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صدٖكا ألبٍاٞ العسبٗٛ ٔدازضّٗا ٖأخر بأٖدّٖي  أُ تكُٕ أعازٖب زؤٖتٍا

إىل حبّا، ٔاحلسص عمّٗا، ٔالٕع٘ بكٗىتّا ٔبكطاٖاِا، ٔالعٍاٖٛ بّا تعمىا 

 ٔأداٞ.

احلفاظ عمٜ المػٛ العسبٗٛ مبا متجمْ وَ قٗىٛ حطازٖٛ  ٔزضالتٍا

ٔإٌطاٌٗٛ، ٌٔشس الٕع٘ بّا عمٜ كافٛ املطتٕٖات، ٔوَ ثي احرتاوّا يف األٔضاط 

 العمىٗٛ ٔالجكافٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ، مبا ميكَ لرتضٗخ اهلٕٖٛ العسبٗٛ اإلضالوٗٛ.

 أبٕاب اجملمٛ:

ٍُ عسب٘ وبني  جنًٕ يف مساٞ العسبٗٛ )زجاه ٔكتب( - ملسو هيلع هللا ىلص أفصح العسب-بمطا

-قطاٖا لػٕٖٛ ٔحنٕٖٛ -العسبٗٛ يف حٗاتٍا )تعمٗي / إعالً /دلتىع( -

لكاٞات ٔحٕازات -قساٞات ٌكدٖٛ -قطاٖا أدبٗٛ -وفاِٗي بالغٗٛ ٌٔكدٖٛ 

-وتابعات ُٔعُسٔض -تصٕٖبات لػٕٖٛ -وطتشازك المػٕٙ -آثاز قٗىٛ -

 وسفأ اإلبداع.-أخباز المػٛ العسبٗٛ -ٔاحٛ أعازٖب 

 ضٕابط الٍشس:

تكبن اجملمٛ املكاالت اليت تتعمل بالمػٛ العسبٗٛ ٔاألعىاه اإلبداعٗٛ املكتٕبٛ -1

 بالفصخٜ.

 كمىٛ. 1500ٖفطن أال ٖصٖد املكاه عَ -2

لٗطت وٍكٕلٛ كمّا أٔ  ؛أُ تكُٕ أصٗمٛ لكاتبّاٖشرتط يف املادٚ املكدوٛ -3

ٌُ أال تكُٕ وٍشٕزٚ وَ قبن ٕه، ُٔكوععىّا عَ غريٓ، وع تٕثٗل وا ٖسد فّٗا وَ 

عىا ضاٟن الٍشس الٕزق٘ أٔ اإللكرتٌٔ٘، ٔاجملمٛ غري وط٠ٕلٛ بأٖٛ ٔضٗمٛ وَ ٔ

 .خيالف ذلك

ٖسجٜ ممَ ٖشازك لمىسٚ األٔىل إزضاه وادتْ وصخٕبٛ بالتعسٖف بْ تعسٖفا -4

 خمتصًسا.

 ٕاد املٍشٕزٚ تع ر عَ آزاٞ كتابّا، ٔال تع ر عَ زأٙ اجملمٛ.امل-5

  عمٜ بسٖد اجملمٛ اإللكرتٌٔ٘: word تسضن مجٗع املشازكات يف ومف-6

aareebmagazine@gmail.com 
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 ثكافٗٛ تعٍٜ بالمػٛ العسبٗٛشّسٖٛ دلمٛ 

 2014ً أبسٖن-ِـ 1435 ٛالجاٌٗ مجادٝ – السابعالعدد 

 زٟٗظ التخسٖس

 أٌٗظعبد احلىٗد د/ تاوس 

  كتاب العدد

 د/ إبساِٗي ضعٗد الطٗد

 د/ أمحد ضعد اهلل

 د/ أمحد صالح البٍا

 أمساٞ شٖداُ أ/

 أ/ أميَ عٗطٜ

 طاًمسريٚ بٗ أ/

 أ/ شعباُ عٗطٜ أبٕ العال

 د/ صالح حفين

 عبد الفتاح مجاه أ/

 د/ عم٘ جناز

 وٍجٗٛ بَ صاحلأ/ 

 دٖبال د/ ٔلٗد وكبن

     عىس ٔلٗد ممدٔحأ/ 
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 يف ِرا العدد:

 زٟٗظ التخسٖس.... .................................................................افتتاحٗٛ

ٍُ عسب٘ وبني  بمطا

 دٖبال وكبند/ ٔلٗد ............. ..............................تأوالت يف ضٕزٚ البكسٚ

 ملسو هيلع هللا ىلصأفصح العسب 

 د/ إبساِٗي ضعٗد الطٗد...... .........بالغٛ التعبري يف حدٖح )وا ذٟباُ جاٟعاُ(

 . زجاه ٔكتب.ًٕ يف مساٞ العسبٗٛجن

 د/ أمحد ضعد اهلل .......................اخلمٗن بَ أمحد ٔعبكسٖٛ اإلبداع العمى٘

 دلتىع ،إعالً ،. تعمٗي.يف حٗاتٍاالعسبٗٛ 

 . ٔلٗد ممدٔح عىس..............................................تدزٖظ املّازات المػٕٖٛ

 ٛوفاِٗي بالغٗٛ ٌٔكدٖ

 لػىٕض الفين لدٝ عبد الكاِس اجلسجاٌ٘......................... د/ صالح حفينا

 قساٞات ٌكدٖٛ

 صالح البٍا.. د/ أمحد .. التشكٗن ٔالتأٖٔن.ٔصف املطس الوسئ الكٗظ بَ حجس

 وٍجٗٛ بَ صاحل ....( لمشاعس أمحد عبد الػين اجلسفٖاااا أٌِت)قساٞٚ لكصٗدٚ 

ِٗىٛ  آثاز ق

 . حتكٗل يف ضريتّا ٔوٕطٍّا، لمعالوٛ حفين ٌاصف.وازٖٛ الكبطٗٛ

 تكدٖي ٔتعمٗل/ عبد الفتاح مجاه                                                                      

 تصٕٖبات لػٕٖٛ

 ................................ د/عم٘ الٍجاز..............................أخطاٞ شاٟعٛ

ٍُ  ................................................ أميَ عٗطٜ...............كمىات ٔوعا
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 وتابعات ٔعسٔض

 ..................................................... عبد الفتاح مجاه.إصدازات حدٖجٛ

 وسفأ اإلبداع

 ...................................................... شعباُ عٗطٜ أبٕ العال.أَٖ األوٛ؟

 شٖداُ................................................................ أمساٞ .جَفت البخاز

 .................................................... مسريٚ بٗطاً.وسٔج الٍّطٛ الساقٗٛ

*** 
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 افتتاحٗٛ

 َا أعذب ساٍ ايًػ١ ايعطب١ٝ َع أًٖٗا !! 

نتب ؾاعط ايٌٓٝ ساؾغ إبطاِٖٝ قكٝس٠ڄ بعٓٛإ )ايًػ١ ايعطب١ٝ تٓع٢ سعٗا بني 

إ٫ يف -ٚقس َهت عؿطات ايػٓني ع٢ً شيو ايٓعٞ -أًٖٗا(، َٚا أضاٖا 

–اظزٜازٺ َٔ اؿػط٠ ٚا٭مل َٔ اؿغ ايعاثط ايصٟ دعًٗا يػ١ځ أ١َٺ َؿطٿط١، ٫ تعٞ 

، ؾ٬ َهإ ي٬عتعاظ بًػتٗا ٫ٚ ٖسؾڄا ؿٝاتٗا ،ق١ُٝڄ هلٜٛتٗا -يف فُٛعٗا 

 عٓس أنجط ايٓاؽ.

ٍٴ يف غبٌٝ ايتٛع١ٝ ٚايتبكط٠ بك١ُٝ ايعطب١ٝ  َٚع ٖصا َا تعاٍ دٗٛزٷ كًك١ تبص

ّٳ  ٚسكٗا عًٝٓا، َٚٔ تًو اؾٗٛز إع٬ٕ املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ٜٛ

ٝٽا يًػ١ ايعطب١ٝ، ْٚكتڀـ َٔ بٝإ املسٜط  ا٭ٍٚ َٔ َاضؽ َٔ نٌ عاّ َٜٛا عطب

ايعاّ يًُٓع١ُ بٗصٙ املٓاغب١ ٖصٙ ا٭قٛاٍ ايساي١ ع٢ً ايٛعٞ بك١ُٝ ايًػ١ ٚنطٚضتٗا 

 اؿهاض١ٜ َٔ د١ٗ، ٚطبٝع١ أظَتٗا اؿاي١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣: 

 $يكس ػاٚظت ايتشسٜات ايّٝٛ قهاٜا ايًػ١ يف شاتٗا إىل أقشابٗا، 

املؿه١ً ايّٝٛ يف ع٬ق١ أقشاب ايًػ١ بايًػ١، ٚيٝػت يف تسعِٝ ايًػ١ 

ٚإغٓازٖا. ٖٚصٙ املٓڀك١ أخڀط بهجري; ٭ْٗا تتكٌ باٱْػإ قاسب 

ٚاملٓع١ُ تعطف إٔ ٚضا٤ ٖصٙ املٓڀك١ . ايًػ١ ٚبٓٝت٘ ايٓؿػ١ٝ ػاٙ يػت٘

اـڀط٠ املٓع١َٛ اؿهاض١ٜ اييت ْعٝؿٗا، ٚاييت تهتػض انتػاسٶا 

ايٛط١ٝٓ اٱق١ًُٝٝ ع٢ً ايطغِ َٔ اضتؿاع ا٭قٛات ايساع١ٝ إىل  ايًػات

 #.اسرتاّ اـكٛقٝات ٚاؿؿاظ عًٝٗا

 $ٗا، ٚتؿهٌ ض٩ٜتِٗ ٭ْؿػِٗ ٚيًعاملايًػ١ تكٛؽ عكٍٛ أقشاب ،

يتعبري تهذ يف عطٚقِٗ زَا٤ ٚمبكساض ثطا٥ٗا ٚقسضتٗا ع٢ً ايتػٝري ٚا

 .#، ٚتهػبِٗ سهٛضٶا خاقٽا َٚتؿطزٶادسٜس٠

 $ايًػ١ اختعا٫ عٓسَا ْٓعط إيٝٗا ع٢ً أْٗا ٚغ١ًٝ تٛاقٌ، إْٗا نتع ٍ

أع٢ً َٔ شيو نجريٶا; ؾٗٞ قاْع١ ايعًِ، ٚسا١ًَ ايرتاخ، َٚس١ْٚ 

 .#(ايتاضٜذ ٚٚعا٤ ايكِٝ، ٚبٛتك١ اـكٛق١ٝ )اهل١ٜٛ
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 $ زٜػُرب غٜٓٛٽا بايًػ١ ايعطب١ٝنإْٛ أٍٚ  18وتؿٌ ايعامل يف / ،

، ٚاستؿايٓا بٗا ٍٚ َٔ َاضؽ/ ذشاض غٜٓٛٽاا٭ ٚمتؿٌ مٔ ايعطب بٗا يف

يٝؼ بػطض ايتػين بٗا ٚايتُذٝس هلا، ٚيهٓ٘ بػطض إشنا٤ دص٠ٚ ٖصٙ 

 #.ايًػ١ يتكّٛ باؾسٍ اؿٞ َع أقشابٗا بسٚضٖا ايتاضىٞ َٔ دسٜس

ٚيف ٖصا اٱطاض أقاّ َعٗس املدڀٛطات بايكاٖط٠ يف ايتاغع َٔ َاضؽ استؿاي١ٝ 

ايعطب١ٝ يف ظَٔ ايجٛضات(، ٚقس ؾطؾين َسٜط املعٗس بٗصا ايّٝٛ، ؼت عٓٛإ )

ايعطب١ٝ بني زعٛات ايسنتٛض ؾٝكٌ اؿؿٝإ بسع٠ٛ نطمي١ ٱيكا٤ ن١ًُ سٍٛ 

ٕٻ ٚقِٝ ايتػٝري  اٱق٬ح ايعطب١ٝ سعٝت َٓص أنجط َٔ قطٕ َٔ ،أؾطت ؾٝٗا إىل أ

ٕٵ ايعَإ بسعٛات إق٬س١ٝ تتػٝا ايطقٞ بٗا ٚتكِٜٛ تعًُٝٗا،  دا٤ت بعض ٖصٙ ٚإ

ايسعٛات َػطن١ڄ ًَبػ١ ظاٖطٖا اٱق٬ح ٚباطٓٗا ايكها٤ ع٢ً ايؿكش٢ 

ٚإس٬ٍ ايعا١َٝ قًٗا يف ايٓڀل، ٚاؿطٚف اي٬ت١ٝٓٝ قٌ ايعطب١ٝ يف ايهتاب١، 

يهٔ تكس٣ هلصٙ ايسعٛات ضداٍ ناْٛا ع٢ً ٚعٞ عكٝكتٗا ٚخڀٛضتٗا، َٚع 

ٗا، ست٢ أقبشت زعٛات ٖصا اغتُط ا٫ْؿكاٍ ايٓؿػٞ بني ايعطب١ٝ ٚأبٓا٥

اٱق٬ح اؾع١ٝ٥ ٫ تهؿٞ، ٚبتٓا يف ساد١ َاغ١ إىل ثٛض٠ ؾهط١ٜ ْٚٗه١ٜٛ 

 تكّٛ ع٢ً ث٬خ زعا٥ِ:ؾا١ًَ، 

ضغب١ غٝاغ١ٝ ضاغد١ يف إٔ تٓٗض أَتٓا َٔ نبٛتٗا اييت  -ا٭ٚىل

ٕٵ تهٕٛ َٔ زٍٚ ايعامل  طايت، ٚترتى َٛقعٗا ا٭ثري يف ايعامل ايجايح، ٚتكطض أ

٦ٓصٺ غتتدٹصٴ اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ َٔ ايٛغا٥ٌ َا ٜعٝٓٗا ع٢ً ؼكٝل ٖصا ا٭ٍٚ، ٚسٝ

ايڀُٛح، ٚغتعٌُ ع٢ً بج٘ يف عكٍٛ أبٓا٤ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚقًٛبٗا َػتع١ٓٝ ع٢ً 

 شيو بإع٬ّ َ٪ثط، ٚتعًِٝ َٛدٿ٘.  

ْٗه١ ع١ًُٝ أق١ًٝ ٫ تهتؿٞ بٓكٌ ايٓتاز ايعًُٞ ايػطبٞ  -ايجا١ْٝ

ٍ إىل َهُاض ا٫نتؿاؾات ٚا٫خرتاعات ايع١ًُٝ ٚايؿطقٞ ٚاغت٬ٗن٘، بٌ تٓع

ٛٵضٳز َا يس٣ اٯخطٜٔ،  َٴػٵتٳ ٚايٓعطٜات املٓٗذ١ٝ، ست٢ تٓاؾؼٳ بٓتاز أقٌٝ غريڇ 

 ٚؼطمٳ ع٢ً ايتؿٛم عًٝ٘، س٦ٓٝصٺ غٝهٕٛ يٓا سٝا٠څ ٚض٣٩ ٜػع٢ إيٝٗا غريْا.

 ٚعٞ عاّ بك١ُٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿكش٢، ٜٳكځطټ يف نُري اٱزاض٠ -ايجايج١

ايػٝاغ١ٝ ؾتٴػٳدٿطٴ َا يسٜٗا َٔ إَهاْات يٓكً٘ إىل ايؿعٛب ايعطب١ٝ، ٚؼًٜٛ٘ 
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ٕٻ اؿؿاظ ع٢ً بكا٥ٗا،  إىل عكٝس٠ ضاغد١، متٮ نٝاْٳٗا، ست٢ تسضىځ أ

 ٚتكسَٗا، ٚاغتكطاضٖا، ٚٚسستٗا ضٖنيٷ باؿؿاظ ع٢ً ايعطب١ٝ ٚاسرتاَٗا.

ايعطب١ٝ يف تؿهٌٝ ٖٜٛت٘  ز يٲْػإ ايعطبٞ ثكت٘ بٓؿػ٘، ٚٚعٝ٘ بك١ُٝس٦ٓٝصٺ تعٛ

 ٚاؿؿاظ ع٢ً ٚسس٠ أَت٘، مما ٧ٜٝٗ هلا َها١ْ غاَك١ بني ايًػات.

        

  ض٥ٝؼ ايتشطٜط       
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 بمطاُ عسب٘ وبني

 بكرةسورة اليف  تأمالت

  الديب د/ وليد مقبل                                      

 : -عع ٚدٌ– ٜكٍٛ اهلل

 ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ چ

 ڀ ڀ  پ پ پ پ

 ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ص.  ٧١البقرة: ] چ ٿ

ٖصٙ اٯ١ٜ تكٛض يٓا سكٝك١ 

ايٓؿام يف قسٚض أقشاب٘، ؾِٗ 

ٜعٗطٕٚ اٱميإ ٜٚبڀٕٓٛ ايهؿط، 

ؾؿبٗتِٗ اٯ١ٜ ايهطمي١ بايصٟ 

ْاضا، ؾًُا ضأ٣ َٓٗا اْتؿاعا  اغتٛقس

بإٔ أنا٤ت ٚأبكط بٗا َا سٛي٘، 

 طؿ٦ت ايٓاض، ٚؼٍٛ ايٓٛض إىلأڂ

 ظ١ًُ، ٚذٍ اٱبكاض إىل ع٢ُ.

ٖٚٓاى فُٛع١ َٔ 

ايتػا٫٩ت اييت تجريٖا اٯ١ٜ 

 ايهطمي١:

عربت اٯ١ٜ عٔ ن٤ٛ ايٓاض  ملاشا-1

 پ پ چ( يف سٛي٘)بايعطف 

َج٬ )ؾًُا  ٚمل تهٔ، چ  پ پ

ؾًُا بسٕٚ َؿعٍٛ، أٚ ) أنا٤ت(

 أنا٤ت ي٘ (؟

( ٜؿري إىل ٭ٕ ايعطف )سٍٛ

مل ميؼ  ،إٔ ايٓٛض َٓؿكٌ عٔ ٖ٪٤٫

قًٛبِٗ; يصيو غطعإ َا شٖب عِٓٗ 

اٱميإ ايصٟ مل ٜطغذ يف قًٛبِٗ;  ْٛض

، أَا ايع١ًُ ؾطاغد١ يف ٭ْ٘ عاضض

 قًٛبِٗ.

( بٛاغڀ١ ملاشا تعس٣ ايؿعٌ )شٖب-2

يتعس١ٜ ؟ سطف اؾط ٚمل ٜتعس بُٗع٠ ا

أٟ ملاشا نإ ايرتنٝب )شٖب اهلل 

أشٖب اهلل بٓٛضِٖ(، ٚمل ٜهٔ )

 (؟ْٛضِٖ

، ايبا٤ ٖٓا تسٍ ع٢ً املع١ٝ

ؾكس شٖب اهلل بايٓٛض; ٭ٕ ٖصٙ املع١ٝ 

خل اهلل بٗا عبازٙ امل٪َٓني زٕٚ 

، ِٖ، ؾشطّ ٖ٪٤٫ املٓاؾكني َٓٗاغري

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی چ

، [٧٢١النحل: ] چ خب حب

، ٚقس تأنس شيو ٚيٝؼ َع املٓاؾكني

) ٚتطنِٗ (، ؾًِ  –تعاىل  -بكٛي٘ 

 .كبشٛا يف َعٝت٘ اـاق١ بامل٪َٓنيٜ

اشا عربت اٯ١ٜ عٔ شٖاب ايه٤ٛ مل-3

ِٵ)بـ ٖٹ ٘ٴ بٹٓٴٛضڇ ٖٳبٳ ايًډ ٚمل تعرب بصٖاب  (شٳ

ايٓاض ملڀابك١ شنطٖا قبٌ شيو 
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ٛٵقځسٳ ْٳاضٶا) ، ٚ٭ْٗا ٖٞ اييت (اغٵتٳ

 ؟أطؿ٦ت

ايٓاض تؿتٌُ ع٢ً داْبني: 

، داْب اٱؾطام، ٚداْب اٱسطام

ظاْب اٱؾطام  –تعاىل  –ؾصٖب اهلل 

املُجٌ يف ايٓٛض، ٚتطى هلِ داْب 

 .اٱسطام

ملاشا عربت اٯ١ٜ عٔ تطنِٗ يف -4

٘ٴ ايعًُات بصٖاب ايٓٛض  ٖٳبٳ ايًډ شٳ

ِٵ ٖٹ ، ، ٚمل تعرب بصٖاب ايه٤ٛبٹٓٴٛضڇ

شيو يف َع أْ٘ قس شنط قبٌ 

 أنا٤ت(؟)

عٔ ايٓٛض، ٭ٕ ايه٤ٛ ٜٓتر 

يصٖاب بايٓٛض ، ؾاؾايٓٛض أقٌ يًه٤ٛ

، يهٔ يٛ عرب ٖٛ شٖاب يًه٤ٛ أٜها

بصٖاب ايه٤ٛ يصٖبت ايعٜاز٠ زٕٚ 

ٛض َٛدٛز، ؾكس ٜتِٖٛ إٔ ايٓ ،ا٭قٌ

، نُا إٔ ٚإٔ َا شٖب إنا٤ت٘ ؾكط

ٚقـ ْؿػ٘ بايٓٛض  –تعاىل  –اهلل 

 چ ھھ  ھ ھ ہچ

 ې چ ٚايكطذٕ بايٓٛض ،ص ٥٣النور: ]

  ەئ ائ ائى    ى    ې ې  ې

 ،ص ١التغابن: ] چ وئ   وئ ەئ

 ٻ  ٻ ٻ ٱ چٚايسٜٔ بايٓٛض 

 چ  ڀپ پ پ پ ٻ

، ؾٗ٪٤٫ ٚايك٠٬ ْٛض ،[٢٣١البقرة: ]

اؾكٕٛ قطَٕٚٛ َٔ نٌ أْٛاع املٓ

 .ايٓٛض

عع  – مجع ايهُري يف قٛي٘ملاشا -5

ِٵ :-ٚدٌ  ٖٹ أْ٘ عرب َع  بٹٓٴٛضڇ

 – املؿطز يف قٛي٘ بايهُري ايعا٥س ع٢ً

٘ٴ :عع ٚدٌ ٛٵيځ  ؟ َٳا سٳ

يريتبط ايصٖٔ باملؿب٘ ب٘، 

َطاعا٠ ، ؾؿٞ شيو ِٖٚ املٓاؾكٕٛ

ٖٚٞ ساٍ املٓاؾكني ٫  ،ؿاٍ املؿب٘

ٖٚٞ ساٍ املػتٛقس ، ؿاٍ املؿب٘ ب٘

اْڀُاؽ ْٛض ; يٝسيٌ ع٢ً ايٛاسس

 .يف قًٛبِٗاٱميإ 

 ؟ملاشا سصف َؿعٍٛ ) ٜبكطٕٚ (-6

يككس عُّٛ ْؿٞ نٌ َا 

، ؾٓعٍ ايؿعٌ َٓعي١ اي٬ظّ ،ٜٴبكٳط

٫ : ض ي٘ َؿعٍٛ نأْ٘ ق٫ٌٚٝ ٜكسٻ

 .إسػاؽ بكط هلِ

ضسِ اهلل ابٔ نجري ٚابٔ 

ايكِٝ ٚابٔ عاؾٛض ٚمجٝع َؿػطٟ 

 ايكطذٕ ايهطِٜ

*** 
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 ملسو هيلع هللا ىلصأفصح العسب 

بالغة التعبري يف حديث 

 )ما ذئبان جائعان(

 د.إبراٍيه سعيد السيد                               

ٍٴ ٚاٯخٹطٴ  ٚٻ ُٵسٴ هللٹ، ٖٛ ا٭ځ اؿځ

ٞٵ٤ٺ  ٌٿ ؾٳ ٛٳ بٹهڂ ٖٴ ٔٴ ٚ ٖٹطٴ ٚايبٳاطٹ ٚايعډا

ّٴ عٳًځ٢ قٳاسٹبٹ  ِٷ، ٚايكٻ٠٬ڂ ٚايػٻ٬ عٳًٹٝ

ٌٿ عٳًځٞ  ِٻ قٳ ٗٴ ّٳ اؿځؿٵطڇ، ايً ٛٵ ٜٳ ايؿٻؿځاعٳ١ٹ 

ُٻسٺ،  َٴشٳ ْٳا  ٝٿسٹ ٍڇ غٳ ُٻسٺ ٚعٳًځ٢ ذ َٴشٳ ْٳا  ٝٿسٹ غٳ

َٳذٹٝسٷ،  ُٹٝسٷ  َٻا بٳعٵسٴ إڇْٻوځ سٳ  أځ

ٕٵ  ُٹنيٳ أځ ٔٴ املػٵًٹ ٓٳا ْٳشٵ ؾځشٳكٹٝلٷ بٹ

ٞټ  ٘ٹ ايٓٻبٹ ٝٵ ٓٳا عٳًځ ُٳا أځطڃًځعٳ ْٴسٳِقلٳ ايٓٻعځطٳ ؾٹٝ

ٔٵ  َٳ ٌٴ  ٕٵ تٳعٵذٳبٵ ؾځعٳذٳبٷ ؾٹعٵ ٚأځخٵبٳط، ٚإڇ

 ٚاـطٻاقٹنيٳ، ٜٳتٳشٳطٻ٣ ْٴبٳ٤ٛٳاتٹ ايعٳطٻاؾٹنيٳ

ُٳجٳٜٚٳتٵطٴىڂ نځ٬ ٝٿسٹ املطٵغٳًٹنيٳ، ؾځ ٘ٴ ّٳ غٳ ًڂ

ٍٴ بايتٿبٵط ايتټطٳاب،  ٔٵ ٜٳعٵسٹ َٳ ٌڇ  ُٳجٳ نځ

ـځ ٞٿ ٚا . ابٳٛٳ١ځ ٚايكٻ٬غځٌڇ ايبٳڀځٚبايعٹ

ٍڇا يف ٖصا املكځٜٓٳسٹٜٵأځ ٔٳٝٵٚبٳ ٌٷدٳ ْلپ ا ًٝ، 

ٛٳاضڇ  ٔٵ أځغڃ َٹ ٔٵ دٳاْٹبٺ  ّٳ عٳ ُٹٝطڂ ايًجٳا ٜٴ

ٞٳ اجملځطٻزٳ٠ځ  ايٓٻؿڃؼڇ ايبٳؿٳطڇٜٻ١ٹ، ٜٚٴبٵطڇظٴ املعاْ

ٝٻ١ٺ، ّٴ يف قٛض٠ٺ سٹػٿ  ٘ٴْٛٴُٴهٵَٳ سٝح ٜٴكځسٿ

ّڇٗٴاملؿڃ ٫ي١ڂَٚا تكتهٝ٘ زٹ–  ؾٹهڃطٳ٠ځ -ٛ

َٳا  ٔٵَٹ ٜطڇصٹشٵايتٻ طځًځبٹ اؾځاٙٹ ٚاملٓٵكٹبٹ، ٚ

ٔٵ َٹ ٘ٴ   ٛابٹبٵ٢ أځًځعٳ زٹزٴطٳايتٻذثٳاضڈ نځ ٜٳعٵكڂبٴ

ٝٵطڇٙ. ١ٹُٳًځايعډ  ٚغځ

 مڇٚټصٳاىل يف تٳعٳاهلل تٳبٹ ْػتعنيٴ 

ٍڇٚدٳ ٘ٹتٹ٬غځبٳ  .٘ٹْٛٹُٴهٵَٳ ٬

َٳايٹوٺ  ٔڇ  ٔڇ نځعٵبٹ بٵ ٔٵ ابٵ عٳ

ٍٴ  ٍٳ ضٳغٴٛ ٍٳ: قځا ٘ٹ قځا ٔٵ أځبٹٝ ٟٿ عٳ ْٵكٳاضڇ ا٭ځ

٘ٹ  ٕڇ أڂضٵغٹ٬ ؾٹٞ$:ملسو هيلع هللا ىلصايًډ ٕڇ دٳا٥ٹعٳا  َٳا شٹ٥ٵبٳا

ُٳطٵ٤ٹ عٳًځ٢ ٔٵ سٹطٵمڇ ايڃ َٹ ٗٳا  ِڈ بٹأځؾڃػٳسٳ يځ ٓٳ  غځ

٘ٹ ٚٳايؿٻطٳفٹ يٹسٹٜٓٹ ٍڇ  ُٳا .#ايڃ

ٕٳشٳبٵغٴ  ملسو هيلع هللا ىلص ٞٻبٹ٢ ايٓٻذتٳ ٔٵَٳ ا

َٹ  اضبٹذٳايتٻ ١ځ٬قٳ، ٚخٴِڇًٹع ايهځدٛا

ّٳايهځ امٳ٢ غٳ، ستٻِڇهځاؿٹ عڇادٹْٚٳ ٬ 

ٛٳ َٹهٳَٴ ٝعٳدٹاي ٓٶا   ٜطڇعڇ٢ ايػٳٓٳٔ املعٵُٻ

  .ٜعڇعڇايعٳ

ٞټ ٞٿ  ٜكـ ايطاؾع  ملسو هيلع هللا ىلصبٳ٬غ١ځ ايٓٻبٹ

 تٵسٳذٳا١ْٝ اييت غٳػٳْٵ١ اٱڇ٬غځايبٳ$ :بكٛي٘

ٍٴٗٳتٹٯٜٳ ا٭ؾهاضٴ ٕٳ ا، ٚسػطت ايعكٛ  زٚ

ّڇهځسٵٖٚٞ َٔ اٱڇ ا، مل تٴكٓٳعٵٗٳتٹاٜٳغځ  ا

ـٵٗا َكٓٛع١څْٻأځنځ هلا  ، ٚمل ٜٴتهً

 .#١څممٓٛعٳ بعٝس٠څ ٛي١ٹٗٴٖٚٞ ع٢ً ايػټ

                                                            

 ٖٳصٳا: ضٚاٙ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘، ٚقاٍ (1)

ٔٷ سٳسٹٜحٷ ، سسٜح ضقِ قٳشٹٝضٷ سٳػٳ

َٚكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١، سسٜح ، 2376

 .34380ضقِ 

، إعذاظ ايكطذٕ ٚايب٬غ١ ايٓب١ٜٛ (2)
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ِٵ بػبب  نجريٷ خًلٷ ًٖوځ ؾه

 ِٵٗڇايٹتبسٳ، ٚاغٵاٙٹع٢ً اؾځ ِٵٗڇسطقٹ

ٛٳ باٯخط٠ٹ ا٠، ست٢ ٝٳٔ اؿځَٹ ٝعٳنٹاي

َٴ تٵُٳكڂغٳ ْٵدٳسٳعٳتٵ، ِٵٗٴأؾٗا ، ِٵٗٴٛيڂكڂعٴ ٚا

ٖٳ ٘ٴ سٳهإ ؾ ;ِٗقًٛبٴ تٵٚتا  ٔٵمبٳ ااقڋايتٿٝ

ُٻ٘ اٝٳْٵايسټ ٌٳعٳدٳ ، ؾؿطم اهلل عًٝ٘ ٖ

 :اطٺكځْٹ أضبعيف  ٜٞجٹسٹسٳٚأڂيځدٿلٴ  .مشً٘

ٝٻ١ڂ املځعٳاْٹٞ يف سٳسٹٜحٹ : ا٭ٚىل سٹػٿ

ٞٿ   :ملسو هيلع هللا ىلصايٓٻبٹ

ٞٿ   ملسو هيلع هللا ىلصإٕ غځايبٳ أځسٳازٜحٹ ايٓٻبٹ

َٳشٵػٴٛغٳ١ٺ  ّٴ املع٢ٓ يف قٴٛض٠ٺ  تٴكځسٿ

ٚٳؾڃلٳ  ٛٵمڇ املع٢ٓ  ٖٳس٠ٺ، ٚشيو بٹػٳ َٴؿٳا

ٖٳصٹٙٹ ايڀطا٥ل ايتعبري١ٜ ا ٝٳػٿطٴ  ييت تٴ

ُٻ١ٹ ٗڇ ٘ٹ ٚاجملاظڇ ، نايتٻامل ُٳاؿٵبٹٝ ٖٹ ٝٵطڇ ، ٚغځ

 اهللٹ ٚزٹسٴ٢ سٴًځعٳ ِڇا٥ٹايكځ ٌٴجٳَٳ$ :نكٛي٘

ٛٳ ٗٳ عڇاقٹٚاي ٢ ًځٛا عٳُٴٗٳتٳاغٵ ّڈٛٵقځ ٌڇجٳُٳا نځؾٝ

ٞ ٓٹجٳعٳا بٳَٳ ٌٴجٳَٳ$ :، ٚقٛي٘#...١ٺٝٓٳؿٹغٳ

 ٌڇجٳُٳنځ ِڇًڃ٣ ٚايعٹسٳٔ اهلڂَٹ ٘ٹبٹ اهللڂ

ٌٴاؾځ ٜحٴسٹا اؿځصٳٖٳٚ ،#...حٹٝٵايػٳ ًٝ – 

                                                                  

يًطاؾعٞ، ط/زاض ايهتاب ايعطبٞ 

 .193ّ، قـ2005-ٖـ1425بريٚت 

قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايؿطن١/  (1)

باب ٌٖ ٜكطع يف ايكػ١ُ ٚا٫غتٗاّ ؾٝ٘ 

 .2493، سسٜح ضقِ 

، باب قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايعًِ (2)

