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أُ تكُٕ أعازٖب صدٖقا ألبٍاٞ العسبٗٛ ٔدازضّٗا ٖأخر بأٖدّٖي  زؤٖتٍا

بّا تعمىا  إىل حبّا، ٔاحلسص عمّٗا، ٔالٕع٘ بقٗىتّا ٔبقطاٖاِا، ٔالعٍاٖٛ

 ٔأداٞ.

احلفاظ عمٜ المػٛ العسبٗٛ مبا متجمْ وَ قٗىٛ حطازٖٛ  ٔزضالتٍا

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

 العمىٗٛ ٔالجقافٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ، مبا ميكَ لرتضٗذ اهلٕٖٛ العسبٗٛ اإلضالوٗٛ.

 أبٕاب اجملمٛ:

ٍُ عسب٘ وبني  دمًٕ يف مساٞ العسبٗٛ )زجاه ٔكتب( - ملسو هيلع هللا ىلص صح العسبأف-بمطا

-قطاٖا لػٕٖٛ ٔذمٕٖٛ -العسبٗٛ يف حٗاتٍا )تعمٗي / إعالً /جمتىع( -

لقاٞات ٔحٕازات -قساٞات ٌقدٖٛ -قطاٖا أدبٗٛ -وفاِٗي بالغٗٛ ٌٔقدٖٛ 

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

 وسفأ اإلبداع.-العسبٗٛ  أخباز المػٛ-ٔاحٛ أعازٖب 

 ضٕابط الٍػس:

تقبن اجملمٛ املقاالت اليت تتعمق بالمػٛ العسبٗٛ ٔاألعىاه اإلبداعٗٛ املكتٕبٛ -1

 بالفصحٜ.

 كمىٛ. 1500ٖفطن أال ٖصٖد املقاه عَ -2

لٗطت وٍقٕلٛ كمّا أٔ  ؛أُ تكُٕ أصٗمٛ لكاتبّاٖػرتط يف املادٚ املقدوٛ -3

ٌُ وععىّا عَ غريٓ، وع تٕثٗق وا أال تكُٕ وٍػٕزٚ وَ قبن ٕه، ُٔقٖسد فّٗا وَ 

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

 .خيالف ذلك

ٖسجٜ ممَ ٖػازك لمىسٚ األٔىل إزضاه وادتْ وصحٕبٛ بالتعسٖف بْ تعسٖفا -4

 خمتصًسا.

 أٙ اجملمٛ.املٕاد املٍػٕزٚ تعرب عَ آزاٞ كتابّا، ٔال تعرب عَ ز-5

  عمٜ بسٖد اجملمٛ اإللكرتٌٔ٘: word تسضن مجٗع املػازكات يف ومف-6
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 ثقافٗٛ تعٍٜ بالمػٛ العسبٗٛغّسٖٛ جممٛ          

 ً.2014  وازع-ِـ 1435 مجادٝ األٔىل – لحالعدد الجا

 لتحسٖسزٟٗظ ا

 أٌٗظعبد احلىٗد د/ تاوس 

  كتاب العدد

 الطٗد د/ إبساِٗي ضعٗد

 د/ أمحد ضعد اهلل

 د/ أمحد صالح البٍا

 د/ أمحد كسٖي باله

 أبٕ العال أ/ عبد اهلل كىاه

 د/ عم٘ دماز

 أ/ عالٞ التّاو٘

 د/ حمىد مجاه صقس.أ

 أ/ ٌسوني زأفت شاٖد

     عىس ٔلٗد ممدٔحأ/ 
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 يف ِرا العدد:

 زٟٗظ التحسٖس.... .............................................................افتتاحٗٛ ....

 ملسو هيلع هللا ىلصأفصح العسب 

 الطٗد إبساِٗي ضعٗدد/ ......................................تأوالت يف حدٖح الفنت..

 .. زجاه ٔكتب دمًٕ يف مساٞ العسبٗٛ

 د/ أمحد ضعد اهلل................ٚايٓشٛ ايهػا٥ٞ عًٞ بٔ لتع٠ ; عامل ايكطا٤ات

 يف حٗاتٍا .. تعمٗي ، إعالً ، جمتىعالعسبٗٛ 

 ٔلٗد ممدٔح عىس ........... أ/........العسبٗٛ لمٍاطقني بػريِا..طساٟق تعمٗي يف 

 قطاٖا لػٕٖٛ ٔذمٕٖٛ

 ه صقس......................................... أد/ حمىد مجا بني الفٍاٌني ٔالعمىاٞ

 طبقات املعٍٜ يف المػٛ العسبٗٛ .......................... أ/ عبد اهلل كىاه أبٕ العال

 قساٞات ٌقدٖٛ

 ............... د/ أمحد كسٖي بالهقصٗدٚ القٍاع.......................................

 د صالح البٍا.............. د/ أمح..زقٛ يف وسثٗٛ صدس الػ٘ .........ٔاملفا الدزاوا

 تصٕٖبات لػٕٖٛ

 ................................ د/عم٘ الٍجاز........ٖسصدِا لكي .......................

 وسفأ اإلبداع

 عالٞ التّاو٘....... .............................أبّيَن حًقا لَ أزاك بصحبيت )غعس(..

 ٌسوني شاٖد....... .............................................................. آالً الػعس

*** 
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 افتتاحٗٛ

اذتؿاًت ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ تٌتٌ ضغاي١ أعاضٜب اييت حتاٍٚ تبًٝػٗا ٖٞ 

 ؿتا ـتجً٘ َٔ ق١ُٝ سهاض١ٜ ٚإْػا١ْٝ، ْٚؿط ايٛعٞ بٗا ع٢ً ناؾ١ انتػتٜٛات،

١ٜٛ تكّٛ ٖٚٞ وت غبٌٝ شيو ع٢ً اغتعساز يًتعإٚ َع أٟ َ٪غػ١ أٚ سطن١ يػ

 ع٢ً خس١َ ايعطب١ٝ بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ.

ٚضتٔ ْسعٛ ايباسجؽت انتدًكؽت وت ناؾ١ ايبًسإ ايعطب١ٝ ايصٜٔ ٜتابعٕٛ 

انت٪ـتطات اييت تعكس يًػ١ ايعطب١ٝ إؾت ضقس تٛقٝات ٖصٙ انت٪ـتطات، ٚتٓكٝشٗا 

عصف انتهطض َٓٗا، ثِ حتًٜٛٗا َٔ أٖساف َطد٠ٛ إؾت آيٝات عٌُ ٚٚغا٥ٌ 

 هٔ بعس شيو تٛبٝكٗا بايؿعٌ وت ايٛاقع.تٓؿٝص١ٜ، قت

ٖٚصا ايعٌُ عتتاز إؾت تهاؾط ادتٗٛز، ست٢ تتِ تػ١ٝٛ َعٌتِ انت٪ـتطات 

ايسٚي١ٝ، ٚاغذلداع تٛقٝات َ٪ـتطات ايػٓٛات ارتُؼ انتان١ٝ، ٚيهٔ 

ايتشسٟ أندل َٔ ٚد١ٗ ٌْتطْا ٜهُٔ وت حتسٜس آيٝات ايتشكٝل ٚإقٓاع 

 إٔ حتٍٛ تًو ايتٛقٝات إؾت ٚاقع ًَُٛؽ.انت٪غػات ايتٓؿٝص١ٜ اييت َٔ ؾأْٗا 

ٚأعاضٜب ع٢ً اغتعساز ٭ٕ تهٕٛ بٛتك١ يًذُع ٚايتشًٌٝ ٚايكٝاغ١ اييت 

ٜكّٛ بٗا ايعإًَٛ وت سكٌ ايعطب١ٝ َٔ أقشاب ايطغاي١، ٖٚصٙ زع٠ٛ َؿتٛس١ شلِ 

 كتٝعا، ْٚٓتٌتط َؿاضناتهِ ٚاقذلاساتهِ.

 

 

  ض٥ٝؼ ايتشطٜط
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 ملسو هيلع هللا ىلصأفصح العسب 

 الفنت تأمالت يف حديث

 د.إبراهيه سعيد السيد                               

ٖٖأب،  َٛ ٢ِ اي ُُِس هلٔل ايعًٝ اذٜت

 ُِ ُ٘ اذٝتٞه َٛ،  ٜي ُٖ َ٘ إ٫٢  ٢ٍ ٫ إ٢ٜي ِٛ ٤ٛ شٟ اي

ُّ َع٢ًٜ  ٘ٔ انٜتآُب، ٚايك٠ٝ٬ ٚايٖػ٬ ِٝ ٚإ٢ٜي

 ،ٔ٘ ٘ٔ ٚٔعِتَطٔت ِٝٔت ٢ٍ َب ِِ، َٚع٢ًٜ آ ٞٚ اٜ٭ِعٌٜت ايٖٓٔب

ِِ َتِػًٔ ُّا ٜنٔجٚغًِ   رّلا.ٝ

َٖا َبِعُس، ؾٗصا سسٜح ضٚاٙ  ٜأ

٢ٔ َػًِ وت قشٝش٘  َُ ِٔ َعِبٔس ايٖطِس َع

ٍَ: َزَخًُٞت ا ٢ٔ َعِبٔس َضٚب اٞيٜهِعَب١ٔ، ٜقا ِب

 ٢ٔ ُِط٢ٚ ِب ُٔ َع َُِػٔذَس ٜؾإ٢َشا َعِبُس اهلٔل ِب اٞي

ٌٚ اٞيٜهِعَب١ٔ،  اٞيَعام٢ َدأيْؼ ٔؾٞ ًٔت

ٔ٘ ِٝ َٕ َعًٜ ُُٔعٛ َُِذَت ِِ َٚايٖٓاُؽ  ُٗ ُِٝت ، ٜؾٜأَت

 ٢ٍ َََع َضُغٛ ٍَ: ٝنٖٓا  ٘ٔ، ٜؾٜكا ِٝ ٜؾَذًِٜػُت إ٢ٜي

ِٓع٫٢ ملسو هيلع هللا ىلص ََ َٓا  ََٓعٞي ِٔ ٔؾٞ َغٜؿط٣، ٜؾ ََ ٖٓا  ُٔ  ٜؾ

ٖٓا  َٔ َٚ  ،ٌُ َِٓتٔه َٜ  ِٔ ََ ٖٓا  َٔ َٚ  ،ُٙ ُِٜكًُٔض ٔخَبا٤َ

َٓأزٟ  َُ َٛ ٔؾٞ َدَؿط٢ٙٔ، إ٢ِش َْاَز٣  ُٖ  ِٔ ََ

٢ٍ اهلٔل  ََٔع١ٟ، : ايٖك٬ملسو هيلع هللا ىلصَضُغٛ ٠ٜ َدا

٢ٍ اهلٔل ٜؾ َٓا إ٢ٜي٢ َضُغٛ َُِع ، ملسو هيلع هللا ىلصاِدَت

:ٍَ ُ٘ ٜي$ٜؾٜكا ْٖ ٞٙ ٜقِبًٔٞ إ٫٢إ٢ َْٔب  ِٔ َٕ ِِ َٜٝه  ٜنا

ََا  ِٝط٢  ُ٘ َع٢ًٜ َخ ََٖت ٍٖ ٝأ َُٜس  ِٕ ٘ٔ ٜأ ِٝ َسك٦ا َعًٜ

 ُ٘ ُُ َِٜعًٜ ََا  ِِ َؾٖط  ُٖ ِٓٔصَض ُٜ َٚ  ،ِِ ُٗ ُ٘ ٜي ُُ َِٜعًٜ

َٗ َُٝت ٌَ َعأؾ ٙٔ ُدٔع َٖٔص  ِِ ََٖتٝه ٕٖ ٝأ َٚإ٢  ،ِِ ُٗ ا ٜي

ٖٚ َٖا َب٬ٔؾٞ ٜأ ََٚغُٝٔكُٝب آٔخَط َٗا،  ٤ْ، ٔي

َُٝطِقُل  ٠١َٓ ٜؾ ََٚتٔذ٤ُٞ ٔؾِت َٗا،  ِٓٔهُطَْٚ َُْٛض ُت َٚٝأ

 ٍُ َٝٝكٛ ١َٝٓ ٜؾ ََٚتٔذ٤ُٞ اٞئؿِت َٗا َبِعّها،  َبِعُه

ـُ  ِٜٓهٔؿ ِٖ َت ًِٜٗٔهٔتٞ، ُث َُ  ٔٙ َٖٔص  :ُٔ َٔ ٪ُُِ اٞي

َٖٔص  :ُٔ َٔ ٪ُُِ ٍُ اٞي َٝٝكٛ ١َٝٓ، ٜؾ ٙٔ ََٚتٔذ٤ُٞ اٞئؿِت

٢ٔ ايٖٓاض٢،  َُٜعِسَعَح َع  ِٕ ِٔ ٜأَسٖب ٜأ َُ َٖٔصٙٔ، ٜؾ

 ُٔ َٔ ٪ُِٜ  َٛ ُٖ َٚ  ُ٘ ُٖٝت ٔٓ ََ  ٔ٘ ًَٞتٞأٔت ٌَ اٞيَذ١ٜٖٓ، ٜؾ ُِٜسَخ َٚ

َٝٞأٔت إ٢ٜي٢ ايٖٓاؽ٢  َٚٞي ٢ّ اٞيآٔخط٢،  ِٛ َٝ َٚاٞي ٔباهلٔل 

ََٜع  ِٔ َبا ََ َٚ  ،ٔ٘ ِٝ ِٕ ُِٜ٪َت٢ إ٢ٜي اي٤ٔصٟ ُٜٔشٗب ٜأ

ٜٛاُٙ َقٞؿ َّا ٜؾٜأِع ََا ََُط٠ٜ إ٢ ََٚث َٜٔسٙٔ،  ٜك١ٜ 

ِٕ َدا٤َ  ٜٛاَع، ٜؾإ٢ ٢ٕ اِغَت ُ٘ إ٢ ِٛٔع ُٝ ًٞ ٘ٔ، ٜؾ ًٞٔب ٜق

ُ٘ ٜؾاِنط٢ُبٛا ُعَُٓل اٞيآَخط٢ َٓاظ٢ُع ُٜ ، #آَخُط 

ُِْؿُسٜى اهلٜل  ُ٘: ٜأ ُ٘، ٜؾٝكًُٞت ٜي ِٓ َٔ ُِٛت  َْ ٜؾَس

٢ٍ اهلٔل  ِٔ َضُغٛ َٔ ََٖصا  ُِٔعَت  َِْت َغ ؟  ملسو هيلع هللا ىلصآ

ًٞٔب َٜٚق  ،ٔ٘ ِٝ َْ ٣َٛ إ٢ٜي٢ ٝأُش ِٖ ٍَ:ٜؾٜأ َٜٚقا  ،ٔ٘ ِٜ ََٝس  ٘ٔ ٔب

ََٚعاُٙ ٜقًٞٔبٞ$ َٚ  ،َٟ َْا ُ٘ ٝأُش َُٔعِت ، ٜؾٝكًُٞت #َغ

 ِٕ َْا ٜأ َُُط َٜٞأ  ،١َٜٝ ٢ٚ ََُعا ُٜٚو  ُٔ َع ََٖصا اِب  :ُ٘ ٜي

 ٌَ َْٞكُت َٚ  ،٢ٌ َٓا ٔباٞيَبأط َٓ ِٝ َٓا َب َٛاٜي َِ ٌَ ٜأ َْٞأٝن

:ٍُ َٜٝكٛ َٚاهلٝل  ِْٝؿَػَٓا،      ڤ ٹ چ ٜأ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ

 ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ

ٍَ: 29طايٓػا٤:  چ ڍ ڇ ص ٜقا

:ٍَ ِٖ ٜقا ُ٘ ٔؾٞ $ ٜؾَػٜهَت َغاَع١ٟ، ُث ٜأٔطِع
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 ١َٔٝ ََِعٔك ٘ٔ ٔؾٞ  َٚاِعٔك ٜطاَع١ٔ اهلٔل، 

  .(1)#اهلٔل

َع سػٔ -ٖصا اذتسٜح 

قس  -ٌْتُ٘ ٚدعاي١ أيؿاًت٘ ٚقًتٗا

نجطت ؾٛا٥سٙ، ْٚػتٛٝع إٔ ْتصٚم 

 بعض كتاٍ ٖصا ايٓل هتا ٜأتٞ: 

: إشا تأًَٓا ٬َبػأت ٫ٟأٚ

َٓا غًُُٓض إؾاض٠ٟ  ْٖ ايٓسا٤ٔ ي٬دتُاع٢ ٜؾإ٢

ٟٚ، ؾكس دا٤  ٢ٕ ارتدل إؾت أ١ُٖٔٝ انتهُٛ

ِِ، نُا قاٍ  ٢ٗ ِِ وت أعُأي ُٖ ايٓسا٤ُ ٚ

: عبس اهلل بٔ عُطٚ ضنٞ اهلل عُٓٗا

$ ِٔ ََ ٖٓا  َٔ َٚ  ،ُٙ ِٔ ُِٜكًُٔض ٔخَبا٤َ ََ ٖٓا  ُٔ ٜؾ

 َٛ ُٖ  ِٔ ََ ٖٓا  َٔ َٚ  ،ٌُ َِٓتٔه ٔؾٞ َدَؿط٢ٙٔ، إ٢ِش َٜ

٢ٍ اهلٔل  َٓأزٟ َضُغٛ َُ ٠ٜ : ايٖك٬ملسو هيلع هللا ىلصَْاَز٣ 

ََٔع١ٟ  ٜطٜس (ٜٓتهٌ َٔ َٚٓا) :قٛي٘، #َدا

 َٔ َٚٓا) :ٚقٛي٘ ،ا٭غطاض إؾت ايطَٞ

 إبً٘ وت خطز أْ٘$ ٜطٜس (دؿطٙ وت ٖٛ

إخطاز ايسٚاب $ ، ؾادتؿط :(2)#ٜطعاٖا

، ٚإشا تأًَٓا نصيو ايع١َ٬ (3)#يًطعٞ

                                                            
، نتاب  قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ(1)

 ارتًٝؿ١ ببٝع١ ايٛؾا٤ َاض٠ ، باب / ٚدٛباإل

٢ٍ ٖٚ ٢ٍ، سسٜح ضقِ  اٞيٜأ ٖٚ  .1844ٜؾاٞيٜأ
 انتعاْٞ َٔ انتٛطأ وت نتا ايتُٗٝس (2)

 ٖـ،463،أبٛ عُط ايكططيب انتتٛؾ٢ٚا٭غاْٝس

23  /281. 
كاَٛؽ احملٝىت يًؿرلٚظابازٟ، َاز٠ اي (3)

 دؿط..

٠ٜ )ايٖك٬ ايٓسا٤: اإلعطاب١ٝ يكٝػ١

ََٔع١ٟ( َِٓكٔب $ ، سٝح دا٤ ايٓسا٤َدا ٔب

ََٔع١ٟ َع٢ًٜ ، ٞغَطا٤ٔ ايٖك٠ٔ٬ َع٢ًٜ اإل٢ ََٚدا

٢ٍ ; ؾإْٓا غٓكطض تًو اإلؾاض٠ (4)#اٞيَشا

إؾت أ١ُٖٝ انتهُٕٛ ايصٟ أضاز ايٓيب 

 إٔ ٜبًػ٘ .  ملسو هيلع هللا ىلص

ّٝا : ايتأنٝس ع٢ً ايسٚض  ثاْ

، إضغاٍ ايطغٌ إؾت ايٓاؽايعٌتِٝ َٔ 

عٔ ططٜل أغًٛب ايككط بايٓؿٞ ٚشيو 

ُ٘ ٜي$ :ملسو هيلع هللا ىلصٚا٫غتجٓا٤ وت قٛي٘  ْٖ ِٔ إ٢ ِِ َٜٝه

ٞٙ ٜقِبًٔٞ إ٫٢ ٍٖ َْٔب َُٜس  ِٕ ٘ٔ ٜأ ِٝ َٕ َسك٦ا َعًٜ  ٜنا

ُ٘ ََٖت ، ٚإشا ضبٛٓا ٖصا ايٓل ؿتا #ٝأ

أْٝىت ب٘ ايطغٌ وت ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ 

 ٻ ٱ چ :ًٚتا٥ـ، نكٛي٘ تعاؾت

       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

، ص٥٢ا٭ْبٝا٤: ط چ ٺ ٺ  ٺ ڀ

َٓا َا١ٖٝ ارترل ٚايؿط. ٖٚصٙ  ُِ َعًٔ

س ١ُ وت اذتسٜح ـتٗٝايبسا١ٜ انتٗ

ٟٙ نتا ٜأتٞ بعسٙ َٔ ن٬ّ ، عبكط

يسخٍٛ اٯتٞ حتت دٓؼ َا ٜٓبػٞ إٔ 

                                                            
ٚضز وت بعض ايٛطم ضؾعُٗا ع٢ً انتبتسأ  (4)

رتدل، ٚأؾرل إؾت ايٛد٘ انتصنٛض َٔ ٚا

ايٓكب ، اٌْتط: زيٌٝ ايؿاذتؽت إؾت ططٜل 

ضٜاض ايكاذتؽت، ستُس ايكسٜكٞ 

ٖـ(، َٚا بؽت أٜسٜٓا ضٚا١ٜ 1057ايؿاؾعٞ)ت

 َػًِ ،ٚانتعتُس عًٝٗا وت ايؿطح  .
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عتصضٙ ايٓاؽ، ؾٗٛ َٔ ايؿط ايصٟ 

 أَت٘. ملسو هيلع هللا ىلصعتصض َٓ٘ ايٓيب 

: ٖصٙ ايجٓا٥ٝات ايتكاب١ًٝ ثايّجا

٘ ع٢ً خرل َا إٔ ٜسٍ أَت$ :بؽت قٛي٘

ٜٚٓصضِٖ ؾط $ ، َع قٛي٘:#ٜعًُ٘ شلِ

 ، ٚنصيو بؽت قٛي٘:#َا ٜعًُ٘ شلِ

$ٖٕ َٖ ٚإ هِ ٖصٙ دعٌ عاؾٝتٗا وت َتأ

ٚغٝكٝب آخطٖا $ َع قٛي٘: ،#أٚشلا

 .#ب٤٬ ٚأَٛض تٓهطْٚٗا

 ؾأٚؾت ايجٓا٥ٝات بؽت )أٍٚ ا٭١َ

ٚآخطٖا( َٚٛقعُٗا َٔ ًتٗٛض ايؿؼت، 

تكسّ ، ٚقس سٝح ايعاؾ١ٝ يكسض ا٭١َ

 انتؿعٍٛ ع٢ً ايؿاعٌ وت قٛي٘:

َٖا َب٬$ َُْٛضََٚغُٝٔكُٝب آٔخَط َٚٝأ ؿتا  #٤ْ 

ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ انتكٖسّ َٔ دٗتؽت، 

ا٭ٚؾت: إنُاٍ ضغِ ثٓا١ٝ٥ ا٭ٍٚ 

إٔ ايؿؼت ٚاقع١ ع٢ً  ٚاٯخط، ٚايجا١ْٝ:

ا٭ٚاخط زٕٚ ا٭ٚا٥ٌ بس٫ي١ ايتدكٝل 

اذتاقٌ َٔ تكسِٜ َا سك٘ ايتأخرل. 

 ايساي١ ع٢ً ا٫غتكباٍ نُا إٔ ايػؽت

)ٚغٝكٝب( َ٪نس٠٠ نتهُٕٛ  وت قٛي٘:

 ارتدل ٚست١ُٝ ٚقٛع٘.

