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 االفتتاحٗٛ

باضي اهلل املٕىل األجِن ضبخاٌْ لْ احلىُد يف األٔىل ٔاآلخسٚ، 

 ٌطتفتُذ بالرٙ ِٕ خري، زبٍا عمٗك تٕكمٍا ٔإلٗك أٌبٍا ٔإلٗك املصري.

ٔبعد، فعمٜ كجسٚ وا متٕج بْ الطاحٛ الجكافٗٛ وَ إصدازات دٔزٖٛ 

ّٛ تال  ّٛ عٍاٖتّا  ٕلٌ٘كاد جند جمم ّٕا، ٔصسّفا،  –لمػٛ العسبٗٛ خالص حن

،ّٛ ٍٛ، ٔبالغ َْ لػ ، يف بعدّٖا الرتاث٘ ٔاملعاصس -ٔأدّبا  ٔعسّٔضا، ٌٔكّدا، ٔفك

كجريٚ، ٔال اجملالت  فّ٘ ٔهلل احلىُد ،ٔال ٌعين اجملالت العمىٗٛ املتدصصٛ

وٕضٕعاتّا بالعسبٗٛ، ٔكرلك ال ٌػفن ٔجٕد  الجكافٗٛ اليت تتصن بعُض

ا الكجري وَ اجملالت األدبٗٛ اليت تعٍٜ باألدب عمٜ اختالف أجٍاضْ، إبداّع

ُِ ٖكُٕ لدٍٖا جممٛ ثكافٗٛ ٖكسؤِا املجكف العاً  ََ وكصٕدٌا أ ٌٔكّدا، لك

فٗىا خيُص   ٔاملتدصص عمٜ الطٕاء فٗجد كن وٍّىا وا ميتعْ ٖٔفٗدٓ

َ٘  .ٔحَدٓ المطاُ العسب

ٍّا  ٔقد خاوس الٍفَظ ْٛشو َُ ضٗل دائسٚ  زغب يف ضِد ِرٓ الجػسٚ، غري أ

َِ عٍاِء األداء، حتٜ تٕلد دافع آخُس يف أزٔقٛ ٔزغٛ  كاٌت ُتِكِعُداملتمكني  ع

الدزاضات الٍخٕٖٛ بكطي المػٛ العسبٗٛ جباوعٛ جاشاُ يف غضُٕ عاً 

ُ٘ يف إخساج ِرٓ اجملمًٛ، 2011 َُفبدأ الطع ظسّٔفا حالت دُٔ إخساجّا،  ، إال أ

َٛ احلاضٕب، ٔوضت األٖاً ٔالفكسٚ األٔىل تكرب يف ٌفط٘،  َٙ حبٗط َِٗت لد فَبِك

ٍُٕز يف صٕزٚ جممٛ  َ٘، حتٜ اضتدست اهلل عص ٔجن يف أُ أخسجّا لم ٔتمُذ عم

مما ٖتٗذ هلا بإذُ اهلل تعاىل اٌتػاّزا أٔضع ٔتفاعال   PDFإلكرتٌٔٗٛ بصٗػٛ

 ب ٔالكساء الكساً.أضسع وع الكتا

*** 

اضْي لْ داللتْ، -ذلك االضي الرٙ اخرتٌآ جملمتٍا -ٔ)أعازٖب( 

فاملادٚ المػٕٖٛ اليت أخر وٍّا )ع. ز. ب( تده عمٜ اإلباٌٛ ٔاإلفصاح، 

ََ ٔأٔضذ، كىا ٖدُه عمٜ الٍػاط  َٗ ٖكٕلُٕ: أعسب السجن عَ ٌفطْ؛ إذا ب
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ُٛ الٍفظ،  ْٛ طٗب ٔطٗب الٍفظ، ٔوٍْ قٕهلي: اوسأٚ عسٔب؛ أٙ َضَخاك

 ٔاملعٍٗاُ وَ املكاصد املسعٗٛ. 

ٔأعازٖب مجع إعساب، ٔاإلعساب ِٕ أُٔه ٌػاٍط حتمٗمٍ٘ ٖتعمُىْ دازُع 

العسبٗٛ يف إطاز عمي الٍخٕ، فّٕ حمىن بّالٛ داللٗٛ تٍاضب أٌػطٛ 

، ِٔ٘ أٌػطٛ تتصن بدزاضٛ ن المػٕٙ عمٜ وطتٕٖاتّا املدتمفٛالتخمٗ

 المػٛ ٔعمٕوّا.

 كىا قاه املتٍيب:، األعسابٔأعازٖب أّٖضا مجع 

ِٙ األعازِٖب ... ُحِىَس احلمٜ ٔاملطاٖا ٔاجلالبِٗب  وَ لمجآذز يف ش

ٔاألعساب زوص لمفصاحٛ، ٔالٍكاء المػٕٙ، ٔكجري وَ العمىاء كاُ 

ٍِتاج  ٖكصد البادٖٛ جلىع المػٛ، أٔ إقاوٛ المطاُ، فاالضي بّرا ٖػ٘ ببعد ال

 المػٕٙ الفصٗذ، ٔاإلبداع املؤثس البمٗؼ. 

*** 

َٔه وَ )أعازٖب( بني ٖدٖك وع  عصٖصٙ الكازئ .. ِا ِٕ العدُد األ

ٍّا بٍٕز وٕلدٓ األضٍٜ، فّٕ ودٍٖٛ العمي ٔأفصذ  ملسو هيلع هللا ىلصِاله غّس احلبٗب  تٗى

َ٘، فالمّي ٌطألك أُ تبازك يف عىمٍا  العسب، ٔحببْ أحببٍا المطاُ العسب

، كىا ٖٕافل وٕلد عاً وٗالدٙ جدٖد ٌطأه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبربكٛ ٌبٗك حمىد 

تعاىل أُ ٖكُٕ خرّيا مما قبمْ، ٔأُ ٖسفع فْٗ عٍا البالء، ٔميٍخٍا األوَ 

لطالً ٔاالضتكساز، ٖٔعٍٍٗا عمٜ طاعتْ، ٔالتكسب إلْٗ، ٔاالشدٖاد ٔاألواُ ٔا

 وَ العمي الٍافع.

 اجملمٛ الحتٕاء ُخِطَطبضعٛ أبٕاب مما عمٜ  عددٌا ِراقد اغتىن ٔ

ّٛ،  زاجني-قازئٍا العصٖص -لك  ٌكدوْ، عمْٗ ُِ جتَد فْٗ فائدّٚ ٔوتع أ

َٛتىمٜ بال، ٔتعٗؼ )يف زحاب آٖٛ( وَ ضٕزٚ اجلاثٗٛتٔأٌت   )أفصذ العسب غ

ًٍ يف مساء العسبٗٛ(، ٔتطالع ملسو هيلع هللا ىلص َٙ بني )جنٕ ََ ٖعَٗؼ الٍخٕ (، ٔتتعسف اب

كتاب ضٗبْٕٖ وَ بني )وصادز يف عمًٕ العسبٗٛ(، ٔتتابع أضباب اِتىاً غري 
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ثي تكف عمٜ بعض )األخطاء الػائعٛ( يف العسب بتعمي العسبٗٛ، 

 ،ليت قد متس برٍِكاالضتعىاالت املعاصسٚ، ٔبعض )التطاؤالت الٍخٕٖٛ( ا

وع بعض اجلدٖد وَ )إصدازات( ُتعٍٜ بالمػٛ  ٔتتجٕه يف دٔز الٍػس

 العسبٗٛ.

ٔكمٍا أون أُ تكرب )أعازٖب( وع األٖاً بفضن تفاعمكي وعٍا قساّء 

ّٛ لمطاُ العسب٘ الرٙ ٌصه بْ الكتاب املّٗىَ، ٔحنَ يف اٌتعاز  ٔكتاّبا، خدو

 :وػازكاتكي ٔاقرتاحاتكي عمٜ بسٖد اجملمٛ االكرتٌٔ٘ 

 aareebmagazine@gmail.com 

 أعازٖب. :بعٍٕاُ اجملمٛ عمٜ فٗظ بٕك صفخٛأٔ عمٜ 

 

 ٔاحلىد هلل يف بدٍء ُٔوِدَتَتِي.

 

 

mailto:aareebmagazine@gmail.com
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 بمطاُ عسب٘ وبني

 من سورة اجلاثية

 د/ وليد مقبل

َٞ )ٜكٍٛ اهلل عص ٚدٌ:  ٖٔ ََا  ََٚقاُيٛا 

ََا  َٚ َٝا  َِْش َٚ ُُُٛت  َْ َٝا  ِْ َٓا ايٗد َٝاُت ٔإٖيا َس

ِِ ٔبَرٔيَو  ُٗ ََا َي َٚ ُِٖس  ًُِٗٔهَٓا ٔإٖيا ايٖد ُٜ

 ِٔ َٔ)َٕ ِِ ٔإٖيا َُٜعٓٗٛ ُٖ  ِٕ ِٕ ٔإ  اؾاث١ٝ:ط ٔعًِ

 ص24

تجرل عددا َٔ ايهسمي١ اٯ١ٜ  ٖرٙٚ

 ايتطا٫٩ت :

 ع٬ّ ٜعٛد ايكُرل )ٖٞ( ؟-1

َٝا( بعد -2 َِْش َٚ ُُُٛت  ملاذا ذنس )َْ

َٓا(؟ َٝاُت َٞ ٔإٖيا َس ٖٔ ََا  ( 

ملاذا ُقدَت )منٛت( ع٢ً -3

 (؟)مٝا

َٕٜٗٔسِٖنٝـ أند ايٗد-4 ٛ 

 ؟عكٝدتِٗ بعدّ ٚدٛد بعح

زد ايكسإٓ ع٢ً ٖرا  نٝـ-5

 ؟ا٫عتكاد

 ٚإيٝو إداب١ تًو ايتطا٫٩ت :

 ع٬ّ ٜعٛد ايكُرل ) ٖٞ ( ؟-1

ايكُرل )ٖٞ( وتٌُ إٔ ٜهٕٛ 

قُرل ايكؿ١ ٚايػإٔ، أٟ قؿ١ 

ِٕ ٫  اـٛض يف ايبعح تٓشؿس يف أ

ملُات، أٟ ايكؿ١ ٖٞ بعد ا سٝا٠َ

 .اْتؿا٤ ايبعح

 )ٖٞ( قُرَلٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ 

ا٫ضتجٓا٤ ع٢ً  اؿٝا٠ باعتباز د٫ي١

سا ، ؾٝهٕٛ سؿتكدٜس يؿغ اؿٝا٠

ؾٓظ اؿٝا٠ يف اؿٝا٠ ايدْٝا، 

َٓا نأِْٗ قايٛا َٝاُت ََا اؿٝا٠ ٔإٖيا َس  :

َٝا. ِْ  ايٗد

*** 

َٝا( بعد -2 َِْش َٚ ُُُٛت  ملاذا ذنس )َْ

َٓا(؟ َٝاُت َٞ ٔإٖيا َس ٖٔ ََا  ( 

َٝا(  َِْش َٚ ُُُٛت  ؾ١ًُ  ١َْٓبِٝمج١ً )َْ

َٞ ٔإٖيا  ٖٔ ََا  َٓا(، َٚ٪ند٠ شلا) َٝاُت ، َس

أٟ: يٝظ بعد ٖرا ايعامل عامل 

ؾاؿٝا٠ ٖٞ سٝا٠ ٖرا ايعامل ، آخس

ََؾشطب ا نإ سٝ٘ ِٔ، ؾإذا َات 

ُُُٛت  خًؿ٘ َٔ ٜٛدد بعدٙ. ؾُع٢ٓ )َْ

َٝا( ميٛت بعكٓا ٚوٝا بعْض َِْش َٚ 

أٚ ٜٛيد بعد ، أٟ ٜبك٢ سٝا إىل أَد

ا. ٚيًد٫ي١ ع٢ً ٖرا ايتطٛز َاتٛ ََِٔ
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بايؿعٌ املكازع، أٟ تتذدد  َسِبُع

ؾٝٓا اؿٝا٠ ٚاملٛت. ؾاملع٢ٓ: منٛت 

ٚيٝظ ، ٚمٝا يف ٖرٙ اؿٝا٠ ايدْٝا 

 مث١ سٝا٠ أخس٣.

ٚوتٌُ إٔ تهٕٛ ٖرٙ اؾ١ًُ َٔ 

إهاش ايكسإٓ مبع٢ٓ أِْٗ قايٛا: 

ميٛت بعكٓا ٚوٝا بعكٓا ثِ ميٛت 

 ، ؾؿاز ناملجٌ.

*** 

ملاذا ُقدَت )منٛت( ع٢ً  -3

 )مٝا(؟

ات إٔ اإلْطإ وٝا أ٫ٚ َٔ املطًُ

ِٖٚ َعتكدٕٚ يريو ، ثِ ميٛت

َٞ بديٌٝ ٖٔ ََا  َٓا  قٛشلِ : ) َٝاُت ٔإٖيا َس

َٝا( ِْ يهٔ تكدِٜ منٛت ع٢ً ، ايٗد

 :مٝا ٜدٍ ع٢ً

إٔ ايعطـ بايٛاٚ ٫ ٜؿٝد -أ

، تستٝبا، بديٌٝ إٔ املٛت بعد اؿٝا٠

 اٯ١ٜ. ٚقد ُذنس قبًٗا يف

إٕ ؾض  –ايتٓاضب اإلٜكاعٞ -ب

بني مٝا ٚايدْٝا ٫ ٜتِ إ٫  –ايتعبرل 

بٗرا ايذلتٝب ، ؾ٬ ٜٛدد ٖرا 

َٓا  َٝاُت َٞ ٔإٖيا َس ٖٔ ََا  ايتٓاضب إذا قًٓا : 

ُُُٛت . َْ َٚ َٝا َِْشٝا  ِْ  ايٗد

تكدِٜ )منٛت( ع٢ً )مٝا( ٜدٍ -ز

شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ باملٛت يف ع٢ً 

ٕٖ دٕٚ; ٭ِْٗ ٜسٜسدٜجِٗ  إثبات أ

 .ٙبعَد ٫ سٝا٠َ املَٛت

*** 

َٕٜٗٔسِٖنٝـ أند ايٗد-4 ٛ 

 عكٝدتِٗ بعدّ ٚدٛد بعح ؟

أند ايدٖسٜٕٛ عكٝدتِٗ بعدّ 

 :بعح مبا ٜأتٞايٚدٛد 

َٞ ٔإ٫ -أ ٖٔ ََا  أضًٛب اؿؿس يف )

َٝا ِْ َٓا ايٗد َٝاُت  .(َس

ايٛؾـ، سٝح قٝدٚا اؿٝا٠ -ب

يٝ٪ندٚا ع٢ً عدّ ٚدٛد  ،بايدْٝا

 .سٝا٠ أخس٣

َٝا(-ز َِْش َٚ ُُُٛت  ، ٫ٚ ايعطـ يف )َْ

 .ٜٛدد عٛد٠ بعد املٛت يف اعتكادِٖ

ََا -د َٚ أضًٛب اؿؿس يف )

ُِٖس ًُِٗٔهَٓا ٔإ٫ ايٖد ( سٝح أندٚا ب٘ ُٜ

َا أزادٚٙ َٔ امؿاز اؿٝا٠ ٚاملٛت 

 يف ايدْٝا.

*** 
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5- ُٕ ع٢ً ٖرا  نٝـ زد ايكسآ

 ا٫عتكاد ؟

إٓ ع٢ً ٖرا ا٫عتكاد بأبًؼ ايكسزد 

، ٚأٚدص عباز٠ عٔ طسٜل أضًٛب

، ٚسسف اؾس ايصا٥د يٓؿٞ )َا(ا

َٔ ِ( يف ًِ(، ٚا٫ضِ ايٓهس٠ )ٔعِٔ)

َٚ-عص ٚدٌ  –قٛي٘  ( : ِِ ُٗ ََا َي

ِٕ ِٔ ٔعًِ َٔ  ( ؾٓؿ٢ عِٓٗ دَٓظٔبَرٔيَو 

ايعًِ  بإٔ ايدٖس ٖٛ املُٝت إذ ٫ 

ديٌٝ شلِ ع٢ً ذيو، ٚ٭ِْٗ ٫ 

ي٬ٝ ٚاسدا ع٢ً ميًهٕٛ د

ادعا٥ِٗ، ؾاعتكادِٖ قؿٛز يف 

ايعٔ ٚايِٖٛ ايرٟ ٫ ٜسق٢ إىل 

َطت٣ٛ ايعًِ اؿكٝكٞ، ؾُدتُت 

ِٕ  –تعاىل  –بكٛي٘ اٯ١ٜ ايهسمي١  )ٔإ

ِِ ٔإ٫ ُٖ.)َٕ   َُٜعٓٗٛ

 ٚاهلل تعاىل أع٢ً ٚأعًِ.