 .79ؾهٌ َٔ عًِ ٚعًچِ، سسٜح ضقِ 

ٍڇ ٚٴ ٓٳا ٌٻ ايتٳ املع٢ٓ  ايٓٳ ّٴسٿكځٜٴ -َٳشٹ

ٖٳؿٳَٴ ١ٺٛغٳػٴشٵَٳ ٠ٺٛضٳيف قٴنځصٳيٹوځ  ، ٠ٺسٳا

ٛٳ  ٗٴ ٟپ،  :ٔڇٝٵايځسٳ ّٴسٿكځٜٴؾځ ٛڇ ٓٳ َٳعٵ ُٳا  ٖٴ أځسٳسٳ

ُٳا ٗٴ ٓٳ ُٳعٳ بٝ ٞٷ، دٳ  ٘ٺبٳؾٳ ٘ٴدٵٚٳ ٚاٯخطٳ سٹػٿ

ٟٿ ؾذ٬ٙ  ٞټ عٳًځ٢ املعٓٛ ْٵػٳشٳبٳ اؿٹػٿ ؾا

ٔٳ َٻا ٚأځبٵطٳظٳٙٴ يًٓٳاظٹطڇٜ ٍٴ. أ  ٚىلا٭ڂ اؿا

ٞٳ  ٗڇ ٕڇػٳْٵاٱڇ مٴطٵسٹؾځ ٓٵكٹبٹ٢ ًځعٳ ا  امل

ٚٳطٳٚنٳ اٙٹٚاؾځ ٜٔ، ايسٿ ازٹػٳؾڃا ع٢ً إڇُٳٗٴتٴا

َٻا ٚ ٍٴاؿځأ ٞٳ قٴٛضٳ٠ڂ  ١ڂٝٳاْٹايجٻ ا ٗڇ  ٔڇٝٵبٳ٥ٵشٹؾځ

ٕڇ دٴٛعٶا، ٚقځسٵ أڂطڃًٹكځا ٔڇٝٵعٳا٥ٹدٳ ٛٻضٳا  ٜٳتٳهٳ

 . ِڈٓٳيف غځ

ٚڇقاٍ املٓٳ ٕٻ ٛزٴكٴاملكڃ$ :ٟټا  أ

ٍڇًځعٳ طمٳاؿٹ  أنجطٴ فٹطٳايؿٻٚ ٢ املا

َٹازٶا يًسٿػٳؾڃإڇ يًػِٓ;  نيڇبٳ٥ٵايصٿ ازٹػٳؾڃإڇ ٔٵٜٔ 

ٕڇسٳػٹؿڃ٭ٕ ا٭ځؾٳطٳ ٚايبٳڀځطٳ ٜٴ ، اُٳٗٴبٳاسٹقٳ ا

َٻ ٍٴأ  ٘ٴْٻإڇٞ ؾځاقٹىل املعٳٛ إڇعٴسٵٜٳ ٘ٴْٻٮځؾځ ا املا

َٹ ٔٴ  ُٳِه  ِڇعټٓٳىل ايتٻإڇٛ عٴسٵٜٳ ٘ٴْٻ٭ځ ...اٗٳٓٵٜٴ

، ٙٴسٴػٳدٳ ِڇعټٓٳ٢ ايتٻًځعٳ تٴبٴٓٵٝٳ، ؾځاتٹباملباسٳ

٫  وځيٹ، ٚشٳ٘ٴٓٵعٳ طٴبٵايكٻ ٘ٴٓٴهٹُٵ٫ٚ ٜٴ

َٳسٳتٹاغٵ ٔٴهٹُٵٜٴ  ١ٹاْٳعٳتٹا٫غٵ٫ بٹإڇ ٘ٴتٴا

 وځيځ، ٚشٳ١ٹُٳًځىل ايعډإڇ ا٤ٹذٳتٹ، ٚا٫يڃاؽڇبايٓٻ

َٻبٹصٹٚايهځ امڇؿځىل ايٓٿٟ إڇزٿ٪ٳٜٴ ا ، ٚأ

ٍڇَٹ ١ڄٓٳتٵؾٹ ِٴعځعٵأځ ٘ٴْٻإڇؾځ اٙٴاؾځ  ٕٻإڇؾځ ;ٔ املا

 ٞٳٖٹٚٳ ،عټٚايعٹ ٜا٤ٴطڇبٵٚايهٹ ٛټًڂايعٴ اٙٴٓٳعٵَٳ

 .#١ٹٝٻهلٹاٱڇ اتٹؿځَٔ ايكٿ

                                                            

 ـ ايكػري اؾاَع بؿطح ايتٝػري (3)
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ٟټ ؾـ ٛڇ ٘ٴ ايٓٻشٵ َٻا ايتٛدٝ )َا( $أ

ا ٗٳبإ( امسٴ٥ٵ)شٹٚ، ؼٳٝٵمبع٢ٓ يځ

ٚاعترب ؾٝ٘  ...اَٳ طٴبٳ( خٳسٳػٳؾڃ)بأځٚ

َٴٚ ...)هلا(اؾٓػ١ٝ ؾأْح   ٘ٴ)يسٜٓ٘( ٫

ٕڇٝٳبٳًڃيٹ ٌٳقٹ ٘ٴْٻأځنځ ،ا  ٟٿ: ٭ؾػس َٔ أځٝ

ٌٳقٹ ٞٵ٤ٺ؟ؾٳ ٌٷ  .#٘ٹٜٓٹسٹيٹ :ٝ ٓٳا تٳؿڃهٹٝ ٖٴ ٖٳا  ٚ

ٝٵحٴ لسٴ ايٓٻلٻ  ٜٳكڃتٳهٹٞ ايٓٻعځطٳ، سٳ

ِٳ  ٟٻ ايهځطڇٜ ٛڇ ٓٳبٳ ـٳ -اي ٚٳقٳ َٳا  بعٵسٳ

٘ٴ يف  ٛٻضٴ سٴسٴٚثٴ َٳا ٜٴتٳكٳ ٔڇ ايصٿ٥ٵبٳنيڇ ٚ ٜٵ ٖٳصٳ

ُٳاتٺ ٓٳ ٕٻ تٳدٹطٻ  غځ َٳا تٳًڃبٳحٴ أځ نٳعٹٝؿځ١ٺ 

ٌڇ  -قٳطڇٜعٳ١ڄ ِڇ ايتٻؿڃهٹٝ ٜٳأڃتٹٞ بٹاغٵ

ٝٳ ٔٵ$ :كڂٍٛ)أځؾڃػٳس( ؾځ َٹ ٗٳا   ،#بٹأځؾڃػٳسٳ يځ

َٹ ٘ٴيڂٛٵقځٚ$ ٖٴ٤ٹاملطٵ مڇطٵسٹ ٔٵ)  ٌٴهٻاملؿځ ٛٳ( 

ٕڇ ع٢ً #٘ٹٝٵًځعٳ ، ؾشٹطٵمٴ اٱْػا

ٔٵ  َٚا،املٓكٹبٹ ٚاؾځاٙٹ َٹ ُٳا  ٗڇ ٝٵ ٜٳتٳطٳتٻبٴ عٳًځ

ٓٳاظٴ٫تٺ، أځؾڃػٳسٴ يًسٿٜٔ ٚاملبازٹ٨ڇ  ذثٳاضڈ ٚتٳ

ٚٳ ٔڇ املصٵنڂٛضڇ.َٔ  ٝٵ ـٹ ايصٿ٥ٵبٳ  قٵ

*** 

                                                                  

 .677/ 2 ،يًُٓا٣ٚ

 ـ ايكػري اؾاَع بؿطح ايتٝػري (1)

  . 677/ 2 ،يًُٓا٣ٚ

 ػابل ْؿػ٘.اي (2)

: تٳعٳايڂلٴ اؿٹطمڇ عٳًځ٢ ايجا١ْٝ

ٍڇ عٳًځ٢  ٓٵكٹبٹ ٚاؾځاٙٹ بايسټخٴٛ املځ

ُٹني  :ايعډايٹ

ٟٿ  ٝٳٛ ْٵ ؾاؿطٜلٴ عٳ٢ً اؾځاٙٹ ايسټ

ٖٴ َٳطٵ ٙٴ  َٵطٴ ٘ٴأځ ٓٵ ٕڇ عٳ ٕٷ بٹطڇنٳا ايػټًڃڀځا َٳا ٛ ٚ ،

ٕٵ  ٘ٴ، ٚإڇ ِٴ غٹريٳتٴ ٕڈ تٳػٵتٳكٹٝ ٌټ غٴًڃڀځا نڂ

َٳٔ اؿطٜل ٘ٴ، ؾ٬ ٜٳأڃ َٳتٵ غٹريٳتٴ  اغٵتٳكځا

، ع٢ً اؾاٙ عٓس ايػًڀإ ع٢ً زٜٓ٘

 ٜػًب عًٝٗا عسّيػ٬طني ؾُدايڀ١ ا

 بايػٸهڂٛتٹ، إَا املدايؿ١ إْهاض

املاي٧ يًكًب َٔ د١ٗ ايطإ يهجط٠ 

ايكطٜض  باٱقطاض، أٚ طماؿ

ٚاملباؾط بأعُاهلِ اجملاٚظ٠ ملكاقس 

ايؿطٜع١ َٔ سؿغ ايسٜٔ ٚايسَا٤ 

ابٔ ، ٚضٟٚ عٔ اخل ...ٚا٭عطاض

 ٌٴخٴسٵٜٳ$ قاٍ:أْ٘ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ 

ٕڇڀځًڃ٢ ايػټًځعٳ ٌٴدٴايطٻ َٳ ا ، ٘ٴٜٓٴزٹ ٘ٴعٳٚ

َٳ زٴطٴدٵٝٳؾځ َٳٚ . ٚقس ْػب #٤ٷٞٵؾٳ ٘ٴعٳا 

 ىځٛٵعٳزٳ ٕٵإڇ$ :أْ٘ قاٍ ايجٛضٟغؿٝإ إىل 

 ، ؾ٬سٷسٳأځ اهللڂ ٛٳٖٴ ٌٵ: قڂِٵٗڇٝٵًځعٳ أځطٳكڃتٳيٹ

 .#تأتِٗ

                                                            

، كتكط تاضٜذ زَؿل ٫بٔ عػانط (3)

مجاٍ ايسٜٔ ابٔ َٓعٛض، زاض ايؿهط 

 



 

ب | 04 ٜ ض ا ع أ  

 

ٍٳ أځبٛساَسٺ ايػٳعايٞ  ضمح٘ -قځا

 ا٤ٹطٳَٳا٭ڂ عٳَٳ وځيځ ٕٻأځ ِٵًځاعٵ$ :اهلل تعاىل

ٍڇُٻٚايعٴ ٍڈٛٳسٵأځ ١ځ٬ثٳ، ثٳ١ٹُٳًځايعډ ا اؿاٍ : ا

ِٵ، ٗڇٝٵًځعٳ ٌٳخٴسٵتٳ ٕٵا، أځٖٳطټٖٚٞ ؾٳ ا٭ٚىل

 ،ٜسخًٛا عًٝو ٕٵٗا أځْٚٳٖٚٞ زٴ ٚايجا١ْٝ

، ِٵٗٴٓٵعٳ ٍٳعڇتٳعٵتٳ ٕٵأځ ِٴًځغٵٖٚٞ ا٭ځ: ٚايجايج١

ٖٴطٳ٬ تٳؾځ ٜٳ ِٵا  #وْٳٚٵطٳ٫ٚ 

عٔ غ١ًُ بٔ قٝؼ، قاٍ: ٚضٟٚ 

ٜا غ١ًُ بٔ $ يكٝت أبا شض، ؾكاٍ:

ؾإْو ٫  ;٫ تػـ شات غًڀإ ؼ...قٝ

أقابٛا  ا، إ٫تكٝب َٔ زْٝاِٖ ؾ٦ٝٶ

عٔ ٖٚب ٚضٟٚ  .#َٔ زٜٓو أؾهٌ َٓ٘

إٜاى ٚأبٛاب $ بٔ َٓب٘ أْ٘ قاٍ يعڀا٤:

ايػًڀإ! ؾإٕ ع٢ً أبٛاب ايػًڀإ 

٫ تكٝب َٔ ٚا نُباضى اٱبٌ، ؾتٓٶ

ا إ٫ أقابٛا َٔ زٜٓو زْٝاِٖ ؾ٦ٝٶ

 .#َجً٘

*** 

                                                                  

 -ٖـ1402غٛضٜا،  –يًڀباع١ ٚايٓؿط 

1984 ،ّ24/396. 

 .14/296ؾطح ايػ١ٓ، يٲَاّ ايبػٟٛ ،  (1)

إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ، ٭بٞ ساَس ايػعايٞ  (2)

 .2/142، ط/زاض املعطؾ١ بريٚت ، 

 ؾعب اٱميإ يًبٝٗكٞ . (3)

ـځڀځطڇ يف  ايجايج١: ٔٴ ا ُٳ َٳهڃ

  :اؿٹطٵمڇ

ٓٵسٳٙٴ  ٕٻأ-1 َٳا عٹ ِٴ  ِٳ قځسٵ ٜٳهڃتٴ ايعٳايٹ

ٓٳ١ڄ، أٚ طًبٶا  ٖٳ َٴسٳا ٚٵ  َٴسٳاضا٠ڄ، أځ ِڇ  َٹٔ ايعٹًڃ

ابٔ يٹًځعٳاعٳ١ٺ َٔ ايسټْٝا، نُا ضٟٚ عٔ 

 ِڇًڃايعٹ ٌٳٖٵأځ ٕٻيٛ أځ$ قاٍ:أْ٘  َػعٛز

، ٘ٹًٹٖٵأځ سٳٓٵعٹ ٛٙٴعٴ، ٚٚنٳِٳًڃٛا ايعٹاْٴقٳ

ْٹَٳظٳ ٌٳٖٵٚا ب٘ أځازٴػٳيځ  ِٵٗٴٓٻهٹٚيځ ،ِٵٗڇا

ٖٵ ٛٙٴيڂصٳبٳ َٹايڂٓٳٝٳيٹ ،اٝٳْٵايسټ ٌڇ٭  ٔٵٛا ب٘ 

ٖٴٝٳْٵزٴ  .#٘ٹٝٵًځٛا عٳاْٴٗٳ، ؾځِٵا

                                                            

 ط/يبداضٟ،، يٲَاّ ايتاضٜذ ايهبريا (4)

 -زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ، سٝسض ذباز 

طبع ؼت َطاقب١: قُس عبس املعٝس 

 .1/443، خإ

 



 

ب | 05 ٜ ض ا ع أ  

 

ٍڇ قځسٵ -2 إٔ اؿٹطٵمٳ عٳًځ٢ املا

ٔٵ سٳِغ  َٹ ٛٳادٹبٹ  ٔٵ اي َٳؿٵػٳًځ١ڄ عٳ ٕٴ  ٜهٛ

ٍڇ اؿځلٿ،  ٛٵ ٔٵ قځ ٓٳ١ڄ عٳ َٳذٵبٳ اٯخط٠، 

َٵطٴ  ٌٴ ا٭ ٞڈ ٚسٹٝٓٳ٦ٹصٺ ٜٳػٵتٳشٹٝ ٔٵ غٳعٵ ٍڇ َٹ بٹاملا

ٞڈ يٹيٹٰخٹطٳ٠ٹ ٍڇ عٳًځ٢ سٹػٳابٹ ، إىل غٳعٵ ُٳا ً

َٔ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٜٚأتٞ ؼصٜط ايٓيب اٯخٹطٳ٠ٹ

 ايسٿٜٓٳاضڇ، عٳبٵسٴ عٹؼٳتٳ$ :شيو يف قٛي٘

ِڇ، ٚٳعٳبٵسٴ ٖٳ ُٹٝكٳ١ٹ، ٚٳعٳبٵسٴ ايسٿضٵ ـځ ٕٵ ا  إڇ

ٞٳ ٞٳ، أڂعٵڀٹ ٕٵ ضٳنٹ ِٵ ٚٳإڇ  غٳدٹطځ، ٜٴعٵطځ يځ

ْٵتٳهځؼٳ، تٳعٹؼٳ  ؾځ٬ځ ؾٹٝوځ ٚٳإڇشٳا ٚٳا

ـٳ ْٵتٳكځ  .#اخل ...ا

ٍڇ قځسٵ -3 إٔ اؿطمٳ عٳ٢ً املا

ٕڇ، مبا ٫  ٌٿ ٚقڃتٹ اٱڇْػٳا ٜٳأڃتٹٞ عٳًځ٢ دٴ

ٝٵطٳٙ،  ٘ٹ ؾٴػٴ٬ڄ ذخٳطٳ غځ ٘ٹ ٚيكًبٹ ٜٳسٳعٴ يٓؿػٹ

ٍڇ عٳًٹٍٞ  ٛٵ  :-ضنٞ اهلل عٓ٘-نځكځ

ِٴ$ ْٵتٳ ٜٳشٵطٴغٴوځ، ايڃعٹًڃ  تٳشٵطٴؽٴ ٚٳأځ

ٍٳ ُٳا ٕٵ ، ٚاؿاضؽٴ ٫ #ايڃ ٘ٴ أځ ٜٳتٳػٳٓٻ٢ يځ

ًڃتٳؿٹتٳ ٘ٴ ٜٳ ٞٵ٤ٹ ايصٟ ٜٳشٵطٴغٴ ٔڇ ايؿٻ ، ٚإڇ٫ عٳ

ٝٳاعڇ ٚايبٳسٳزٹ.   تٳعٳطٻضٳ يًهٻ

                                                            

شٝض ايبداضٟ، نتاب اؾٗاز ق (1)

، باب اؿطاغ١ يف ايػعٚ يف ٚايػري

 .2887غبٌٝ اهلل، سسٜح ضقِ 

١ ا٭ٚيٝا٤ ٚطبكات ا٭قؿٝا٤، أبٛ سًٝ (2)

بني ايتُتع بايڀٝبات  :ايطابع١

ِٴؾ :ٚاؿطم اىل تعٳ اهللڂ مبا ذتاٙٴ ايتٓع

ِڈْٹ ٔٵَٹ ايعبسٳ ٬ يف اخٹزٳ ؼٳٝٵيځ ع

 ٭ځزٹيډ١ٺ تٳطٴزټٙٴ َٓٗا قٍٛ اهللككٛز، امل

 ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ تعاىل:

 چ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 اهللځ ٕٻإڇ$ :ملسو هيلع هللا ىلصٚقٛي٘  ،ص ٥٢األعراف: ]

، #ٙٹسٹبٵ٢ عٳًځعٳ ٘ٹتٹُٳعٵْٹ طٳثٳ٣ أځطٳٜٳ ٕٵأځ بټشٹٜٴ

 ٢ً مجعڇعٳ اؿطمڇٚا ٖصٳ بنيٳ ٚايؿطمٴ

ٍڇ  -١ٺٚعٳطٴؿٵَٳ غريڇ مڈطٴڀڂبٹ ٕٵٚإڇ- املا

ٚإٕ ع٢ً - اؾځاٙٹع٢ً  َع اؿطمڇ

ِڇايٹعٳٚتٳ ٨ڇاب املبازٹػٳسٹ  -ا٤ٹُٳايػٻ ٝ

َٻ$ ;ٔٷٝٿبٳ ٚانضٷ ٍٴأ  عٷٛٵْٳ ٘ٴْٻأځ ٙٴازٴػٳؾڃؾإڇ ا املا

 ،ٗٛاتٹايؿٻ زاع١ٝځ وطىڂ ٠ٹضٳسٵَٔ ايكڂ

 ؾٝكريٴ يف املباساتٹ ِڇعٴٓٳإىل ايتٻ ٚهطټ

ٍڇ ٘ٴػٴْٵأڂ ٚضمبا ٜؿتسټ ،اٛؾڄأيڂَٳ ِڇعٴٓٳايتٻ  باملا

ٍڇ عٔ نػبٹ ٜٚعذعٴ ؾٝكتشِ يف  اؿ٬

 اهللٹ عٔ شنطڇ َع أْٗا ١ًَٝٗڅ ايؿبٗاتٹ

َٻعٓٗا أسسٷ ٖٚصٙ ٫ ٜٓؿوڊ ،تعاىل ا ، ٚأ

ٍٳ اؾاٙٴ  ؾٝهؿٞ ب٘ إؾػازٶا إٔ املا

                                                                  

 .1/79ْعِٝ ا٭قبٗاْٞ، 

 .2819ضقِ غٓٔ ايرتَصٟ ، سسٜح  (3)
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ُٳ اٙٴاؾځ ٍٴصٳبٵ٫ٚ ٜٴ ،اٙٹذٳًڃيٹ ٍٴصٳبٵٜٴ ٍڇيً ٖٚٛ  ا

ـځ ىڂطٵايؿٿ ٞ ؾٝدٛض يف املطاذ٠ ؿٹا

 ا٭خ٬مڇ ٚغا٥طڇ ٚايٓؿامڇ ٚاملسا١ٖٓٹ

ُٳَٹايصٻ  .#سػٳؾڃٚأځ سٴػٳؾڃؾٗٛ أځ ١ٹٝ

يهٔ ٜبك٢ ايؿطمٴ ساقٹ٬ڄ بني 

املع٢ٓ املككٛزٹ َٔ اؿسٜحٹ، ٚطًبٹ 

ٕٳ أځزٳا٠ڄ َع١ٓٝڄ عً ٍڇ يٝهٛ ٌڇ املا ٢ ؼكٝ

ٛٳظڇ ٟٳ عٔ اـريڇ ٚغٳسٿ ايعٳ ٚڇ  أٜٛب، ٚقس ضٴ

 ٜا$ :ق٬ب١ أبٛ يٞ قاٍ :قاٍ ايػدتٝاْٞ

 اىځٜٻإڇ :خكاٍ ث٬خ عين اسؿغ ،أٜٛب

ٕڇڀځًڃايػټ بٛابٳأٚ  ٚفايػ١ځ اىځٜٻإڇٚ ،ا

 ٢ٓٳايػٹ ٕٻإؾ وځٛقځغٴ ّٵٚايعٳ ،ا٤ٹٛٳٖٵا٭ځ ٌڇٖٵأ

 .#١ٝٳاؾٹايعٳ ٔٳَٹ

*** 

                                                            

 .39/ 7 ،ا٭سٛشٟ ؼؿ١ (1)

، يًشاؾغ ابٔ عػانط، زَؿل تاضٜذ (2)

28 /304. 

لٿ ايٝػريڇ أځْٻ٢ هلصا ايٓ :ٚايػ٪اٍ

ٔٵ ا٭يؿاظٹ عسزٶا ، ايهبريڇ َٔ سٝحٴ َٹ

ٙٹ  ٕٵ وٛظٳ ٖصٹ ٕٴ ٚايك١ُٝڂ َسزٶا، أځ املهُٛ

ٖٳا ممډا ملٵ ٜٴؿڃتٳضٵ عًٝٓٳا ب٘؟   املعٳاْٞ ٚغريٳ

ٛٳ ريٴكٹبٵ، ٚتٳ٠ٹٛٻبٴايٓټ ١ڂُٳهڃسٹ تًوځ$  ٞڇسٵاي

ٕڇػٳْٵيف اٱڇ طٷَٵ، ٚأځاهللٹ ٜبٴزٹأڃٚتٳ  ٔٵَٹ ا

 . #١ٹاْٝٻػٳْٵاٱڇ ؾٛمڇ

ٚذٍ ٚق٢ً اهلل ع٢ً ايٓيب قُس 

ُٶا نجريٶا  .بٝت٘، ٚغًِ تػًٝ

*** 

  

                                                            

، إعذاظ ايكطذٕ ٚايب٬غ١ ايٓب١ٜٛ (3)

 يًطاؾعٞ.
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  جنًٕ يف مساٞ العسبٗٛ

اخلليل بن أمحد وعبكرية 

 اإلبداع العلمي

 د/ أمحد سعد اهلل                                          
   

ّٛ عطف إشا شنط قاسب ايٝ

، ٚأغتاش  أْ٘ ضدٌ ايعطٚض ٚايكاؾ١ٝ

أغاتص٠ ايبكط٠ ٚايهٛؾ١  يف ايٓشٛ; 

; ؾكس عًِ املعذُات ايعطب١َٝٚ٪غؼ 

اسبٓا عًّٛ مل ػتُع ادتُعت يك

يٛاسس قبً٘، إْ٘ اـًٌٝ بٔ أمحس 

 . ايؿطاٖٝسٟ

ٚقس َهٓتين املكازض اييت  

ععٜعٟ  –بني ٜسٟ َٔ إٔ أيتكط يو 

، يٓتأًَٗا  قٛض٠ َٔ قباٙ –ايكاض٨ 

َٓٗا طبٝع١ ٖصٙ  يٓػتدًل َعا،

ايؿدك١ٝ ايع١ًُٝ َٓص ْع١َٛ 

 . أظؿاضٖا

بسا١ٜ سسٜجٓا عٔ اـًٌٝ ٕ إ 

غتهٕٛ بصنط ايؿطظزم، شيو 

ايؿاعط ايتُُٝٞ، ايصٟ اؾتٗط 

ط ٖصا ، ٚدطٜبؿكاست٘ ٖٚذا٥٘ ؾطٜط

ٕٳ َٔ أبطع ايؿعطا٤ يف اهلذا٤;  ٚٳنځا

ٕٳ ثٳ١څثٳ٬ ٜٓانً٘ دطٜط  ؾٳاعٹطٶا ٚٳأځضٵبٳعٴٛ

َٹٞ ظځٗطٙ ٚٳضٳا٤ ؾٝٓبصِٖ ٜٳطٵ  ٚٳاسٹسٶا بِٗ ٚٳ

٘ٴ ٚٳثٳبت ٚٳاسٹسٶا  1ٚا٭خڀٌ مايؿطظز يځ

; ؾًِ ٜهٔ أَا ا٭خڀٌ 

ُا وهٞ ابٔ غ٬ّ عٔ َجًُٗا ن

ٚيهٔ ضبٝع١ تعكبت ي٘  ، بؿاض بٔ بطز

 .2ؾأؾططت ؾٝ٘

َٚا ٜعٓٝٓا ٖٓا إٔ ْ٪نس إٔ 

ايؿطظزم ٖصا نإ ثاْٞ اثٓني يف 

،  ْعري ثايح  اهلذا٤ مل ٜهٔ هلُا

ٚاؾتٗاض ايؿاعط بٗصا ايٓٛع َٔ ايؿعط 

ٙ، ٚزټ بٳڀځدٵيف شيو ا٭ٚإ َسعا٠ ٭ٕ ٜٴ

، أٚ ؾًتكٌ َسعا٠ ي٬بتعاز ٜٚتك٢ ؾطٙ

 عٓ٘ خؿ١ٝ إٔ ؼهطٙ ضب١ ؾعط اهلذا٤

ؾتٓكب ع٢ً َٔ سٛي٘ أٚ َٔ 

هايػ٘، ٚإٕ مل ٜهٔ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ 

 .عسا٠ٚ

غري إٔ املطظباْٞ يف نتاب٘ 

ٟٚ عٔ قاسبٓا ؾٝكٍٛ: ْٛض ايكبؼ  ٜط

 ٚمٔ ايؿطظزم بٓا َطٻ: اـًٌٝ قاٍ$

 َٔ اْكطف ٚقس ًْعب، قبٝإ

                                                            

 بٔ و٢ٝ  -  اؿُاغ١ زٜٛإ ؾطح - 1

ٞٸ قُس بٔ عًٞ  أبٛ ايتربٜعٟ، ايؿٝباْ

 – ايكًِ زاض - (ٖـ502: املتٛؾ٢) ظنطٜا

 464/ 1بريٚت : 

 بٔ قُس -  ايؿعطا٤ ؾشٍٛ طبكات - 2

 قُس قُٛز ؼكٝل- -اؾُشٞ غ٬ّ

 456/  2دس٠ :  -  املسْٞ زاض  -ؾانط 

 



 

ب | 08 ٜ ض ا ع أ  

 

 قبٝض ٚنإ بػٌ، ع٢ً املٗايب١ ٖٚٛ

 ؾٛقـ إيٝ٘، ْٓعط ؾذعًٓا ايٛد٘،

 :" ٚقاٍ

 قُط٠ بأعني إيٝو ْعطٚا

 ابٹكٻايكځ ٣سٳَٴ إىل ايتٝٛؽ ْعطٳ          

 إيٝو ْعطْا: بعهٓا ي٘ ؾكاٍ

 ٖٚٛ ايكطز إىل ٜٓعط نُا ًَٝض، أْو

. ٚاْكطف بػًت٘ ٚد٘ ؾكطف ًَٝض،

 ٖصٙ ي٘ قاٍ اـًٌٝ: ايعٝٓا٤ أبٛ قاٍ-

 إٔ وب مل ٚيهٓ٘ قيب، ٖٚٛ املكاي١

 .1#ْؿػ٘ عٔ وهٝ٘

ٜٚهٌُ ايطٚا١ٜ قاسب 

 ا٭ؾطاف ؾٝكٍٛ: نتاب أْػاب

 ٜؿط -ٜككس ايؿطظزم  -  ؾذعٌ$

: ٜٚكٍٛ بػًت٘ ٜٚهطب أٜسِٜٗ َٔ

 2 #عسؽ

مل ىـ قاسبٓا ايؿطظزم، 

ٚتًو دطأ٠  ،ٚٚقـ ٜطز ن٬َ٘ عًٝ٘

                                                            

ْػد١  –املطظباْٞ  –ْٛض ايكبؼ   - 1

  25/ 1إيهرت١ْٝٚ :  

 -مجٌ َٔ أْػاب ا٭ؾطاف    - 2

تكٓٝـ أمحس بٔ و٢ٝ بٔ دابط ايب٬ظضٟ 

 -اؾع٤ ايجاْٞ عؿط   -ٖـ  279ت 

ظناض ٚ ز/ ضٜاض ؼكٝل ز / غٌٗٝ 

 -زاض ايؿهط يًڀباع١ ٚايٓؿط   -ظضنًٞ

، 94/ 12ٖـ :  1417  -ىل ايڀبع١ ا٭ٚ

 ( اغِ قٛت يعدط ايبػٌ .ٚ)عسؽ

ٚيعًٗا ٖٞ ، تػتشل ايٛقٛف أَاَٗا

اييت تؿػط يٓا دطأت٘ ايع١ًُٝ ع٢ً 

ُٝٗا يف ٚنع عًُني مل ٜػبل إي

ايطادض َٔ ذضا٤ ايعًُا٤; عًُا ايعطٚض 

، ٚتأغٝػ٘ يعًِ املعذُات ٚايكاؾ١ٝ

ايعطب١ٝ ايصٟ ٚنع اـًٌٝ ْٛات٘ 

 . ا٭ٚىل

ٜهاف إىل شيو سٝا٩ٙ بعس 

، نربٙ، ٚبعس إٔ بًؼ يف ايعًِ َبًػا

ن٬ّ ٔ شيو اؿٝا٤ ايصٟ ٜتهض َ

 اـًٌٝ$أبٞ ايعٝٓا٤ ايصٟ شنطْاٙ يو: 

 ٚيهٓ٘ قيب، ٖٚٛ املكاي١ ٖصٙ ي٘ قاٍ

 .#ْؿػ٘ عٔ وهٝ٘ إٔ وب مل

 بٔ عُطٚ بٔ أمحس بٔ اـًٌٝ

 ؾِٗ بٔ َايو بٔ ؾباب١ ٚيس َٔ ،متِٝ

 عبساهلل بٔ عسثإ بٔ زٚؽ بٔ غِٓ بٔ

  .3نعب بٔ ظٖطإ بٔ

: ٚا٭ْػاب ايتٛاضٜذ أٌٖ قاٍ

 قبٌ أمحس ملسو هيلع هللا ىلص ْبٝٓا بعس أسس ٜػِ مل

 .4ٖصا اـًٌٝ أب٢

                                                            

اـڀٝب  –نتاب املتؿل ٚاملؿرتم   - 3

ؼكٝل ز / قُس قازم  –ايبػسازٟ 

 –ايڀبع١ ا٭ٚىل  –زاض ايكازضٟ  –اؿاَسٟ 

 867/  2ٖـ :  1417

أبٛ   –تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات   -  4

ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ت 

 



 

ب | 09 ٜ ض ا ع أ  

 

 ٚنػط ايؿا٤ بؿتض ٚايؿطاٖٝس

. ايكٛاب ٖٛ ٖصا ١ًَُٗ، ٚبساٍ اهلا٤

 َعذ١ُ، بصاٍ ٖٛ: ايػُعاْٞ ٚقاٍ

 ايعًُا٤ ٚنڂتٴب. ؾو ب٬ تكشٝـ ٖٚٛ

 ع٢ً َتڀابك١ َتعاٖط٠ ايڀٛا٥ـ َٔ

 يف اؾٖٛطٟ قاٍ. بامل١ًُٗ أْ٘

: ٜكٍٛ ْٜٛؼ ٚنإ: قشاس٘

 .1ا٭ظز َٔ بڀٔ ٚايؿطاٖٝس ؾطٖٛزٟ،

 ظاٖسٶا، اـًٌٝ ٚنإ 

 عٔ ميتٓع ٚنإ ايسْٝا، َٔ َتك٬ًڄ

 َٔ قٛت٘ ؾهإ املًٛى عڀاٜا قبٍٛ

  أبٝ٘ َٔ ٚضث٘ بػتإ

 أقاّ :مشٌٝ بٔ ايٓهط قاٍ

 ع٢ً ٜكسض ٫ بايبكط٠ خل يف اـًٌٝ

 بعًُ٘ ٜهػبٕٛ ٚت٬َصت٘ ؾًػني

 .2ا٭َٛاٍ

 عًٞ بٔ غًُٝإ إيٝ٘ ٚٚد٘

 - ٚايٝٗا ٚنإ - ا٭ٖٛاظ َٔ

 ٚتأزٜب إيٝ٘ ايؿدٛم َٓ٘ ًٜتُؼ

                                                                  

بسٕٚ  –إزاض٠ ايڀباع١ املٓري١ٜ  -ٖـ 676

 1/176تاضٜذ : 

 176/ 1ْؿػ٘ :  - 1

ٚايٓشا٠  ايًػٜٛني طبكات يف ايٛعا٠ بػ١ٝ - 2

 -ايػٝٛطٞ  ايطمحٔ عبس ايسٜٔ د٬ٍ -

  -إبطاِٖٝ  ايؿهٌ أبٛ قُس ؼكٝل

 1:  قٝسا  -يبٓإ    -ط١ٜ  ايعك املهتب١

 /557 

 ضغٛي٘ إىل اـًٌٝ ؾأخطز أ٫ٚزٙ،

 َٚا غريٙ، عٓسٟ َا: ٚقاٍ ٜابػا خبعا

 بػًُٝإ، يٞ ساد١ ؾ٬ أدسٙ زَت

 عٓو؟ أبًػ٘ ؾُاشا: ايطغٍٛ ؾكاٍ

 : ٜكٍٛ ؾأْؿأ

ٕٳ أبًٹؼ  غٳعٳ١ٺ يف عٓ٘ أځْٸٞ غًُٝا

ٍڈ شٳا يځػتٴ أځْٞ غريٳ غٹ٢ٓٶ ٚيف            َا

ٞٳ غٳدٻ٢  أځسسٶا أځضٳ٣ ٫ أځْٸٞ بٓؿڃػٹ

ٍڇ ع٢ً ٜٳبٵكځ٢ ٫ٚ ٖٳع٫ڄ ٜٳُٛتٴ            سا

 ٜٳسٵؾعٴ٘ ايعٳذٵعٴ ٫ځ قځسٳضڈ عٔ ٚايطٿظٵمٴ

ٍٴ ؾٝ٘ ٜٳعڇٜسٴى ٫ٚ               ٍڇ سٳٛ  قتٳا

 ْعطؾ٘ املاٍ يف ٫ ايٓؿؼ يف ٚايؿكط

 3املاٍ ٫ ايٓؿؼ يف ايػين شاى َٚجٌ     

 يف نإ قاسبٓا ذ١ٜ

 مل: ٜكٛيٕٛ ايٓاؽ ٚنإ ايصنا٤،

 أشن٢ ايكشاب١ بعس ايعطب١ٝ يف ٜهٔ

َ٘ٓ4 . 