: بٝإ أسٛاٍ زت٤ٞ ايؿؼت ضابّعا

٠١َٓ $ :ا٭ٚؾت كتٌ: خوت ث٬ ََٚتٔذ٤ُٞ ٔؾِت

َٗا َبِعّها َُٝطِقُل َبِعُه ََٚتٔذ٤ُٞ $: ٚايجا١ْٝ #ٜؾ

ًِٜٗٔهٔتٞ،  َُ  ٔٙ َٖٔص  :ُٔ َٔ ٪ُُِ ٍُ اٞي َٝٝكٛ ١َٝٓ ٜؾ اٞئؿِت

ِٖ ـُ ُث ِٜٓهٔؿ ََٚتٔذ٤ُٞ $ :ٚايجايج١، #َت

ٔٙ َٖٔص  ٔٙ َٖٔص  :ُٔ َٔ ٪ُُِ ٍُ اٞي َٝٝكٛ ١َٝٓ، ٜؾ . أَا #اٞئؿِت

 :(1)ادت١ًُ ا٭ٚؾت ؾٗٞ ع٢ً ٚدٛٙ

َٜٚؾِتض٢  (َُٜطِقُل) -1 َٝا٤ٔ  ِٚ اٞي ٔبَه

٢ٔ ِٝ َٚٔبٜكاٜؾ ِٟ ،ايٖطا٤ٔ  تهٕٛ ا٭ٚؾت $ :ٜأ

ٌُ ،  (2)#غ١ًٗ بايٓػب١ إيٝٗا ٜؾايٖجأْٞ َِٜذَع

ٍَ َضٔقٟٝكااٜ٭ َٓاُٙ .ٖٚ ََِع  ٌَ َٗا  :َٚٔقٝ ُ٘ َبِعُه ُِٜؿٔب

ٌَ ،َبِعّها َٗا ٔؾٞ َبِعض٣  :َٚٔقٝ َُٜسُٚض َبِعُه

َٜٔذ٤ُٞ َٚ َُٖب  َِٜص َٓاُٙ ،َٚ ََِع  ٌَ َُٜػُٛم  :َٚٔقٝ

َٗا ًٜٔ٢ٛ ََٚتِػ َٗا  ٔٓ َٗا إ٢ٜي٢ َبِعض٣ ٔبَتِشٔػٝ .#َبِعَه

َِٝطٝؾُل)$ -2 َٝا٤ٔ  (ٜؾ ٔبٜؿِتض٢ اٞي

٢ٕ اي ٠١َََٚإ٢ِغٜها ُُٛ ََِه َٖا ٜؾا٤ْ  ََٚبِعَس  .#ٖطا٤ٔ 

َِٝسٔؾُل)$ -3 ١ًَُٜٔ  (ٜؾ ِٗ ُُ ٢ٍ اٞي ٔبايٖسا

َُٞهُػَٛض٠ٔ َٚٔباٞيٜؿا٤ٔ اٞي ِٟ  ،ايٖػأن١َٔٓ  ٜأ

َُٜكٗب َٚ  .#َٚايٖسٞؾُل ايٖكٗب ،َِٜسٜؾُع 

أَا ادت١ًُ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ 

ؾتس٫ٕ ع٢ً تكًب انت٪َٔ وت آخط 

ٓهؿـ ايعَإ وت ؾؼت نجرل٠، ٜ

، ٚايتٛنٝس بعهٗا، ٜٚؿتس بعهٗا

ايًؿٌتٞ وت قٛي٘:)ٖصٙ ٖصٙ( ٜسٍ ع٢ً 

إٔ بعض ايؿؼت ٜهٕٛ ؾسّٜسا ؿتا 

ظتعٌ انتتًكٞ َتٛقّعا اشل٬ى َعٗا، 

. ؾانتع٢ٓ ٖصٙ ٖٞ ايؿت١ٓ ايهدل٣

يهٔ ًْشٍت وت ٖاتؽت ادتًُتؽت شنط 

                                                            
 . قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ(1)
ؾطح ضٜاض ايكاذتؽت ، ٫بٔ عجُٝؽت .(2)
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ن١ًُ )ؾت١ٓ( أ٫ٟٚ بايتٓهرل، ثِ 

شنطٖا )ايؿت١ٓ( بايتعطٜـ، ٚايه١ًُ 

طضت ٚناْت ايجا١ْٝ َعطؾ١ إشا ته

ٚا٭ٚؾت ْهط٠ ناْت ايجا١ْٝ عؽت 

ا٭ٚؾت، ؾهٝـ ٜتػل شيو َع اْتكاٍ 

انت٪َٔ َٔ ساٍ إؾت أخط٣ بؽت 

؟ ٚادتٛاب إٔ ايه١ًُ ايجا١ْٝ ايؿتٓتؽت

إشا ناْت َعطؾ١ بأٍ ادتٓػ١ٝ 

ٚيٝػت ايعٗس١ٜ ناْت وت َع٢ٓ 

 ،دٓػ١ٖٝٓا  (أٍ)$ايٓهط٠، ؾـ

ع٢ٓ، ٚاحمل٢ً بٗا ْهط٠ َٔ سٝح انت

ٕٓ انتهطضٜٔ ْهطتإ  .(1)#ؾهأ

: بٝإ غبٌ ايٓذا٠ َٔ خاَّػا

ِٕ $ :ايؿؼت ، ٚشيو وت قٛي٘ ِٔ ٜأَسٖب ٜأ َُ ٜؾ

ٌَ اٞيَذ١ٜٖٓ،  ُِٜسَخ َٚ ٢ٔ ايٖٓاض٢،  َُٜعِسَعَح َع

 َٛ ُٖ َٚ  ُ٘ ُٖٝت ٔٓ ََ  ٔ٘ ًَٞتٞأٔت ٢ّ ٜؾ ِٛ َٝ َٚاٞي ُٔ ٔباهلٔل  َٔ ٪ُِٜ

َٝٞأٔت إ٢ٜي٢ ايٖٓاؽ٢ اي٤ٔصٟ اٯ َٚٞي ُٜٔشٗب ٔخط٢، 

ٜٛاُٙ  َّا ٜؾٜأِع ََا ََٜع إ٢ ِٔ َبا ََ َٚ  ،ٔ٘ ِٝ ِٕ ُِٜ٪َت٢ إ٢ٜي ٜأ

 ٢ٕ ُ٘ إ٢ ِٛٔع ُٝ ًٞ ٘ٔ، ٜؾ ًٞٔب ََُط٠ٜ ٜق ََٚث َٜٔسٙٔ،  َقٞؿٜك١ٜ 

 ُ٘ َٓاظ٢ُع ُٜ ِٕ َدا٤َ آَخُط  ٜٛاَع، ٜؾإ٢ اِغَت

، ٚبصيو تهٕٛ  #ٜؾاِنط٢ُبٛا ُعَُٓل اٞيآَخط

 :غبٌ ايٓذا٠ ث٬ّثا

ضنٔ  : حتكٝلايػبٌٝ ا٭ٚؾت

إ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط، بس٫ي١ اإلقت

                                                            
.5/145زيٌٝ ايؿاذتؽت (1)

ُٔ ٔباهلٔل $ قٛي٘: َٔ ٪ُِٜ  َٛ ُٖ َٚ  ُ٘ ُٖٝت ٔٓ ََ  ٔ٘ ًَٞتٞأٔت ٜؾ

٢ّ اٞيآٔخط٢ ِٛ َٝ   .#َٚاٞي

: َعا١ًَ ايٓاؽ ٚايػبٌٝ ايجا١ْٝ

ََ ب٘ بس٫ي١ قٛي٘:  ٌَؿتا عتب إٔ ٜعا

ِٕ ُِٜ٪َت٢ $ َٝٞأٔت إ٢ٜي٢ ايٖٓاؽ٢ اي٤ٔصٟ ُٜٔشٗب ٜأ َٚٞي

ٔ٘ ِٝ ِٔ َد$ ؾـٗصا ،#إ٢ٜي َٔ ٔ٘ ُٔ َٔع٢ ٜنًٔ  ملسو هيلع هللا ىلصَٛا

ٙٔ ٜقا َٖٔص َٚ  ٔ٘ ُٔ ٠١ُٖ ََٚبٔسٜع٢ ٔسٜه ٢ٗ َُ ٔعَس٠٠ 

َِٓبٔػٞ ا٫ َٝ َٗاٜؾ َٓا٤ُ ٔب ٕٖ اإل٢ ،ِعٔت َٕ ًٜعّ َٜٚأ َِْػا

َََع ايٖٓاؽ٢ إ٢أ  ٌَ َٜٞؿَع  ٫ٕ ٫ ِٕ ََا ُٜٔشٗب ٜأ  

ُ٘ َََع  . (2)#َٜٞؿَعًُٝٛٙ 

 ايٛؾا٤ ٚدٛب$: ٚايػبٌٝ ايجايج١

٢ٍاٜ٭ ارتًٝؿ١ ببٝع١ ٢ٍ، بس٫ي١ اٜ٭ٜؾ ٖٚ ٖٚ

ٜٛاُٙ َقٞؿٜك١ٜ $قٛي٘:  َّا ٜؾٜأِع ََا ََٜع إ٢ ِٔ َبا ََ َٚ

 ٢ٕ ُ٘ إ٢ ِٛٔع ُٝ ًٞ ٘ٔ، ٜؾ ًٞٔب ََُط٠ٜ ٜق ََٚث َٜٔسٙٔ، 

ُٜ ِٕ َدا٤َ آَخُط  ٜٛاَع، ٜؾإ٢ ُ٘ اِغَت َٓاظ٢ُع

َٓاُٙ ،#َخطٜؾاِنط٢ُبٛا ُعَُٓل اٯ ََِع نُا -ٚ

َٞ اِزٜؾُعٛا$ :-شنط اإلَاّ ايٟٓٛٚ ْٔ  ايٖجا

ُ٘ ْٖ ٢ّ،اإل٢ َع٢ًٜ اض٢ْزَخ ٜؾإ٢ ِٕ ََا ِِ ٜؾإ٢ َِٓسٔؾِع ٜي َٜ 

٣ٍ ٔبَشِطٕب إ٫٢ ِٕ ٜؾٜكأتًُٝٛٙ، َٚٔقَتا  َزَعٔت ٜؾإ٢

ُُٜكاَت١ًٜٝ ٘ٔ إ٢ٜي٢ اٞي ُ٘ َداَظ ٜقِتًٔ َٕ ٫َٚ ٜقِتًٝ َُا  َن

;ٔ٘ ُٜ٘٭ ٔؾٝ ْٖ ِْ  .(3)#قتاي٘ ٔؾٞ ََُتَعسٍ ًٜتأي

: شيو اذتٛاض ايصٟ زاض غازّغا

ضنٞ اهلل -بؽت عبس اهلل بٔ عُطٚ 

، ٚعبس ايطلتٔ بٔ عبس ضب  -عُٓٗا

                                                            
 . قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ(2)
 ايػابل ْؿػ٘. (3)
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ٜؾٝكًُٞت $ :، إش قاٍ عبس ايطلتٔايهعب١

 ِٕ َْا ٜأ َُُط َٜٞأ  ،١َٜٝ ٢ٚ ََُعا ُٜٚو  ُٔ َع ََٖصا اِب  :ُ٘ ٜي

 ٌَ َْٞكُت َٚ  ،٢ٌ َٓا ٔباٞيَبأط َٓ ِٝ َٓا َب َٛاٜي َِ ٌَ ٜأ َْٞأٝن

ِْٝؿَػَٓا ِٖ  ... ٜأ ٍَ: ٜؾَػٜهَت َغاَع١ٟ، ُث ٜقا

:ٍَ ُ٘ ٔؾ$ ٜقا ٘ٔ ٜأٔطِع َٚاِعٔك ٞ ٜطاَع١ٔ اهلٔل، 

١َٔٝ اهلٔل ََِعٔك َُٞكُكُٛز$،ٚ#ٔؾٞ  ََٗصا اٞي  ٔب

ٕٖ ٢ّاٞيٜه٬ ٌَ ََٖصا ٜأ ُٖا اٞيٜكا٥ٔ َُٔع ٜي  َغ

٘ٔ َعِبٔس َّٜن٬ ٢ٔ اي٤ً ٢ٚ ِب ُِط ٢ٔ َع  اٞيَعام٢ ِب

٢ِ ٔؾٞ اٞيَشٔسٜٔح َٚٔشٞنَط َٓاَظَع١ٔ َتِشط٢ٜ َُ 

٢ٍاٜ٭ اٞيَدًٜٔٝؿ١ٔ ٖٚ ٖٕ َٞ َٜٚأ ْٔ ٌُ ايٖجا  ٜؾاِعَتٜكَس ُٜٞكَت

ٌُ ََٖصا ـَ ََٖصا اٞيٜكا٥ٔ َِٛق ١َٜٜ ٔؾٞ اٞي ٢ٚ  ََُعا

ٔ٘ َٓاَظَعٔت ُُ ٝ٘ا ٔي َٞ َعًٔ ُ٘ َضٔن ُ٘ اي٤ً ِٓ  َٜٚناَِْت َع

َِٝع١ٝ َغَبٜكِت ٜقِس ٕٖ ََٖصا ٜؾَطٜأ٣ َعًٍٔٞ َب  ٜأ

١َٜٜ َْٜؿٜك١ٜ ٢ٚ ٙٔ َع٢ًٜ ََُعا ٘ٔ ٜأِدَٓأز  ٔؾٞ َٜٚأِتَبأع

َٓ َعًٍٔٞ َسِطٔب َُ َٚٔ٘ ٘ٔ اَظَعٔت َُٜكاَتًٜٔت ٜٖاُٙ َٚ ِٔ إ٢ َٔ 

٢ٌ ٢ٍ ٜأٞن َُا ٢ٌ اٞي ِٔ ٔباٞيَبأط َٔ َٚ ٢ٌ  ايٖٓٞؿؼ٢ ٜقِت

ُٜ٘٭ ْٖ ٍْ ِٝط٢ ٔقَتا  ٜأَسْس َِٜػَتٔشٗل ٜؾ٬ َسلٍ ٔبَػ

٘ٔ ٔؾٞ ََا٫ ُ٘ َُٜكاَتًٜٔت ِٛٝي ُ٘) ٜق  ٜطاَع١ٔ ٔؾٞ ٜأٔطِع

ٔ٘ ٘ٔ اي٤ً ١َٔٝ ٔؾٞ َٚاِعٔك ٘ٔ ََِعٔك ٘ٔ ََٖصا( اي٤ً  ٔؾٝ

ٌْ ُُٛدٛٔب َزٔيٝ َِٛيؽَت ٜطاَع١ٔ ٔي َُُت ١ََٔٔيإل٢ اٞي  ََا

ِٗط٢ ِٔ ٔباٞيٜك ِٝط٢ َٔ َُاع٣ ٜغ ِٕٗس َٜٚيا إ٢ِد .(1)#َع

***  

                                                            
 ايػابل ْؿػ٘. (1)
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 دمًٕ يف مساٞ العسبٗٛ 

 الكسائي عمي بو محزة:

 عامل القراءات والهحو

 د.أمحد سعد اهلل                                            

 إٕ ٔ ؟ أجتايػٓا ٚأْت تًش$

 أعٝٝت، ٚإٕ ؾكٌ ايتعب أضزت نٓت

 وت ٚايتشرل اذت١ًٝ اْكٛاع أضزت نٓت

 1; شتؿؿ١ " عٝٝت ؾكٌ ا٭َط

نإ شلا شٟ  ايهًُات  اييت 

أثط عذٝب ع٢ً قاسب ايّٝٛ; ؾكس 

قػُت سٝات٘ قػُؽت; ؾُا قبًٗا 

; ٚنإ ايكػِ قػِ، َٚا بعسٖا قػِ

يجاْٞ َُٓٗا أٚؾط سٌتا ٚأغعض عًُا; ا

 .َٗات ايهتب خ٢ٛٚأٚثل وت أ

أدٌ تًك٢ قاسبٓا ٖصٙ 

ايهًُات ع٢ً ندل عٓسَا دا٤ 

اشلباضٜؽت َٜٛا; ِٖٚ أٌٖ ؾكاس١،  

ٚقس َؿ٢ ست٢ أع٢ٝ; ؾكاٍ: قس 

ؾكؿع٘   ;عٝٓٝت، بتؿسٜس ايٝا٤ ا٭ٚؾت

; ؾًِ ظتس ايكّٛ  ؿتكٛيتِٗ ايػابك١
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٫ إٔ ٜػأٍ ٜٚػُع َِٓٗ شتطدا إ

، ٚططٜل ايٓٛل ايؿكٝض غبب ايًشٔ

٢ أْؿ١ َٓ٘ ; عًنٝبايذل نتجٌ شيو

; ؾهًت  َٚهان١ ٚدسٖا وت ْؿػ٘

ؾعا قٜٛا يتعًِ ايؿكٝض َٔ زا

; إش ايه٬ّ، ٚإق٬ح عذ١ُ ايًػإ

; قاّ َٔ ؾٛضٙ غا٬٥ عٔ َعًِ يًٓشٛ

ش اشلطا٤ ؾتبع٘ ست٢ أْؿس ؾُسٍ ع٢ً َعا

 .َا عٓسٙ

; َٛعسْا أٜٗا ايكاض٨ ايهطِٜ

َع ٚاسس َٔ أٌٖ ايكطا٤ات  ايّٝٛ

 عبس بٔ لتع٠ بٔ عًٞ ; إْ٘ ٚايٓشٛ

 ؾرلٚظ، ا٭غسٟ بٔ بُٗٔ بٔ اهلل

 أ١ُ٥ أسس ايٓشٟٛ بايهػا٥ٞ انتعطٚف

 2ايهٛؾ١. أٌٖ َٔ ايكطا٤

َا أعٌتِ قٓٝع نًُات 

; إش سكست يًعطب١ٝ ضد٬ َٔ اشلباضٜؽت

، ; ٚأٜكٌتت زاخً٘ ِْٗ ايعًِضٚازٖا

; ؾُا إٕ ؾٗٛ ٜػطف َٓ٘ غرل ؾبعإ

 َعاش اطُإٔ إؾت أْ٘ قس أ٢ْٗ َا عٓس

اشلطا٤ ست٢ خطز إؾت ايبكط٠; يًٝك٢ 
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إَاَٗا ارتًٌٝ، ٚظتًؼ وت سًكت٘; 

ٓا ٖٛ ; ٚبٜٝٓكت إيٝ٘; ٚعتؿٍت َا قاٍ

نصيو إش اغتعتب٘ ضدٌ قا٬٥: 

 ٚـتُٝٗا ايهٛؾ١ أغس تطنت"

 ، ايبكط٠ إؾت ٚد٦ت ايؿكاس١ ٚعٓسٖا

 عًُو أخصت أٜٔ يًدًٌٝ: َٔ ؾكاٍ

 ٚصتس اذتذاظ بٛازٟ ؾكاٍ: َٔ ؟ٖصا

 متؼ أْؿس ٚقس ٚضدع طزٚتٗا١َ; ؾد

 عٔ ايهتاب١ وت سدلا ق١ٓٝٓ عؿط٠

 . سؿٍت َا غ٣ٛ ايعطب

ٓا إؾت ايبكط٠ ضدع قاسب

ثا١ْٝ ٜككس ارتًٌٝ، يهٔ ايبكط٠ 

، نُا إٔ قاسبٓا قس قس تػرل ساشلا

تػرل ساي٘ ؾهُٔ ؾ٪ازٙ َا زلع َٔ 

ب أٌٖ ايؿكاس١ ست٢ اَتٮت ا٭عطا

ت نصيو ضقاع٘ ، ٚاَتٮشانطت٘

ٖٕٚ عً ٝٗا، ْٚؿست أسباضٙ وت اييت ز

 . تسٜٚٔ َا زلع٘

ساٍ ايبكط٠ ؿتٛت  ; تػرلْعِ

ارتًٌٝ بٔ ألتس; َٚا أزضاى َا 

ارتًٌٝ بٔ ألتس؟ ضأؽ ايًػ١ ٚايٓشٛ 

سضغتؽت ، ٚأغتاش أغاتص٠ انتوت عكطٙ

 . ايهبرلتؽت ايهٛؾ١ ٚايبكط٠

َات ارتًٌٝ، ٚمل قتت عًِ 

إش  ;ٚمل تٓت٘ سًك١ زضغ٘، ارتًٌٝ

; سبٝب ايبكطٟاضتكاٖا ْٜٛؼ بٔ 

 . ٝبًؼ ايعًِ نُا نإ ٜبًػ٘ ارتًٌٝي

سبٓا ٜػأٍ عٔ ٚدا٤ قا

ارتًٌٝ ؾأخدل ؿتٛت٘; ؾذًؼ ٜػتُع 

ٖصٙ انتط٠ مل  ، يهٓ٘يْٝٛؼ بٔ سبٝب

قس ; ؾٗٛ ضدٌ ٜهٔ زتطز طايب عًِ

، نِ بؽت دٓبٝ٘ عًِ َعاش اشلطا٤

رتًٌٝ، ثِ إْ٘ قس ْٚكش٘ ؿتا أخص عٔ ا

١ عاؾط أعطاب ايباز١ٜ; ؾأقًض عذُ

يػاْ٘، ٚعطف طبا٥ع ايؿكشا٤ وت 

ايه٬ّ، ٚسؿٍت عِٓٗ َا سؿٍت، 

 .ٚزٕٚ عِٓٗ َا زٕٚ

بٓا َٛقـ ايٌٓترل ٚقـ قاس

َٔ ْٜٛؼ بٔ سبٝب، ٚزاضت بُٝٓٗا 

أقط ي٘ ْٜٛؼ $َػا٥ٌ َٚٓاًتطات 

 .1#ؾٝٗا، ٚقسضٙ َٛنع٘

ايهػا٥ٞ; بٝا٤ ايٓػب، 

قٌٝ: ْػب١ إؾت نػا٤ أسطّ ؾٝ٘، 

 تـ ب٘ وت: ْػب١ إؾت نػا٤ ايٚقٌٝ

َػذس نإ ٜكطأ ؾٝ٘ لتع٠ ايعٜات; 

ت ، ٚقٌٝ غرل 2أسس عًُا٤ ايكطا٤ا

، ٚيهٓ٘ وت ايٓٗا١ٜ يكب نتب شيو

ٕٛ عًُا ع٢ً ضدٌ أخًل ي٘ إٔ ٜه
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يًٛب ايعًِ، ؾاَتس شنطٙ بايعًِ بعس 

 .َٛت٘

يكاسبٓا إٔ ٜؿٝع أَطٙ،  قسض

; ؾٗا ٜٚٓتؿط عًُ٘، ؾ٦ٝٗت ي٘ ا٭غباب

ٖاضٕٚ  ٖٛ شا ارتًٝؿ١ انتٗسٟ أبٛ

، طؾٝس ٜأتٞ ؿت٪زب شلاضٕٚ، يٝعًُ٘اي

ؾكاٍ:  ;ٜػتاى ٖٚٛ انتٗسٟ َٜٛا ؾسعاٙ

 ؾكاٍ: ؟ ايػٛاى َٔ تأَط نٝـ

انتٗسٟ:  ؾكاٍ انت٪َٓؽت أَرل ٜا اغتو

 قاٍ:  ضادعٕٛ، ثِ إيٝ٘ ٚإْا هلل إْا

 شا; َٔ أؾِٗ ٖٛ َٔ يٓا ايتُػٛا

 لتع٠ بٔ عًٞ ي٘ ٜكاٍ ؾكايٛا: ضدٌ

 َٔ ايهٛؾ١، قسّ أٌٖ َٔ ايهػا٥ٞ

 َٔ بإظعاد٘ ؾهتب قطٜبا ايباز١ٜ

 ٜا :قاٍ عًٝ٘ زخٌ ايهٛؾ١، ؾػاع١

 أَرل ٜا يبٝو لتع٠، قاٍ: بٔ عًٞ

 َٔ تأَط قاٍ: نٝـ ، انت٪َٓؽت

 ، انت٪َٓؽت أَرل ٜا ٞوُغ ايػٛاى؟ قاٍ: 

 بعؿط٠ ي٘ ٚأَط ٚأقبت أسػٓت قاٍ:

 .زضِٖ آ٫ف

ٜا يٮقساض!! قاض ايهػا٥ٞ 

با َ٪زبا ٫بٔ ارتًٝؿ١، ثِ  قاض َ٪ز

، َٚ٪زبا يًدًٝؿ١; ٖاضٕٚ ايطؾٝس

 ا٭َؽت ٚانتإَٔٛ. –بعس شيو  –٫بٓٝ٘ 

َا أغطب أثط تكًب 

ؾُٔ نإ با٭َؼ ايكطٜب  ادتسٜسٜٔ!