*** 
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 ملسو هيلع هللا ىلصأفصذ العسب 

 يف حديث: الثنر الداني

  إال وله بطانتان()ما من وال 
 د/ إبراهيم سعيد

ٖٝ ايرٟ ََٓض هلٔل اؿُُد َٔ  ُْ٘ب

ٍٔ بدٜٔع ٌٔا٭قٛا ٌٔ ، ٚمجٝ  ايػُا٥

ٍٔ ََٚاـؿا  َد، ٚعٖكُ٘ب٘ ْبَٛت ا أَٜٖد، 

َٛ  ُ٘، ؾُٔ ذيو اختؿاُؾَُ٘تب٘ دع

َٛايعاي١ٔٝ بتًو ايب٬غ١ٔ  ُضَؿِؾَأ ; ؾٗ

ِٛ ايٓأع ُٖق ، سٝح ب٬غ١ّ ٫ِِّ، ٚأع٬

ٌَْساٙ "قد  يف  املبطَٛط اضتعُ

 يف َٛقٔع ، ٚاملكؿَٛزايبطٔط َٛقٔع

ٖٞ ايػسَٜب ، ٖٚذَسايكؿٔس ، ايٛسػ

ِٞ عٔ اشلذنٔي َبٔغَٚز ِِايطٛق  ، ؾً

ِٔ ٜٓطِل ، ٚمل اؿه١ُٔ َرلأخ إ٫ ع

ِِ ّٕ ٜتهً  ـٖقد ُس إ٫ به٬

 َسِط، ُٜٚٝد بايتأٜٝٔد، ُٚغبايعؿ١ُٔ

ُّبايتٛؾٝٔل ايرٟ أيك٢  ، ٖٚٛ ايه٬

ٍٔ، ٚغٖػعًٝ٘ احملب١َ اهلُل ، اٙ بايكبٛ

املٗاب١ ٚاؿ٠ٚ٬، ٚبني  ي٘ بنَي ٚمجَع

  .(1)سطٔ اإلؾٗاّ ٚق١ً عدد ايه٬ّ"

                                                           

. 18-2/17ايبٝإ ٚايتبٝني ،  (1)

ُٔ ّطا َٔ قَب ْعسُض ٖٚا م

َرلأخ ص٤ّا َٔ ، ُٚدايٓب٠ٔٛ ْٛٔز

 ايعص٠ٔ ا زٗبَٖاييت ذنَس اؿه١ُٔ

 َِٕسُناِذَٚ" :امل٪َٓنَي َٗأت٭ ٘ٔيف قٛٔي

ََُٜ  اهلٔل آٜأت َِٔٔ ُٖٔهٛٔتُٝٞ ُب٢ ٔؾًَِتا 

ـُص34طا٭سصاب:" ١َُِهٚأؿ َع  ، ْكط

ـِ ذيَو عبرٔل ِٟ ايٓ أشٖاّزا  ايٓبٛ

 ا ٜاْع١ّ، ٚمثاّزَٔ ايب٬غ١ٔ َتؿسق١ّ

ََٔٔ َد  . ًِٔٔايَه ٔعٛا

ِٔ ْٝلٔكَٚس ًٌِٔٔشيَت ُضٖسَعَتَٜ مب ٝ 

 ١ُٔٝإىل ٔق تؿَتًَِٜ َِٕأ ملسو هيلع هللا ىلص ّيِبايٖٓ أبَطٔخ

ٕٔ ذيَو ِٟ املكُٛ  ُذِضَسايرٟ ُٜ ايٓبٛ

 ا١ََْٝطِْاإٔل ٨َاملبأديف ايٓؿٛٔع تًَو 

َِايعاي١َٝ ، ايسؾٝع١َ ا٭خ٬ق١َٝ ، ٚايكٝ

يف  سٔحاُؾ ع٢ً َٛقٔع َعَكِبامٔل ُعَكَٜٚ

ٛ ، ؾ٬ ىًُاإلْطا١ْٔٝ اجملتُعأت

ِٕ ملسو هيلع هللا ىلص ٜ٘ٔٔجَٔ أسأد سدْٜح  َعَؾِسَٜ َٔ َأ

ََِٜٛش َعَؾ٘ها، أٚ ِٜدَغ  ّػا، أٚ هً

ََٔغ ٍّٗكا، أٚ َٜا  ٠ٔاٖدع٢ً َد ايٓاَع د

 .سٜٔلايٖط

ٖٚانِ سدّٜجا زٚاٙ أبٛ 

َٞ- ٖسٜس٠َ ُ٘ اهلُل زق ، عٔ -عٓ

ٍََق سُٝح ملسو هيلع هللا ىلص ايّٓيِب َََٔ" :ا ٍَٕٚ ِٔا  ٫ ٔإ ا

َٕٔتاََْطٔب َُ٘يَٚ  ٚٔفُسِعامَلٔب ُُٙسَُِأَت ١ْاََْط: ٔبا
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ََُِٙٗٓتَٚ  ُُٛٙيِأ٫ َت ١ْاََْط، َٚبٔسَهِٓٔ امُلَع ا

، َٞٔقُٚ ِدَكا َؾَٖٖسَغ َٞٔقُٚ َُِٔا٫ّ، َؾَبَخ

 .(2)"اََُُِٗٓٔ ًََِ٘ٔٝع ُبًِٔػٞ َتٔتٔ اٖئَ ََُٖٛٚ

ٕٔ ٢ ق١ًَُُٖٝذَتَت  املكُٛ

ـٔ ِٞا ِٟ  طاب ِٔ يف )ايتشرٜٔسايٓبٛ َ 

ٖٞ ٕٖ(، ٚنَأايط٤ٔٛ بطا١ْٔ  ا٭َٔس ٚي

َٔ  َِٔؿا ؾكد ُعَِٖسَٔ َغ َِٔؿا ُعإَذ

ِٖنًِ ايػِس ٕٔ ٘، ث ِٞ  طسٜٔل يف بٝا ٚي

 ، بٓا٤ّأٚ ايصٜٔؼ يف ا٫ضتكا١َٔ ا٭َٔس

 .َِٔٔٝٔ ايؿسَٜك ٭ٍٟ ٘ٔٔتع٢ً اضتذاَب

 اؿكا٥َل تًَو ملسو هيلع هللا ىلص ايّٓيٗب ٚقد ضاَم

ؾٝ٘ ، بدٜٕع َٛدٕص بأضًٕٛب اؾ١ًًَٝ

 ُث١ًْٖ َٔ اَؿَكا٥ٔٔل ٖٞ: 

ُ٘ أ٫ّٚ َِٛي َِٕس َس ٌٗ ٚيٞ َأ -: ُن

ٕٔ َٔ ائبَطا١ْٔ،  -٫ٚبد َٚقِد ْٛعا

 ٍٔ َبَسَشِت ٖٔرٙٔ اؿكٝك١ُ َٔ خ٬

 :ٔ٘ أضًٛٔب ايكؿٔس ٚاؿؿٔس يف قٛٔي

ٍٕ إ٫ ٚي٘ بطاْتإ" "، َا َٔ ٚا

ٞٔ ٚا٫ضتجٓا٤ٔ;  ؾاؿؿُس ٖٓا بايٓؿ

ٔٔ اهلٔل  ٕٖ َٔ ضٓ ٚذيو يًد٫ي١ٔ ع٢ً أ

ايه١ْٔٝٛ إٔ ٜهٕٛ سٍٛ ا٭َسا٤ٔ 

٠ٔ٫ٚٚ ا٭َٛز بطا١ُْ خرٕل، ٚبطا١ُْ 

ٌِ ٚا ٍٕ إٔ ورَز َٔ ض٤ٕٛ، ٚع٢ً ُن

                                                           

. 4201ضٓٔ ايٓطا٥ٞ ، ى/ايبٝع١ ،  (2)

ٖرٙ ايطػ١ُٔ ايؿاضد٠ٔ اييت تأَُسُٙ مبا 

ـُ َساَد اهلٔل تعاىل َٔ سؿغ  ىاي

سكٛم ايعباد، اييت َٔ أُٖٗا: 

ٔٔ، ٚسؿُغ ايِٖٓؿٔظ  سؿُغ ايِدٜ

ََا٤ٔ، ٚٔسِؿُغ ائعِسٔض  ٚٔؾٝا١ُْ ايِد

ؾايٛايٞ "شَاّ ا٭َٛز، ...اخل، 

ْٚعاّ اؿكٛم، ٚقٛاّ اؿدٚد، 

َداز ايدٜٔ  ٚايكطب ايرٟ عًٝ٘

 . (3)ٚايدْٝا"

ّٝا ٕٖ لا٠َ اي٠ٔ٫ٛ َس١ْْٖٛ ثاْ : أ

بٓذاتِٗ َٔ بطا١ْٔ ايط٤ٔٛ، ؾدطُس 

يٝظ ع٢ً َؿرل ، َ٪ثْسَػٛزتِٗ 

 ايٛايٞ ؾشطب ٚإمنا ع٢ً َؿرٔل

ٚقد ػًِٖت  ،ايعبأد َٚآ٫ٔت ايب٬ٔد

: ملسو هيلع هللا ىلصٖرٙ اؿكٝك١ُ يف قٍٛ ايّٓيب 

ؾريو "، َٞٔقُٚ ِدَكا َؾَٖٖسَغ َٞٔقُٚ ََُِٔؾ"

ْٛع َٔ اإلهاش باؿرف، ٖٚٛ 

"ؾُٔ ٚقٞ  كٛي٘:سرف بًٝؼ، ؾ

ُٚ  : ٚقٞ ايػٖستكدٜسٙٞ" ٔقغسٖا ؾكد 

٘، ٜٚهٕٛ ايتؿؿٌٝ: ٚقٞ َٔ نًٖ

، يهٔ ...اخلايػس نٝت ٚنٝت

ـٖ ايٓبٟٛ اتهأ ع٢ً أضًٛب  ايٓ
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رف; يًد٫ي١ ع٢ً ايعُّٛ اؿ

 ٚايػٍُٛ. 

ايػعّيب عٔ ابٔ ٚقد ذنس "

، -زقٞ اهلل عُٓٗا-عباع 

-قاٍ يٞ أبٞ: أز٣ ٖرا ايسدٌ 

 -ٜعين عُس بٔ اـطاب

ٜطتؿُٗو ٜٚكدَو ع٢ً ا٭نابس 

، ٚإْٞ ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أؾشاب قُد 

ي٘  َٛؾٝو غ٬ٍ أزبع: ٫ تؿػنٖي

ٖٔض٘س ا، ٫ٚ عًٝو نرّب ا، ٫ٚ هسب

ٔٛ ْٖٔؿٝش١ّ ُ٘عِٓ تط عٓدٙ  ، ٫ٚ تػتاب

قاٍ ايػعّيب: ؾكًت ٫بٔ ، اأسّد

 ،عباع: نٌ ٚاسد خرل َٔ أيـ

 .(4)"قاٍ: إٟ ٚاهلل، َٚٔ عػس٠ آ٫ف

: ايطًطإ َٔ ْٛع ثايّجا

بطاْت٘، َٚٔ دٓطِٗ، ؾإٕ غًَٖب 

بطا١ْ اـرل ٚزؾعِٗ نإ َِٓٗ، 

ٚسؿغ بِٗ َؿا٥س ايب٬د ٚايعباد، 

ٚإٕ َٖهٔ يبطا١ْ ايط٤ٛ ٚقسبِٗ 

نإ َِٓٗ، ٚأقاع َا طايب٘ اهلل 

عؿع٘ َٔ سس١َ ايدَا٤ ٚا٭عساض 

َٔ قًدٙ اهلل "ؾشل ع٢ً ٚا٭ْؿظ; 

ُ٘ أََٛز خًٔك٘،  ًَََٖه ١ََٖ سهُ٘، ٚ َأٔش

                                                           

.ايطابل  (4)

ُ٘ بٔإِسَطأْ٘، َٚهٔ ي٘ يف  ٚاِخَتٖؿ

ضًطاْ٘، إٔ ٜهٕٛ َٔ ا٫ٖتُاّ 

مبؿاحل زعٝت٘، ٚا٫عتٓا٤ مبساؾل 

 .( 5)أٌٖ طاعت٘"

زبط آخس ؾُٔ امل٬سغ ٖٓا 

بد٤ّا اؿدٜح بأٚي٘، ؾاؿدٜح 

ٜكسز ست١ُٝ ٚدٛد ايبطاْتني، 

ٚاْتٗا٤ّ ٜكسز ست١ُٝ تػًب إسد٣ 

 ،ٖٚٛ املسادايبطاْتني ع٢ً ايٛايٞ، 

تأٌَ ايتؿاؾٌٝ ايٛازد٠ بني أٍٚ ٚب

 دزى بساع١ ايسبطْاؿدٜح ٚآخسٙ 

 .ٚا٫ْتكاٍ 

َٚٔ ايك٥٬د اؾٝاد يف ْعِ 

ٖرا ايٓـ ايٓبٟٛ تطسٜصٙ بريو 

يف قٍٛ ايّٓيب ا٫قتباع ايكسآْٞ 

: "ٚبطا١ْ ٫ تأيٛٙ خبا٫ّ"، ؾٗرا ملسو هيلع هللا ىلص

ٜا أٜٗا ايرٜٔ قٛي٘ تعاىل :"تٓاف َع 

آَٓٛا ٫ تتدرٚا بطا١ْ َٔ دْٚهِ  

 ص118طآٍ عُسإ:  "٫ ٜأيْٛهِ خبا٫ّ

َٚٔ عبكس١ٜ ٖرا ا٫قتباع ايبدٜع 

اؼاد ايطٝاقني، ؾطٝام اٯ١ٜ 

ايتٓبٝ٘ إىل قسٚز٠ اؿرز َٔ اؽاذ 

بطا١ْ َٔ غرل امل٪َٓني، ٚضٝام 
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اؿدٜح ايتشرٜس َٔ بطا١ْ ايط٤ٛ 

اييت تأَس ب٘، ٚتدٍ اإلَاّ عًٝ٘، 

ؾهأْ٘ قد اقتبظ ايًؿغ ٚاقتبظ 

َع٘ زٚس٘ اييت ٖٞ دص٤ َٔ 

 املكُٕٛ.

َٚٔ ضبٌ سػد املعاْٞ 

ايهجرل٠ يف أيؿاظ ق١ًًٝ يف ٖرا 

 ايٓـ ايٓبٟٛ: اضتعُاٍ )أٍ(

اؾٓط١ٝ يًد٫ي١ بايًؿغ ايٛاسد 

ي٘ ع٢ً مجٝع أؾسادٙ، ٚذيو يف قٛ

)تأَسٙ باملعسٚف( ايرٟ ٖٛ نرا 

ٚنرا، ٚ)تٓٗاٙ عٔ املٓهس( ايرٟ 

ٖٛ نرا ٚنرا. ٫ٚ غو إٔ ثٓا١ٝ٥ 

املعسٚف ٚاملٓهس ساؾ١ً يف 

ايٓؿٛع ٚاجملتُعات إىل قٝاّ 

ايطاع١، ؾاهلل مل ٜهتب ايعؿ١ُ 

٭سد َٔ ايبػس إ٫ ٭ْبٝا٥٘ ٚزضً٘، 

ٚإذا نإ ا٭َس نريو ٚدب ع٢ً 

ا٭غًب ا٭عِ ٛا ُُِهَشايٓاع إٔ ُٜ

ٛا اؿهِ ُعَدَٔ ا٭ؾعاٍ، ٚإٔ َٜ

ع٢ً ايٓٛاٜا يٛيٞ أَسٖا ٖٚٛ اهلل 

ؾُٔ سل اإلَاّ ع٢ً زعٝت٘ "تعاىل، 

إٔ تككٞ عًٝ٘ با٭غًب َٔ ؾعً٘، 

َٚٔ سل ، ٚا٭عِ َٔ سهُ٘

ايسع١ٝ ع٢ً إَاَٗا سطٔ ايكبٍٛ 

ا يعاٖس طاعتٗا، ٚإقساب٘ ؾؿّش

عٔ َهاغؿتٗا، نُا قاٍ شٜاد ملا 

ّٝقدّ ايعس أٜٗا " ا عًٝٗا:ام ٚاي

ايٓاع، قد ناْت بٝين ٚبٝٓهِ 

إسٔ، ؾذعًت ذيو دبس أذْٞ، 

ا ٚؼت قدَٞ، ؾُٔ نإ قطّٓ

ؾًٝصد يف إسطاْ٘، َٚٔ نإ 

إْٞ ٚاهلل  .ا ؾًٝٓصع عٔ إضا٤تَ٘ط٦ّٝ

يٛ عًُت إٔ أسدنِ قد قتً٘ ايطٌ 

ا، َٔ بػكٞ مل أنػـ ي٘ قٓاّع

ا، ست٢ ٜبدٟ ٚمل أٖتو ي٘ ضذّل

 (6)"ؾؿشت٘ يٞ

ثِ إٕ ؾ٬ح أَس ايٓاع 

َسٖٕٛ بؿ٬ح ايطًطإ، ٚؾ٬س٘ 

ٖٛ َسٖٕٛ بؿ٬ح بطاْت٘، ؾهإٔ 

ؾ٬ح ايٓاع ٚايدْٝا َسٖٕٛ 

بؿ٬ح ايبطا١ْ، أ٫ ؾًٝتل اهلل نٌ 

 ،ٍٕ َٔ دعً٘ اهلل َطتػاّزا يٛا

ّٖٛقا يًتشدخ عٔ ايٓاع  َٚؿ

بازلِٗ أَاّ ٠٫ٚ أَٛزِٖ، ؾايٓاع 

ٔ٘ ُٔ َٝ  ٫ ٜؿًشٕٛ إ٫ بإَاّ َٔ ٔغ

 : ِِ ُٗ ٘ٔ ٚزؾُع ُِ، ٚتكسُٜب أًٖٔ  ايعً
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ب | 14 ٜ ز ا ع أ  