 بٔ خايس بٔ ٚٚضز إٔ و٢ٝ

: َجًِٗ ٜسضى مل أضبع١: قاٍ بطَو،

                                                            

،  557/  1ٜٓعط املطدع ايػابل :  - 3

 أَني  -ايًؿٝـ  اجملُٛع ٜٚٓعط أٜها 

 ايعًٟٛ اهلل ٖب١ بٔ قُس بٔ قُس ايسٚي١

 ايڀطابًػٞ ا٭ؾڀػٞ دعؿط أبٛ اؿػٝين

 اٱغ٬َٞ، ايػطب زاض  -ٖـ 515 بعس: ت

/  1ٖـ :  1425 ا٭ٚىل،: ايڀبع١ -بريٚت 
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  557/  1بػ١ٝ ايٛعا٠ :  - 4

 



 

ب | 21 ٜ ض ا ع أ  

 

 ٚأبٛ املكؿع، ٚابٔ أمحس، بٔ اـًٌٝ

 . 1ٚايؿعاضٟ سٓٝؿ١،

 بٔ اهلل ٚعبس اـًٌٝ ٚادتُع

 ؾًُا ايػسا٠، إىل ٜتشسثإ ي١ًٝ املكؿع

 ابٔ ضأٜت نٝـ: يًدًٌٝ قٌٝ تؿطقا

 أنجط عًُ٘ ضد٬ڄ ضأٜت: ؾكاٍ املكؿع

 نٝـ: املكؿع ٫بٔ ٚقٌٝ عكً٘، َٔ

 عكً٘ ضد٬ڄ ضأٜت: قاٍ اـًٌٝ ضأٜت

 .2عًُ٘ َٔ أنجط

*** 

 اـًٌٝ ٚايعطٚض

 ايؿعط، نإ قاسبٓا ٜكٍٛ

 :َٚٔ ؾعطٙ

      ايڀبٝب املطٜض زا٣ٚ ٚقبًو

 ايڀبٝب َٚات املطٜض ؾعاف            

 ايؿٓا٤    يساض َػتعسا    ؾهٔ

  قطٜب ذت    ٖٛ  ايصٟ     ؾإٕ            

                                                            

  ايعضنًٞ ايسٜٔ خري -  ا٭ع٬ّ  - 1

 – ي٬ًُٜني ايعًِ زاض - اـاَؼ اؾع٤ -

: ّ 2002 – عؿط٠ اـاَػ١ ايڀبع١ – بريٚت

5  /293 

  -ايعَإ  أبٓا٤ ٚأْبا٤ ا٭عٝإ ٚؾٝات - 2

 بٔ قُس بٔ أمحس ايسٜٔ مشؼ ايعباؽ أبٛ

 إسػإ  ؼكٝل -خًهإ  بٔ بهط أبٞ

  246/ 2بريٚت :  – قازض زاض  -عباؽ

 إٔ مبه١ زعا إْ٘ :ٜٚكاٍ

 ،ي٘ ٜػبل مل عًُا تعاىل اهلل ٜطظق٘

 .  3ٚضطٴبايعٳ عًٝ٘ ٚؾتض ؾطدع

 اـًٌٝ نإ ٜكڀع ٜٚط٣ٚ إٔ

 تًو يف ٚيسٙ عًٝ٘ ؾسخٌ ، ايعطٚض

 أبٞ إٕ: ٚقاٍ ايٓاؽ إىل ؾدطز اؿاي١

 ٜكڀع ٖٚٛ عًٝ٘ ايٓاؽ ؾسخٌ. دٔ قس

 ؾكاٍ. ابٓ٘ قاي٘ مبا ؾأخربٚٙ. ايعطٚض

 :ي٘

ٛٵ ِٴ نٓٵتٳ ي ٍٴ َٳا تعٵًځ   عٳصضٵتٳٓٹٞ أقڂٛ

ٚٵ       ٌٴ نٓت أ ٗٳ ٍٴ َٳا أدٵ  عٳصٳيڃتٴها تٳكڂٛ

ٔٵ ٗڇًڃتٳ يځهٹ  ؾعٳصٳيڃتٳٓٹٞ َٳكايځتٹٞ دٳ

ُٵتٴ          ٖٹٌ  أْٻوځ ٚٳعٳًٹ  ؾځعصٳضٵتٴها   دا

 ٚعذا٥ب٘ اـًٌٝ ٚأخباض

 بايعًِ ؾػً٘ ٭ٕ قًٌٝ ٚؾعطٙ نجري٠،

 .4ايؿعط بكٍٛ َٓ٘ أنجط نإ

*** 

 بٔ عجُإ عٔ اـًٌٝ ض٣ٚ

 أٜٛب ٚعٔ عباؽ، ابٔ عٔ سانط،

 بٔ ايٓهط عٓ٘ ٚض٣ٚ. ايػدتٝاْٞ

 ْكط، بٔ ٚع٢ً ٚا٭قُعٞ، مشٌٝ،

 . 5دطٜط بٔ ٖٚٚب

                                                            

 558/ 1:  ايٛعا٠ بػ١ٝ - 3

 –املعتع  ابٔ  -ايؿعطا٤   طبكات - 4

 26/ 1ْػد١ إيهرت١ْٝٚ : 

 أبٛ  -ٚايًػات ا٭مسا٤ تٗصٜب - 5

ايٟٓٛٚ ت  ؾطف بٔ ايسٜٔ قٝٞ ظنطٜا

 



 

ب | 20 ٜ ض ا ع أ  

 

 ٚعا١َ ،غٝبٜٛ٘ أغتاش ٖٚٛ

 قاٍ ٚنًُا ;عٓ٘ نتاب٘ يف اؿها١ٜ

 إٔ غري َٔ #قاٍ$ أٚ #ٚغأيت٘$ :غٝبٜٛ٘

 . 1اـًٌٝ ؾٗٛ قا٥ً٘ ٜصنط

 ٚإخؿا٥٘ بأزب٘ قاسبٓا اؾتٗط

ؾكس ٚضز  ايعًِ، يڀ٬ب ٚسب٘ يصات٘،

: ٜكٍٛ غٝبٜٛ٘ عًٝ٘ قسّ إشا أْ٘ نإ

 .     2ميٌ ٫ بعا٥ط َطسباڄ

زخٌ   ايٝعٜسٟ نُا ٚضز إٔ 

 ٖٚٛ مجاع١ ٚعٓسٙ َٜٛا اـًٌٝ ع٢ً

 ؾذًؼ ي٘ ؾأٚغع دايؼ ٚغاز٠ ع٢ً

 ي٘ ٚغازت٘; ؾكاٍ ع٢ً ايٝعٜسٟ َع٘

عًٝو،  نٝكت قس أسػبين ايٝعٜسٟ

 ع٢ً ؾ٤ٞ نام َا : اـًٌٝ ؾكاٍ

 تػع ٫ َتشابني، ٚايسْٝا اثٓني

  .3َتباغهني

                                                                  

 ايكازض عبس ؼكٝل َكڀؿ٢ -ٖـ  676

  250/ 1ْػد١ إيهرت١ْٝٚ :  –عڀا 

  558/  1ايٛعا٠ : بػ١ٝ  - 1

 بٔ أمحس  -ٚاملؿًٛنٕٛ  ايؿ٬ن١ - 2

 ايسٻيڃذٞ  ايسٜٔ ؾٗاب اهلل، عبس بٔ عًٞ

 ايؿعب، َڀبع١  -ٖـ  838 ت   املكطٟ

 1/69:  ٖـ 1322 َكط

  ايبػسازٟ اـڀٝب - بػساز تاضٜذ  - 3

/  14:  بريٚت – ايع١ًُٝ ايهتب زاض  -
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 أبا ٖاْٞ بٔ غٝاض إٔ ٜٚط٣ٚ

 بابٓ٘ دا٤ ايٓعاّ غٝاض بٔ إبطاِٖٝ

 إٔ أسب: ٚقاٍ اـًٌٝ، إىل إبطاِٖٝ

 ؾكاٍ ٜسٜو; بني ايكيب ٖصا ٜهٕٛ

 زاض ٚيف نايعابح ٱبطاِٖٝ اـًٌٝ

 ;ايٓد١ً ٖصٙ يٞ قـ: ن١ً اـًٌٝ

 ٖٞ: قاٍ بصّ;: قاٍ. بصّ أّ مبسح: قاٍ

: قاٍ. اجملت٢ٓ املطتك٢، خبٝج١ قعب١

 نأغٶا ٜعين -ٖصٙ ظداديت ؾكـ

: قاٍ بصّ؟ أّ أمبسح: ؾكاٍ. ٜسٙ يف

ا٫ْهػاض،  غطٜع١ ٖٞ: ; قاٍبصّ

 أْا: ٭بٝ٘ اـًٌٝ ؾكاٍ. ا٫لباض بڀ١٦ٝ

 .4ٖصا ابٓو َٔ أتعًِ إٔ أستاز

 أمحس بٔ اـًٌٝ نإ : ٚقٌٝ

أؾازٙ،  أْ٘ ٜطٙ مل ؾ٦ٝا إْػاْا أؾاز إشا

 بأْ٘ أضاٙ ؾ٦ٝا أسس َٔ اغتؿاز ٚإٕ

 .5َٓ٘ اغتؿاز

: املعاضف يف قتٝب١ ابٔ قاٍ

 ؾڀٓٶا، يڀٝؿڄا، ا،شنٝٽ اـًٌٝ نإ

 ٚؾها٥ً٘، د٬يت٘ ع٢ً ايعًُا٤ ٚاتؿل

ايٓشٛ  َٔ ايعطب١ٝ عًّٛ يف ٚتكسَ٘

 ٖٚٛ ٚايًػ١ ٚايتكطٜـ ٚايعطٚض،

                                                            

 25/ 1ْٛض ايكبؼ :  - 4

 256  ت  ايبداضٟ  – ايهبري ايتاضٜذ - 5

  ايع١ًُٝ ايهتب زاض  - ا٭ٍٚ اجملًس  - ٖـ

 424/ 1:     يبٓإ  - بريٚت  -
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، 1إيٝ٘ ؾٝ٘ املطدٛع شيو، إىل ايػابل

  : ٚضٟٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ

 ٚظٜت خٌ نؿاى ؿِ يو ٜهٔ مل إٕ

 ٚبٝٝت ؾهػط٠ ٖٚصا شا ٜهٔ مل إٕ

 َٛت ه٦ٝو ست٢    ٚتأٟٚ  ؾٝ٘ تعٌ

 .2يٝت ٜػطى ؾ٬ نؿاف يعُطٟ ٖصا

*** 

 اـًٌٝ ٚنتاب ايعني

 ايعني نتاب ٜٓػبٕٛ ايعًُا٤ ٚبعض

َٳ ٜٴٓهط ٚبعهِٗ إيٝ٘،  ٔٵشيو، أَا 

 َكڀعات ناْت$: ٜٓهط ؾٝكٍٛ

 بٔ ْكط بٔ املعؿط بٔ ايًٝح مجعٗا

 ؾٝٗا ٚظاز اـًٌٝ، قاسب ٜػاض

 بط٤ٟ ٖٚٛ اـًٌٝ، إىل ْٚػبٗا ْٚكل

 يف  ا٭غايٝط نجط٠ ع٢ً ٚاتؿكٛا. َٓٗا

 ٜٓكٌ مما ٚنجريٶا ايعني، نتاب

 َٔ ايعني عٔ ايًػ١ تٗصٜب يف ا٭ظٖطٟ

                                                            

 250/ 1تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات :   - 1

 بٔ سبإ بٔ قُس  - ٜٓعط  ايجكات - 2

 ؼكٝل  - ايبػيت ايتُُٝٞ سامت أبٛ أمحس

 ايؿهط زاض-  أمحس ايسٜٔ ؾطف ايػٝس

/ 8: ّ  1975 –ٖـ  1395   ا٭ٚىل ايڀبع١-

 يف اؿ٬ٍ ايػشط ، ٜٚٓعط أٜها  230

 بٔ إبطاِٖٝ بٔ أمحس -ٚا٭َجاٍ  اؿهِ

 ايع١ًُٝ ايهتب زاض  - اهلامشٞ َكڀؿ٢

  30بريٚت: ! /  –

 عسز َٔ ٖصا: ٜٚكٍٛ ا٭غايٝط،

 3#ايًٝح

عٔ اـًٌٝ  –ٚ قاٍ ايػٝٛطٞ 

 املعطٚف ايعني نتاب أٍٚ ٚعٌُ$: -

. ايًػ١ نبط ٜتٗٝأ ب٘ ايصٟ املؿٗٛض

 ايسْٝا، يف ايعٖاز َٔ ٚنإ

 أْ٘ عٓ٘ ٜٚط٣ٚ ايعًِ; إىل ٚاملٓكڀعني

 أٚيٝا٤ ايڀا٥ؿ١ ٖصٙ تهٔ مل إٕ: قاٍ

 .4#ٚيٞ هلل هلل ؾًٝؼ

٢ً ٖصا ايطأٟ ٚنع ؾاـًٌٝ ع 

ٗٛ امل٪غؼ يعًِ ، ؾأٍٚ نتاب ايعني

، ثِ دا٤ تًُٝصٙ املعذُات ايعطب١ٝ

عًٝ٘ أؾٝا٤  ؾعاز ًٝحٚقاسب٘ اي

 نُٓٗا ايهتاب شات٘.

*** 

 ٚؾات٘ 

 مخؼ غ١ٓ اـًٌٝ تٛيف

 غبعني، غ١ٓ: ٚقٌٝ َٚا١٥، ٚغبعني

 .5غ١ٓ ٚغبعٕٛ أضبع ٚي٘ غتني، ٚقٌٝ

 ؾهط أْ٘ َٛت٘ غبب ٚنإ

٘ٴ اؿػاب يف ططٜك١ ابتهاض يف ٗٿًڂ  تٴػٳ

 ٜعٌُ ٖٚٛ املػذس ؾسخٌ ايعا١َ ع٢ً

                                                            

  250/ 1تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات :  - 3

 557/  1:   ايٛعا٠ بػ١ٝ - 4

  560/ 1ْؿػ٘ :  - 5
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 غاؾٌ ٖٚٛ غاض١ٜ ؾكسَت٘ ؾهطٙ

 . 1َٛت٘ غبب ؾهاْت

، ٖصا ٖٛ غبشاْو ايًِٗ

أمحس ٜؿب ع٢ً ايعًِ، اـًٌٝ بٔ 

ٜٚؿٝب عًٝ٘، ثِ ٖٛ ميٛت ٜٚكبض 

ذخط أْؿاغ٘ اييت  ، ؾتهٕٛعًٝ٘

ٖس٠ ي٘ بأْ٘  ايتكڀٗا َٔ ايسْٝا ؾا

ضدٌ غًو ططٜل ايعًِ، ٫ يٝٓاٍ َٓ٘ 

 .ؾشػب، ٚإمنا يٝٝػطٙ يػريٙ  ٜٚٛضث٘

 

 

 

 

 

 

 

 

، ايًِٗ  ضبٓا اضسِ اـًٌٝ

ٚتكبٌ عًُ٘ بكبٍٛ سػٔ َٔ يسْو 

ٚضنٛإ، ٚادعٙ عٔ ايعًِ ٚط٬ب٘ 

 . خريا

*** 

 

  

                                                            

  560/ 1ٜٓعط املطدع ايػابل :  - 1
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 ،إعالً ،. تعمٗي.العسبٗٛ يف حٗاتٍا

 دلتىع

 تدريس املوارات اللػوية

 وليد ممدوح عنر       
إٕ ايٛنع ا٭َجٌ يف تكسِٜ 

املٗاضات ايًػ١ٜٛ أ٫ ْكسّ يًڀايب 

َٗاضتني كتًؿتني يف ٚقت ٚاسس; 

نإٔ ْسضب٘ ع٢ً تطنٝب مجٌ 

دسٜس٠ َٔ نًُات يٝؼ يًڀايب 

غابل عٗس بٗا، ؾتتؿهٌ أَاَ٘ 

قعٛبتإ: ؾِٗ ايهًُات احملسث١ 

دسٜس٠، مما ٜطبو ايڀايب ٚبٓا٤ مجٌ 

ٜٚعذعٙ، َٚٔ ثِ ٫ تتشكل ا٭ٖساف 

ايتع١ًُٝٝ املٓٛط بٗا تسضٜؼ َٗاضات 

ايًػ١ ا٭ضبع: ا٫غتُاع ٚايتشسخ 

 .ٚايكطا٠٤ ٚايهتاب١

*** 

 : َٗاض٠ ا٫غتُاع -أ٫ٚ

َٔ املتعاضف عًٝ٘ يف بس٤ تعًِ 

ايًػ١ ايجا١ْٝ إٔ ايڀايب ٫ ٜٓاغب٘ 

 با٫غتُاعاؾتتاح ططٜك٘ ايتعًُٝٞ إ٫ 

; إىل ٖصٙ ايًػ١ ايػطٜب١ ع٢ً مسع٘

يف أٍٚ ا٭َط ي٘  ؾإعُاٍ ساغ١ ايػُع

: إٔ ٜتعطف ايڀايب َكاقس ؾت٢ َٓٗا

إىل ايٓعاّ ايكٛتٞ يًػ١ اؾسٜس٠ 

، ع١ ايؿٛاضم بٝٓٗا ٚبني يػت٘ ا٭ّٚطبٝ

ٚإظاي١ سادع ايطٖب١ غطٜعا ٚايتعاٌَ 

َع ايًػ١ ايٛاؾس٠ بأغًٛب أنجط تؿع٬ٝ 

تؿاف خكا٥كٗا عٔ ططٜل ان

كاطع ايكٛت١ٝ ٚتأٌَ ايطَٛظ ٚامل

، ٬َٚسع١ املعًِ سني ٜٓڀكٗا

ؾٝهتػب ايڀايب قسضا َٔ ايجك١ 

، ٚأثبتت هٞ قسَاؼؿعٙ ع٢ً امل

ايتذاضب ايع١ًُٝ إٔ اغت٬ٍٗ ايتعًِ 

بعطض َٗاض٠ ايكطا٠٤ أٚ ايهتاب١ 

ٜهعـ املطزٚز ٜٚعٜس َٔ قعٛبات 

 .ايتعًِ

أٖساف تسضٜؼ َٗاض٠ 

 :ا٫غتُاع

أ( ايتعطف إىل ا٭قٛات ايعطب١ٝ 

 .ٚايتُٝٝع بٝٓٗا

ب( َعطؾ١ اؿطنات ايككري٠ 

 .ٚايڀ١ًٜٛ

ز( ايتُٝٝع بني ا٭قٛات املتذاٚض٠ يف 

 .املدطز ٚاملتؿاب١ٗ يف ايٓڀل

ز( إزضاى ايع٬ق١ بني ايطَٛظ املهتٛب١ 

 .َٚػُٝاتٗا املٓڀٛق١

ٖـ( ؾِٗ ايعٛاٖط ايكٛت١ٝ املدتًؿ١ 

  .نايتٜٓٛٔ ٚايتؿسٜس

( ايتكاط ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ ٚمتٝٝعٖا ٚ

 .عٔ ا٭ؾهاض ايجا١ْٜٛ
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ظ( ؽُني بعض َعاْٞ املؿطزات َٔ 

 .خ٬ٍ ايػٝام ٚإٜكاع املتشسخ

ح( قاٚي١ إهاز ضابط َعٟٓٛ بني 

  .أدعا٤ ايٓل املػتُع إيٝ٘

خڀٛات عطض ْل يؿِٗ 

 :املػُٛع

از٠ َػُٛع١ بعس اختٝاض َ

، ٜكّٛ املعًِ ١ُ٥٬َ ملػت٣ٛ ايڀ٬ب

بت١٦ٝٗ ط٬ب٘ يسضؽ ا٫غتُاع ٜٚٛنض 

هلِ طبٝع١ َا غٝػتُعٕٛ إيٝ٘ 

 .... (.إع٬ٕ –ؾكط٠  –َكاٍ  -)سٛاض

أ( ٜ٪َط ايڀ٬ب بإغ٬م ايهتب 

 .ٚا٫غتُاع إىل َا ٜت٢ً عًِٝٗ

ب( عطض املاز٠ ايكٛت١ٝ )َػذ١ً أٚ 

س١ٝ( زٕٚ إغطاع أٚ إبڀا٤ َع َطاعا٠ 

ش١ قْكا٤ ايكٛت ٚٚنٛح اؿطٚف ٚ

، ايهبط ٚايعٓا١ٜ بايٛقٌ ٚايٛقـ

 .ٚايٓرب ٚايتٓػِٝ

ز( َٓاقؿ١ ايڀ٬ب ؾُٝا اغتُعٛا إيٝ٘ 

عٔ ططٜل تٛدٝ٘ أغ١ً٦ تػتٛعب 

 (.ايٓل )َؿاؾ١ٗ أٚ نتاب١

ز( بعس ا٫غتُاع ٚايتسضٜب ٜكّٛ 

ا ٬َٚسع١ ايڀ٬ب بكطا٠٤ ايٓل دٗطٶ

٘ ٜٚٓكػِ ا٫غتُاع ٛا يف ؾ٦َُٗا أخڀ

ع املهجـ : ا٫غتُاإىل قػُني ُٖا

ٜٚهٕٛ اهلسف َٓ٘ تسضٜب ايڀ٬ب 

ع٢ً ا٫غتُاع إىل بعض عٓاقط ايًػ١ 

; ٤ َٔ بطْاَر تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝنذع

ست٢ تطتكٞ قسض٠ ايڀايب ع٢ً 

قت٣ٛ ايٓل املػُٛع اغتٝعاب 

، ٖٚصا ايٓٛع َٔ بكٛض٠ َباؾط٠

اع ٫ هطٟ إ٫ ؼت إؾطاف ا٫غتُ

، ٖٚٛ بصيو كايـ يًٓٛع ايجاْٞ املعًِ

ٔ ا٫غتُاع ٖٚٛ ا٫غتُاع املٛغع َ

ايصٟ ٜٗسف إىل تسضٜب ايڀ٬ب ع٢ً 

غتُاع إىل َٛاز غبل عطنٗا ا٫

ٝـ يف بعض ، َع تػٝري طؿعًِٝٗ

، ٚنصيو املؿطزات ٚايرتانٝب

 .املٛقـ ايصٟ غتعطض ؾٝ٘ ٖصٙ املٛاز

*** 

 َٗاض٠ ايه٬ّ  -ثاْٝا

ْػإ ايه٬ّ قبٌ عطف اٱ

، ٚا٭غٜٛا٤ َٔ إٔ ٜعطف ايهتاب١

سثٕٛ يػاتِٗ ا٭ّ زٕٚ أز٢ْ ايٓاؽ ٜتش

، يف سني إٔ ْػب١ ٫ ٜػتٗإ قعٛب١

َِٓٗ قس ٫ هٝسٕٚ ايهتاب١ بٗا 

. ٚا٭طؿاٍ هٝسٕٚ اغتدساّ َڀًكا

ايًػ١ يف ايتٛاقٌ َؿاؾ١ٗ قبٌ إٔ 

 .ُٛا ايهتاب١ يف املساضؽ ايٓعا١َٜٝتعً

، ؾايه٬ّ ٖٛ املعٗط ايط٥ٝػٞ يًػ١

، ُجًٝ٘ا ايهتاب١ ؾٗٞ قاٚي١ يتَٻٚأ

َٚا ظاٍ بعض ايًػات مياضؽ بكٛضت٘ 
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 املٓڀٛق١ زٕٚ املهتٛب١ يف عكطْا ٖصا

، ٚايًػات إمنا تتُاٜع يف سٝا٠ ايٓاؽ

مبس٣ قسضتٗا ع٢ً ا٫ْتؿاض بني قاعس٠ 

، املتهًُني قاب١ً ي٬تػاع املڀطز َٔ

ٛاقٌ بٗا ٬َٜني ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ٜت

، ٖٚٞ َطؾش١ يبًٛؽ ايٓاؽ يف ايعامل

١ بني غا٥ط ايًػات َها١ْ َطَٛق

ا٭نجط تسا٫ٚ إشا َا عين بتسضٜؼ 

اؾاْب ايؿؿٗٞ َٓٗا ع٢ً ايٓشٛ 

ٖٛ  ٚيعٌ ايرتنٝب اؿٛاضٟ. ا٭َجٌ

; إش إْ٘ ا٭ؾٗط بني ايكٛايب ايه١َٝ٬

ميس ايڀايب بأيٛإ َٔ اؾٌُ 

ٚايتعبريات ٚا٭يؿاظ ٚا٭قٛات اييت 

ز إيٝٗا ايڀايب يف غٝاقات وتا

بعض  يب ٜهِ، نُا إٔ ايڀاكتًؿ١

; مما ايرتنٝبات ايٓش١ٜٛ يف سٛاضٙ

ٜعين إٔ ٖصا ايتسضٜب ميهٔ ايڀايب 

َٔ مماضغ١ ايًػ١ مبععِ عٓاقطٖا 

َٚهْٛاتٗا اييت ػطٟ ع٢ً يػاْ٘ 

ا يهٞ ٜٓؿ٧ عٔ ططٜكٗا دػٛضٶ

إٕ . يًتٛاقٌ َع ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات

املعًِ ٜػتٌٗ سٛاضٙ َع ايڀ٬ب بڀطح 

ايهتاب، ٭غ١ً٦ املتعًك١ مبٛنٛعات ا

، ثِ ىتاض َٔ بِٝٓٗ ٜٚتًكـ إداباتِٗ

َٔ ٜعطض ايٓل اؿٛاضٟ يف قايب 

غطزٟ ٜتهُٔ أبطظ َا دا٤ ؾٝ٘، ثِ 

تتأيـ  –ٜكػِ ايڀ٬ب إىل فُٛعات 

 –اجملُٛع١ َٔ طايبني أٚ أنجط 

 يًشٛاض أَاّ بكٝتِٗ يًكٝاّ بأزا٤ عًين

، ٫ٚ ًٜٝل باملسضؽ بؿهٌ َػطسٞ

تٛدٝ٘ َكاطع١ ٖصٙ ا٭ْؿڀ١ بككس اي

أٚ أٚ ايتكٜٛب ست٢ ٫ ٜطتبو أٟ َِٓٗ 

، بٌ ٜػتجكٌ ايكٝاّ بتًو ايتسضٜبات

ٜٚبعح ايجك١ عًٝ٘ إٔ ٜؿس َٔ أظضِٖ 

ٜٚهجط َٔ عباضات  ،يف ْؿٛغِٗ

ميتعض َٔ نعـ ، ٫ٚ ايجٓا٤ ٚاملسٜض

، ٚقس قازؾت إَهاْات طا٥ؿ١ َِٓٗ

نجريا َٔ ايڀ٬ب َكابني بطٖب١ َٔ 

ا يف مماضغ١ َٗاض٠ ايتشسخ ٚبصيت َ

َا سػبٛٙ  ٚغعٞ ٭ظٌٜ عِٓٗ ذثاض

; ؾُٔ غري َطنا َعَٓا ٫ ع٬ز ي٘

املعكٍٛ إٔ ٜتعًِ ايڀايب يػ١ دسٜس٠ 

 . ٜٚعذع عٔ ايتٛاقٌ بٗا

إٕ أؾهٌ ططٜك١ يتعًِٝ 

ايڀ٬ب َٗاض٠ ايه٬ّ ٖٞ إٔ 

، ْعطنِٗ ملٛاقـ تسؾعِٗ إىل ايتشسخ

ٖٚٓا تربظ أ١ُٖٝ اختٝاض املٛنٛع ايصٟ 

ٛي٘ ٚايصٟ هب إٔ غتٓعكس احملازث١ س

ايب ٜهٕٛ َٔ أٚغط َا ٜسضغ٘ ايڀ

، ؾإشا يف املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭ٚىل

بٛاب يٝٓڀًل اؾتس عٛزٙ ؾتشت ي٘ ا٭

، ؾؿٞ تًو املطس١ً َتشسثا ؾُٝا ٜعٔ ي٘
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ٜهٕٛ ايڀايب قس انتػب ايكسض٠ 

قط احملازث١ ع٢ً ؼسٜس عٓا

ايرتانٝب ٚاغتسعا٤ املؿطزات ٚ

غٝاقٗا  امل١ُ٥٬ هلا ٚٚنع اؾٌُ يف

ايكشٝض ٚتطتٝب ا٭ؾهاض اييت 

غٝتشسخ عٓٗا ٚايتعبري عٓٗا يف ن٤ٛ 

اغتٝعاب٘ ٭يؿاظ ايًػ١ َٚباْٝٗا 

َٚٔ ايهطٚضٟ إٔ . ايكطؾ١ٝ ٚايٓش١ٜٛ

ْؿري إىل إٔ اـڀٛات ا٭ٚىل يف تعًِٝ 

َٗاض٠ ايه٬ّ تعتُس ع٢ً ططٜك١ 

 ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب، ٜٚعزاز عسز اؾٌُ

زاخٌ اؿٛاض ايٛاسس بؿهٌ 

، يٝتعطف ايڀايب ع٢ً أمناط ضهٞتس

َتٓٛع١ َٔ ا٭غايٝب نا٫غتؿٗاّ 

يتعذب، ٚا٭َط ٚايٓٗٞ ٚايٓسا٤ ٚا

 . ٜٚسضى ٚظا٥ؿٗا دٝسا

إٕ ططٜك١ ايكٛايب املعس٠ 

َػبكا ٖٞ ا٭ْػب ـًل أغاؽ طٝب 

ملٗاض٠ ايه٬ّ عٓس ايڀ٬ب ؾِٗ 

ٙ ايكٛايب ثِ ٜٓػذٕٛ غٝهطضٕٚ ٖص

٦ا ، ؾٝتهض هلِ ؾ٦ٝا ؾؿٝع٢ً َٓٛاهلا

طبٝع١ تهٜٛٔ اؾ١ًُ ايعطب١ٝ ٚبعض 

 .قٛضٖا

*** 

 

 

  :ايكطا٠٤ َٗاض٠-ثايجا

ٞ تعس ايكطا٠٤ املكسض ا٭غاغ

، ٖٚٞ يتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ خاضز ايكـ

ؼتاز إىل تسضٜبات خاق١  َٗاض٠

، ٜٚٓبػٞ إٔ تكسّ ايكطا٠٤ َٚتٓٛع١

َتسضز يًڀايب املبتس٨ بؿهٌ 

، ؾاؾ١ًُ اْڀ٬قا َٔ ايه١ًُ املؿطز٠

ِ اؾ١ًُ شات ايرتنٝب املبػط ث

، ثِ ٜكطأ املطنب١ َٔ َؿطزات أنجط

ايڀايب ايؿكط٠ اييت تتأيـ َٔ بعض 

، ٚبعسٖا اؾٌُ املتشس٠ يف غٝاقٗا

ٜٓتكٌ إىل ايٓل ايڀٌٜٛ املهٕٛ َٔ 

اسس عس٠ ؾكطات تٓتعِ ؼت عٓٛإ ٚ

، ٚتتٓاٍٚ نٌ ٚاسس٠ ؾهط٠ دع١ٝ٥

َٚٔ ايبسٖٞ إٔ ٜعرتض ايڀايب يف 

بات ؾُٝا ٜتعًل ط قعٛباز٨ ا٭َ

ٝع بني ; نايتُٝبايكطا٠٤ اؾٗط١ٜ

، اؿطنات ايڀ١ًٜٛ ٚايككري٠

ٚنصيو اؿطٚف اييت تطز أسٝاْا 

 .قٛا٥ت ٚأخط٣ قٛاَت

ٚيًكطا٠٤ َٗاضتإ أغاغٝتإ 

، ٜٚككس ُٖا: ايتعطف، ٚايؿِٗ

بايتعطف ضبط ايكٛت بايطَع 

املهتٛب ٚايتشًٌٝ ايبكطٟ ٭دعا٤ 

مسا٤ تُٝٝع بني أايهًُات ٚاي

، ٚأَا ايؿِٗ ؾٗٛ اؿطٚف ٚأقٛاتٗا
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قاٚي١ إقا١َ ع٬ق١ بني ا٭يؿاظ 