ًؿكاس١ أقبض ٜٖٛد٘ َٔ اشلباضٜؽت ي

، َٔ نإ ايّٝٛ َعًُا يًؿكاس١

; ٓٛك٘ با٭َؼ َتُٗا بايًشٔ ٚارتٛأَ

قاض ايّٝٛ  سذ١ ع٢ً ايؿكٝض 

ايٛادب ٚانتُتٓع، ايػطٜب ٚادتا٥ع ٚٚ

 .ٖٚصا ٖٛ قٓٝع ايعًِ بأًٖ٘

ا بعس ٚاظزازت َها١ْ قاسبٓ

َٛت ارتًٝؿ١ انتٗسٟ، ٚتٛيٞ ٖاضٕٚ 

ايطؾٝس ارت٬ؾ١; ؾٗاضٕٚ تًُٝصٙ، 

سٌت٠ٛ  شٚ -٫ ؾو -ٚايهػا٥ٞ 

 . عٓس ايطؾٝس َع١ًَٛ ا٭غباب

ٚقس نإ بعض ايعًُا٤ ٜػبىت 

١ اييت ايهػا٥ٞ ع٢ً ٖصٙ انتهاْ

; ؾرل٣ٚ ارتًٝؿ١نإ عتٌت٢ بٗا عٓس 

 –ضلت٘ اهلل  –إٔ ايكانٞ أبا ٜٛغـ 

 إفتا ٜٚكٍٛ: ايهػا٥ٞ وت نإ ٜكع

 ايعطب; ؾبًؼ ن٬ّ َٔ ؾ٦ٝا عتػٔ

  ايطؾٝس عٓس شيو; ؾايتكٝا ايهػا٥ٞ

 ضدٌ وت تكٍٛ : َاشاؾػأي٘ ايهػا٥ٞ

 ؟طايل طايل طايل أْت ٫َطأت٘ قاٍ

 شلا: أْت قاٍ ٚاسس٠، قاٍ: ؾإٕ قاٍ:

قاٍ: ٚاسس٠،  ؟ طايل أٚ طايل أٚ طايل

 طايل ثِ طايل أْت :شلا قاٍ قاٍ: ؾإٕ

 قاٍ ؾإٕ : ; قاٍطايل؟  قاٍ: ٚاسس٠ ثِ

ٚطايل؟  قاٍ:  ٚطايل طايل شلا: أْت

 أَرل ٜا : ايهػا٥ٞ ٚاسس٠; قاٍ
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 اثٓتؽت وت ٜعكٛب انت٪َٓؽت; أخٛأ

 .اثٓتؽت ٚأقاب

أضاز قاسبٓا إٔ ٜدلٖٔ 

يًكانٞ أبٞ ٜٛغـ إٔ ايكها٤ ايصٟ 

أبٞ ٜٛغـ ٫  ٜػتكِٝ أَطٙ  ٖٛ قٓع١

ٟ ٚدٗ٘ ، ؾايػ٪اٍ ايصبايٓشٛ إ٫

ايهػا٥ٞ وت ايؿك٘ ٚايكها٤، ٫ٚ 

، ٚناْت ٖصٙ دٛاب ي٘ إ٫ بايٓشٛ

وت َٓاًتطات٘ َع  عاز٠ قاسبٓا

عٌ أبا ، إؾت إٔ دايكانٞ أبٞ ٜٛغـ

 . ٜٛغـ قتسح ايعطب١ٝ ٚايٓشٛ

طؿل قاسبٓا بعس إٔ ٫سٍت 

يت خٛأ أبٞ ٜٛغـ عتًٌ ي٘ انتػا٥ٌ اي

ا ز٫يٝا، ؾكاٍ: غأي٘ ؾٝٗا حت٬ًٝ ضتٜٛ

 طايل طايل طايل أْت :قٛي٘ أَا$

 تأنٝس ايباقٝتؽت ايجٓتؽت ٭ٕ ،ؾٛاسس٠

 ٚأْت ،قا٥ِ قا٥ِ قا٥ِ أْت ٜكٍٛ نُا

 قٛي٘: أْت ٚأَا ،نطِٜ نطِٜ نطِٜ

ؾو،  ؾٗصا طايل أٚ طايل أٚ طايل

قٛي٘:  ٚأَا ،تتٝكٔ اييت ا٭ٚؾت ؾٛقعت

 ٭ْ٘ ؾج٬خ لطاي ثِ طايل ثِ طايل

 .ٚطايل ٚطايل طايل ْػل، ٚنصيو

خ٬ٍ  سٓكٌ ايهػا٥ٞ

، ٚيكس اضحتاي٘ ايعًُٞ عًُا نجرلا

ناْت نًُات اشلباضٜؽت اييت قايٖٛا 

كس ذتٓ٘ ؾاحت١ خرل عًٝ٘ مل وت ْ

ٜٓكٛع، ؾكس أمل بعًّٛ ؾت٢، ٚمل 

 .ٜهتـ بايٛقٛف عٓس سس ايٓشٛ

ٜٚسيٓا ع٢ً شيو َا ضٚاٙ 

 قاسب ٚؾٝات ا٭عٝإ عٔ

 بٔ ستُس قاٍ$: ايػذػتاْٞ إش ٜكٍٛ

: قاٍ سامت أبٛ سسثٓا: ا٭ظزٟ اذتػٔ

 ٚمل ايهٛؾ١ َٔ أٌٖ عاٌَ عًٝٓا ٚؾس

 َٓ٘، أبطع ايػًٛإ عُاٍ وت أض

ُّا عًٝ٘ ؾسخًت  ٜا: يٞ ؾكاٍ َػ١ً

 بايبكط٠ عًُا٩نِ َٔ غذػتاْٞ،

 ا٭قُعٞ، بعًِ أعًُٓا ايعٜازٟ: قًت

 ٟايطأ ٬ٍٖٚ بايٓشٛ، أعًُٓا ٚانتاظْٞ

 أعًُٓا َٔ ٚايؿاشنْٛٞ أؾكٗٓا،

 - اهلل ضلتو - ٚأْا باذتسٜح،

 ايهًيب ٚابٔ ايكطإٓ، عًِ إؾت أْػب

 ؾكاٍ: قاٍ. يًؿطٚيت أنتبٓا َٔ

 ؾاكتعِٗ غّسا نإ إشا: يهاتب٘

،ٓٞ  أٜهِ: ؾكاٍ ؾذُعٓا: قاٍ إي

 شا، أْا ٖا: عجُإ أبٛ انتاظْٞ، ؾكاٍ

 ايٛٗاض٠ نؿاض٠ وت ظتعٟ ٌٖ: قاٍ

 يػت: انتاظْٞ قاٍ ؟ أعٛض عبس عتل

: قاٍ عطب١ٝ، قاسب أْا ؾك٘، قاسب

 بعٌ بؽت ٜهتب نٝـ ظٜازٟ، ٜا

 َٔ ايجًح ع٢ً خايعٗا ٚاَطأ٠

 عًُٞ، َٔ ٖصا يٝؼ: قساقٗا؟ قاٍ

 ٜا: قاٍ ايطأٟ، ٬ٍٖ عًِ َٔ ٖصا
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 عٔ عٕٛ ابٔ أغٓس نِ ٬ٍٖ،

 عًُٞ، َٔ ٖصا يٝؼ: قاٍ اذتػٔ

 ٜا: قاٍ ايؿاشنْٛٞ، عًِ َٔ ٖصا

 تجْٓٛٞ : )قطأ َٔ ،ؾاشنْٛٞ

 َٔ ٖصا يٝؼ: قاٍ. 1(قسٚضِٖ

: قاٍ سامت، أبٞ عًِ َٔ ٖصا عًُٞ،

 إؾت نتاّبا تهتب نٝـ سامت، أبا ٜا

 أٌٖ خكاق١ تكـ انت٪َٓؽت أَرل

، ايجُط٠ وت أقابِٗ ايبكط٠، َٚا

 يػت: قًت  ٚتػأي٘ شلِ ايٌٓتط ٚايٌٖٓٔتط٠

 قاسب أْا ٚنتاب١، ب٬غ١ قاسب

 ٜتعاط٢ دٌايط أقبض َا: قاٍ قطإٓ;

 ؾٓ٘ا إ٫ ٜعطف ٫ غ١ٓ متػؽت ايعًِ

 َُٜذٌ مل غرلٙ عٔ غ٦ٌ إشا ست٢ ٚاسّسا

 بايهٛؾ١ عانتٓا يهٔ قُتط، ٚمل ؾٝ٘

 نً٘ ٖصا عٔ غ٦ٌ يٛ ايهػا٥ٞ

 .2٭داب

نإ قاسبٓا شا سٌت٠ٛ عٓس 

ضٕٚ ايطؾٝس ٚنإ َٛنع ثك١ ٖا

                                                            
تًو قطا٠٤ ؾاش٠ تط٣ٚ عٔ ابٔ عباؽ ،  - 1

ِِ نتكشـ " ٜأٜياٚقطا٠٤ ا ُٗ ْٖ َٕ إ٢ ُٛٓ ِِ َِٜج ُٖ  ُقُسَٚض

َِٝػَتِدٝؿٛا ُ٘ " : ٖٛز :  ٔي ِٓ ، ٚٚضزت  5/  11َٔ

ايطٚا١ٜ وت تاضٜذ بػساز بايكطا٠٤ اييت شنطتٗا 

يو ، ٚٚضزت وت ٚؾٝات ا٭عٝإ بكطا٠٤ 

 انتكشـ .
،  432/ 2ٌٜٓتط ٚؾٝات ا٭عٝإ :  - 2

  350/  13ٌٜٚٓتط أٜها تاضٜذ بػساز : 

، ست٢ إْ٘ يٝشهٞ عٔ ْؿػ٘ ٚإد٬ٍ

ّ ايطؾٝس شات ٜٖٛٚٛ ٜكًٞ بٗاضٕٚ 

 ايطؾٝس قًٝت بٗاضٕٚ$ؾٝكٍٛ: 

 َا آ١ٜ وت ؾػًٛت قطا٤تٞ ؾأعذبتين

 أقٍٛ إٔ ; أضزت قىت قيب ؾٝٗا أخٛأ

 يعًِٗ) ؾكًت (ٜطدعٕٛ يعًِٗ)

 ٖاضٕٚ ادذلأ َا ; قاٍ: ؾٛ اهلل(ٜطدعؽت

 نتا أخٛأت، ٚيهٓ٘ يٞ ٜكٍٛ إٔ

 يػ١ أٟ نػا٥ٞ ٜا : يٞ قاٍ غًُت

 ٜعجط قس انت٪َٓؽت أَرل ٜا : ، قًتٖصٙ

 3ؾٓعِ. ٖصا أَا ز; ؾكاٍ: ادتٛا

مل تكـ َٓاًتطات قاسبٓا 

أبٞ ٜٛغـ أٚ ْٜٛؼ بٔ عٓس ايكانٞ 

ٓاًتطات ، بٌ إٕ ي٘ َسبٝب ايبكطٟ

، ٚيكس هتتع١ َع نجرل َٔ ايعًُا٤

ٖساى  –شنطْا يو وت ايعسز ا٭ٍٚ ٜا 

ططؾا َٔ َٓاًتطت٘ َع غٝبٜٛ٘  –اهلل 

بٛض١ٜ وت بانتػأي١ ايعْ ِتٜؾط٢اييت ُع

 .ايٓشٛ

                                                            
ٌتط ايبًػ١ وت تطادِ أ١ُ٥ ايٓشٛ ٚايًػ١ ٜٓ - 3

حتكٝل :  –ستُس بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚظأبازٟ  –

-زَؿل –زاض غعسايسٜٔ  –ستُس انتكطٟ 

،  208/ 1ٖـ :  1421 –ايٛبع١ ا٭ٚؾت 

سلؼ  –ٌٜٚٓتط أٜها غرل أع٬ّ ايٓب٤٬ 

 –ادتع٤ ايتاغع -ٖـ 748ايسٜٔ ايصٖيب ت 

 –َ٪غػ١ ايطغاي١  –حتكٝل ناٌَ ارتطايت 

 9/133ٖـ :  1402 –بع١ ا٭ٚؾت ايٛ
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كاسبٓا َٓاًتطات ٚناْت ي

َع ايٝعٜسٟ ٚق٫ٛت ٚد٫ٛت اتػُت 

بايتٓاؾؼ ايكٟٛ ايصٟ نإ َطزٙ إؾت 

آٍ ب٘ ا٭َط إؾت إٔ  إٔ ايهػا٥ٞ قس

ٜ٪زب ا٭َؽت، ٚإٔ ٜ٪زب ايٝعٜسٟ 

  1انتإَٔٛ

َٚٔ انتٓاًتطات اييت زاضت 

 بؽت كتع ايطؾٝس إٔ بُٝٓٗا َا ضٟٚ َٔ

 ايٝعٜسٟ، ستُس ٚأبٞ ايهػا٥ٞ

 ؾػأشلُا زتًػ٘، وت ٜتٓاًتطإ

 َٔ: ايؿاعط قٍٛ عٔ ايهطَاْٞ

 :ايطٌَ زتع٤ٚ

 ــــ َٜٓ  َخط٢ّبا ضأٜٓــا َا

 َقـــٞكُط ايَبَٝض عٓ٘ قط                     

٫ٜ ُٕ  َُّٗطا ايَعرُل َٜٝهٛ

ِٗط ;ٜهٕٛ ٫                        َُـــُٗط انٝت

 إٔ ظتب: ايهػا٥ٞ ؾكاٍ

 خدل أْ٘ ع٢ً َٓكّٛبا انتٗط ٜهٕٛ

. إقٛا٤ ٖصا ع٢ً ايبٝت ؾؿٞ نإ،

 ٭ٕ قٛاب; ايؿعط: ايٝعٜسٟ ؾكاٍ

                                                            
 طبكات وت ايٛعا٠ ٌٜٓتط َج٬ بػ١ٝ - 1

 عبس ايسٜٔ د٬ٍ -ٚايٓشا٠  ايًػٜٛؽت

 حتكٝل -ٖـ 911 ايػٝٛطٞ ت ايطلتٔ

 انتهتب١-إبطاِٖٝ  ايؿهٌ أبٛ ستُس

، ٌٜٚٓتط أٜها  265/ 1:  يبٓإ -ايعكط١ٜ 

حتكٝل ستب  –ابٔ عػانط  –تاضٜذ زَؿل 

 284/  33ايسٜٔ ايعُطٟٚ : 

 ٜهٕٛ ٫: قٛي٘ عٓس مت قس ايه٬ّ

 انتٗط: ؾكاٍ اغتأْـ، ثِ ايجا١ْٝ،

 ع٢ً بكًٓػٛت٘ نطب ثِ َٗط،

 ي٘ ؾكاٍ. ستُس أبٛ أْا: ٚقاٍ ا٭ضض،

 انت٪َٓؽت؟ أَرل عهط٠ أتهتين: عت٢ٝ

ٜٜٛأ إٕ ٚاي١ً٘،: ايطؾٝس ؾكاٍ  َخ

 إيٞ ٭سب أزب٘ ٔسػ َع ايهػا٥ٞ

 ٜا: ؾكاٍ أزبو؟ غ٤ٛ َع قٛابو َٔ

 أشٖبت ايٌتؿط س٠ٚ٬ إٕ انت٪َٓؽت، أَرل

  2.بإخطاد٘ ؾأَط ايتشؿٍت عين

ت س٠ٚ٬ ايٌتؿط عٔ أشٖب

ٕ َٓ٘ ; ؾؿطح ؿتا ناايٝعٜسٟ ايتشؿٍت

، َٚا أَاّ عامل ايهٛؾ١ ٚأغتاشٖا

                                                            
 - ايهدل٣ ايؿاؾع١ٝ طبكات ٌٜٓتط - 2

 ايهاوت عبس بٔ عًٞ بٔ ايسٜٔ تاز

 ستُس ستُٛز. ز:  حتكٝل -ايػبهٞ

 -اذتًٛ  ستُس ايؿتاح عبس.ايٛٓاسٞ ٚز

ايٛبع١  – ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًٛباع١ ٖذط

، ٌٜٚٓتط أٜها  142/ 3ٖـ : 1413 ايجا١ْٝ

 –ايٓذّٛ ايعٛايٞ وت أْبا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٚايتٛايٞ 

و بٔ سػؽت ايعاقُٞ انتهٞ ت عبسانتً

باب خ٬ؾ١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس ،   0ٖـ 1111

ْػد١ إيهذل١ْٝٚ، ٚضٟٚ ايبٝت ا٭ٍٚ 

بطٚاٜتؽت ; ا٭ٚؾت اييت شنطْاٖا ، ٚايجا١ْٝ 

َقٞكُط( ،  ايَبَٝض عٓ٘ قط...  ْل َخط٢بٟا ضأٜٓا )َا

ٚارتطب ايصنط َٔ اذتباض٣ ، ٚايعرل بؿتض 

ٚغهٕٛ ايٝا٤ ايصنط َٔ لتط  ايعؽت

 .يٛسـا
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ؼ يٝشٌُ ايٝعٜسٟ ع٢ً نإ ايتٓاؾ

ٜعطف ي٘ ، بٌ نإ بػض ايهػا٥ٞ

، ٚيٝؼ أزٍ ع٢ً شيو َٔ ٙ ٚظتً٘قسض

ا٭بٝات اييت قاشلا ايٝعٜسٟ وت ضثا٤ 

ا٭خرل َع ايهػا٥ٞ بعس إٔ خطز 

، ٚنإ ٖاضٕٚ ايطؾٝس إؾت ايطٟ

 بٔ ستُس بٔ بكشبتُٗا ستُس

سٓٝؿ١،  أبٞ قاسب ايكانٞ اذتػٔ

 ،ؾُات  ايكانٞ ستُس بٔ اذتػٔ

، ٖٚٛ وت بًس ٚاسس َٚات ايهػا٥ٞ

 َتٛدٗؽت ْا ، ٚنابايطٟ  ضْبٜٛ٘ قط١ٜ

 ؾكاٍ ، خطاغإ َع ايطؾٝس إؾت

; 1#بايطٟ ٚايٓشٛ ايؿك٘ زؾٓا$ :ايطؾٝس

ٚباغت ارتدل ايٝعٜسٟ ؾأسعْ٘، 

 :ٚسطى أؾذاْ٘، ؾكاٍ

َٝا   تكٖطَت ِْـ َِٝؼ ايٗس  خــًُٛز  ٜؾًٜ

ََا               غٝبُٝس بٗذ١ٕ َٔ َُٜط٣ قس َٚ

  ستُٕس اٞيٝكَها٠ ٜقأنٞ ع٢ً ٜأٔغُٝت

 عُــُٝس ٚايؿ٪اُز زَعٜا ؾأشضُٜت             

ٌَ ارتُٛب ََا إ٢شا ٚقًُت  يٓا ََِٔ أؾه

َـّا بإٜهـاس٘              ؾـكٝــُس  َٜٚأْت  ٜٛ

 بعسٙ  اٞئهَػــا٥ٞ  َـٛت ؾأٚدعـين

                                                            
غدل  َٔ خدل وت ايعدل:  ٌٜٓتط ايهتاب - 1

  عجُإ بٔ ألتس بٔ ستُس عبساهلل أبٛ  -

 ستُس ٖادط أبٛ:  حتكٝل -ايصٖيب 

 ايهتب زاض -ظغًٍٛ  بػْٝٛٞ بٔ ايػعٝس

 .  234/  1برلٚت :  – ايع١ًُٝ

 َتُُٝس ايؿها٤ُ ا٭ضُض ٔبٞ ٚنازت       

 ٚختــــٖطَا أٚزٜــا عأيُــإ ُٖــا

ََا              ٜــــُسٔسَْ  ــانتؽتايعـ ٔؾٞ ٜيُٗا َٚ

 خٛط٠ ايكًب ع٢ً ختٛط إٕ ؾشعْٞ

 دسٜـُس انتُـات ستــ٢ بصنطٖــُا        

ٍَ  َٜا أسػَٓت: ايطؾٝس ٜقا

،ٟٓ َٝات٘ ٔؾٞ تٌتًُ٘ نٓت قس بكط  َس

 2.ََٛت٘ بعس ٚأْكؿت٘

; طٛؾٓا أٜٗا ايكاض٨ ايهطِٜ

بو غطٜعا سٍٛ ايهٛؾ١ ٚايبكط٠ 

ذتذاظ ٚ صتس ٚتٗا١َ ٚبػساز ٚبٛازٟ ا

ُا٥ٓا وت ; َع عامل َٔ عًيطٟٚا

ايكطا٤ات ٚايًػ١ ٚايٓشٛ; إْ٘ ايهػا٥ٞ 

، بٌ عامل اإلغ٬ّ عامل ايهٛؾ١

ػًُؽت وت َؿاضم ا٭ضض ٚانت

إٔ ،  أغأٍ اهلل ايعًٞ ايعٌتِٝ َٚػاضبٗا

                                                            
 ٚا٭ْٝؼ ايهاوت ايكاحل ادتًٝؼ - 2

 بٔ انتعاؾ٢ ايؿطز أبٛ -ايؿاوت  ايٓاقض

 ت  ايٓٗطٚاْٞ ادتطٜط٣ عت٢ٝ بٔ ظنطٜا

 غاَٞ ايهطِٜ عبس حتكٝل -ٖـ 390

 – برلٚت -ايع١ًُٝ  ايهتب زاض-ادتٓسٟ 

 - ٖـ 1426 ا٭ٚؾت: ايٛبع١ -يبٓإ  

2005  : ّ1 /683  

 

( اؾذلاى أؾطاز ايب١٦ٝ ايًػ١ٜٛ عاز٠ وت 1)

إزضانٗا إزضاى عكًٞ ستض ، ؾ ؾُٗٗا

، أٚ ا٫غتٓبايت  ٜتٛقـ ع٢ً َعطؾ١ ايٛنع

، أٚ ا٫غتعا١ْ بأقٍٛ ايتداطب  ٓٛكٞانت
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ٕ ، ٚأقتٛطٙ غشا٥ب ايطلت١ ٚايػؿطإ

 .ٜٓؿع انتػًُؽت ؿتا بكٞ َٔ عًُ٘

العسبٗٛ يف حٗاتٍا .. تعمٗي ، 

 تىعإعالً ، جم

يف طرائق تعميم العربية 

 لمهاطقني بغريها

 وليد ممدوح عنرأ. 

َاشا ْككس بٛطٜك١ تعًِٝ 

 ايًػ١؟ 

ٖٞ ارت١ٛ ايؿا١ًَ اييت 

ٜػتعؽت بٗا انتسضؽ ع٢ً حتكٝل 

ا٭ٖساف انتًٛٛب١ َٔ تعًِ ايًػ١ 

ٚتتهُٔ ايٛطٜك١ َا ٜتبع٘ انتسضؽ َٔ 

أغايٝب ٚإدطا٤ات، َٚا ٜػتدسَ٘ َٔ 

ا٥ٌ َع١ٓٝ. ٖٚٓاى َاز٠ تع١ًُٝٝ ٚٚغ

نجرل َٔ ايٛطا٥ل اييت تعًِ بٗا 

ايًػات ا٭دٓب١ٝ، ٚيٝؼ َٔ بٝٓٗا َا 

قتهٔ ٚقؿ٘ بايٛطٜك١ انتج٢ً اييت 

ت٥٬ِ نٌ اي٬ٛب وت شتتًـ ايب٦ٝات 

 ٚايٌتطٚف; ؾًهٌ ططٜك١ أٚد٘ ـتٝع،

ٚع٢ً انتعًِ إٔ ًِٜ  ْٚكايت نعـ،

بتًو ايٛطا٥ل ٜٚكٛؿٞ َا ٜتُاؾ٢ 

 . اييت تعذلن٘ َع انتٛاقـ ايتع١ًُٝٝ

ٖٚا ٖٞ أِٖ ايٛطا٥ل انتتبع١ 

وت تسضٜؼ ايًػ١ ايعطب١ٝ يًٓاطكؽت 

 :بػرلٖا

  :ططٜك١ ايكٛاعس ٚايذلكت١ (1)

َٔ أقسّ ططا٥ل تعًِٝ ايًػات 

ا٭دٓب١ٝ، ٜٚتهض َٔ ازلٗا إٔ ٖسؾٗا 

ا٭ٍٚ تسضٜؼ قٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ 

ٚزؾع ايٛايب إؾت سؿٌتٗا 

ِٝ ٚاغتٌتٗاضٖا، ٚتعتُس ع١ًُٝ ايتعً

ؾٝٗا ع٢ً ايذلكت١ بؽت ايًػتؽت :ا٭ّ 

ٚا٭دٓب١ٝ، ٚتٗتِ ٖصٙ ايٛطٜك١ بت١ُٝٓ 

َٗاضتٞ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ بايًػ١ 

ا٭دٓب١ٝ، ٚتٌُٗ َٗاض٠ ايه٬ّ 

بايه١ًٝ، باإلناؾ١ إؾت إٔ انتبايػ١ وت 

ايعٓا١ٜ بسضاغ١ ايكٛاعس عتطّ ايٛايب 

َٔ تًكٞ ايًػ١ ْؿػٗا; ؾايتشًٌٝ 

٫ ظتعٌ  ايٓشٟٛ يًذٌُ ٚايٓكٛم

ايساضؽ َتُهٓا َٔ عٓاقط ايًػ١ 

بكٛض٠ ناؾ١ٝ ٭ٕ اٖتُاَ٘ َٓكب 

ع٢ً ا٭سهاّ ايٓش١ٜٛ ايعا١َ 

 .نٛغ١ًٝ يًهبىت ٚايتكشٝض ايًػٟٛ

 *** 

 :ايٛطٜك١ انتباؾط٠( 2)

زلٝت نصيو ٭ْٗا تػتدسّ 

ا٫قذلإ انتباؾط بؽت ادت١ًُ ٚانتٛقـ 

ايصٟ تكاٍ ؾٝ٘ ٚـتتاظ ٖصٙ ايٛطٜك١ 
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ضا نبرلا َٔ عٓاٜتٗا بأْٗا تٛيٞ قس

إؾت َٗاض٠ ايه٬ّ ، ٜٚهاز ايًذ٤ٛ 

إؾت ايذلكت١ ٜكٌ إؾت سس ايتشطِٜ ، 

نُا أْٗا ختايـ ايٛطٜك١ ايػابك١ وت 

ا٫ستؿا٤ بتسضٜؼ قٛاعس ايًػ١ نػا١ٜ 

عًٝا ، ٚتع٢ٓ بايتسضٜب ع٢ً قٛايب 

ايًػ١ ٚتطانٝبٗا رتس١َ َٗاض٠ 

ايتشسخ ، ٚتبسٟ سطقا ؾسٜسا ع٢ً 

احملانا٠ ، ٚإْؿا٤  اغتدساّ أغًٛب

اضتبايت قٟٛ بؽت ا٭يؿاًت ٚز٫٫تٗا ، 

ٚبايطغِ َٔ إٔ َٗاض٠ ايه٬ّ حتتٌ 

قساض٠ ا٭ٚيٜٛات ؾإٕ شيو دا٤ ع٢ً 

سػاب انتٗاضات ا٭خط٣ نايكطا٠٤ 

ٚايهتاب١ ، ٚقس ٜ٪زٟ اعتُازٖا 

ططٜك١ ايتكًٝس إؾت تكًٝل زٚض ايٛايب 

وت انتؿاضن١ ايؿعاي١، ٫ٚ ؾو وت إٔ 

سهاّ ايٓش١ٜٛ ٜ٪ثط ع٢ً تُٗٝؿٗا ا٭

 .دٛز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 *** 

 ايٛطٜك١ ايػُع١ٝ ايؿؿ١ٝٗ:( 3)

