼ اٍلقىرًطا ٓ)  ( ب ا:  ـ  كالمةبد القضر : السَّ
مك: بىًقيَّن الاسد ٔ)  ( المارين: المبؤ  ال   لةر ارام  تىم تكالد  كال ًٌ
 ر  ا  كالارام: ال رل  ال ي  ا هيد   م ( اٍلمىٍ ف: مىر ظةر مف األىٍرض كإ)
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ب كر ب ر اػد  هامػا ةػ ا ال يكػكف المقصػكد مػف ةػ ك الحاػن ماػرد ال  مػيف  بػؿ 
ر"   (ُ) كايد الامؿ تيضن

يبب   طربد ط ف دما مقدمنو مطكلن ي كر هيةر األسبر    ـ يقربةر طبد 
 برلب يان ال   اامةر صرلحنن يمميةر الاقؿ السميـ 

 ـ طبد كضا ه  حاراد لببنن  رل ن  باد لبب ىػٍ  األسػبر  كالب ياػن  لببػن 
ال  كيػؼ بػراله راض  ط  يقػػكؿ لًل م ػد:  ػـ طبػػؾ لػك  ػةدش لػػد مؾ الردػ  ح ػػا 

؛ كالمابا تف )بار  ( ةك ديف الاقؿ كال صرُّؼ السميـ مػا تف بمش مف ال كؼ
القكـ ياممكف تف ال ت رؾ صرحب  دف ًطي  ب ا  طبد بدام الاقؿ )البراامر  ( 

 :(ِ)ط ف  يقكؿ
َ رررررَز ََمَ َرن تمرررر َََنَرررو حاَأ   ََبََنَررر  سم

َِ  َحََ رررررر ر  َُ َ ع  ِم َمَجررررررم ح َررررررَرَ عحه رررررر زَأَُ
(ٖ)

َ

َََ
َ ََ هحَ س  ََ َكروَ ََنكح مَوروتَره َ اََبَ   

َ رررررررو َحََ َ   َ حر  َِ َََجررررررروفح َ َرحمرررررررَ َ  َرررررررر  مت
(ٗ)

َ

َََ
رررررو َمَنحر هت َ َم ررررر  ُ َِ ََررررروَتَر َ  َ ررررر   مََأع هَررررر مَ

َََ ررَ وُح ََأا  ررَر ح َفَوب  رر ا َنَرف  َبحقرررح ََعررء 

َََ
طف ه  البيش األكؿ مف ةػ ك القطاػن  اػرةًلن ل، ػـ  كطمػرنا لػد برخيغػرؿ 

هيد مػف ال طػث  كةػ ك طريقػن    ػ  مبػدت: ه  ال  ر؛ ك لؾ ليِّر ل دبرؽ دمر ةك 
  همػػف دهػػرعو دػػف الػػب ا يامػػد ال ػػردر دمػػدنا (ٓ))ال ارةػػؿ كالحيػػد  دػػف المسػػثلن(

طلػػػا  كػػػر محرمػػػدةر  م غػػػرهًلن دمػػػر ييرمػػػا بػػػد مػػػف البقػػػر ص؛ ككػػػؿُّ ةػػػ ا لم اميػػػن 
 كاخلةرم 

                                                           

  َٓ( ه  بظرين الًحار   لمدك كر دبد هللا صكلن صُ)
   ك رح الغري  مف الك ر  ب سد ُّٗ/ِ( السير  الببكين ِ)
( باكش: تسردش  كتحق : تىم حمرر كىح  تىبيض اٍلميؤ ر  كىةيكى مىكًضا الحقيبن  كدمػج: ّ)

ػر يىميةىػػر   كدمػج: امػيظ  كتتػػ : ضػرمر اٍلػبىطف  كم ػػمر مى األتػرا : مػف تػػبض ال كاصػر كى
ٍابىركي   كيركل: "مقمص األترا "  كىةيكى ًبمى

 (  محا:  مـك  كالم رهر: البكاح  كالاكاب   كالقبقر : مف تىسمىرم اٍل ر  ْ)
( ابظػػػػر: المغرلطػػػػرش المبطقيػػػػن: هصػػػػكؿ هػػػػ  المبطػػػػؽ ايػػػػر الصػػػػكرم  لاػػػػردؿ مصػػػػط ا ٓ)

 ـ( ََِٕ/ُرةر   ط)الماما األدما لم قرهن  الق ٗٓص
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  ـ طف ال ردر ي ارةؿ  كر ل ػظ )ال ػرار(  كيػ كر ل ظػن )ال ػرؾ(؛  بر ينػر
بب سد كحرلد دف ة ك البقيصن  هةك بكعه مف الدهرع الب سػ  الػ م يصػكرك لغكيِّػر 

 بر  يرر تل رظد 
 

ػةيؿ اةػؿ تبػ  بػف كدكرمن تمين بف ص كاف تف مف ت برر ه ح مكن  كسي
ػر اماػكا تػد كػربكا دمرك بف ٍبدىمن برسن  تػيا بػف ًحمػرا كػرف كتػد ليقػر مكا  (ُ)برلػػ ى
ر ييًادُّ  بكر بب  ت ك  رلد بف  مبػد  كييصػمح مكن   هللا رسكؿ د كؿ تبؿ سًلحن

 تراك مػر كهللا ترلػش: كتصػحربد  لمحمػد تػرؿ: ترل! مػر  ياػدُّ  لمر ا امرت د: لد هقرلش
ػػػةـ  تيٍ ػػػًدمىؾ تف ألراػػػك طبػػػا كهللا تػػػرؿ:  ػػػ م  كتصػػػحربد لمحمػػػدو  يقػػػكـ   ػػػـ باضى
 ترؿ:

َ َعحهيررررر َ إ   َ ََفَمررررروَ ح ححهمررررر  َ  قَرررررر   َ رم  
َْزََوررررررررررَ   ررررررررررَ  رررررررررر َزَبح وَح ََبأَ يرررررررررر َ ََُ
َِ رَ  ءَحََبذمب رررررر ِح  َمَ ح ررررررهي َ ََبرررررر َ(2)  سي
ٍبدىمنَ ػػػػةيؿ كدكرمػػػػن  هممػػػػر لقػػػػيةـ اػػػػي ي   ػػػػـ  ػػػػةد الػػػػػ ى مػػػػا صػػػػ كاف كسي

ػر هػػررِّا ح ػا د ػؿ بي ىػد   ػـ تػرؿ المرت ػد:  المسمميف ابة مكا  ه ػر  ًحمػراه مبة من
 تامق  دم َّ برب   ترلش: هثيف مر كبش  قكؿ!! 

 هقرؿ ًحمراي بف تياو يردُّ دما امرت د  كييحراج دف ب سد:
 

                                                           

ػػًن ُ) ٍبدىمى ٍبدمػػن: ابػػؿ ماػػركؼ دبػػد مكػػن  كربػػش بػػد كتاػػن يػػـك هػػ ح مكػػن  كمبػػد يػػـك ال ى ( ال ى
 )ابظر: لسرف الار :  بدـ( 

ػػػًلح كاميػػػا تدا  الحػػػر  )ابظػػػر: لسػػػرف ِ) ٍربػػػن هػػػ  بصػػػمةر ًدػػػرىضه  كاأللَّػػػن: السًٌ ( األلَّػػػن: الحى
: حػػدُّ الػػرمح كالسػػيؼ كال ػػٍ ر ر السػػيؼ  ككػػؿ الاػػر : تلػػؿ(  الًغػػراري سػػةـ كتيؿ: كالًغػػراراف  ى

   م لد حدّّ هحدُّك ًاراريك )ابظر: لسرف الار :: ارر( 
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ََررررررررر َ  َ َ  َن َ  ََ رررررررررهح  سَ َرررررررررر   َ َررررررررر   َإن ررررررررر ح

َََ
ِحََرررررررررررررر َ  َعحك  ِي َ   مََبفَررررررررررررررر ََاررررررررررررررف  ِي َإذ َفَررررررررررررررر

َََ
َررررررررررررررر َ  وملم مح َبَأ مررررررررررررررر َ َ ح رررررررررررررررَ ََُرررررررررررررررو ح زََُ

(ٔ)
َ

َََ
رررررررررهحَم َ  َ ملمس  هم  َ حو س رررررررررقم اح حَرَهار  ررررررررراَر   َب ب 

(ٕ)
َ

َََ
رررررررررررررر يََبررررررررررررروعح اََب م تمَمرررررررررررررر َ  ُم َ َر  لَر رررررررررررررَءَ

َََ
َ ررررررررررَم مَإمي ِ  توَفَررررررررررَ َ مس  َََّمرررررررررر َ َضرررررررررر (ٖ)َ م 

َ

َََ
ََته َفنَرررررررررررررروََبَ  َهَمرررررررررررررر َ  َز َامرررررررررررررر  َْنَحقرررررررررررررر

(ٗ)
َ

َََ
هحَمرررررررررر    ََُ َ َ ََأ َ  ه رررررررررر   ح تَرن لح حرررررررررراَ ح يََ 

 (٘)
َ

َََ
 

                                                           

ػػةيؿ بػػف دمػػرك المػػ ككر هػػ  ال بػػر  مػػف سػػرد  تػػري   تسػػمـ دػػرـ ال ػػ ح ُ) ( تبػػك ي يػػد ةػػك سي
ػػف طسػػًلمد )ابظػػر  رام ػػد هػػ : تسػػد الغربػػن  ػػش المػػرت  ِّٖ/ّكحسي (  كالمك مػػن مػػف: تٍي ىمى

ـي؛ كهػ  حػدي  دمػر كة  ميك ً  يػرً ي ر تك تكالديةر يى ػرمىا  كاماةػر مى : ـه: صرر كلديةر يى يمن
ترلػػش لػػػد ببػػػشي  ي ىػػرؼو الًغ ػػػررٌم: ًطببػػػ  امػػرت ه مكً مػػػنه  يػػػكهًٌ   كاػػ  ك ىػػػركىةـ )ابظػػػر: لسػػػرف 