ٚاملعاْٞ يًتٛقٌ إىل إزضاى ايٛسسات 

ايؿهط١ٜ يًٓل ٚايتٓعِٝ ايصٟ اتبع٘ 

 .ايهاتب ٚاغتٓتاز ا٭ؾهاض ايعا١َ

 ُٖا ٚيًكطا٠٤ ْٛعإ

، ٚؾٝٗا ايكطا٠٤ املهجؿ١-1

ٜع٢ٓ املعًِ بت١ُٝٓ قسض٠ ايڀايب ع٢ً 

كًٝٞ ملا ٜكط٩ٙ ٚؼػني ايؿِٗ ايتؿ

َٗاض٠ ايكطا٠٤ اؾٗط١ٜ يسٜ٘ َٔ ْڀل 

قشٝض يٮقٛات ٚايهًُات ٚظٜاز٠ 

َعسٍ ايػطع١ يف تكسِٜ أزا٤ قٛتٞ 

غًِٝ َٚعرب ٜعٝٓ٘ ع٢ً اغتٓباط املع٢ٓ 

 .ٚؾِٗ ايعباضات

، ٚتعتُس ايكطا٠٤ املٛغع١-2

ع٢ً قطا٠٤ ْكٛم ط١ًٜٛ ٜڀايعٗا 

ڀايب خاضز ايكـ بتٛدٝ٘ َٔ اي

ٚتٓاقـ أِٖ أؾهاضٖا زاخٌ  املعًِ،

; يتعُٝل ايؿِٗ ٚبصيو ٜتذطأ ايكـ

ايڀايب ع٢ً اختٝاض َا ٜطٜس َٔ 

ايهتب ٚقطا٠٤ قتٛاٙ ٚؾِٗ قهاٜاٙ 

ايط٥ٝػ١ٝ ٚا٫غتعا١ْ باملسضؽ يف 

اغتٝهاح َا تعصض عٔ ططٜل ايٓكاف 

 .املٛغع يف قاع١ ايسضؽ

٠٤ َٔ سٝح ؾهٌ ٚأَا ايكطا

: قطا٠٤ قاَت١ ا٭زا٤ ؾتٓكػِ إىل

ٜػتدسّ ايڀ٬ب ؾٝٗا أعِٝٓٗ ملڀايع١ 

ايٓل ٚتهٜٛٔ تكٛض َبس٥ٞ ٜػاعس 

ايكػِ ، ٚؾ١ َا ٜسٚض سٛي٘ع٢ً َعط

، ٚؾٝٗا ايجاْٞ ٖٛ ايكطا٠٤ اؾٗط١ٜ

ٜٓڀل ايڀايب ايطَٛظ ايكٛت١ٝ 

ٗا املهتٛب١ ٚميٝع نٌ ٚسس٠ عٔ تايٝت

 ;ٚوسز بساٜات اؾٌُ ْٚٗاٜاتٗا

يٝتُهٔ َٔ ؼًٌٝ ايٓل إىل أدعا٤ 

 .بٝٓٗا بع٬ق١ َع١ٜٜٛٓٚطبط 

*** 

 :ايهتاب١َٗاض٠ -ضابعا

ب١ ٜأتٞ زٚض َٗاض٠ ايهتا

; ٭ْٗا َتأخطا يف تسضٜؼ َٗاضات ايًػ١

متجٌ احملك١ً ايٓٗا١ٝ٥ ملا اغتٛعب٘ 

، ڀايب ٚاختعْ٘ َٔ ايعٓاقط ايًػ١ٜٛاي

ؾٗٛ غٝدط بكًُ٘ َا اغتُع إيٝ٘ 

ٚؼسخ عٓ٘ بايتسضٜب ع٢ً ضغِ 

َٛق١ً يف اؿطٚف ايعطب١ٝ َؿطز٠ أٚ 

َٛانعٗا املدتًؿ١ َٔ ايه١ًُ ٚٚنع 

١ ايتٗذ١٦ اؿطنات، َٚعطؾ١ نٝؿٝ

، ٚبك١ٝ ٚٚظا٥ـ ع٬َات ايرتقِٝ

ايكٛاعس املتعًك١ باؾاْب ايؿهًٞ 

ٚايصٟ قس ٜتػبب  ،يع١ًُٝ ايهتاب١

إغكاط٘ أسٝاْا يف سسٚخ يبؼ يف 

املع٢ٓ، أَا اؾاْب ايعكًٞ يًهتاب١ 

ؿاظ ؾٗٛ ىتل باملعطؾ١ اؾٝس٠ با٭ي

 .َٚعاْٝٗا ٚقٛاعس ايٓشٛ ٚايرتانٝب
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 :فا٫ت َٗاض٠ ايهتاب١ اٯي١ٝ

أ( ْكٌ ايهًُات اييت ٜطاٖا ع٢ً 

 .ايػبٛض٠ يف ايسؾاتط ْك٬ قشٝشا

ب( ْكٌ املاز٠ ايًػ١ٜٛ َٔ ايهتاب 

 .املكطض إىل زؾرت ايٛادبات املٓعي١ٝ

ز( أزا٤ َٗاض٠ ايهتاب١ عٔ ططٜل 

ع٢ً اٱ٤٬َ يًتأنس َٔ قسض٠ ايڀ٬ب 

 .إتكإ ايؿل اٯيٞ يًهتاب١

ب١ يف ايتعًٝل ع٢ً ز( اغتدساّ ايهتا

، ٚايككاقات اييت قس ٜسٕٚ ايكٛض

 .ؾٝٗا ايڀايب غ٪ا٫ أٚ ٬َسع١

ٖـ( ٤ٌَ ايُٓاشز ٚا٭ٚضام ايطمس١ٝ 

)طًب ايتشام أٚ اؿكٍٛ ع٢ً َٓش١ 

 ....(.زضاغ١ٝ أٚ

 .( قٝاغ١ اٱع٬ْات ٚاي٬ؾتاتٚ

٠ تًدٝكا ( تًدٝل ايٓكٛم املكط٤ٚظ

  .ٚاؾٝا

 

 

 

 

 

أَا ايٓٛع ايجاْٞ يًهتاب١ ؾٗٛ َا 

ميهٔ إٔ ْػُٝ٘ ايهتاب١ اٱبساع١ٝ 

جط ؼطضا َٔ ٚؾٝٗا ٜهٕٛ ايڀايب أن

، ؾًسٜ٘ اؿط١ٜ يف قٝٛز ايهتاب١ اٯي١ٝ

ايصٟ ٜطغب يف ايتعبري  اختٝاض املٛنٛع

بٛنع ا٭ؾهاض  ، ٜٚكّٛعٓ٘ بكًُ٘

، ٜٚٛظـ عٓاقط ايعا١َ ٚاـاق١ ي٘

١ ٱْؿا٤ شيو ايبٓٝإ ايًػٟٛ ايصٟ ايًػ

 .ٜعرب يف ايٓٗا١ٜ عٔ ؾدكٝت٘

* * *  
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 وفاِٗي بالغٗٛ ٌٔكدٖٛ

 ..ومضات نكدية من الرتاث

 الػموض الفين 

 لدى عبد الكاهر اجلرجاني

 د.صالح حفين                                                 

ؾڀٔ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ 

اؾٝس ٫ بس  ٖـ( إىل إٔ ايؿعط471)ت

إٔ ٜتؿض بكسض َٔ ايػُٛض، ٖصا 

ايػُٛض ٜعٍٚ َع ايكطا٠٤ ايٛاع١ٝ، 

ٚايؿهط املتأٌَ املػتٓري، ٖٚصا َا 

زعا إيٝ٘ نجري َٔ ايٓكاز يف ظَٓٓا 

ٜٚػتؿـ َٔ سسٜح عبس  اؿسٜح.

ايكاٖط يف أغطاضٙ أْ٘ ٫ ٜطدع ٖصا 

ايػُٛض إىل َا ٜتهبٌ ب٘ ايؿعط َٔ 

شٖب  قٝٛز نايٛظٕ، ٚايكاؾ١ٝ نُا

إىل شيو أبٛ إغشام ايكابٞ 

ٚاملطظٚقٞ، ٚإمنا ٜط٣ عبس ايكاٖط إٔ 

غط ٖصا ايػُٛض ٜهُٔ يف طبٝع١ 

 ايؿعط شات٘، ٚيػت٘ اـاق١ املتؿطز٠.

ٜٚتڀطم عبس ايكاٖط يف سسٜج٘ 

إىل ايتؿطق١ بني ايػُٛض احملُٛز 

ٚايتعكٝس ايصٟ ٜهس ايصٖٔ، ٜٚطٖل 

ايؿهط زٕٚ مثط٠ َطد٠ٛ، ٖٚٛ يف 

م ا٭َج١ً اييت تٛنض نٌ شيو ٜػٛ

ؾايػُٛض  ض٩ٜت٘، ٚت٪ٜس ٚد١ٗ ْعطٙ.

احملُٛز يس٣ عبس ايكاٖط ٖٛ ايصٟ 

يو بعس إٔ وٛدو إىل طًب٘  ٜٓذًٞ

بايؿهط٠، ٚؼطٜو اـاطط ي٘، 

ٚاهل١ُ يف طًب٘، ٚورتظ عبس ايكاٖط 

َٔ إٔ ٖصا ايػُٛض ٫ ٜبًؼ زضد١ 

ايهس ٚإضٖام ايؿهط، ؾٝٓل ع٢ً 

ايؿهط أْ٘ مل ٜطز ٖصا اؿس َٔ 

ٚايعٓت، ٚإمنا ٜطٜس ايكسض ايصٟ وتاز 

 : ٝ٘ يف مٛ قٛي٘إي

 ؾإٕ املػو بعض زّ ايػعاٍ

  :ٚقٛي٘

      َٚا ايتأْٝح ٫غِ ايؿُؼ عٝب

 (1)٫ٚ ايتصنري ؾدط ي٬ًٍٗ              

ٜٚعًٌ عبس ايكاٖط غط مجاٍ 

ٖصا ايػُٛض; بإٔ املتع١ اؿكٝك١ٝ، 

اٱْػإ  ٜػتؿعطٖا ،ٚايًص٠ ايعُٝك١

بعس املعاْا٠، ٚايؿهط، ٚبصٍ اؾٗس 

٫غتهٓاٙ اجملٍٗٛ، َٚعطؾ١ بٛاطٔ 

املطنٛظ يف ايڀبع إٔ $ا٭َٛض ؾُٔ 

بعس ايڀًب ي٘، أٚ ٌْٝ ايؿ٤ٞ إشا 

، مٛٙ ا٫ؾتٝام إيٝ٘، َٚعاْا٠ اؿٓني

نإ ًْٝڂ٘ أس٢ً، ٚباملع١ٜ أٚىل، 

ٌٸ  ؾهإ َٛقع٘ َٔ ايٓؿؼ أد

 .(2)#ٚأيڀـ، ٚناْت ب٘ أنٔ ٚأؾػـ

                                                            

: أغطاض اْعط: عبس ايكاٖط اؾطداْٞ (1)

. 140ايب٬غ١، قـ 

. 139اْعط : املكسض ايػابل، قـ  (2)
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خط ٜتعطض ي٘ عبس ٚمث١ ؾ٤ٞ ذ

، ٖٚٛ إٔ ٖصٙ ايكاٖط اؾطداْٞ

ط اـؿ١ٝ املعاْٞ ايؿؿٝؿ١، ٚتًو ايؿهځ

٫ ػٛز بٓؿػٗا ٭ٍٚ ١ًٖٚ، أٚ تؿكض 

عٔ َهْٓٛٗا يهٌ َٔ ٚقـ عٓسٖا، 

ٚإمنا تتهؿـ يًُتًكٞ شٟ املًه١ 

ايك١ٜٛ، ٚقاسب املعطؾ١ ايٛاغع١، 

ناؾٛاٖط يف ايكسف ٫ ٜربظ $ؾٗٞ 

ٕ تؿك٘ عٓ٘، ٚنايععٜع يو إ٫ أ

احملتذب ٫ ٜطٜو ٚدٗ٘ ست٢ تػتأشٕ 

ٌټ ؾهط ٜٗتسٟ إىل  عًٝ٘، ثِ َا ن

ُٻا اؾتٌُ عًٝ٘، ٫ٚ  ٚد٘ ايهؿـ ع

نٌ خاطط ٜ٪شٕ ي٘ يف ايٛقٍٛ 

 .(1)#إيٝ٘

ٚيصا ٜٓبػٞ إٔ ٜتػًض املتًكٞ 

بعاز ٚؾري، قٛاَ٘ شٚم َطٖـ، ٚثكاؾ١ 

عُٝك١، َٚعطؾ١ غعٜط٠ ت٪ًٖ٘، ٜٚعٍٛ 

ػاٚب٘ َع ايٓل، ٚايتشاٚض عًٝٗا يف 

أَٛض $َع٘، ؾٗصٙ املعاْٞ ايًڀٝؿ١ 

تسضى بايؿهط ايًڀٝؿ١، ٚزقا٥ل 

 .(2)#ٜٛقٌ إيٝ٘ بجاقب ايؿِٗ

                                                            

اْعط : عبس ايكاٖط اؾطداْٞ : أغطاض  (1)

. 141ايب٬غ١، قـ 

ز٥٫ٌ اٱعذاظ،  عبس ايكاٖط اؾطداْٞ: (2)

.98قـ 

ٚتتذ٢ً بطاع١ عبس ايكاٖط 

اؾطداْٞ عٓس تؿػريٙ هلصا  

ايػُٛض، ؾٗٛ غُٛض مل ٜٓذِ عٔ 

تأيٝـ، ٚتعُس ايتعكٝس، ايغ٤ٛ 

ٚايتع١ُٝ، أٚ عٔ تًو ايكٝٛز اييت 

ايؿعط ٚايؿاعط، ٚإمنا ٖٛ ؼسم ب

غُٛض ْابع َٔ طبٝع١ ايتذطب١ 

ايؿعط١ٜ، َٚٔ يڀاؾ١ املع٢ٓ، َٚٔ تًو 

ايًػ١ ايؿعط١ٜ شات اـكٛق١ٝ، 

ٚاملبا١ٜٓ يػريٖا، اييت ٫ تكـ بو عٓس 

ايكٛض٠ ا٭ٚىل، ٚإمنا تؿسى يتأٌَ َا 

ٚضا٤ ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ بٓا٤ ثإ ٜهٕٛ 

 :ملككٛز ٚاملطاز. ٜكٍٛ عبس ايكاٖطٖٛ ا

ٖصا، ٚيٝؼ إشا نإ ايه٬ّ يف $

غا١ٜ ايبٝإ، ٚع٢ً أبًؼ َا ٜهٕٛ َٔ 

ايٛنٛح، أغٓاى شاى عٔ ايؿهط٠، 

ٕ املعاْٞ إإشا نإ املع٢ٓ يڀٝؿڄا، ؾ

ايؿطٜؿ١ ايًڀٝؿ١ ٫بس ؾٝٗا َٔ بٓا٤ ثإ 

ٍڈ إىل غابل   .(3)#ع٢ً أٍٚ، ٚضز تا

ٕ أٖٚصا ايٓل ٜؿري إىل 

ايه٬ّ اؾٝس وٛز إىل ايؿهط، ٫ 

٭ْ٘ غري بٝٸٔ، ٚإمنا وٛز إىل ايؿهط 

يًڀاؾ١ َعٓاٙ، ٚيبٓا٤ يػت٘ اـام، 

ِٻ ؾإٕ عبس ايكاٖط ٜؿري إىل إٔ  َٚٔ ث

                                                            

ايب٬غ١، : أغطاض عبس ايكاٖط اؾطداْٞ (3)

.144قـ 
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املبسع يف ٖصا ايهطب َٔ ايؿعط 

ٜتشٌُ ؾٝ٘ املؿك١ ايؿسٜس٠، ٜٚكڀع 

١ ايبعٝس٠، ٖٚٛ مل ٜكٌ إىل كډإيٝ٘ ايؿټ

 -عبس ايكاٖط نُا ٜصنط –ضٿٙ زٴ

، ٚمل ٌٜٓ املڀًٛب ست٢ ست٢ غام

  .(1)نابس َٓ٘ ا٫َتٓاع ٚا٫عتٝام

يكس نإ عبس ايكاٖط 

اؾطداْٞ ضا٥سٶا، ٖٚٛ ميٝع بني 

ايػُٛض احملُٛز ٚايتعكٝس، أٚ 

ٛٻٙ  بإٔ  -نُا غبل –ايتع١ُٝ، ؾكس ْ

ملع٢ٓ، َا ايػُٛض احملُٛز يڀـ يف ا

، ٚنٓٛظ ًٜبح إٔ ٜتهؿـ عٔ ٯي٧

ٌ، ٜٚتسبط، نُا أْ٘ زق١ يف ملٔ ٜتاَ

ايبٓا٤، ٚعٓا٤ ؾين َٔ املبسع ي٬ضتكا٤ 

بعًُ٘، أَا ايتعكٝس ؾٗٛ ع٢ً ايٓكٝض 

َٔ شيو: غ٤ٛ قٝاغ١، َٚعاظ١ً يف 

ا٭غًٛب، ٚتع١ُٝ يًُع٢ٓ; ضغب١ يف 

إبطاظ املٗاض٠ ايًػ١ٜٛ، زٕٚ إٔ ٜػتأٌٖ 

املع٢ٓ املتهُٔ نٌ ٖصا، ٚيصا ؾٗٛ 

 َصَّٛ، َٚطؾٛض.

، بٓا٤ ؾعطٟٚيٝؼ ؾٝ٘ زق١ 

ايرتتٝب $ٚإمنا مل ٜطتٿب ؾٝ٘ ايًؿغ 

ايصٟ مبجً٘ ؼكٌ ايس٫ي١ ع٢ً 

ايػطض ست٢ استاز ايػاَع إىل إٔ 

                                                            

عبس ايكاٖط اؾطداْٞ : أغطاض ايب٬غ١،  (1)

. 145قـ 

ؿ١ًٝ، ٜٚػع٢ إيٝ٘ َٔ ٜڀًب املع٢ٓ با

 ، نكٛي٘:غري ايڀطٜل

 ٚيصا اغِ أغڀ١ٝ ايعٕٝٛ دؿْٛٗا

 َٔ أُْٗا عٌُ ايػٝٛف عٛاٌَ          

ٚإمنا شّ ٖصا اؾٓؼ; ٭ْ٘ 

٥س ع٢ً املكساض إىل ؾهط ظاأسٛدو 

، ٚنسى بػ٤ٛ ايصٟ هب يف َجً٘

٫ي١، ٚأٚزع يو يف قايب غري ايس

، َهطؽ، ٫ٚ ممًؼ بٌ خؿٔ َػتٛ

ست٢ إشا ضَت إخطاد٘ َٓ٘ عػط 

، عًٝو، ٚإشا خطز خطز َؿٛٙ ايكٛض٠

 .(2)#ْاقل اؿػٔ

ٜٚ٪نس عبس ايكاٖط ٖصا املع٢ٓ 

يف َٛطٔ ذخط، سٝح ٜٓل ع٢ً إٔ 

; ايؿعط ٚايه٬ّ مل ٜٴصّملعكچس َٔ ا$

ع ساد١ ؾٝ٘ إىل ايؿهط ٭ْ٘ مما تك

٭ٕ قاسب٘ ٜٴعجٹط ; بٌ ع٢ً اؾ١ًُ

، ٜٚؿٝو ططٜكو ؾهطى يف َتكطؾ٘

ط َصٖبو مٛٙ، بٌ إىل املع٢ٓ، ٜٚٛع

، ٚؾعٸب ظٓو; ضمبا قػٸِ ؾهطى

ست٢ ٫ تسضٟ َٔ أٜٔ تتٛقٌ، ٚنٝـ 

 .(3)#تڀًب؟

أٟ إٔ ايػُٛض املصَّٛ أٚ 

ّ نُا وطم عبس ايتعكٝس يف ايه٬

                                                            

.142املكسض ايػابل ، قـ  (2)

.147املكسض ايػابل ، قـ  (3)
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ٜٓذِ عٔ  ،ػُٝت٘ بصيوايكاٖط ع٢ً ت

ُټً٘ ، ٫ َٔ انتٓاٙ تهًـ َ٪يؿ٘، ٚتع

، أٚ َٔ ٢ يڀٝـايه٬ّ ع٢ً َعٓ

ايؿعطٟ، بطاع١ يف تأيٝـ ايبٓا٤ 

 ، ٚأعُل.ٜؿهٞ بو إىل ز٫٫ت أضسب

إٕ ٖصا ايتعكٝس ٫ ؼكٌ َٔ 

ٚضا٥٘ ع٢ً طا٥ٌ غ٣ٛ نس ايصٖٔ 

ؾطسٶا ايڀًب $ٚإعٓات٘، ٚاملط٤ ٜعٜسٙ 

ٚغطٚضٶا بايٛقٛف  ،ٚأْػٶا ب٘ ،باملع٢ٓ

ؾأَا إشا  ،إشا نإ يصيو أ٬ٖڄ ،عًٝ٘

يف ايبشط،  نٓت َع٘، نايػا٥ل

وتٌُ املؿك١ ايعع١ُٝ، ٚىاطط 

، ثِ ىطز اـطظ، ؾا٭َط ايطٚح

بايهس مما بسأت ب٘; ٚيصيو نإ 

سل أقٓاف ايتعكٝس بايصّ َا ٜتعبو، أ

، ثِ ٫ ثِ ٫ هسٟ عًٝو، ٜٚ٪ضقو

 (1)#...ٜٛضقو يو

ٖصا ٜٚػتؿٗس عبس ايكاٖط ع٢ً 

 : ايهطب ببعض ؾعط أبٞ متاّ َجٌ

 ثاْٝ٘ يف نبس ايػُا٤ ٚمل ٜهٔ

 ٫ثٓني ثإ إشا ُٖا يف ايػاض               

 : ٚقٛي٘

 ٜسٟ ملٔ ؾا٤ ضٖٔ مل ٜصم دطٳعا

 َٔ ضاستٝو زض٣ َا ايكٻابٴ ٚايعػٌ   

                                                            

.143املكسض ايػابل ، قـ  (1)

، ؾري٣ ؾٝ٘ تعػؿڄا يف ايًؿغ

رتنٝب ٫ مٛ َٔ اي ٚشٖابٶا ب٘ يف

ٜٗتسٟ ايٓشٛ إىل إق٬س٘، ٚإعطابٶا 

، ٜع٢ُ اٱعطاب يف يف ايرتتٝب

 ططٜك٘، ٜٚهٌ يف تعطٜؿ٘. 

ٖٚهصا ٜتبني يٓا إٔ عبس 

ايكاٖط اؾطداْٞ أزضى غُٛض 

ايؿعط ٚطبٝعت٘، ٚأٜهٶا أغباب٘، ٚإٔ 

َا١ٖٝ ايؿعط تبأٜ غا٥ط ؾٕٓٛ ايكٍٛ 

ا٭خط٣، ٚقس ٚضز يف تطاثٓا إٔ أؾدط 

 يؿعط َا غُض.ا

***
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 قساٞات ٌكدٖٛ

وصف املطر المرئ الكيس بن 

 . التشكيل والتأويل.ححر

 د / أمحد صالح البيا

ـٷزٹميٳ١څ  ـ 1 ٚٳطځ  ٖٳڀڃ٤٬ٴ ؾٹٝٗا 

ضٵطځ ٚٳتٳسٴ  1بٳلٴ ا٭ځضٵضڇ تٳشٳطٻ٣ 

 

ٛٳزٻ إشا َا أځؾٵذٳصٳتٵ ـ 2  تٴدٵطڇزٴ اي

طٵ ٘ٹ إشا َا تٳؿٵتٳهٹ  2ٚٳتٴٛاضڇٜ

 

ٖٹطٶاٚٳتٳطٳ٣  ـ 3  ايهٻبٻ خٳؿٹٝؿڄا َا

طٵ ٓٵعٳؿٹ ٜٳ ٘ٴ َا  ٓٳ ٝٶا بٴطٵثٴ ْٹ  3ثا

 

٘ٹ ـ 4 ٜٹٸكٹ  ٚٳتٳط٣ ايؿٻذٵطا٤ٳ يف ضٳ

ُٴطٵنځطٴ٩ٴٚؽڈ قڂڀٹٸعٳتٵ ؾٹٝٗا ـڂ  4ا

 

                                                            

ايسمي١: املڀط ايسا٥ِ. اهلڀ٤٬: ايهجري٠ - 1

اهلڀٌ. ايٛطـ: ايسْٛ َٔ ا٭ضض. طبل 

نًٗا. ؼط٣: ا٭ضض: تڀبل ا٭ضض ٚتعُٗا 

تتعُس املهإ ٚتجبت ؾٝ٘. ٚتسض: ٜهجط 

 َا٩ٖا ٚتطغٌ زضتٗا.

2 ايٛز: ٚتس اـ١ُٝ، أٚ اغِ دبٌ. - 

أؾذصت: أقًعت ٚغهٓت. تؿتهط: ؼتؿٌ 

 ٜٚهجط َڀطٖا.

ايربثٔ: مبٓعي١ اٱقبع َٔ اٱْػإ. َا - 3

 ٜٓعؿط: ٫ ٜكٝب٘ ايعؿط ٖٚٛ ايرتاب.

ٌٷ5 ٚٳابٹ ْٵتٳشاٖا  ِٻ ا  ـ غٳاعٳ١ڄ ثٴ

طٵ ُٹ ٗٳ ٓٵ َٴ ٙٺ   5غٳاقٹطڂ ا٭ځنڃٓافٹ ٚا

 

 ـ 6

ْٵتٳشٳ٢ ِٻ ا ٘ٹ ايكٻبا ثٴ ُٵطڇٜ  ضٳاحٳ تٳ

طٵ ٓٵؿځذٹ َٴ ٘ٹ ؾٴ٪ٵبٴٛبٴ دٳٓٴٛبٺ   6ؾٹٝ

 

 ـ  7

٘ٹ ٜٹٸ ٔٵ ذشٹ  ثٳرٻ سٳتٻ٢ نامٳ عٳ

طٵ ٝٴػٴ ِڈ ؾځذٴؿافٺ ؾځ ٝٵ  7عٳطٵضٴ خٳ

 

 ـ  8

٘ٹ ْٵؿٹ ُٹًڂين يف أځ  قځسٵ غځسا ٜٳشٵ

طٵ ُٳ َٴ َٳشٵبٴٛىڅ  ٔڇ  ٝٵ  ٫1سٹلٴ اٱڇطڃًځ

 

                                                                  

ايؿذطا٤: اغِ ؾُع ايؿذط ايهجري، -4

ا٭ضض شات ايؿذط ايهجري. ضٜك٘: أٍٚ أٚ 

 املڀط. اـُط: ايعُا٥ِ.

اْتشاٖا: اعتُسٖا. ايٛابٌ: املڀط -5

ايؿسٜس. ا٭نٓاف: ايٓٛاسٞ. ٚاٙ: َتدطم 

َتؿكل باملا٤. َُٓٗط: َٓػهب غطٜع 

 ايػٌٝ.

ضاح: عاز باملڀط يف ذخط ايٓٗاض. متطٜ٘: -6

ؼطن٘ ٚتسٜطٙ. ايؿ٪بٛب: زؾع١ املڀط 

 .تؿتض باملا٤ غا٥ٌٚؾست٘. َٓؿذط: َ

ثر: قب. ذشٜ٘: نجط٠ َٛد٘.خِٝ -7

 ٚدؿاف ٜٚػط: َٛانع.
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ساظت ٖصٙ ا٭بٝات إعذاب 

ايكسَا٤ ؾعطا٤ ٚضٚا٠، سٝح سسخ 

ُطٚ بٔ ايع٤٬ أْ٘ ا٭قُعٞ عٔ أبٞ ع

غأٍ شا ايط١َ ـ ايؿاعط ا٭َٟٛ ـ ؾكاٍ: 

أٟ ايؿعطا٤ ايصٜٔ ٚقؿٛا ايػٝح 

أؾعط؟ ؾكاٍ: قٍٛ اَط٨ ايكٝؼ، ثِ 

 أْؿسٙ ٖصٙ ايككٝس٠.

ٚمل ٜكسّ يٓا شٚ ايط١َ ٫ٚ َٔ 

ض٣ٚ عٓ٘ ايككٝس٠ تع٬ًٝ هلصا اؿهِ 

٫ٚ ؼ٬ًٝ َؿك٬ يتًو ايككٝس٠; 

ٕ ْكسّ مما ٜػطٜٓا باغتبڀاْٗا ضدا٤ أ

ؼ٬ًٝ ٚاؾٝا هلا ٜكًض ٭ٕ ٜهٕٛ 

 تع٬ًٝ ؿهِ ايكسَا٤.

٬ٜٚسغ ـ باز٨ شٟ بس٤ ـ ع٢ً 

ٖصٙ ايككٝس٠ أْٗا تٓكػِ إىل 

َؿٗسٜٔ أغاغٝني إناؾ١ إىل َؿٗس 

ايٓٗا١ٜ، ٜػتػطم املؿٗس ا٭ٍٚ أضبع١ 

أبٝات، يف سني ٜؿػٌ ايجاْٞ ث٬ث١ 

أبٝات، أَا َؿٗس ايٓٗا١ٜ ؾ٬ وتٌ 

 غ٣ٛ بٝت ٚاسس.

ٜٚكٛض املؿٗسإ ا٭غاغٝإ 

َطسًتني َتتايٝتني َٔ َطاسٌ املڀط 

اييت ٜعُس ايؿاعط يف نٌ َُٓٗا إىل 

                                                                  

وًُين يف أْؿ٘: أٟ يف أٍٚ ٖصٙ املځڀڃط٠.   1

٫سل اٱطًني: ؾطؽ ناَط ايهؿشني. 

 قبٛى ممط: َسَر اـًل ؾسٜس. 

ػُٝع يكڀات يف سطن١ ضأغ١ٝ 

تبتس٨ بايػُا٤ ٚتٓتكٌ إىل ا٭ضض 

 يتكـ أثط ايػُا٤ ؾٝٗا.

ؾإشا ْعطْا إىل املؿٗس ا٭ٍٚ، 

 :ٚدسْاٙ ٜعطض ي٘ بكٛي٘

ـٷ ٚٳطځ ٖٳڀڃ٤٬ٴ ؾٹٝٗا   زٹميٳ١څ 

ٚٳتٳسٴضٸٵ  طځبٳلٴ ا٭ځضٵضڇ تٳشٳطٻ٣ 

 

ٛٳزٻ إشا َا أځؾٵذٳصٳتٵ  تٴدٵطڇزٴ اي

٘ٹ إشا َا تٳؿٵتٳهٹطٵ  ٚٳتٴٛاضڇٜ

 

ٖٹطٶا  ٚٳتٳطٳ٣ ايهٻبٻ خٳؿٹٝؿڄا َا

ٓٵعٳؿٹطٵ ٜٳ ٘ٴ َا  ٓٳ ٝٶا بٴطٵثٴ ْٹ  ثا

 

٘ٹ ٜٹٸكٹ  ٚٳتٳط٣ ايؿٻذٵطا٤ٳ يف ضٳ

ُٴطٵ ـڂ  نځطٴ٩ٴٚؽڈ قڂڀٹٸعٳتٵ ؾٹٝٗا ا

 

كٝست٘ بٛقـ ؾايؿاعط ٜبسأ ق

ايػشاب َٚا ٜٓتذ٘ َٔ َڀط، ؾٝكـ 

ٖصا املڀط مبا وسز ظَاْ٘ ٚنُ٘ 

َٚػاؾت٘ َٔ ا٭ضض َٚػاست٘ 

ٚسطنت٘. ٚايػايب ع٢ً ٖصا ايٛقـ 

ؾٝٗا  ،ٖڀ٤٬ ،تٛظٝـ ا٭مسا٤ )زمي١

طبل ا٭ضض(; ٚشيو يًس٫ي١  ،ٚطـ

ع٢ً ثبٛت ايكٛض٠ ٚاغتػطاقٗا ٚقتا 
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ط٬ٜٛ زٕٚ إٔ ٜكٝبٗا تػري ٜصنط. 

ايؿع٬ٕ )ؼط٣، تسض( ؾايٛاقع إٔ أَا 

أٚهلُا دا٤ يٝعڀٞ س١ٜٛٝ هلصٙ ايكٛض٠ 

ايجابت١ َٔ خ٬ٍ ايتؿدٝل، سٝح 

دعٌ ايؿاعط َٔ ٖصٙ ايػشاب١ 

ايهد١ُ إْػاْا ؼط٣ ٖصا املهإ 

ست٢ ٚقع عًٝ٘، ؾاختك٘ بصيو املڀط 

زٕٚ غريٙ، أَا ايؿعٌ اٯخط ؾكس دا٤ 

تهطاضا يكؿ١ أضاز ايؿاعط إٔ ٜعٜسٖا 

٭ْٗا َٓاط اٱعذاب ا٭ٍٚ،  أ١ُٖٝ

ٖٚٞ قؿ١ ايهجط٠ اييت عرب عٓٗا َٔ 

قبٌ بايكؿ١ املؿب١ٗ )ٖڀ٤٬(، ٚأٚس٢ 

بٗا َٔ خ٬ٍ تهجٝـ ا٭قٛات 

املؿد١ُ، خاق١ ايڀا٤ ٚايكاف 

 ٚايهاز.

ثِ تأتٞ ا٭بٝات ايج٬ث١ ايتاي١ٝ 

يٝبني ايؿاعط خ٬هلا أثط ٖصا املڀط 

ع٢ً ا٭ضض، ؾٝعطض يج٬خ يكڀات 

أٚهلا ؾُاز )ايٛز( ٚثاْٝٗا  كتًؿ١،

ؿٝٛإ )ايهب( ٚثايجٗا يٓبات 

 )ايؿذطا٤(.

ٚأنجط َا ًٜؿت ايٓعط يف 

ؿ١ ايًكڀ١ ا٭ٚىل ٖٛ ا٭ؾعاٍ املٛظ

)تٛاضٟ( ؾٝ٘، ؾإغٓاز ايؿعًني )ؽطز( ٚ

إىل املڀط ـ َع ٬َسع١ تٓاقهُٗا ـ 

ٜٛسٞ مبس٣ َا نؿًت٘ نجط٠ املڀط ي٘ 

َٔ ؼهِ يف ا٭ٚتاز َُٗا عًت، 

ٚف٤ٞ ايؿعٌ )أؾذصت( بكٝػ١ 

املانٞ ٜسٍ ع٢ً قكط ٚقت سسٚخ 

ايؿعٌ ٚاْتٗا٥٘ ٚشيو إشا َا قاضْاٙ 

بايؿعٌ املهاضع )تؿتهط( ايصٟ ٜسٍ 

ض، ٖٚٛ ع٢ً ايػًب١ ٚايتذسز ٚا٫غتُطا

 .َا ٜتٛاؾل َع ايبٝت ا٭ٍٚ

أَا تطنٝب ٖصٙ ايًكڀ١، 

ؾكس بٓٝت ع٢ً مجًتني ؾططٝتني 

ايؿطط َتٓاظطتني عُستُٗا أزا٠ 

)إشا(، ؾهًتاُٖا تكسّ ؾٝٗا دٛاب 

ايؿطط ع٢ً ؾعٌ ايؿطط; مما ٜتٛاؾل 

َع بٓا٤ ايكٛض٠، ؾاٖتُاّ ايؿاعط َٓص 

ٖصا ايبٝت َتذ٘ إىل أثط املڀط املتُجٌ 

.. ٚتٛاضٜ٘( .يف َطاٚست٘ بني )ؽطز ايٛز

٫ إىل ٚقـ نجط٠ املڀط اييت غبل 

 إٔ أؾاض إيٝٗا يف ايبٝت ايػابل. 
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ىل يكڀيت ؾإشا اْتكًٓا إ

)ايهب( ٚ)ايؿذطا٤(، أيؿٝٓا ايؿاعط 

ٜسخٌ ؾُٝٗا ايعٓكط ايبؿطٟ املتُجٌ 

يف املتًكٞ َٔ خ٬ٍ إغٓاز ؾعٌ ايط١ٜ٩ 

ي٘ )ٚتط٣(، ٖٚٛ ايؿعٌ ايصٟ هعٌ 

املتًكٞ ؾطٜها يًؿاعط يف ض٩ٜت٘، 

ؾٝكط ي٘ مبا ٜصنطٙ ٜٚكٛضٙ. نُا إٔ 

تهطاض ٖصا ايؿعٌ يف قسض ايبٝتني 

ايًكڀتني ٜكِٝ  ايًصٜٔ ٜكٛضإ ٖاتني

بُٝٓٗا ضباطا يؿعٝا، ٜػِٗ يف تطتٝب 

 يكڀات املؿٗس ايٛاسس. 