َٚٔ أِٖ خكا٥كٗا عطض 

ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ ع٢ً اي٬ٛب َؿاؾ١ٗ 

وت باز٨ ا٭َط ضغب١ وت َػاعستِٗ 

ع٢ً ايتعطف إؾت ايٌٓتاّ ايكٛتٞ شلصٙ 

ايًػ١ ادتسٜس٠ بؿهٌ تًكا٥ٞ إناؾ١ 

ٜهتؿ٢ وت إؾت ايٌٓتاّ ايٓشٟٛ شلا ، ٚ

ٖصا ايكسز بكسض ٜػرل َٔ انتؿطزات 

هتاضغ١ اييت ـتهٔ ايٛايب َٔ 

، ٫ٚ َٗاض٠ ايتشسخ بؿهٌ تًكا٥ٞ

َاْع َٔ ايًذ٤ٛ إؾت ايذلكت١ نٛغ١ًٝ 

ٜعطض  إلظاي١ بعض ايكعٛبات ؾُٝا

. إٕ ع٢ً ايٛايب َٔ َٛاز َػُٛع١

تطنٝع تًو ايٛطٜك١ ٜتُشٛض سٍٛ 

ٚنع ايٛايب وت َٛاد١ٗ ايًػ١ 

عٔ ططٜل ايطبىت بؽت ادتسٜس٠ 

ايعباضات اييت ٜػتُع إيٝٗا ٚانتٛاقـ 

انتػتدس١َ ؾٝٗا يهٞ ٜٓؿ٧ بُٝٓٗا 

ع٬ق١ َع١ٜٛٓ وت شانطت٘ تتٝض ي٘ 

ا ع٢ً اغتعُاٍ تًو انتؿطزات َعتُس

. ٚظتسض أغًٛب احملانا٠ ٚا٫غتٌتٗاض

بانتعًِ تًٛتٝـ ايٛغا٥ٌ ايػُع١ٝ 

ٚايبكط١ٜ بؿهٌ َهجـ وت تسضٜب 

، يًػ١ ٚتطانٝبٗااي٬ٛب ع٢ً أفتايت ا

ٜٚبسٚ دًٝا إٔ ٖصٙ ايٛطٜك١ اٖتُت 

ؿتٗاض٠ ايه٬ّ ع٢ً سػاب ايكطا٠٤ 

ٚايهتاب١ نُا أْٗا ـتٌٝ إؾت ايتكًٌٝ 

ايؿطح ٚاإلنجاض َٔ ايؿل َٔ 

، ٜٚط٣ َ٪ٜسٖٚا أْٗا تعذٌ ايتسضٜيب

بتٛيٝس َؿاِٖٝ سٍٛ طبٝع١ ايًػ١ 

ٜس٠ وت أشٖإ اي٬ٛب وت ٚقت ادتس

 .قكرل

 *** 
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 ا٫تكاي١ٝ: ايٛطٜك١( 4)

جتعٌ ٖصٙ ايٛطٜك١ ٖسؾٗا ايٓٗا٥ٞ 

اغتدساّ إنػاب ايساضؽ ايكسض٠ ع٢ً 

١ً اتكاٍ يتشكٝل ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ ٚغٝ

، ٫ٚ تٌٓتط ٖصٙ أغطان٘ انتدتًؿ١

ايٛطٜك١ إؾت ايًػ١ بٛقؿٗا زتُٛع١ 

ذلانٝب ٚايكٛايب انتككٛز٠ َٔ اي

، ٚإفتا بٛقؿٗا ٚغ١ًٝ يًتعبرل يصاتٗا

; نتدتًؿ١ايًػ١ٜٛ ا عٔ ايًٛتا٥ـ

نايًٛب ٚايذلدٞ ٚا٭َط ٚايٓٗٞ 

ٚايٛقـ ٚ...... إخل ٜٚتِ عطض ايًػ١ 

 ع٢ً ايٛايب طبكا يصيو ايتكٛض ايصٟ

، بٌ ٫ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتسضز ايًػٟٛ

ع٢ً أغاؽ ايتسضز ايًٛتٝؿٞ ايتٛاقًٞ 

١ٛ َتعسز٠ زاخٌ ايٛسس٠ َٔ خ٬ٍ أْؿ

. ٚتعتُس ططٜك١ ايتسضٜؼ ٖٓا ايتع١ًُٝٝ

اقع١ٝ سكٝك١ٝ ٚع٢ً خًل َٛاقـ 

: تٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦ ٫غتعُاٍ ايًػ١ َجٌ

ٚتبازٍ انتعًَٛات ٚا٭ؾهاض ٚتػذٌٝ 

انتعًَٛات ٚاغتعازتٗا ٚتػتدسّ 

انتٗاضات ذتٌ انتؿه٬ت عٔ ططٜل 

انتٓاقؿ١ ٚانتؿاضن١ . ٚقتهٓٓا ايكٍٛ 

إٕ ٖصٙ ايٛطٜك١ تتٝض يًٛايب ؾطق١ 

نبرل٠ يًكٝاّ بسٚض َِٗ وت غرل 

ط ٜعس َٔ ايسضؽ ،ٚيعٌ ٖصا ا٭َ

ط بٗصٙ ايكٛض٠ انتعاٜا اييت ضؿتا ٫ تتٛؾ

 .وت ايٛطا٥ل ا٭خط٣

*** 

 ايٛطٜك١ ا٫ْتكا١ٝ٥: ( 5)

تط٣ ٖصٙ ايٛطٜك١ إٔ يًُسضؽ سط١ٜ 

ًَٛك١ وت ابتهاض ا٭غًٛب ايصٟ 

ٜطغب وت اتباع٘ ٖٚٛ بكسز تعًِٝ 

 ٘ػ١ ا٭دٓب١ٝ َا زاّ عتكل عٔ ططٜكايً

َٔ ، ؾًًُعًِ إٔ ٜتدرل ايػاٜات انتطد٠ٛ

َا ٌٜتٓ٘ ٥٬َُا يًُٛقـ  ايٛطم

; ؾٗٛ قس غتتاض عٓكطا َٔ ايتعًُٝٞ

ططٜك١ َا يٝػتؿٝس ب٘ وت تسضٜؼ 

إسس٣ انتٗاضات ايًػ١ٜٛ ٚقس ٜسزت٘ 

 بعٓكط َٔ ططٜك١ أخط٣ يٝعٜس َٔ

، دٛز٠ ؾطس٘ ٚتٛقًٝ٘ ايًػ١ ي٬ٛب٘

ٚيعٌ َٔ عٛاٌَ تبين ايٛطٜك١ 

هٌ ططٜك١ ا٫ْتكا١ٝ٥ أْٓا ٚدسْا ي

، ٚانتعًِ دٛاْب قكٛضدٛاْب ـتٝع ٚ

عتطم ع٢ً إظتاز َا قتهٔ تػُٝت٘ 

بايٛطٜك١ ايتها١ًَٝ ؾٝعُس إؾت اْتكا٤ 

ستاغٔ نٌ ططٜك١ ٚجتُٝعٗا وت 

ططٜك١ ٚاسس٠ تٓاغب ا٭ٖساف اييت 

ٝٗا ٚتطاعٞ سادات انتتعًِ ٜػع٢ إي

، نُا أْٗا ٫ تٓاقط ؾهط٠ ًٚتطٚؾ٘

٢ سػاب أخط٣ ايتعكب يٛطٜك١ عً

٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ، ٚتط٣ وت ا٭َط َتػعا

ططا٥ل ايتعًِٝ ع٢ً أْٗا  ٌْٓتط إؾت

; ؾُككس نٌ ططٜك١ وت َتعاضن١
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ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ ْٗا١ٜ انتٛاف ٖٛ تكسِٜ 

 .ع٢ً ايٛد٘ اي٥٬ل

 قطاٖا لػٕٖٛ ٔذمٕٖٛ

 بني الفهانني والعمماء

 أد.حمند مجال صقر                                    

1 

َط٠ إٔ أختٌٝ اخت٬ف  بُتدٓط

ؽت ٚايعًُا٤ وت تكسٜط ًتاٖط٠ ايؿٓاْ

ِٕ ،ايؿصٚش ايًػٟٛ يٝؼ  ؾبسا يٞ أ

أقطب عٓس ايعًُا٤ َٔ إٔ ايؿاش 

)انتٓشطف( َا ٖٛ إ٫ بك١ٝ انتٛطز 

)انتػتكِٝ( اييت بٗا َع٘ تهتٌُ َاز٠ 

ٚأِْٗ إفتا أقاَٛا قٛاعسِٖ  ،ايًػ١

ع٢ً َا ا٥تًـ ثِ ْبٗٛا َع٘ ع٢ً َا 

ٚبسا يٞ إٔ يٝؼ أقطب عٓس  .اختًـ

ْؽت َٔ إٔ َها١ْ ايؿاش وت ايؿٓا

َُاٟيَخ ،َهاْ٘ َٔ انتٛطز  ٚسا وت َخرّلٔجا 

 !٠َٕظِطَب ػٓا٤ََس

اؾتػاٍ ايعًُا٤  ٌَُٖٜأَتٚاٯٕ ٜأ

وت تكسٜط ًتاٖط٠ ايؿصٚش ايًػٟٛ 

باْكػاّ َاز٠ ايًػ١ بُٝٓٗا ٚانتُاشلا 

ٚاؾتػاٍ ايؿٓاْؽت وت  ،بُٗا كتٝعا

تكسٜطٖا باْكػاّ تأثرل ايًػ١ بُٝٓٗا 

 !ُبَذِعٜٚأ ،ي٘ بُٗا كتٝعاٚانتُا

بؽت ايؿٓاْؽت  شسِتيكس اٖت

ٚاختًؿت ٚدٗتا  ،ٚايعًُا٤ انتػأي١

ؾهٝـ ٜػين  ;ؾهإ ايطأٜإ ;ايٌٓتط

أسسُٖا عٔ اٯخط عٓس َٔ ٜتعًل 

أّ نٝـ ٜطبأ بُٗا  ،بتُاّ ا٫غتٝعاب

 !إٔ ظتتُعا وت قًب َؿهط ٚاسس

2 

ٝٛ َط٠ إؾت جتطٜس  ضُتط٢ٚان

دت١ًُ ايٌٓتط ايعًُٞ وت تطنٝب ا

 ُٔا٥َٔٛؾإشا ٜن ;ايعطب١ٝ َٔ ايٌٓتط ايؿين

ٛٓداؾ١ َٝت١ ٝأ ْٛٓٗا سؽت ٝأن ْٗا َجًُا ن

ََتكَٖٜٝ  !ِٕٛٛٝبأ 

ؾأَا جتطٜس ايٌٓتط ايؿين وت 

تطنٝب ادت١ًُ ايعطب١ٝ َٔ ايٌٓتط 

ؾػرل بعٝس عُا اقٛٓع٘  ،ايعًُٞ

ٝل ٚضق١ ٔكٞكبعض ايؿعطا٤ َٔ َت

ثِ  ،إسس٣ قكا٥سٙ وت ٚعا٤ َٓاغب

 اقات ٚاسس٠َٟكِ إخطاز ايٝكث ،ٛٗاًَٞخ

ز وت دُطٚنتابتٗا ع٢ً َا َت ٚاسس٠ٟ

 !ٚضق١ أخط٣

ٔ ِٜايٌٓتَط ٢َٟزذٖط٘ ؿُتَبِؾٚيٝؼ ٜأ

 :إش قٌٝ ي٘ ;ا٭ٍٚ ٟٓأزَبائع ٢ُٟاَضَٔ ٔس

ٍَٜكٜؾ ;ٙطَؾ ٜوِٜاَضَُٔس ٟٜٗأ  ;اَصَٖ ُِٖث ،اَصَٖ :ا

ؾإْ٘ إشا نإ وت جتطٜس ٖصا ايٌٓتط 

ا ٫ غتًٛ َٔ ايؿين َٔ ايعبح ايعابح َ

ؾؿٞ جتطٜس شيو  ،ازعا٤ إسٝا٤ انتٛت٢
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ذ ايه٦ٝب ِػايٌٓتط ايعًُٞ َٔ انٜت

طٜ٘ َا ٫ غتًٛ َٔ اضتهاب قتٌ ايٜه

 !ا٭سٝا٤

3 

٫ٚ ٜتٝػط إ٫ وت ايعَإ 

إٔ  ،ايٌٜٛٛ بعس ايعَإ ايٌٜٛٛ

ٜهٕٛ انتؿهط ؾٓاْا نبرلا ٚعانتا 

ؾأَا إٔ ٜهٕٛ ؾٓاْا نبرلا  ،نبرلا

ُٔ ،رلا ٚؾٓاْاٚعانتا أٚ عانتا نب ُا ؾ

َٚٔ ثِ ٜٓبػٞ ي٬ٛب ايؿٔ  ;طتٖٝػَٜ

ٚايعًِ انتتشككؽت عكٝك١ تهاًَُٗا 

إشا َا اْتبٗٛا إؾت أسس أٚي٦و ايهباض 

َُٗا نإ -ٛٙ ََُعًٞإٔ َٜ ،ؾٓا ٚعًُا

َُ ؾٗٛ ْع١ُ  -ُاَٙتِٓظَاْ٘ َٚهاْ٘ ٚ

٫ٚ لتس  ،ٜٓبػٞ إٔ حتُس ٚتؿهط

٫ٚ ؾهط َجٌ  ،شلا َجٌ َعطؾتٗا

 .َٓؿعتٗا

٫ٚ عصض ي٬ٛب ايؿٔ ٚايعًِ 

وت  ،انتتشككؽت عكٝك١ تهاًَُٗا

َٔ أٚي٦و انتؿهطٜٔ  اإلعطاض عٔ أٍٟ

ٚإٕ أعطض ٖٛ -ايهباض ؾٓا ٚعًُا 

 ،بٌ ٜتعطنٕٛ ي٘ بهٌ غبٌٝ -عِٓٗ

 .ٜٚػتعٛؿْٛ٘ بهٌ زيٌٝ

ٚيٛ ضأٚا نٝـ نإ أبٛ 

عُطٚ بٔ ايع٤٬ ظتًؼ عٓس قسَٞ 

ُٖ ،بؿاض بٔ بطز ََٜتش ٢  ٙ سترَلٓأنٌ 

ََ أٚ ضأْٚٞ أدًؼ عٓس  -ٙرَلآٔثٜتًك٢ 

 ،قسَٞ ستُٛز ستُس ؾانط

أقًٛٞ بٓاض غدٛ٘ ست٢ أغته٤ٞ 

ََِٜٚأَطٜي -بٓٛض ضأٜ٘  !٣ عذٝباٟأِطا 

4 

ٚئ ٜٓؿأ ؾٝٓا ط٬ب ؾٔ 

ٚعًِ َتشككٕٛ بتهاًَُٗا ست٢ ْ٪َٔ 

ٚإٕ - ٚقاز٠ٟ ٚأغاتص٠ٟ ضتٔ ب٘ آبا٤ّ

ٙ َطاٜنَصَتَْٚ -عًُ٘ َِٔٔ ٓا نجرْلؾاَت

تصانط أقٛيٓا اذت١ٜٛٝ نُا ْ

طْا ٚأنؾٝٓٛبع وت َش ;ايجكاؾ١ٝ

ثِ ٜٓتكٌ إيِٝٗ ا٫غتعساز ي٘  ،ايٛضاث١ٝ

 .اْتكا٫ طبٝعٝا

إٕ ا٫غتعساز ٖٛ أٍٚ 

 ًَُ٘ٝٔٚإٕ أٚؾت َا ٜٓبػٞ إٔ َٜ ،ايتٛؾٝل

 ،ٚقاز٠ٟ ٚأغاتص٠ٟ أَٛض اي٬ٛب آبا٤ّ ٠ٝ٫ُٚ

إٔ ٜٓتبٗٛا إؾت انتػتعسٜٔ َِٓٗ 

شا َا ٚدسٚا ؾإ ،ٜٚٓبِٖٗٛ ٜٚطعِٖٛ

َُ ط ٜؿهط وت ٌٜتايٖٓ َبن٤َطايٛايب 

 كٝكٍٞدٛاب انتػأي١ بٛدٗؽت َس

 ،ا ي٘ بُٗا كتٝعاِٛاستٜؿ ،ٝايٍَٞٚخ

ٚٚقؿٛٙ ع٢ً َا بُٝٓٗا َٔ اخت٬ف 

َٔ ،ٚا٥ت٬ف  .٢َُِِٖٗٚ ِٔثِ دعًٛٙ 

٫ٚ بأؽ ظُع اي٬ٛب 

انتػتعسٜٔ كتٝعا َعا ؿتا قتهٔ َٔ 

ذٝعِٗ اجملاَع ٚتعًُِٝٗ ٚتسضٜبِٗ ٚتؿ
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ست٢  ،ٚانتٓاؾػ١ بِٝٓٗ ٚتكسٜطِٖ

ٖٛ ِٗ ٚقسضُت ِٖ قسض٠ٍٟ اغتعساُزٜتش

 .َٗاض٠ٟ

5 

ٖٛ ط٬ب  ٍ اغتعساُزٚئ ٜتش

ايؿٔ ٚايعًِ انتتشككؽت عكٝك١ 

ست٢ ـتت٧ً أٚع١ٝ  تهاًَُٗا قسض٠ٟ

اغتٝعابِٗ ؿتاز٠ ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ 

ؾإٕ ايكسض٠  ;َتها١ًَ ناؾ١ٝ َتٓا١َٝ

ٞ إ٫ نتٔ ؾٛم ا٫غتعساز ٫ تٓبػ َٓعي٠١

اغتٛعب تطاث٘ ايؿين ٚايعًُٞ 

٘ اييت انتتهاٌَ ست٢ قاض ٖٛ ْؿَػ

٘ ٚإشا ٝأَْبؾإشا ْٛل ْٛل ٔب ،بؽت دٓبٝ٘

 ٙ ؾ٤ِْٞعٔذِعذٓاْ٘ ٚمل ُٜقُت قُت ٔب

 .عٛز اغتٝعاب٘ عٔ سك٘إ٫ ؿتكساض ٝق

ٖٛ  ِٗ َٗاض٠ٍٟ قسضُتٚئ تتش

بٛا ذٚطست٢ ٜعادتٛا ؾ٪ٕٚ اذتٝا٠ ُٜٚ

ؾإٕ انتٗاض٠ َٓعي١  ،أسٛاشلا انتدتًؿ١

ؾٛم ايكسض٠ ٫ تٓبػٞ إ٫ نتٔ اقتشِ 

 َََِٔٚ-انتآظم ثِ استاٍ ست٢ صتا 

َٕٜن ل غٌٝ ؾتسؾ٤ -ٍََٖٛشَت ١ًٕٜٝا ٔسَش ا

 ،قسضت٘ ست٢ دطف عٛا٥ل انتآظم

ٓ٘ َٔ ض٩ٚؽ ايٌتٛاٖط ايؿ١ٝٓ َٚه٤

 ٙ ؾ٤ِْٞعٔذِعٚمل ُٜ ،ٚايع١ًُٝ انتتها١ًَ

 .إ٫ ؿتكساض قعٛز جتطٜب٘ عٔ سك٘
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َج٬ وت تعًِٝ ْكس  ُِٜهِسٌٖ ٜأ

ا٭قٛات ايًػ١ٜٛ ْكسا ؾٓٝا ٚعًُٝا 

َٔ ادتُع بؽت ايهًُات انتتشس٠  ،َعا

إ٫ َٔ نٕٛ بعض أقٛاتٗا َطقكا وت 

بعهٗا َٚؿدُا وت بعهٗا أٚ َُٗٛغا 

وت بعهٗا ٚزتٗٛضا وت بعهٗا نُا 

َٔ ايكطإٓ  "صاَسَز"ٚ "،اَشٜطط"وت 

 ،ٚبٝإ إٔ ايه١ًُ ٚاسس٠ ،ايهطِٜ

ِٕ إٔ بعض أقٛاتٗا  غرُل ِٖيٝؼ َث ٚأ

 !٘ نت١َ٤٬ انتطازتٛٛضت قؿُت

َج٬ وت تعًِٝ  ُِٜهِسثِ ٌٖ ٜأ

ْكس ايكٝؼ ايًػ١ٜٛ ْكسا ؾٓٝا ٚعًُٝا 

َٔ ادتُع بؽت َؿتكات  ،َعا نصيو

َُ َٚادتصض ايٛاسس ٚ ٗا ع٢ً انتٛنع ٔتَضعا

ايٛاسس َٔ انتطنب ايًػٟٛ ايكػرل 

َٔ  ص"ؼه٤ُْ"ٚ "،ؼأنََْٛط"نُا وت 

ٚبٝإ أُْٗا نًُتإ  ،ايؿعط ايٓؿٝؼ

ِٕ ،شتتًؿتا ايس٫يتؽت  غرُل ِٖيٝؼ َث ٚأ

ت شلا ز٫ي١ َٝٔعإٔ إسساُٖا قس اٗز

 !ا٭خط٣ َٔ غرل إٔ تعٍٚ ز٫يتٗا

َج٬ وت  ُِٜهِسمثت ٌٖ ٜأ

بات ايًػ١ٜٛ ايكػط٣ ن٤َطتعًِٝ ْكس انٝت

َٔ  ،ْكسا ؾٓٝا ٚعًُٝا َعا نصيو

١ٝ٥ ٚارتدل١ٜ ادتُع بؽت ادتٌُ اإلْؿا
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َُ َٚٚ ٗا ع٢ً انتٛنع ايٛاسس َٔ ٔتَضعا

انتطنب ايًػٟٛ ايهبرل نُا وت 

َِ"ٚ "،ىتٜق َب٥ِايٚص َتِٜٜأَض ٌَِٖط"  َُُ٘ٓبٜي َزَعَتا

ًٌُٜٔكاٞي َٔ ايؿعط  "صرل٣ٔجٜن ا٤َُٕٔب ٝ

ٚبٝإ أُْٗا كتًتإ شتتًؿا  ،ايٓؿٝؼ

ِٕ ،ايس٫يتؽت إٔ  غرُل ِٖيٝؼ َث ٚأ

شلا ز٫ي١ ا٭خط٣  ِتَٝٔعإسساُٖا قس اٗز

 !نصيو َٔ غرل إٔ تعٍٚ ز٫يتٗا
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َج٬ وت تعًِٝ  ُِٜهِسأّ ٌٖ ٜأ

بات ايًػ١ٜٛ ايهدل٣ ْكسا ن٤َطْكس انٝت

َٔ كتع  ،ؾٓٝا ٚعًُٝا َعا نصيو

ايٓكٛم انتتٛاضز٠ ٚانتٛاظ١ْ بٝٓٗا نُا 

 وت:

َُُّٔشاٞي َعًٜٜط ١َٟعًٞا ٜطَٜط"  ا ًََِٜٗٝع ا

 اََِٜٗس٣َٝ ٔبَزايٖط َطَُا َث٢َٗ ٜيََٓدَٚ

ا َُاٜيٜٜٛيَٚ)٣ َطا ايٖجَََٗٔز َِٔٔ ُتَِٜٖٚض 

 (اََِٗٝتٜؿَؾ َِٔٔ َٖٞتٜؿ٣ َؾ٣ََٗٛ اٞيَٖٚض

ََٞ ٔؾٔؿَِٝغ اَتَب ِسٜق  ٢ٍَذٞ   ا

ََٚٗأسَؾ٢ٚ ََٔسََا  ٢ ًٜٟ َعط٢ِذٞ َتٔعا

 /اَِٜٖٗسَخ

ََََٚٚ) /اًَِِٜٗٝعَْ ٚلَسَٜٛؾ   ٧َٔطا 

 َِٔٔ ًَٖٜٞع ٗعَعٜأ ٣ِٞ٤ْ َؾَطايٖج

 (اًَِِٜٗٝعَْ

َٕا ٜنََ  ًَِٗٔتٜق ا  ِٔٝنٜأ ِِٜي َْٜٞٚأا ٔيٝ

 اُضَبُػاٞي ىٜتٜكا َغَشٞ إ٢ٔهِبٜأ

 /اًََِٜٗٝع

٢ُُٕٝع٢ اٞيًَٜع ُتَِٓٓٔن ِٔٔهٜي  ٛ 

 ط٢ٌٜتَْ َِٔٔ ُتٞؿْٜٔأَٚ /اَِٗٓٔػُشٔب

 /"،اَِٜٗٝيإ٢ ٛٔزُػَشاٞي

 ٟٔسًٞٔد ُعًِٜخٜأ َْٜٞٚأٜن" 

 /ُتَِٚسَب

َٕٜهَُاٞي ٕٖٜأ ُتِػَػِسٜأٜؾ  ا

 ُْٞٔطأقَشُٜ

َََٕايٖعَٚ َُْٓٔعاظ٢َُٜٓ ا  َُ٘ػٞؿٞ 

َٜٜي َٜٜكَب ط٢َِٝػٔب ٗطُُا  َٟا   ا

 /ٔوُتًَٞتٜق ؽَتٔس

 /ُتِطٖذَشٞ َتْٚإ٢

ََِٝٔشُٜ ُطِبايٖك ٔسُعَٜ ِِٜي  /ٞأتَٛٞ 

 ٌُٗبَٜ ـَِٜٝن ُٛضايٓٗ َفَطا َعٜيَٚ

ََٟسَق  /ا

ََُٕايٖع َؼًِٜٜٝؾ َََْٔظ ا  /ٞا

ٞ ٔؾ ُٔأنََٜأٞ اٞيِٓٔتٌٜتٜؿٜي ِسٜقَٚ

َٗٔؾ ُضاََٜكَتَٜ ٠ُٕٖٖٛ /ِٛزُُُٗا اٞيٝ

ٔوُتًَٞتٜق ؽَتٔسَٚ 

َْٔبًٜٞق ٌََعِؾٜأ ـُع٢ٞ  ٞؤََز ٜ

ََُٓٔتِػُُاٞي ٠َٜضِٛايٖج ٌُٔعِؿا َُُٜٜن  ٝ١ٜ 

/ِٝسٔؿايٖٓ ُسِعَض

ُٔٔؿَٗٞ ٔبٜٓٔقَطِسٜأٜؾ  َٝٚ  /"ص.ِٙاض٢َْٞ 
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ُٖٚا  ،َٔ ايؿعط ايٓؿٝؼ