 الار : ي ـ( 
 ( تم: المسممكف ِ)
ال يبػيف  كتيػؿ: ةمػر تصػكاش ال يػراف دبػد الػ ٍُّدر   ( الغىٍمغىمني كال َّغىٍمغيـ: الكػًلـ الػ م الػ مّ)

كتىصكاش األبطرؿ ه  الكىاا دبػد الق ػرؿ )ابظػر: لسػرف الاػر : امػـ(  تػرؿ ابػف األ يػر: 
"كتمر الغمغمن هقد  ككف مف الكًلـ كايرك  ألبد صػكش ال يي ةػـ  قطيػا حركهػد" )الكرمػؿ  

) حقيػػؽ  ُٓٔ/ِمحمػػد بػػف ي يػػد لممبػػرد الكرمػػؿ هػػ  المغػػن كاألد   لممبػػرد  تبػػ  الابػػرا 
 ةػ( ُُْٕ/ّمحمد تبك ال ضؿ طبراةيـ  دار ال كر الارب   القرةر   ط

ػػر: صػػكش األسػػد دكف ال  يػػر؛ بىةىػػشى األىسػػدي هػػ  ْ) ػػيىرح  كالبًَّةيػػشي تيضن : الصًٌ ( البًَّةيػػشي كالبُّةػػرشي
  ػػػٌ   كتيػػػؿ:   يػػػرك يىٍبًةػػػشي  برلكسػػػر )ابظػػػر: لسػػػرف الاػػػر : بةػػػش(  كالةىٍمةىمػػػن: الكػػػًلـ ال

ـى الرٍَّدػػػدي ًط ا سػػػماشى لػػػد دىًكيِّػػػر )ابظػػػر: لسػػػرف الاػػػر :   ىٍرديػػػد الصػػػكش هػػػ  الصػػػدر  كةىٍمةىػػػ
 ةمـ( 

ػػر  الػػػةي ىل " َْٖ/ِ( السػير  الببكيػػن ٓ)   تػػرؿ ابػف ة ػػرـ باػػدمر ت ب ةػػر لًحمػرا: "ك يػػركل لمرَّدَّ
 ( َْٗ/ْ)السير  
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ػػػػرطين الم َّصػػػػمن لػػػػـ  -)لػػػػك  ػػػػةدش  (ُ)لقػػػػد اسػػػػ  دـ حمػػػػرا الاممػػػػن ال َّ
لي ػدَّ السػرما  -كةػ  اممػن هػ  طبيا ةػر اال صػرؿ- بطق (  كبردد بيف اي تيةػر 

 هيسما رامنر دبد  ةكيمد لممكتؼ 
ؿ هيةػػػػر  مػػػػن طكيمػػػػن ييةػػػػكًٌ طف ال ػػػػردر يببػػػػ   طربػػػػد اختبػػػػرد  دمػػػػا مقدًٌ
ـ دريضػػػن دهردػػػد المػػػددكـ بػػػرلحياج  المكتػػػؼ  كيػػػ كر هيةػػػر األسػػػبر   كثبػػػد ييقػػػدًٌ

ليب ةػػ  طلػػا ب ياػػن مؤدَّاةػػر: كاػػك  االت بػػرع بمػػر صػػبا  كدػػدـ اخبكػػرر كالقػػرا ف؛ 
دمػػا هامػػد  بػػؿ )الصػػمش( ةػػك مػػر يببغػػ  تف يكػػكف الػػردَّ الكحيػػد طتػػرارنا لصػػبياد  

 كام  رالن لكؿ مر  ىكر 
كتػػػػد اػػػػرم هػػػػ  حيػػػػؿ دهردػػػػد اح اراػػػػد ب ػػػػرار كبػػػػرر القػػػػـك كرؤسػػػػر ةـ  

ػػػد تف يػػػ كر ل ظػػػن )ال ػػػ رار( مسػػػبدنا طليةمػػػر هػػػ  ةػػػ ا كصػػػ كاف كدكرمػػػن  كتػػػد  امَّ
ػٍف  المكضا لسببيف: تف يبس  ال رار طلا ايرك  كتبةـ كربكا القدك  ال يف  ػباةـ مى
ـى مػر حػد   كةػ ا اح اػر ه بػػ)صًلح الحػرؿ( كمػر يػ كر  ماةـ  هػًل يحمػؿي ةػك ط ػ

؛ ط  كيؼ ب رلؼ دف تمر ترد بر الكبرر! كالسب  ال رب  ه   كػرك ل ػظ (ِ)ترسطك
دى  ال رار )ال رار( مبسكبن  ر طلا ايرك: ب ييد دف ب سد ةك  هكثفَّ مر  دَّدكف مف حى

 صبىاىد ةؤالم تكالن كلـ تب د د تبر 
ػػر  ؿ م ػػةد الق ػػرؿ  ةػػكيًلن دظيمن كهػػ  دهردػػد اربػػ ه دػػرط  ّّ  ػػث يرٌم  هةػػك ييةػػكًٌ
يي يؼ القمك : حي  برتٍش سيكؼي المسمميف  كة    رم الاظرـ هرينػر  ه قطػا الػرؤكا 

األيػدم  تطانػر سػريانر هر كنػر  كةػؤالم الابػكد األ ػدَّا ييسػما لةػـ تصػكاش دظيمػنه  ك حي ُّ 
ةـ  م بػػػر  كامىبىػػن ميٍرًدبػػػن  كةػػـ ال يي مػػػش مػػف  حػػػش تيػػديةـ تحػػػد؛ كتػػد كبػػػر بسػػما صػػػيرحى
ػػديدى  هكػػثبةـ األسػػكد الػػػمي مار   طبػػًؾ طف سػػماش ةػػ ا يػػر امػػرت   تك رتيػػًش مػػر  كلغىطىةػػـ ال َّ

   ه  المكـً تدبا كممن" تد رتيشي  "لـ  بطق
                                                           

  ُِّ( ابظر: المبطؽ  لمحمد رضر المظ ر صُ)
ة  ترسطك طلا تفَّ "الاكامؿ ال    ددك طلا با  ال قن هػ  ال طيػ   ًل ػن  ط  طف ةبػرؾ  ًل ػن (  ِ)

 دهابر طلػا ال قػن  ةػ ك ةػ : السػدادي كال ضػيمني كالًبػٌر" )مقرلػن: مػد ؿ  -مف اير البراةيف-تسبر  
  كتػد  ػراـ كػًلـ ترسػطك ةػ ا دػف ال رامػن ال ربسػين ِٖطلا الحار   لمػدك كر محمػد الػكل  ص

 ـ( ََِٕك ر  ال طربن  ألرسطكطرليا المب كر  ببرريا ل
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بةػػ ا الم ػػةد الػػػمىةيكؿ   -ال امرت ػػد كحػػدةر-طبػػد يي يػػر  ػػ قن الم ػػرطىبيف 
نه درط يػن ال برةربيَّػن   اَّ   ق ةـ دميد  كة ا ليا هيد اح ار ه كًلم   بؿ ةك حي

  (ُ)طبةر )بًلان م ردر(  تكبر مبةر )بًلان اس دالؿ(
طبد يريد تف يقكؿ: كيؼ ال تهرُّ كتد ااػؿ ةػ ا الم ػةدي المردػ  صػ كاف 
ػةيؿ  بف تمين كدكرمن بف تب  اةؿ  كةمر مف سػرد بر؛ ي ػرَّاف  كااػؿ تبػر ي يػد سي
ػػػر ال يمػػكم دمػػػا  ػػػ م كػػػرلمرت   ك كةػػػك مػػػف ترد بػػر ككبرا بػػػر كات نػػػر مةمكمن بػػف دمػػػرو

 المك من  كة   اش الايرؿ ال   مرش  كاةر دبةر 
ة ك األبيرش  د ؿ ضػمف مػر يياػرؼ هػ  األد  الاربػ  بػ)الػػميٍبص رش(  طفَّ 

ػػار  كهػػ  اخبصػػرؼ بى ىػػاه حاػػرا   ك"لةػػ ا كػػرف ت مػػني البًلاػػن هػػ  الغػػر   مػػف ال ًٌ
ف  يبصحكف ال طيػ     بػثف يم ػدح  صػرؿ ال صػـ ال طربيَّػن  كتف يي  ػ  تك ييةػكًٌ

د  تطياػنه بػيف ال ػكؿ مف  صرلد ةك ه  ميداف ال طربن  ك لؾ مػف تاػؿ تالَّ  حػ
  (ِ)كالمضمكف"

ريف: حان السمطن  كحان ال ثطير   طفَّ ةةبر بكديف مف الحيان دبد المبظًٌ
ػػػٍمطن( هةػػػػ  "ال ػػػ   ىسػػػػ  دـ تدمػػػرؿ  ػػػػ ص تك مامكدػػػػن  ػػػػن السُّ اَّ هثمػػػر )حي

ػػػػػنن دمػػػػػا صػػػػػحن تطركحػػػػػنو مػػػػػر" اَّ   كةػػػػػ   ا مػػػػػد هػػػػػ  (ّ)ت ػػػػػ رص تك تحكػػػػػرمةـ حي
؛ كة ا مسمؾ حمرا هػ  (ْ)دما تيمن صرحبةر" "االح ار  ل كر  تك رتم تك مكتؼ

اح اراػػػػد بصػػػػبيا  ًل ػػػػن الراػػػػرؿ الكبػػػػرر مػػػػف ت ػػػػراؼ تكمػػػػد  كصػػػػبيايةـ لػػػػد تػػػػك  
اح اراين يس طيا تف يح جَّ بةر مف يريد االح ار   هةـ بمك  ه ييح  ل بد  كتدك ه 

ن البمك  (   (ٓ)ييؤ سا بةـ  كل ا تطمؽ باضةـ دما ة ا البكع مف الحيان )حياَّ

                                                           

  ِٗ(  رريخ بظريرش الحار   لبرك كف كاك ييد صُ)
  ٓٔ( ه  بظرين الًحار   لمدك كر دبد هللا صكلن صِ)
  ِٓ( ه  بظرين الًحار   لمدك كر دبد هللا صكلن صّ)
)دػػػرلـ  ِِّالدريػػدم ص( الحاػػر  هػػ  ال ػػػار الاربػػ : ببي ػػػد كتسػػرليبد  لمػػدك كر  سػػػرمين ْ)