ٚإشا نإ ايؿاعط دعٌ َٔ 

يكڀ١ ايٛتس يكڀ١ س١ٜٛٝ َتشطن١ َٔ 

خ٬ٍ تٛظٝـ ا٭ؾعاٍ املتهاز٠ 

.. ... ٚتٛاضٜ٘( ٚ )أؾذصت.)ؽطز

تؿتهط(، ؾإٕ سطن١ ايهب ْؿػ٘ 

نؿت٘ َ٪١ْ شيو، ؾُا نإ ع٢ً 

 يٓا تًو ايكٛض٠.  ايؿاعط إ٫ إٔ هػس

أَا َؿٗس )ايؿذطا٤(، ؾع٢ً 

ايطغِ َٔ شيو ايتؿدٝل ايصٟ ؾأ 

إيٝ٘ ايؿاعط يف ايؿڀط٠ ايجا١ْٝ، ؾإٕ 

مس١ اؿ١ٜٛٝ قس غابت عٓ٘; ٚشيو ٭ٕ 

ايؿاعط عُس إىل إمتاّ ايكٛض٠ َازٜا 

زٕٚ اٖتُاّ با٭ثط ايٓؿػٞ ايصٟ تجريٙ 

قٛض٠ ايط٩ٚؽ املكڀع١ َٚا ٜؿٛح عٓٗا 

 ملٛت ٚايسّ.َٔ ضا٥ش١ ا

ٚبصيو ٜٓتٗٞ املؿٗس ا٭ٍٚ 

َٔ ايككٝس٠ أٚ املطس١ً ا٭ٚىل َٔ 

تتايٝتني ايًتني َطسًيت املڀط امل

 ٜكٛضُٖا ايؿاعط.

ٜٚبسأ املؿٗس ايجاْٞ ايصٟ 

 ٜكٍٛ ؾٝ٘ ايؿاعط:

ٌٷ ٚٳابٹ ْٵتٳشاٖا  ِٻ ا  غٳاعٳ١ڄ ثٴ

ُٹطٵ ٗٳ ٓٵ َٴ ٙٺ   غٳاقٹطڂ ا٭ځنڃٓافٹ ٚا

 

ِٻ ٘ٹ ايكٻبا ثٴ ُٵطڇٜ ْٵتٳشٳ٢ ضٳاحٳ تٳ  ا

ٓٵؿځذٹطٵ َٴ ٘ٹ ؾٴ٪ٵبٴٛبٴ دٳٓٴٛبٺ   ؾٹٝ

 

٘ٹ ٜٹٸ ٔٵ ذشٹ  ثٳرٻ سٳتٻ٢ نامٳ عٳ

ٝٴػٴطٵ ِڈ ؾځذٴؿافٺ ؾځ ٝٵ  عٳطٵضٴ خٳ

 

ٚباملٛاظ١ْ بني ٚقـ ايػشاب 

ٚاملڀط يف ايػُا٤ يف ن٬ املؿٗسٜٔ، 

ٜتبني َٔ ْاس١ٝ ن١ُٝ إٔ ايٛقـ يف 

املطس١ً ايجا١ْٝ اغتػطم نعـ ٚقـ 

إ يبٝت ٚاسس(، املطس١ً ا٭ٚىل )بٝت
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ٚضمبا نإ شيو ضادعا إىل َتڀًبات 

املؿٗس ْؿػ٘، ؾكس اتػِ املؿٗس ا٭ٍٚ 

بايجبات ايصٟ زٍ عًٝ٘ نجط٠ اغتدساّ 

ا٫غِ يف َكابٌ ايؿعٌ، ٚنصيو 

تعبريٙ عٔ ظَاْ٘ بكٛي٘ )غاع١(، أَا 

املؿٗس ايجاْٞ ؾكس اتػِ بايتػري 

ٚايتشٍٛ َع طٍٛ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ، ؾكس 

طس١ً بـ)ٚابٌ(، اغتُط بسأت ٖصٙ امل

إىل ذخط ايٓٗاض ـ ٚايسيٌٝ اغتدساّ 

ايؿعٌ )ضاح( ـ ست٢ ٖبت )ايكبا( 

ؾأخصت ؾرت٠ يف إعاز٠ تؿهًٝ٘ 

ٚػُٝع٘ ـ ٚزيٌٝ شيو سطف ايعڀـ 

)ثِ( ـ ست٢ غكط املڀط يف زؾعات 

ق١ٜٛ ؾسٜس٠. نُا ٜتبني َٔ د١ٗ 

نٝؿ١ٝ إٔ مس١ ٖصٙ املطس١ً ايػايب١ 

و بٝٿٔ يف ٖٞ ق٠ٛ املڀط ٚؾست٘، ٚشي

 ،ؾ٪بٛب ،ٚاٙ َُٓٗط ،)ٚابٌ

َٓؿذط(، ٚشيو غ٬ف غابكتٗا اييت 

 اتػُت بايهجط٠ ٚايػعاض٠.

ٚضمبا ناْت مس١ ايك٠ٛ 

ٚايؿس٠ ٖٞ ايساع١ٝ إىل تػًٝب تٛظٝـ 

ايؿعٌ املانٞ املٛسٞ بؿٛض١ٜ ٚقٛع 

اؿسخ ٚاْتٗا٥٘، سٝح ٚضز يف غٝام 

ٚقـ َڀط ٖصٙ املطس١ً مخؼ َطات 

س٠ يًؿعٌ املهاضع، يف َكابٌ َط٠ ٚاس

ٚشيو يف َكابٌ غًب١ ايؿعٌ املهاضع 

ع٢ً املطس١ً ا٭ٚىل بايٓػب١ ْؿػٗا 

َكاض١ْ بايؿعٌ املانٞ يتذػٝس 

 ايكٛض٠ أَاّ عٝين املتًكٞ.

ٚإشا نإ ايؿاعط اغتشهط 

املتًكٞ بڀطٜك١ َباؾط٠ يف املطس١ً 

ا٭ٚىل يٝؿاضن٘ ايط١ٜ٩ ٚايٓعط ؾُٝا 

ؾإْ٘ يف ٜتعًل بأثط املڀط ع٢ً ا٭ضض، 

ٖصٙ املطس١ً ٜػتسعٞ ساغ١ ايػُع 

عٓسٙ بڀطٜك١ غري َباؾط٠ يٝتُجٌ 

قٛض٠ ايػشاب ٚاملڀط ُٖٚا يف 

ايػُا٤، ؾٗٛ ٫ ٜڀًب َٓ٘ ا٫غتُاع 

َباؾط٠، ٚإمنا وػٔ تٛظٝـ 

ا٭قٛات يًكٝاّ بٗصٙ امل١ُٗ، ؾايبٝتإ 

ا٭٫ٕٚ ُٖا أغ٢ٓ أبٝات ايككٝس٠ 

عطٚف املس، سٝح و٣ٛ نٌ َُٓٗا 

أقٛات َس بٝٓٗا َٔ ايتباعس َا غبع١ 

ٜتٝض ٚقتا يًُتًكٞ يٝتُجٌ ايكٛض٠، أَا 

َكاطع ن١ًُ )ؾ٪ / بٛ / بٴ( يف 

ايؿڀط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايبٝت ايجاْٞ، 

ٚنجط٠ ا٭قٛات ا٫ْؿذاض١ٜ ٚاملطنب١ 
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٘ٹ املتشطن١ يف ٖصا ايؿڀط عا١َ ) ؾٹٝ

ٓٵؿځ بٺٓٴٛدٳ بٴٛبٴؾٴ٪ٵ (، ؾإْٗا تٛسٞ طٵذٹَٴ

 .املڀط املتتاي١ٝبك٠ٛ زؾعات ٖصا 

ٚيف َكابٌ اتػاع ايطقع١ 

املدكك١ يٛقـ ايػشاب يف ٖصٙ 

املطس١ً، تتكًل املػاس١ اـاق١ 

ببٝإ أثطٙ ع٢ً ا٭ضض، ؾ٬ تتذاٚظ 

بٝتا ٚاسسا ٜكٛض ؾٝ٘ ايؿاعط َا بًػت٘ 

أَڀاض املطسًتني مجٝعا َٔ نجط٠ 

ٚق٠ٛ، ٖٚٛ َا ٜٛسٞ ب٘ ايؿعٌ )ثر( 

 ز٫يٝا ٚقٛتٝا، ٚنصيو دعً٘ َٔ

ٖصٙ ا٭َانٔ املرتع١ باملا٤ عاضا شات 

أَٛاز )ذشٜ٘(، إناؾ١ إىل تكطٜطٙ 

غطع١ اَت٥٬ٗا باملا٤، ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

تٛظٝـ )ايؿا٤( ايساي١ ع٢ً ايػطع١ 

ِڈ ؾځذٴؿافٺ يًعڀـ بٝٓٗا ) ٝٵ عٳطٵضٴ خٳ

ٝٴػٴطٵ  (.ؾځ

أَا املؿٗس اـتاَٞ يًككٝس٠ 

 ؾٝتُجٌ يف قٍٛ ايؿاعط:

ُٹًڂين يف  ٘ٹقځسٵ غځسا ٜٳشٵ ْٵؿٹ  أځ

ُٳطٵ                َٴ َٳشٵبٴٛىڅ  ٔڇ  ٝٵ  ٫سٹلٴ اٱڇطڃًځ

ٖٚٛ َؿٗس وٌُ ظٗٛضا َؿاد٦ا 

يًطاٟٚ ـ ايؿاعط ـ ايصٟ وطم ع٢ً 

إٔ ٜجبت قسم َا ض٣ٚ، ٚشيو َٔ 

خ٬ٍ تٛظٝؿ٘ ايؿعٌ )غسا( ايساٍ ع٢ً 

خطٚد٘ ملعاٜؿ١ ٖصٙ ايكٛض٠ َٓص 

ايكباح ايبانط، ٚمبكاب١ً ٖصا ايؿعٌ 

( يف ايبٝت قبٌ ايػابل، بايؿعٌ )ضاح

ٜتهض إٔ ايؿاعط قاّ يف ايبٝت ا٭خري 

باضتساز )ؾ٬ف باى( يٝػًل ايسا٥ط٠ 

ايعَا١ْٝ، ٜٚ٪نس إساطت٘ باؿسخ 

 َٔ َبس٥٘ إىل َٓتٗاٙ. 

٫ٚ ٜعٗط ايؿاعط فطزا يف 

ٖصا املؿٗس، ٚإمنا ٜربظ يٓا ؾاضغا 

ممتڀٝا دٛازٙ ايصٟ ٚقؿ٘ بكؿات 

٫سٹلٴ ) ٠ث٬خ زاي١ ع٢ً ايجبات ٚايكٛ

ُٳطٵ( َٴ َٳشٵبٴٛىڅ  ٔڇ  ٝٵ ; ٚشيو إَعاْا اٱڇطڃًځ

يف تأنٝس َعاٜؿت٘ اؿسخ، ؾًطمبا 

ي٫ٛ َا متتع ب٘ ٖصا ايؿطؽ َٔ ق٠ٛ َا 

اغتڀاع ايؿاعط اؿطن١ ٚا٫ْتكاٍ 

 .خطاز ٖصٙ ايكٛض٠ املتها١ًَٱ

* * * 
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 (يااااااااا )أنِتقراءة لكصيدة: 

 أمحد عبد الػين اجلرفللشاعر/ 

 قراءة / ميجية بً صاحل                             

 

 ٜااااااااا ) أْت (

 ـــــــــــــــــ

 

  أْتٹ ( !! ٚ اسرتقتٵ ) أْاٜا (! . ).ٜا

ٟٳ.ٜا  ... ٜا.. ٜا.. ) أْتٹ ( ٜا َعٓا

ٞٵ أنــــــــٛ دٴطڇٸزتٴ ٓٹٸٞ نـــــــ ٓٳـــــــوځَٹ  ،ـ

 ٌٖ ظؿطتٹ بٹُشتٛاٜا ؟

ٞٵ  -أٚؾهتٴ   -ستٻـــــ٢ يف خــــڀابٹ

ٗٳــــــــين بٹ٬ ) ٜا ( ٕٵ أٚاد  أ

ٌٻ بساٜــــــــــ١ٺأسطقتٴ نڂ خصيتٹ ٚ ــــــــــ

َٴٓتٗــــاٜا  عٓـــــــسٳىٹ 

 ،ّڇطُػتٹ ضا٥شـــــــ١ځ ايػـــــطا ٚ

ٕٳ ايعٻٚاٜــا  شعـــــــتٹ أؾذا

ٔٳ اؾتعايڂوٹ ؾـــٞ زَٞ ؟أ ٔٳ  ٜــــــ أٜـــ

 ُاغٴوٹ يف ايػٻذاٜا ؟؟اْػ

ٓٵتٹ  ــٔ ايككٝس٠ڂ ؟ أٜـــــٔ َـــــاأٜــ ؿډ

 اقڃتــــــــطؾتٵ ٜساٜــــــا ؟ٚ

ؾٝٻستٹينٵ  ــــٞأٜـــٔ اؿهـــاٜـــاتٴ ايډتــــ

 ؾٝٗـــــــا سٳهاٜــــا ؟؟

 يف ــتًٹٸنيٳٜـــٔ اْػهـــابٷ نٓتٹ ؼـــــــأ

٘ٹ ظځُاٜــــــــا ؟؟ ُٹ  ؾ

ٞٵ تٗتؿٝـــــــ تهْٛٚٳ ملٵأ ٔٳـــــــــ : ــ

ٍٳ  ،، خصٵْٞ ٜا ؾتاٜــا ؟،تعا

ٌٻ ايؿــــــٛمڇ ٖــــــأځ ٔٵ خصيتٹ ن َٳ ــصا ؟ 

ٔٴ املطاٜــــا ؟  غٝشته

َٴُــــــعٻمڈَـــــــ   ـعٻقتٹ قًــــبٳ 

٘ٹ تٴـــــط٣ٚ املځٓاٜـــــا !!  يف ْبهٹ

ِٳ ٜا  ٞٻ يفب١ٓٹ ايؿٻُـــــــــعڇ استذبٵــيٹ  ــتٹ عً

ٖٳرڇ ايٓٻٛاٜـــــــا ؟  ٚٳ

ٔٳ.... تــــطنــــتٴ ايعـايځُٝـــ.ٚ أْا ... .ــ

َٴػتبكاڄ عُاٜــــاٚ  د٦تٴ 

ٟٵ ْٵهػاضٟ :قسض  !!  ا

ٝٵـــــــ ٔٳ ط ـٴ سبٝبــ١ٺ َــــٮتٵ أٜ ــ

 ؟؟؟ــــاض٩اٜـ

ٚٻااااٙٴ ! ٞٵ !!أ ٌټ.! ٜا ٚدعـــــ  . ٚ نـــ

ْٹــــــساٜــــــا  ...أسبيت خـــــصيٛا 

َٴًٹ٦تٴ با٭سبابٹ ستٻـــــــ........ ٚ ــ٢ مل . 

ٞٵ غٛاٜـــــــا  أدسٵ سٛيــــ

ٌڇ غانٓــــــــ١ٺ زَـ ٔٵ أدــــ ٞٵ ـــَٞٹ .... .أَه

 ٚ أشضؾڂين خٳــ٬ٜـــــــا

ّٳ  ٍڇ ايبٴهـــا٤ٹ أَـــــا ٔٵ طــــــــٛ َٹ بٝهــــــــا٤ٳ 

 أقُكـــــ١ٹ ايكٻبـــــاٜـــا

ٔٵقؿـــــــ َٹ ٍڇ اسٵتــطا ــطا٤ٳ  ٞٵ طــــــٛ قٹ

ّڇ اهلـــــساٜــــا  عٓـــــــسٳ أقڃسٳا

ٓٳــــ ٍڇ ايعٹ ٔٵ طـــٛ َٹ مڇ ــــانايـــــصٻبٵضڇ 

ٔٵ ؾعـــاٜـا َٹـــ  يٹصنــــــطٜـاتٺ 

ُٵــ ٍڇ اْتعـــانايًډ ٔٵ طٛ َٹــ ٟٵ يف ــــــــضڇ  ض
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ٔٵ أغا َٹ  ـــاٜؾـــــــٛاضڇعٳ 

 ْا ( !! نـــ ) أْتٹ (!نـــ ) أ

ٟڇٸ ط٠ٺ أڂسٝڀتٵ ـؿــــَػـ نأ

 !باـڀـــــاٜــــــا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜهتبٓا ا٭ْتٹ يٓهتب ا٭ْا 

اؿا٥ط٠ بني ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب بني 

ايٛاقع ٚاـٝاٍ يتكـ ع٢ً ؾؿا بطظر 

ٜؿكًٗا عٔ سكٝك١ ٚدٛز١ٜ تتًٗـ 

ملعطؾتٗا ٫ٚ تػتڀٝع استهاْٗا ؾٝبك٢ 

ايػ٪اٍ غٝـ ن١ًُ اؾٛاب سري٠ ٚ

ؾاعط ٜٓعف ايٛدع َع شنطٜات 

سانط٠ َطغ١َٛ ع٢ً ٬ََض سبٝب١ 

غاؾ١ٝ غا٥ب١ يف ٚدسإ ايصات 

 .اٱْػا١ْٝ

إىل أٜٔ ٜا أْتٹ ؟ أٜتٗا املؿكٛز٠ 

املٛدٛز٠ اؿامل١ ايٓاعػ١ بني أسهإ 

املعاْٞ املتٛؾش١ باـؿا٤ ع٢ً أضض 

ا٭ظس١ٜ........؟ ٜٚٓڀل يػإ ساٍ 

ؿهٛض ؾٝذٝبٗا قكٝس٠ تٓاؾس ا

ايؿكس، تبشح عٔ غعاز٠ ايًشع١، 

ؾٝذٝبٗا ٚدع ايٛدٛز ايهأَ يف 

ا٭ْا، يتهٕٛ ا٭ْج٢ قٛض٠ غازضٖا 

املع٢ٓ َٚع٢ٓ بسٕٚ ٬ََض، قؿ١ 

ملٛقٛف ؾكس سهٛضٙ، أٚ سهٛض ؾكس 

..... ٚتعٛز بٓا ايصانط٠ إىل .َعٓاٙ

تؿاقٌٝ ٚسس٠ ٚدٛز١ٜ ملؿاعط داضؾ١ 

أضض ٚاقع تٛاق١ ي٬ْعتام تتدًل ع٢ً 

هػس سكٝك١ ثٓا١ٝ٥ اـًل ا٭ٍٚ، 

يٝتٛسس املهإ ٚايعَإ ٚتٛيس ايًشع١ 

ع ا٭ْا ؾٝهٕٛ ايؿاضق١، اـاضق١ يٛاق

، ٚيًشطف َع٢ٓ يًُڀًل خٝاٍ سكٝك١

ايٛدٛز، ٚيًه١ًُ قٛض٠ سػٓا٤ 

تتذ٢ً ع٢ً قًب ؾاعط، ٚيًككٝس٠ 

٬ََض اختعيت ؿع١ اـًل ا٭ٍٚ 

ىرتم  ع٢ً أضض إْػإ ايهٕٛ..........

ايٓسا٤ قساٙ يٝهٕٛ يعيعاٍ ا٭ْا 

سهٛض يف ٚدسإ املتًك٢، ٚقٛت 

ٜسٟٚ يف أضدا٤ إْػإ 

 ..ٜااااااااااااااااا أْتٹ....... .ايؿكس

..... .ْٗاإقكٝس٠ تكٍٛ يٓا 

... ناْت ٖٓا  يتػازض  ٬َقٗا .ٖٞ

ايؿاعط ٜٚبك٢ ؾصاٖا شنط٣ ق١ًُ 

بٛدع شنطٜات ايًشع١ ا٭ٚىل، ؿع١ 

سػاؽ اؾاضف بأْج٢ اْجٝاٍ اٱ

ايٛدٛز ا٭ٍٚ ٫ٚٚز٠ قؿا٤ وتهٔ 

طبٝع١ خًډكٗا اؿب ؾهاْت أضض 

 ٚدس ٖٚٝاّ......

هعًٓا ايؿاعط أمحس عبس 

ايػين اؾطف ْكتشِ عامل٘ املؿبع 

بايؿكس ٚدٕٓٛ ايًشع١ املبسع١ 

ٚاـ٬ق١ ملٛغٝك٢ ؾاعط٠ ؽرتم 
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دساض قٛت ا٭ْا، يٝهٕٛ يًشهٛض 

ايٛدٛز  مجاٍ ذخط، ٚيًؿكس َع٢ٓ

ٚيًكٛض٠ أضض ؼتهٔ سطن١ 

 ق١َُٛ ؿري٠ ؾاعط ؾكس أْاٙ يٝكٍٛ:

. .ٜا ا (!. ) أْتٹ ( !! ٚاسرتقتٵ ) أْاٜـ.ٜا

ٟٳ  ... ٜـا.. ٜا.) أْتٹ ( ٜا َعٓا

ٞٵ أنـ ٓٹٸٞ نــــ َٹ ٓٳـــــوځ، ٌٖ ــــٛدٴطڇٸزتٴ  ـ

 ا ؟ظؿطتٹ بٹُشتٛاٜ

ٞٵ ستٻــ٢ يف خــــڀا -أٚؾهتٴ   -بٹ

ٗٳــــين ٕٵ أٚاد  بٹ٬ ) ٜا ( أ

ٌٻ بساٜــــــ١ٺ ٚخصيتٹ  أسطقتٴ نڂـــــ

َٴٓتٗــــا  ٜاعٓــــسٳىٹ 

ّڇ، شعــتٹ ٚطُػتٹ ضا٥شــــ١ځ ايػـــــطا

ٕٳ ايعٻٚاٜـــــا  أؾذا

ورتم املع٢ٓ يف أتٕٛ ايػٝاب 

يتبك٢ ايه١ًُ ؾاٖسا ٚا٭ْتٹ ْسا٤ 

وتهٔ قساٙ قكٝس٠ ْاؾسٖا ايؿكس 

....... ؾاغتذابت ايكٛايف يتهٕٛ ايٝا..

قؿ١ً ْٚٛت١ َٛغٝك١ٝ تعرب عٔ ؾذٔ 

ايؿاعط ٚاختؿا٤ ايه١ًُ ا٫غِ يٝبك٢ 

ٜٓعف سري٠ تصٚب ؾٝ٘  ااملع٢ٓ ٚدع

ا٭ْا...... تت٬ؾ٢ َؿطزات٘ ايكازض٠ ع٢ً 

تؿهٌٝ عامل ذخط ي٘ غ٬ّ زا٥ِ 

زمي١َٛ غعاز٠ اـًل ا٭ٍٚ، يهٔ 

إْػإ اؿانط، يف شات٘ عامل َا بعس 

 اظا٥ؿ اخًٛزٶ ايػٛا١ٜ محٌ يف ثٓاٜاٙ

غطعإ َا تبدطت َؿطزات٘ يٝبك٢ 

يػطاب ايًشع١ اسرتام ع٢ً أضض 

 ايتٝ٘ ٚٚسس٠ يف ظَٔ تهاثط اؿهاٜا. 

يًُع٢ٓ ٜا٤ ؼسز ١ٜٖٛ 

ٞ ظٌ اسرتام ايه١ًُ ٚٚدٛزٖا ؾؿ

ايه١ًُ ٜػٝب املٓاز٣ ٜٚبك٢  ""أْا

ايٓسا٤ قٛت بسٕٚ قٛض٠، َٚع٢ٓ ؾكس 

ايه٬ّ ٚن١ًُ غؿت يف أسهإ 

٤ اييت تػازضْا يٝبك٢ ايٝاايكُت، ٖٞ 

ٚاؿهٛض غٝاب،  ،ايؿكس غٝسا

ٚاحملت٣ٛ غطاب ن١ًُ، ٚعڀط ملع٢ٓ، 

 ٚشٹنط ي٘ قُت ايصنطٜات...... 

ٜكٍٛ ايؿٝذ ا٭نرب قٞ ايسٜٔ ابٔ 

 عطبٞ: 

نٌ شيو ٚأؾباٖ٘ يف أبٛاب 

َبٛب١ يف ٖصا اجملُٛع ٚأؾهاٍ 

ٝٳكڃطب ع٢ً  َٓكٛب١ بكٓاع١ ع١ًُٝ ي

ايڀايب َأخص ايؿٛا٥س ٚاملعاْٞ َٓٗا 

ٜٚتكٛض املع٢ٓ يف ْؿػ٘ قٛض٠ 

ٗٿٌ عًٝ٘ ايعباض٠ عٓٗا يك٠ٛ  َتذػس٠ تٴػ

سكٛهلا يف اـٝاٍ ٚوطم ايٓاظط 

ع٢ً اغتٝؿا٤ ايٓعط ست٢ ٜكـ ع٢ً 

إش املع٢ٓ إشا أزخٌ يف ن١ًٝ َعاْٝٗا 

قايب ايكٛض٠ ٚايؿهٌ ٚتعؿل ب٘ 

اؿؼ ٚقاض ي٘ ؾطد١ ٜتؿطز عًٝٗا 

ٜٚتٓعٙ ؾٝٗا شيو ايؿهٌ ؾٝ٪زٜ٘ شيو 
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إىل ؼكٝل َا ْكب ي٘ شيو ايؿهٌ 

ٚدػست ي٘ تًو ايكٛض٠ ٚهلصا َا 

 .أزخًٓاٙ يف ايتكٜٛط ٚايتؿهٌٝ

 (.3)إْؿا٤ ايسٚا٥ط ايكؿش١ 

ٕٸ ق٠ٛ املع٢ٓ  ٖهصا ْط٣ أ

يف سكٝك١ ميتًهٗا ايؿاعط تهُٔ 

يتٴُهٓ٘ َٔ َؿطزاتٗا، ٜطمسٗا 

اـٝاٍ قٛض٠ ؼتٜٛٗا ايط١ٜ٩ 

ؾتذػسٖا ايًػ١ ايؿاعط٠ ع٢ً أضض 

ٕٸ ق٠ٛ تسؾل املع٢ٓ   ايككٝس٠ يٓط٣ أ

املًِٗ يًؿاعط أؾكست اـٝاٍ ايكسض٠ 

ع٢ً ضغِ ايكٛض٠ يٝكـ ايؿاعط أَاّ 

قُت ايهًُات ٚنأْ٘ أَاّ سكٝك١ 

يتبك٢ ايٝا...... َعًك١  هلا ْٛض ٜبٗط ايعني

قٛت غابض يف عامل املًهٛت ملٓاز٣ 

فٍٗٛ اهل١ٜٛ ٚا٭ْت نُري سانط 

 غا٥ب.                             

ختؿا٤ اسهٛض ايٝا...... ٚ

املٓاز٣ هعٌ اـڀاب ٜتُٝا ب٬ اْتُا٤ 

ملڂداطځب سانط غا٥ب َٛدٛز ٚا

 َؿكٛز.

وتهٔ ايتٝ٘ َؿاعط اٱْػإ 

َاٍ َتشطن١ ؼرتم يتكبض مبجاب١ ض

يف أتْٛٗا بسا١ٜ غعاز٠ ايًشع١ 

َٚٓتٗاٖا، يتٓب٦ٓا ايكٛض٠ ٚايه١ًُ 

ٚايككٝس٠ عٔ سري٠ ؾاعط ٜعٝـ 

يتعبري عٔ غط َع٢ٓ ْكڀ١ إؾهاي١ٝ ا

 ٍ يؿًػؿ١ ايٛدٛز.ٖٞ اختعا

ؼ قٛيف ؿځٜتدًٌ ايككٝس٠ ْٳ

، تتشطى هعًٗا تٓبض سبا ٚسٝا٠

ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ ٜٚهٕٛ هلا تطَٝع 

ّ اٱْػإ ايهاٌَ اؾاَع إىل َؿٗٛ

ؾُٝع ايعٛامل اٱهل١ٝ ٚايه١ْٝٛ 

عط بهًٝاتٗا ٚدع٥ٝاتٗا يٝعرب ايؿا

عٔ  ،باملع٢ٓ املٛدٛز يكٛض٠ َؿكٛز٠

بسا١ٜ ؼتٟٛ ْٗاٜتٗا يٓعٝـ ع٢ً أضض 

ايككٝس٠ َؿاعط داضؾ١ ؼرتم عٓس 

٫ٚزتٗا ؾٝهٕٛ اـص٫ٕ َٓتٗاٖا 

ٕٸ سٝا٠ ايؿاعط ايعاطؿ١ٝ اْڀًكت  ٚنأ

  ْؿؼ املهإ.ٚتٛقؿت يف

ؾُٔ ضسِ طبٝع١ أضض 

ٕٸ  ا٭ْج٢، إىل ضسِ أضض ايرتاب ْط٣ أ

اٱْػإ ٜٓڀًل َٔ ْكڀ١ يٝعٛز إيٝٗا 

ٚبني ْكڀ١ ايبس٤ ٚايٓٗا١ٜ ٜعڀط عامل 

ايؿاعط ضا٥ش١ غطاّ ٚأؾذإ ظٚاٜا 

تؿعٌ مشٛع أغ١ً٦ ؼتاض بني ْكاط 

 اغتؿٗاّ ٫ دٛاب هلا يٝكٍٛ:

ٔٳ اؾتعايڂوٹ ؾـــٞ زَٞ ؟ ٔٳ أٜ أٜــ ـــ

 ا ؟؟اْػُاغٴوٹ يف ايػٻذاٜ

ٓٵتٹ  أٜـٔ ايككٝس٠ڂ ؟ أٜــٔ َــا ؿډ

 ا ؟ٚاقڃتــطؾتٵ ٜساٜـــ

ؾٝٻستٹينٵ ؾٝٗــا  أٜـٔ اؿهـاٜــاتٴ ايډتـــٞ
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 سٳهاٜــــا ؟؟

ـتًٹٸنيٳ يف أٜـٔ اْػهـابٷ نٓتٹ ؼــــ

٘ٹ ظځُاٜـــــا ؟؟ ُٹ  ؾ

ترتبع ا٭ْج٢ ع٢ً عطف ايكًب 

هػس ٚدٛزٖا يتشتٌ نٌ املػاسات 

ؾعط ؾاعط ٫ ٜػتڀٝع ايتدًٞ عٓٗا 

٫ٚ استهاْٗا. ٜؿكٝ٘ سٓني ٜٚڀٝض ب٘ 

ٚدس، ؾٗٛ ا٭قٌ ايصٟ ؤ إىل 

٘، ٖٚٛ ايٛيٝس ايصٟ ٜتٛم إىل ؾطع

ٖٚٛ اؿبٝب ايصٟ ٜبشح عٔ  ،أَ٘

ٗٞ ب٘ املڀاف ؾٝسخٌ سب٘ إىل إٔ ٜٓت

يتهٕٛ ا٭ْا أْتٹ ٚا٭ْتٹ  يف ساي١ متاٙٺ

ٚب ؾٝ٘ ٚػطٟ قٛض٠ ؼتٌ ا٭ْا يتص

َٓ٘ فط٣ ايسّ ٚتػطٟ يف عطٚق٘ 

غطٜإ ايٓاض يف اهلؿِٝ يٝهٕٛ ي٘ 

اؾتعاٍ هعً٘ ططٜض غ٪اٍ غاَض 

.. أٜٔ اْػُاغو يف .غُٛض ساي٘

ايػذاٜا ؟ غ٪اٍ غطٜب غطاب١ َٛقـ 

ْ٘ ٜٛسٞ غطٚز غري َسضى اؾٛاب ٭

ايؿڀط١ٜ ٚاييت  ا٭ْج٢ عٔ طبٝعتٗا

تؿهًت يف قٛض٠ أْج٢ قكٝس٠ 

ٚأقرتؾتٗا ٜس ؾاعط َتِٝ يف ؿٓتٗا 

سهٛضٖا ٚايػٝاب، ؤ إىل سهاٜا 

ؾٝست٘ سهاٜا يتتُا٢ٖ ا٭ّ َع 

اؿبٝب١ ٚنأْٗا اَتساز يٛدٛزٖا..... 

قٛض٠ ػعٌ ايؿاعط ٜٓتكٌ بني عاملني 

ا٭ٍٚ عامل خًل ؾٝ٘، ٚايجاْٞ عامل 

ؾٝسٙ خٝاي٘ يٝهٕٛ َٛق٫ٛ با٭ٍٚ ٫ 

ٜػتڀٝع ا٫ْؿكاّ عٓ٘، َكڀٛعا عٔ 

ٞ ٫ ٜػتڀٝع ايٛقٍٛ إيٝ٘، ايجاْ

ٜٚبك٢ ايػ٪اٍ عڀـ ظا٧َ ٜبشح 

عٔ ا٫ضتٛا٤ أَاّ قشطا٤ اؾٛاب 

 يٝكٍٛ: 

ٞٵ تٗتؿٝـــــٚأ ٔٳملٵ تهْٛـــ ٍٳ،،،  :ــ تعا

 ؟خصٵْٞ ٜا ؾتاٜــا 

ٌٻ ايؿـــٛمڇ ٖــــأځ ٔٵ خصيتٹ ن َٳ ـصا ؟ 

ٔٴ املطاٜـــا ؟  غٝشته

َٴُــــعٻمڈ ٘ٹ  َـــعٻقتٹ قًــبٳ  تٴــط٣ٚ يف ْبهٹ

 املځٓاٜــــا !!

يٮْج٢ إغطا٤ ٚمتٓع ٚيؿاعط 

ايككٝس٠ اْهػاض ٫ ٜؿاضم خٝاي٘، 

ٜتهاعـ ايؿٛم ؿبٝب١ خصيتٗا ايط٩ٜا 

ؾػابت أَاّ َطذ٠ اـٝاٍ ٚؾكست 

ايكسض٠ ع٢ً ايتُاٖٞ َع َؿاعط ؾاعط 

أقبض ٜعٝـ َعاْا٠ ايتُعم ٚٚدع 

 ...٬ٜظّ قًبا تٴط٣ٚ يف ْبه٘ املٓاٜا

هتاح ايؿاعط إعكاض ٚدساْٞ ٜؿكسٙ 

اٱسػاؽ بًص٠ اؿٝا٠ يف عامل قٓع٘ 

خٝاٍ ايٛاقع  يٝتٛم إىل أخط٣ ٚنأْ٘ 

وتُٞ َٔ َعاْات٘ مبٛت هعً٘ ٜؿكس 

اؿؼ با٭مل يٝتدًل َٔ دسٜس ٚهتاظ 

َا ب٘ َٔ متعم، بني ايؿ٤ٞ ْٚكٝه٘ 
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تعٝسْا ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ إىل َا دا٤ يف 

 ې چاىل: ايكطذٕ ايهطِٜ ٜكٍٛ تع

 ەئ  ائ ائ   ى ى          ې   ې

 ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ

 ص7: طغبأ چ  ۈئ ۈئ

أَاّ سري٠ ٚدٛز١ٜ ػعٌ َٔ 

ايؿاعط غاس١ تتؿاعٌ ع٢ً أططاؾٗا 

ْكاط اغتؿٗاّ تٓاؾسٙ اؾٛاب، ٚأَاّ 

عڀـ ٚتؿطشّ ايصات ملؿاعط سب 

خًكت بٗا يتشٝا َعٗا، لس ايؿاعط 

وتُٞ باـٝاٍ يٝٴدٳًِل ايه١ًُ 

املع٢ٓ، ٚايككٝس٠ ا٭ْج٢، ٜٚتٛاض٣ َٔ 

ٚاقع ساٍ ٜعٝؿ٘ يٝبشح عٔ َآٍ 

ؿع١ غعاز٠ ىًس إيٝٗا ٜكبٛ إيٝ٘، ٚ

 يٝكٍٛ: 

ِٳ  ٞٻ يف ٜا ب١ٓٹ ايؿٻُــــــعڇ استذبٵــيٹ ــتٹ عً

ٖٳرڇ ايٓٻٛاٜـــــا ؟  ٚٳ

ٔٳ.... تــطنــتٴ ايعـايځُٝــ.أْاٚ  ... ٚد٦تٴ .ــ

 َٴػتبكاڄ عُاٜــا

ٟٵق ٝٵــــ :سض ٔٳ ط ْٵهػاضٟ !! أٜ ـٴ ا ـ

 سبٝبـ١ٺ َـٮتٵ ض٩اٜـــا ؟؟؟

ٞٵ ! ٚٻااااٙٴ !! ٜا ٚدعـ ٌټ. ٚ.!أ أسبيت  نـــ

ْٹـــساٜــــا  ...خــصيٛا 

َٴًٹ٦تٴ با٭سبابٹ ستٻــــ..... ٚ ـ٢ مل .... 