٢ ايعَإ ست٢ عً ُتِعٚٔيقكٝستإ ٝأ

 ،بإغطا٤ ت٬َصتٞ بانتٛاظ١ْ بُٝٓٗا ؼ٢َِٜأ

ُٗا ٚٚسس٠ ٔتٜٖط٢ِعؾاْتب٘ صتبا٩ِٖ إؾت ٔؾ

ضغاي١ اْتشاب ؾاعطُٜٗا ؾُٝٗا ع٢ً 

ٚإٕ -قتًُٗا أسب ايٓاؽ إيُٝٗا 

ْسَا ع٢ً ؾعًت٘ َٔ  َطًَٗٞتنإ ايجاْٞ ٜأ

ٚإؾت قسا١َ ايككٝس٠ ا٭ٚؾت  -ا٭ٍٚ

 ض٢ط١ٚ َعُٛزٜٖبَع ،ٚسساث١ ايجا١ْٝ

 ،طٚض ايجا١١ْٝ َعٜٖٚطا٭ٚؾت ُٚس

 ،ٚاخت٬ف أغًٛبٞ تكٜٛطُٖا ايؿين

ٚغطاب١ بعض َؿطزات ا٭ٚؾت 

٢ٍَذََ"ٚ "،٣َٖٚضـط"ن  ٚلَسَٚ"ٚ "،اَٗأسَؾ٢ٚ ا

ٚقطاب١ َؿطزات  "ص،ُتَِٓٓٔن"ٚ "،اًَِِٜٗٝعَْ

ََُٓٔتِػُُاٞي"ٚ "،٠ُٖٖٛط"ايجا١ْٝ ست٢   "ص،١ٝ

ََٟسَق"ٚمل غتٛط شلِ إٔ تهٕٛ   "ا

 "!ٞٔتِٜٛس َقٔزِطَت"٫  "،ٞٔؿَٜٛع"ع٢ٓ ؿت

ََ ٌ ايككٝس٠ ٖهٜؾ ِٔثِ نإ َِٓٗ 

 ،ست٢ يكس سؿٌتٗا وت َٛقؿ٘-ا٭ٚؾت 

َٜٖزٜٚأ  -َٓٗا سطؾا َّط٢ِداٖا َٔ غرل إٔ 

ََ ٚإٕ مل  ،ٌ ايجا١ْٖٝهٜؾ ِٔٚنإ َِٓٗ 

 !إٔ عتؿٌتٗا ٜػتٛع أسْس

8 

٫ٚ غ٢ٓ ؿتعًِ ايؿٔ ٚايعًِ 

َصت٘ َٔ انتتهاًَؽت عٔ إٔ ٜعًل ت٬

 َعًٜٜط ١َٟعًٞا ٜطَٜ" :قٍٛ ايؿاعط ا٭ٍٚ

َُُّٔشاٞي ٙ َٔ خطٚز قتًٝت٘ ط٢َدبَػ "اًََِٜٗٝع ا

َٚٔ  ،ظُاشلا ٚبٗا٥ٗا ٚاثك١ٟ ٕص٦ًِٜٔبٜق

 "اََِٜٗس٣َٝ ٔبَزايٖط َطَُا َث٢َٗ ٜيََٓد" :قٛي٘

ٗا ٗا ع٢ً ْؿػٗا ٚبٗذَتٓاَٜتٛاٙ ٔدِعبَس

ا َََٗٔز َِٔٔ ُتَِٜٖٚض" :َٚٔ قٛي٘ ،ؿتًٗهٗا

ََٚطايٖج  َِٔٔ َٖٞتٜؿ٣ َؾ٣ََٗٛ اٞيٖٚا َضَُاٜيٜٜٛي٣ 

 ،بتؿاخطٙ ظُٛز َؿاعطٙ "اََِٗٝتٜؿَؾ

ََٞ ٔؾٔؿَِٝغ اَتَب ِسٜق" :َٚٔ قٛي٘ ٢ٍَذٞ   ا

ََٚٗأسَؾ٢ٚ ََٔسََا   "اَِٜٖٗس٢ َخًٜٟ َعط٢ِذٞ َتٔعا

بانٛطاب َؿاعطٙ وت َٛقـ انتعطؾ١ 

 ض٢ٞؿايػٝـ عًٝٗا اْتكاَا َٚغ ؼ٢ِببؽت َس

َّٔتيسَٛع عًٝٗا اٞيا  :َٚٔ قٛي٘ ،اسا

ًََِِٜٚٗٝعَْ ٚلَسَٜٛؾ" َََٚا   ٣ِٞ٤ْ َؾَطايٖج ٧َٔطا 

عطد٘ ايؿسٜس  "اًَِِٜٗٝعَْ َِٔٔ ًَٖٜٞع ٗعَعٜأ

َٔ اط٬ع أؾٝا٥ٗا عًٝ٘ وت َٛقـ 

َٕا ٜنََ" :َٚٔ قٛي٘ ،ايكتٌ ًَِٗٔتٜق ا ا ٝ

 اُضَبُػاٞي ىٜتٜكا َغَشٞ إ٢ٔهِبٜأ ِٔٝنٜأ ِِٜي َْٜٞٚأٔي

َٛ "اًََِٜٗٝع  ٜ٘ٔيبأْ٘ قس غبل َٓ٘ شلا َٔ اي

ٙ َا ٜٓبػٞ َضِسٙ ٜقِضٚسٜكبٗا ايصٟ ضؿتا مل ُت

 ُتَِٓٓٔن ِٔٔهٜي" :َٚٔ قٛي٘ ،ض ب٘عَصإٔ ُٜ

٢ُُٕٝع٢ اٞيًَٜع ََِٚٗٓٔػُشٔب ٛ  ط٢ٌٜتَْ َِٔٔ ُتٞؿْٜٔأا 

عٓٗا  َفَطبأْ٘ إشا َق "اَِٜٗٝيإ٢ ٛٔزُػَشاٞي

َٕقتًٝ ؾًٔ اذتػٛز  ايٓاؽ ٌْٚتَط ٗا عٝٛ

ٗا يٝؿتٌُ ًَٜتؾهأفتا ٜق ;ٜكطؾ٘ عٓٗا

 !عًٝٗا وت ْؿػ٘
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ثِ ٫ غ٢ٓ ؿتعًِ ايؿٔ ٚايعًِ 

انتتهاًَؽت نصيو عٔ إٔ ٜعًل 

 :ت٬َصت٘ َٔ قٍٛ ايؿاعط ايجاْٞ

ََ "ٟٔسًٞٔد ُعًِٜخٜأ َْٜٞٚأٜن" ت٘ اَعَٓبعٚاٍ 

 :َٚٔ قٛي٘ ،ٚاْهؿاؾ٘ يًشٛازخ

َٕٜهَُاٞي ٕٖٜأ ُتِػَػِسٜأٜؾ"  "ُْٞٔطأقَشُٜ ا

َٔ َٚٔ  ،ََٔٔسٝح ٜأ ِٔبٗذّٛ اذتٛازخ 

َََٕايٖعَٚ" :قٛي٘ َُْٓٔعاظ٢َُٜٓ ا َٜٜي َُ٘ػٞؿٞ   ٗطُُا 

َٜٜكَب ط٢َِٝػٔب َٟا َْ "ا  ىٝتاٜقَػ٘ َتَػٞؿبإٔ 

 "ُتِطٖذَشٞ َتْٚإ٢" :َٚٔ قٛي٘ ،اّػٝؿِْٜأ

َِ َٚٔ  ،ي٘ َطَِٖٛا ٫ َدّنَطػاخ٘ َعٔتبا

ََُٕايٖع َؼًِٜٜٝؾ" :قٛي٘ َََْٔظ ا َٚا  ِسٜقٞ 

ُٖٔؾ ُٔأنََٜأٞ اٞيِٓٔتٌٜتٜؿٜي  ُضاََٜكَتَٜ ٠ٕٖٛٞ 

َٗٔؾ بادتُاع ايعَإ ٚانتهإ  "ِٛزُُُٗا اٞيٝ

 :َٚٔ قٛي٘ ،ٚاسس ١ غاخىٕتَبِطع٢ً َن

َْٔبًٜٞق ٌََعِؾٜأ" ـُع٢ٞ   ٌُٔعِؿا َُُٜٜن ٞؤََز ٜ

ََُٓٔتِػُُاٞي ٠َٜضِٛايٖج بؿ٤ٞ  "ِٝسٔؿايٖٓ ُسِعَض ١ٜٝ

ٞ ٔؿَِٝغ اَتَب ِسٜق" :خ١ًٝ قٍٛ ا٭ٍٚٔ َزَٔ

ََٔؾ ٢َٚذٞ  ََٚٗأسَؾاٍ  ََٔسََا  ٟ ط٢ِذٞ َتٔعا

َٓ٘ بك١ٝ  ِتَٝٔكٚنأفتا َب "،اَِٜٖٗس٢ َخًَٜع

ٞ ٜٓٔقَطِسٜأٜؾ" :َٚٔ قٛي٘ -س عًَِٝ٘ٗؿَت

ُٔٔؿَٗٔب َٝٚ َٗ "ِٙاض٢َْٞ   ٬ٜىَٖ ايؿأٖس ٬ٔىب

 !ٗٛٔزِؿانٜت
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ثِ ٜٓب٘ ت٬َصت٘ ط٬ب ايؿٔ 

 ،ٚايعًِ انتتشككؽت عكٝك١ تهاًَُٗا

وت عًِ  ُزٖطَدَتع٢ً إٔ ايككٝس٠ ا٭ٚؾت َت

عطٚض ايؿعط ايعُٛزٟ ايصٟ نبٛ٘ 

بأْٗا غت١ أبٝات  ،ارتًٌٝ بٔ ألتس

ٖٜٝن ١ ايٛظٕ ٚاؾ١ٝ قشٝش١ ايعطٚض اًَ

ٓٝ ١ ايكاؾ١ٝ َكٛٛع١ ايهطب ٖا٥

َُ ١ بٝا٤ ايًؽت َٛقٛي٘ ٜؾَزِطَؿتٛس١ 

وت  ُزٖطَدَتٚايككٝس٠ ايجا١ْٝ َت -با٭يـ

اذتط ايصٟ نبٛت٘  عًِ عطٚض ايؿعط

بأْٗا أضبع١ أبٝات  ،ْاظى انت٥٬ه١

ٖٝتكاض٢َُ ١ ايٛظٕ َتعسز٠ ا٭نطب ب

 .ٚايكٛاوت

َٜ ِ ع٢ً ُٜٗؿٔك٫ٚ بأؽ بإٔ 

ََٚطَد  ل٢ٞؾٜإ عطٚض ايعُٛزٟ ع٢ً 

َٛغٝك٢ ايػٓا٤ ايعطبٞ ايكسِٜ اييت مل 

 ،ضات َتٛاي١ٝ َتؿاب١ِٗٚتهٔ غرل َز

َٔ ؼ انتػين ٜؿٌ طٍٛ َِْجنٌ زٚض٠ وت 

َٔ أبٝات  ٚوت نٌ زٚض٠ بْٝت ،ؿاعطاي

ٜإ عطٚض اذتط َطَٚد -ايككٝس٠

َٚ ٝٓؿ١ْٝٛ ايػطب١ٝ ل َٛغٝك٢ ايٚػٞؾع٢ً 

ا داضؾا اّضٖٝاذتسٜج١ اييت قاضت َت

ٜتسؾل إشا تسؾل ؾ٬ ٜتٛقـ َُٗا 

َُ ٘ َط٠ ٚاسس٠ ٔعٜٜٛكِٓانٛطب إ٫ عٓس 

ٚايككٝس٠ نًٗا  ،٫ ؾ٤ٞ بعسٖا

 .ؿتٓعي١ بٝت ٚاسس

شلِ اغتكا١َ َٚٔ ثِ ٜتبؽت 

ايككٝس٠ ا٭ٚؾت ع٢ً عطٚض ايعُٛزٟ 
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إ٫ َٔ تهُؽت بٝتٗا ايطابع وت 

ارتاَؼ تهُٝٓا خؿٝؿا ٜؿسٙ إيٝ٘ 

ق٬ًٝ ٜٚعٛم ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً قاؾٝت٘ 

ٚعسّ اغتكا١َ ايككٝس٠ ايجا١ْٝ  ،اؾ٦ّٝ

 .ع٢ً عطٚض اذتط

َٔ  ِ أٍِٟغؾأَا أغًٛب َض

نتابتٗا ؾ٬ أثط ي٘ وت  ِٟايككٝستؽت ٜأ

ظتٗا وت عًِ ايعطٚض إ٫ إٔ أقٌ ختط

عٔ  ٢ًَُٗٝ٘ٞٛاؾٝٗا أٚ َُٜتًكٝٗا ع٢ً َخ َ٘ٚبَُٜٓ

٫ٚغُٝا إٔ َٔ ؾعطا٥ٓا  ،ًتٛاٖطٖا

ََ ٜطغِ قكا٥سٙ ادتاض١ٜ  ِٔانتعاقطٜٔ 

زتط٣ إسس٣ قكٝستٝٓا ع٢ً ضتٛ َا 

 .ت ا٭خط٣َُٔغُض

10 

ٚنصيو ٜٓبِٗٗ ع٢ً إٔ 

ايككٝس٠ ا٭ٚؾت تتدطز وت عًِ ضتٛ 

 :ل َٔ ؾكًؽتايٓل ع٢ً أْٗا ْ

أٚشلُا كتًتإ وت ث٬ث١ ا٭بٝات 

ٚايجاْٞ متؼ كتٌ وت ث٬ث١  ،ا٭ٚؾت

اغت٪ْـ ايجاْٞ وت  ،ا٭بٝات اٯخط٠

ٞ ؿ١َؿاعتصاض احملب عٔ ا٭ٍٚ وت َت

ََٔسَََٚ"عباض٠  ِتًٜٔعُٚد ،انتٓتكِ ٞ ٔعا

وت عذع ايبٝت  "ٗاِٜٖس٢ َخًٜٟ َعط٢ِذَت

 -بايت َا بؽت ايؿكًؽتض٢ ح،ايجاي

٠ ايجا١ْٝ تتدطز وت عًِ ضتٛ ٚايككٝس

ايٓل نصيو ع٢ً أْٗا ْل َٔ 

أٚشلُا غبع كتٌ وت ايبٝت  :ؾكًؽت

ٚايجاْٞ كتًتإ وت ث٬ث١  ،ا٭ٍٚ

ـ ايجاْٞ وت ُٛٔع ،ا٭بٝات اٯخط٠

قش٠ٛ ايؿٗاز٠ ع٢ً ا٭ٍٚ وت ٚطأ٠ 

 "ٔوُتًَٞتٜق ؽَتٔس"عباض٠  ِتًٜٔعُٚد ،ارتٛب

 .بايت َا بؽت ايؿكًؽتض٢

َٔ ِٚٔ َٜ ِٗ عًٝ٘ ٝؿٔكأيٛـ َا 

ب كاُضبؽت ايككٝستؽت ع٢ً ضغِ َت

ٍُ ،١تابٖٝنًُاتُٗا ائه َِٟزَسَع  طٛ

ٖا وت اٯخط٠ ُطَكادت١ًُ وت ا٭ٚؾت ٚٔق

َٔ اغتك٬ٍ ايٍٛٛ  ٌٜٔٗتع٢ً ضغِ َا ُٜ

ِْ ا ٬ٟٛقبٗا وت قكا٥س ايؿعط اذتط ا

ىت طاُبَٚت ،١َتٗٚسٔ سسٚز ا٭بٝات انٝتَٔ

بعض كتٌ ا٭ٚؾت زٕٚ اٯخط٠ 

َٔ  ٌٜٔٓتذلاض ع٢ً ضغِ َا ُٜبا٫ع

ُٚاغتك٬ٍ ايٖت ض بٗا وت قكا٥س ايؿعط ذا

ِْ ا عسٚز ا٭بٝات ٗاّضٔبايعُٛزٟ ا

 !انتتُه١ٓ

11 

٫ٚ غتؿ٢ اؾتُاٍ ايتٓبٝٗات 

ايػابك١ ع٢ً َا غتل تعًِٝ ا٭ؾهاض 

 ،ٚايكاؾ١ٜٛ ،ايٛظ١ْٝ)ادتع١ٝ٥ 

 ،ٚانتعذ١ُٝ ،ٚايكطؾ١ٝ ،ٚا٭قٛات١ٝ

ا٭ؾهاض َٚا غتل تعًِٝ  (،ٚايٓش١ٜٛ

 ،ٚايٓك١ٝ ،ايعطٚن١ٝ)ايه١ًٝ 

ٖٚصا أٚإ ايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ  (.ٚايؿًػؿ١ٝ
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يتعًِٝ  ٖلَتِدانتطس١ً ادتاَع١ٝ إٔ َت ٖلَس

َٔ بعس إٔ تهٕٛ  ،ا٭ؾهاض ايه١ًٝ

 ِتتٖكانتطس١ً ايتأغٝػ١ٝ قبًٗا قس اِخ

 .يتعًِٝ ا٭ؾهاض ادتع١ٝ٥

٢ با٭ؾهاض َٓا ٔغي١ٜأ ٫ٚ ضَٜب

اُٖا عٔ ادتع١ٝ٥ ٚايه١ًٝ إسس

٫ٚ  ،بعض ٝا٤ُٔيِٚٗا ٜأؾبعُه ;ا٭خط٣

َُ ِ ا٭ؾهاض ادتع١ٝ٥ وت عًِغُٝا إٔ 

ُُػ١ٝ ُٜٝانتطس١ً ايتأغ ُُٗا سؽت ُٜعً ٗا عً

اييت أؾهاضٖا ايه١ًٝ ٚوت شٖٓ٘ 

ـُشٝىت بٗا ُٚتُت َُ ،بٝٓٗا ٪ي عًِ ٚ

ا٭ؾهاض ايه١ًٝ وت انتطس١ً ادتاَع١ٝ 

عًُٗا سؽت ٜعًُٗا ٚوت شٖٓ٘ ُٜ

ذتُع ؾٝٗا اييت َت١ٝ أؾهاضٖا ادتع٥

 .ٜٛٓٗاٞهتؿاضى وت َتَٚت

َعًُٞ  َٚٔ ثِ ٜٓبػٞ إٔ تتكٌ أغباُب

انتطس١ً ادتاَع١ٝ زا٥ُا بأغباب َعًُٞ 

 ،ست٢ ٜتعاضؾٛا ،انتطس١ً ايتأغٝػ١ٝ

ٓٗ ٜٚهٌُ  ،س بعهِٗ يبعضؾُٝ

ايؿٔ  ٜٚتشكل ط٬ُب ،بعهِٗ بعها

ؾ٬ خرل وت  ;ٚايعًِ عكٝك١ تهاًَُٗا

ايصٟ قتشٛ  ،عض٣ِٗ ٚبطِٖ بعٔهاٝنََٓت

أٚي٦و ِٖ  ،ٗا ببعض٣ِٖ بعَهآثاَض

َٔٔصاي٤"ا٭خػطٕٚ أعُا٫   ُُِِِٗٝعَغ ٌَٖن ٜ

ََِْٚٝايٗس ا٠ََٔٝشٞ اٞئؾ َُٕبَػِشَٜ ُِِٖا   ُِِْٖٜٗأ ٛ

َُٕٓٔػِشُٜ  !قسم اهلل ايعٌتِٝ"، اّعُِٓق ٛ

***  
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 طبقات املعٍٜ يف المػٛ العسبٗٛ

 كنال أبو العال أ.عبد اهلل                           

ــاى  ــؽت    ٖٓــ ــط٠ بــ ــ١ َباؾــ ع٬قــ

ٜٚــسٍ  ايًؿــٍت ٚايؿــ٤ٞ ايــصٟ ٜــطتبىت بــ٘

٫خــت٬ف ; ، ٖٚــٞ ع٬قــ١ عطؾٝــ١ عًٝــ٘

ٖـٛ َـا ٜـسضى شٖٓٝـا      ، َٚسيٛي٘ا٭يػ١ٓ

 .َٔ ًتاٖط ايًؿٍت

ٚايس٫يـــــ١ بٛقـــــؿٗا انتعٓـــــ٢ أٚ  

ــتهًِ بإٜكــاشلا      ــ٢ انت ــيت ُٜعَٓ ــاْٞ اي انتع

، ؾ٬ ختًٛ ب١٦ٝ يػ١ٜٛ ًػاَع أٚ انتتًكٞي

ََٚعــــ٢ ابــــٔ آزّ  َــــٔ  ِٕ ٚدٛزٖــــا َٓــــص أ

قـاٍ  ايبٝـإ،   ، ٚقـس ع٤ًُـ٘ اهلل   شيو

ــاؾت:  چ چ ڃ ڃ ڃ چ تعـــ

 چ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ

 ؾُـا غاٜـ١   ٚإ٫،  ص4 -1ايـطلتٔ :   غٛض٠ط

 ؟ّشاايه٬ّ إ

ِٖ ٜٓبػـــٞ إٔ ُْؿـــطم بـــؽت   َٚـــٔ َثـــ

ــٝػ١ أٚ انتؿـــطز٠   ــاسب١ يًكـ ــ١ انتكـ ايس٫يـ

ايــيت ٜعطؾٗــا أبٓــا٤ ايًػــ١ ايٛاســس٠      -

ايس٫يـ١ انتعذُٝـ١ أٚ ز٫يـ١ انتؿـطز٠     بأْٖٗا 

ا ًُّٞٚبؽت ايس٫ي١ بٛقؿٗا ٔع -ايٛاسس٠ 

 يــــ٘ زضاغــــاْت ِتَزط٢يــــ٘ َٓاٖذــــ٘، ٚٝأٞؾــــ

يهـٌ يؿـٍت   ، ٚقسقتا ٚسسٜجاَٚ٪يؿات 

ب١ٟٝٓ َعذ١ُٝ ناْـت أٚ  -َٔ ا٭يؿاًت 

، ٖٚـــٞ (1) (َطنعٜـــ١)ز٫يـــ١ -قـــٝػ١

عٓــ٢ ايــصٟ ٜتؿـــل ايكــسض انتؿــذلى َــٔ انت

 .سٛي٘ كتٝع ايٓـاؽ

ــص َٕٟ ٚايـ ٚٚ ــل  وت  ُز ــِ ًٜٛـ انتعذـ

، ٚي٘ ظاْـب شيـو   عًٝ٘ انتع٢ٓ انتعذُٞ

، تبعـا يًػـٝام  ز٫ي١ أٚ ز٫٫ت ٖاَؿ١ٝ 

َُ ، ٫ٚ ُتًػـٞ إسـس٣   ع بؽت ايس٫يتؽتؾُٝذ

ــط٣  ــس٫يتؽت ا٭خــ ــٔ  ايــ ــا َــ ، أٚ تؿطغٗــ

ختتًـ ايس٫٫ت بـاخت٬ف  ٚ، ستتٛاٖا

ِٖ ا٭ؾــطاز ٚايجكاؾــات ٚايعكــٛض  ; َٚــٔ ثــ

ُاٍ ايــس٫٫ت ؾا٭زٜــب ٫ ٜتكٝــس باغــتع 

فتـا  إٚ ايذلانٝـب، أٚ ا٭ق١ًٝ يٮيؿاًت 

ــا، ــ٘    ٜتذاٚظٖـ ــاٍ رتٝا٫تـ ــعا اجملـ َٛغـ

إش ٜـــسضى ا٭ؾـــٝا٤ َـــٔ خـــ٬ٍ     ٚض٩اٙ،

   (2). إسػاغ٘ بٗا

                                                            

( اؾذلاى أؾطاز ايب١٦ٝ ايًػ١ٜٛ عاز٠ وت 1)

إزضانٗا إزضاى عكًٞ ستض ، ؾ ؾُٗٗا

، أٚ ا٫غتٓبايت  ٜتٛقـ ع٢ً َعطؾ١ ايٛنع

، أٚ ا٫غتعا١ْ بأقٍٛ ايتداطب  ٓٛكٞانت

 . ت٪زٟ ًٚتٝؿ١ اإلب٬ؽ،  ٚايتعإٚ

َكتبؼ َٔ عح وت )ايب٬غ١( ، دع٤ ( 2)

َٔ ) ايؿكٌ ايجايح ( َٛدٛز ع٢ً ايؿبه١ 

ايعٓهبٛت١ٝ ، ناتب٘ زتٍٗٛ ،  يهت٘ 

ايب٬غ١  أؾاض إؾت أْ٘ ْكًٗا عٔ نتاب "

ضبٝعٞ ستُس  ،ايعطب١ٝ ٚغا٥ًٗا ٚغاٜاتٗا 

 .  63م:   لعبس ارتاي
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يًكٝػ١ إٔ تتكًـب بـؽت    قتهٔ

، ٖٚـٛ أَـط   َطنع١ٜ ٚإعتا٥ٝـ١ : ز٫يتؽت

ٌٖ إٔ تٛقـــ بــ٘ ايذلانٝــب ايٓشٜٛــ١    قــ

ــا ــ٢  وت عَُٛٗــ ــا َعٓــ ــٝػ١ شلــ ; ٭ٕ ايكــ

ثابـــت َػـــتكط زاخـــٌ انتعذـــِ   َعذُـــٞ

ايتػــــٝرلات  بـــايعطف ايًػــــٟٛ باغــــتجٓا٤ 

ٜـــ٪زٟ ، ؾكـــس ايـــيت تٛـــطأ عًـــ٢ ايبٓٝـــ١ 

انتعٓـ٢   ايتػرل وت ب١ٝٓ ايه١ًُ إؾت تػٝرل

، ايهًُـــ١ٖـــصٙ ايـــس٫يٞ ايـــصٟ ت٪زٜـــ٘ 

ٜٚٓهــاف إيٝٗــا انتعٓــ٢ ايعا٥ــس )ايس٫يــ١  

ــو    ــ١( ٚشيــــ ــ١ٝ أٚ اإلعتا٥ٝــــ إشا اشلاَؿــــ

ــس٠  ــٝاقات دسٜـ ــعِت وت غـ ــٌ ٚنـ ، ؾهـ

م دسٜس تٛنع ؾٝ٘ ٜكشبٗا ًت٬ٍ غٝا

 َٔ انتعا٢ْ شتتًؿ١ تبعا يػٝاقٗا. 