 ـ( َُُِالك ر  الحدي   طربد 
  ْٓ( ابظر:  رريخ بظريرش الحار   لبرك كف كاك ييد صٓ)
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ن ال ثطير( كمر ييسٌميةر باض البرح يفك    هةػ  ال ػ    اػد طلػا (ُ)تمر )حياَّ
ببػر ب ػك َّا  مد ك كبًٌػرك بيغيػن ال ػث ير الاػرط   هػ  ب ػكا الم ػرطبيف  كام ا مو مر ه اظًٌ
ػػن "ك ػػر  اخ ػػرراش طلػػا الػػدتر ؽ كالرتػػر ؽ الم امًٌقػػن  اَّ هػػ  دػػرض ةػػ ا البػػكع مػػف الحي

حضكر ال   بريد تف ي َّسـ بةر مكضػكديبر هػ   ةػف ب لؾ المكضكع   ك ي نر لحرلن ال
ػر يكػكف  ر؛ ط  بقدر مر يككف المكضػكع م صكصن السرمايف  كخحدا  االب ارؿ تيضن
تبا ى دما االب ارؿ  كبصؿ طلػا ةػ ك ال صكصػين بكاسػطن  كػر الػدتر ؽ كالرتػر ؽ 
دى     مؾ    طفَّ ممر يسردد دما اخ ارر بمدل حضكر الحدى   كر مكرف  لؾ الحى

د دكف الم ظ المارَّد"   (ِ)ك مربد  ما ميؿو طلا اس  داـ الم ظ الًحسًٌ  الماسَّ
  (ّ)طفَّ ة ا مر ب ةدك دبد ًحمرا كةك يصؼ  مؾ الكتان  هيا مد ال  ػبيد

كي  رر تف يبقؿ لبر صكر  الصػكش ال ل ظىػد  لكػ  باػي  هػ  تحػدا   مػؾ المحظػن 
-المقػر ميف الػ يف ةػر  مػبةـ الصابن كمػر ترادةػر تف  كػكف  هةػك يصػؼي تصػكاش 

ر   كرلبًَّةيش  كالةمةمن  كالغمغمػن  كلػـ  -ل دَّ ةـ كميًضيًٌةـ كبثسةـ بثكصرؼو مصكًٌ
يقػػؿ: "لةػػـ صػػكشه  ػػديده تك مردػػ "؛ طلػػا مػػر هػػ  ال ػػار مػػف صػػكرو  ةكيميَّػػن ت ػػرل 
ػػر دمػػا مػػر ا  ػػرر  لقطػػا السػػكادد كالامػػراـ  كمػػر كرام  لػػؾ ممػػر يمكػػف   يُّمػػد تيرسن

  كرك  ال ردري 
-  لكػػ   اػػً رىك  كا يػػد (ْ)طفَّ ال ػػردر يريػػد ال مػػرام تف يكسػػ   ارطي بػػر

 هيمر صبا مف  مؾ ال ىرَّ   -كباً رك بحف
ػػػ ( كةػػػك بحػػػر سػػػريا الػػػبَّغـ  تػػػرطاه  ليي ػػػبًٌد  كلقػػػد ا  ػػػرر ال ػػػردر )الراى

ػػكادد  كلػػ ًل ػػردن هػػ  تطػػا الامػػراـ كالسَّ يكػػكف  مػػن ماػػرؿ هػػ  البحػػر  صػػكر ى السُّ
لاػػرض ٍرام الم ػػرل يف  بػػؿ ةػػك ت ػػا ببراةيبػػد كحيااػػن سػػريانن م كاليػػن؛  قػػنن مبػػد 

                                                           

  ُٔ( ابظر: الحار  ه  ال كاصؿ   ثليؼ هيمي  بركطكف صُ)
  ّٔ-ّٓ( ه  بظرين الًحار   لمدك كر دبد هللا صكلن صِ)
هػػػ  ال ػػػار الاربػػػ   لمػػػدك كر   ( ابظػػػر هػػػ  األ ػػػر الحاػػػرا  لم  ػػػبيد كاالسػػػ ارر : الحاػػػر ّ)

  ِّٓسرمين الدريدم ص
  ّٗ( ابظر ه  اس درار الاطؼ: المغرلطرش المبطقين  لاردؿ مصط ا صْ)
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هػػػ  باػػػرح ت رةػػػر هػػػ  تمػػػك  الم ػػػرطبيف  كح ػػػا القرهيػػػن المب ةيػػػن بةػػػرم السػػػكش 
 الصرم ن السركبن      بمر تراد ال ردر تف يبمًٌغد مف رسرلن 

 

ةػػ( باػد هػ ح مكػن   امَّاػش هيةػر امػكع  ٖكتاش ا ك  حبيف ه  )سبن 
ةػػػكا ف ك قيػػػؼ بر رسػػػن دػػػكؼ بػػػف مرلػػػؾ  ككربػػػش رايػػػني األحػػػًلؼ مػػػا تػػػرر  بػػػف 
األسكد  هممر بصر هللا ببيَّد كابةـ  ةؤالم تسبد ترر ه راي ىد طلا  ار  كةػر  ةػك 

ػػد مػػف األحػػًلؼ   همػػـ ييق ػػؿ مػػبةـ سػػكل رامػػيف  هثب ػػث دبػػرا بػػف ببػػك دمػػد كتكمي
ػػمم   يػػركم تحػػدا   مػػؾ الغػػ ك   كيبػػدت  -ككػػرف هػػ  اػػي  الببػػ  -مػػردااو السُّ

   هيقكؿ:تصيد ىد بمدح البب  
َ َمح هحرررررررررر زَ َررررررررررق َ َ ََعرررررررررر  ح َ ََرررررررررء  ََأَمَ

َححررررررررر َمََ َ َر تحقررررررررر حَ    َاَإَترررررررررو م ََبَبررررررررر  

َََ
رررررررررر حتََ َ   تررررررررررو َرررررررررروَأمو  ِي ِ َبَدَإ ََبعمرررررررررر

ررررررر َمََ ََُر   حكمَمررررررروََ سح َِ ررررررر ََ قر  َبَُرررررررر  مت
(ٔ)

َ

َََ
رررررررررررر ت ََعح رررررررررررر زََربمرررررررررررر  َز َ حررررررررررررَر  َ مَمي

ررررررررررررَ ََبَمََ مرررررررررررر رَمََ ََمََ دح َِ  ا  حرررررررررررر
(ٕ)

َ

َََ
 ػػـ يةاػػك تػػرر ى بػػف األسػػكد كيػػ كري هػػرارىك مػػف ببػػ  تبيػػد  كباػػرمك بب سػػد 

 كمىف ماد  هيقكؿ مف تبيرش القصيد :
َإ َرررررررررق هح َ  رررررررررَ ََ و َررررررررروسا نَررررررررروَأمب  ََفتح ر 

ررررررررررررررر َمََ َق تََتسح َ منمررررررررررررررر َمَهللاحََضرررررررررررررررو ح

َََ
رررررررا َا َُسح َ ررررررَ ََ  ررررررَ َ َرررررر ح َم  َنَررررررريمَ َ   

َمَ َررررررررر مََنلحررررررررر َمََ ََنَكرررررررررو ََعهَررررررررراََ نَررررررررر ا

َََ
ِ نَو ررررر َمررررر  ََ سح َََك َومررررر مَ ررررر مَ َررررر   ُ سح ََبأم

ََبيََ  َرَّمررررررررررر رمب ََ إ َرررررررررررق هح  َ حرررررررررررو  منم َح
(ٖ)

َ

َََ
كا كباكا بثب سةـ  كلك مك كا لرتكا مر يك  رةكف   ـ يقكؿ:تم تبةـ هىرَّ

                                                           

( اػػيًلف: ةػػك اػػيًلف بػػف سػػممن ال ق ػػ   كدػػرك : ةػػك ابػػف مسػػاكد ال ق ػػ  )ابظػػر: السػػير  ُ)
 ( ِْٓ/ِالببكين 

  َْٓ/ِ( السير  الببكين ِ)
  َْٓ/ِ( السير  الببكين ّ)
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ََز قَرررررررو َمَحرررررررق مَ ححررررررر  َ ح َ َرنمررررررر ََعررررررر  اا

ََب  جيررررررررح َمََ رررررررَ ََاَررررررروَ   َفَةررررررروفحأم َأموح

َََ
ََب َرنمررررررررررر ََأ حقررررررررررر َح َفَرهَررررررررررر  َمََُرررررررررررورح ز

َ   َمرررررررررررَ  رح مََب    مةمررررررررررر رَمََ َح َترم مس رررررررررررم

َََ
ػػمش مػػ اردةـ كبيك ػػر ةـ   تم: همػكال تبػػد هػػرَّ كباػر بب سػػد كمػػف ماػد  ل يقسًٌ

 يي با  لؾ بقكلد:كلكبد بار   ـ 
ِ ح َوَبررررررررررررررَ َعمم حمم َوررررررررررررررو ََبَ كحررررررررررررررءيَ  

رررررررر َمََ ََأَ رررررررروَرَ حرررررررر حَ   ممجح ََعهَررررررراََيم ررررررررءا

َََ
ررررررررر مبََز ََأبررررررررروعم  ََُورح تررررررررروََبَامررررررررر  َ م

رررررررررررررررررر َمََ رررررررررررررررررر  اََتةح رررررررررررررررررَ  زَإَ َعح ََبَأ  

َََ
َ رمه َفررررر    رررررَ  ح ب  رررررَ ب  َإَ َ  ح َ رمه  َفَررررريح  

َ  س مح م...ََ ََوََتََِ َ أمنم َاَ  نيوسح
 (ٔ)

َ

َََ
كةػػ ا الةاػػرم بػػرل رار تدقبػػد ددػػك ي ال ػػردر ةػػؤالم ال ػػررًٌيف طلػػا اخسػػًلـ  
كة ك ة  الغريني مف الق ػرؿ دبػد المسػمميف  كثبػد يقػكؿ لةػـ: طف كبػ ـ تػد تباػركـ 