 

 شلِ ٫ ٜؿًض ايٓاع ؾٛق٢ ٫ ضسا٠َ

 ٚاِٗ ضاُداُيٖٗإذا ُد ٫ٚ ضسا٠َ              

 ٫ ٜبت٢ٓ إ٫ ي٘ عُْد ٚايبُٝت

  أٚتاُد َعِسإذا مل ُت ُاَد٫ٚ ٔع               

َٚٔ مجٌٝ َا ٚزد يف ٖرا، 

ملا ؾتض عبد اهلل بٔ عًٞ َا زٟٚ أْ٘ 

ايعباع دَػل، قتٌ يف ضاع١ 

ٚاسد٠ ضت١ ٚث٬ثني أيؿّا َٔ 

املطًُني، ٚأدخٌ بػاي٘ ٚخٝٛي٘ يف 

املطذد ا٭َٟٛ اؾاَع ايهبرل، ثِ 

دًظ يًٓاع ٚقاٍ يًٛشزا٤: ٌٖ 

ٜعازقين أسد؟ قايٛا: ٫. قاٍ: ٌٖ 

ٞٓ؟  تسٕٚ أسدّا ضٛف ٜعذلض عً

قاٍ: ، قايٛا: إٕ نإ ؾـا٭ٚشاعٞ

ؾأتْٛٞ ب٘، ؾرٖب اؾٓٛد 

يٮٚشاعٞ، قايٛا: ُٜسٜدى عبد اهلل 

بٔ عًٞ، قاٍ: "سطبٓا اهلل ْٚعِ 

ايٛنٌٝ"، اْتعسْٚٞ ق٬ًّٝ، ؾرٖب 

ؾاغتطٌ، ٚيبظ أنؿاْ٘ ؼت 

ايجٝاب; ٭ْ٘ ٜعسف إٔ املطأي١ َٛت 

أمحس، ثِ قاٍ يٓؿط٘: اٯٕ إٓ يو 

ٜا أٚشاعٞ إٔ تكٍٛ ن١ًُ اؿل، ٫ 

قاٍ  ،ؽػ٢ يف اهلل ي١َٛ ٥٫ِ

ا٭ٚشاعٞ: ؾدخًت ؾإذا أضاطني َٔ 

قاٍ: قد ضًُٓٛا ايطٝٛف،  اؾٓٛد،

; ست٢ بًػت إيٝ٘، ٗاؾدخًت َٔ ؼت

ٚقد دًظ ع٢ً ضسٜس، ٚبٝدٙ 

خٝصزإ، ٚقد اْعكد دبٝٓ٘ عكد٠ 

َٔ ايػكب، قاٍ: ؾًُا زأٜت٘، ٚاهلل 

ايرٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ; نأْ٘ أَاَٞ 

ذباب، قاٍ: ؾُا ترنست أسدّا ٫ 

َا٫ّ، ٫ٚ شٚد١، ٚإمنا أ٬ّٖ، ٫ٚ 

ترنست عسؽ ايسمحٔ إذا بسش 

يًٓاع ّٜٛ اؿطاب، قاٍ: ؾسؾع 

ٞٓ، قاٍ: ٜا  بؿسٙ ٚب٘ غكب عً

أٚشاعٞ، َا تكٍٛ يف ايدَا٤ اييت 

أزقٓاٖا؟ قاٍ ا٭ٚشاعٞ: سٓدثٓا 

ؾ٬ٕ، قاٍ: سدثٓا ابٔ َطعٛد، إٔ 

ُّ "قاٍ: ملسو هيلع هللا ىلصزضٍٛ اهلل  ٌُٓ َد ٫َ َٜٔش

َُٗد َأ ِٕ َِٜػ َُِطًٔ َِٔس٨ٕ  َ٘ ٔإ٫َٓ ا ِٕ ٫َ ٔإَي

٘ٔ ٔإ٫َٓ ٔبٔإِسَد٣  ٍُ ايًَٓ ٢ْٓٔ َزُضٛ ََٚأ  ،ُ٘ ايًَٓ

َٚايَِٓٓؿُظ  ُٝٔٓب ايصَٓاْٞ،  َث٬َٕخ: ايجَٓ

َُُؿأزُم  ٘ٔ اِي َٚايتَٓأزُى ٔئدٜٓٔ ٔبايَِٓٓؿٔظ، 

َُاَع١ٔ ًَِذ ؾإٕ نإ َٔ قتًتِٗ َٔ "، ٔي

ٖ٪٤٫ ؾكد أؾبت، ٚإٕ مل ٜهْٛٛا 

: َِٓٗ ؾدَا٩ِٖ يف عٓكو. قاٍ

ؾٓهَت باـٝصزإ ٚزؾعت عُاَيت 

أْتعس ايطٝـ، ٚزأٜت ايٛشزا٤ 

ٜطتذُعٕٛ ثٝابِٗ ٜٚسؾعْٛٗا عٔ 
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ب | 15 ٜ ز ا ع أ  

 

قاٍ: َٚا زأٜو يف ا٭َٛاٍ  ايدّ.

اييت أخرْاٖا؟ قاٍ ا٭ٚشاعٞ: إٕ 

ناْت س٫ّ٬ ؾشطاب، ٚإٕ ناْت 

َّ ا ؾعكاب!! قاٍ: خر ٖرٙ سسا

نٝظ مم٤ًٛ َٔ ايرٖب -ايبدز٠ 

املاٍ، قاٍ ا٭ٚشاعٞ: ٫ أزٜد 

قاٍ: ؾػُصْٞ أسد ايٛشزا٤، ٜعين 

خرٖا، ٭ْ٘ ٜسٜد أد٢ْ ع١ً يٝكتٌ، 

قاٍ: ؾأخر ايهٝظ ٚٚشَٓع٘ ع٢ً 

ست٢ بكٞ  ،ىسز اؾٓٛد ٖٚٛ

 ؾس٢َ ب٘ ٚخسز،، اايهٝظ ؾازّغ

ؾًُا خسز قاٍ: "سطبٓا اهلل ْٚعِ 

ايٛنٌٝ، قًٓاٖا ّٜٛ دخًٓا ٚقًٓاٖا 

 . ّٜٛ خسدٓا"

 ٚاؿُد هلل زب ايعاملني

***  
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ب | 16 ٜ ز ا ع أ  

 

  جنًٕ يف مساء العسبٗٛ

 موفق الدين بن يعيش

 حممد حممود يوسف أ/

َٛؾل ايدٜٔ بٔ ٜعٝؼ )ٚيـد.  

ـــ 553 ــٛيف- ٖــ ـــ 643 تــ ــٛ ٖــ (، ٖــ

غــٗرل، ٚاســد َــٔ أٖــِ مــا٠   مــٟٛ

، ٜعـدُٓ نتابـ٘   ايكسٕ ايطابع اشلذسٟ

( َٛضٛع١ غسح َؿؿٌ ايصكػسٟ)

مَٜٛٓـ١ ثــس٠َٓ أغٓـت املهتبــ١ ايعسبٝــ١،   

ــٔ   ــا ايهـــــــجرل َـــــ ٚاعتُـــــــد عًٝٗـــــ

ؾ٬ تهاد َهتب١ عسب١ٝ  ايباسجني،

 ؽًٛ َٓ٘.

ٖٛ أبٛ ايبكا٤ ٜعٝؼ بٔ عًٞ 

بٔ ٜعٝؼ بٔ أبٞ ايطساٜا بٔ قُـد  ا

بــٔ قُــد بــٔ عًــٞ بــٔ املؿكــٌ بــٔ ا

بــٔ وٝــ٢ عبــد ايهــسِٜ بــٔ قُــد 

بٔ سٝٓإ ايكاقٞ بٔ بػس بٔ سٝـإ  ا

ٞ ا٭ضدٟ،   اؿًـّيب ا٭ؾـٌ،   املٛؾـً

أ، املًكـب َٛؾـل ايـدٜٔ    املٛيد ٚاملٓػـ 

ــٟٛ ــسف  ،ايٓشـــ ــدميا ٜٚعـــ ــابٔ قـــ بـــ

ــا٥ؼ ) ــٞ  7ايؿـ ــ٢ أبـ ــٛ عًـ ــسأ ايٓشـ (. قـ

ــّيب، ٚأبـــــٞ     ــإ اؿًـــ ــدا٤ ؾتٝـــ ايطـــ

ايعبــــاع املػسبــــٞ ايــــٓرلٚشٟ ٚزلــــع  

اؿدٜح ع٢ً أبـٞ ايؿكـٌ عبـد اهلل    

بــــــٔ أمحــــــد اـطٝــــــب ايطٛضــــــٞ 

باملٛؾٌ، ٚع٢ً أبٞ قُد بـٔ عبـد   

اهلل بٔ عُس بٔ ضٜٛد٠ ايتهـسٜيت،  

ايؿـــسز وٝـــ٢ بـــٔ  ٚعًـــب َـــٔ أبـــٞ

ــٞ   ــٞ أبـــ ــٞ ٚايكاقـــ ــٛد ايجكؿـــ قُـــ

اؿطـــــٔ أمحـــــد بـــــٔ قُـــــد بـــــٔ  

ــد بــٔ      ــٔ قُ ــد ب ايطسضٛضــٞ ٚخاي

ْؿــــــس بــــــٔ ؾــــــػرل ايكٝطــــــساْٞ،  

                                                           

 : أّٜكا ٔ ايؿا٥ؼبممٔ عسؾٛا با – (7)

 ٖـ(776) سلظ ايدٜٔ بٔ ايؿا٥ؼ

بٔ عًٞ بٔ أبٞ قُد بٔ عبد ايسمحٔ 

ايصَٗسدٟ ايٓشٟٛ، َٔ تؿاْٝؿ٘ غسح اؿطٔ 

 أيؿ١ٝ ابٔ َايو.

-ٖـ 490) أبٛ ايؿتض بٔ ايؿا٥ؼ

اإلَاّ املؿيت أمحد بٔ أبٞ ايٛؾا٤ ، ٖـ(576

يؿُد ايبػدادٟ بٔ عبد ايسمحٔ بٔ عبد ا

  .اؿٓبًٞ

ٖـ، 845 -769 (، ابٔ ايؿا٥ؼشٜٔ ايدٜٔ 

ّ(. شٜٔ ايدٜٔ عبدايسمحٔ بٔ 1441ـ  1367

ٜٛضـ غٝذ اـطاطني املؿسٜني يف شَٓ٘، 

اغتٗس بسضايت٘ ايتع١ًُٝٝ ؼؿ١ أٚيٞ ا٭يباب 

  .اـط ٚايهتاب ؾٓاع١يف 

 

http://www.marefa.org/index.php/553_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/643_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9/
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ب | 17 ٜ ز ا ع أ  

 

ٚبدَػل ع٢ً تاز ايـدٜٔ ايهٓـدٟ،   

ــإ   ــِ، ٚســــدخ عًــــب ٚنــ ٚغرلٖــ

 ؾاق٬ّ َاّٖسّا يف ايٓشٛ ٚايتؿسٜـ. 

ــادز   ــا املؿــــ ــدّٔٓ يٓــــ ٚمل تكــــ

َعًَٛــــإت عــــٔ أضــــست٘، ٚمل ٜػــــس  

ٕ إىل تؿؿـــ٬ٝت سٝاتـــ٘،  املذلمجـــٛ

َٔٓ يٓـــا َعسؾـــ١ُ غدؿـــٝت٘      ؾًـــِ ٜتطـــ

ــاز    ــٔ نبـ ــرٔلٙ َـ ــ١ّ نػـ ــ١ّ دقٝكـ َعسؾـ

ــا   ــت َعسؾُتٓــــــ ــٜٛني، ٚيٝطــــــ ايِٓشــــــ

ــاٍ، إذا    ــّسّا ذا ب ــ٘ أَ تؿؿــ٬ٝٔت سٝات

َٞٓ تًـو       نإ ٚؾـًٓا َـٔ تساثـ٘ ايعًُـ

ــرنس    ــ١ ايـ ــ١ اٯْؿـ ــٛع١ ايٓشٜٛـ املٛضـ

َُٓا٠: غــسَح املؿؿَٓــٌ، ايــيت تــديُٓٓا  املطــ

ٟٔٓ َٚضـــَع١ٔ عًـــ٢ دقَٓـــ١ تؿهـــرٔل ٙ ايِٓشـــٛ

ــأت   ــَض ايذلمجــ َٕٓ بعــ ــَد أ ــ٘، بٝــ ُٔــ عً

ــاَزِت إىل ْطـــٔب٘ ٚبعـــٔض َٓـــاسٞ     أغـ

َٓا غ٦ّٝـّا عٓ٘.   غدٔؿ٘; ؾعسؾَِٓت

 غدؿٝت٘ ٚأخ٬ق٘ 

يٓــــا غدؿــــ١ٝ ابــــٔ  تتبــــد٣

ٚزد يف تسمجت٘، ٜعٝؼ َٔ خ٬ٍ َا 

قببــ١ّ; ؾٗــٛ ميتًــو  غدؿــ١ّٝ ٫َعــ١ّ

ــإ  ؾـــؿات املعًِـــ ِ اؿـــل ؾكـــد " نـ

ُِٗٓ، طٜٛـٌ      ٌَ ايـسٚح، سَطـٔ ايـتؿ طٜٛ

ايباع يف ايٓكٌ، ثك١ ع١َ٬ نّٝٔٓطـّا،  

َٛ ايٓـادز٠، َـع ٚقـأز    طَٝب املصاح،  سً

 . ٚزشا١ْ"

ٜٚبــــدٚ أْــــ٘ نــــإ خؿٝـــــ 

ــ١، ضـــــسٜع     ــس ايطُٓسؾـــ ٌٔٓ ساقـــ ــ ايعـــ

ايبدٜٗـــ١، ٚمل ٜهـــٔ عًُـــ٘ ٚٚقـــازٙ 

ـــ     ــصاح ايًطٝ ــ٘ َــٔ امل ــ٘ يتَُٓع ٚزشاْت

ُعــــٔسف عــــٔ  ٚمجــــاٍ ايــــسٚح، ٚقــــد

نبـــــاز ايعًُـــــا٤ ايٛقـــــاُز ٚاشلٝبـــــ١، 

ٚاإلعـــساض عـــٔ املـــصاح، ؾٗـــرا ابـــٔ 

دين ٜكـٍٛ يـبعض نتَٓـاب دٜـٛإ آٍ     

بٜٛ٘ بعـد إٔ َاشسـ٘: َـا ٖـرا ايكـٍٛ      

ٜـــا أبـــا اؿطـــني أعـــصى اهلل! َٚتـــ٢ 

زأٜتين أَصح ؾتُصح َعـٞ، أٚ أُفـٔ   

َٔ بٞ!     ؾتُُذ

ؾكد نإ ابٔ ٜعٝؼ وُـٌ  

ح، يف غدؿـــ٘ زٚح ايدعابـــ١ ٚاملـــصا  

ٚقد ٚؾـًٓا بعـض َـٔ املٛاقــ ايـيت      

تعٗس يٓـا خؿـ١ ظًـ٘، ٚسبـ٘ يًدعابـ١      

ايًطٝؿــ١، ٜكــٍٛ عٓــ٘ ابــٔ خًهــإ:   

ـــ    ــِٝ يطٝـــ ــٔ ايتؿٗـــ ــإ سَطـــ "ٚنـــ

ايهــ٬ّ طٜٛــٌ ايــسٚح عًــ٢ املبتــد٨  

ــسٚح    ـــ ايــ ــإ خؿٝــ ــٞ، ٚنــ ٚاملٓتٗــ

َـع  ظسٜـ ايػُا٥ٌ نـجرل اجملـٕٛ،   

َّـا   ضه١ٓٝ ٚٚقاز، ٚيكد سكست ٜٛ

عًٝــ٘ سًكتــ٘، ٚبعــض ايؿكٗــا٤ ٜكــسأ  
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َُــع" " ٫بــٔ دــين، ؾكــسأ بٝــت ذٟ    ايًُٓ

 ايس١َُٓ يف باب ايٓدا٤: 

 ٜا ظب١ٝ ايِٛعَطا٤ بني د٬دٌأ

ُّٓ ضامل              ٚبني ايٓكا آأْت أّ أ

ــرا     ــ٘ ايػـــٝذ: إٕ ٖـ ــاٍ يـ ؾكـ

ايػاعس يػد٠ ٚشل٘ يف احملبـ١ ٚععـِ   

ــامل(    ــ١ )أّ ضــ ــرٙ احملبٛبــ ــدٙ بٗــ ٚدــ

ــا   ــابٗتٗا يًػــــصاٍ نُــ ٚنجــــس٠ َػــ

ــبِٝٗٗ    ــعسا٤ يف تػـ ــاد٠ ايػـ ــست عـ دـ

ايٓطــــا٤ ايؿــــباح ايٛدــــٛٙ بــــايػص٫ٕ 

ٚاملٗا =اغتب٘ عًٝ٘ اؿاٍ، ؾًـِ ٜـدز   

ٖــــٌ ٖــــٞ اَــــسأ٠ أّ ظبٝــــ١، ؾكــــاٍ: 