ٚا٭َـــــط بايٓػـــــب١ يًذلنٝـــــب 

، ؾًــــٝؼ ٖٓــــاى تطنٝــــب شٚ شتتًـــــ

َـا   ; ٭ٕ تطنّٝباي١ ثابت١ أٚ َػتكط٠ز٫

زٕٚ غــٝام ٫ ٜتكــٛض إٔ ٜػــتعٌُ، إشا  

; ٌْتّطا ٫عتُازٖا ع٢ً اغتجٓٝٓا ا٭َجاٍ

 ػٝام انتؿذلى بؽت انتٛضز ٚانتهطب.اي

ًــــسنتٛض ألتــــس يٕ نــــإ ٚإ

ٕٖ ، ٖٚٛكتاٍ ايسٜٔ ضأ٣ ٖٓـاى ز٫يـ١    أ

ــٌ ا٭ؾــــــ   ــؽت نــــ ــذلن١ بــــ هاٍ َؿــــ

ّٛا، ٚأطًــل   ايذلنٝبٝــ١ ، انتتؿــاب١ٗ ضتــ

عًٝٗــا ايس٫يــ١ ايػــٛش١ٝ ايعاَــ١ ايــيت     

ــ١ ا٭غاغــ١ٝ أٚ ا٭قــ١ًٝ    تػــ٢ُ بايس٫ي

َٛي٤ــــُس ابتــــسا٤ّ َــــع ايؿــــهٌ   بٛقــــؿٗا ُت

ٟٓ ا٭قــًٞ يًذلنٝــب قبــٌ إٔ ٜعذلٜــ٘     أ

، سٍٚ عـــٔ أقـــٌ تطنٝبـــ٘تػـــٝرل أٚ عـــ

ُٚتِػَتكـــــَشب َـــــع غـــــا٥ط ايتٓٛعـــــات    

قــٌ ايذلنٝــب بٛقــؿٗا  ايذلنٝبٝــ١ ٭

   (3).ز٫ي١ أغاغ١ٝ

َعـــإ ثابتـــ١ ٚأخـــط٣    ٖٚٓـــاى

ٖٚــــــٛ َــــــا ٜ٪نــــــسٙ   ، (4)َتشطنــــــ١

    ٕ٘ ايــسنتٛض ألتــس كتــاٍ ايــسٜٔ َــٔ أ

ــٞ تًــــو ايس٫يــــ١      ــ١ ٖــ ــ١ ايعُٝكــ ايس٫يــ

اإلنــاؾ١ٝ ايٓاؾــ١٦ عــٔ بٓــا٤ ايذلنٝــب  

ٖٚٞ  - ايػايب وت -ع٢ً غرل أقً٘ 

، ٫ ـتسْا بٗـا انتؿـطزات انتعذُٝـ١    ز٫ي١

ٚإفتا ـتسْا بٗا طبٝع١ ايتؿاعٌ ايٓشٟٛ 

اقـط ايذلنٝـب انتعـسٍٚ بـ٘ عـٔ      بؽت عٓ

 .(5)ا٭قٌ

                                                            

عح بعٓٛإ : ايتؿاعٌ ايٓشٟٛ ٚايس٫ي١ ( 3)

ايعُٝك١ ، ز. ألتس كتاٍ ايسٜٔ ألتس ، م 

، نتاب " ايعطب١ٝ ٚايسضاغات ايب١ٝٓٝ 134: 

انت٪ـتط ايسٚيٞ ايطابع يكػِ ايٓشٛ  -

 َـ .2007ٚايكطف ٚايعطٚض بساض ايعًّٛ : 

 انتكسض ايػابل . ( 4)

َكاٍ ْؿط وت نتاب " ايعطب١ٝ ( 5)

انت٪ـتط ايسٚيٞ ايطابع  -ٚايسضاغات ايب١ٝٓٝ 

يكػِ ايٓشٛ ٚايكطف ٚايعطٚض ، بساض 

داَع١  -َـ 2007، َاضؽ : ايعًّٛ 

 . 134، م : ايكاٖط٠
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ٚقتهٓٓـــا ايكـــٍٛ وت غهـــٕٛ   

ٕٚ ــ١ تتعــــطض  شيــــو : إ ــا  -ايس٫يــ تبّعــ

 -يتعطنـــٗا يػـــٝاقات انتكـــاٍ ٚانتكـــاّ

ــٛض أٚ ايكــ٠ٛ، ؾــايٓل وت     ــٛع َــٔ ايؿت يٓ

، بػـــٝام َـــا ٦ٝـــ١ ايًػٜٛـــ١ انتكـــشٛب١ايب

ــ١ٟأطًكــُت عًٝٗــا ) ٜٓــتر ز٫يــ١ قٜٛــ١    ز٫ي

ايػًٌتــ١  ،٫ٚ أعــين بايهجاؾــ١:(نجٝؿـ١ٟ 

ٚإفتا أضزت بٗا تًـو ايس٫يـ١   ، (6)ٚايجكٌ

ٗا ؾــٛم بعــض انتذلانبــ١ طبكــإت بعهـُـ 

َـــساز عٓكـــط ايػـــٝام شلـــا ؿتـــا  تبّعـــا إل

; ؾَتُٓتر عٓـ٘ ايـس٫٫ُت انتتعـسز٠،    ٜ٪ًٖٗا

ِٕ ايػٝاق١ٝ اقتكـطت   ايطٚاؾَس ِتَسٜكٜؾ ؾإ

ــا ايػــــٛش١ٝ،    ٚز٫يتٗــــا عًــــ٢ َعاْٝٗــ

ــ١ ــانتع٢ٓ   ا٭ٚيٝـــ ــطف بـــ ــا ٜعـــ ــٛ َـــ ، ٖٚـــ

 . ٞٓٔؾِطاذٜت

ــ١    ٖٚٓــاى تكــٛض يعًُــا٤ ايس٫ي

ــ٬ٍ     ــٔ خــ ــ١ َــ ــِسَضُؽ ايًػــ ــؽت ُتــ ــ٘ ســ أْــ

ــٝاقاتٗا ْ  ــٛم بػــ ــا  ايٓكــ ــٍت داْبــ ًشــ

، ٚإشا ُزض٢َغــــِت ؿتعــــعٍ ز٫يٝــــا نجٟٝؿــــا

عٓٗــا أقــابٗا ايؿتــٛض ٚايهــعـ; ٭ْٓــا     

ْؿعٌ شيو ْهٕٛ قس ؾٖطغٓا ايًػـ١   سؽت

٫ٚ غــُٝا ايٓشــٛ  -بهــٌ َػــتٜٛاتٗا 

ُٕٛ اذتكٝكـٞ ايـصٟ أضٜـس    َٔ انتهـ  -

ــا ِ  . شلـ ــٛشل ــو بكـ ــٔ شيـ ــدلٚا عـ ــا عـ : ٚضؿتـ

 ل ايس٫ي١ ٚتٛغٝعٗا تبّعا يًػٝام.تهٝٝ

                                                            

 اٌْتط: ايًػإ ، َاز٠ : )ى خ ف(  .( 6)

ؾع٢ً َػت٣ٛ ايب١ٝٓ انتؿـطز٠ أٚ  

ايكٝػ١ ٫ ُٜػتػين عٔ ٖـصٙ انت٬بػـات   

ًػٜٛــــ١ نتؿــــطز٠ ائيتػــــتبؽت ايكــــٝػ١ أٚ ا

ِٓ ًْشٌتٗا آ خص٠ َعانتٗا ايس٫ي١ٝ، َٚٔ ث

ٛٓ، ٖٚــٛ ايتعــبرل عــٔ  وت ايذلقــٞ أ ٚ ايــسْ

 :بعض ا٭يؿــاًت، ؾــقــعٛزٖا ٖٚبٛطٗــا 

َػِت نايك٠٬ ٚاذتر ٚايكّٛ اييت ُقٔب

بكــبػ١ ؾــطع١ٝ تػــرلت ز٫يتٗــا; يٛدــٛز 

 . َٓار دسٜس

قــباح بٓــت  ايــسنتٛض٠ٚتؿــرل 

ٞ  ايتػٝٗـط ٕٖأ$إؾت  (7)عُـط   ًتـاٖط٠  ايـس٫ي

ٔ ٝع١ٖٝ،طب ٞٓ  ٖاضقـسُ  قتهـ ٟ بـٛع  يػـٛ

ّ ذتطنٖٝـ١  ٟ ايٌٓتـا ٢ٕ،  ايًػـٛ ٞ انتـط  ؾؿـ

ـ قـس ايٖسا٥بـ١، ايًػـ١ سطنٖٝـ١   تتد٤ًـ

١ٖٝ ايس٫يـ١  ؾاغـش١ يًهًُـ١، ا٭غاغـ

يكُٝـ١ أٚغـٝاق١ٖٝ يـ١ يس٫َّهاْٗـا 

١ٖٝ، إٔٚتعِبرلٜٖـ١  تكـرل ٚبـصيو أغـًٛب

ُٔـ١  ّ شاتايهً ٞ ََؿٗـٛ  دسٜـس،  أغاغـ

ّ  اٖص َٜٓعاح إٔ عتسخ قس  بـسِٚضٙٔ  انتؿٗـٛ

ٌٖ  ٖٚهــصا آخــَط، َؿٗــّٛ َهاْــ٘ يٝشــ

                                                            

قباح بٓت عُط بٔ ستُس سًيب ،  (7)

ز٫٫ت ا٭يؿاًت اإلغ١َٝ٬ وت ا٭سازٜح 

ا ، ضغاي١ َٚا بعسٖ 19ايٓب١ٜٛ ، م : 

زنتٛضاٙ )شتٛٛيت( ، داَع١ أّ ايكط٣ : 

 ٖـ .      1421
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ٛٗض ٜػــتُٗط ــس٫يٞ ايٖتٛــ  ٫ سطنــ١ وت اي

 .(8)#ٚارتؿا٤بايبىت٤ِ تتُٖٝع َتٓا١ٖٝ

ــس     ٫ٚ غتؿــ٢ إٔ ٖــصا ايكــٍٛ ق

يٞ َــــٔ تٓـــاٍٚ سطنـــ١ ايتٛـــٛض ايـــس٫    

، ثـــِ سهـــِ ايعاٜٚـــ١ انتعذُٝـــ١ ٫ غـــرُل

٫ َتٓاٖٝــ١ تتُٝــع عًٝٗــا بأْٗــا سطنــ١ 

; ٖٚٛ ن٬ّ ؾٝ٘ ٌْتـط  .ؿا٤بايبىت٤ ٚارت

ٍ بٗــــــــا ٭ٕ ا٭يؿــــــــاًت ايــــــــيت اغــــــــُتٚس

، ٚضُدـٌ  ٚاذتر، ٚادتاضٜـ١ ، نايك٠٬

... إؾت غــرل ٖــصٙ ا٭يؿــاًت، بعهــٗا ٜكــع  

عًٝٗــا غــ١ٓ ايــبىت٤ ٚارتؿــا٤ نهًُــ١   

ؿتذـــطز إٔ  )َضُدـــٌ(، ٚبعهـــٗا تٛـــٛضِت

، نػــــــٝت ثــــــٛب ايؿــــــطع نــــــاذتر

; ؾكس تػـرل َعٓاٖـا   ٚايك٠٬، ٚايعنا٠

ؾت انتعٓــــــــ٢ َــــــــٔ انتعٓــــــــ٢ ايًػــــــــٟٛ إ 

ــٗس   ا٫قــ٬ٛسٞ، ٖٚــٛ وت  َُٜع ــ٘  ســس شات

ّٝـا  ، ٚايـصٟ عًٝـ٘ َـساض ايكـٍٛ     تػرّلا ز٫ي

، ٚتٓٛعــت وت آٖــا أْٗــا تٛــٛضت غــطٜعّ 

ــ١     َعٓاٖــا سُٝٓــا اْتكًــت َــٔ ب٦ٝــ١ يػٜٛ

عطؾٝـــــ١ إؾت ب٦ٝـــــ١ أخـــــط٣ شات غـــــٝام 

 .  شتتًـ

ٚهتا ُٜػتسٍ ب٘ ع٢ً أْٛاع 

انتعين ٚٚدٛز أنجط َٔ ز٫ي١ وت 

 ی   ىئ ىئ چ  تعاؾت: ايذلنٝب، قٛٔي٘

 يئىئ مئ   حئ جئ     ی ی ی

                                                            

 ايػابل ْؿػ٘ .( 8)

 چخت حت جت يب  ىب مبخب حب جب

، ؾأٚؾت انتطاتب وت تصنرل ص30:ٜٛغـط

يؿعٌ ٚتأْٝج٘ أْٖ٘ ظتٛظ ا٭َطإ: ا

َْٖح ؾع٢ً ايتصنرل ٚايتأْٝح ، ؾُٔ ٜأ

ع١، ٚايتصنرل ع٢ً إضاز٠ اَعين ادتُ

، ٫ٚ اعتباض بتأْٝح ٚاسسٙ أٚ ادتُع

ٕٖٚثا١ْٝ ٖصٙ انتطا .(9)تصنرلٙ  تب: أ

; يًك١ً -وت اٯ١ٜ -تصنرل ايؿعٌ

سٝح إٕ اَطأ٠ ايععٜع أضغًِت إؾت 

ٖٔ ُٖ َٔ ايًّٛ إيٝٗا ٚ  ايٓػ٠ٛ اي٬تٞ قِٛب

ٖٔ ٔق١٤ً ٌَ إيٝٗ ، ؾًٝؼ نٌ ايٓػا٤ ٝأِضٔغ

ٖٔ انتعصض٠ ؾُٝا ؾعًِت  نٞ تػتٌ َٓٗ

  .(10)بٝٛغـ 

ٕٖ ٖٓــاى زضدــ١ ثايجــ١ وت  ٚأض٣ أ

غـٝام   ، َبعجٗـا ٚطبكاتٗـا تعسز ايس٫يـ١  

ٕٖ شيــو  ايككــ١ ايكطآْٝــ١ يٝٛغـــ  أ

    َٔ ٖٔ إٔ َُٜدِهـ ايٓػ٠ٛ َا نإ ٜٓبػـٞ شلـ

ٖٔ وت ؾـــــإٔ َـــــطاٚز٠ انتـــــطأ٠  به٬َٗـــــ

ـَ ايكــٓسٜل   ٖٚــٛ أَــط ٜــسعٛ   ٜٛغــ

ــب   -وت ا٭قــٌ  - ــا٤ ٚجتٓ إؾت اذتٝ

َٓـ٘ عًـ٢ َـا    ارتٛض ؾٝ٘ ًٞ ٖٔ ٜؾَع ، ٚيهٖٓٗ

                                                            

. 103/  5ابٔ ٜعٝـ ، ؾطح انتؿكٌ : ( 9)

 انتٛبع١ انتٓرل١ٜ . َكط  

،  1/435ايؿطا٤ ، َعاْٞ ايكطإٓ :  (10)

َـ ، عامل 1983 -ٖـ 1403ايٛبع١ ايجايج١ : 

 برلٚت . -ايهتب 
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ٖٔ عــٔ شيــو!  ؾٝــ٘ َــٔ دــطأ٠   ؾُــا أغٓــاٖ

ُٚٔدــَس َــا ٜــس  عٛ إؾت ايهــ٬ّ ؾٝــ٘ ؾًــ٦ٔ 

ــ٘   - ــِ سطَتـــــ ــاٍ  -ضغـــــ ٕٖ ايطدـــــ إ

  ٣ّ ٜهْٛـــٕٛ أٚؾت بٗـــصا ايؿعـــٌ عًـــ٢ يـــٛ

ــِ ــٗس    ًٜشكٗـ ــ٠ٛ أؾـ ــل ايٓػـ ــٛ وت سـ ، ؾٗـ

َّا  . يٛ

 ڑ چتعاؾت :  ٘يٛقٚوت 

 ڳ گ  گ گ گ ک کک ک

:  اذتذطاتط چ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

سٝح ذتكت ايؿعٌ )قايِت( ع١َ٬  ،ص14

ٖٚٛ أَط دا٥ع ٜػتٟٛ ؾٝ٘  -ايتأْٝح 

٭َٛض ز٫ي١ٝ  -تأْٝحايتصنرل ٚاي

: أْ٘ أضاز بايتأْٝح ٖٓا َٓٗا، أ٫ٚ

ايهجط٠ ٫ٚ ٜطاز بٗصٙ ايهجط٠ ايعُّٛ 

;  ٚثاْٝٗا: (11)نُا قس قٖطح ب٘ قتاز٠ 

ا اغتٓؿطٚا إؾت اذتسٜب١ٝ نت٤ -أِْٗ 

اشلِ خاؾٛا ع٢ً أَٛ -(12)ختًؿٛا

، ٚخاؾٛا ٚأ٫ٚزِٖ ٚأظٚادِٗ ٚشضٜاتِٗ

نٛا إٔ ُٜعٝٚطِٖ ايعطُب إشا َا تط

                                                            

.  زاض 26/167اْٞ : ا٭يٛغٞ ، ضٚح انتع( 11)

برلٚت ، بسٕٚ  -إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ 

 تاضٜذ .

، طبع١ :  350/  7)تؿػرل ايبػٟٛ( : ( 12)

 ايكططيبايطٜاض . ٚ -ٖـ ، زاض طٝب١ 1412

.  19/421: ادتاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ، 

 .    26/167ٚا٭يٛغٞ ، ضٚح انتعاْٞ : 

ُٖا اؾتٓس سطقِٗ  زٜاضِٖ ٚشِٜٚٗ، ؾً

ٚضنٛا باذتٝا٠ ايسْٝا ٚخًسٚا إؾت 

ًَٖصاتٗا، حتسثت عِٓٗ اٯ١ٜ ايهطقت١ 

 -وت ن٤ٛ ايػٝام ايكطآْٞ -

; إش مل تهٔ بتأْٝح ايؿعٌ )قايِت(

ِٖٚ  -يسِٜٗ ايؿذاع١ ايهاؾ١ٝ

ٚمل ٜٗادطٚا ٚقس سطقٛا -ٕ َػًُٛ

، ٢ً نجرل هت٤ا حتطم عًٝ٘ ايٓػا٤ع

ُٝٗب ٚيٝؼ خٛض انتداطط ٚيع َٗ َِٗ ايٖت

; وت غبٌٝ ايسع٠ٛ َع ضغٍٛ اهلل 

َْٖح  ؾهإ ا٭يٝل عاشلِ ٖصا إٔ َُٜ٪

 ايؿعٌ عٓس سسٜح ايكطإٓ عِٓٗ .

ــط ا٭يٛغـــٞ وت ضٚح   ؾكـــس شنـ

ــاْٞ  ــ١   انتعــــ ــٌ ع٬َــــ ــام ايؿعــــ ٕٖ إذتــــ أ

; يؿـــٝٛع اعتبـــاض ايتأْٝـــح وت   ايتأْٝـــح

   طَٔ ارتؿٝـص: (13)ادتُٛع ست٢ قٌٝ 

ٌٗ كتع٣ َ٪ُْحايٞ ظُعِٗ  ...  تب٫   ن

ٚايٓهتـــــ١ وت اعتبـــــاضٙ ٖٗٓـــــا 

اإلؾاض٠ ع٢ً ق١ً عكـٛشلِ عًـ٢ عهـؼ    

ــاؾت :    ــ٘ تعــ ــٞ وت قٛيــ ــا ضٚعــ  ىئ چ َــ

ٚاهلل تعـــــاؾت  . (14) ص30: ٜٛغــــــط چىئ

   .أعًِ

                                                            

اٌْتط : ًَتك٢ أٌٖ ايًػ١ )ايٓت( ، سًك١ ( 13)

أبٝات ؾعط١ٜ ب ٚا٭خباض ، بعٓٛإ : ا٭ز

 .  اغُتعًُت ؾٝٗا َكًٛشات عًّٛ ايعطب١ٝ

 .26/167ا٭يٛغٞ ، ضٚح انتعاْٞ :  (14)
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ــسز   ــٛاع انتعٓـــــ٢ ٚتعـــ ــٔ أْـــ َٚـــ

وت ايػــ١ٓ ايٓبٜٛــ١  ٚقــٝػ١ٟ طبكاتــ٘ بٓٝــ١ٟ

ٍُ قــٓؿإ : $ ضغــٍٛ اهلل  انتٛٗــط٠ قــٛ

قــّٛ َعٗـــِ   :ٖــٌ ايٓـــاض مل أضُٖــا  َــٔ أ 

ٜهـطبٕٛ بٗـا    ، غٝايت نأشْـاب ايبكـط  

ــاؽ ــات  ،ايٓـ ــٝات عاضٜـ ــا٤ ناغـ  ،ْٚػـ

ض٩ٚغـٗٔ نأغـ١ُٓ    ،هت٬ٝت َـا٬٥ت 

٫ٚ ، ٫ ٜــسخًٔ ادتٓـــ١ ، ايبدــت انتا٥ًـــ١ 

ٕٖ، ظتــسٕ ضعتٗــا ٗــا يتٛدــس َــٔ  ضعٜت ٚإ

 .(15)#َػرل٠ نصا ٚنصا

سٝـــح دـــا٤ت قـــؿات ايٓػـــا٤ 

ناغــــٝات بكـــٝػ١ اغـــِ ايؿاعـــٌ وت )   

ــاتع ــ٘   اضٜ ــ٘ عــس٠ ز٫٫ت، أ٫ٚ : أْ ( ٚي

ٖٔ ٚإٔ ٖــصا زأبٗــٔ   ٜــسٍ عًــ٢ زٚاّ ؾعًــٗ

ــاشلٔ ــاؾط٠    ٚســــ ــ١ ايػــــ ــو اشل٦ٝــــ وت تًــــ

ّٝــــــــــا: إٔ ؾعًــــــــــٗٔ انتتهؿــــــــــؿ١ ، ثاْ

ــ ُٜ عًٝــ٘ بــٌ نــإ   َُِٜٔغِطا٫نتػــا٤ مل 

ــ١ٟ ــٓٗٔ طٛاعٝـــــ ــإش مل ٜهـــــــٔ َـــــ ، ؾـــــ

ٝــــــاضٖٔ َــــــا اغــــــتشككٔ عكاّبــــــا باخت

ا ، ٚقس يعب ايػٝام ايٓبٟٛ زّٚضٚٚعّٝسا

ِٕ ٌٖ وت أ ( وت ناغـــــٝاتقـــــٝػ١ ) تٌتـــــ

ــا   َع ــٛ َعٓاٖـــ ٓـــــ٢ اغـــــِ ايؿاعـــــٌ ٖٚـــ

                                                            

نتاب  -25أخطد٘ َػًِ وت : ( 15)

باب ايٓاض ٜسخًٗا ادتباضٕٚ ،  -13، ادت١ٓ

ٚادت١ٓ ٜسخًٗا ايهعؿا٤ ، سسٜح ضقِ = 

2128 . 