 هرباكا بثب سكـ حقِّر كتسممكا  -دما مر هيد مف الارر-هللا برل رار 
 كلـ يبمغبر ردّّ دما ة ا ال ار 

 

بػػػيف )سػػػبن  ةػػػػ(  اا ماػػػش  قيػػػؼه كةػػػكا ف  ٖكهػػػ   مػػػؾ الغػػػ ك   اػػػ ك  حي
  ككػػرف سػػيد ةػػكا ف يكمى ػػ و مرلػػؾ بػػف دػػكؼدمػػا حػػر  رسػػكؿ هللا 

ليػػد (ِ)   كام
مَّرع البرا اميانر مف ةكا ف ك قيؼ؛ هممَّر  بَّش هللا ببيَّػد كابةػـ  تةػؿي الطػر ؼ   اي
هػػرَّ مرلػػؾ بػػف دػػكؼو مػػف  مػػؾ الماركػػن  كت ػػ ل تكمػػد  هقػػرؿ تصػػيد ن ميميَّػػنن باػػد 

                                                           

  ِْٓ-َْٓ/ِ( السير  الببكين ُ)
( ةػػك مرلػػؾ بػػف دػػكؼ مػػف ببػػ  بصػػر بػػف ماركيػػن  مػػف ةػػكا ف  كػػرف ر ػػيا ةػػكا ف كةػػـ ِ)

بيف )ابظر: اػرما البيػرف دػف  يحرربكف ما  ىقيؼو رسكؿى هللا  ه  الطر ؼ  ه  ا ك  حي
   حقيػػػؽ ّٕٖ/ُُ ثكيػػػؿ ٍم القػػػٍرف  لمطبػػػرم  ألبػػػ  اا ػػػر محمػػػد بػػػف اريػػػر بػػػف ي يػػػد 

دبد هللا بف دبدالمحسف ال رك   دار ةار لمطبردن كالب ػر كال ك يػا كاخدػًلف  الدك كر 
ػػف طسػػًلميد )ابظػػر: مركيػػرش  ةػػػ(   ػػـ  ثلَّ ػػد رسػػكؿي هللا ُِِْ/ُالايػػ    ط هثسػػمـ كحسي

  مب ػػكراش الارماػػن ْٕٗ/ِاػػ ك  حبػػيف كحصػػرر الطػػر ؼ  خبػػراةيـ بػػف طبػػراةيـ تريبػػ  
 ةػ( ُُِْ/ُاخسًلمين  المديبن الببكين  ط
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 لؾ يا  ر هيةر مف هرارك  لؾ اليكـ  كةك يبدؤةر بة ا الغ ؿ المق ضػ  المقػركف 
 برل  ر:

ِ َُررررو ََبرررروَع َتََنَررررَ َ   ررررةم َََََفَمرررروَأمَ م ح

َِ َمََ ررررررر َمَد  َ ِح ررررررر ح َ  لي َ   ح َنَرَرررررررر زَ حرررررررَر  

َََ
ََعرررر مبيَوو َِ ََبررررو ح  ََوررررَ  زحَ ََورررر  ََأضمرررر

َِ َمََ ََرررررررروَ َرَّ رررررررر رررررررر مََ ورحَََهرررررررروَإَذ َ ََبأمعح

َََ
رررررررررررررررررارمَهوَ حَكاحقحَررررررررررررررررر َا احقحَررررررررررررررررر اَ َح س  ََبَُ

ََبَمررررررررررَتي َمََ ِز رررررررررر َهرررررررررروََ وبح نر  حََح َفحَ اَررررررررررر  

َََ
َ رررررررق ح َحَبَمَ ررررررر ي ا َ حدح َتَرر قَررررررروَ  نر فمررررررر سم

َاََأع هَرررررررر َمََ َح امرررررررر مََب مررررررررهم َمََُررررررررر    َ ََُ ي

َََ
َ  نتررررررررروَ َررررررررر َم َإت  َم ررررررررر  ُ َِ تمررررررررر ََبتَر  َ َفَرَ َر

َِتمررررررر مَ  ررررررر ي َمََ َِتَررررررر مََُبَ م  َمبَ ََ م  ِح َ َررررررر

َََ
َ َِ تمررررررر مََأب رَير نَررررررر ح ََ َم  َ َفَررررررريحَذ َ َن َهَررررررر

َسرررررر َمََ َ رم   َقَررررررودحََبََم ررررررَ َ مررررررن  ا َََم ررررررَ َ   

َََ
بػيف مػف اػي  الببػ ًٌ محمػدو    ـ ي كري مر رمرك بد تكك مف هػرارك يػكـ حي

كتصػحربد  كيا ػ ر دػف  لػؾ ب ػرارةـ دبػد كً ػ البةـ طيػرك  كييبسػيةـ مػر كػرف مبػػد 
 لؾ اليكـ ب لقرم المكـ دميةـ  مف تبد يبب  كةـ يةدمكف  يبب  لةـ ماػدةـ كةػـ 

د دميةـ  يمفُّ دميةـ   ؿ ب سى  ي غمةـ بم ؿ ة ا دف هام د: يةدمكبد   ـ يي ضًٌ
ررررررررررر َا َ مَمي ََذن رررررررررررَرَ  ح ررررررررررر اح اممم هيف  ََُ

ََأَعررررررررَ ََبَأل هَرررررررر َمََ ََررررررررء  َأع هَرررررررر مَ ََبَ أَم

َََ
ررررررررر ت  َوتحررررررررر مََب  ح َإذ َأُم ََبَترررررررررَ   اممم اح

َإذ َترمَ وتحررررررررر مََترررررررررَر َر َمََ ََبَترررررررررَ   اممم اح

َََ
َ َ َره  ح مَ َرر دمركم َ  َ   َمت  َم ََبإحَذ َ َرنَرق 

ررررررر ح َمَمَََ َ َره  ِم ََب َتررررررر رررررررَا حتَ َرررررررو ا ََ س 

َََ
كالحقيقن تبد كرف سببنر مف تسبر  ةدـ  لؾ الماػد لقبيم ػد حػيف هػر مػف 

دممػرمي الػب ا: )اخسػقرط الماركن هثلبسػةـ الاػرر  كةػ ا البػكع مػف الػدهرع ييسػميد 
ةػػػك حيمػػػن دهرديػػػن مػػػف الحيػػػؿ الب سػػػين الًل ػػػاكرين  كدمميػػػن ةاػػػـك ك  الب سػػػ ( 

مػن تك المسػ ةابن ب سد ب لصرؽ ديكبد كبقر صػد كرابر ػد المحرَّ يحم  ال رد بةر 
دمػا مػر ه ػؿ ةػك هيػد بسػب  مػر يضػاكبد  لغيػرك ريف  كمر تبةػر دمميػن لػكـ برا

ش تك ت طرم  تمرمد مف دقبرش   (ُ)كمر يكتاكبد هيد مف  الَّ

                                                           

 Sigmund Freud, Case Histories II (PFL 9) p. 132 ( ابظر: ُ)
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 ـ طبد ي مػردل هيػ كر صػبر اىد كي  ػر بب سػد  ككػثفَّ لسػرف حرلػد يقػكؿ: 
طبػػػد  غػػػرؽ  ل ػػػ  هػػػ  امػػػرر تماػػػردم  كال يببغػػػ  تف  يػػػٍ كىر  هةػػػك يبػػػدت تصػػػيد ىد 

 ب  ر  كييبةيةر ب  ر  يقكؿ باد األبيرش السربقن م   رنا بب سد:
َمَسررررورح َا َ  ج ررررَاواحَ َح ََح َمررررو َررررري ََبأَُ

رررررراََ رررررر حَ َرن مح َ ملَت  ِ ح َمَ ح َمَاَكرررررر َ حه رمهَرررررراَ

َََ
َفحقرررررررررررر حََأ يرررررررررررر تَ َرَ نحقيرررررررررررر َت َم رررررررررررر َِو   ُ ََأ

رررررَنو زََبررررره َت َمََ َمَهوَبح ررررر م َموَاَ َر   ََبررررر  

َََ
ََََب حقيررررررررررر َم ِم ََ نياَررررررررررر مَتَرررررررررررر َم ررررررررررر  ُ َِ ََبتَر

ررررَ  َمََ   ََ يَ َررررق َ ََعهَرررراَفمَ نَررررَ َ ََبتَر مرررر  م

َََ
َمرررَ  يتتو َ ْح ِ حََررو ررراَ حه َنَرف سح َم ََبَنَةررح 

َ رررررَ َََ َِ َمَح رررررر رررررَاَ َ ََبتمج     يرح يرررررر حَتمس 
(ٔ)

َ

َََ
كةك ه  ة ا المقطا مف  ارك ييابًٌر دف ديقد و ب سين ت رل  مَّ  ةػر هػ  
ب سد هىرَّ يد  مؾ  ة  ديقد  الاظمن ه  مقربؿ ط رام تكمد دميد؛ هيداها دف ب سد 
يةر دممرمي الب ا: )ال ككيف الاكس (  كة  حيمن ب سين ي  ػ   بحيمن دهردين يسمًٌ

لمكاكد دبدك  ك ككف ارلبنر رد  ال اػؿ هيةر ال رد تسمكبنر يابر دف دكا الداها ا
مبرلغنػػر هيةػػر  هػػرل ككيف الاكسػػ  يامػػؿ دمػػا تمػػا الػػداها الم يػػر لمقمػػؽ كال ػػاكر 
برل ب   كب لؾ يس ريح صرحبد مؤت نر مف القمؽ كال ك ر المر بط بػد  كمػف تم مػن 
ال ككيف الاكس : ال ةك كال كبُّر البر ج دف ال اكر برلبقص  ككرل م ي ػرؼ كال 