ّٓ ضــامل(; ٚأطــاٍ اي   ــت أّ أ ػــٝذ )آأْ

َٛؾل ايـدٜٔ ايكـٍٛ يف ذيـو ٚبطـط٘     

بأسطٔ عباز٠، عٝح ٜؿُٗ٘ ايبًٝـد  

ايبعٝد ايرٖٔ، ٚذيو ايؿكٝ٘ َٓؿت 

َكبـٌ عًــ٢ ن٬َـ٘ بهًٝتــ٘، ستــ٢   

ٜتِٖٛ َٔ ٜساٙ ع٢ً تًو ايؿٛز٠ أْـ٘  

قد تعكٌ مجٝـع َـا قايـ٘، ؾًُـا ؾـسؽ      

ايػٝذ َٔ غسس٘ قاٍ يـ٘ ايؿكٝـ٘: ٜـا    

٫َْٛا أٜؼ يف املسأ٠ اؿطـٓا٤ ٜػـب٘   

ــ١، ؾكــــاٍ يــــ٘ ايػــــٝذ قــــٍٛ     ايع بٝــ

َٓبطط: تػبٗٗا يف ذْبٗا ٚقسْٚٗـا،  

ؾكـــــــشو اؿاقـــــــسٕٚ، ٚخذـــــــٌ 

ــدت زأٜتـــ٘ سكـــس     اي ــ٘، َٚـــا عـ ؿكٝـ

 . فًط٘"

ٚيــٝظ َؿٗــّٛ ابــٔ خًهــإ  

ــّٛ،   ــا ايٝــــــ ــٕٛ نُؿَٗٛٓــــــ يًُذــــــ

ــا٠    ــا ٫ ٜٓطــذِ َــع سٝ ــٔ ؾُؿَٗٛٓ اب

ـــا    ٜعــٝؼ، ؾكــد نــإ ايسدــٌ قدّث

ُٔع َٓ٘، ٜٚس٣ د.عبـد اإليـ٘    َضُع ُٚض

ايٓشـٟٛ  تاب٘ ابٔ ٜعـٝؼ  ْبٗإ يف ن

ـــا  ، إٔ ابــــٔ خًهــــإ نــــإ قاقّٝــ

صَت، ؾُـا  ٚايككا٠ عاد٠ غدٜدٚ ايت

َُذّْٛــــــا قـــــد ٫  زآٙ ابـــــٔ خًهـــــإ 

ــس َــٔ    ٜهــٕٛ يف سكٝكــ١ أَــسٙ أنج

 . ٌَٝ إىل ايؿها١ٖ

    ٔٔ ـُ ابـ ٚزمبا ٫ ٜهـٕٛ ٚؾـ

ــا   َٔ ٜعــٝؼ بــاجملٕٛ ْابّع  خًهــإ ٫بــ

َـــٔ نـــٕٛ ابـــٔ خًهـــإ قاقّٝــــا     

ــ١ نا  ــرٙ ايهًُــ ــا، ؾٗــ ــت َتصَّتــ ْــ

ــٔ ايؿ  ــبرل عــ ــتددّ يًتعــ ــ١ تطــ هاٖــ

عــٔ  ٚاملــصاح ٚسطــب، ٚيــٝظ تعــبرّلا 

ــتعُايٓا    ــٛ اضـــ ــا ٖـــ ــ١ نُـــ اـ٬عـــ

اؿـــايٞ يًهًُـــ١، نُـــا إٔ ٖـــرا    

ايتعبرل ٫ ٜكتؿس اضتعُاي٘ ع٢ً ابـٔ  

ــو     ــ٢ ذي ــديٓا عً خًهــإ ٚســدٙ، ٜٚ

اـدل ايرٟ ٚزد عٔ ابٔ دين، ايرٟ 

اضــــتددّ نًُــــ١ اجملــــٕٛ مبعٓــــ٢    
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املـــصاح، ٚضـــٝام اــــدل ٜـــدٍ عًـــ٢     

، ٚايه١ًُ ع٢ً َـا زآٙ د.ْبٗـإ   يوذ

ؾٝٗــا قــدح بػــدـ ابــٔ ٜعــٝؼ، إ٫  

إٔ ابٔ خًهإ مل ٜهٔ يف َعسض 

٘ بٌ نإ َادّسـا ي٘، ؾكـد قـاٍ:   ذَ

ــُا٥ٌ    " ـــ ايػــ ــسٚح ظسٜــ ـــ ايــ خؿٝــ

ــ٘ إٔ    ـــ يــ ــٕٛ"، ؾهٝــ ــجرل اجملــ نــ

ميدســ٘ ٜٚرَــ٘ يف ٚقــت ٚاســد، ٚإٕ  

نـــــإ ايهـــــ٬ّ َـــــدّسا ؾكـــــط،    

ــٛ    ــاجملٕٛ ٖٚـــ ــ٘ بـــ ـــ ميدســـ ؾهٝـــ

َــت؟ ؾهًُــ١ اجملــٕٛ   ايكاقــٞ املتص

ــ٘   ــا تعٓٝــ ــٝاقٗا ٖــــرا تعــــين َــ يف ضــ

 ايؿها١ٖ ؾكط. 

بــازٙ أّٜكـــّا َــا زٚاٙ َٚــٔ أخ

 ابٔ خًهإ:

ـــا ْكــسأ عًٝــ٘  "- َّ ٚنٓــا ٜٛ

باملدزض١ ايسُٓٚاس١ٝ، ؾذا٤ٙ زدٌ َـٔ  

  ،ِٜٔ ــَد ــاد ٚبٝـــــدٙ َطـــــطْٛز بـــ ا٭دٓـــ

ٚنإ ايػـٝذ يـ٘ عـاد٠ بايػـٗاد٠ يف     

ــا     ــ٘: ٜ ــاٍ ي ــب ايػــسع١ٝ، ؾك املهاتٝ

ٞٓ يف ٖرا املطـطٛز،   ٫َْٛا اغٗد عً

ــ٘:     ــدٙ ٚقــسأ أٚي ؾأخــرٙ ايػــٝذ َــٔ ٜ

أقــسَٓت ؾاطُـــ١..، ؾكــاٍ يـــ٘ ايػـــٝذ:   

ي٘ اؾٓـدٟ: ٫ ٜـا   أْت ؾاط١ُ؟ ؾكاٍ 

٫َْٛا، ايطاع١َ ؼكـس، ٚخـسز إىل   

ــٛ     ــسٖا ٖٚــ ــ١، ؾأسكــ ــاب املدزضــ بــ

 ٜتبطِ َٔ ن٬ّ ايػٝذ. 

ــرا إٔ   - ــٔ ٖـــ ــسب َـــ ٜٚكـــ

ــدٙ اَــسأ٠،     ــ٘ ٚعٓ غدّؿـــا دخــٌ عًٝ

ؾكـــاٍ: أُٜٓهُـــا ايػـــعّيب؟ ؾكـــاٍ يـــ٘  

 ٖرٙ". 

ـــا ْكــسأ عًٝــ٘   - َّ ٚنٓــا ٜٛ

يف دازٙ، ؾعطــؼ بعــض اؿاقــسٜٔ  

يـ٘،   ٚطًب َٔ ايػ٬ّ َـا٤ّ ؾأسكـسٙ  

ؾًُـــا غـــسب قـــاٍ: َـــا ٖـــرا إ٫ َـــا٤ 

ــٛ نــإ      ــ٘ ايػــٝذ : ي ــاٍ ي ــازد، ؾك ب

 خبّصّا ساّزّا نإ أسب إيٝو. 

َّــــــــا عٓـــــــدٙ - ٚنٓـــــــا ٜٛ

ــ٪ذٕ   ــا٤ املـ ــ١، ؾذـ ــ١ ايسٚاسٝـ باملدزضـ

، ؾكــاٍ يــ٘ ؿــس بطــاع١ٚأذٕ قبــٌ ايع

 ؟!اؿاقـــسٕٚ: أٜـــؼ ٖـــرا ٜـــا غـــٝذ 

ؾكـــاٍ ايػـــٝذ  ؟!ٚأٜـــٔ ٚقـــت ايعؿـــس

َٛؾل ايدٜٔ: دعٛٙ عط٢ إٔ ٜهـٕٛ  

 ٘ غػٌ ؾٗٛ َطتعذٌ. ي

ــد    - ـــا عٓــــ َّــــ ــإ ٜٛ ٚنــــ

ــابٔ    ــدٜٔ املعــسٚف ب ايكاقــٞ بٗــا٤ اي

غــداد قاقــٞ سًــب، ؾذــس٣ ذنــس  

شزقــا٤ ايُٝاَــ١، ٚأْٗــا ناْــت تــس٣   

ــ٢     ــد٠، ست ايػــ٤ٞ َــٔ املطــاؾ١ ايبعٝ

قٝـــٌ تـــساٙ َـــٔ َطـــرل٠ ث٬ثـــ١ أٜـــاّ،  
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ؾذعٌ اؿاقسٕٚ ٜكٛيـٕٛ َـا عًُـٛٙ    

َٔ ذيو، ؾكاٍ ايػٝذ َٛؾل ايـدٜٔ:  

َـٔ َطـاؾ١ غـٗسٜٔ،     أْا أز٣ ايػ٤ٞ

ؾتعذـــــب ايهـــــٌ َـــــٔ قٛيـــــ٘ َٚـــــا 

أَهِٓٗ إٔ ٜكٛيٛا غ٦ّٝــا، ؾكـاٍ يـ٘    

ايكاقــــٞ: نٝـــــ ٖــــرا ٜــــا َٛؾــــل 

ايـــدٜٔ؟ ؾكـــاٍ: ٭ْـــٞ أز٣ اشلـــ٬ٍ،    

ؾكــاٍ يــ٘: نــإ قًــت َطــاؾ١ نــرا  

ٖرا عـسف   نرا ض١ٓ، قاٍ: يٛ قًُت

اؾُاعـــــ١ اؿاقــــــسٕٚ غسقــــــٞ،  

ٚنــإ قؿــدٟ اإلبٗــاّ عًــِٝٗ. ٚيــ٘   

 ٖا". ْٛادز نجرل٠ ٜطٍٛ ذنس

 عًُ٘

 بــــ١ّنــــإ ابــــٔ ٜعــــٝؼ َط٬

 -نُـا تــس٣ٚ يٓـا ا٭خبــاز   –يًعًـِ  

ــٝٛخ٘ يف   ــاطض غـــ ــإ ٜٓـــ ٌٔٓ ٚنـــ ــ ســـ

ــد    ــٔ املػــــه٬ت، ؾكــ ـٔ َــ ــٜٛ ايعــ

زســــٌ َــــٔ سًــــب يف ؾــــدز عُــــسٙ "

قاؾّدا بػـداد يٝـدزى أبـا ايدلنـات     

عبـــد ايـــسمحٔ بـــٔ قُـــد املعـــسٚف 

بـــــابٔ ا٭ْبـــــازٟ، ؾًُـــــا ٚؾـــــٌ إىل 

، ؾأقـاّ  ...املٛؾٌ بًػ٘ خـدل ٚؾاتـ٘،   

َِٜد٠ ٚزلع اؿدٜح بٗا،  ََُد باملٛؾٌ 

ــ٢      ــا عــصّ عً ــب، ٚمل ــِ زدــع إىل سً ث

ايتؿدُٓٔز يإلقـسا٤ ضـاؾس إىل دَػـل،    

ٚادتُع بايػَٓٝذ تاز ايدٜٔ أبٞ ايُٝٔ 

ــاّ   ــٔ ايهٓـــدٟ اإلَـ ــٔ اؿطـ شٜـــد بـ

املػـــــٗٛز، ٚضـــــأي٘ عـــــٔ َٛاقـــــع    

ــ١، ٚعــٔ إعــساب    َػــه١ً يف ايعسبٝ

َــا ذنــسٙ أبــٛ قُــد اؿسٜــسٟ يف   

١ بايسسٝبـ١،  املعسٚؾـ املكا١َ ايعاغـس٠  

ــا  ــ٘ يف أٚاخسٖـ ــٛ قٛيـ ــ٢ إذا ": ٖٚـ ستـ

ٚإٓ اْب٬ز ٕ ٭٭ ا٭ؾل ذْب ايطـسسا

ِٕ ؾاضـــَتِبِٗ دـــٛاُب "، ايؿـــــــذٔس ٚســــا

: ٖـــٌ ايهٓـــدٟٖـــرا املهـــإ عًـــ٢ 

طــسسإ َسؾٛعــإ أٚ ا٭ؾــل ٚذْــب اي

َٓؿــٛبإ، أٚ ا٭ؾــل َسؾــٛع ٚذْــب     

ايطــــــــسسإ َٓؿــــــــٛب، أٚ عًــــــــ٢ 

ــظ ٚقــــاٍ يــــ٘: قــــد عًُــــت      ايعهــ

ــٞ   ــو أزدت إع٬َــــ قؿــــــدى، ٚأْــــ

مبهاْتــو َــٔ ٖــرا ايعًــِ، ٚنتــب 

يــــ٘ خطــــ٘ مبدســــ٘ ٚايجٓــــا٤ عًٝــــ٘،  

ٚٚؾــــ تكدَـــ٘ يف ايؿـــٔ ا٭دبـــٞ،    

ــإ ؾا ــٛ  ٚنــ ــاّٖسّا يف ايٓشــ ــ٬ّ َــ قــ

 .  ٚايتؿسٜـ"

 غٝٛخ٘ 

زلع َٔ ايكاقٞ أبـٞ ضـعد   

ــٔ     ــٞ اؿطـ ــسٕٚ، ٚأبـ ــٞ عؿـ ــٔ أبـ بـ

أمحد بـٔ قُـد ابـٔ ايطسضٛضـٞ،     

ٚوٝـــ٢ ايجكؿـــٞ، ٚزلـــع اؿـــدٜح    

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
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ب | 21 ٜ ز ا ع أ  

 

ــا أبــٞ ايؿكــٌ      باملٛؾــٌ َــٔ خطٝبٗ

ايطٛضٞ، ٚع٢ً أبٞ قُد بٔ عبـد  

اهلل بٔ عُس بٔ ضٜٛد٠ ايتهـسٜيت،  

ٚعًـــب َـــٔ أبـــٞ ايؿـــسز وٝـــ٢ بـــٔ  

ــٞ   ــٞ أبـــ ــٞ ٚايكاقـــ ــٛد ايجكؿـــ قُـــ

ُـــــد بـــــٔ اؿطـــــٔ أمحـــــد بـــــٔ ق 

ــد بــٔ      ــٔ قُ ــد ب ايطسضٛضــٞ ٚخاي

ْؿــــــس بــــــٔ ؾــــــػرل ايكٝطــــــساْٞ،  

ٚبدَػل عًـ٢ تـاز ايـدٜٔ ايهٓـدٟ.     

ــٞ ايطــــدا٤      ــٛ عــــٔ أبــ ــر ايٓشــ ٚأخــ

اؿًــــّيب، ٚأبــــٞ ايعبــــاع املػسبــــٞ، 

 ٚدايظ ايهٓدٟ بدَػل . 

 ت٬َرت٘ 

ــٔ   ــاسب ابـــ ــ٘ ايؿـــ ز٣ٚ عٓـــ

ايعــدِٜ، ٚابٓــ٘ فــد ايــدٜٔ، ٚابــٔ     

ٖاٌَ، ٚأبٛ ايعباع ابـٔ ايعـاٖسٟ،   

ًو بـٔ ايعٓٝكـ١، ٚأبـٛ بهـس     ٚعبد امل

أمحد بٔ قُد ايدغـيت، ٚإضـشام   

ايٓشاع ٚأخٛٙ بٗـا٤ ايـدٜٔ، ٚضـٓكس    

 ايككا٥ٞ، ٚآخسٕٚ . 