ــًٞ ٕٖا٭قــــــ ناغــــــــٝات ٚضزت وت  ; ٭

ػ١ اغِ ايؿاعٌ ؿتع٢ٓ اغـِ  ايؿعط بكٝ

، َٔ شيـو قـٍٛ اذت٦ٝٛـ١ ٜٗذـٛ     انتؿعٍٛ

 ايعبطقإ بٔ بسض : طَٔ ايبػٝىتص 

٫ َّ ٌِ يبػٝت زع٢ انتهاض  ٗاـٔـــتطس

ُِ ايهاغٞ     ٚاقعـِس ؾإْٓو أْـت ايٛاع

ــِ اي ــٌ )ؾاغــ ــٞؿاعــ ٝــــت ( وت بايهاغــ

اذت٦ٝٛـــــ١ ؿتعٓـــــ٢ اغـــــِ انتؿعـــــٍٛ أٟ: 

ٓٛ ، ٚايصٟ أعإ ع٢ً بكا٤ قٝػ١ انتهػ

)ناغــــــٝات( ايــــــٛاضز٠ وت اذتــــــسٜح   

ايٓبٟٛ ؿتعٓاٖا ا٭قًٞ زٕٚ تٓاٚب ٖـٛ  

ٚضٚزٖا وت غٝام اإلقـطاض عًـ٢ ايـصْب    

 -َــــٔ داْــــب ايٓػــــا٤ ســــؽت اخــــذلٕ 

ــإضازتٗٔ  ــ٠ٛ  أ٫ ٜهتػـــؽت -بـ ايهػـ

ٙ اذتـــاٍ ايـــيت بٗـــص َِٕط; ؾٔكـــايهاًَـــ١

ــَع عٓٗــا اذتــسٜح ايؿــطٜـ وت قٛيــ٘   َطٖب

 :ٕٖعاضٜــــــــات. ٚثايّجــــــــا : زتــــــــ٤َٞ : أ

َـٔ   فتٛا َطنبا (ناغٝات عاضٜات)

، ٜ٪نس َـا شٖـب إيٝـ٘ ؾـٖطاح     نًُتؽت

مل ٜهــٔ  اذتــسٜح َــٔ إٔ ا٫نتػــا٤َ  

َٔ ٬ ٖٚٛ انتعٓـ٢ انتـطاز َـٔ ن٬َـ٘     نا

  ٔ ــساٖ ٌَ انتعٓـــ٢ بهـــِ إسـ ــ  ، ؾتشٖكـ

ــط٣ ٌٖإؾت ا٭خـــــ ــ ــاقض  ، ٚإ٫ ســـــ ايتٓـــــ

ــا  ــٌ ٚاســـس٠ ؿتعٓاٖـ ــاْؿطاز نـ سٝـــح  بـ

 .  ٜكرل ايه٬ّ غرل َؿٝس عٓس٥ص
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ــٍٛ وت ) ــصا ايكــ ــ٬ٝت ٚنــ هتــ

، ؾـــأٍٚ ايـــٛاضز٠ وت اذتـــسٜح (َـــا٬٥ت

ز اذتػـٞ  َعاْٝٗا ايس٫ي١ٝ ٖٛ ا٫عٛدـا 

، ؾـــــ٬ انتـــــازٟ ايـــــصٟ تؿـــــٗسٙ ايعـــــؽت

اغــتكا١َ وت أدػــازٖٔ غــٛا٤ وت ٦ٖٝــ١  

َٔؿــٝتٗٔض٩ٚغـٗٔ أ  ، ٖٚـصا انتعٓــ٢  ٚ وت 

ــٟٛ    اٜ٭ ــٝام ايًػـ ــٔ ايػـ ــتؿاز َـ َٞ َػـ ــ َٚٔيـ

   ٍ ــا ــسٙ ســؽت ق ــ١ بع ــٛاضز وت ادتًُ :  اي

، ض٩ٚغــــٗٔ نأغــــ١ُٓ ايبدــــت انتا٥ًــــ١

ٚايبدــت )أٟ: ايٓــٛم، َٚؿطزٖــا ايٓاقــ١  

أْجـ٢ ادتُـٌ(. ٚثـاْٞ َعاْٝٗـا ايس٫يٝــ١:     

ــٛا٤   ــطا٤ ٚاإلغـ ــٛ اإلغـ ــٔ َٜٖٚـ ــٝك، ؾٗـ  َُِٔـ

ــتٗٔ     ــٌ وت ٦ٖٝـ ــاٍ بايتُاٜـ ــإغطا٤ ايطدـ بـ

ــ١ٟ ــٛ  ٚغـــهّْٛ سطنـ ــصا ٖـ ــ٢ا ٖٚـ : َعٓـ

، ْٚتٝذـ١ يـصيو ٜكـع ايطدـاٍ     )َـا٬٥ت( 

انتػٜٛٔ وت سبا٥ًٗٔ ؾتهـٕٛ ايٓػـا٤ وت   

قُـٔ بايػٛاٜـ١ ٖٚـصا ٖـٛ      تًو اذتاٍ قس

   .. ٚاهلل أعًِ)هت٬ٝت(: َع٢ٓ

*** 
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 ساٞات ٌقدٖٛق

قصيدة ) القهاع ( يف الشعر 

 العربي

قراءة يف قصيدة: )امرؤ 

القيس يف بالط القيصر( 

لمشاعر/ عبد المطيف عبد 

  احلميم ) أبو همام ( 

 د. أمحد كرِّيه بالل                                       

ّٝا; ٫ٚ ٜعاٍ     ِٚيس ايؿعط ايعطبٞ غٓا٥

َعطّنا ٭ٚداع ايصات  –وت ايػايب  –

ِٓ ًتًت ٚ آَاشلا ٚتًٛعاتٗا; َٚٔ ث

( تٝاّضا قّٜٛا قاَّسا باقّٝا ضغِ )ايػٓا١ٝ٥

 َٛدات اذتساث١ ٚايتػطٜب; ًٚتًت

طا٥ؿ١ نبرل٠ َٔ ايؿعطا٤ تكسض وت 

ؾعطٖا عٔ سؼ اْؿعايٞ ؾدكٞ 

ٜٓكٌ يًُتًكٞ ض٩ٜتٗا ارتاق١ ٚطابعٗا 

اإلْػاْٞ احملسز. ًٚتًت ٖصٙ ايط١ٜ٩ 

ايصات١ٝ قا١ُ٥ ٚباضظ٠ٟ ٚإٕ تٓاٍٚ ٖ٪٤٫ 

ايؿعطا٤ َٛنٛعا ادتُاعٝا عاَا ٫ 

 ٜتعًل بؿدٛقِٗ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس. 

هٓٓا قت –ع٢ً داْب آخط  –غرل أْٓا  

برّلا َٔ ) ايٓعٚع إؾت إٔ ْطقس تٝاّضا ن

( ٌٜتٗط بٛنٛح وت ايؿعط ايسضا١َٓٝ

وت ٚاقع  –ايعطبٞ انتعاقط; ٖٚٛ 

زٕٚ  ""ستاٚي١ يتكًٝل ايػٓا١ٝ٥-ا٭َط

َّا شلا. ت إٔ ٜهٕٛ اغت٦كا٫ ؾايػٓا١ٝ٥ ا

وت تطاثٓا ايؿعطٟ ـتجٌ ق١ُٝ ؾ١ٝٓ 

نبرل٠، ق١ُٝ أضغت زتُٛع١ َٔ 

تكايٝس ايؿعط  ايجٛابت اييت باتت َٔ

ايعطٜك١ عٝح ٫ قتهٔ إٔ تعٍٚ 

ٝٓا َا بؽت غُه١  ـتاَا أٚ ُتػتبسٍ نً

 عؽت ٚاْتباٖتٗا.  

١ٓٝ ٖٞ هتا    ٚيعٌ ٖصٙ ايجٛابت ايؿٓ

بكسض  –ظتعٌ ايككٝس٠ ايعطب١ٝ حتؿٍت 

غٓا٥ٝتٗا ضغِ ْععتٗا ايسضا١َٓٝ،  –َا 

ؾعط غٓا٥ٞ  -وت ا٭قٌ  –ؾٗٞ 

ًِٛٓتـ تكٓٝات  زضاَا  ; ٚيٝػتزضا١َُٜٓٝ

خايك١; ؿتا ٜكتهٞ بعض ايتشٍٛ وت 

طبٝع١ انتعادت١ ايؿعط١ٜٓ ٚايتعبرل 

 .ٓٞ ٍٖٛ وت ايهٝإ ايهً ايؿيٓن، ٫ ايتش

ٚيصا قس ظتٛظ يٓا إٔ ْكٍٛ إٕ ٖصا 

ٍٚٛ ايػٓا١ٝ٥ َٔ  اذتؼ ايسضاَٞ عت

غٓا١ٝ٥ ْعع١ )غٓا١ٝ٥ ٔقطف( إؾت )

(; ؾايؿاعط سؽت ٔؾٞهط١ٜٓ َٛنٛع١ٓٝ

اٍٚ إٔ ٜهٕٛ ٜٓعع إؾت ايسضا١َٓٝ عت

َٛنٛعٝ٘ا; إش ٜٛطح َازت٘ ايؿعط١ٜٓ 

ٞٓ ايهٝل. خاضز زا٥ط٠ ا٫ْؿ عاٍ ايصات

( ؾٗٛ أَا ايؿاعط )ايػٓا٥ٞ ائكطف
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عٔ شات٘ َٚؿاعطٙ َعيٙن بايتعبرل 

 ٚاْؿعا٫ت٘ ارتاق١ وت انتكاّ ا٭ٍٚ. 

ئ ْكّٛ  وت ٖصا  –بايٛبع  –ٚضتٔ  

انتكاٍ ايكػرل باغتككا٤ نٌ دٛاْب 

سضا١َٝ; غرل أْٓا غٓتشسخ ايٓعع١ اي

عٔ داْب ستسٚز َٔ ٖصٙ ادتٛاْب; 

ٚيٝهٔ قكٝس٠ ايكٓاع; إش عتاٍٚ 

َّا،  ايؿاعط إٔ ٜهٕٛ َٛنٛعٝ٘ا ـتا

ٚإٔ ٜػتذل عٔ َتًكٝ٘ عٝح ٫ تهٕٛ 

ايط١ٜ٩ اييت تكسَٗا ايككٝس٠ ض٩ٜت٘ 

ِٓ ٜتشسخ إؾت قاض٥٘  ارتاق١، َٚٔ ث

َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٓٝ أخط٣ دسٜس٠ 

ٜػًب إٔ ٜهٕٛ ٖصا ٜتدصٖا قٓاّعا; ٚ

ايكٓاع ؾدك١ٝ َٔ ؾدكٝات ايتاضٜذ 

ُٜػكىت ايؿاعط عًٝٗا ًَُشا َٔ 

٬ََض أظ١َ عكطٙ ايطأٖ; ؾانتتهًِِ 

وت ايككٝس٠ َٔ أٚشلا إؾت آخطٖا ٖٛ 

ايكٓاع، أٚ ؿتع٢ٓ أزٓم تهٕٛ ؾدك١ٓٝ 

ايكٓاع ٖٞ ايؿدك١ٝ انتته١ًُِ وت 

ايٌتاٖط; بُٝٓا شات ايؿاعط ٖٞ 

انتط٥ٞ، ؾايكٓاع ايكٛت ايباطين غرل 

ٚإٕ ٜهٔ ؾدك١ٓٝ غطٜب١ عٔ عكط 

ايؿاعط ًٚتطٚؾ٘ ايتاضغت١ٓٝ إ٫ أْٗا 

ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ زضا١َٓٝ يًتعبرل عٔ 

 ض٩ٜت٘ ايعكط١ٜٓ ارتاق١.

جٌٝ شلصا ا٭َط َٔ خ٬ٍ ْٚٛز ايتُ

اَط٩ ايكٝؼ وت ب٬يت قكٝس٠: )

ٟٓ (ايكٝكط عبس ، يًؿاعط انتكط

 ()أبٛ ُٖاّايًٛٝـ عبس اذتًِٝ 

(1945 -   .) 

ٜكٍٛ ايؿاعط َٔ ٚضا٤ قٓاع 

ٖٚ ا٭َط تجبٝت  ٍَاَط٨ ايكٝؼ ستا٫ٟٚ أ

٬ََض ايكٓاع َٔ خ٬ٍ اغتذ٤٬ 

١ٓٝ ايٛاقع١ٓٝ:   ٬ََض اَط٨ ايكٝؼ ايذلاث

 ؾاط٠١ُ طٝٝؿٗا ُٜعأبُجين

                        ٌُ َََج  ٣ٌ  َٚا شلا وت تسي٥

َِٝع٠ٕ َغٜهّٓا َٓ  ٚأؾتٗٞ َٔ ُع

                     ٌُ  أزُضُز وت ؾ٦ٝ٘ ٫ٚ أٔق

 بٝه١ٜ خسض٣ أضّٚ خِبأتٗا

                  ٌُ  َٚطنع ؾاتٗا بٞ ايؿػ

 )ايّٝٛ متط( ٚارتُط َٛعسْا

 (1)٫ ٚعس إ٫ ايٗػ٬ف ٚايػعٍ            

ٍَٚ َٔ ايككٝس٠  حتاٍٚ ا٭بٝات اٝ٭

اغتذ٤٬ ٬ََض اَط٨ ايكٝؼ َٔ 

ؾ١، خ٬ٍ ضغِ قٛضت٘ ايتكًٝس١ٜ انتعطٚ

َٚٔ خ٬ٍ َٔ ٚيع بارتُط ٚايٓػا٤، 

ْكٌ نًُات٘ انتؿٗٛض٠: )ايّٝٛ متط 

(، ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ٚغّسا أَط

قـ َٔ ؾعطٙ سؽت ٜككس اغتًٗاّ َٛا

 بٝه١ خسض ٫)خسض عٓٝع٠( ، ٜٚطّٚ )
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(، ًٜٚٗٞ انتطنع عٔ ٜطاّ خبا٩ٖا

 .(2)طؿًٗا ايطنٝع

ثِ تهٕٛ انتطس١ً ايتاي١ٝ ٖٞ َطس١ً: 

َعاقط َٔ اإلغكايت ع٢ً َٛقـ 

خ٬ٍ ايك١ُٝ اييت حتًُٗا قٛض٠ اَط٨ 

ٚيهٔ بتشٜٛطات  –ْؿػٗا  –ايكٝؼ 

تكتهٝٗا ايط١ٜ٩ ايؿعط١ٜٓ انٝتٜكٖٓع١ اييت 

 تػع٢ إلزا١ْ َٛقـ َعاقط: 

 أقطر وت )نٓس٠( ٚوت )غٛؿا

 ٕ( وت كتٛع٣ َؿ٢ بٗا ؾًٌ

 ٫ٕ غٛغ٘ صَبتًعا يًد

 َين عكٌ تػٛي٘ ايعًٌ                      

 َِٓٗ تًٖعب بٞ  ٚإْين

 َا ٜؿتٗٝ٘ انتٓدٛب ٚايٛدٌ               

 قس طٛست بٞ يًطّٚ ضاس١ً 

 ٚقاسب بايبها٤ َؿتٌُ                

 َ٪٬َ إٔ تطز يٞ ٚطٓا 

 ٜا غٝسٟ ٚا٭عطاب قس خصيٛا           

 ـيٛ تهطَين اي -أقبٌ ا٭ضَض 

 ٚإْٞ يٮَط هتتجٌ –أضُض                

 أخؿع وت أعبسٙ ناإلي٘ 

                    ٍُ  ب٬ط٘ ٫ ٜكسْٞ َعَص

  )ّ( ٖٚٛ ع٢ً غ١ٓ انتًٛى، قتٗس

             ٌُ  يٞ ٚعّٛزا، تٓساح يٞ ايػب

 أغتُط٨ ايٛعس، أَتٛٝ٘ إؾت

           ٌُ  ٚعس دسٜس، ٚايطنب َتك

 ًٜبػٓؼ س١ًٟ أعٛز بٗا 

 يٛعسٙ ٚايكطٚح تٓسٌَ                     

 ـيٛعٛز تػهطْٞ ايأضدع أٖصٟ با

             ٌُ  متط إشا َا تهٝل بٞ اذتٝ

 ايػس متط، ٚا٭ضض أعكطٖا 

 متطا َٚا غرل قٝكط٣ أٌَ                 

 ـٚيتػطم ا٭ضض بايسَا٤ٔ، ٚباي

 عطض٢ َطاٟقا، ٚايطّٚ قس مثًٛا          

 زا٥ب١ ضسًيت إيٝو، ٚيٞ 

٣ٕ، َْٚٓٛل                    قًب دبا

ٌُ  (3)بٛ

إٔ اَطأ  تصنط ا٭خباض ايتاضغت١ٝ

ايكٝؼ قس أؾام َٔ شلٛٙ ٚزتْٛ٘ بعس 

َكتٌ أبٝ٘، ٚساٍٚ ايجأض ي٘، يهٓ٘ 

 ِٓ َُين بارتص٫ٕ ٚاشلعقت١، َٚٔ ث

انٛط إؾت ايًذ٤ٛ إؾت ايكٝكط طًّبا 

إٕ ايكٝكط قس يًٓكط٠ ٚانتع١ْٛ، ٜٚكاٍ 

( غببت ي٘ قطّٚسا أٖساٙ )س١١ً َػ١ُُ

ٗصٙ ايكطٚح وت دػسٙ، َٚات َتأٚثّطا ب

 .(4) ٚيصا ٝأطًل عًٝ٘: ) شٚ ايكطٚح (

ٖٚصا انتٛقـ َٔ سٝا٠ اَط٨ ايكٝؼ  

ٖٛ ايصٟ ٜتدصٙ ايؿاعط َسخ٬ٟ إؾت 

اَط٩ ايكٝؼ وت ٖصٙ عانتٓا انتعاقط، ؾ

ضَع يًهٝإ ايعطبٞ ايككٝس٠ ٖٛ: )

انتٗادط َٔ عطٚبت٘، انتٓبٗط باذتهاض٠ 

١ٓٝ باعتباضٖا بس ٬ٟٜ عٔ ا٫ْتُا٤ ايػطب
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تٓذس بكبًٝت٘ (، ٚقس اغٞٓ انتٗٝضايعطب

س (، نُا اغتٓذايعطب١ٝ: )نٓس٠

ِٓ ْعتدل )نٓس٠  أّٜها بػٛؿإ، َٚٔ ث

( ؿتجاب١ اجملاظ ادتع٥ٞ انتعٚبط ٚغٛؿإ

عٔ ايعطٚب١، ٚاَط٩ ايكٝؼ سؽت دتأ 

إؾت عطٚبت٘ مل ظتس َٓٗا غ٣ٛ 

ارتص٫ٕ وت أبؿع قٛضٙ، ست٢ 

ت٬عبت ب٘ خٝا٫ت َا ٜؿتٗٝ٘ ارتا٥ـ 

ِٓ ٚؾت (5)هعـ احملطّٚانٝتػت ، َٚٔ ث

 ٚدٗ٘ ؾٛط ايكٝكط.

( َٔ ثِ إٕ ًَٛب اَط٨ ايكٝؼ )ايكٓاع

ايكٝكط ٖٛ ًَٛب غطٜب َٚتٓاقض، 

ٕ ٜعٝس ي٘ ؾٗٛ ًٜٛب َٔ ايكٝكط أ

ت٘ سؽت خصيٚطٓ٘ انتٓٗٛب ايػًٝب )

(. ايعطبإ وت اغتعاز٠ ٖصا ايٛطٔ

 ٖٛ ١ٓٝ ٚايتٓاقض وت ٖصٙ اإلؾهاي

ـتجًٗا تٓاقض وت تهٜٛٔ ايصات اييت 

يكٓاع ْؿػٗا،٭ٕ ٚتعدل عٓٗا ؾدك١ٝ ا

اغذلزاز ايٛطٔ )ق١ُٟٝ َع١ٟٜٛٓ ٚاْتُا٤ّ 

( ئ ٜهٕٛ قّٛعا َٔ خ٬ٍ ضٚسٝ٘ا

ا٫جتاٙ انٝتهاِز شلصٙ ايك١ُٝ، ٚ٭ٕ 

ؾدك١ٓٝ اَط٨ ايكٝؼ ٖٓا ٜؿذلض 

أْٗا جتػٝس يك١ُٝ ايعطٚب١، َٚع شيو 

ـتاضؽ نٌ أْٛاع ا٫ْهػاض ايٓؿػٞ 

كط يهٞ حتكٌ ٚانتعٟٓٛ أَاّ ايكٝ

 ع٢ً اْتكاض يهطاَتٗا ادتطعت١ !! 

ٖٚهصا ُتػتػٌ قك١ )اذت١٤ً  

انتػ١ُُ( اييت تصنط أخباض اَط٨ 

( إٔ ايكٝكط قس ايكٝؼ )ايٛاقعٞ

ْت غبّبا وت َٛت٘، أٖساٖا ي٘ ٚنا

ؾاَط٩ ايكٝؼ )ايكٓاع( ٜتًك٢ ٖصٙ 

يهٓٗا  –أّٜها  – اذت١١ً انتػ١َُٛ

١ٓٝ تهٕٛ وت إطاض ايط١ٜ٩ ايؿعط١ٜٓ ايؿ ٓ

اييت تكسَٗا ايككٝس٠ ُس١١ً َع١ٜٛٓ 

َكٓٛع١ َٔ ايٛعٛز ايهاشب١، َٚٔ 

ثِ ؾإٕ دطٚسٗا انتع١ٜٓٛٓ اييت ُتػكىت 

ايهدلٜا٤ ٚانتط٠٤ٚ غطعإ َا تٓسٌَ، 

َازاَت ؾدك١ٓٝ ايكٓاع قس أغكٛت 

 ٖصٙ ايهدلٜا٤ َٔ سػابٗا. 

ٖٚصا ايتأٌٜٚ ٜكٛزْا إؾت تأٌٜٚ دسٜس 

ٜػاعسْا وت ايػٛم زاخٌ ايبٓا٤ 

ٞٓ يؿدك١ٓٝ ايكٓاع، ؾتهُؽت  ايٓؿػ

عُطٚ بٔ ايككٝس٠ يكك١ ايؿاعط: 

شيو ايكاسب ايبانٞ ايصٟ  ق١٦ُٝ

اختصٙ اَط٩ ايكٝؼ ضؾٟٝكا وت ضسًت٘ إؾت 

 قٝكط، سؽت قاٍ:

 به٢ قاسيب نتا ضأ٣ ايسضب زْٚ٘

 ٚأزضى أْا ٫سكإ بكٝكطا               

 ؾكًُت ي٘ ٫ تبو عٝٓو إفتا

  أٚ فتٛت ؾٓعصضاضتاٍٚ ًَها،          

قس $سؽت قايت ؾدك١ٝ ايكٓاع: 

ٖٛست ٚقاسب  بٞ يًطّٚ ضاس٠١ً ط
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ٌُ قتهٔ إٔ ٜهٕٛ  #بايبها٤ َؿتُـ

 –ّْٛعا َٔ أْٛاع تجبٝت قٛض٠ ايكٓاع 

يهٓٗا قتهٔ  –ٖٚصا قشٝض بايؿعٌ 

إٔ تهٕٛ ّْٛعا َٔ اإلؾاض٠ إؾت داْب 

َٔ دٛاْب ايًٛع١ ايٓؿػ١ٓٝ ٚايٛدع 

ٞٓ وت ؾدك١ٓٝ ايكٓ اع ايصٟ ُٜعدل ايساخً

عٓ٘ بايبها٤، سؽت ٜهٕٛ ٖصا 

ايكاسب ٖٛ ايهُرل ايصٟ أَاتت٘ 

 ؾدك١ٓٝ ايكٓاع. 

 ٖٕ ٖصا ايهُرل نإ َطس١ً  ع٢ً أ

١ٓٝ )وت بسا١ٜ ايطس١ً ( غطعإ َا أٚي

جتاٚظٖا ايكٓاع سؽت عاٚز ايطسٌٝ إؾت 

قٝكط َطات َٚطات َػتّٗٝٓا بإضاق١ 

سَا٤ َازاَٛا: )ِٖ ايطّٚ يٮعطاض ٚاي

 (، ٖٚهصا ٌٜتٌ ايتٓاقض باقّٝاٌا٭َ

وت ٖصٙ ايؿدك١ٓٝ اييت تبشح عٔ 

( ؿتٓٛكٗا )ايٛطٔ ٚايهطا١َ

 ايبٛٛيٞ، َٚػًهٗا ادتبإ. 

ٚقس ٫ ظتٛظ آزعا٤ إٔ ؾدك١ٓٝ )اَط٨ 

( ٖٞ ؾدك١ٓٝ ايكٝؼ / ايكٓاع

ؾطٜط٠، ؾذٛاْب ايؿه١ًٝ ٫ تعاٍ 

تتُجٌ وت: باق١ٝ وت دٖٛط قهٝتٗا اييت 

ايكٗط  شح عٔ ٚطٔ نٖٝع٘ايب)

(، يهٔ قتهٔ إٔ ْكٍٛ ٚارتص٫ٕ

إْٗا ؾدك١ٓٝ اْٗعا١َٝ َػذلب١ تؿعط 

بايهعـ اإلْػاْٞ ٚاذتهاضٟ ايصٟ 

( ١ٓٝ اييت ظتعًٗا تتًُل اذتهاض٠ ايػطب

قتجًٗا ايكٝكط ( ضغِ إسػاغٗا بٛطأ٠ 

انتصي١ ٚانتٗا١ْ َٔ ٖصٙ اذتهاض٠ 

١ٓٝ، ٚضغِ إزضانٗا ايتاّ  ايػطب

ه١ٓٝ دتطا٥ُٗا ٚددلٚتٗا. ٖٚصٙ ٖٞ ق

ايػاع١ اييت ْعاْٝٗا وت عانتٓا 

انتعاقط، ٚاييت اغتٛاعت ض١ٜ٩ 

ايؿاعط ايؿ١ٝٓ ططسٗا َٔ خ٬ٍ قٓاع 

 اَط٨ ايكٝؼ. 