  (ِ)د تف يطَّما البرا دمی  كهد  هيظةر ال اردن كيغرل  هيةريري
لقػػػػد بيبيػػػػش األبيػػػػرش دمػػػػا  مةيػػػػد حاػػػػرا ّّ برلمبرتػػػػ    ػػػػـ  كػػػػر   يػػػػؼه 
طبػػػر ه هيةػػػر بحيمػػػنو حارايَّػػػنو  ث يريَّػػػنو  لمبقصػػػن ال ػػػرار   ػػػـ دػػػكد ه طلػػػا المبرتػػػ  كام

 دسرةر  طماي تك  يبسيبر مر كرف مبد مف مىاىرًَّ  ال رار 
يباػػػػد دػػػػف البػػػػرؿ تف مرلػػػػؾ بػػػػف دػػػػكؼ ت ػػػػ  بي ػػػػد: "كك يبػػػػنو لبٍَّسػػػػ يةر كال 

مىمٌ :  بك يبنو   "  مف تكؿ ال رَّار السُّ
رررررررررررررررررارمَهوَ حَكاحقحَررررررررررررررررر َا احقحَررررررررررررررررر اَ َحيس  َبَُ

َروَ َر حتََ َ ح َم ر َنَرَفد   َ َإذ َ   َاَحَسر ْي  َ

َََ
                                                           

  ْٕٓ-ْْٕ/ِ( السير  الببكين ُ)
 ّٔ( ابظر: ال حميػؿ الب سػػ  كاخ ارةػرش ال ركيديػن المقرربػن الايرديػن  ل يصػؿ دبػرا صِ)

 ـ( ُٔٗٗ/ُ)دار ال کر الارب   بيركش  ط
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كال ػػرَّار  ػػردره م ضػػـر  ال بػػدرم م ػػا تػػرؿ ةػػ ك األبيػػرش  كال هػػ  تم 
دى  ه  ة ا البر  مبرسبن   تيمٍش  كلكبةر مف ت ةر األبيرش الػميٍب ى

 

ػر )سػبن  بػيف تيضن ػمىمىني  ٖكه  يػكـ حي ػمَّن كةػك  ٍبػفي  ةػػ( هىػػرَّ سى ٍيػد بػف الصًٌ ديرى
ػػػػد كتبػػػػرك  ػػػػر كرامك تكمى ػػػػمَّن يسػػػػكؽ برمرت ػػػػد ح ػػػػا تداػػػػ  القػػػػكـ   رركن ديريػػػػد بػػػػف الصًٌ
 ال ردر  ال م تي ؿ ه   مؾ الماركن  هقرؿ يا  ر دمَّر كرف مبد:

َمَةرررررو َ َا َ َِ ررررر ََ قر  َح ن ررررر ََررررروَُم َ ََنسيرررررق اح ح

َِ َحََ َ َعل ر َ َرَ  َدَنَرر ر ح َح َِف ر ََع َبَ َ   
(ٔ)

َ

َََ
َ مَحيرررررررررررَز رررررررررر  م ُم َِ ََب   ََنَرر امرررررررررر ح َ ََأا 

َََ راح َ رَ َََج  ََح ََته َف ح َم َن َكررَحَبَََجق  َ ع 

َََ
رررررررر َا َذحتَ حمي َمَهرررررررر   ا رررررررر  َ ُم َ ِي َإذ َفَررررررررر

رررررررررر حََبَتهحقهحرررررررررر حَيََ  َرر  حرررررررررررَحََ َأمَ ح َعررررررررررء 
(ٕ)

َ

َََ
  ـؤ مر صبا  كة  حيمن ال بسين  -تك ليبسا ةك-طبد يمفُّ دميةر لييبسيىةر 

ػػمطن( كمػر مػػرَّ مابػػر؛ ط  هىػرَّ ةػػؤالم مػػف  ن السُّ كهػ  ال ػػار  طػػر ي طتبػرعو بػػػ)حياَّ
ف كالمبظػػر دػػف تدػػ ًٌ البػػرا طلػػيةـ: األٌـً كال ميػػؿ؛ هكيػػؼ ال تهػػرُّ تبػػر دػػف تصػػحر  ال ػػث

"  هػ  مقربػؿ هػرارك دػف "تبيػد" دمػدنا  كثبػد يػدها دػف  تكم  كتب !! كتػد اػرم بم ػظ "األـٌ
 ب سد مغبَّنى  مؾ ال ُّةمن  هرلم ظن لـ  ثًش دىبى نر ه   ارك 

 

ةػػػ(  ككربػػش  سػػما اػػ ك  األمػػرام؛ ألبػػد تي ػػؿ هيػػد  ٖكتاػػش اػػ ك  مؤ ػػن )سػػبن 
تمػػرام الاػػي  ال ًل ػػن رضػػ  الػػد دػػبةـ:  يػػد بػػف حرر ػػن  كاا ػػر بػػف تبػػ  طرلػػ   كدبػػد 
هللا بف ركاحن؛  ـ ت ػ  الرايػن سػيؼ هللا  رلػد بػف الكليػد هرسػ بق  الاػي   كراػا بػد طلػا 

ػبيرف  رةـ رسػكؿي هللا المديبن  هممر دبػكا مػف حػكؿ المديبػن  مقَّػ كالمسػممكف  كلقػيةـ الصًٌ
ػػ يكا الصػػبيرف هػػرحممكةـ  ي ػػ دُّكف  كرسػػكؿ هللا  ميقبػػؿه مػػا القػػـك دمػػا دابَّػػن  هقػػرؿ: " ي

                                                           

: ك ا هػ  األصػؿ برلظػرم الماامػن  كهػ  مااػـ يػرتكش: األطػر : برلطػرم ( باؼ األظر ُ)
بػػيف  كتػػد اس  ػػةد هػػ  ماامػػد بةػػ ك األبيػػرش )ابظػػر: مااػػـ  المةممػػن   مكضػػا تػػر  حي

   دار ال كر  بيركش( ُِٔ/ُالبمداف  ليرتكش بف دبد هللا الحمكم 
  ْٕٓ-ْٔٓ/ِ( السير  الببكين ِ)
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كتدطػػكب  ابػػف اا ػػر"  هػػثي   بابػػد هللا هث ػػ ك هحممػػد بػػيف يديػػد  كااػػؿ البػػرا يح يػػكف 
: ! هيقػػػكؿ رسػػػكؿ هللا دمػػػا الاػػػي  ال ػػػرا   كيقكلػػػكف: يػػػر هيػػػرَّار هػػػرر ـ هػػػ  سػػػبيؿ هللا

كا برل يرَّار  كلكبَّةـ الكيرَّار طف  رم هللا  ارلا"   (ُ)"ليسي
لقػد ضػػرتش البسػػيطن دمػػا تصػػحر  مؤ ػن  كتظممػػش الػػدبير هػػ  تديػػبةـ؛ لػػػم م 
؛ ه   )السير  الببكين( دف باض ٍؿ الحرر  بػف ة ػرـ  دػف تـ سػممن  حد   لؾ اليـك

  ترؿ: ترلش تـ سممن المػرت  سػممن بػف ة ػرـ بػف الاػرص بػف المغيػر : مػر  ك  البب  
كمػػا المسػػمميف! ترلػػش: كهللا مػػر  لػػ  ال ترل سػػممن يحضػػر الصػػًل ى مػػا رسػػكؿ هللا 

يسػػ طيا تف يى ػػر   كممػػر  ػػر  صػػرحى بػػد البػػرا: يػػر هيػػرَّار  هػػرر ـ هػػ  سػػبيؿ هللا! ح ػػا 
  (ِ)تاد ه  بي د همر ي ر 

ٌحر اليامػػرم  كتػػد تػػرؿ  ػػارنا  كػػرف مػػف ضػػمف تصػػحر  مؤ ػػن تػػياي بػػف الػػػميسى
يداها هيد دمر كرف مف تمػر البػرا يكم ػ   كيسػ  دـ األسػرلي  الم  م ػن هػ  المداهاػن  
هةػػك يبػػدؤك ببدايػػن ب سػػيَّنو يسػػ درُّ بةػػر درط ػػن ال ػػ قن مػػف ب ػػكا سػػرمايد  تك مػػف ب ػػكا 

ن يببغػػػ  ط ػػػارليةر  بػػػد لكػػػ    كتَّػػػد الػػػػحياَّ بابرصػػػر  -تحيربنػػػر-م َّةميػػػد كالم ػػػبًٌايف بػػػد؛ كام
  هةػػك ييقسػػـ تكالن دمػػا طػػكؿ  ثبيػػ  ب سػػد طيَّػػرك تبػػد لػػـ ييقػػًدـ  كتبػػد (ّ) ػػاريَّن تك درط يَّػػن

ػ   همػـ يقػدر دمػا تف يسػ اير بثحػدو  تك تف يمبػا  تسقط ه  يدك ه   لػؾ الم ػةد؛ هاىاى
 تحدنا:

َ ررررراَتَرهمررررر َم ح َفرررررَ َنَرف سح َفَرررررَ َ أحََمَتَرنر 

َق ررر مََُو حَرررر زَُرمح ررر َمََ ُحفحاََب    ََررر   ََعهَررراَ

َََ

                                                           

  ّّٖ/ِ( السير  الببكين  البف ة رـ ُ)
  ّْٖ-ّّٖ/ِ( السير  الببكين  البف ة رـ ِ)
)ضمف دػدد مامػن دػرلـ  ُٖ( ابظر مقرلن: مد ؿ طلا الحار   لمدك كر محمد الكل  صّ)

ػػػػص لمًحاػػػػر   مامػػػػد ـ  المامػػػػا الػػػػكطب  َُُِ  تك ػػػػكبر كديسػػػػمبر َْال كػػػػر الم صَّ
اػػػر : مقرلػػػػن لم قرهػػػن كال بػػػكف كاادا   الككيػػػش(؛ كابظػػػر هػػػ  تةميػػػن الارط ػػػن هػػػ  االح 

)ضػػمف دػػدد دػػرلـ  ِّٗالػدك كر حػػر ـ دبيػػد: مب لػػن الاكاطػػؼ هػػ  بظريػػرش الحاػػر  ص
ػػػػص لمحاػػػػر   مامػػػػد ـ  المامػػػػا الػػػػكطب  َُُِ  تك ػػػػكبر كديسػػػػمبر َْال كػػػػر الم صَّ
 لم قرهن كال بكف كاادا   الككيش( 
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رررررَاتح ت َفَرَنوفحررررر ت  َمس  َررررروََمَ َ ح َم ررررر ََبَُرف 