 ابٔ خًهإنُا أخر عٓ٘ 

ــاسب  ٕ ؾــ ــا ــات ا٭عٝــ ــرٟ ٚؾٝــ ، ايــ

ٜكــٍٛ: " ٚملــا ٚؾــًت إىل سًــب ٭دــٌ 

ــايعًِ ايػــسٜـ، ٚنــإ    ا٫غــتػاٍ ب

دخٛيٞ إيٝٗا ّٜٛ ايج٬ثا٤ َطتٌٗ ذٟ 

ــ١ٓ ضـــــــت   ــد٠ ضـــــ ــسٜٔ ايكعـــــ ٚعػـــــ

ٚضــــتُا١٥، ٖٚــــٞ إذ ذاى أّ ايــــب٬د 

ــتػًني،   ــا٤ ٚاملػــــ َػــــــش١ْٛ بايعًُــــ

ٚنإ ايػٝذ َٛؾل ايدٜٔ املـرنٛز  

غـٝذ اؾُاعــ١ يف ا٭دب، مل ٜهــٔ  

ؾـــِٝٗ َجًـــ٘، ؾػـــسعت يف ايكـــسا٠٤    

ــا يف    ــس٨ ظاَعٗـ ــإ ٜكـ ــ٘، ٚنـ عًٝـ

ــس،    ــد ايعؿـ ــُاي١ٝ بعـ ــٛز٠ ايػـ املكؿـ

ٚبني ايؿ٬تني باملدزضـ١ ايسٚاسٝـ١،   

قـــد تٓبٗـــٛا   ٚنـــإ عٓـــدٙ مجاعـــ١  

ٚمتٝصٚا بـ٘، ٖٚـِ ٬َشَـٕٛ فًطـ٘     

٫ ٜؿازقْٛ٘ يف ٚقت اإلقسا٤ ٚابتدأت 

بهتاب "ايًُع" ٫بـٔ دـين، ؾكـسأت    

عًٝــ٘ َععُــ٘ َــع زلــاعٞ يــدزٚع     

اؾُاعـــــ١ اؿاقـــــسٜٔ، ٚذيـــــو يف 

ــا    ــسٜٔ، َٚـ ــبع ٚعػـ ــ١ٓ ضـ ــس ضـ أٚاخـ

أمتُتٗا إ٫ عًـ٢ غـرلٙ يعـرز اقتكـ٢     

ــاقٛت اؿُــٟٛ     ــ٘ ٜ ــو" . ٚأخــر عٓ ذي

ٖــ(، ٚابـٔ   646يكؿطٞ)ٖـ(، ٚا626)

ــسٕٚ ) ــدِٜ  649عُــ ــٔ ايعــ ـــ(، ٚابــ ٖــ

ـــ(، ٚابـــٔ َايـــو ا٭ْديطـــٞ    660) ٖـ

 ٖـ( . 672)

 نتب٘ 

ٜس٣ نجرل َـٔ ايبـاسجني إٔ   

ابــٔ ٜعــٝؼ قــد اقتؿــس عًــ٢ تــأيٝـ   

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86


  2014ّ ٖـ/ ٜٓاٜس1435 زبٝع ا٭ٍٚ –ايعدد ا٭ٍٚ                                       

 

ب | 22 ٜ ز ا ع أ  

 

ِٜـــَد٠ٔ،   نتـــابني ؾكـــط يف سٝاتـــ٘ امَلٔد

ُٖـــــــا غـــــــسح املؿؿـــــــٌ، ٚغـــــــسح  

ــا   ــٛنٞ، يهٓٓـــــ ــسٜـ املًـــــ ايتؿـــــ

ـُٓ ممـــا ٚزد َـــٔ أخبـــازٙ يف     ْطتػـــ

ــّا   ايهتــب  َٕٓ ابــٔ ٜعــٝؼ نــإ عامل أ

ــ٘     ــ٘ أٚدع عًُـ ــد أْـ ــ٬ بـ ــسّا، ؾـ مسٜـ

نتبّا َٔ تأيٝؿـ٘، نُـا إٔ ايعؿـس    

ايرٟ ٚٔدد ؾٝ٘ نـإ عؿـس اشدٖـاز    

 ؾّساايتأيٝـ، ٫ضُٝا أْ٘ نإ َعا

يعًُا٤ َٔ طبكت٘ ُأثس عِٓٗ غرل قًٌٝ 

ــ١، ؾكــد نــإ   َــٔ ا مل٪يؿــات ايٓشٜٛ

ــّسا ٫ ٖــــ( 646) بـــٔ اؿادـــب َعاؾـ

ــٛ    ــ١ يف ايٓشــــــ ــاسب ايهاؾٝــــــ ؾــــــ

ــا أْـــ  ــسف، نُـ ــاؾ١ٝ يف ايؿـ ٘ ٚايػـ

)ت بعـــد  يًصلـــاْٞ نـــإ َعاؾـــّسا

ٖـــــــ( ؾــــــاسب اشلــــــادٟ 655ضــــــ١ٓ 

ــس   ــسس٘، ٚعاؾــ ٟ ٚغــ ــاز ــٔ ا٭ْبــ  ابــ

ٖـ(، ٚغرلِٖ َـٔ اؾٗابـر٠ يف   577)

ــ١ َـــا      ــإ مثـ ــِ، ؾكـــد نـ ــرا ايعًـ ٖـ

ٜػـــذُع٘ عًـــ٢ ايهتابـــ١ ٚايتـــأيٝـ، 

َٚــٔ املُهــٔ إٔ ٜهــٕٛ قــد أيـــ     

ايهتب ٚايػسٚح، ؾًـِ ٜؿـًٓا َٓٗـا    

نُا ٖـٛ سـاٍ نـجرل َـٔ     ايهجرل، 

ــديٓا     ــٞ، ٚممــا ٜ ــا ايعسب ــب تساثٓ نت

ع٢ً ذيـو َـا دـا٤ يف أسـد تسمجاتـ٘      

َـــٔ أْـــ٘ "ؾـــٓـ غـــسّسا يًتؿـــسٜـ  

٫بٔ دين، ٚغسّسـا يًُؿؿٌ، ٚغـرل  

 ذيو". 

إٔ َا ٚؾًٓا َٔ نتبـ٘  غرل 

ع٢ً نتابني، ُٖٚـا   نإ َكتؿّسا

يٝطـــا نتـــابني َـــ٪يَٓؿني يـــ٘ بـــاملع٢ٓ 

اؿكٝكـــٞ يًهًُـــ١، ٚإمنـــا ناْـــا    

سسني يهتب َخًَت، ٚزمبـا نـإ   غ

عًُــ٘ َدزّضــا ضــبب ٚيعــ٘ بايػــسح،  

 ٖٚرإ ايهتابإ ُٖا: 

نتــاب املؿؿــٌ  غــسح  -1

 ٖـ(. 538) يًصكػسٟ

غـــــــــــــسح نتـــــــــــــاب  -2

 ٞ ٫بــــــــــٔ  ايتؿــــــــــسٜـ املًــــــــــٛن

 ٖـ(. 392دين)

ٜكــٍٛ ابــٔ خًهــإ: "ٚغــسح 

ايػــــــٝذ َٛؾــــــل ايــــــدٜٔ نتــــــاب    

ٟ  )املؿؿـٌ( ٭بـٞ     ايكاضـِ ايصكػـس

غـــسسّا َطـــتّٛؾ٢، ٚيـــٝظ يف مجًـــ١  

ــسٜـ   ــسح )تؿــ ــ٘، ٚغــ ايػــــسٚح َجًــ

غـسّسا ًَّٝشـا،    بٔ دـين املًٛنٞ( ٫

ٚاْتؿع ب٘ خًل نجرل َـٔ أٖـٌ سًـب    

ٚغرلٖـــا، ستـــ٢ إٕ ايس٩ضـــا٤ ايـــرٜٔ  

عًــب ذيــو ايصَــإ نــاْٛا   نــاْٛا 

 ت٬َرت٘".
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ب | 23 ٜ ز ا ع أ  

 

 ٚؾات٘ 

ناْت ٫ٚدتـ٘ يـج٬خ خًـٕٛ    

ثـــــ٬خ  َـــــٔ غـــــٗس زَكـــــإ ضـــــ١ٓ 

ٚمخطــني ٚمخطــُا١٥ عًــب; ٚتــٛيف 

بٗا يف ضشس اـاَظ ٚايعػسٜٔ َٔ 

مجــاد٣ ا٭ٚىل ضــ١ٓ ثــ٬خ ٚأزبعـــني    

ٚضتُا١٥، ٚعاؽ تطعني ضـ١ٓ ٚدؾـٔ   

َٔ َٜٛ٘ بذلبتـ٘ باملكـاّ املٓطـٛب إىل    

 ِ اـًٝـٌ، ؾـًٛات اهلل عًٝـ٘     إبـساٖٝ

 ٚض٬َ٘، ٚزمح٘ اهلل تعاىل. 

 املؿادز ٚاملسادع 

اـؿـــــا٥ـ، ؾـــــٓع١  -1

ــٔ دــين      ــإ ب ــتض عجُ ــٞ ايؿ ــاّ أب اإلَ

ٖــــــ(، ؼكٝـــــل قُـــــد عًـــــٞ 392)

ايٓذـــــاز، اشل٦ٝـــــ١ املؿـــــس١ٜ ايعاَـــــ١ 

 . 1999يًهتاب، ايطبع١ ايسابع١، 

ضـــرل أعــــ٬ّ ايٓــــب٤٬،  -2

ــدٜٔ   ــظ ايــــــــــــ ــاّ سلــــــــــــ يإلَــــــــــــ

ــرٖ ــعٝب  748ّيب)ايـ ــل غـ ـــ(، ؼكٝـ ٖـ

ــ١ ايسضــــــاي١،    ــا٩ط، َ٪ضطــــ ا٭زْــــ

 . 1982برلٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

ٚؾٝـــات ا٭عٝـــإ ٫بـــٔ    -3

ٖـــــــــ(، ؼكٝــــــــل  681خًهــــــــإ )

 از ؾادز برلٚت.د.إسطإ عباع، د

ابٔ ٜعـٝؼ ايٓشـٟٛ، د.   -4

عبــد اإليــ٘ ْبٗــإ، َٓػــٛزات اؼــاد 

 . 1997نتاب ايعسب، 

*** 
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ب | 24 ٜ ز ا ع أ  

 

 وصادز يف عمًٕ العسبٗٛ

 

 الكتاب لسيبويه  

 د/ أمحد سعد اهلل

إٕ املؿادز اييت بني أٜدٜٓا 

٫ تػٞ بإٔ ؾاسبٓا  نإ ٜطُض 

إىل ٖرٙ املٓصي١ ايعع١ُٝ اييت 

ضطسٖا ي٘ ايتازٜذ، ؾًِ ٜهٔ ٜدٚز 

غًدٙ  أْ٘ قد نتب ي٘ َٔ ععِٝ 

ايكدز َا ىًد ب٘ ذنسٙ، ٜٚستؿع 

ب٘ قدزٙ، ٚأْ٘ بعد إٔ قٌٝ: ايٓاع 

ع٢ً أبٞ سٓٝؿ١ عٝاٍ يف ايؿك٘ 

ضٝكاٍ: إٕ ايٓاع عٝاٍ يف ايٓشٛ 

ٖٔ  )عًِ ايعسب١ٝ( عًٝ٘، ٚع٢ً َا َ

اهلل ب٘ عًٝ٘ َٔ تآيٝـ ٚؾهس 

غهًت أٍٚ َ٪يـ ٜٛزخ يف ايٓشٛ 

سا٬َ بني دؾتٝ٘ ٚؾؿا دقٝكا 

يًعسب١ٝ، ٚتستٝب نًُٗا، ٚأؾٛشلا 

 ٚؾسٚعٗا .......إخل

نٝـ ٜدٚز غًدٙ ذيو، ٖٚٛ َٔ 

، ٚايٓشٛ املٛايٞ، ؾازضٞ ا٭ؾٌ

عًِ ايعسب١ٝ، ٚقط١ُ ايعكٌ ٚاملٓطل 

تككٞ بإٔ ايعسب ا٭قشاح أٚىل 

بتأؾٌٝ عًُِٗ، يهٓٗا إزاد٠ اهلل، 

 .ٚذيو ؾكٌ اهلل ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜػا٤

ٖداى اهلل  –٫ غو أْو ٜا 

قد عسؾت ؾاسبٓا ٖرا; ْعِ إْ٘  –

ضٝبٜٛ٘، أبٛ بػس عُسٚ بٔ عجُإ 

ٖـ ، 189بٔ قٓدل املتٛؾ٢ ض١ٓ 

ـ ٚؾٌ إيٝٓا يف ؾاسب أٍٚ َ٪ي

ايٓشٛ، ٚمذلش بكٛيٓا "ٚؾٌ إيٝٓا" 

َٔ إط٬م اؿهِ، ؾكد ٜؿكٞ 

إط٬ق٘ إىل سهِ دا٥س ٚقط١ُ 

قٝص٣; إذ َٔ امل٪ند إٔ ٖٓاى 

قد ضبكت نتاب  م١ّٜٛ َ٪يؿإت

ا٭ٍٚ: إٔ  ;ضٝبٜٛ٘،  ٚذيو يطببني

املسس١ً اييت يٛسعت يف ايهتاب 

َٔ تبٜٛب، ٚٚؾـ دقٝل تػٞ 

اٚي١ يًتأيٝـ بأْٗا يٝطت أٍٚ ق

- دٕٚ غو- ايٓشٟٛ، ٚأْٗا

َطبٛق١ مبساسٌ أقٌ ْكذا، أَا 

ايجاْٞ: ؾٗٛ َا ٚزد يف نتب 

ٖٕ ما٠ ايطبكات  ايذلادِ َٔ أ

ََ ي٘  ِٔايطابك١ يؿاسبٓا نإ َِٓٗ 

َ٪يؿات يف ايٓشٛ، ٚذيو نايرٟ 

أيؿ٘ عٝط٢ بٔ عُس ايجكؿٞ، 

 –أضتاذ ضٝبٜٛ٘  –ٚذنسٙ اـًٌٝ 

 يف ْعُ٘ قا٬٥:
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ُٛ َبََٖذ  ٘ا نًّٗعــــــمجٝ ايٓش

ُٔ غرَل               عُِس َا أسدخ عٝط٢ ب

ٍْ   ٖٚرا داَْع ذاى إنُا

  ٚقُِس ؾُٗا  يًٓاع سلْظ                  

ٕٖ َُِِٗؿٚبٝتا اـًٌٝ ٖرإ ُٜ  َُٓٗا أ

 ٖٚٛ ضابْل –عٝط٢ بٔ عُس ايجكؿٞ 

ؾاسب َ٪يؿني  –يًدًٌٝ ٚضٝبٜٛ٘ 

يف ايٓشٛ ُٖٚا )اإلنُاٍ( 

 ٚ)اؾاَع( ٚقد قٓت بُٗا ُٜد

 ايدٖس ؾًِ ٜؿ٬ إيٝٓا. 

 ٚقؿ١ َع امل٪يـ

)ضٝبٜٛ٘( اضِ نإ يؿاسب٘ َٓ٘ 

ايٓؿٝب ا٭ٚؾ٢ ، ؾا٫ضِ َعٓاٙ يف 

ٚقد أغب٘  ايؿازض١ٝ زا٥ش١ ايتؿاح ،

، ؾكد ٚزد َطُاٙ ايتؿاح يف مجاي٘

مج٬ٝ  ٚقد  إٔ ؾاسبٓا نإ

ٚدٓتاٙ  عُس٠ تػاب٘ محس٠ أغسبت 

، ست٢ عد بعكِٗ ذيو ايتؿاح

، ايػب٘ ضببا يف تطُٝت٘ بٗرا ا٫ضِ

٘ ٫ؾت١ يًٓعس إذ بدت محس٠ خدٜ

ٞٗ:  .َٓر َٛيدٙ ُِ اَؿِسٔب ِٝ ٖٔ ٍَ ٔإِبَسا َقا

ََْتا  ٘ٔ َنا ِٝ َِٚدََٓت  ٖٕ ِٜ٘; َ٭ َٛ َِٝب َٞ ٔض ُِ ُض

ٔٔ، َبٔدَٜع اُؿ ِٝ ٔٔ.َنايٗتَؿاَسَت  ِط

اغتٗس ؾاسبٓا باؿٝا٤ 

ٚسطٔ اـًل، ٚؾسط يف ايرنا٤، 

نُا اغتٗس عبط١ يف يطاْ٘، 

ٜٚبدٚ  ،عٛقتٗا اْط٬ق١ يف قًُ٘

إٔ اؿبط١ اييت ناْت يف يطإ 

ضٝبٜٛ٘ قد سايت دٕٚ ظٗٛزٙ 

اي٥٬ك١ ب٘ قبٌ  ايعًُٞ بايدزد١

ظٗٛز أَس ايهتاب، ٚيٝظ ٖرا َٔ 

، ايعذب، ؾاملس٤ كب٤ٛ ؼت يطاْ٘

ٚقد خبأت ٖرٙ اؿبط١ قدز عًِ 

ضٝبٜٛ٘ إىل إٔ أغاع٘ قًُ٘ 

 ٚنتاب٘، ْٚطتدٍ ع٢ً ذيو مبا

ايعباع ذنسٙ قُد بٔ ٜصٜد أبٛ

، قاٍ ْٜٛظ بٔ سبٝب"املدلد قا٬٥: 

أظٔ ٖرا  ٚقد ذنس عٓدٙ ضٝبٜٛ٘ :