ٞٵ غٛاٜـــــا  أدسٵ سٛيــ

يًٓٛاٜا ٖٚر ٚيًدٝاٍ قٛض٠ 

ؿبٝب١ غهٓت ٚدسإ ؾاعط يتكبض 

بٓتا ٜتُا٢ٖ بٝانٗا ايٓاقع َع مشع 

يف ثٓاٜاٙ ضسٝل ظٖط ي٘  محٌ شات ّٜٛ

 اسرتام ٖٚذاعڀط ْٛاٜا قاضت شات 

 .تصٚب ي٘ املؿاعط ٚوذبٗا اـؿا٤

يًؿاعط هلؿ١ ٚيًشبٝب١ قس..... 

؟ ٤ املػطٟأٖٛ ايس٫ٍ املتُٓع أّ اؿٝا

أغ١ً٦ ؼذب ض١ٜ٩ ؾاعط تطى سٝا٠ 

ايكدب يٝٓعِ بايكطب، ٖٚٛ ايصٟ 

ٜػتبل قسضٙ ٜٚرتى ا٫ْهػاض ٚضا٥٘ 

..... ىتؿٞ طٝـ .يٝذس ايػطاب أَاَ٘

ط٩ٜا ِٖٚٚ اؿبٝب١ يٝػهٔ خٝاٍ اي

ايٛاقع، ٜٚبك٢ ايٛدع َكُٝا ي٘ نُٕٛ 

ا٫سرتام ٚٚدع اؾباٍ، ٚقطخ١ 

ايؿكس ٚخص٫ٕ  اؿٓني أَاّ َطاض٠

ا٭سب١ ؾطغِ ايكٛض املتهاثط٠ اييت 

تػهٔ ايؿاعط ٚٚدساْ٘ ٜبك٢ يجٓا١ٝ٥ 

ري أًٖ٘، ايٛدٛز طعِ ذخط ٫ ٜعطؾ٘ غ

ؾع٢ً أبٛب غٝاب اؿبٝب١ ٜكٍٛ 

قٛض٠  (مل أدس غريٟ غٛاٜا)ايؿاعط 

تتذ٢ً ع٢ً قػُاتٗا سكٝك١ ٜعٝـ 

اٱْػإ ساهلا ٭ْٗا تػهٓ٘ ٜؿعط َٔ 

خ٬هلا بايٛسس٠ ؾتكشب٘ ايػطب١ 

ٚدٛز خًل ؾٝ٘ يٝتعطف ع٢ً سكٝك١ 

 .ؾطزا يٝػازضٙ  ؾطزا
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يٲوا٤ ؾؿاؾ١ٝ ٚيٲبساع 

َع٢ٓ ٚيًكٛض٠ ضَع، ٚيًه١ًُ 

ػًٝات ٜػتعًُٗا ايؿاعط يٝؿكض عٔ 

ف ي٘ ٚدٛز ٜػهٓ٘ ٚعٔ سعٕ ٫ ٜعط

ؾطام، ٚعٔ سب أقاّ ؾٝ٘ ٚؽًً٘ ٫ 

ٜسضى ي٘ بسا١ٜ ٫ٚ ْٗا١ٜ يٝكبض دع٤ا 

 َٓ٘  يٝكٍٛ:

ٌڇ غانٓـــ١ٺ زَــــ ٔٵ أدــ ٞٵ ـَٞٹ .... .أَه

 ٚأشضؾڂين خٳــ٬ٜــــا

ٍڇ ايبٴهـــ ٔٵ طـــٛ َٹ ّٳ ـابٝهــا٤ٳ  ٤ٹ أَــا

 أقُكـــ١ٹ ايكٻبـاٜـــا

ٍڇ اسٵتــطا ٔٵ طـــٛ َٹ ٞٵ عٓـــقؿـــطا٤ٳ  سٳ قٹ

ّڇ اهلــساٜـــــا  أقڃسٳا

ٓٳـــــانايــصٻ ٍڇ ايعٹ ٔٵ طــٛ َٹ مڇ بٵضڇ 

ٔٵ ؾعـــاٜـا َٹــ  يٹصنــطٜـاتٺ 

ٔٵ طــ َٹــ ُٵــضڇ  ٍڇ اْتعـــانايًډ ٟٵ يف ٛ ض

ٔٵ أغاٜـــا َٹ  ؾــــٛاضڇعٳ 

ٟڇٸ نــ )  أْا ( !! نــ ) أْتٹ (!نأ

 ـؿــط٠ٺ أڂسٝڀتٵ باـڀــاٜــــا !َػـ

٭ْج٢ ورتم ايؿاعط عؿكا 

تػهٓ٘ َع٢ٓ ٚتتد٢ً عٓ٘ نٝاْا، 

ؼتٜٛ٘ يٝهٕٛ بٴعسٖا عٓ٘ ْاضا ساضق١ 

ٜصضؾٗا خ٬ٜا بٝها٤ أَاّ أقُك١ 

......  تعٛز بٓا ايصانط٠ إىل .ايكباٜا

قُٝل ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚبٝاض 

غٝسْا ٜعكٛب ؽتًـ املٛاقـ  عٝين

يٝبك٢ اؿعٕ ٚاسسا، ٜتُا٢ٖ َع 

ٗا أيٛإ ايڀبٝع١ اٱْػا١ْٝ ٚتكًبات

تبٝض خ٬ٜا ايصانط٠ تاض٠ ٚتكؿط 

أخط٣ ؼت ٚطأ٠ اسرتام ايٓؿؼ َع 

 شنطٜات تؿعت أَاّ ْاض اؾشٛز.

ٜتُجٌ ايؿاعط ْؿػ٘ َس١ٜٓ 

غهٓٗا اؿعٕ ٚضغِ ؾٛاضعٗا 

ا٭غ٢، يٝهٕٛ ؾٝٗا خٝا٫ غا٥شا، 

تاٖت َٓ٘ ا٭ْا يٝت٬ؾ٢ ٚدٛز ا٭ْتٹ 

يف ظمح١ اؿهاٜا ٜٚتٛاض٣ يف ثٓاٜا 

 ايصانط٠. 

يؿاعط ايككٝس٠ ىتِ ا

ُٸٓٗا َعاْات٘ نؿطز  بكٛض٠ ؾطٜس٠ ن

يٝدتعٍ ؾًػؿ١ ايٛدٛز يف احملٝط 

اٱْػاْٞ، ؾٝهٕٛ ٖصا ايبٝت  

 نايٓكڀ١ اييت اختعيت َٝاٙ ايبشاض: 

ٟڇٸ نــ )  أْا ( !! نــ ) أْتٹ (!نأ

 ـؿــط٠ٺ أڂسٝڀتٵ باـڀــاٜـــــا !َػـ

تٓكًٓا ايكٛض٠ إىل عامل ذخط 

يتشٝط بٓا قك١ غٝسْا ذزّ ْٚتصنط 

د١ٓ اـًس ْٚعُٝٗا، ٚايػٛا١ٜ 

٭قٍٛ ،ٚاـڀاٜا ٚاملػؿط٠،ٚدشُٝٗا

ٌٖ ؾكا٤ احملبني ٖٛ ْتٝذ١ ايػكٛط 

ٕٸ ايؿكا٤ أَط  يف دب ايػٛا١ٜ؟ أّ أ

 َهتٛب ع٢ً أٌٖ ا٭ضض ؟ 
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ٜبك٢ يًؿاعط سري٠ أَاّ أغ١ً٦ 

ل َٓٗا ٚدٛز١ٜ ٫ ٜػتڀٝع ايتدً

يٝتصنط قٛض٠ أْج٢ غهٔ ضمحٗا 

ٖٚٛ عًك١ يتػهٔ ؾ٪ازٙ ٖٚٞ 

َهػ١، تٓؿأ بني دٓبٝ٘ ؤ إىل 

قطبٗا ٚٚدٛزٖا سٛي٘ ست٢ ٜبعجٗا اهلل 

تعاىل ع٢ً أضض ايٛاقع يتهٕٛ سٛا٤ 

 ؾطع ٜتٛم إىل أقً٘. 

اختعيت ايككٝس٠ َعاْا٠ 

ايؿاعط اٱْػإ يتعٛز بٓا شانط٠ 

)ذزّ ايكٛض٠ إىل سٝا٠ اـًل ا٭ٍٚ 

ٚسٛا٤( ٜػطٟ بٓا خٝاٍ ايؿاعط ٜٚعطز 

َٔ أضض ايٛاقع إىل مسا٤ سكٝك١ 

ّ يٝعٝـ ؿع١ عطؾٗا يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜا

أضٖكٗا  ،ػًٞ ع٢ً أضض قكٝس٠

ؾأضٖكت٘، أضقت٘ ايصنطٜات ؾأضم 

.... َعز بني اؿكٝك١ ٚايٛاقع .أْجاٙ

ٚنإ اـٝاٍ سانطا بُٝٓٗا ٜٛقس 

مشٛع ايط٩ٜا يٝتٛقـ ايعَإ ع٢ً 

خًكت يتهٕٛ ايجابت املتشطى  أضض

تؿٗس أسساثا تتهطض ٫ٚ ٜٓكهٞ 

أَسٖا ؾُع نٌ قطخ١ طؿٌ ٜٛيس، 

ىًل إْػإ دسٜس سا٬َ ملرياخ 

 إْػا١ْٝ تٓعؾ٘ خ٬ٜا عرب غين عُطٙ.

يًككٝس٠ سٝا٠ ٚضٚح َٔ ضٚح 

ؾاعط ٜػٛم يف عُل قٝط ظ٬َ٘ 

زاَؼ يٝڀؿٛ ع٢ً غڀش٘ ٜٚعاْل 

، خٝٛط ايؿُؼ، ؾبني ايع١ًُ ٚايٓٛض

ٜتٓكٌ ايؿاعط عطؾ١ٝ ايًػٟٛ املتُطؽ 

ٚاملتُهٔ َٔ ضٜؿ١ ايطغاّ ايباضع، 

ٝٴًكٞ املع٢ٓ اؿٞ يف ضٚع ايكٛض٠  ي

ٚوسخ ؾطخا بني عاملني ٜكعب 

تب ايؿعط ػاٚظٙ... بني َٔ ٜه

، َٚٔ اْڀ٬قا َٔ ٚاقع اـٝاٍ

ٜهتب ايؿعط اْڀ٬قا َٔ خٝاٍ 

 اؿكٝك١.   

يًٛاقع ظ١ًُ ٚيًشكٝك١ ْٛض 

ُع٢ٓ ػًٝات، ٚيًكٛض٠ هعٌ يً

ايؿعط١ٜ سطن١ ٚسؼ ع٢ً أضض 

قكٝس٠ تكبض ذ١ًٖ بأضق٢ املؿاعط 

ٚأقسقٗا تتؿاعٌ ٚتأثط يف نٌ َٔ 

ٜهٕٛ بني ٜسٜٗا، تػهٔ ٚدساْ٘ 

ؾٝؿعط بطٚع١ مجاٍ ايكٛض٠ ٚعصٚب١ 

س٠ٚ٬ َع٢ٓ ي٘ منا٤ يف عكٌ ٚؾهط 

ٜععف ؿٔ ؾاعط تتٗاز٣ ع٢ً إٜكاع٘ 

 ...ٖٓاقٛاؾٌ ايكٛايف يتكٍٛ يٓا نٓت 

اييت تهتب  (أْاـ)٭ْٗا اي

ٕٸ ايككٝس٠ ٚبهٌ  ...(أْتٹـ)اي ٚ٭

 ... أْج٢.تًكا١ٝ٥ ايه١ًُ

 

* * * 
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ِٗىٛ  آثاز ق

 الكبطية مارية

 وموطنوا سريتوا يف حتكيل

 للعالمة حفين ناصف     

 تقديه وتعليق/ عبد الفتاح مجال      

 تعريف بالبحث

 ايع١َ٬ قسَ٘ ايبشح ٖصا

 يف اهلل ضمح٘ ْاقـ سؿين ايسضعُٞ

 1911ّ غ١ٓ غ١ٓ (1)املػتؿطقني َ٪متط

 أمحس ا٭َري بكشب١ أثٝٓا ب٬ز يف

 َكط غًڀ١ٓ ٚيٞ ٜهٔ ٚمل - ؾ٪از

 ؾٛقٞ أمحس ايؿعطا٤ ٚأَري - بعس

                                                            

 أٚ املتعطبني َ٪متط أٚ املػتؿطقني ( َ٪متط1)

 يعًُا٤ دطت عاز٠ ٖٛ املػتؿطقٝات عًُا٤

َٽا َ٪متطٶا ٜعكسٕٚ أِْٗ املؿطقٝات  يف عا

 ايب٬ز بعض ي٘ ٜٚٓتدبٕٛ غٓتني أٚ غ١ٓٺ نٌ

 ايعطب يػ١ ف١ً.  ي٬دتُاع َٛطٓا املؿٗٛض٠

 اجملًس) ايعٖطا٤ ف١ً ،( 794 م/  6 ز)

 13 ايعسز اهل٬ٍ ،( 450 ، 494 م/  ايطابع

 - 1904 إبطٌٜ 1 عؿط٠، ١ايجاْٝ ايػ١ٓ َٔ

 . 1322 قطّ 15

 باؾا ظنٞ أمحس ايعطٚب١ ٚؾٝذ بو

 .اٱغهٓسضٟ عُط أمحس ٚايع١َ٬

 ايبشح بٗصا ؾٝ٘ تكسٻّ

 ب٬ز َٔ عطبٞ ضقِٝ يف ذخط ٚببشح

 .(2) ايُٝٔ

 يف شنط نُا ايبشح ٚغبب

 يف ايكٛاب وكل إٔ أضاز أْ٘ َكسَت٘

 بايهػط ٖٛ ٌٖ سؿين، سا٤ نبط

 نُا بايهِ أٚ ايؿا٥ع ٖٛ نُا

 نُا بايؿتض أٚ ايكعٝس أٌٖ َٔ مسع٘

 أٟ ٜعطف إٔ ؾأضاز ايؿٛاّ، َٔ مسع٘

 نبڀا، ٚأَنت ْڀكا أقض ا٭قٛاّ

 ؾًِ ايكاَٛؽ يف ايبشح يف ؾؿطع

 َعذِ يف ٚدس ثِ بؿ٤ٞ، ٜعؿط

 اؿا٤ بؿتض سؿٔ$ ْك٘ َا ايبًسإ

: اؿسٜح ٚيف َكط، ْٛاسٞ َٔ ْاس١ٝ

 َٔ َاض١ٜ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل املكٛقؼ أٖس٣

ٓٳا ضغتام َٔ سؿٔ ْٵكٹ  اغِ ٚٚدس ،#أځ

 تسع٢ َكط قط٣ َٔ أخط٣ قط١ٜ

 .(سؿٓا)

 امس٘، نبط سكل إٔ ٚبعس

 اييت أْكٓا إىل سؿٔ َٔ ايبشح ٚد٘

 ايٓيب إىل َاض١ٜ َٓٗا املكٛقؼ أٖس٣

                                                            

 مل( . 25 م/ 2 ز) ايعطب يػ١ ف١ً( 2)

 قُٛز إيٝ٘ ٜؿط ٚمل ايبشح ٖصا ع٢ً أعجط

 . ْاقـ ؿؿين تطمجت٘ يف غِٓٝ
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 ٫بٔ ا٫ْتكاض نتاب إىل ؾطدع ،ملسو هيلع هللا ىلص

 قسمي١ بًس٠ ٚأْكٓا$: ؾٝ٘ ؾٛدس زقُام

 ايٌٓٝ نؿ١ ع٢ً ٖٚٞ.. .عع١ُٝ ذثاض بٗا

 ؾصٖب ،#ا٭مشْٛٝني قباي١ ايؿطق١ٝ

 َٔ ؾعطف باملٓٝا ا٭مشْٛٝني قط١ٜ إىل

 اييت املعًَٛات َٔ نجريا ايكط١ٜ أٌٖ

 َاض١ٜ قط١ٜ عٔ عج٘ يف إيٝٗا اغتٓس

 ٚاْت٢ٗ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ غط١ٜ ايكبڀ١ٝ

 املعطٚؾ١ ايكط١ٜ ٖٞ سؿٔ قط١ٜ إٔ إىل

 .(3)عباز٠ بايؿٝذ اٯٕ

 َاض١ٜ ع٢ً ايه٬ّ ؾكٌ ثِ

 يًٓيب إٖسا٥ٗا ٚقك١ عٓٗا، اهلل ضنٞ

 املكٛقؼ أٖساٖا اييت ٚاهلساٜا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .عٓٗا اهلل ضنٞ َاض١ٜ غري إيٝ٘

 ايطم عٔ بإهاظ ؼسخ ٚثِ

 بكٝٛز َكٝسا ٜهٔ مل ٚأْ٘ َكط يف

 نإ بٌ اٱغ١َٝ٬ ايؿطٜع١

 ؾهإ ايٓڀام ٚاغع ا٫غرتقام

                                                            

 إبطاِٖٝ قُس ايكٍٛ ٖصا ضؾض ( ٚقس3)

 ا٫غ٬ّ َٓرب مبذ١ً ْؿطٙ عح يف ايؿشاّ

 ٚايعؿطٜٔ ايػابع١ ايػ١ٓ َٔ 5 ايعسز يف

 ١ٝايكبڀ ١َٜاض" بعٓٛإ 1389ّ ىلا٭ٚ یمجاز

 سؿين اغتٓاز ٚضؾض ،" َكط يف َٚٛطٓٗا

 تكًض ٫ٚ: "ايكط١ٜ أٌٖ يطٚاٜات ْاقـ

 تطزٜسٖا ايكط٣ أبٓا٤ ٜتٛاضخ اييت ايطٚاٜات

   ".ايتاضى١ٝ اؿكا٥ل ٫غتٓباط َكسضا

 ٚايعذع ٚا٫ختڀاف باؿطب وكٌ

 .شيو ٚغري ايسٜٔ أزا٤ عٔ

 ٚنُا$: قا٬٥ عج٘ ٚختِ

 َكط َٔ داض١ٜ قُس إىل أٖسٟ

 ٖٚٞ َٓٗا داض١ٜ إبطاِٖٝ ؾسٙ أٖسٟ

 مٔ يٓا ؾٝشل إمساعٌٝ أّ ٖادط

 ٖصٜٔ مبكاٖط٠ ْؿدط إٔ املكطٜني

 باتكايٓا ْٚسٍ ايهطميني ايطغٛيني

 ع٢ً اهلل ٚق٢ً ايطؾٝعني مبكاَُٝٗا

 ٚقشب٘ ذي٘ ٚع٢ً قُس غٝسْا

 .(4)#ٚغًِ

 ًَشٛظ١: 

قاٍ امل٪يـ يف ْٗا١ٜ عج٘: 

 ّٜٛ يف ايعذاي١ ٖصٙ نتبت ٚقس$

 ب٬ 1330 غ١ٓ ايجاْٞ ضبٝع 13 اٱثٓني

 عٝبا ؾٝٗا ٚدس ؾُٔ تػٜٛس،

 .#ٚسسٙ هلل ٚايعك١ُ. ؾًٝكًش٘

يصيو ؾكس أقًشت بعض ا٭خڀا٤ 

اييت ٚقؿت عًٝٗا يف اهلاَـ، َٚٝعت 

بني تعًٝكات امل٪يـ ٚتعًٝكات 

                                                            

 كتًـ يف بڀٛيت٘ ْاقـ سؿين ( ٚاْعط4)

:  157 م غِٓٝ قُٛز يًؿاعط املٝازٜٔ

/  1ز ضَعٟ حملُس اؾػطايف ٚايكاَٛؽ. 160

 بٝت غٝسات تطادِ. (سؿٔ) 230 ، 229 م

  . 410:  396 م ايطمحٔ عبس يعا٥ؿ١ ايٓب٠ٛ
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ايتكٜٛب بٛنع اغِ امل٪يـ بني 

 قٛغني )سؿين( يف ْٗا١ٜ تعًٝكات٘.
*** 

 حفين ىاصفترمجة 

 – 1856)ٖـ(  1338 -1272)

1919)ّ  

ٖٛ قُس اؿؿين بٔ قُس 

 .بٔ إمساعٌٝ بٔ خًٌٝ ْاقـ

يف قط١ٜ بطن١ اؿر ٚيس 

بايكًٝٛب١ٝ، ٚسؿغ ايكطذٕ ايهطِٜ 

بهتٸاب ايكط١ٜ، ثِ ايتشل با٭ظٖط 

( 1879 - 1869َس٠ عؿط غٓٛات )

زضؽ ؾٝٗا عًّٛ ايتذٜٛس ٚسؿغ املتٕٛ 

ٚزضؽ ايؿك٘ ايؿاؾعٞ، ٚايٓشٛ 

 ٚايكطف ٚعًّٛ ايب٬غ١ ٚايعطٚض

ٚايكٛايف ٚاملٓڀل ٚايتٛسٝس ٚاؿسٜح 

٠ بطٚا١ٜ ٚايتؿػري، ٚسكٌ ع٢ً إداظ

اؿسٜح َٔ ايؿٝذ ا٭مشْٛٞ، ثِ 

ضغ١ زاض ايعًّٛ عٓس ايتشل مبس

إْؿا٥ٗا، ٚسكٌ ع٢ً إداظتٗا 

( ؾسضؽ اؿػاب ٚاهلٓسغ١ 1882)

ٚايهُٝٝا٤ ٚايڀبٝع١ ٚايتاضٜذ 

ٚاؾػطاؾٝا ٚٚظا٥ـ ا٭عها٤، 

 .١َٚباز٨ ايًػ١ ايؿطْػٝ

اؾتػٌ َسضغٶا مبسضغ١ ايكِ 

ٚايبهِ ٚايعُٝإ ث٬خ غٓٛات، 

يف ٚظا٥ـ ٚظاضتٞ املعاضف  ٚتٓكٌ

ٚاؿكا١ْٝ )ايعسٍ(، ٚيف أثٓا٤ عًُ٘ 

مبسضغ١ اؿكٛم اؾرتى يف تطمج١ 

ايكٛاْني املكط١ٜ، نُا اؾتػٌ يف 

َٶا، ٚنإ  ايكها٤ ا٭ًٖٞ عؿطٜٔ عا

ذخط َٓاقب٘ ؾٝ٘ ٚنٌٝ قه١ُ 

 .طٓڀا ايه١ًٝ

ٚعني أخريٶا املؿتـ ا٭ٍٚ يًػ١ 

 .ايعطب١ٝ بٛظاض٠ املعاضف املكط١ٜ

َٔ زعا٠ إْؿا٤ اؾاَع١ نإ 

( ٚقس تربع هلا، 1908املكط١ٜ ا٭١ًٖٝ )

ٚضأؽ ؾ١ٓ ا٫نتتاب، ثِ اْتدب أٍٚ 

 .ض٥ٝؼ هلا

ذخط عٌُ َاضغ٘ نتاب١ 

ايكطذٕ ايهطِٜ غط ٜسٙ، سػب 

 .قٛاعس اٱ٤٬َ اؿسٜج١

عاف يف عس٠ َسٕ َكط١ٜ، 

ٚطاف ببعض ا٭قڀاض ايعطب١ٝ، 

 .ٚتطنٝا، ٚبعض بًسإ أٚضٚبا

ع٢ً ٜسٜ٘: َكڀؿ٢ تتًُص 

أمحس  -أمحس ؾٛقٞ  -ناٌَ 

ط٘  -طًعت سطب  -يڀؿٞ ايػٝس 

أمحس ظنٞ )ؾٝذ  -سػني 

 .ايعطٚب١(، ٚغريِٖ

اؾرتى َع ايؿٝذ قُس 

ٖٚٛ # ايٛقا٥ع املكط١ٜ$عبسٙ يف ؼطٜط 
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َا ظاٍ طايبا مبسضغ١ زاض ايعًّٛ، 

بتٛقٝع # ا٭ٖطاّ$ٚنإ ٜهتب يف 

، نُا ؾاضى يف #إزضٜؼ قُسٜٔ$

اييت نإ ٜكسضٖا # امل٪ٜس$ط ؼطٜ

 .ايؿٝذ ع٢ً ٜٛغـ

ٚاؾرتى يف ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ 

غڀب نإ ًٜكٝٗا ٜٚهتبٗا ٜٚٛظعٗا 

ع٢ً خڀبا٤ املػادس ٚايؿٛاضع، ٚتعًِ 

ايٓؿإ يٝؿرتى يف دبٗات ايكتاٍ ع٢ً 

ٜس ؾٝد٘ سػٔ ايڀٌٜٛ، ٖٚٛ طايب 

 .بايػ١ٓ ايطابع١ بساض ايعًّٛ

ؾاضى يف تأغٝؼ اجملُع 

 .)ا٭ٍٚ( ْٚازٟ زاض ايعًّٛايًػٟٛ 

ْاٍ ضتب١ ايبه١ٜٛ )َٔ 

ايسضد١ ا٭ٚىل( ٚاعتصض يف ظَٔ 

ايػًڀإ سػني ناٌَ عٔ عسّ قبٍٛ 

 .ضتب١ ايباؾ١ٜٛ

ٚنإ ٜتذٓب يف ؾعطٙ املسح 

 .ٚا٫غتذسا٤

 :َ٪يؿات٘

ؾعط سؿين ْاقـ مجع٘ ٚيسٙ  -

 .فس ايسٜٔ سؿين ْاقـ

جط سؿين ْاقـ مجع٘ تًُٝصٙ ْ -

 .قُس َٗسٟ ع٬ّ

 .اضٜذ ا٭زب أٚ سٝا٠ ايًػ١ ايعطب١ٝت -

 .ممٝعات يػات ايعطب - 

ضغاي١ يف املكاب١ً بني هلذات بعض  -

 .غهإ ايكڀط املكطٟ

 .ايسضٚؽ ايٓش١ٜٛ با٫ؾرتاى -

ٚتٛيف مبس١ٜٓ سًٛإ دٓٛبٞ 

 .ايكاٖط٠

*** 
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 البحث

اؿُس هلل ايصٟ ٖساْا هلصا 

َٚا نٓا يٓٗتسٟ ي٫ٛ إٔ ٖساْا اهلل، 

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس 

ضغٛي٘ َٚكڀؿاٙ، ٚع٢ً ذي٘ 

 ايڀاٖطٜٔ ٚقشابت٘ أمجعني.

ٚبعس ؾٗصا عح ْؿٝؼ 

َٚڀًب ععٜع، غاقين إيٝ٘ ْعط يف 

ْؿػٞ ٚتؿهط يف ؾدكٞ، ٚزعاْٞ 

إيٝ٘ أَط ٫ ٜعين غريٟ، ؾشسا بٞ 

تػًػٌ ايؿهط ٚاططاز ايٓعط إىل إٔ 

خطدت َٔ َهاٜل ايؿدكٝات إىل 

باسات ايهًٝات ٚداٚظت َا ُٜٗين 

إىل َا ِٜٗ غريٟ، ٚططت بأدٓش١ 

ايؿهط يف اهلٛا٤، ٚنطبت يف 

، ٚأضض اهلل ٚاغع١ ايؿها٤، ا٭ضض

ست٢ اٖتسٜت إىل سًك١ َٔ ايعًِ 

ناْت َؿكٛز٠، ٚظؿطت بهاي١ 

ناْت َٓؿٛز٠، ٚتصنطت أَط 

إغشام ْٝٛتٔ إش ٚقعت عًٝ٘ تؿاس١ َٔ 

ؾذط٠ باغك١ ؾأمل يؿس٠ ٚقعٗا َع 

قػط سذُٗا، ٚعذب يجكًٗا َع خؿ١ 

ٚظْٗا، ؾُا ظاٍ ايٓعط ٜٗبط ب٘ 

قٌ ٜٚطؾع٘، ٜٚعًٛ ب٘ ٜٚهع٘، ست٢ ٚ

إىل ؼكٝل أَط اؾصب ايعاّ، ٚأخطز 

يًٓاؽ َبشجا ْانذا نإ َٔ أنرب 

ايٛغا٥ط ؿٌ غٛاَض املباسح 

 ايڀبٝع١ٝ ٚعٛا٥ل املڀايب ايؿًه١ٝ.

٫ٚ ميٓعين َٔ محس اهلل بٴعس 

َا بني زضدتٝٓا، ٚغع١ ايؿطم بني 

َبشجٝٓا، ؾاهلل ٜعڀٞ ايٓعِ ع٢ً 

سػب اهلُِ، ٚع٢ً قسض أٌٖ ايععّ 

 .تأتٞ ايععا٥ِ

نإ ايٓاؽ ٜٓازْٚين َٓص 

ْؿأتٞ باغِ )سٹؿين( بهػط اؿا٤، 

ٚملا غاؾطت إىل قعٝس َكط ضاعين 

َٔ أًٖ٘ ْسا٩ِٖ يٞ بًؿع١ )سٴؿين( 

بهِ اؿا٤، ثِ ملا خايڀت أٌٖ ايؿاّ 

ضأٜتِٗ ٜٓازْٚين )سٳؿين( بؿتض اؿا٤، 

ؾسعاْٞ شيو إىل ايعذب َٔ ٖصا 

ايتدايـ، ٚقًت يف ْؿػٞ أٟ ا٭قٛاّ 

أقض ْڀكا، ٚأَنت نبڀا، ٜا تط٣ 

ٚيعٌ َا عطؾت٘ َٓص قػطٟ خڀأ 

ٚايكٛاب غريٙ، ؾتٓاٚيت ايكاَٛؽ 

احملٝط ٭ظٌٜ ٖصٙ اؿري٠ ؾًِ أدس ؾٝ٘ 

يف َاز٠ )ح ف ٕ( اغِ بًس٠ ميهٔ إٔ 

ٜطز ْػب امسٞ إيٝٗا، ٚعٗسٟ ب٘ 

ٜصنط ايب٬ز، ؾاْتعطت إىل إٔ ضأٜت 

نتاب َعذِ ايبًسإ يٝاقٛت 

 بؿتض اؿا٤ ٔ(اؿُٟٛ، ؾإشا ؾٝ٘: )سؿ

 اؿسٜح: ٚيف َكط، ْٛاسٞ َٔ ْاس١ٝ
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 َاض١ٜ ،ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إىل املڂكځٛقؼ أٖس٣$

 .#أْكٓا ضغتام َٔ سؿٔ َٔ

ثِ ٚدست ؾٝ٘ اغِ قط١ٜ 

أخط٣ تسع٢ سؿٓا، ٚقاٍ إْٗا قط١ٜ َٔ 

قط٣ َكط. ؾأزضنت إٔ ايٓػب١ يف 

امسٞ ٫ بس إٔ تهٕٛ ٭سس ٖصٜٔ 

ايبًسٜٔ أٚ يععِٝ َٔ أسسُٖا، ٚإٔ 

ؾتض اؿا٤ نُا ٜٓڀل أٌٖ  ايكٛاب

ايؿاّ، خ٬ؾا ملا اعتست مساع٘ َٓص 

 قػطٟ.

ٚمل ٜكـ ؾهطٟ عٓس ٖصا 

اؿس بٌ قًت يف ْؿػٞ َاشا عػ٢ إٔ 

تهٕٛ ٖصٙ ايٓاس١ٝ اييت أٖس٣ 

، ملسو هيلع هللا ىلصاملكٛقؼ َٓٗا َاض١ٜ إىل ايٓيب 

ؾإْٞ ٫ أعطف يف َكط قط١ٜ بٗصا 

ٔ( ٚأٜٔ ٜا تط٣ ضغتام ؿڃا٫غِ )سٳ

ايكط١ٜ؟ ثِ أْكٓا ايصٟ َٓ٘ ٖصٙ 

ضادعت نتاب اٱسكا٤ ايطمسٞ 

يًب٬ز املكط١ٜ، ؾًِ أدس ؾٝ٘ اغِ 

سؿٔ ٫ٚ أْكٓا، ؾػبشًت ٚسٛقًت، 

 ٚمتجًت بكٍٛ ايؿاعط:

ُٳٗازٹ ٔٷ عٳؿځتٵ ٚقا َعايٹ  َٳ

ـټ ٚباضڇحٷ تٳطڇبٴ                     ٌٷ أد  ٖٳڀځ

ثِ بسا يٞ إٔ أضادع ن١ًُ 

)أْكٓا( يف َعذِ ٜاقٛت يعًٞ أدس هلا 

بٝاْا ؾاؾٝا ؾطادعت ايهتاب ٚضأٜت 

ٓا بايؿتض ثِ ايػهٕٛ كٹْٵأځ :ؾٝ٘

 َٔ أظي١ٝ ٚنػط ايكاز امل١ًُٗ َس١ٜٓ

 ،ايٌٓٝ ؾطقٞ ع٢ً ايكعٝس ْٛاسٞ

إٔ  ايسٜٓٛضٟ سٓٝؿ١ أبٞ ْٚكٌ عٔ

 ؾذط ٖٚٛ ٜٓبتٴ إ٫ ؾٝٗا ٫ (1)ايًبٳذٳ

 أضعـ ٚضمبا ايػؿڂٔ أيٛاح َٓ٘ طتٓؿٳ

 غُػني َٓ٘ ايًٛحٴ ٜٚباع ْاؾطٴٖا.