رروَ َ مرر يَ َرر مَ   َ ا رر َمََ ََُ ََررء  ََونحرترروَ ََبَمَ

َََ
ػػمطن(  ط  يحػػ جُّ   ػػـ ال يمبػػ  باػػد  لػػؾ تف ياػػكد طلػػا دقمػػد هيحػػ جُّ بػػػ)حيان السُّ
بر ًٌبرع تر ػدك  رلػد بػف الكليػد  كيصػ د بثبػد القر ػد الاظػيـ الػ م ال بظيػر لػد هػ  ماررهػد 
ػر دمػ َّ طرد يػد   ًرك ب ؤكف الحر   كةك ال م تمربر  برل قةقر  هكػرف ل امن الاسكرين كبىصى

ػػنه سػػةمن  م ردةػػر طلقػػرم ال ًَّباػػن تتي ػػرلؼ تر ػػدم يػػر تػػ اَّ ! طفَّ هػػ  ةػػ ا دػػ امن لػػ   كةػػ ك حي ـك
ػا لػـ يي ررتػد ح ػا  دما ايرك  كال ممُّص مف ال طي ن  دما تببر بس  ار ه  الراػؿ تسن

 كةك ييحراج دف ب سد  ط  يقكؿ:
َو حرررر َح رررراَ ح َنَرف سح َم َ َبررررق  ََعهَرررراََأن رررر ح

َ َرررق َ َ َررر مَََ َ   َ ررر   ح َ ررر َمَأَمََتو حررر زَ ح ََح

َََ
ػػػ اَّ ػػػمطن( نطفَّ )حي ػػػنه م ػػػةكر ه م داكلػػػنه هػػػ  م ػػػؿ ةػػػ ا المكتػػػؼ  كةػػػ   (ُ)السُّ اَّ حي

نن دمػا صػحن تطركحػنو  " س  دـ تدمرؿ   ص تك مامكدن ت  رص تك تحكرمةـ حياَّ
مػر    كتػد ييامػد هػػ  الحاػر  برلسػمطن طلػا  كػػر ت ػ رص مايَّبػيف بثسػمر ةـ  دمػػا تف 

اػػرؿ الػػ م  كػػكف سػػمطن ةػػؤالم اميانػػر ما رهنػػر بةػػر مػػف تبػػؿ امةػػكر السػػرمايف  هػػ  الم
  كةػ ا مػػر صػباد تػيا بػػف المسػٌحر ةبػر  ط  احػػ جَّ دمػا صػكا   راااػػد (ِ) يكػرش هيػد"

كابسػػػحربد مػػػف الماركػػػن بصػػػبيا  رلػػػد بػػػف الكليػػػد القر ػػػد الةمػػػرـ صػػػرح  اال  صػػػرص 
 الاسكرٌم ال م تمر ب لؾ 

" تم هػ   ر طلا ال برم دمػا  رلػدو بثبػد "لػيا لػد م ػؿي كال ردر تد دمد ةبر تيضن
مطنالحر   كة  ا دمؿه حارا ّّ م داكؿه ه  ططرر حياج السُّ

(ّ)  
ػػػػد مػػػػر ن ت ػػػػرل  ػػػػد ب سي هةػػػػك هػػػػ  حػػػػرؿ مػػػػف - ػػػػـ طفَّ ال ػػػػردر ياػػػػكد ه مكمي

كيػػؼ ي ػػرؾ اا ػػرنا صػػريانر  -ال اػػر   بػػيف مًلمػػن ب سػػد طيَّػػرك  كاد ػػ ارك ةػػك دبةػػر
يارب  المكش  كلكبػد ياػكد هيقػكؿ:  مػؾ سػردنه ال يب ػا هيةػر اختػداـ  كةػ  حاػنه 

ـي ةك الرتم الصر  :م ة  كر  م داكلن: تبد حيف ال يب ا اختداـ  هرخحار

                                                           

  ُٔ( ابظر: الحار  ه  ال كاصؿ   ثليؼ هيمي  بركطكف صُ)
  ّٓ-ِٓلمدك كر دبد هللا صكلن ص( ه  بظرين الًحار : ِ)
( يرل البقرد تبد "ك يرنا مر ييامػد طلػا ال بػرم دمػا ةػ ك السػمطن تبػؿ اسػ  دامةر" )هػ  بظريػن ّ)

 ( ّٓ-ِٓالًحار   لمدك كر دبد هللا صكلن ص
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َِا ََج رر حََ ر َفرر ررء  ََح َإَ  َ  ررنر ف  م  َ ََبَ وَ رر

َفررررر مَ  ن و حرررررَ َ  نيح ررررر َمََ تَرررررَ َإذ ََمَ َرنر  َْحمي 

َََ
كةػػػـ مػػػف ةػػػـ هضػػػًلن -بػػػؿ تػػػد سػػػرددةـ دمػػػا ةػػػ ا ال حيُّػػػ ي المةػػػراركف 

سًلمنر  كبيف الادكًٌ ح ا ابسحبكا: هحرا كا بيبةـ -ك قدُّمنر كام
َمررررررو ُحَهق هح ررررررَ تَرق هح  َ نَرررررروََ ت  ََبَضرررررر  َإ َقر 

ِحُم َ ََبَمَعمررر   َمََ ررر َمج  َِدزََمَ َمَهرررو ح
(ٔ)

َ

َََ
؛ ط  كيػػؼ  مكمكببػػػر  كتػػد  حيَّػػ  ببػػػر  رلػػد  كةػػػك  كةػػ ا اح اػػر ه بصػػػًلح القػػـك

يمربنر؛ لـ  بي طه حيب    تحسبيبر حربنر  كتد حرا  دبر المةراركف  كةـ تتكابر ديبنر كام
طفَّ ال ػػردر ةبػػر يحػػراج دػػف الاػػي  كمًٌػػد بمػػف هػػيةـ ةػػؤالم الصػػرلحكف  كتػػد 
اَّ ػد  ًل ػن    ة  ترسطك طلػا تفَّ الاكامػؿ ال ػ   ػددك طلػا باػ  ال قػن هػ  ال طيػ  بحي
"ط  طف ةبػػرؾ  ًل ػػن تسػػبر   مػػف ايػػر البػػراةيف   ػػدهابر طلػػا ال قػػن  ةػػ ك ةػػ : السػػدادي  

   ككمُّةر م حقًٌؽه ه  ةؤالم القـك (ِ)كال ضيمني  كالًبٌر"
  كدػػرؼ صػػدتىةـ  هرد ػػ ر (ّ)ةػػؤالم القػػـك مػػف الاػػي  لقػػد رًحػػـ رسػػكؿي هللا 

تامظكا لةػـ  ككصػمكةـ بػػ)ال يرَّار(  هقػرؿ: "ليسػكا الف لةـ حيف لةـ حيف تًلةـ البراي  ك 
بػػػرل يرَّار  كلكػػػبَّةـ الكيػػػرَّاري طف  ػػػرم هللا"
يصػػػباي صػػػبيا القر ػػػد ؛ ط    بػػػثب  ةػػػك كتمػػػ  (ْ)

بد ال يف التىٍكا مف األةكاؿ مر تد التىٍكا   الاظيـ ما م ؿ ةؤالم الاي
 

                                                           

  تػرؿ ابػػف طسػحرؽ هػ  المكضػػا ب سػد: "هبػيَّف تػياه مػػر ا  مػؼ هيػد البػػرا ّّٖ/ِ( السػير  الببكيػن ُ)
  ارك  تف القـك حرا كا ككرةكا المكش  كحقَّؽ ابحير   رلد بمف ماد" مف  لؾ ه  

( ابظػػػر: مقرلػػػن: مػػػد ؿ طلػػػا الحاػػػر : تهًلطػػػكف كترسػػػطك ك ػػػريـ بيرلمػػػرف  لمػػػدك كر محمػػػد الػػػكل  ِ)
ػػػػص لمًحاػػػػر   مامػػػػد ِٖص   تك ػػػػكبر كديسػػػػمبر َْ)ضػػػػمف دػػػػدد مامػػػػن دػػػػرلـ ال كػػػػر الم صَّ

 اادا   الككيش( ـ  الماما الكطب  لم قرهن كال بكف ك َُُِ
( ي ة  ابف ك يرو باػد اماػد األتػكاؿ طلػا تف المبةػ ميف ال ػررًٌيف ه ػنه مػف الاػي  هػ  اليػـك األكؿ  ّ)

كتفَّ  رلػػػدنا بػػػرش بةػػػـ كتػػػد ااػػػؿ ميمبػػػن اي ػػػد ميسػػػر   كميسػػػر د ميمبػػػن  كمقدم ػػػد سػػػرتن كسػػػره د 
هللا  رلدنا كالمسمميف  كلػ ا مقدمن  هممر تصبحكا ظفَّ األددام تبةـ تد ارمةـ مدده ه رهكا  كبصر 

: " ػػـ ت ػػ  الرايػػن سػػيؼه مػػف سػػيكؼ هللا ه ػػ ح هللا دمػػا يديػػد"؛ هػػرلمبة مكف دبػػدك تػػرؿ الرسػػكؿ 
ليسكا اميا الاي  )ابظر: البداين كالبةرين  البف ك ير  تب  ال دام طسػمرديؿ بػف ك يػر الدم ػق  

 ةػ( َُْٖ/ُ   حقيؽ دم   يرم  دار طحيرم ال را  الارب   بيركش  طِٖٔ/ْ
  ّّٖ/ِ( ابظر: السير  الببكين ْ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َٓٔ﴾  
  

ػػ ار هػػ  الاةػػد الببػػكم  رصػػد ةػػ ا البحػػ  ظػػرةر ن مةمػػن مػػف ظػػكاةر ال ًٌ
ػػػػاى ىةر كمػػػػر تحد  ػػػػد مػػػػف اػػػػداؿو حاػػػػراٌ  يصػػػػبك طلػػػػا اختبػػػػرع بػػػػرلطرؽ  كت بػػػػش سى