ايػ٬ّ ٜهرب ع٢ً اـًٌٝ; ؾكٌٝ 

ي٘: قد ز٣ٚ عٓو أغٝا٤ ؾاْعس 

ٝع ؾكاٍ: ؾدم يف مج، ؾٝٗا; ؾٓعس

 " أخباز ايٓشٜٛني َا قاٍ ٖٛ قٛيٞ

ؾكد نإ قدز ضٝبٜٛ٘ 

ايعًُٞ خاؾٝا ع٢ً ْٜٛظ بٔ سبٝب 

ايرٟ مل ٜعسف يطٝبٜٛ٘ قدزا هعً٘ 

ٛض بتبع١ عًِ ايعسب١ٝ ٜطتطٝع ايٓٗ

، ٚمل ٜهٔ يٝجل بكدزت٘ بعد اـًٌٝ

ٚأَاْت٘ إ٫ بعد إٔ زآٖا زأٟ ايعني 

كني َتُج١ً ؾُٝا زٚاٙ ٚعًُٗا عًِ ايٝ
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عٓ٘، ؾإذا ب٘ ٜػٗد ؾاسبٓا 

 . بؿدق٘، ٜٚعسف ي٘ قدزٙ

أسب ؾاسبٓا ايعًِ، ٚطسم 

، ٚأزاد ضبًٝ٘ ايٛعس٠ َٓر ؾباٙ

 ملسو هيلع هللا ىلصايتؿك٘ يف سدٜح زضٍٛ اهلل 

ٜد محاد بٔ  ؾطًب اؿدٜح ع٢ً

ض١ًُ احملدخ املعسٚف، قاٍ ْؿس 

بٔ عًٞ: "نإ ضٝبٜٛ٘ ٜطتًُٞ 

: قاٍ ع٢ً محاد، ؾكاٍ محاد َٜٛا

 َا أسد َٔ" :ملسو هيلع هللا ىلصضٍٛ اهلل ز

 ٚقد أخرت عًٝ٘ يٝظ أؾشابٞ إ٫

أبا ايدزدا٤، ؾكاٍ ضٝبٜٛ٘: يٝظ 

أبٛايدزدا٤، ؾكاٍ محاد: ؿٓت ٜا 

 ،ضٝبٜٛ٘، ؾكاٍ ضٝبٜٛ٘: ٫ دسّ

٭طًي عًُا ٫ تًشٓين ؾٝ٘ أبدا، 

، ايرٟ  ؾطًب ايٓشٛ، ٚيصّ اـًٌٝ"

أضس٣ ببٓات أؾهازٙ إىل عكٌ 

ٍٛ ضٝبٜٛ٘  ؾتكبًٗا ا٭خرل بكب

زسا غا ، ٚقُٓٗا نتاب٘سطٔ

، َٚٓاقػا ست٢ آتت أنًٗا َستني

شايت ت٪تٞ أنًٗا نٌ سني بٌ  َا

 . َسات عد٠

 أدب٘ َع اـًٌٝ

اغتٗس ؾاسبٓا بإد٬ٍ 

غٝٛخ٘ ٫ٚضُٝا اـًٌٝ ، ٚقد بًؼ 

٠  أدب٘ َع٘ َبًػا دعً٘ أسٝاْا نجرل

ىؿٞ ذات٘ إذا َا ذنس اـًٌٝ، 

ضشام : ٚزلعت أبا إ"قاٍ أبٛ دعؿس

بعد قٍٛ  ٜكٍٛ: إذا قاٍ ضٝبٜٛ٘

اـًٌٝ: ٚقاٍ غرلٙ، ؾإمنا ٜعين 

أدٌ اـًٌٝ عٔ إٔ  ; ٭ْْ٘ؿط٘

ٜرنس ْؿط٘ َع٘، ٚإذا قاٍ: 

 . ٚضأيت٘، ؾإمنا ٜعين اـًٌٝ"

ٜكاف إىل ذيو أْ٘ نإ 

ٌ اـًٌٝ أؾ٬ ملا بًػ٘ َٔ هع

، ؾكد زلع عٔ ْؿس بٔ عًٞ ايعًِ

 -بٔ ْؿس أسد يػٜٛٞ ايبؿس٠

ا ٚنإ ٚايدٙ عًٞ بٔ ْؿس ؾاسب

: قاٍ أْ٘ قاٍ: قاٍ يٞ أبٞ –ًٌٝ يًد

يٞ ضٝبٜٛ٘ سني أزاد إٔ ٜكع  

ست٢ ْتعإٚ ع٢ً نتاب٘ : تعاٍ 
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، ؾكد  محً٘ إسٝا٤ عًِ اـًٌٝ"

أدب٘ ٚإد٬ي٘ يًدًٌٝ ع٢ً إٔ هعٌ 

نٕٛ  ايعًِ َٓطٛبا يًدًٌٝ زغِ

 ايهتاب تأيٝـ ؾاسبٓا ٚؾٓعت٘،

َٚع ذيو ؾؿاسبٓا ٫ٜٓؿو يف 

٠ عٓ٘ َتٛاتس ايٓؿٛف اييت ٚزدت

سِ اهلل ، زٜٓطب مثسات٘ يًدًٌٝ

اـًٌٝ ٚزسِ اهلل ضٝبٜٛ٘، هلل 

 . دزُٖا عاملني َٚعًُني

 َها١ْ ايهتاب

يكد بًؼ ايهتاب َها١ْ 

عع١ُٝ دعًت َٔ امل٪زخني َٔ 

تب مل ٜعسف ٜعتدلٙ ثايح ث٬ث١ ن

٫ ايتازٜذ اٯدَٞ َجًٗا، قاٍ: "

ٜعسف نتاب أيـ ٔؾٞ عًِ َٔ 

ٌ ايعًّٛ قدميٗا ٚسدٜجٗا ؾاغتُ

َع٢ًَ مجٝع َذٔيَو ايعًِ ٚأساط 

بأدصا٤ َذٔيَو ايؿٔ غرل ث٬ث١ نتب 

أسدٖا نتاب اجملططٞ ٔؾٞ عًِ 

 ،١٦ٖٝ ايؿًو ٚسسنات ايٓذّٛ

ٚايجاْٞ نتاب أزضطٛطايٝظ ٔؾٞ 

ٚايجايح  ،عًِ ؾٓاع١ املٓطل

نتاب ضٝبٜٛ٘ ايبؿسٟ ٔؾٞ عًِ 

 ايٓشٛ ايعسبٞ.

قاٍ أبٛ دعؿس أمحد بٔ 

مل ٜصٍ أٌٖ ايعسب١ٝ قُد: "

ٜؿكًٕٛ نتاب أبٞ بػس عُسٚ بٔ 

; عجُإ بٔ قٓدل ، املعسٚف بطٝبٜٛ٘

مل اٍ قُد بٔ ٜصٜد:  "قست٢ يكد 

 عًِ َٔ ايعًّٛ َجٌ ٜعٌُ نتاب يف

، ٚذيو إٔ ايهتب نتاب ضٝبٜٛ٘

ؿٓؿ١ يف ايعًّٛ َكطس٠ إىل امل

٫ وتاز ، ٚنتاب ضٝبٜٛ٘ غرلٖا

  ."َٔ ؾُٗ٘ إىل غرلٙ

هتاب َٔ يٚقد أٚقـ ا

قسأٙ  ع٢ً ضع١ عًِ َ٪يؿ٘، 

ٚإساطت٘ بًطإ ايعسب، ٚطبا٥عِٗ 

ٚإؾاب١ املعاْٞ; ، يف تستٝب ايهًِ

إذا تأًَت ا٭َج١ً ؾكاٍ أبٛ إضشام: "

ٜٛ٘ تبٝٓت أْ٘ أعًِ َٔ نتاب ضٝب

  ."ايٓاع بايًػ١

ٚقد ٚزد إٔ املؿتػني َٔ 

أٌٖ ايعسب١ٝ َٚٔ ي٘ املعسؾ١ بايًػ١ 

ج١ً ؾًِ تتبعٛا ع٢ً ضٝبٜٛ٘ ا٭َ

هدٚٙ تسى َٔ ن٬ّ ايعسب إ٫ 

بكِ اشلا٤ -ث٬ث١ أَج١ً ; اشلٓديع 

ٖٚٞ  -ٚضهٕٛ ايٕٓٛ ٚؾتض ايداٍ

 بكِ ايداٍ –بك١ً ، ٚايدزداقظ 

ٖٚٛ ععِ يف  –ٚضهٕٛ ايسا٤ 
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، ٚسلٓؿرل ٖٚٛ اضِ -ايكؿا

 أزض" .

نتاب  ُغِؿٚقد نإ ٔس

، ٔ أؾٍٛ طًب ايعًَِ ٗدَعضٝبٜٛ٘ ُٜ

ايعسب١ٝ ٚغرلٙ َٔ ضٛا٤ يف ذيو عًِ 

، ٚنتب ايذلادِ ايعًّٛ ايػسع١ٝ

خرل غاٖد ع٢ً ذيو  إذ  ٜعد 

َععُٗا سؿغ ايهتاب  إسد٣ 

، ِ ي٘د٫٫ت ا٭ؾٛي١ٝ عٓد املذلَد

 ٚإسد٣ د٥٫ٌ بٓا٥٘ ايعًُٞ نريو .

 :ٚٚؾا٠ ضٝبٜٛ٘ املطأي١ ايصْبٛز١ٜ

يطع١  )ظٓٓت ايصْبٛز أغٖد

; ؾإذا ٖٛ ٖٞ ( تًو ٖٞ ايعكسبَٔ 

نُا زآٖا ضٝبٜٛ٘ سني  املطأي١

مجع و٢ٝ ايدلَهٞ بٝٓ٘ ٚبني 

ايهطا٥ٞ عامل ايهٛؾ١ يف بػداد 

ٓاظس٠ عكٛز ايؿسا٤ ٚخًـ يًُ

، ؾسأ٣ ضٝبٜٛ٘ إٔ ايعسب ٚغرلُٖا

 ايسؾع تكع يف َجٌ ٖرا قُرل

)ٖٞ( ٚأْ٘ ٫ هٛش ايٓؿب; ؾ٬ 

، ٚزأ٣ ٜكاٍ: ؾإذا ٖٛ إٜاٖا

ايهطا٥ٞ عهظ ذيو; ؾٗٛ 

َٜٚستكٞ ايٓؿب ؾٝٗا َتَػاَدَسا ، 

َْ٘ ِٚ ِٞ ُد ََٚتَعٖؿُبٛا ٔيًَِهَطا٥ٔ  ،٬ِّٜ ٔٛ ، َط

، ؾكايٛا ايكٍٛ َا قاي٘  ايهطا٥ٞ

ٙ يف ذيو ف يؿاسبٓا قدُزعَسٚمل ُٜ

٢َٝ ٔبَعِػَس٠ٔ املكاّ ََٚؾًَ٘ َِٜش  ِٖ ، ُث

آ٫َٕف، َٚا نإ ضٝبٜٛ٘ بآت إىل 

; َؾَطاَز ٔإَي٢ ٖرا بػداد ٚإيٝ٘ َٔ أدٌ

ُا يف زٜعإ ٔب٬َٔد َؾأزٕع، َٚات غ

َات ٖٚٛ ابٔ اثٓتني غباب٘ ؾكٌٝ 

، ٚث٬ثني، ٚقٌٝ بًؼ ا٭زبعني

يف ٚؾات٘ ؾكٌٝ ض١ٓ مثاْني  ٚاختًـ

َٚا١٥، ٖٚٛ ا٭قسب، ٚقٌٝ ض١ٓ 

ٚزٟٚ أْ٘ قاٍ  ،مثإ ٚمثاْني َٚا١٥

 قسب استكازٙ َتُج٬ ساي٘ :

 ٘ــــــــي ك٢ــــــــتبي ٜ٪ٌَ دْٝا

 ٌــــــــؾٛاؾ٢ امل١ٝٓ دٕٚ ا٭َ          

ٍَٟ أَِٚسسجٝجا ُٜ ٌٔٔطايَؿ ؾٛ ٝ 

        ٌُ   ٌُِدَٚات ايٖس ؾعاؽ ايؿطٝ
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قك٢ ؾاسبٓا مب٘ إثس 

د بعض ٖرٙ املٓاظس٠ اييت بدت عٓ

 ;امل٪زخني يٝطت خايؿ١ يًعًِ، ْعِ

; إذ قاٍ بعض بدت ٚنأْٗا َدبس٠

َا ٚاؾل ايعسب : "امل٪زخني

أْ٘ ذٚ سع٠ٛ  ايهطا٥ٞ إ٫ يعًُِٗ

هٔ ، يعٓد ايسغٝد ٚساغٝت٘

; عاقب١ ا٭َس ناْت يًذُٝع خطسا

 ٚايهطا٥ٞ عسب١ٝإذ خطست اي

ا ٚايسغٝد ٚايدلَهٞ، ٚخطسْ

; زد٬ َٔ أعًِ زداٍ ايعسب١ٝ بٗا

را إٕ مل ْكٌ أعًُِٗ ع٢ً ٖ

; ٚسسَٓا َٔ إْتاد٘ ايعًُٞ اإلط٬م

، ؾًِ ٜؿًٓا ٜسػ٢ايرٟ نإ 

 ٜػٗد  غ٤ٞ ض٣ٛ نتاب٘ ايرٟ

 بعبكس١ٜ َٓكطع١ ايٓعرل . 

ٚعسف ايٓاع قدز ؾاسبٓا 

٘ أنجس َٔ َعسؾتِٗ قدزٙ بعد َٛت

يف سٝات٘; ٚتعدد ايٓعِ يف زثا٥٘، 

ٚذنس ؾكً٘ ٚؾكٌ نتاب٘، َٚٔ 

 : ذيو َا قاي٘ ايصكػسٟ

 لٍَس ؾ٠َ٬ ُ٘ـــــــــ٢ اإليًٖأ٫ َؾ

ََُِٕجُع ٔٔٚ ِبٔسُِع٢ً َع         قٓدِل ِٔٔب ا

ٖٕ  ُ٘عِٓ ِٔٔػ٘ مل ُٜتاَبــــــــــــن ؾإ

  ِسَبَِٓٔ  ِ  ٫ٚ  أبٓا٤ُــــــــــبٓٛ  قً       
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 أخطاء غائعٛ

 يرصدها لكم د/ علي النجار

ٖٔ )َٔ ٜكاٍ خطّأ - : ايٓطا٤ ٜعُؿ

 ايعؿٛ( بكِ ايؿا٤ ٚتػدٜد ايٕٓٛ.

َٕ ٚايؿٛاب ، إٔ ٜكاٍ: ايسداٍ ٜعؿٛ

. َٕ  ٚايٓطا٤ ٜعؿٛ

َسؾٛع ٚع١َ٬ ؾايؿعٌ ا٭ٍٚ َعسب 

زؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ، ٚٚاٚ اؾُاع١ 

. َٕ  ؾاعً٘، ٚٚشْ٘ : ٜؿعٛ

ٚايجاْٞ َبين ع٢ً ايطهٕٛ ، ْٕٚٛ 

. َٔ ًِ  ايٓط٠ٛ ؾاعً٘ ، ٚٚشْ٘ : َِٜؿُع

: قد ٫ ٜعٔسُف ؾ٬ٕ نرا  ٜٚكاٍ-

. 

: زمبا ٫ ٜعسف، أٚ قد  ٚايؿٛاب  

هٌٗ; ٭ْ٘ ٫ وطٔ ايؿؿٌ بني 

١ )قد( ٚايؿعٌ; ٭ٕ )قد( اؿسؾٝ

كتؿ١ بايؿعٌ املتؿسف، اـدلٟ، 

املجبت، اجملسد َٔ ايٓاؾب ٚاؾاشّ 

ٚسسف ايتٓؿٝظ )ايطني ٚضٛف( 

ؾٗٞ َع٘ ناؾص٤ ؾ٬ تٓؿؿٌ َٓ٘ 

 بػ٤ٞ.

اضتبدٍ ايطايُب ايٓكَٛد ٜٚكاٍ: -

ُِ بٗرا إٔ  بايكًِ، ٜٚكؿد املتهً

ايطايب تسى ايٓكٛد يًبا٥ع، ٚأخر 

 َٓ٘ ايكًِ بٗرٙ ايٓكٛد.

ٍ ايطايب بايٓكٛد ٚايؿٛاب: اضتبد

ٕٖ )بٖدٍ( ٚ)اضتبدٍ(  َِ;  ٭ ايكً

ٚ)تبٖدٍ( تدخٌ َعٗا ايبا٤ ع٢ً 

أتطتبديٕٛ ﴿املذلٚى، قاٍ تعاىل:

 ﴾ايرٟ ٖٛ أد٢ْ بايرٟ ٖٛ خرل

أٟ أتذلنٕٛ اـرل  ص،61طايبكس٠: 

ٚتأخرٕٚ ا٭د٢ْ، ٜٚكٍٛ تعاىل: 

َٚٔ ٜتبٖدٍ ايهؿس باإلميإ ؾكد ﴿

ص، 108طايبكس٠:  ﴾قٌ ضٛا٤ ايطبٌٝ

 أٟ تسى اإلميإ ٚأخر ايهؿس.

: ٖرٙ ايبكاع١ َباع١، ٜٚكاٍ -

 ٚسكو َؿإ.