 يٛحٷ َٓٗا ؾس ٚإشا أٚ مٖٛا. زٜٓاضٶا

 ٚقاضا ايتأَا غ١ٓ املا٤ يف ٚطڂطڇسا بًٛح

 .ٚاسسٶا يٛسٶا

 أْا ضأٜت ٚقس$قاٍ ٜاقٛت: 

 ٜؿب٘ مثط ي٘ ؾذط ٖٚٛ مبكط ايًبذ

٘ٴ ٜٚٳكطٴب ٚؾهً٘ يْٛ٘ يف ايبًض ُٴ  طع

 مجٝع يف ٜٳٓٴتٴ نجري ٖٚٛ طعُ٘، َٔ

 قّٛ أْكٓا إىل ٜٚٓػب َكط، ْٛاسٞ

                                                            

( ايًبذ املصنٛض يف ٜاقٛت ٖٛ غري ايؿذط 1)

املعطٚف اٯٕ بٗصا ا٫غِ. ٚقس اْكڀع َٔ 

ايسٜاض املكط١ٜ َٔ ابتسا٤ ظَٔ ايكٝكط أضؾاز 

ٖٚٓٛضٜٛؽ يف أٚا٥ٌ ايكطٕ اـاَؼ َٔ 

ًڀٝـ امل٬ٝز . ٚنإ يف ظَٔ عبس اي

ايبػسازٟ ْازضا ثِ اْكطض بايه١ًٝ. ٚاغِ 

ٖصا ايؿذط باي٬ت١ٝٓٝ "بطغٝا" ٚمثطٙ دٝس 

يًُعس٠ ٚٚضق٘ ٜكڀع ايسّ إشا دؿـ ٚغشل 

ٚشض ع٢ً املٛنع ايصٟ ٜػٌٝ َٓ٘ ايسّ. ٜٚكاٍ 

إٕ ٖصٙ ايؿذط٠ ناْت تكتٌ ذنًٗا يف ب٬ز 

ايؿطؽ، ؾًُا اْتكًت إىل َكط قاضت ٫ 

ظعِ بعهِٗ. تهط. ٚيٝؼ ٖٛ املدٝط نُا 

 )سؿين( 
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 اؿػني طاٖط أبٛ َِٓٗ ايعًِ أٌٖ َٔ

 َٛىل ا٭ْكٓاٟٚ سٳٕٝٛ بٔ أمحس بٔ

 بٔ اؿػني اهلل ٚأبٛ عبس خ٫ٕٛ،

 ا٭ْكٓاٟٚ ٖاؾِ بٔ غًُٝإ بٔ أمحس

 عًٞ أبٞ عٔ ض٣ٚ بايڀربٟ، املعطٚف

 ا٭ْباضٟ ايععٜع عبس بٔ ٖاضٕٚ

 عبس أبٛ عٓ٘ ض٣ٚ با٭ٚاضدٞ املعطٚف

 ايٓاقس عُط بٔ اؿػني بٔ قُس اهلل

 .#مبكط

ٚن٬ّ ٜاقٛت ٖصا ٚإٕ نإ 

َؿٝسا مل ٜؿـ غًيت ٚمل ٜصٖب 

عريتٞ، ؾطدعت َا طبع َٔ نتاب 

ا٫ْتكاض ٫بٔ زقُام ؾطأٜت ؾٝ٘ َا 

ٚأْكٓا بًس٠ قسمي١ بٗا ذثاض $ْك٘: 

عع١ُٝ. ٚنإ بٗا َكٝاؽ قػري 

ٌٝ ٚبعه٘ بام إىل ٜكاؽ ؾٝ٘ َا٤ ايٓ

اٯٕ. ٖٚٞ ع٢ً نؿ١ ايٌٓٝ ايؿطق١ٝ 

 .#قباي١ ا٭مشْٛني

ٚقاٍ قاسب ا٫ْتكاض يف 

إٕ ا٭مشْٛني شات $َٛنع ذخط: 

نُٝإ عع١ُٝ. ٚإٕ باْٝٗا أمشّٛ بٔ 

َكط، ْٚكٌ عٔ ايكبط إٔ أمشّٛ ب٢ٓ 

غطزابا ؼت ا٭ضض َٔ ا٭مشْٛني 

 .#إىل أْكٓا

ؾاْؿطح قسضٟ بعس َطادع١ 

تكاض، ٚبطقت أغاضٜطٟ، نتاب ا٫ْ

ٚقًت يكس نست أظؿط بهاييت، 

ؾإْٞ أعطف قط١ٜ ا٭مشْٛني ٚأعطف 

إٔ بٗا نُٝاْا ٚأط٫٬ عع١ُٝ، ؾ٬ 

بس  إٔ تهٕٛ أْكٓا يف َكابًتٗا ع٢ً 

نؿ١ ايٌٓٝ ايؿطق١ٝ. ٚمل أيبح إٔ 

غاؾطت إىل ا٭مشْٛني، ْٚعطت َٓٗا 

إىل ايٌٓٝ ؾٛدست ع٢ً ايهؿ١ 

ني قط١ٜ زٜط ايؿطق١ٝ أط٫٬ ممتس٠ ب

أبٞ سٓؼ ٚقط١ٜ ايؿٝذ عباز٠، ٚتبٝٓت 

بايٓعط َٚطادع١ املكٛض اؾػطايف 

قسم َكاب١ً ٖصٙ ا٭ط٬ٍ ٚقط١ٜ 

 ا٭مشْٛني.

ؾًِ ٜبل بعس شيو ؾو يف إٔ 

ٖصٙ ا٭ط٬ٍ أثط َس١ٜٓ أْكٓا ا٭ظي١ٝ 

اييت شنطٖا ٜاقٛت، ؾعربت ايٌٓٝ 

ٚقهٝت ْكـ ْٗاضٟ يف ايسٚضإ سٍٛ 

خ٬هلا، ٚضأٜت تًو ا٭ط٬ٍ أدٛؽ 

ؾٝٗا َٔ ايعُس ايهد١ُ ٚايتُاثٌٝ 

ايؿد١ُ، ٚا٭ْكاض املتٓاؾط٠ ٚاملػاس١ 

ايٛاغع١، َا ٜسٍ ع٢ً أْٗا ناْت 

َس١ٜٓ قه١ُ ايبٓٝإ َػتبشط٠ 

 ايعُطإ.

ٖصٙ املس١ٜٓ $قاٍ اٱزضٜػٞ: 

ٖٞ َس١ٜٓ ايػشط٠ اييت دًب َٓٗا 

ؾطعٕٛ نٌ غاسط عًِٝ ملػايب١ َٛغ٢ 

 .#عًٝ٘ ايػ٬ّ
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أبٛ ايؿسا٤ ٚغريٙ َا ٫ ٚشنط 

 ىطز عٔ ن٬ّ اٱزضٜػٞ.

قاٍ قاسب اـڀط 

ٜٚػًب ع٢ً ايعٔ إٔ $ايتٛؾٝك١ٝ: 

ايػشط٠ إمنا دًبٛا َٔ َس١ٜٓ )بٝع( 

اييت تكطب َٔ أْكٓا، ٭ٕ أْكٓا 

سسٜج١ ايعٗس ؾإْٗا بٓٝت يف أٜاّ 

ايكٝكط أزضٜإ يتهٕٛ َطنعا 

يٮقايِٝ ايكب١ًٝ بسٍ ا٭مشْٛني. ٚقس 

يكٝكط َٔ ممًه١ إٜڀايٝا قاّ ٖصا ا

غ١ٓ َا١٥ ٚمثاْني َٔ امل٬ٝز، ٚغاح 

يف أضض َكط ٚأقاّ مبس١ٜٓ طٝب١، 

ٚنإ َػتكشبٶا ؾابا مج٬ٝ ٜكاٍ ي٘ 

أْجٜٓٝٛ٘ ٚنإ وب٘ سبا ؾسٜسا، 

ؾكسض اهلل غبشاْ٘ إٔ غطم ٖصا 

ايؿاب يف ايٌٓٝ قطٜبا َٔ قٌ ٖصٙ 

املس١ٜٓ، ؾشعٕ عًٝ٘ ايكٝكط سعْا 

ا٤ َس١ٜٓ يتهٕٛ ؾسٜسا ٚأَط بإْؿ

تصنط٠ يٓسمي٘ ٖصا، ٚأَط ظُع 

ايطَٚإ املتؿطقني يف دٗات ايكڀط 

ٚأغهِٓٗ ؾٝٗا َع َٔ دًب٘ إيٝٗا َٔ 

ب٬ز ايطّٚ ع٢ً عاز٠ ايكٝاقط٠ قبً٘، 

ٚدعٌ ٭ْجٜٓٝٛ٘ َعبسا َكسغا. ٚنإ 

نٌ قٝكط بعس أزضٜإ ٜعٜس يف 

ظخطؾتٗا، ؾبكٝت ؾطٜس٠ يف سػٓٗا 

ٝػ١ٜٛ أضض إىل إٔ زخًت ايسٜا١ْ ايع

َكط ؾايتشكت مبس١ٜٓ طٝب١ ٚنإ 

هلا غٛض ععِٝ ٖسَ٘ ق٬ح ايسٜٔ 

ٚدعٌ ع٢ً نٌ َطنب َٓشسض يف 

ايٌٓٝ محٌ قدط٠ َٓ٘ إىل ايكاٖط٠، 

ؾٓكٌ بأغطٙ إيٝٗا. ٚب٢ٓ ب٘ ق٬ح 

ايسٜٔ َا أسسث٘ َٔ املباْٞ يف َس١ٜٓ 

ايكاٖط٠. ٚيف اـڀط ايؿطْػ١ٝ إٔ 

قٛض٠ أْجٜٓٝٛ٘ َطغ١َٛ ع٢ً أنجط 

عُس ٖصٙ املس١ٜٓ، ٚأْٗا بٓٝت يف َٔ 

 َٛنع َس١ٜٓ )بٝع( ٚيصيو مسٝت بٝع

. اْت٢ٗ ن٬ّ اـڀط #أْجٜٓٝٛ٘

 ايتٛؾٝك١ٝ يعًٞ باؾا َباضى بتكطف.

ٚقس اٖتِ بٗصٙ ايكط١ٜ أد٤٬ 

ايكشاب١ ٚايتابعني، ؾكس اؾرتط 

اؿػٔ بٔ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ ع٢ً 

َعا١ٜٚ نُٔ َا اؾرتط إٔ ٜعؿٞ ٖصٙ 

ٔ اـطاز ؾأعؿاٖا َٔ ايكط١ٜ )سؿٔ( َ

اـطاز. ٚملا قسّ إىل َكط عباز٠ بٔ 

ايكاَت أٜاّ عُطٚ بٔ ايعام ٚتٛىل 

بعض ا٭عُاٍ بٗا، عح عٔ ٖصٙ 

ايكط١ٜ ٚب٢ٓ َػذسا ٜعطف يٰٕ باغِ 

َػذس غٝسٟ عباز٠، ٚقس ػسز بعس 

َٛت٘. َٚٛنع ٖصٙ ايكط١ٜ اٯٕ ٜعطف 

 باغِ ايؿٝذ عباز٠.

ٚقس ظضت ٖصا املػذس ؾطأٜت 

نطوڄا يف قب١ عاي١ٝ ؾػأيت أٌٖ ب٘ 
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ايبًس: "ملٔ ٖصا املػذس؟" ؾكايٛا 

مجٝعٶا: "يعباز٠ بٔ ايكاَت"، ؾكًت: 

"إٕ عباز٠ بٔ ايكاَت ضدع إىل 

اؿذاظ َٚات ٖٓاى نُا ٖٛ َعطٚف 

َٔ ايتاضٜذ، ؾًُٔ ٖصا ايهطٜض؟" 

ؾكايٛا: "ي٘، ٭ٕ نجريٶا َٔ ا٭نطس١ 

ٜب٢ٓ باغِ ععِٝ َٔ ا٭ٚيٝا٤ أٚ 

  ٚإٕ مل ٜهٔ َسؾْٛٶا ب٘".ايكاؿني

ٚايصٟ نٓت أتعب ْؿػٞ يف 

ايتٓكٝب عًٝ٘ ٚدست٘ َؿٗٛضا عٓس أٌٖ 

ٖصٙ ايكط١ٜ، ؾإِْٗ ٜعطؾٕٛ إٔ 

ا٭ط٬ٍ اييت ظاْبٗا ٖٞ أط٬ٍ 

أْكٓا، ٚإٔ بًسِٖ ٖصا َٛقع قط١ٜ 

سؿٔ، ٜٚكٛيٕٛ إٕ املػذس ايصٟ بٓاٙ 

عباز٠ بٔ ايكاَت يف َٛنع بٝت 

 .ملسو هيلع هللا ىلصَاض١ٜ غط١ٜ ايٓيب 

بٗطت َٔ َعًَٛات أٌٖ ؾاْ

ٖصٙ ايكط١ٜ ٚدًٗٞ أْا قبٌ إٔ أعح 

ٖصا ايبشح، ٚقًت يف ْؿػٞ: أٌٖ 

 ايبٝت أزض٣ بايصٟ ؾٝ٘.

ٚإْٞ ٚإٕ مل أدس غٓسا 

ملعتكساتِٗ َٔ نتب امل٪ضخني ؾإْٞ ٫ 

أغتبعس ؾ٦ٝا مما قايٛٙ: ؾإٕ عباز٠ بٔ 

ايكاَت ٚؾس إىل َكط ب٬ ؾو ٚأقاّ 

ط يف ايكعٝس ظَٓا نإ قاسب ا٭َ

ٚايٓٗٞ ؾٝ٘. َٚجً٘ َٔ ٜعتين نٌ 

ٚػسٜس  ملسو هيلع هللا ىلصايعٓا١ٜ بآثاض ذٍ بٝت ايٓيب 

شنط٣ َٔ ٜٓتػب إيٝ٘، ؾ٬ بس إٔ 

ٜهٕٛ باختٝاضٙ ٖصا املٛنع يبٓا٤ 

املػذس َبٓٝا ع٢ً غبب قٟٛ، ٚيٝؼ 

ٖٓاى أقطب َٔ ٖصا ايػبب ايصٟ 

 شنطٙ أٌٖ ٖصٙ ايكط١ٜ "ايؿٝذ عباز٠".

ٚقس ضغبت إىل َكٛض ٭خص 

ٖصٙ ايكط١ٜ َٚٓعط ايٌٓٝ قٛض٠ َٓعط 

أَاَٗا )نُا تط٣ يف ايطغِ املٓؿٛض 

 .(72ع٢ً قؿش١ 

*** 

 شنط تطمج١ َاض١ٜ ايكبڀ١ٝ

 ملسو هيلع هللا ىلصٚغبب إٖسا٥ٗا إىل ايٓيب 

شنط أقشاب ايػري أْ٘ 

نإ ع٢ً َكط َٔ قبٌ ايطّٚ سانِ 

بٔ  ٚامس٘ دريٜر (1)ٜكاٍ ي٘ املكٛقؼ

َٝٓا٤، ٚنإ ي٘ عًِ بأغطاض ايهتب 

ايس١ٜٝٓ. ٚقس ٚؾس عًٝ٘ َط٠ املػري٠ بٔ 

ؾعب١ َع ضٖط َٔ ثكٝـ، ؾػأي٘ 

َا قٓعتِ ؾُٝا زعانِ $املكٛقؼ: 

ؾكاٍ املػري٠ ٚمل ٜهٔ  #إيٝ٘ قُس ؟

 #َا تبع٘ َٓا ضدٌ ٚاسس$أغًِ ٚقت٦ص: 

نٝـ قٓع ب٘ قَٛ٘ $ؾكاٍ املكٛقؼ: 

ساثِٗ ٫ٚقاٙ اتبع٘ أس$ؾكاٍ املػري٠:  #؟

                                                            

( َٚع٢ٓ املكٛقؼ َڀٍٛ ايبٓا٤، ٖٚصا يكب 1)

 نٌ َٔ ًَو َكط. )سؿين(
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قاٍ:  #َٔ خايؿِٗ يف َٛاطٔ نجري٠

إىل إٔ $ؾكاٍ املػري٠:  #ؾإ٫ّ ٜسعٛ ؟$

ْعبس اهلل ٚسسٙ ٚنًع َا نإ ٜعبس 

ذبا٩ْا، ٜٚسعٛ إىل ايك٠٬ ٚايعنا٠ 

قاٍ املكٛقؼ:  #ٚؼطِٜ ايعْا ٚاـُط

إٕ ٖصا ايصٟ تكؿٕٛ َٓ٘ ْعت $

 .#ا٭ْبٝا٤

نتابا  ملسو هيلع هللا ىلصٚقس بعح ايٓيب 

عاّ اؿسٜب١ٝ َع إىل املكٛقؼ يف 

ساطب بٔ بًتع١ ايًدُٞ ٚنإ َع 

ؾػاضا  (1)دٝس َٛىل أبٞ ضِٖ ايجؿاضٟ

إىل إٔ ٚق٬ َكط ٚغأ٫ عٔ 

املكٛقؼ ؾكٌٝ إْ٘ يف اٱغهٓسض١ٜ، 

ؾػاؾط إيٝٗا ساطب ٚطًب َكاب١ً 

املكٛقؼ ؾًِ ٜتُهٔ َٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ 

يهجط٠ اؿذاب ؾاغتأدط غؿ١ٓٝ 

ٚغاض بٗا يف ايبشط إىل إٔ ساش٣ 

ًؼ املكٛقؼ ٚنإ يف َٛنع ف

َؿطف ع٢ً ايبشط ٚأؾاض بايهتاب 

ايصٟ َع٘، ؾأَط املكٛقؼ بإسهاضٙ، 

ؾًُا سهط ْاٚي٘ ايهتاب ؾؿض 

 خامت٘ املكٛقؼ ؾإشا ؾٝ٘:

                                                            

 بًتع١ أبٞ بٔ ساطب ٚايكٛاب ( نصا1)

 ضِٖ أبٞ َٛىل درب َع ٚنإ ايًدُٞ

 ايػؿاضٟ 

 ايطسِٝ، ايطمحٔ اهلل بػِ$

 املكٛقؼ إىل عبس اهلل قُس بٔ َٔ

ّٷ ايكبط، ععِٝ  اتبع َٔ ع٢ً غ٬

 بسعا١ٜ أزعٛى ؾإْٞ بعس، أَا اهلس٣،

 اهلل ٜٴ٪تو تػًِ، أغًِ اٱغ٬ّ،

 عًٝو ؾإمنا تٛيٝت ؾإٕ َطتني، أدطى

   ڦ ڤ ڤ ڤ چٚ ايكبط إثِ

 ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ

   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ذٍط چڈ ڈ ڎ

 #ص 64: عُطإ

ؾاغتسع٢ املكٛقؼ سكا َٔ 

عاز ٚٚنع ؾٝ٘ ايهتاب ٚزؾع٘ ؾاض١ٜ 

َا َٓع٘ إٕ $ي٘، ثِ قاٍ ؿاطب: 

إٔ ٜسعٛ ع٢ً َٔ خايؿ٘  نإ ْبٝا

ؾكاٍ  #ٚخطد٘ َٔ بًسٙ إىل غريٖا؟

أيػت تؿٗس إٔ عٝػ٢ بٔ $ساطب: 

َطِٜ ضغٍٛ اهلل، ؾُا ي٘ سني أخصٙ 

قَٛ٘ ؾأضازٚا إٔ ٜكتًٛٙ أ٫ ٜهٕٛ زعا 

ثِ  #عًِٝٗ إٔ ًٜٗهِٗ اهلل تعاىل ؟

 (2)إْ٘ نإ قبًو ضدٌ$قاٍ ساطب: 

ٜععِ أْ٘ ايطب ا٭ع٢ً، ؾأخصٙ اهلل 

٠ ٚا٭ٚىل ؾاْتكِ ب٘ ثِ ْهاٍ اٯخط

                                                            

 ( ٜطٜس ؾطعٕٛ )سؿين(2)
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اْتكِ َٓ٘، ؾاعترب بػريى ٫ٚ ٜعترب 

غريى بو. إٕ ٖصا ايٓيب زعا ايٓاؽ 

ؾهإ أؾسِٖ عًٝ٘ قطٜـ ٚأعساِٖ 

ي٘ ايٝٗٛز ٚأقطبِٗ َٓ٘ َٛز٠ ايٓكاض٣، 

ٚيعُطٟ َا بؿاض٠ َٛغ٢ بعٝػ٢ إ٫ 

نبؿاض٠ عٝػ٢ مبشُس، َٚا زعا٩ْا 

إٜاى إىل ايكطذٕ إ٫ نسعا٥و أٌٖ 

 اٱلٌٝ، ٚنٌ ْيب أزضى ايتٛضا٠ إىل

قَٛا ؾاؿل عًِٝٗ إٔ ٜڀٝعٛٙ، ؾأْت 

َٔ أزضى ٖصا ايٓيب ٚيػٓا ْٓٗاى عٔ 

 .#زٜٔ املػٝض ٚيهٓا ْأَطى ب٘

أسػٓت أْت $ؾكاٍ املكٛقؼ: 

ثِ طايب َٔ  #سهِٝ دا٤ َٔ سهِٝ

ساطب إٔ ٜكـ قُسا ي٘ ؾٛقـ ي٘ 

أيف عٝٓٝ٘ $ٚأٚدع، ؾكاٍ املكٛقؼ: 

 #ؿاضقَ٘ا ت$قاٍ ساطب:  #محط٠ ؟

أٚبني نتؿٝ٘ خامت $ؾكاٍ املكٛقؼ: 

ٜٚطنب اؿُاض ًٜٚبؼ ايؿ١ًُ 

ٚهتع٨ بايتُطات ٚايهػط، ٫ ٜبايٞ 

قاٍ  #َٔ ٫ق٢ َٔ عِ أٚ ابٔ عِ؟

ؾكاٍ املكٛقؼ:  #ٖصٙ قؿت٘$ساطب: 

قس نٓت أعًِ إٔ ْبٝا قس بكٞ، $

ٚنٓت أظٔ أْ٘ ىطز َٔ ايؿاّ 

ٖٚٓاى كطز ا٭ْبٝا٤، ؾأضاٙ قس خطز 

ايعطب يف أضض دٗس ٚب٪ؽ. َٔ أضض 

ٚايكبط ٫ تڀاٚعين ع٢ً اتباع٘، ٚأْا 

ثِ قاٍ  #أنٔ مبًهٞ إٔ أؾاضق٘

أْا ٫ أسب إٔ ٜعًِ $املكٛقؼ: 

مبشاٚضتٞ إٜاى أسس َٔ ايكبط، 

ؾاضسٌ َٔ عٓسٟ ٫ٚ ٜػُع َٓو 

ثِ زعا بهتاب٘،  #ايكبط سطؾا ٚاسسا

 ٖصا ايهتاب: ملسو هيلع هللا ىلصؾهتب إىل ايٓيب 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ.$

املكٛقؼ ععِٝ  َٔ عبساهلل بٔ حملُس

 ؾكس بعس أَا غ٬ّ عًٝو; ايكبط.

 َٚا شنطت َا ٚؾُٗت نتابو قطأت

ٝٽا إٔ عًُت ٚقس إيٝ٘، تسعٛ  قس ْب

 ىطز أْ٘ أظٔ نٓت ٚقس بكٞ،

 ٚبعجت ضغٛيو أنطَت ٚقس بايؿاّ.

 ايكبط يف َهإ هلُا ظاضٜتني يو

 يرتنبٗا، بػ١ً ٚبجٝاب ععِٝ،

 .#ٚايػ٬ّ عًٝو

ٚمل ٜكتكط املكٛقؼ يف 

ٖسٜت٘ ع٢ً َا شنطٙ يف ايهتاب، بٌ 

 ظاز عٓ٘ نُا تط٣ يف ايبٝإ اٯتٞ:

 أقٓاف اهلس١ٜ

( َاض١ٜ بٓت مشعٕٛ، ٚناْت أَٗا 1)

 ض١َٝٚ.

( ٚداض١ٜ أخط٣ ٜكاٍ هلا غرئٜ، 2)

 ٚيهٓٗا أقٌ مجا٫ َٔ َاض١ٜ.

 ( ٚداض١ٜ أخط٣ ٜكاٍ هلا قٝػط3)

 ط٠( ٚداض١ٜ غٛزا٤ ٜكاٍ هلا بط4ٜ)

 



 

ب | 59 ٜ ض ا ع أ  

 

 (1)( ٚغ٬ّ أغٛز ٜكاٍ ي٘ ٖاب5ٛ)

( ٚبػ١ً ؾٗبا٤، ٖٚٞ اييت مسٝت 6)

 بسيسٍ

( ٚؾطؽ َػطز ًَذِ ٖٚٛ ايصٟ 7)

 مسٞ مبُٕٝٛ

( ٚمحاض أؾٗب ٖٚٛ ايصٟ مسٞ 8)

 بٝعؿٛض

( َٚطبع١ ؾٝٗا َهش١ً َٚطذ٠ 9)

 َٚؿط ٚقاضٚض٠ زٖٔ َٚكل ٚغٛاى

( ٚداْب َٔ عػٌ بٓٗا، ٚقس 10)

 بايربن١أعذب ايٓيب ب٘ ٚزعا يبٓٗا 

 ( ٚأيـ َجكاٍ َٔ ايصٖب11)

 ( ٚعؿطٕٚ ثٛبا َٔ قباطٞ َكط12)

 ( ٚداْب َٔ ايعٛز ٚايٓس ٚاملػو13)

 ( ٚقسح َٔ قٛاضٜط14)

ؾطسًت َٔ عٓس $قاٍ ساطب: 

املكٛقؼ. َٚعٞ سطؽ َٔ اؾٓس إىل 

إٔ بًػت أضض دعٜط٠ ايعطب، ؾٛدست 

قاؾ١ً َٔ ايؿاّ تطٜس املس١ٜٓ ؾاضتؿكت 

  .#بٗا ٚأضسبت اؾٓس

ٚملا ٚقٌ ساطب إىل املس١ٜٓ 

غًِ اهلس١ٜ ٚنإ َٔ نُٓٗا طبٝب 

اضدع إىل أًٖو. $: ملسو هيلع هللا ىلصؾكاٍ ي٘ ايٓيب 

مٔ قّٛ ٫ ْأنٌ ست٢ لٛع ٚإشا 

 .#أنًٓا ٫ ْؿبع

                                                            

  ( نصا ٚقٛابٗا ٖابٛض1)

إسس٣  ملسو هيلع هللا ىلصٚأٖس٣ ايٓيب 

اؾاضٜتني ؿػإ بٔ ثابت ٚا٭خط٣ 

٭بٞ اؾِٗ بٔ سصٜؿ١ ايعسٟٚ، ٚأبك٢ 

وبٗا  ملسو هيلع هللا ىلصيٓؿػ٘ َاض١ٜ. ٚنإ ايٓيب 

ٚناْت عا٥ؿ١ ٚسؿك١ َٔ  .ريانج

ظٚدات٘ تػاضإ َٓٗا ٚتتهًُإ ؾُٝا 

 بُٝٓٗا ؾٝٗا.

ٜكػِ أٜاَ٘  ملسو هيلع هللا ىلصٚنإ ايٓيب 

بني ظٚدات٘ ٚغطاضٜ٘. ؾؿٞ ّٜٛ سؿك١ 

اغتأشْت٘ يف ظٜاض٠ أبٝٗا، ؾًُا خطدت 

زعا َاض١ٜ يتذًؼ َع٘. ٚملا ضدعت 

سؿك١ عًُت إٔ َاض١ٜ عٓسٙ ؾاَتٓعت 

 عٔ ايسخٍٛ إىل إٔ خطدت ثِ زخًت

إىل بٝتٗا ٚعاتبت ايٓيب يف شيو، 

ؾأخص ٜػرتنٝٗا ٖٚٞ ٫ تطن٢ َٚا 

ظايت ب٘ ست٢ سطّ ع٢ً ْؿػ٘ َاض١ٜ 

إضنا٤ ؿؿك١ ٚعا٥ؿ١. ؾؿطست 

سؿك١ ٚأخربت عا٥ؿ١ با٭َط، ؾكايت 

ؾٓعيت  #قس أضاسٓا اهلل َٓٗا$عا٥ؿ١: 

 تشطِٜ:غٛض٠ اي

 پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ

 ٿ ٺ   ٺ   ٺ  ٺ ڀڀ ڀ   ڀ

    ڤ  ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

َٚٓٗا  ،ص٢ – ١ايتشطِٜ: ط چ ڦ   ڦ ڤ

 ڳ ڳڳ گ گ گ     گ     ک ک چ
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 ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ

 ۀ ۀ  ڻ ڻڻ ڻ

  ھ ھ ھ    ھ ہ ہ ہ ہ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے

 چ ﮹ ﮸ ﮷  ﮶ ﮵ ﮴

 ص ٥ - ٤ايتشطِٜ: ط

عٔ ميٝٓ٘،  ملسو هيلع هللا ىلصؾهؿط ايٓيب 

 ٚأضدع َاض١ٜ إىل َا ناْت عًٝ٘.

ٚقس أغًُت َاض١ٜ قبٌ إٔ 

تكٌ إىل املس١ٜٓ، ٖٞ ٚغرئٜ بسع٠ٛ 

 ساطب بٔ بًتع١.

ٚناْت َاض١ٜ مج١ًٝ ٚبٝها٤ 

٭ٕ أَٗا ض١َٝٚ، ٚ٭ْٗا َٔ غ٬ي١ 

ايطّٚ ايصٜٔ أغهِٓٗ أزضٜإ َس١ٜٓ 

أْكٓا. ٚناْت دعس٠. ٚقس ٚيست َٔ 

ايٓيب ٚيسٙ إبطاِٖٝ يف ايػ١ٓ ايجا١َٓ 

 َٔ اهلذط٠. َٚات إبطاِٖٝ ٚعُطٙ

مثا١ْٝ عؿط ؾٗطا. ٚعاؾت بعس ايٓيب 

إىل إٔ َاتت يف خ٬ؾ١ عُط بٔ 

اـڀاب ؾك٢ً عًٝٗا ٚزؾٓت بايبكٝع، 

ٚقربٖا َعطٚف ٖٓاى. ٚناْت ٚؾاتٗا 

 يف ايػ١ٓ ايػازغ١ عؿط٠.

َٔ ٖصا  72ٚتط٣ يف ايكؿش١ 

اؾع٤ قٛض٠ ايهتاب ايصٟ أضغً٘ 

إىل املكٛقؼ َع ساطب بٔ  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

قؿٛظ١ بساض بًتع١ َٓكٛي١ عٔ ْػد١ 

اٯثاض يف ا٭غتا١ْ، قٌٝ إْ٘ عجط عًٝٗا 

عامل ؾطْػٞ يف زٜط مبكط قطب 

 أمخِٝ يف ظَٔ غعٝس باؾا ٚايٞ َكط.

*** 

 خامتة
مل ٜهٔ ايطم عٓس املكطٜني 

ٚايطَٚاْٝني َكٝسا بايكٝٛز اييت قطضتٗا 

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، بٌ نإ أَط 

ا٫غرتقام ٚاغع ايٓڀام، ؾهُا 

اؿطب نإ ا٭غط يف بوكٌ 

ا٫ختڀاف ٚبتكطٜطٙ َٔ بوكٌ 

اؿه١َٛ ع٢ً غري ا٭ؾطاف، ٚبعذع 

املسٜٔ عٔ ٚؾا٤ ايسٜٔ ٚبػًڀ١ املًٛى 

ع٢ً ايطعاٜا بكٝٛز َعطٚؾ١ يف تاضٜذ 

 ايكسَا٤ َٔ املكطٜني ٚايطَٚاْٝني.

ٚناْت َاض١ٜ ٚغرئٜ 

ٚبطٜط٠ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ٚمل  ٚقٝػط

تهٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يف ٚقت 

 إٖسا٥ٗٔ متٓع َٔ متًو َجًٗٔ بايُٝني.

ٚنُا أٖس٣ إىل قُس 

داض١ٜ َٔ َكط أٖسٟ ؾسٙ إبطاِٖٝ 

داض١ٜ َٓٗا، ٖٚٞ ٖادط أّ إمساعٌٝ 

ؾٝشل يٓا مٔ املكطٜني إٔ ْؿدط 

 مبكاٖط٠ ٖصٜٔ ايطغٛيني

ُٗا ايهطميني، ْٚسٍ باتكايٓا مبكاَٝ
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ايطؾٝعني ٚق٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا 

 قُس ٚع٢ً ذي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚقس نتبت ٖصٙ ايعذاي١ يف 

 1330ضبٝع ايجاْٞ غ١ٓ  13ّٜٛ اٱثٓني 

ب٬ تػٜٛس، ؾُٔ ٚدس ؾٝٗا عٝبا 

 ؾًٝكًش٘. ٚايعك١ُ هلل ٚسسٙ.