األدبػ  هػ  صػدر اخسػًلـ   لػؾ الاصػر  الم  م ن  كة ا تمػره ممػر يبمػ  البحػ 
 المٌ ةـ دا منر بضاؼ  ارك كتٌم د  هة ا ديكافه كرمؿ ه  مكضكع هريدو م  مؼ 

حػػ  دمػػا طحػػدل د ػػر  كاتاػػنن مػػف كتػػر ا ال ػػرار هػػ  الاةػػد بلقػػد كتػػؼ ال
  كلٌػػدش ةػػ ك الكتاػػرش  ػػارنا ك يػػرنا مػػف د ػػر سػػبيف هحسػػ الببػػكم  تم هػػ  بحػػك 

 ػػار ال ػػرار  طف البحػػ  هػػ   ػػار  مػػؾ الحقبػػن يسػػ مـ   غييػػرنا لمم ػػرةيـ السػػربقن 
حػػػػ  الاممػػػػ   كيسػػػػ مـ   كسػػػػانن بالمسػػػػيطر  تكالن  كبح نػػػػر دمػػػػر  ق ضػػػػيد حقيقػػػػني ال

لممصردر  هرلمصردر األدبيػن لػـ  اػد ةػ  ك ػ ى األد  كحػدةر  بػؿ ياػ  البظػر 
حػػ  هػػ  بف األ ػػرل كرل ػػرريخ كاألبسػػر  كالسػػير   كةػػ ك طبياػػن الهػػ  ك ػػ  ال بػػك 

 تد  الحضرر  الاربين اخسًلمين 
ك ػر  ال ػارام الم ػرركيف هيةػر بػيف  ظػرةر  ال ػراريدؿ دما تيمن طف ممر 

مةراـ م ًٌةـ  كمداهاو دف ب سد  كك ر  ال ر ضػيف هػ  تمرةػر مػف ايػر ال ػارام  
حسػػػرف بػػػف  :كةػػػؤالم ال ػػػارام ةػػػـ ل ػػػار اطب ػػػر  ممػػػف يسػػػ ح ُّكف ال ػػػارام دمػػػا 

 ربػػش  كالحػػرر  بػػف ة ػػرـ  تبػػك سػػ يرف بػػف حػػر   كةيبىٍيػػر  بػػف كىٍةػػ و  كابػػف ليقىػػيـو 
ػمم   كمرلػؾ  ػرا بػف تىػٍياو  دبػرا بػف مػردااو السُّ د  كًحمى الاىٍبسٌ   ك ىميـ بف تىسى

ٌحر  مَّن  كتيا بف الػميسى مىمن بف ديريد بف الصًٌ  بف دىٍكؼو  سى
تف باػػض ةػػؤالم ال ػػارام يح ػػر  طلػػا  بقيػػ  كبحػػ  دبػػد  كةػػ ا كالقيمػػن 

 ممر يددك طليد البح   كلاؿ هللا يكٌهؽ طلا  لؾ بحكلد كتك د 
ػػبيًلن م  م ػػنن هػػ  طيػػراد كتػػد سػػمؾ ةػػؤالم ال ػػارام الػػ ةـ كالػػدهردرش  كتػػد  سي

  كا  ػػػ كا سػػػبًلن كالارط يػػػن الم  م ػػػن الحاػػػج الاقميػػػن اسػػػ  دمش ةػػػ ك الػػػدهردرش
  م  م ن لم ث ير هػ  الم ػرطبيف ب سػيِّر كمبطقيِّػر  تك مغرلطيِّػر هػ  باػض األحيػرف

بمر بٌيبرك ه  اضكف البح   كبمر ال يحسف  كرك ةبر ل ًل    مط المصػطمحرش 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َٕٓ﴾  
  

كالم ػػرةيـ؛ لكاػػكد ك يػػرو مػػف ةػػ ك الحاػػج هػػ  الامػػكـ البظريػػن الم  م ػػن بثسػػمرم 
 م  م ن 

 حقر ؽ ة ا البح : مف دما  صكر باضو  يكت بر كة ا ادكؿه 
ِ رَ روسَ  ف َ  جوعَِ مل  ف َ  جوعَِ ملهو ح َ  سين َُب

 - حسان بن ثابت ه ٕ فرار ادلشركي يوم بدر ٔ
 احلارث بن هشام حسان بن ثابت ه ٕ فرة احلارث بن هشام يوم بدر ٕ
 هشاماحلارث بن  أبو سفيان بن حرب ه ٕ فرة احلارث بن هشام يوم بدر =
 ُهبَ رْية بن َوْهبٍ  - ه ٘ ِفرَار ال مشركي يوم اخلَْندق ٖ
 - حسان بن ثابت ه ٘ فَ رَُة ِعْكرمة بن أب جهٍل يوم اخلَْندق ٗ
 - ابن لَُقيٍم الَعْبسيّ  ه ٚ ِفراُر يهود َخْيرب ٘
 ََتيم بن َأَسد - ه ٛ فَ رَُة ََتيم بن َأَسد قُبْيل الفتح ٙ
 ِِحَاس بن قَ ْيسٍ  - ه ٛ قَ ْيٍس وال ُقرشيي يوم الفتحِفرار ِِحَاس بن  ٚ
 - عباس بن مرداسٍ  ه ٛ فَ رَُة قارب بن اْلسود وقوِمه يوم ُحني ٛ
 مالك بن َعْوفٍ  - ه ٛ فَ رَة مالك بن َعْوٍف يف حني ٜ

 َسَلمة بن ُدريد - ه ٛ َلمة بن ُدريد بامرأته يوم ُحنيفَ رَُة سَ  ٓٔ
 قيس بن ال ُمَسّحر - ه ٛ يوَم ُمْؤتَةالتَ َقْهُقر  ٔٔ

 

طفَّ  ػػار ال ػػرار هػػ  الاصػػر الببػػكم تػػد هػػ ح لبػػر تبكابنػػر ت ػػرل بطَّمػػا بةػػر 
 بصػػكصدمػا الاقميػن الاربيػػن ال ػ  لػػـ   مػرَّا بػرلمبطؽ اليكبػػرب  بمػر  مَّ ػػد مػف 

المبطػػػؽ كالس سػػػػطن  بػػػػؿ اريػػػػن مػػػػر ةبرلػػػؾ ةػػػػك  مػػػػؾ السػػػػميقن الاربيػػػػن الحر تػػػػن  
كالاقميَّن ال طريَّن الحردَّ  ال    اكا لبػر صػكر ن ال بػثا بةػر دػف ال كػكيف ال كػرٌم 

 كالب سٌ  لطر  نو صرلحنو مف  ارام  لؾ الاصر 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َٖٓ﴾  
  

 
ح الػػديف الةػػردم )مك بػػن األد  هػػ  دصػػر الببػػك  كالرا ػػديف  لمػػدك كر صػػًل  ُ

 ـ( ُٕٖٗ/ّال ربا   القرةر   ط
االسػػ يار  هػػ  مارهػػن األصػػحر   البػػف دبػػد البػػر  تبػػ  دمػػر يكسػػؼ بػػف   ِ

دبػػػػد هللا بػػػػف محمػػػػد البمػػػػرم القرطبػػػػ  ) حقيػػػػؽ دمػػػػ  محمػػػػد الباػػػػركم  دار 
 ـ( ُِٗٗ/ُالايؿ  بيركش  ط

محمػد  تسد الغربن  البف األ ير  تب  الحسػف دػ  الػديف دمػ  بػف تبػ  الكػـر  ّ
 ةػ( َُْٗالا رم  د  الديف ابف األ ير )دار ال كر  بيركش 

األمػػرل   ألبػػ  دمػػ ٌو القػػرل   طسػػمرديؿ بػػف ديػػ كف بػػف ةػػرركف )دار الك ػػ    ْ
 ـ( ُِٔٗ/ِالمصرين  ط

البداين كالبةرين  البف ك ير  تب  ال دام طسمرديؿ بف ك ير الدم ق  ) حقيؽ   ٓ
 ةػ( َُْٖ/ُش  طدم   يرم  دار طحيرم ال را  الارب   بيرك 

البرصػػػرف كالاراػػػرف كالاميػػػرف كالحػػػكالف  لماػػػرحظ  تبػػػ  د مػػػرف دمػػػرك بػػػف   ٔ
 ةػ( َُُْ/ُبحر ) حقيؽ دبد السًلـ ةرركف  دار الايؿ  بيركش  ط

)دار ااممػػ   ػػرريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ  ألبػػ  اا ػػر محمػػد بػػف اريػػر بػػف ي يػػد   ٕ
 ةػ( ُّٕٖ/ِال را   بيركش  ط

ميػػػػ  برك ػػػػكف كايػػػػؿ اك ييػػػػد ) رامػػػػن  ػػػػرريخ بظريػػػػرش الحاػػػػر    ػػػػثليؼ هي  ٖ
الػدك كر محمػد صػرلح بػػرح  الغرمػدم  مركػ  الب ػػر الاممػ   ارماػن الممػػؾ 

 ةػ( ُِّْ/ُدبد الا ي   اد   ط
ال حميػػػؿ الب سػػػػ  كاخ ارةػػػرش ال ركيديػػػن المقرربػػػن الايرديػػػن  ل يصػػػؿ دبػػػرا   ٗ

 ـ( ُٔٗٗ/ُ)دار ال کر الارب   بيركش  ط
  لمطبػػػرم  ألبػػػ  اا ػػػر محمػػػد بػػػف اػػػرما البيػػػرف دػػػف  ثكيػػػؿ ٍم القػػػٍرف  َُ

) حقيػػؽ الػػدك كر دبػػد هللا بػػف دبػػد المحسػػف ال ركػػ   ااممػػ  اريػػر بػػف ي يػػد 
 ةػ(  ُِِْ/ُدار ةار لمطبردن كالب ر كال ك يا كاخدًلف  الاي    ط
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َٓٗ﴾  
  