ََٔبَٝع١، ٚايؿٛاب : ٖرٙ ايبكاع١ 

ََُؿٕٛ; ٭ٕ اضِ املؿعٍٛ َٔ  ٚسكو 

ثٞ ا٭دٛف ايؿعٌ املاقٞ ايج٬

( ٜؿاؽ ع٢ً ١٦ٖٝ )َعتٌ ايٛضط

َكازع٘ َع إبداٍ سسف املكازع١ 

 َُٝا َؿتٛس١ . 
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قيل : أول لحن سمع »

، بالبصرة قولهم: عصاتي

 وبعده قولهم:

لعل له ُعذٌر وأنت 

 .«تلوم

 

رتجكٗف المطاُ ٔتمكٗذ 

 د77اجلٍاُ: 

ميا َع ٬َسع١ إٔ بين متِٝ قد

ايٝا٥ٞ: ناْٛا ٜكٛيٕٛ يف ا٭دٛف 

َبٝٛع ٚكٝٛط ع٢ً ٚشٕ ) َؿعٍٛ ( 

ٖٚرٙ ايًػ١ ٜطتددَٗا أٌٖ داشإ 

 ايّٝٛ; ؾٝكٛيٕٛ: بكاع١ َبٝٛع١ . 

* * * 

  

 معموم أى تعمم العربية

تعميم العربية فرض  و

عمى الكفاية، وكاى 

السمف يؤدبوى أوالَديم 

عمى المحو، فهحو 

مأموروى أمر إجياب أو أمر 

استحباب أى حنفظ 

القانوى العربي، وُنصِمَح 

األلُسَو املائمَة عهٌ، 

فيحفَظ لها طريقَة فًم 

الكتاب والسهة، 

واالقتداَء بالعرب يف 

خطابًا، فمو ترك الهاُس 

كاى نقًصا عمى حلِهًم 

 وعيًبا.

 ابو تيمية 
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 مػٕٙوطتػازك ال

 أسئلتكم جييب عنها د/ تامر أنيس

عٔ إعساب  ٜاضس ضًٗٞ ٜطأٍ-

إٔ ﴿ن١ًُ )زضٛي٘( َٔ قٛي٘ تعاىل: 

 ﴾اهلل بس٤ٟ َٔ املػسنني ٚزضُٛي٘

ص، ٚملاذا دا٤ت َسؾٛع١ َع 3طايتٛب١: 

إٔ ايعاٖس أْٗا َعطٛؾ١ ع٢ً ا٫ضِ 

 اؾًٌٝ ٖٚٛ َٓؿٛب؟

ٕٖ )زضٛي٘( َبتدأ َسؾٛع  ٚاؾٛاب: أ

ٚع١َ٬ زؾع٘ ايك١ُ، ٖٚٛ َكاف 

إىل قُرل ايػا٥ب، ٚاـدل قرٚف 

يد٫ي١ َا قبً٘ عًٝ٘، ٚايتكدٜس: 

ٚزضٛي٘ بس٤ٟ َِٓٗ، أٚ ٚزضٛي٘ 

 نريو.

ٚهٛش إٔ ٜهٕٛ )زضٛي٘( َعطٛؾا 

ع٢ً ايكُرل املطتذل يف 

اـدل)بس٤ٟ( أٟ بس٤ٟ ٖٛ ٚزضٛي٘، 

ٖٚرإ ايٛدٗإ دا٥صإ عٓد 

قككٞ ايبؿسٜني، ٚأداش 

ايهطا٥ٞ ٚايؿسا٤ ٚبعض ايبؿسٜني 

ٚدٗا ثايجا ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ )زضٛي٘( 

 ٖٛٚ ٖٕ َعطٛؾا ع٢ً قٌ اضِ إ

ا٫ضِ اؾًٌٝ )اهلل(، ع٢ً إٔ قً٘ 

ٕٖ عاٌَ  ايسؾع، ٖٚٛ زأٟ قعٝـ ٭

ايسؾع ٖٚٛ ا٫بتدا٤ قد شاٍ بدخٍٛ 

 ايٓاضذ.

عٔ  عبد اإلي٘ املٓٝعٞ ٜٚطأٍ-

دس؟ ٌٖٚ  تطتعٌُ سسَف)َع(: ٌٖ 

 (َِع)بايؿتض ٚ (ََع)ٖٓاى ؾسم بني 

 بايطهٕٛ؟

ٕٖ )َع( يٝطت سسف  ٚاؾٛاب: أ

دس، بٌ ٖٞ اضِ، ٖٚٞ ظسف 

ملهإ ا٫دتُاع أٚ ٚقت٘، ٜٚدٍ 

ع٢ً ازلٝتٗا تٜٓٛٓٗا يف قٛيو: 

ِٔ اؾاز٠ عًٝٗا،  َٔ َّعا، ٚدخٍٛ 

ََٔعٞ، ٚتطهنُي  ِٔ َٔ  مٛ: أعطٝت٘ 

ِٓ زبٝع١َ عٝٓٗا يػ١ُ  ِ.َٚغ

ٚايؿسم بني ََع َتشسن١َ ايعني ، 

َِٚع ضان١َٓ ايعني، إٔ ا٭ٚىل 

َعسب١ ٚايجا١ْٝ َب١ٝٓ، ٚإٔ ا٭ٚىل 

اضِ باتؿام ٚايجا١ْٝ شعِ ايٓشاع 

أْٗا سسف، ٚيهٔ ايؿشٝض أْٗا 

 اضِ أٜكا.

عٔ  عبد ايسشام اؿاشَٞ ٜٚطأٍ-

: إعساب يؿغ اؾ٬ي١ يف قٛي٘ تعاىل

 ﴾ايعًُا٤ُإمنا ىػ٢ اهلَل َٔ عبادٙ ﴿

 ص.28طؾاطس: 
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ٕٖ ا٫ضِ اؾًٌٝ يف اٯ١ٜ  ٚاؾٛاب: أ

ايهسمي١ َؿعٍٛ ب٘ َكدّ ٚدٛبا 

٭ٕ ايؿاعٌ قؿٛز ؾٝ٘ بإمنا 

ؾٝذب تأخرلٙ عٔ املؿعٍٛ، ٚاملع٢ٓ 

٫ ىػ٢ اهلَل َٔ عبادٙ إ٫ ايعًُا٤ُ، 

ٚقد ىط٧ بعُكايٓاع ؾرلؾع ا٫ضِ 

اؾًٌٝ ٜٚٓؿب ايعًُا٤ ٖٚرا غرل 

ٕٖ اي عًُا٤ ِٖ ايرٜٔ ىػٕٛ دا٥ص ٭

اهلل ٫ ايعهظ، تعاىل اهلل عٔ 

 ذيو عًٛا نبرّلا.

ٜٚطأٍ بعض ايط٬ب عٔ إعساب -

ن١ًُ )ايعاملني( يف قٍٛ اهلل عص 

ٚايعاملني أعد شلِ عرابا ﴿ٚدٌ: 

 ؟ ص31طاإلْطإ:  ﴾أيُٝا

ٕٖ )ايعاملني( َؿعٍٛ ب٘  ٚاؾٛاب: أ

يؿعٌ قرٚف تكدٜسٙ )أٖإ(، 

ايٝا٤ ٭ْ٘ َٓؿٛب ٚع١َ٬ ْؿب٘ 

مجع َرنس ضامل، ؾايتكدٜس: 

ٚأٖإ ايعاملني أعٖد شلِ عرابا 

أيُٝا، ٖٚرا ايذلنٝب ٜط٢ُ عٓد 

ايٓشا٠ بذلنٝب ا٫غتػاٍ، 

ٚايؿٛز٠ ايبطٝط١ ي٬غتػاٍ إٔ 

ٜتكدّ اضِ َٓؿٛب ٚبعدٙ ؾعٌ 

ٜٓؿب قُرل ٖرا ا٫ضِ َؿع٫ٛ 

ب٘، ٚيٛ سرف ايكُرل يهإ 

ا٫ضِ املتكدّ َؿع٫ٛ ب٘ شلرا 

ؿعٌ، َجاٍ ذيو: شّٜدا زأٜت٘، ؾًٛ اي

قٌٝ: شّٜدا زأٜت، يهإ )شّٜدا( 

َؿع٫ٛ ب٘ َكدَا ع٢ً ؾعً٘، ٚيهٔ 

ملا دا٤ ايكُرل ؾاز ٖٛ املؿعٍٛ ب٘ 

يًؿعٌ )زأٜت( املرنٛز، ؾٓذعٌ 

)شّٜدا( َؿع٫ٛ ب٘ يؿعٌ قرٚف 

ٜؿطسٙ املرنٛز، ٚايتكدٜس: زأٜت 

 شّٜدا زأٜت٘.

 ٚاهلل تعاىل أع٢ً ٚأعًِ.

 * * * 
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 العسبٗٛ لمٍاطكني بػريِا

أسباب إقبال الدارسني على 

     تعله العربية

 أ/ وليد ممدوح 
 :مل ٜعد َطتطاغا إٔ ٜكاٍ

إٕ ايعسب١ٝ يػ١ تٛاؾٌ تكتؿس ع٢ً 

املطاس١ اؾػساؾ١ٝ اييت ٫ 

ذيو ٭ٕ ٖرٙ  ;ٜطتٛطٓٗا إ٫ ايعسب

ايًػ١ اييت ٜكذلٕ تازىٗا بعٗٛز 

اؾٓظ ايبػسٟ ع٢ً ضطض ا٭زض 

ْايت اَتٝاشا بايؼ ايتؿسد بتٛظٝـ 

مجٝع عٓاؾسٖا ع٢ً مٛ مل 

تػٗدٙ طاقات اإلبداع ايًػٟٛ 

سني أْصٍ اهلل  ،اإلْطاْٞ َٔ قبٌ

بٗا نًُات٘ ع٢ً خامت ايٓبٝني َٓر 

ْٚؿـ َٔ  اقسّْأزبع١ عػس 

اتطعت زقع١  ايصَإ، ٚبعد إٔ

ايدع٠ٛ اإلض١َٝ٬ يف ب٬د ايعذِ 

ضازع املعتٓكٕٛ اؾدد إىل تعًِ 

ايًطإ ايعسبٞ; ؾاضتبديٛٙ بًػاتِٗ 

ٚاْتعُت غ٪ٕٚ  اييت دزدٛا عًٝٗا،

دْٝاِٖ ع٢ً اؿسف ايعسبٞ، ٚظًت 

ايسغب١ يف ؾِٗ اإلض٬ّ ساؾصا ٜدؾع 

ا٭ؾساد ٚاؾُاعات َٔ بكاع غت٢ 

َٛٓا مٛ دزاض١ يػ١ ايكسإٓ إىل ٜ

ٖرا، ٚاؾتتشت املعاٖد املتدؿؿ١ 

يف َػازم ا٭زض َٚػازبٗا، 

ٚاشدادت َعد٫ت اإلقباٍ َع َطًع 

ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ بؿٛز٠ ًَشٛظ١، 

ٜٚهاد املس٤ هصّ بإٔ يػ١ ضا١َٝ 

مل ؼغ بٗرا ايكدز َٔ ايعٓا١ٜ 

نايًػ١  ايعؿٛز بايتشدخ بٗا عدل

ايعسب١ٝ، ٚإذا عًُٓا إٔ ٬َٜني َٔ 

ِٗ غػـ َٓكطع املطًُني يدٜ

ايٓعرل بٗا ؾطٛف ْتٛؾٌ إىل أِٖ 

أضباب املد اشلا٥ٌ يف عدد 

 َطتددَٞ اإللًٝص١ٜ اٯٕ. 

ٚيعًٓا ْطايع يف عؿس 

اشدٖاز اؿكاز٠ اإلض١َٝ٬ تؿٛقا 

يف املٓتر ايجكايف ٚايعًُٞ يًػ١ 

ايعسب١ٝ درب أْعاز أبٓا٤ ايكاز٠ 

ا٭ٚزب١ٝ يف ا٭ْديظ َٚا داٚزٖا 

املطًُني  ؾتتًُرٚا ع٢ً عًُا٤

ٚنإ أِٖ أدٚاتِٗ يف ذيو إتكإ 

ايًػ١ اييت سٛت ٖرٙ اإلبداعات 

يٝتُهٓٛا َٔ تسمجتٗا إىل يػات 

أقٛاَِٗ. ٚملا تداعت اؿ٬ُت 

ايؿًٝب١ٝ ع٢ً ب٬دْا يف ْٗا١ٜ ايكسٕ 

ايجأَ عػس ؾاسبٗا َٛيد سسن١ 
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ا٫ضتػسام َدؾٛع١ بٗادظ 

ايتٛدظ َٔ اضتؿاق١ ا٭١َ 

طًع اإلض١َٝ٬، َٚٔ ثِ اق

ٚناْٛا تابعني  –املطتػسقٕٛ 

عكٍٛ  بع١ًُٝ بذل –يًهٓٝط١ 

املطًُني عٔ تساثِٗ ٚؾسف 

ٚدِٖٛٗ عٓ٘ بٛضا٥ٌ عد٠ َٓٗا 

يف  أايتصٜٝـ ٚايطُظ ٚتعُد اـط

 . ايٓكٌ

َٚٔ ايؿٛاب أٜكا إٔ 

ْكٝـ إىل َا ضبل ضببا آخس َٔ 

أضباب إقباٍ اإلؾسْر ع٢ً ايتهًِ 

بايعسب١ٝ ٖٚٛ سسف أدٗص٠ 

ات ايػسب١ٝ ع٢ً تهٜٛٔ ا٫ضتدباز

أقطاّ داخ١ًٝ خاؾ١ بتدزٜظ 

شلذات ايعسب، ٚقد قابًت ْؿسا َٔ 

َػا٠ ايبشس١ٜ ا٭َسٜه١ٝ يف 

ايكاٖس٠ ٜطًبٕٛ َعًُا هٝد ايًٗذ١ 

ايعساق١ٝ ٚذيو يف أعكاب ايػصٚ 

 .ا٭َسٜهٞ يًعسام

يكد ضع٢ ايػسب إىل إؾٓا٤ 

ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚإؿاقٗا بكا١ُ٥ 

أٜكٓٛا إٔ  ايًػات املٓكسق١ ٚملا

بكا٤ٖا َطتُد َٔ ايهتاب املبني 

ايرٟ ْصٍ ب٘ ايسٚح ا٭َني اشداد 

إؾسازِٖ ع٢ً قازب٘ ٖرٙ ايًػ١ 

َتُج١ً يف ايكسإٓ ايهسِٜ; ؾأْػأٚا 

نًٝات يف َععِ ايعٛاؾِ ا٭ٚزب١ٝ 

َػًٛط١ عٔ  يًعٌُ ع٢ً تكدِٜ ؾٛز

تازٜذ اإلض٬ّ َٛد١ٗ إىل زعاٜاِٖ 

 يهٞ وٛيٛا بِٝٓٗ ٚبني املؿادز

اؿكٝك١ٝ يًُعسؾ١، ٚوكسْٞ يف 

-ٖرا ايطٝام ذنس طايب أملاْٞ 

 -دٓزضت ي٘ غ٦ٝا َٔ ا٭دب ايعسبٞ

أند يٞ أْ٘ قد دزع يف داَع١ 

تٝٛبٓذٔ ا٭ملا١ْٝ نٌ َا ٜتعًل 

باإلض٬ّ ٚأْ٘ قد زلع غسسا يطٓٔ 

يف قاقسات داَع١ٝ أبٞ داٚد 

  !ز ٜٗٛدٟٛأيكاٖا بسٚؾٝط

َٚٔ املؿازقات املجرل٠ 

إٔ زٚاد َا ٜط٢ُ عسن١  يًدٖػ١

ايتٜٓٛس يف ا٭دب ايعسبٞ ضذًٛا 

أطسٚساتِٗ يٌٓٝ دزد١ ايدنتٛزا٠ 

يف تًو اؾاَعات; ؾؿازٚا ضؿسا٤ 

شلا يف أٚطاِْٗ بٌ ٚدعا٠ إىل 

كططاتِٗ ايسا١َٝ إىل ٖدّ أضظ 

ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ، ٚقد لشٛا يف 

 .ذيو

ٚقاّ ا٭شٖس غد١َ  

ايط٬ب املطًُني ايساغبني يف 
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١ ايًػ١ ايعسب١ٝ مبؿس، ٚقاَت دزاض

إىل دٛازٙ عدد َٔ املسانص 

اـاؾ١ ٚاقطًعت بتشكرل 

املكسزات ايدزاض١ٝ املٓاضب١ ٚت١٦ٝٗ 

املعًُني املدزبني، ؾؿازت ايكاٖس٠ 

َكؿدا ٜ٪َ٘ َسٜدٚ ايعسب١ٝ 

ٚعًَٛٗا، ْٚاؾطتٗا دَػل يف ٖرا 

املكُاز، ٚنإ يًُٝٔ ْؿٝب يف 

ذيو، يهٔ ايكاٖس٠ ٚدَػل متٝصتا 

ايػهٌ ا٭نادميٞ ٚاملٓاٖر ب

 .املتدؿؿ١

*** 

ٚيف أٜآَا ٖرٙ أقٝؿت إىل قا١ُ٥ 

املٓتطبني إىل دزع ايًػ١ ايعسب١ٝ 

ؾ٦ات َطتشدث١; نأعكا٤ 

اؾايٝات ٚايطؿازات ا٭دٓب١ٝ 

َا ٜسغبٕٛ يف  -غايبا  -ايرٜٔ 

ايتشدخ بايًٗذ١ ايدازد١ ع٢ً يطإ 

ايعا١َ، ٚأبٓا٤ ايعسب املٗادسٜٔ 

يف ب٬د ا٫غذلاب، ايرٜٔ ْػأٚا 

أشاٍ أترنس ذيو  َاٚأشٚادِٗ، ٚ

ايطبٝب ايػاب ذا ا٭ؾٍٛ املؿس١ٜ 

ٚاؾٓط١ٝ ا٭َسٜه١ٝ ايرٟ أت٢ إىل 

َؿس َتًٗؿا إىل إشاي١ ايعذ١ُ عٔ 

ٖٚٛ ٜ٪ند يٞ إٔ دٚز  ٘يطاْ

ايطباع١ ٚايٓػس ا٭َسٜه١ٝ سككت 

َبٝعات ٖا١ً٥ يًهتب املع١ٝٓ 

بايتعسٜـ باإلض٬ّ ٚأند يٞ إٔ 

١ ايعسب١ٝ باتت أقدز ع٢ً ايًػ

ايتٛادد بك٠ٛ يف اجملتُع ا٭َسٜها 

٫ٚ ضُٝا بعد أسداخ ضبتُدل 

2001. 