 سؿين ْاقـ                      

* * * 
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 تصٕٖبات لػٕٖٛ

 

  أخطاء شائعة

 د/ علي اليجار                                  
.. غ٬ّ اهلل .قطا٤ْا ا٭ععا٤        

.. ؾٗصٙ .عًٝهِ ٚضمحت٘ ٚبطنات٘

ـٷ دسٜس٠ َٔ بعض ايتكٜٛبات  ْٴتٳ

ايًػ١ٜٛ يبعض ا٭خڀا٤ ايؿا٥ع١ اييت 

يف نجري َٔ ا٭ٚغاط اييت  أؿعٗا

ؼٝط بٓا، ٚأؾهط ؿهطاتهِ 

اٖتُاَهِ هلا َٚتابعتٗا يف فًتٓا 

ٚأزعٛٙ ــ غبشاْ٘ ــ  ايعٖطا٤ 

عٌ شيو يف َٛاظٜٔ سػٓاتٓا إٔ ه

 . مجٝعا

ــ َٔ ا٭خڀا٤ ايٓش١ٜٛ اييت       

٫سعتٗا بني ط٬ب ايعًِ يف سًكات 

ٖصا اؾع٤  ايكطذٕ ايهطِٜ ــ قطا٤تِٗ

 :َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١، قٛي٘ تعاىل

طايٓػا٤:  چ ٹٹ ٿ  ٿ چ

 .ص 128

ٚنُا ْط٣ يف تؿهٌٝ ن١ًُ 

ؿا٤ عًٝ٘ ؾتش١ ؾٛم سطف ا (ايؿټضٻ)

َٓكٛب١; ٭ْٗا  (ايؿټضٻ) ايؿس٠; ؾه١ًُ

ٕڈ، ع١َ٬ ْ كب٘ ايؿتش١ َؿعٍٛ ب٘ ثا

( ٜتعس٣ ايعاٖط٠; ٭ٕ ايؿعٌ )أځسٵهٳطٳ

ا أسهطٵتٴ قُسٶإىل َؿعٛيني; َجٌ: 

  .اجملًؼٳ

ٚأقٌ ايه٬ّ ــ ٚاهلل أعًِ ــ: أسهٳطٳ 

ـ أٚ امل٥٬ه١ڂ ا٭ْؿؼٳ اهللڂ ــ عع ٚدٌ ـ

 . ايؿټضٻ

ٚاـڀأ غري املككٛز ايصٟ ٜكع ؾٝ٘ 

ايڀ٬ب ٖٛ أْو سني تڀًب َِٓٗ 

ٌٳ ٖصا اؾع٤ َٔ اٯ١ٜ مبا بعسٙ;  ٚٳقٵ

بهِ اؿا٤; أٟ:  (ايؿټضټ)ٜكٛيٕٛ: 

هعًٕٛ ايه١ًُ َطؾٛع١ بعس إٔ 

ناْت َٓكٛب١; َعتكسٜٔ إٔ ايه١ًُ 

( اييت ناْت ا٭ْؿؼٴْعت َطؾٛع يــ )

املؿعٍٛ ا٭ٍٚ يًؿعٌ  يف ا٭قٌ

اعٌ ( ثِ أقبشت ْا٥با عٔ ايؿ)أځسٵهٳطٳ

( َطؾٛعا; بعس إٔ ؼٍٛ ايؿعٌ )أځسٵهٳطٳ

ِٻ ؾاعً٘،  املبين يًُعًّٛ إىل ؾعٌ مل ٜٴػٳ

 .: َبين يًُذٍُٗٛا ْكٍٛ ػٛظاأٚ ن

ٖٚصا اـڀأ ْاتر عٔ إٔ َعًُٞ 

اؿًكات ٚاحملؿعني زا٥ُا ٜكؿٕٛ يف 

ٚايڀ٬ب  (ايؿټضٻ)قطا٤تِٗ ع٢ً ن١ًُ 

ٜؿعًٕٛ نُا ٜؿعًٕٛ، ٚعٓس ايٛقٌ 

ٜتشريٕٚ يف سطن١ اؿا٤، ٚا٭قطب 
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ػت ؾتش١; إىل ايصٖٔ أْٗا ن١ُ ٚيٝ

 .َٚٔ ٖٓا ٜكعٕٛ يف اـڀأ

نتب ايكطا٤ات ؾًِ ٚقس ضدعت إىل  

 .(ايؿټضٻ)أدس قطا٠٤ بػري ْكب 

*** 

ــ َٔ ا٭خڀا٤ املتهطض٠ يف        

سسٜح نجري َٔ ا٭ٚغاط املدتًؿ١ 

ُٴطٴٙ  ٘ٴ نبريٷ; مبع٢ٓ: عٴ ٕٷ غٹٓټ قٛهلِ: ؾ٬

٘ٴ نبري٠څ; ٭ٕ  نبري، ٚايكٛاب: غٹٓټ

ُٴط ( َ٪ْج١،  ٔٸ ( مبع٢ٓ ) عٴ ن١ًُ ) غٹ

 .ٚيٝػت َصنط٠

 ) بٹ٦ٵط (; قاٍ اهلل تعاىل: َٚجًٗا ن١ًُ

 ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ چ

    ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 .ص45طاؿر:  چ ۉ ۉ     ۅ ۅ

َ٪ْجا; ز٫ي١  (َٴعٳڀډًځ١ٺ)ؾكس دا٤ ايٛقـ 

 َ٪ْج١، ٚيٝػت َصنط٠; (بٹ٦ٵطڈ)ع٢ً إٔ 

ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: ب٦ط ٚاغع١، ٚيٝؼ: 

 )ٚاغع(  ٚعُٝك١، ٚيٝؼ )عُٝل(.

*** 

       

قٛهلِ: ــ مما ؾاع خڀأڄ بني ايٓاؽ 

اؾرتٜتٴ خٴهٵطٳٚات; ٚايكٛاب: 

طاٚات; ٭ٕ ) خٳهٵطاٚات ( مجع خٳهٵ

ُٵطاٚ)خٳهٵطا٤ ُٵطا٤ ٚسٳ ات، ( َجٌ: سٳ

 ... إخل.ٚسٳػٵٓا٤ ٚسٳػٵٓاٚات

ٖٚٓا اـڀأ َٔ ْاسٝتني: ا٭ٚىل ــ نِ 

اـا٤، ٚايكٛاب ؾتش٘. ايجا١ْٝ سطف 

ايطا٤،  نتابتٗا َٔ زٕٚ أيـ بعس

 .ٚايكٛاب أْٗا بأيـ بعسٖا

*** 

ــ ــ َٔ ا٭خڀا٤ املػتدس١َ بٝٓٓا     

قٛيٓا: قٳعٳس اٱَاّ املٓرب )بؿتض ايعني 

( َٔ ايؿعٌ: قٳعٳس( ٚايكٛاب )قٳعٹسٳ

بهػط ايعني ــ سؿعٓا اهلل ٚإٜانِ 

َٔ شيو، ٚٚقاْا قٗط ايطداٍ ــ 

عٳسٴ ( ٚاملهاضع َٔ ) قٳعٹسٳ ( ٖٛ ) ٜٳكٵ

 .بؿتض ايعني

أؾتام زا٥ُا إىل يكا٥ٞ 

 .َعهِ

* * * 
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 كلمات ومعاٍن

 أميً عيسى                                      

 ايكٹطٵطځاؽ: -1

ــطٳض    ــٛ ايػٳـ ــ٘، ٖٚـ ــب ؾٝـ ــصٟ ٜٴهتـ  ،ايـ

ــاٍ ــاب   :ٜٴكـــ ــٞ إشا أقـــ ــطٵطځؼٳ ايطٻاَـــ قځـــ

ٖٳًځـو.     ايػطض. ٜٚكاٍ تٳكځـطٵطځؼ ايطٻدٴـٌ: 

ٚتًـــــــو املعـــــــاْٞ ٖذطتٗـــــــا عطبٝتٓـــــــا 

ٜٴڀًل عًـ٢  ايكططاؽ ٚقاض املعاقط٠، 

ُٵع يٝٴٛنع ؾٝٗا  ـټ ع٢ً ١٦ٖٝ ايكٹ ٚضق١ تٴً

ــطٵطځؼ     اؿــبټ ٚمــٛٙ. ٚتكــٍٛ ايعاَــ١: قځ

ٌٳ إشا غځؿٻــــ٘ ٚتًعٻــــب بــــ٘   ــ ٌٴ ايطٻدٴــ ــ ايطٻدٴــ

 ٚأٖاْ٘.

***

ٗٳاظ -2  :اؾځ

ــ١  ــٍٛ ايعاَـــ ــطٚؽ   :تكـــ ــاظ ايعـــ -دٹٗـــ

تطٜــس َتاعٗــا ايــصٟ  -بهػــط اؾــِٝ

ٜٴعــسټ يبٝتٗــا َٚــا ؼتــاز إيٝــ٘. ٚايهًُــ١  

ــا  ــٗٛض ؾٝٗـ ــٝش١ املؿـ ــِٝ،   ؾكـ ــتض اؾـ ؾـ

 ِ  :ٚايهػـــــط يػـــــ١ ؾٝٗـــــا. ٚيف املعـــــاد

ــأت    ــعا إشا ٖٝــ ــطٚؽ ػٗٝــ ــعتٴ ايعــ ٗٻــ د

دٗاظ عطغـٗا، ٚدٗـعت ايكـّٛ ػٗٝـعٶا     

ــؿط،    ــاظِٖ يًػــ ٗٳــ ــِ دٳ ــت هلــ إشا تهًډؿــ

 ٚنصيو دٗاظ املٝت، ٚاؾٝـ.

*** 

  ايػٿ١ُٓ: -3

قـــاٍ ا٭غـــتاش عبـــس ايػـــ٬ّ ٖـــاضٕٚ يف 

ــ١ ــط    )نٓاؾـ ــ١ُٓ بهػـ ــٛازض(: ايػٿـ ايٓـ

  ٚ ــ١،  ــا ايًػ ــطف  إايػــني ٫ تعطؾٗ منــا تع

ُٳٔ ٚايػٻــــُا١ْ ٚيف ســــسٜح أبــــٞ     ايػٿــــ

خـــريٴ أَـــيت ايكـــطٕ ايـــصٟ أْـــا $ٖطٜـــط٠: 

ؾـــِٝٗ، ثـــِ ايـــصٜٔ ًٜـــِْٛٗ، ثـــِ ٜعٗـــط   

ؾِٝٗ قّٛ وبٕٛ ايػٻُا١ْ ٜؿٗسٕٚ قبٌ 

ٚتعـــطف ايًػـــ١ ايػټـــ١ُٓ .#ٕ ٜػتؿـــٗسٚاأ

صٟ بهِ ايػني; يهٔ مبعين ايسٚا٤ اي

ُٻٔ بــــ٘ املــــطأ٠ أٚ   ُٳٔ، تٴػٳــــ ٜٴتدــــص يًػٿــــ

 .غريٖا

*   *   *  
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 وتابعات ٔعسٔض

 إصدارات حديثة

 عبد الفتاح مجال                                        

ايؿعط يف ايهٜٛت ز. غًُٝإ ايؿڀٞ 

 اؾع٤ ا٭ٍٚ 

قسض عٔ ف١ً عامل املعطؾ١ ْػد١ 

 ّ 2014ؾرباٜط  409فا١ْٝ َع ايعسز 

ٚايهتاب ٜعس تػڀ١ٝ ؾٛاْب ايٓؿاط 

ايؿعطٟ يف ايهٜٛت َٓص بساٜت٘ 

يٝكسّ تاضىا َتك٬ ؿطن١ تاضٜذ 

امل٪يـ يف ايؿعط يف ايهٜٛت، ٜكٍٛ 

إٕ مث١ ساد١ إىل $َكس١َ نتاب٘: 

نتاب ٜهِ بني زؾتٝ٘ ق٫ٛ َتك٬ 

هًٞ اـڀٛط ا٭غاغ١ٝ يتڀٛض ٖصا 

 .#ؿعط ٚتتابع سًكات٘ ست٢ ظَٓٓا ٖصااي

اؾع٤ ا٭ٍٚ ع٢ً مخػ١ وتٟٛ 

ؾكٍٛ َٔ ؾكٍٛ ايهتاب ا٫ثٓا 

عؿط، ٜبسأ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ 

٭ٚىل يًؿعط ايهؿـ عٔ ايطٚاؾس ا

َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط ؾايتاغع 

عؿط ست٢ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، 

ٚتتابع ايؿكٍٛ يف ٖصا املٓش٢ 

ايتاضىٞ ست٢ ايؿكٌ اـاَؼ ايصٟ 

٘ ٜتشسخ عٔ ؾعطا٤ عكس ايػتٝٓات ٚب

 ٜٓتٗٞ اؾع٤ ا٭ٍٚ.

*** 

َٳط سِ  بآٍ ٚع٬قتُٗا ٚقُس، ايعټ

 قُس. ايبٝإ ز أغطاض يف زضاغ١

 َٛغ٢ أبٛ قُس

بايكاٖط٠  ٖٚب١ َهتب١ عٔ قسض

 .قؿش١ 856 َٔ فًس يف ،2012

 بسأ قس ايؿٝذ نإ َا تت١ُ َٔ ٖٚٛ

 يف ايبٝإ أغطاض زضاغ١ َٔ ْؿطٙ يف

 َٓٗا ْؿط ٚقس ايكطذٕ، غٛض بعض

 غاؾط) :سِ ذٍ يف َتتاي١ٝ نتب ث٬ث١

 ٚايعخطف ايؿٛض٣) ثِ( ٚؾكًت

 .(ٚا٭سكاف اؾاث١ٝ) ثِ( ٚايسخإ

 .ضابعٗا ٖٚصا

 نإ ملا$: ٜكٍٛ يف َكس١َ نتاب٘

 بٝإ ٖٛ سِ ذٍ زضاغ١ َٔ املككٛز

 أضادع إٔ يعّ.. .بٝٓٗا اؾاَع املع٢ٓ

 ذٍ إىل َٓٗا ايه٬ّ اْتكٌ اييت ايعَط

 اييت ٚايبعس ايكطب َػاؾ١ ٭تبني سِ;

 ٚدبت ٚنصيو سِ، ٚذٍ ايعَط بني

 اْتكٌ اييت ٖٞ ٭ْٗا ايكتاٍ َطادع١

 .#سِ ذٍ بعس ايه٬ّ إيٝٗا

*** 
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 وسفأ اإلبداع

 أين األمة ؟

 شعباٌ عيسى أبو العال. .شعر

 

 ٜكٍٛ ايٓاؽ أٚشٹٜٓا

 

 َٚات ايكٛتٴ يف ؾٝٓا 

 
ـٴ ايػايٞ  ٚزٹٜؼٳ املكش

 

 املكڀؿ٢ ؾٝٓا غٴبٻٚ 

 
 ٚأنش٢ فسٴْا ٚضٳقڄا

 

َٹػٵهٝٓا   ٚقاض ايعٹعټ 

 
َٻ١څ ناْتٵ  ٖٚاْت أڂ

 

 ٓاٝٚقاض ايكطضٴ غٹِه 

 
ٛڇٜٓا ًڃ ٜٳ  ٚقاض ايػطبٴ 

 

 ٜسٚؽٴ ايعٴطٵبٳ وٓٝٓا 

 
 إهلٞ، سايٓا ٖصٟ

 

 ؾًٛ تطنٝو تطنٝٓا 

 
 أ٫ ٜا قّٛ َٔ ٜبهٞ

 

 ٓاٝع٢ً عٹٍع ٜٚٴبٵهٹ 

 
ٛٳ٣ؾُا يًٓٻػٵطڇ ٫   ٜٳكڃ

 

 َٚا أخٵعٳ٣ ايؿٻٛاٖٝٓا 

 
َٶا َٻيت ْٛ  نؿاْا أڂ

 

ٛٵىڂ َانٝٓا   نؿاْا يځ

 
 أځؾٹٝكڂٛا إْٻٓا ْٴكٵبٷ

 

َٹٝٓا  ٔٴ اؿٹكڃسٹ تٳطٵ ٝٵ  ٚعٳ

 
ْٶا َٳعٴٛا سٴعٵ  أ٫ ؾًڃتسٵ

 

ّڈ فاْٝٓا  ٛٵ  ع٢ً ق

 
َٳطٵَاٖا ٌٻ  ٍٷ نٳ  عٴكٛ

 

 ؾٝٴهٵشٹٞ زٜٓٴٗا طٹٝٓا 
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ٔٴ اهللٹ ٫ ٜٳهڃؿٹٞ ٜٵ  أځزٹ

 

 ٚطٹنيٴ ايٓٻاؽڇ ٜهڃؿٝٓا؟! 

 
 أ٫ تطدٴٕٛ أڂخطانڂِ؟

 

 تٓكٴطٚا ايسٿٜٓاأ٫ ؾًڃ 

 
 أ٫ ؾًڃرتبٹڀٛا سٳذٳطٶا

 

 ع٢ً أَعا٥هِ سٹٝٓا 

 
 ؾشٳسټ اهللٹ َرتٚىڅ

 

َٵطٴ ٜٴدٵعڇٜٓا   ٖٚصا ا٭

 
ٟٴ املكڀؿ٢ ٜبهٞ ٖٳسٵ ٚ 

 

 أٖصا سٴبټ باضٜٓا؟ 

 *** 
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 جفت الِبخار

 أمساء زيداٌ
َٵ ْكؿٗا،  أثين بٗا، ٚدعًتٴ ٝتٴ، ٚأتٞٚضق١ڄ يف َكاؽ ْكـ شضاع هتٴػٳأ

نٔ أملٵ  ينأْٸ ٔؾأ غري شيو، ؾه٬ عأناْت بٝها٤، ٚمل  .طٟٛ طٝٸاتٗاأٚ

َٹكلٸأشيو املكاؽ. مل يف َتًو غريٖا أ ٔٵ عاد١ٺ إىل  انتؿ٢ بتًو  اؿعٕؾ ;ن

 ملهتبات!ؾا٭مل أدٛز َا ٜٴباع اٯٕ يف ا ;ُؼنٔ عاد١ إىل قٳأامل١ُٗ، ٚمل 

ِٴأ أخصتٴ ا أضنٶ بٗا يف قاع تًو ايٛضق١، ٚاْبڀشتٴ أيكٞٚ ايصنطٜاتأڃؾٵ٤٬  ملً

يف ْبـ بڀْٛٗا،  َا ؼت٘ َٔ قٓازٜل بسأتٴ غتدطز٭ ;َٹ٠٤٬ ايػطٜط ؾطؾعتٴ

، ايكاعت ب٘ يف ٝقتٛاٖا ٚأيك أسؿا٥ٗا، ٚايعبح بتاضىٗا، ثِ أَػهتٴبٚايًعب 

ت ٚضق١ڄ أخط٣، مل تهٔ يف زَا يف ايػطؾ١، أعس ؾًشل بأتباع٘. ٚبعس إٔ أؾطغتٴ

 قبعني!أقبع ٚيف عطض أقٝاؽ ايٛضق١ ا٭ٚىل، ناْت يف طٍٛ 

ت بٗا يف قاع ايٛضق١ ا٭ٚىل ٝٗا ٚأيكٜتمل ؼتٛ إ٫ ع٢ً نًُتني )إْٞ ضاس١ً!(. طٛ

ٕٳ ذخط َا ٜٴًك٢  !يتهٛ

 .ٜٸ١غؿط ٚيف ٜسٟ ا٭خط٣ سكٝب١څ .ؾهاْت غؿ١ٓٝڄ ٚضقٝٸ١ ،َػهتٴ قٓٝع ٜسٟأ

 ،أْا اٯٕ. .ايؿاط٧خڀ٠ٛڄ خڀ٠ٛ، ست٢ ٚقًتٴ إىل خٴڀاٟ غطٵتٴ يف ططٜكٞ أعٴس 

غؿٝٓيت ايٛضق١ٝ ، ٚغأدعٌ ٛدٛزغأقٛ ْؿػٞ َٔ ٖصا اي ،ٚيٝؼ بعس قًٌٝ

طسٌ ب٬ تصٖب ب٬ عٛز٠، تٛب ايٛزٜإ ٚا٭قڀاض، ػڀٛ ايبشاض ٚا٭ْٗاض، ؽ

 (ض!دؿځٸت ايبشا)، ات بإيكا٥ُٗعٓسَا ُٖ ينيهٓٸ.. نٛنا٤

*** 
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 مروج النوضة الراقية...

 أ.مسرية بيطاو

مجٌ يٞ فًػٞ بؿٓٝات ايطاس١ ايؿهط١ٜ سُٝٓا تساعب أْاًَٞ قًُٞ 

عٔ ايٓٗه١، يػت َٔ زعا٠ ايه٬ّ ٭ْٞ يف اؾتٝام ٚ تًٗـ ٭نتب سسٜجا 

إمنا أٌَٝ إىل َا طاب ٚ داز َٔ اؿسٜح املٓعِ، يف بسا١ٜ يٞ بتعطٜـ كتكط ٚ

 يًٓٗه١..

ايسنتٛض قُس ايعبس٠ إٔ دصٚض ايٓٗه١ متتس يف تاضٜذ املػًُني ٜط٣ 

-1703ٖـ/ 1206-1115اؿسٜح إىل زع٠ٛ ايؿٝذ قُس عبس ايٖٛاب )

 ،اٱق٬ح١ٝ يتًيب َڀًب ايتػٝري ّٚ( ع٢ً أْٗا تٓڀًل َٔ قًب اؾعٜط٠ ايعطب1791

ايبسع يبعس عٔ ، ٚ اٖٛ ايطدٛع إىل قؿا٤ اٱغ٬ّ ٚا٭خص ب٘ ع٢ً أٚي٘ ٚأقً٘ٚ

ٌ ب ،اٱْػإ خانعا شي٬ٝ ٱْػإ َجً٘هعٌ ٚايؿطى ايصٟ ٜؿٌ ايتؿهري ٚ

 .(1)خانعا ست٢ يٮؾٝا٤ َجٌ اؿذط ٚايؿذط

مجٌٝ إٔ ٜهٕٛ دصٚض ايؿ٤ٞ ايصٟ غأنتب ؾٝ٘ ميتس يًُػًُني َا 

٫ ميٓع ٖصا إٔ ٚ ٜسؾعين يًؿعٛض بٓؿ٠ٛ ا٫ؾتداض إٔ ا٫ْڀ٬ق١ ناْت َٔ ٖٓاى..

، ؾذُع ايه١ًُ ْٗهات، َٔ قاَٛؽ ايًػ١ ايعطب١ٝ املُتاظ٠أغتكٞ َع٢ٓ ايٓٗه١ 

ح ٚ إٔ ْكٍٛ باع ،ب١ ٭دٌ ايتكسّ ا٫دتُاعٞ ٚ غريٙٚ ايٓٗه١ ٖٞ ايڀاق١ أٚ ايٛث

، ايٓٗه١ مبع٢ٓ أٍٚ ايسعا٠ إيٝٗا، ٚفٌُ ايه١ًُ تعين ا٫ْبعاخ، ايتذسز

 ايتكسّ بعس ايتأخط.

يتأخري أٚ َاٖٛ ايساؾع يًتذسٜس يتهٕٛ ٖٓاى أغباب ايهٔ َا ٖٞ ٚ

 ٚ ٌٖ يػًٛى ايبؿط غبب َباؾط٠ يف ايطنٛز؟.. نطٚض٠ يًٓٗه١؟

ٔ ٫ ٜعزاز اـري ؾٝ٘ إ٫ عٔ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قس أقبشتِ يف ظَ

، ؾٗصا أٚإ إ٫ طُعا ، ٚ ايؿٝڀإ يف ٬ٖى ايٓاؽإزباضا، ٚ ايؿط إ٫ إقبا٫

أنطب بڀطؾو سٝح ،َهٝست٘، ٚ أَهٓت ؾطٜػت٘، ٚ عُت قٜٛت عست٘

                                                            

ايطغاي١ يًسضاغات ،ايكاٖط٠، ايڀبع١ ا٭ٚىل  ز.قُس ايعبس٠: زضٚب ايٓٗه١،َطنع( 1)

 .12ّ،م2012
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، أٚ غٓٝا بسٍ ْع١ُ اهلل نؿطا، أٚ ؾٌٗ تٓعط إ٫ ؾكريا ٜهابس ؾكطا ؾ٦ت،

مسع ايٛاععني غ٬ٝ اؽص ايبدٌ عل اهلل ٚؾطا، أٚ َتُطزا نإٔ بػُع٘ عٔ 

أٜٔ ٚؾطا، أٜٔ خٝاضنِ ٚقًشا٩نِ، ٚأٜٔ أسطاضنِ ٚمسشا٩نِ، ٚ

مجٝعا   (1)عٖٕٛ يف َصاٖبِٗ ؟ أيٝؼ قس ظعٓٛااملتٓهاغبِٗ، ٚاملتٛضعٕٛ يف َ

٫ تًتكٞ  (2) سجاي١ٌٖ خًؿتِ إ٫ يفا ايس١ْٝ، ٚايعاد١ً املٓػك١، ٚعٔ ٖصٙ ايسْٝ

إْا إيٝ٘ ِٖ، ؾإْا هلل ٚ، ٚ شٖابا عٔ شنط، اغتكػاضا يكسضِٖبصَِٗ ايؿؿتإ

سٕٚ إٔ ، أؾبٗصا تطٜؾ٬ َٓهط َػري، ٚ ٫ ظادط َعزدط ، ظٗط ايؿػازضادعٕٛ

ٓسٙ، ٖٝٗات ٫ ىسع اهلل ، ٚ تهْٛٛا أعع أٚيٝا٥٘ عػاٚضٚا اهلل يف زاض قسغ٘

 . (3)، ٚ ٫ تٓاٍ َطنات٘ إ٫  بڀاعت٘عٔ دٓت٘

اؾٛاب ايؿايف عٔ أغ٦ًيت ٜبسٚ َٔ قٍٛ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ بعض 

ٚ ايعٛز٠  ،  يف إٔ  ايؿػاز ٖٛ اعِ ايعٛاٌَ ايساؾع١ با٭َِ إىل ايطنٛزايػابك١

 جئ       ی ی چ :ٱْػإ ٖٛ املػ٪ٍٚ عٔ ايؿػاز َكساقا يكٛي٘ تعاىلايًٛضا٤، ٚ

ايطّٚ: ط چ  خت حت جت يب  ىب مب      خب  حب جب              يئ ىئ مئ   حئ

 .ص٤١

ؾشتُا غت٪ٍٚ ا٭َٛض  ،إٔ ايؿػاز ٖٛ َسعا٠ يػدط اهلل ٚغهب٘ مباٚ

اض غٝ٪ٍٚ ا٭َط ستُا إىل تسٖٛض ؾإ نإ ؾٝ٘ تكسّ ٚ اظزٖ ،إىل ْٛاقهٗا

امڀاط ٚ إٕ غاز ا٭َٔ ٚ ايػًِ ب٬زا َا ثِ تػًػٌ ؾٝٗا ايؿػاز ستُا غتػٛز ٚ

كٍٛ، يف َطاز َهُٔ اـ٬م ايؿٛن٢ ٚ اؿطٚب ٚ ؾتات ايهُا٥ط ٚ تٝ٘ ايع

ٖصٙ ايعٛز٠ ٬م ٚ لا٠ إ٫ بايعٛز٠ إىل اهلل،  ٚ، ٚ ئ ٜهٕٛ ؾٝ٘ خأٜٔ ٖٛ

ٍ إتباع أٚاَط اهلل اغس َٔ خ٬تتڀًب تػٝريا ْابعا َٔ شات نٌ ؾطز بسض٤ يًُؿ

، ٚ ٜهتٌُ ْكاب ايتؿك٘ يف إضغاي١ٝ ايطغب١ يف ايتشهط َٔ ٚا٫بتعاز عٔ ْٛاٖٝ٘

دسٜس إىل نطٚض٠ إسساخ ْٗه١ ٚانش١ ا٭بعاز ٚ َسضٚغ١ املٓٗر، ٚ ٫ ٜتأت٢ 

                                                            

 .ظعٓٛا:اضؼًٛا (١)

 سجاي١ ايٓاؽ ِٖ ا٭ْصاٍ ايً٪َا٤.سجاي١ ايؿ٤ٞ: بكٝت٘ ايطز١٦ٜ، ٚ (٢)

ا٭ع٢ً  أبٞ ايكاغِ قُٛز بٔ عُط ايعكؿطٟ، ضبٝع ا٭بطاض ٚ ْكٛم ا٭خباض،َ٪غػ١ (٣)

 .466،  465ّ ، م 1992يًُڀبٛعات ، بريٚت، ايڀبع١ ا٭ٚىل ، 
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شيو إ٫ بايطغب١ ا٭نٝس٠ ٚ ايكاطع١ يف تٛسس ايه١ًُ ٚ متاظز ايٓٛاٜا يف ايٓٗٛض 

ؿاعا أنٝسا بٓا٤ قٛاعس َت١ٓٝ ٚ دسٜس٠ تهؿٌ يًبٓا٤ اضت َٔ دسٜس بكطح ايب٬ز ٚ

ٝس يف ؾ٬ ْٗه١ ْادش١ إٕ مل ٜتٛؾط عٓكط ايتػٝري ا٭ن يف ايجٛابت ٚ ايسٚاؾع،

ايتؿٝٝس يًكطح املتني عهاض٠ بٛاطٔ ايؿػاز يٝعِ اـري ٚايطظم ٚايٓذاح ٚ

 قطب ٱسساخَ٪١َٓ إٔ َا نإ َٓڀًك٘ ايٛنٛح ٚاملباؾط٠ أتهؿًٗا غٛاعس 

٭ٕ َتا١ْ ايطأٟ  سكٝك١ٝ ٫ ٜؿٛبٗا ٫ ؽبط ؾهطٟ ٫ٚ تصبصب سهاضٟ;ْٗه١ 

يف ف٤ٞ اٱغ٬ّ ٖٛ ايكٛض٠ ايطغاي١ٝ املج٢ً  َٚٔ داز٠ ايكٛاب يف ايكطاض، 

ػط متاثٌٝ ايتعبس اييت ٫ تػُع ٫ٚ تتهًِ مبشت٣ٛ إسساخ ْٗه١ قطو١ يه

ؿهط َتٛاظٕ ٚ أغًٛب ٫ تػين َٔ دٛع يسع٠ٛ ايٓاؽ إىل اهلل ايٛاسس ا٭سس بٚ

اييت َٗصب ٚ مساس١ غًػ١ يف ايعكٌ ٚايطٚح، ٖٚٞ َكَٛات ايؿدك١ٝ ايٓادش١ ٚ

 .ملسو هيلع هللا ىلصتٛؾطت يف ؾدل ايطغٍٛ ايهطِٜ 

، ٜبك٢ إٔ ايطغٛر يف َعطؾ١ إٔ ايتٛؾٝل بٝس اهلل أَط ستُٞ ٫ غباض عًٝ٘

١ ٛاضز ايبؿطٜامليٓؿِٗ دٝسا عٛاٌَ لاح ايٓٗه١، ؾا٫غرتاتٝذ١ املسضٚغ١ دٝسا ٚ

 اٯيٝات ايؿاع١ً ٫ تهؿٞ بٌ يٝػت ٖٞ ٚسسٖا َٔاملؿع١ُ بايڀاق١ ٚاؿ١ٜٛٝ  ٚ

، ؾٗٞ أغباب  هطٟ تعڀًٝٗا أسٝاْا وكل ايٓٗه١ مبؿَٗٛٗا اؿكٝكٞ ٚاؾصضٟ

 چ چ  چ ڃ ڃ چاٱْػإ إٔ لاح أَٛضٙ بٝس اهلل،  بإضاز٠ َٔ اهلل يٝعطف

ا٭غباب يف أْٗا غت٪زٟ يًٓذاح إشا عٍٛ اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ، ٚص30: اٱْػإط چ ڇچ

ؽاش ا٭غباب ا٭قٌ يف شيو ٖٛ اؿ١٦ٝ اهلل، ؾٗٓا ْٛع َٔ ايؿطى، ٚبعٝسا عٔ َ

 ائ ائ چ، ٚ ٖصا أَط داَع َتهطض عرب قطٕٚ خًت َع ايتٛنٌ ع٢ً اهلل

 .ص43طؾاطط:  چ ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ  ەئ    ەئ

َٔ قؿا٤ ٚ  نٛسا عرب َطٚزٜبسٚ إٔ َعامل ايٓٗه١ أقبشت أنجط ٚ

ٖٞ اييت ايػ١ٓ كا٤، ؾايتؿهري ايػًِٝ ٚاملطدع١ٝ ايكشٝش١ َٔ ايهتاب ْٚطٗط ٚ

بكسض تٛؾط اٱضاز٠ ٚ ،تأتٞ بايٓتا٥ر ايػ١ًُٝ ٚاملطد٠ٛ ٚؾل بطْاَر ٚكڀط ايٓٗه١

قس ٚضز شنط ن١ًُ ايتػٝري ٜتشكل املطاز ٚاهلسف املڀًٛب، ٚ ايؿ٫ٛش١ٜ يف إسساخ

َٛنع َرتمج١ يف ؾهٌ ايؿعٌ  ٢140 مٛ اٱضاز٠ يف ايكطذٕ ايهطِٜ عً
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ايٓٗه١ َطٖٕٛ مبجابط٠ يف ايعٌُ ٖصا َا ٜعٜسْا ٜكٝٓا إٔ لاح ع١ًُٝ ٚ ٚايعٌُ،

ايهس يف ؼكٌٝ املطغٛب ؾٝ٘ بكٝػ١ اؿ٬ٍ مبا تهبڀ٘ ايهٛابط ٚاؾس ٚ

ذ١ ٚقكك١ يَٰاٍ ايؿطع١ٝ اييت ت٪طط فاٍ ايٓٗه١ يتكٓع َٓٗا ذي١ٝ َٓت

 :قٍٛ سػإ بٔ ثابت ٚايڀُٛسات، ٚاغتشهط

 ٖهابَا ايسٜٔ إ٫ إٔ تكاّ ؾطا٥ع   ٚت٪َٔ غبٌ بٝٓٓا ٚ ٚ

َٔ غري ٖصٙ ايًب١ٓ ٫ تكًض سٜٔ ٖٛ ايًب١ٓ ا٭غاغ١ٝ يًٓٗه١ ٚؾأغاؽ ا٫يتعاّ باي

 ، ٭ٕ قٛا١َ ايسٜٔ ٖٞ َا هُعًبٓات يف إٔ ترتام بعهٗا ؾٛم بعضباقٞ اي

ع٢ً َطادع١ ْكاط اـًٌ بني ايًبٓات ا٭خط٣ نا٫دتٗاز ٚايعٌُ  ٜ٪يـٚ

ايهعـ إٔ َا ططأ إؾهاٍ يف َٓٗذ١ٝ ايٓٗه١ أٚ يف غًٛى َٔ غًٛى أؾطازٖا ٚ

قس ٫ وكل املڀًب ايؿطعٞ َٓٗا ٖٚٛ إسساخ تػٝري دصضٟ يف ا٭غاؽ 

ع٢ً ٚتري٠ ْٚػل  إعاز٠ ايتؿٝٝسٝانٌ اجملتُع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاهلٚ

ػتًعَات ايتشهط زٕٚ اٱخ٬ٍ مبباز٨ اؿساث١ ملٛانب١ َدسٜس ؾٝ٘ ايتذسٜس ٚ

 ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬..

ٚ ٜا سبصا يٛ تتشكل  ..ناْت تٛنٝشات ٚ ؾطٚسات عرب َطٚز ايٓٗه١

هصب اٱعذاب ٚ وكل  ايطن٢ يف عصاؾريٖا يتكبض ضاق١ٝ ع٢ً ايؿهٌ ايصٟ 

محًٛا ع٢ً أنتاؾِٗ ذؾام ايٓٗه١ ٚسككٖٛا بس٤ا بأْؿػِٗ ٚاْتٗا٤ يف ْؿٛؽ َٔ 

ٚ ٖٛ ٢َٓ  عاف يف نٓؿٗا..ِ، بٌ يف نٌ َٔ  ْاؾس ايٓٗه١ ٚسككٗا ٚفتُعٗ

رتتكٞ ٚ تػُٛ ؾٛم َٓػكات ايعٝـ ٚأغباب ايتدًـ نٌ ؾعٛب ايعامل ي

 مبا ٜهؿٌ ْعُٝا يف ايعٝـ ٚ طُأ١ْٓٝ يف اؿٝا٠.   ...اؾٌٗٚ
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