الحاػػػر  هػػػ  ال كاصػػػؿ   ػػػثليؼ هيميػػػ  بركطػػػكف ) رامػػػن محمػػػد م ػػػبرؿ   ُُ
 رامػػػػػػػػػن  القػػػػػػػػػرةر   كدبدالكاحػػػػػػػػػد ال ةػػػػػػػػػرم  الاممػػػػػػػػػ   المركػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكم  لم

 ـ( َُِّ/ُط
الحاػػػر  هػػػ  ال ػػػار الاربػػػ : ببي ػػػد كتسػػػرليبد  لمػػػدك كر  سػػػرمين الدريػػػدم   ُِ

 ـ( َُُِ)درلـ الك ر  الحدي   طربد 
بػػر  لسػػرف الاػػر   لابػػد القػػردر بػػف دمػػر البغػػدادم لي   ُّ   ابػػن األد  كليػػ  ُّ

) حقيػػػػػؽ ك ػػػػػرح دبػػػػػد السػػػػػًلـ محمػػػػػد ةػػػػػرركف  مك بػػػػػن ال ػػػػػربا   القػػػػػرةر   
 ـ( ُٕٗٗ/ُْط
ال طربن  برل رامػن الاربيػن القديمػن  ألرسػطكطرليا )حققػد كدمَّػؽ دميػد   ُْ

 ـ( ُٕٗٗدبد الرحمف بدكم  دار القمـ  بيركش 
داللن ال رار هػ   ػار الةػ لييف هػ  الاصػر الاػرةم   ألحمػد تبػك  طػن   ُٓ

)مامػػػن األ ػػػر  ارماػػػن مقرصػػػدم مربػػػرح  كرتمػػػن  الا ا ػػػر  الاػػػدد ال ػػػرما 
 ـ( ََِٔ

ألبػػ  ةػػًلؿ الاسػػكرم  الحسػػف بػػف دبػػد هللا بػػف سػػةؿ  ديػػكاف الماػػرب    ُٔ
 )دار الايؿ  بيركش  د ش( 

ركا  محمد بف طسحرؽ بف يسرر ه  المغػر م كالسػير كسػر ر المركيػرش    ُٕ
 ةػ( ُُْْ/ُلمطرع الطرابي   )دار ال كر المارصر  بيركش  ط

الػػػركض األبػػػؼ هػػػ   ػػػرح السػػػير  الببكيػػػن  لمسػػػةيم   تبػػػ  القرسػػػـ دبػػػد   ُٖ
بػػػد هللا بػػػف تحمػػػد ) حقيػػػؽ دبػػػد الػػػرحمف الككيػػػؿ  دار طحيػػػرم الػػػرحمف بػػػف د

 ةػ( ُُِْ/ُال را  الارب   بيركش  ط
سمط الباـك الاكال  ه  تببػرم األكا ػؿ كال ػكال   لماصػرم   دبػد الممػؾ   ُٗ

بػػف حسػػيف بػػف دبػػد الممػػؾ المكػػ  ) حقيػػؽ دػػردؿ تحمػػد دبػػد المكاػػكد كدمػػ  
 ةػ( ُُْٗ/ُمحمد ماكض  دار الك   الاممين  بيركش  ط
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َُٓ﴾  
  

السير  الببكيػن  البػف ة ػرـ  تبػ  محمػد دبػد الممػؾ بػف ة ػرـ بػف تيػك    َِ
بػػػراةيـ األبيػػػررم كدبػػػد الح ػػػيظ  ػػػمب    الًحميػػػرم ) حقيػػػؽ مصػػػط ا السػػػقر كام

 ـ(  ُٓٓٗ/ِمك بن مصط ا البرب  الحمب   القرةر   ط
 ػػرح ديػػكاف الحمرسػػن  لم بريػػ م  تبػػ   كريػػر يحيػػا بػػف دمػػ  بػػف محمػػد   ُِ

 )دار القمـ  بيركش  دش(  ال يبربٌ  ال بري م
ال ار الارب  ه  القرف األكؿ الةارم  لمدك كر محمد مصػط ا ةػدار    ِِ

 ـ( ُٖٖٗ)دار الامـك الاربين  بيركش 
الصػػػػبرد يف  ألبػػػػ  ةػػػػًلؿ الاسػػػػكرم  الحسػػػػف بػػػػف دبػػػػد هللا بػػػػف سػػػػةؿ   ِّ

) حقيؽ دم  محمد الباركم كمحمد تبك ال ضؿ طبػراةيـ  المك بػن الاصػرين  
  ةػ(ُُْٗبيركش  

يىر  البف سيد البرا  محمد بف محمد بف   ِْ ديكف األ ر ه  المغر م كالسًٌ
محمػػػػػد بػػػػػف تحمػػػػػد ) اميػػػػػؽ: طبػػػػػراةيـ محمػػػػػد رمضػػػػػرف  دار القمػػػػػـ  بيػػػػػركش  

 ةػ( ُُْْ/ُط
ال رار ه  ال ار الاػرةم : المكاتػؼ كا ػ ًلؼ كاةػرش البظػر  لم ػ رؽ   ِٓ

ـ  َُُِطرلػػػ  مػػػباـ )مامػػػن كميػػػن ال ربيػػػن  ارماػػػن كاسػػػط  الاػػػدد الار ػػػر 
 ( َٕص

هػػػػػ  بظريػػػػػن الًحاػػػػػر : دراسػػػػػرش ك طبيقػػػػػرش  لمػػػػػدك كر دبػػػػػد هللا صػػػػػكلن   ِٔ
 ـ( َُُِ/ُ)مسكميرب  لمب ر كال ك يا   كبا  ط

هػػ  المغػػن كاألد   لممبػػرد  تبػػ  الابػرا محمػػد بػػف ي يػػد ) حقيػػؽ  الكرمػؿ  ِٕ
 ةػ( ُُْٕ/ّمحمد تبك ال ضؿ طبراةيـ  دار ال كر الارب   القرةر   ط

مبظػػػكر  امػػػرؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف دمػػػ  لسػػػرف الاػػػر   البػػػف   ِٖ
 اخهريق  ) حقيؽ دبد هللا دم  الكبير ك ميميد  دار الماررؼ  القرةر ( 

مركيػػػػرش اػػػػ ك  حبػػػػيف كحصػػػػرر الطػػػػر ؼ  خبػػػػراةيـ بػػػػف طبػػػػراةيـ تريبػػػػ    ِٗ
 ةػ( ُُِْ/ُ)مب كراش الارمان اخسًلمين  المديبن الببكين  ط



)
ّ

 اإلقناعي
ِ

واق واخلطاب
ِّ

 النَّبوي )دراسٌة يف الس

ِ

رار يف الَعْهد

ِ

 الف
ُ
ْعر

ِ

 ش

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُٓ﴾  
  

مػػػكم )دار ال كػػػر  بيػػػركش  د  مااػػػـ البمػػػداف  ليػػػرتكش بػػػف دبػػػد هللا الح  َّ
 ش( 

برب   تبػػ  دبيػػد هللا محمػػد بػػف دمػػراف ) صػػحيح   ُّ مااػػـ ال ػػارام  لمػػػمىٍر ي
 ةػ( َُِْ/ِك اميؽ ؼ  كربكك  مك بن القدس   بيركش  ط

المااػػػـ الكبيػػػر  لمطبرابػػػ   تبػػػ  القرسػػػـ سػػػميمرف بػػػف تحمػػػد بػػػف تيػػػك    ِّ
  ) حقيػػػػػػؽ حمػػػػػػدم بػػػػػػف دبػػػػػػد المايػػػػػػد السػػػػػػم    دار الصػػػػػػميا   الريػػػػػػرض

 ةػ( ُُْٓ/ُط
المغػػر م  لمكاتػػدم  محمػػد بػػف دمػػر بػػف كاتػػد ) حقيػػؽ مررسػػدف اػػكبا    ّّ

 ق( َُْٗ/ّدار األدمم   بيركش  ط
المغرلطػػػػػرش المبطقيػػػػػن: هصػػػػػكؿ هػػػػػ  المبطػػػػػؽ ايػػػػػر الصػػػػػكرم  لاػػػػػردؿ   ّْ

 ـ( ََِٕ/ُمصط ا )الماما األدما لم قرهن  القرةر   ط
ميرش  لمم ضؿ بف محمد بف ياما الضب  ) حقيؽ ك   ّٓ  رح: تحمػد الم ضَّ

 ( ٔمحمد  ركر كدبد السًلـ محمد ةرركف  دار الماررؼ  القرةر   ط/
مقرلػػػػن: مب لػػػػن الاكاطػػػػؼ هػػػػ  بظريػػػػرش الحاػػػػر   لمػػػػدك كر حػػػػر ـ دبيػػػػد   ّٔ

ػػص لمحاػػر   مامػػد   تك ػػكبر كديسػػمبر َْ)ضػػمف دػػدد دػػرلـ ال كػػر الم صَّ
 ـ  الماما الكطب  لم قرهن كال بكف كاادا   الككيش( َُُِ

طلػػػا الحاػػػر : تهًلطػػػكف كترسػػػطك ك ػػػريـ بيرلمػػػرف  لمػػػدك كر محمػػػد مقرلػػػن: مػػػد ؿ   ّٕ
ػػػص لمًحاػػػر   مامػػػد   تك ػػػكبر َْالػػػكل  )ضػػػمف دػػػدد مامػػػن دػػػرلـ ال كػػػر الم صَّ

 ـ  الماما الكطب  لم قرهن كال بكف كاادا   الككيش( َُُِكديسمبر 
 ـ( ََِٔالمبطؽ  لمحمد رضر المظ ر )دار ال اررؼ لممطبكدرش  بيركش   ّٖ
الػػػب ا كال حميػػػػؿ الب سػػػ   لابػػػػد المػػػباـ الح بػػػػ  )مك بػػػن مػػػػدبكل   مكسػػػكدن دمػػػػـ   ّٗ

 ـ( ُٖٕٗالقرةر  
40. Sigmund Freud, Case Histories II (PFL 9).  

41. The Ego and The Mechanisms of Defence, Anna Freud, 

Karnak books, Exeter, 1993. 
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