 *** 
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 إصدازات

 
 أ/أمحد عبد احلميد :عرضهاي

 

 ايًػ١ ٚا٭دب ٚايٓكدب ١ُ تع٢ٓؾدز قُٔ ضًط١ً )٫ٕ( ٖٚٞ ضًط١ قٓه

ْٞ ٖٚٛ بعٓٛإ ايبطتاْٞ ايهتاب ايجاٚايذلمج١ ٜسأع ؼسٜسٖا أ.د. بػس٣ 

يًدنتٛز عسؾات ؾٝؿٌ املٓاع َٔ داَع١ ايبؿس٠. ٜػذلى يف  )ايطٝام ٚاملع٢ٓ(

 ،اؾصا٥س –َٓػٛزات ا٫خت٬ف ٚ ،يٓدٕ –ْػس ٖرٙ ايطًط١: َ٪ضط١ ايطٝاب 

 .يبٓإ –َٓػٛزات ايكؿاف ٚ

ٍَٚٓ  دا٤ ايهتاب يف أزبع١ ؾؿٍٛ ضبكتٗا َكد١َ ٚتكؿٖٛا خامت١، دا٤ ايؿؿٌ اَ٭

َٝام عٓد ايػسبٝني،  َٓٗا متّٗٝدا يًؿؿٍٛ ا٭خس٣، إذ تتبع ايباسح ؾٝ٘ َؿّٗٛ ايطٔٓ

َع  ،ٔ أْٛاع٘ املدتًؿ١: ايطٝام ايًػٟٛ، ٚضٝام املٛقـ، ٚايطٝام ايجكايفٚبٖٝ

ََٓعٔس١َٜٓ عٓد ؾرلخ، ٖٚاميص،  ايذلنٝص ع٢ً أبسش ايتعسٜؿات اييت تبني تطٛز اي

ب ذيو بتتبع ٯزا٤ ايعًُا٤ٔ ايَعَسٔب َٚك٫ٛٔتِٗ سٍٛ ٖٚايٝدٟ، ٚغرلِٖ، ثِ أعك

َٝام يف بٝإ د٫ي١ ايٓؿٛف َٔ خ٬ٍ دزاضتِٗ يٮؾٛات ٚاملؿسدات  أ١ُٖٝ ايطٔٓ

ُـٓ، أٚ َٔ خ٬ٍ دزاضتِٗ يعٓاؾس ضٝام  ٚايذلانٝب اييت ٜتهٕٛ َٓٗا ايَٓٓ

املٛقـ، ناملتهًِ: ٦ٖٝت٘ َٚهاْت٘، دٓط٘ ٚؾؿات٘، إغازات٘ ٚإميا٤ات٘، 

َا ٜطُع أٚ ٜكسأ، َٚٓاضب١  ملتًكٞ َٔ سٝح َهاْت٘ أٚ َٓصيت٘ ٚزٓد٠ ؾعً٘ إشا٤ٚا

َٝام ايجكايف ايَه٬ ّ ٚشَاْ٘ َٚهاْ٘ ٚغرلٖا، أٚ َٔ خ٬ٍ دزاضتِٗ ٭١ُٖٝ ايطٔٓ

َُِع٢َٓ  .ٚدٚزٙ يف تٛدٝ٘ ايـ

 



  2014ّ ٖـ/ ٜٓاٜس1435 زبٝع ا٭ٍٚ –ايعدد ا٭ٍٚ                                       

 

ب | 38 ٜ ز ا ع أ  

 

 

 *** 

 اؿداث١ َٚؿطًشات ايٓٗك١ ايعسب١ٝ يف ايكسٕ ايتاضع عػس...

 #ؾازع ايػدٜام يف دسٜد٠ اؾٛا٥بدزاض١ يف َؿسدات أمحد 

 ايطبع١ ا٭ٚىل.

 امل٪ضط١ ايعسب١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس

ٜتٓاٍٚ ايهتاب َٛقٛع اؿاد١ إىل َؿطًشات سدٜج١ بعد سٛادخ تازى١ٝ 

نإ شلا تأثرل نبرل يف اؿٝا٠ ٚايجكاؾ١ ايعسبٝتني، َٚٔ ذيو َج٬ّ است٬ٍ 

ٌٓ قُد ْابًٕٝٛ بْٛابست ملؿس َٚا تبع٘ َٔ ْٗك١ أطًكٗا  قُد عًٞ. اضتٗ

ٚادٗت ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايكسٕ ايتاضع $ضٛاعٞ ايؿؿٌ ا٭ٍٚ َٔ نتاب٘ بايكٍٛ: 

عػس ؾعٛبات يػ١ٜٛ غت٢، ٫ٚ ضُٝا يف َا ٜتعًل بإهاد املؿسد٠ املٓاضب١ 

يًُ٪ضطات اؿكاز١ٜ ٚايعًّٛ اؿدٜج١ اييت بدأت تؿد َٔ ايػسب ْتٝذ١ 

ً٘ ع٢ً املٓطك١ ايعسب١ٝ ٚغاؾ١ بعد غصٚ ا٫ستهاى اؿجٝح ايرٟ بدأ ٜسَٞ بع

. ٚتكاعؿت ؾعٛبات إهاد املؿسدات ايعسب١ٝ 1801-1798ايؿسْطٝني ملؿس 
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ايكادز٠ ع٢ً ايتعبرل عٔ ايعًّٛ اؿدٜج١ ايٛازد٠ َٔ ايػسب ٚامل٪ضطات اؿكاز١ٜ 

ايطاز١٥ ع٢ً ايعامل ايعسبٞ بهجاؾ١ إثس ايؿش٠ٛ اييت محٌ زاٜتٗا قُد عًٞ 

يبعجات اييت أزضًٗا يًدزع يف أٚزٚبا. ٚتؿاقُت ٖرٙ ايؿعٛبات ٚايٞ َؿس ٚا

ايًػ١ٜٛ خاؾ١ َٔ ْاس١ٝ املؿسدات ٚاملؿطًشات ايع١ًُٝ اثس عٛد٠ ٖ٪٤٫ املبعٛثني 

إىل َؿس ٚانساطِٗ يف تدزٜظ ايعًّٛ ايػسب١ٝ يف املعاٖد ايعًٝا اييت اضطٗا 

طب ٚاشلٓدض١ قُد عًٞ يف ايعكد ايجايح َٔ ايكسٕ ايتاضع عػس نُدزض١اي

 ٚايصزاع١ ٚايعًّٛ ايعطهس١ٜ

ٚأخر بعض نتاب ايعسب١ٝ ٜطتعٌُ بعض ا٫يؿاظ ايػسب١ٝ "بًؿعٗا ايؿسْطٞ 

( ا٫شٖسٟ املتعُل يػٜٛا 1873-1801قسؾا ق٬ًٝ. ؾسؾاع١ زاؾع ايطٗطاٟٚ )

ٜطتعٌُ يف نتابات٘ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أيؿاظا َجٌ "ايهَٛطٕٝٛ" 

ٚ"ايكْٛؿساْظ" مما اثاز سؿٝع١ دعا٠ ْكا٤ ايًػ١ َٔ ايػٛا٥ب ٚ"ايهْٛطتٝتٛضٕٛ" 

ايدخ١ًٝ ٚيٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعس١ٜ ؾكط ٚنسد ؾعٌ ع٢ً ذيو ْس٣ امحد ؾازع 

ايػدٜام ٜٗٝب بايطٗطاٟٚ إ ٜتذٓب اضتعُاٍ َجٌ ٖرٙ ا٫يؿاظ ا٫ٚزٚب١ٝ سؿاظا 

 ع٢ً ض١َ٬ ايعسب١ٝ ٚؾؿا٥ٗا َٔ غٛا٥ب املؿسدات ايدخ١ًٝ

يكٍٛ إ ايػدٜام َع دعٛت٘ املػاز ايٝٗا اضتعٌُ اٜكا َٔ خ٬ٍ ٚخًـ اىل ا

عًُ٘ ايؿشايف أيؿاظا غرل عسب١ٝ َع ضعٝ٘ ايدا٥ِ اىل اهاد َؿطًشات عسب١ٝ 

 يًهًُات ايػسٜب١
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 *** 

 "املؿطًض ايًطاْٞ ٚتأضٝظ املؿّٗٛ

 ."َٓػٛزات قؿاف" ٚ"َٓػٛزات ا٫خت٬ف"

 ٚايذلمج١ داَع١ َٓٛب١ بتْٛظ ايدنتٛز خًٝؿ١ املٝطاٟٚ أضتاذ ايًطاْٝات

تتكُٔ تطع١ ؾؿٍٛ طسح ؾٝٗا قكاٜا  : ايهتاب َكطِ إىل مخط١ أبٛاب

املؿطًض ايًطاْٞ طسسا إغهايٝا ٜتؿٌ بايتٓعرل ٚايتطبٝل، قؿد ايبشح عٔ 

أضظ تأضٝظ املؿّٗٛ املؿطًشٞ ايرٟ ْس٣ ؾٝ٘ َػػ٬ َُٗا بايٓطب١ إىل 

"املؿطًش١ٝ ايعسب١ٝ" بؿؿ١ عا١َ، ٫ٚ ضُٝا يف عؿس باتت ؾٝ٘ ايدزاضات 

يًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًشام بٗا إىل َؿاف يػات املؿطًش١ٝ أَسا قسٚزٜا يًٓٗٛض با

ايعًِ املتطٛز، ؾ٬ َؿس َٔ تأضٝظ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ بعكٌ عسبٞ قادز ع٢ً ػاٚش 

عكبات٘ ٚعكدٙ ٚؽًٓؿ٘ َٔ ا٭سهاّ املعٝاز١ٜ ٚا٫ْطباع١ٝ ٚا٫زتطا١َٝ 

ٚايدغُا١ٝ٥ اييت ٫ تصاٍ تكـ أَاّ ثٛز٠ ع١ًُٝ عسب١ٝ سكٝك١ٝ تكًب ايؿِٗ اـاط٧ 
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ذلاخ ٚتؿِٗ َا ٖٛ عًِ نْٛٞ إْطاْٞ دٕٚ تعٓؿب أٚ ؼٝٓص مبا ٜؿٝد ْػأ٠ يً

ٌٓ ػٓسد َٚٛقٛع١ٝ  ع١ًُٝ سكٝك١ٝ تكـ ع٢ً غسٚط ايعًِ ٚعٓاؾس تهٜٛٓ٘ به

 
 *** 

 يٓشٛ ايعسبٞ يف ق٤ٛ ايًطاْٝات اؿدٜج١ا

 دٓإ ايتُُٝٞ

 داز ايؿازابٞ

تطا٩يني َُٗني: ْاقؼ نتاب َػه٬ت ايٓشٛ ٚدعٛات ػدٜدٙ. ٚهٝب عٔ 

ٌٖ أش١َ ايٓشٛ ايعسبٞ َٔ ايٓشٛ ذات٘ أٚ َٔ طبٝع١ ايًػ١ ايعسب١ٝ؟ َٚا ا٭ضباب 

اييت دعًت َٔ ايٓشٛ ايعسبٞ َعكدّا َطتعؿّٝا ع٢ً ايؿِٗ؟ ثِ ٜطتعسض أثس 

ايًطاْٝات اؿدٜج١ يف ػدٜد ايٓشٛ َٔ َٓعٛز ايٓشٛ ايٛظٝؿٞ، ٚايٓشٛ 

يإلداب١ عٔ تطا٩يني َُٗني آخسٜٔ: ٌٖ  ايتعًُٝٞ، ٚايٓشٛ اؿاضٛبٞ. يف قاٚي١

ايًطاْٝات اؿدٜج١ قادز٠ ع٢ً إٔ تػٓٝٓا عٔ ايٓشٛ ايتكًٝدٟ؟ ثِ ٌٖ َٔ ايكسٚز٠ 

ػدٜد ايٓشٛ ايعسبٞ با٫ضتؿاد٠ َٔ َعطٝات ايًطاْٝات اؿدٜج١ يتٝطرل ايٓشٛ 

 ايتعًُٝٞ ٚؿٛضب١ ايًػ١ ايعسب١ٝ؟
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*** 

نٝإ أمحد ساشّ و٢ٝ  :ؿك٘ ؼكٝلأؾٍٛ اي : ٚزقات أَج١ً ايتعازض املٛقٛع

 داز ايهتاب اؾدٜد املتشد٠

ُٔٗا َؾٗٞ ٫  :ٜكٍٛ احملكل َٓا َيطاَؾ١ُ سذ ِٔ، نبرل٠ُ ايَكدٔز. أ ٔزضاي١ْ َيطَٝؿ١ُ اؿذ

ٝ٘ا  ََٛقّٛعا َد٫ي َٓا ٔنَبُس َقدٔزٖا ؾراى ٔبأْٖٗا ُتعأيُر  تتذاُٚش َث٬َخ عػس٠َ ٚزق١ّ، ٚأ

َٗٔد ُسكّٛزا ٚ ُ٘ا َغ ٔٗ ََُ٪ٖيؿأت َُ َ٘ا يف  ٘ٔ، ٚٔغٝاّبا تا ٍٔ ائؿك ََُؿٖٓؿأت ُأؾٛ أقّشا يف 

ُُٔد١ًٖٔ ٔبايَكطٔع  ١ٖٔٝ اِي ََٛقُٛع َتعاُزٔض ا٫سٔتُا٫ٔت ايٖعِٓ ِٔ ايٖد٫ي١ٔ اؿدٜٔح، ٖٚٛ  ٔعً

ـٔطابأت ـٔ  .عَٓد ُطس٥ٚٗا ع٢ً أيؿأظ ايٓٗؿٛٔف ٚا ٚقد َسٔؿَغ َيٓا تأزُٜذ ايٖتأيٝ

ِٞ ٕٔ َأَج١ًٔ َتعاُزٔض ا٫سٔتُا٫ٔت  اُ٭ؾٛي ُُٖا ٔيبٝا ُُٗا ؾأسبا َََشَك  ٔٔ ِٝ ََُت ٔٔ ٜتٝ ِٝ ٔزضايَت

 ِٟ ٔٛ ََ ٔٔ ا٭ِز َُُ٪ِئؿٗا ٔضسأز ايِدٜ َِٔج١ًَٔ ايٖتعاُزض ( ٔي ََٚزقاُت َأ ُُٖا )  ُٕ ٔإسدا ١ٖٔٝ; ُعٓٛا ايٖعِٓ

 ِٞ ُٕ اُ٭خَس٣-ٖٚٞ اٖييت بنَي َأٜدٜٓا  -ايٓػأؾٔع َُسدَٛس١ُ  ، ُٚعٓٛا ) ا٫سٔتُا٫ُت اِي

َٖٝض اهلُل تعاَي٢  َُشؿٍٛ (. ٚقد َق ِٞ غازٔح ) اِي ٔٔ ايَكسايِف املأئه ( ٔئػٗأب ايِدٜ

ُٔ ُأ٤ٔ٫ٚ َُْٓؿُض عٓٗا  ُُٖا ؾٗا َْش َٓا ُأ٫ٚ ََٔ ََْػَسٖا بنَي ايٓٓأع، أ  ٔٔ ِٝ ٔيجا١ْٔٝٔ ايِسضايَت

َُٖس٠ٔ اُ٭َٚي٢، زأد ٕٔ ٔيً ١ٕٖٝ ُغباَز ايُكسٚ ٕٔ َْعس١ٕٖٜ َد٫ي َِ يف َتٛطٝٔد أزنا ٔٗ نَي ٔبريَو إٔ ُْط
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َٓاُٙ يف ُأطسٚسٔتٓا ٔيًٗدنتٛزاٙ )  ِٝ ٕٔ، ُتِع٢َٓ ٔبُا أزَل ١ٖٔٝ ايٖٓػأ٠ٔ ٚائًطا عع١ُٕٝ َعَسب

ُُٔد١ًٖٔ ٔبايَكطٔع ١ٖٜٔ اِي ٔٛ  .( َتعاُزض ا٫سٔتُا٫ٔت ايًَُػ

 
*** 
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