*** 

١ٓٝ اذتسٜح َٔ خًـ   ايؿدك١ٓٝإٕ تكٓ

١ٓٝ ٚإبعاز  ايكٓاع تٓذض وت تكًٝل ايػٓا٥

ايؿاعط عٔ ايبٛح ايٛدساْٞ ارتايل، 

ٖٚصا اذتادع ايطقٝل بؽت ايصات 

يكٓاع إفتا ٜهٕٛ عٓس ايؿاعط٠ ٚا

إؾطايت ايؿاعط وت إْٛام ايكٓاع ؿتا 

ٖٛ َتذاْؼ٣ َع طاقت٘ ايطَع١ٜٓ، 

عٝح ٜهاز ايكٓاع ٜؿكض عٔ شات 

ايؿاعط قبٌ إؾكاس٘ عٔ شات٘ 

ايتاضغت١ٓٝ اييت أعٝس تهٜٛٓٗا ٚؾل 

وت  –ايػٝام ايس٫يٞ ادتسٜس. ٚانتكبٍٛ 

ٖٛ انتٛاظ١ْ بؽت ض١ٜ٩  –ٖصا انتهُاض 

٠ ٚؾدك١ٓٝ ايكٓاع ايصات انتعاقط

ايتاضغت١ٓٝ، عٝح ٫ تٛػ٢ ايكه١ٓٝ 

انتعاقط٠ ع٢ً ب١ٝٓ ايكٓاع ٚتهٜٛٓ٘ 

ؾتٓبِٗ قٛضت٘ ايتاضغت١ٝ انتطغ١َٛ وت 
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ا٭شٖإ، أٚ تتؿٛٙ عٝح ٫ ْهاز 

ْط٣ َعانتٗا ايكسقت١ انتعطٚؾ١، ٚوت 

تكٛضٟ إٔ انتٛاظ١ْ بؽت ايكٛض٠ ايذلاث١ٝ 

ٚانتعاقط٠ قس ـتت بٓذاح نبرل وت 

اَط٩ ايكٝؼ وت ب٬يت ٠: )قكٝس

( اييت تٓاٚيٓاٖا، ٭ٕ ايًٛاظّ ايكٝكط

ايتاضغت١ٓٝ انتتعًِك١ بؿدك١ٓٝ اَط٨ 

ايكٝؼ نجٝؿ١ اذتهٛض، ٚسؽت ٜعاز 

تؿهًٝٗا يتٛا٥ِ ايط١ٜ٩ ايعكط١ٜٓ 

ادتسٜس٠ ٜتِ شيو زٕٚ اؾتعاٍ أٚ 

 تعٗػـ. 

ٚع٢ً داْب آخط ْؿتكس ٖصٙ انتٛاظ١ْ  

ِٓ إسهاّ ايَت -أّٜها  – ٜكٓٗع، سؽت ٜت

عٝح ٫ تبسٚ أٟ إؾاض٠ يػ١ٜٛ أٚ 

١ٓٝ ٜكض اختاشٖا يًطبىت  ز٫ي١ٝ أٚ ؾٓ

بؽت ؾدك١ٓٝ ايكٓاع ٚعانتٓا انتعاقط، 

ٚقس ٫ ٜكض عٓس٥ٕص تػُٝت٘ قٓاّعا، 

٭ٕ ايؿدك١ٓٝ ايتاضغت١ٓٝ اييت تتشسخ 

إيٝٓا وت ايككٝس٠ إفتا تتشسخ عٔ 

شاتٗا ايٛاقع١ٝ ٚتاضغتٗا ايصٟ قتهٔ 

ٟ انتطادع ايتاضغت١ٓٝ، إٔ ْػتكٝ٘ َٔ أ

ؾكٛت ايؿاعط يٝؼ قّٛتا َتدؿّٝا 

 . ضا٤ قٓاع; ٭ْ٘ يٝؼ َٛدّٛزا أق٬ٚ

*** 

  

 

 اإلسا٫ت انتطدع١ٓٝ:

 قا٥س ايعٓكا٤وت زٜٛإ:  (1)

ا٭عُاٍ ّ، نُٔ: 2011

ايساض ، ائؿعط١ٜٓ ايها١ًَ

انتكط١ٜٓ ايًبٓا١ْٝ، ايكاٖط٠، 

ّ، م: 2011ايٛبع١ ا٭ٚؾت 

ٛز١ٜٓ ٚايككٝس٠ عُ 429 – 428

َٔ عط انتٓػطح، ٖٚٛ عط ْازض 

ا٫غتدساّ وت ؾعطْا ايعطبٞ 

انتعاقط، بُٝٓا ٜهجط ايؿاعط 

َٔ عبس ايًٛٝـ عبس اذتًِٝ 

اغتدساَ٘، ٚي٘ زٜٛإ ناٌَ 

كتٝع قكا٥سٙ َٔ ٖصا ايٛظٕ ٖٛ 

 ّ.  1989َكاّ انتٓػطح  زٜٛإ:

ٚ  16ٚ  15ٚ  12ضادع ا٭بٝات  (2)

زٜٛإ َٔ انتع٤ًك١، وت:  22ٚ  18

، حتكٝل: ستُس َط٨ ايكٝؼا

أبٛ ايؿهٌ إبطاِٖٝ، زاض 

انتعاضف، ايكاٖط٠، ايٛبع١ 

ّ، ايكؿشات: 1990ارتاَػ١ 

11 – 12 – 13   

م:  ،ا٭عُاٍ ائؿعط١ٜٓ ايها١ًَ (3)

) غبل  431 – 430 – 429

 شنطٙ (. 
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، خرل ا٭ع٬ّ ضادع تطكتت٘ وت: (4)

ايسٜٔ ايعضنًٞ، اجملًس ايجاْٞ، 

   12 -11م: 

يٛاضز٠ وت ايبٝت ن١ًُ انتٓدٛب ا (5)

ايجايح َعٓاٖا نُا دا٤ وت 

: ايطدٌ اشلعٌٜ انتعذِ ايٛغٝىت

ايًشِ، ٖٚٛ َا ٜسٍ ع٢ً 

اذتطَإ، ٜٚكاٍ طتبت اذتطب 

ايطدٌ أٟ دبٓت٘ ٚأنعؿت٘، 

انتعذِ ضادع َاز٠: طتب وت 

) غبل  908، م: ايٛغٝىت

  شنطٙ (. 

 – 65، م: اَط٨ ايكٝؼزٜٛإ  (6)

، ٚقس شنطت قك١  66

كٝؼ يعُط اغتكشاب اَط٨ اي

بٔ ق١٦ُٝ ايٝؿهطٟ وت ضسًت٘ 

إؾت قٝكط نُٔ ؾطح ا٭عًِ 

ايؿٓتُطٟ يًككٝس٠ ايصٟ 

ٜتهُٓ٘ ايسٜٛإ وت ايكؿشتؽت 

 ايًتؽت شنطْاُٖا. 

 

*** 
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 الدراما واملفارقة

 يف مرثية صخر الغي

 د. أمحد صالح البنا                            

1-٣ٌ ِٝ  َٚا إٕ قُٛت ْا٥َٔش١ٕ بًٜ

َََع اشٝلذٛٔز                   ُّ ٌَ ٫ تٓا  1ٔبَػِبًٜ

2-ٞٔٓ ٢ٔ ٜؾَػا٤َٜيِت ِٝ َٜ ِٗٓا ٜغأز  َتَذ

ِٝٔسٟ               ِٔ َتًٔ ٍُ َع َٖا ٜٚأِغٜأ  2ٔبٛأسٔس

َٖا َغاُم ُسطٍ-3 َٗا ٜؾٜأ  ٜؾٝكًُٞت ٜي

ُُٛٔز                 ِٔ َث َٔ  ٢ٌ َََع اٜ٭ٚا٥ٔ  َٕ  3ٜؾَبا

ِٔ َتَط٣ أَبّسا َت-4 ِّٝساٚقايِت ٜي ًٔ 

ِٜٔس                ُِط٢ ادٜتٔس ٜٓٔو آٔخَط ايُع ِٝ  4ٔبَع

 ٔن٬ْا َضٖز قأسَب٘ بَٝأؽ٣-5

ِٝٔس                      ٣ٕ َبٔع ٢ِٚدَسا َٚ ْٕٔٝب   5َٚتٞأ

 *** 

ٜطثٞ قدط ايػٞ وت ٖصٙ ا٭بٝات ابٓ٘ 

)تًٝسا( ايصٟ ؾاضق٘ وت غين قباٙ، 

                                                            
تٓاّ  ْا٥ش١: لتا١َ تٓٛح. غبًٌ: َٛنع. ٫  1

 َع اشلذٛز: ٫ تٓاّ َع ايٓٝاّ.
جتٗٓا: تٛادٗٓا ٚتكابًٓا. ؾػا٤يتين   2

بٛاسسٖا: غأيتين عٔ ؾطخٗا. تًٝس: اغٔ ابٔ 

 ايػاعط.
 غام سط: ؾطر اذتُا١َ . بإ: ؾاضم .  3
 آخط ايعُط ادتسٜس: إؾت آخط ايسٖط .  4
ايتأْٝب: ايتٛبٝذ ٚايتعٓٝـ ٚايًّٛ.   5

 ايٛدسإ: ايػهب .

ٜٚبتس٨ سسٜج٘ بانٛطاب تطنٝيب 

ايكس١َ اييت ٜعطض  قتاثٌ انٛطاب

ِٕ( وت قسض ايبٝت ا٭ٍٚ  شلا، ؾـ )إ

ظا٥س٠، ٚانتبتسأ )قٛت ْا٥ش١( ب٬ 

خدل، هتا ٜػُض يًُتًكٞ بتكسٜطٙ 

َٚؿاضن١ ايؿاعط إبساع ايككٝس٠، 

ؾكس ٜهٕٛ ايتكسٜط: َا قٛت 

اذتُا١َ ايٓا٥ش١ بػانٔ طٛاٍ ايًٌٝ، 

أٚ ٜهٕٛ: َا قٛت اذتُا١َ ايٓا٥ش١ 

 ؿتٗس٨ ٭سعاْٞ أٚ َهؿهـ

 يسَٛعٞ ...إخل.

ٜٚتسضز ايؿاعط وت عطض َهْٛات 

تًو ا٭بٝات ايسضا١َٝ، ؾٗٛ ٜٛنض يٓا 

ايعَإ )بًٌٝ( ٚانتهإ )بػبًٌ(، 

نُا ٜطؾع دع٤ا َٔ ايػٛا٤ عٔ 

ايؿدك١ٝ ا٭ٚؾت، ٚأقٍٛ دع٤ا ؾكىت; 

٭ْ٘ عدل عٔ ايؿدك١ٝ بكؿتٗا 

)ْا٥ش١ ٫ تٓاّ َع اشلذٛز(; هتا ظتعٌ 

كٝتٗا، انتتًكٞ عتاض وت سكٝك١ ؾد

أٖٞ ظٚد١ ايؿاعط أّ أَ٘ أّ إسس٣ 

 قطٜبات٘؟

يهٓ٘ ٜهتؿٞ ؾكىت بٗصٙ ايكؿ١ زٕٚ 

تكطٜض عكٝك١ ايؿدك١ٝ اييت 

غٓهتؿـ أْٗا وت ايٓٗا١ٜ لتا١َ 

ْا٥ش١ تعاْٞ َا ٜعاْٝ٘ ايؿاعط ْؿػ٘، 

 تعاْٞ َؿه١ً ايؿكس. 
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ؾإشا اْتكٌ ايؿاعط إؾت ايبٝت ايجاْٞ 

أيؿٝٓاٙ ٜسخٌ ايٓل بٛقؿ٘ إسس٣ 

ت ٖصٙ ايسضاَا، ٜٚجبت يٓؿػ٘ ؾدكٝا

ؾع٬ تؿاضن٘ ؾٝ٘ اذتُا١َ ايٓا٥ش١ 

)جتٗٓا(، بٝس إٔ ٖصٙ انتؿاضن١ أتت 

بعس تٛٛض ظَين، سٝح اْت٢ٗ انتػا٤، 

ٚخطز ا٫ثٓإ يٝتكاب٬ ٜٚتٛادٗا 

بانطٜٔ )غازٜؽت(، زٕٚ إٔ عتسز 

ايؿاعط انتهإ ايصٟ ٜككسٙ نٌ 

َُٓٗا، ٚنأُْٗا ٖا٥ُإ ع٢ً 

 ايٛطقات زٕٚ ٚدُٗٗا، ٜتدبٛإ وت

 إٔ ٜككسا َهاْا بعٝٓ٘.

ٚإشا نإ ايؿاعط أثبت َؿاضنت٘ 

تًو ايٓا٥ش١ ايؿعٌ ْؿػ٘ )جتٗٓا(، 

ؾإْ٘ ٜػتُط وت إثبات انتؿاضن١ وت 

ؾعٌ آخط، ٖٚٛ غ٪اٍ نٌ َُٓٗا 

اٯخط عٔ ابٓ٘ ايؿكٝس، يهٓٗا 

َؿاضن١ غرل تا١َ; ٭ٕ ايؿاعط ؾاضم 

وت قٝاغ١ ؾعٌ ايػ٪اٍ، ؾاذتُا١َ 

غا٤يت( ايؿاعط، أَا ١ )ايٓا٥ش

)ٜػأٍ( اذتُا١َ، ٚايؿعٌ ايؿاعط ؾـ

ا٭ٍٚ أت٢ وت قٝػ١ ايعَٔ انتانٞ 

ايساٍ ع٢ً اْتٗا٤ اذتسخ َع إثبات 

اإلذتاح ؾٝ٘; ٭ْ٘ أت٢ بكٝػ١ انتؿاع١ً، 

إناؾ١ إؾت أْ٘ نإ َٛدٗا يًؿاعط 

(، َع تًٗـ ينؾكىت زٕٚ غٛاٙ )ؾػا٤يت

اذتُا١َ وت ططح غ٪اشلا، ٚزيٌٝ شيو 

ايؿا٤ ايساي١ ع٢ً ايػطع١. أَا ايعٛـ ب

ايؿعٌ ايجاْٞ، ؾكس دا٤ بكٝػ١ 

انتهاضع ايساٍ ع٢ً اغتُطاض ايؿاعط 

وت ططح غ٪اي٘ ست٢ ٚقت إبساع٘ 

ايككٝس٠، ٖٚٛ ططح مل غتتل 

اذتُا١َ ؾكىت، ٚإفتا تعساٖا يػرلٖا 

َٔ ا٭ؾدام، ؾانتؿعٍٛ ب٘ تطى ع٢ً 

إط٬ق٘ وت ايؿعٌ )أغأٍ(، َع 

غابك٘ ٬َسٌت١ أْ٘ َعٛٛف ع٢ً 

 عطف )ايٛاٚ( خ٬ؾا يًؿعٌ ا٭ٍٚ.

ٜٚأتٞ ايبٝت ايجايح يٝكّٛ بايهؿـ 

ايتاّ عٔ ؾدك١ٝ ايٓا٥ش١ سؽت ٜكطح 

بإٔ )ٚاسسٖا( إفتا ٖٛ ؾطر قػرل 

)غام سط(، نُا ٜكسّ ٖصا ايبٝت 

آي١ٝ زضا١َٝ ْازض٠ وت ايؿعط ادتاًٖٞ 

ٖٚٞ  ،1عا١َ، ٖٚٞ )َؿاضق١ انتٛقـ(

ُّٛ قا١ُ٥ ٖٓا ع٢ً قطاع ستَؿاضق١ 

                                                            
ِ انتؿاضق١ إؾت ْٛعؽت أغاغٝؽت ُٖا تٓكػ  1

انتؿاضق١ ايًؿٌت١ٝ َٚؿاضق١ انتٛقـ، أَا 

انتؿاضق١ ايًؿٌت١ٝ ؾٗٞ انتؿاضق١ اييت حتتٟٛ 

ع٢ً قٍٛ ٫ ٜككس قا٥ً٘ َعٓاٙ، ٚأَا َؿاضق١ 

انتٛقـ ـ ٖٚٞ انتًٛتؿ١ وت ٖصٙ ا٭بٝات ـ ؾٗٞ 

إٔ ٜتعذب إْػإ َٔ ٚقٛع سسخ يػرلٙ، وت 

اٌْتط َكًٛض  .سؽت إٔ اذتسخ ْؿػ٘ قتط ب٘ 

(Irony) وت: 

J. A. Cuddon: Penguin 

Dictionary Of Literary Terms 
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بؽت ايعكٌ ٚايعاطؿ١; أٚ بؽت ايٛعٞ 

ٚاي٬ٚعٞ، ؾايؿاعط ايصٟ ٖاّ ع٢ً 

ٚدٗ٘ باسجا عٔ ابٓ٘ غا٬٥ عٓ٘ نٌ 

َٔ ٫قاٙ غرل ٚاع عكٝك١ اذتسخ ايصٟ 

أقاب٘، ٜػطع ـ بس٫ي١ ؾا٤ )ؾكًت( ـ 

إؾت إداب١ اذتُا١َ اييت تعاْٞ هتا 

ٜعاْٝ٘ ٚتػأٍ غ٪اي٘ ْؿػ٘ إداب١ 

إٔ ٖصٙ  ٚاع١ٝ َتع١ْ، زٕٚ إٔ ٜسضٟ

اإلداب١ ٖٞ إداب١ غ٪اي٘ أٜها، ٚإٔ 

اذتكٝك١ اييت حتٜٛٗا تًو اإلداب١ ٫ 

حتتاز نجط٠ تؿهط ٫ٚ إعُاٍ عكٌ ـ 

بس٫ي١ ايؿا٤ أٜها ـ َع ٬َسٌت١ ضؾل 

ايؿاعط بٗا وت تعبرلٙ عٔ انتٛت 

به١ًُ زاي١ ع٢ً ًَٛل ايؿطام 

 )ؾبإ(:

َٖا َغاُم ُسٍط َٗا ٜؾٜأ  ٜؾٝكًُٞت ٜي

ُُٛٔز                  ِٔ َث َٔ  ٢ٌ َََع اٜ٭ٚا٥ٔ  َٕ  ٜؾَبا

ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض اذتُا١َ يتذٝب 

غ٪اٍ ايؿاعط، ٚنأْ٘ مل ٜتٓب٘ ست٢ 

اٯٕ إؾت ق٬س١ٝ إدابت٘ يتهٕٛ 

إداب١ عٔ غ٪اي٘ ْؿػ٘، ؾتتٌُٗ 

اذتُا١َ بعض ايؿ٤ٞ ٚتذلٜح ـ بس٫ي١ 

ايٛاٚ وت )ٚقايت( وت َكاب١ً ؾا٤ 

)ؾكًت( ـ ضؿتا يًتعاٜـ َع ايكس١َ 

ييت قسَٗا بٗا ايؿاعط أٚ تعذبا َٔ ا

ساٍ ايؿاعط ايصٟ أداب ْؿػ٘ زٕٚ إٔ 

ٜسضٟ، ٚإشا باذتُا١َ تٓبٗ٘ إؾت أْ٘ قس 

أداب بصيو ْؿَػ٘ أّٜها، َٚا نإ ي٘ 

إٔ ٜتعذب َٔ غ٪اشلا ٚأًَٗا، ؾكس 

ًَٖت، ؾذلزٙ  ٌَٖ َجًُا أ غأٍ َجً٘، ٚأ

بتًو اإلداب١ إؾت عكً٘ ٚٚعٝ٘، 

 ؾت٪ٜػ٘ بعس أٌَ.

تٓتٗٞ ا٭بٝات ببٝإ ٚبصيو 

اغتُطاضُٖا وت َؿاضن١ اذتاي١ 

 ْؿػٗا َٚعاْاتُٗا َعاْا٠ ٚاسس٠:

َٝأؽ٣  ٔن٬ْا َضٖز قأسَب٘ ب

ْٕٔٝب                     ِٝٔس ،َٚتٞأ ٣ٕ َبٔع ٢ِٚدَسا َٚ 

ٖٚٞ ْٗا١ٜ ٜكّٛ ؾٝٗا ا٭زا٤ 

ايكٛتٞ بايسٚض ا٭بطظ، ؾكس نجط 

ؾٝٗا تًٛتٝـ قٛت ايٕٓٛ ايصٟ ظتػس 

غ٢ ٚاذتعٕ، ٜٚٛسٞ عٓسَا أْؽت ا٭

ٜأتٞ ع٢ً َػاؾات َتكاضب١ ْٗا١ٜ نٌ 

ن١ًُ وت قٛض٠ تٜٓٛٔ )بٝأؽ٣ / 

٣ٕ( بٓٛع َٔ ايطتاب١  ٚتإْٔٝب / ٚٚدسا

اييت تتُاؾ٢ َع إسػاؽ ايؿاعط 

ٚاذتُا١َ ببىت٤ اذتطن١ ايعَا١ْٝ إثط 

 شيو انتٛقـ.

*** 
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 تصٕٖبات لػٕٖٛ

 د/ علي النجار ّيرصدها لكه 

، ايػ٬ّ ٝقٓطا٤َْا ا٭ععا٤

عًٝهِ ٚضلت١ اهلل ٚبطنات٘، أزعٛ 

اهلل ــ عع ٚدٌ ــ إٔ ٜطظقٓا ٚإٜانِ 

اإلخ٬م وت ايكٍٛ ٚايعٌُ . ٖٚصا 

يكا٤ دسٜس َع بعض ايتكٜٛبات 

ايًػ١ٜٛ وت ٖصٙ ايكؿش١ اييت تؿتام 

٥ُا َٔ زتًتٓا ايؿت١ٝ إيٝهِ زا

(). 

1 ْٕ َّ ؾ٬ َٔ  ــ ْكٍٛ: ٜقٔس

ُّ ) بهِ ايسا غؿطٙ، ; ؿتع٢ٓ: ٍ (َٜكُس

 .َضَدَع

ٖٚصا خٛأ ؾا٥ع بؽت 

انتدتكؽت وت ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚغرلِٖ; إش 

ُّ ( به ِ ْكٍٛ وت ايؿعٌ انتهاضع: ) َٜكُس

ُّ )بؿتض ايساٍ َٜٞكَس (; )ايساٍ( ٚايكٛاب: 

ٚإيٝهِ ؾ٦ّٝا َٔ ايتؿكٌٝ سٍٛ 

 َعاْٞ ٖصٙ ايكٝػ١ ــ قسّ ــ :

َّ ) بهػ  - ُّ ٜقٔس ط ايساٍ (: َٜكَس

َّا; ؿتع٢ٓ: َضَدَع .)بؿتض ايساٍ  (: ٝقُسٚ

ُّ ) بؿتض   - َٜٞكَس َّ ) بؿتض ايساٍ (:  ٜقَس

َّا; ؿتع٢ٓ: َتٜكٖسّ .  ايساٍ (: ٝقُس

َّا  _ ُّ: ٜقِس َٜٞكُس َّ ) بؿتض ايساٍ (:  ٜقَس

َّا: َغَبٜكِٗ; ؾكاض ٝقٖساَِٗ; َٚٔ  ٚٝقسٚ

 ٻ ٻ ٱ چ ـشيو قٛي٘ ــ تعاؾت ـ

 .ص 98ط ٖٛز:  چ ٻ

 ) تكٖسّ ( ضأٜٞ إٔ ايؿطم بؽتٚوت 

َّ ( تسٍ ع٢ً ٚ)َٜكُسّ ( ٖٛ إٔ ) تكٓس

ِٔ أَاَو، ٚيٝؼ ؾططا إٔ  ََ ختٛٞ 

تهٕٛ أَاّ ادتُٝع، ٚأَا ) َٜكُسّ ( 

ٕٛ أْت وت ا٭َاّ، ؾٗٞ إٔ ته

نُا ٜؿِٗ َٔ اٯ١ٜ  ٚادتُٝع خًؿو،

 .ايػابك١ايهطقت١ 

َّ ايؿ٤ُٞ ) بهِ ايساٍ (: َٜكُسّ  - ٜقُس

َّا; أٟ: َٖط ع٢ً  ) بهِ ايساٍ (: ٔقَس

 .ٚدٛزٙ ظَٔ طٌٜٛ; ؾٗٛ قسِٜ

*** 

نبرْل;  ــ ٜكاٍ: ي٘ ٜنط٢ْف 2

 .ٚايكٛاب: ٜنط٢ْف نبرْل٠

ٖٚٓا يٛٝؿ١ أشنطٖا يهِ 

٣ٛ ظٚز٣ َٔ  ٌٗ عه أٜٗا ا٭سب١: ن

أعها٤ اإلْػإ; ؾٗٛ َ٪ْح إ٫ ط ارٜتٓس 

 ــ ادٜتِٓب ــ اذتادب ص ؾٗٞ َصنط٠،

٣ٛ ٜؾِطٕز ؾٗٛ َصنط إ٫  ٚنٌ عه

ِٛشاٍ ص ؾٗٞ ايٜهٕبس ــ ايط ٜهط٢ف ــ اي

 َ٪ْج١.

*** 

ــ َٔ أخٛا٥ٓا ايؿا٥ع١ أْٓا  3

ٟٓ ْكٍٛ وت  ايٓػب إؾت ) ٝيػ١ (: ٜيَػٛ

ٟٓ )بؿتض اي٬ّ بهِ )( ٚايكٛاب: ٝيَػٛ
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ٟٓ،  (;اي٬ّ َٚجًٗا: ٝنَط٠ ٜٚنَطٚ

ٟٓ ) بهِ ايهاف (.  ٚايكٛاب: ٝنَطٚ

*** 

ــ قاٍ أسسِٖ يعًَٝ٘: غَٛف  4

ِٔ ٜأسُهَط َعو ثا١ْٟٝ.  ٚايكٛاب: ئ ٜي

 أسهَط َعو ثا١ْٟٝ. 

٭ٕ ) غٛف ( تسٍ ع٢ً ٚقٛع 

ايؿعٌ وت انتػتكبٌ، ٚ) ئ ( تسٍ ع٢ً 

بصيو  ْؿٝ٘; أٟ: عسّ ٚقٛع٘; ؾٓشٔ

 .صتُع بؽت ْكٝهؽت وت انتع٢ٓ

 ٚأٜها َٔ ارتٛأ: غٛف ٫

 .أسهط. ٚايكٛاب: ئ أسهط

*** 

ــ هتا زضز ع٢ً أيػٓتٓا  5

٢ً خٟٛأ: َٔ ايػرل َعكٍٛ إٔ ْٛاؾل ع

 نصا ... 

ٚايكٛاب: َٔ غرل انتعكٍٛ ... 

٢ً انتهاف إيٝ٘ ؾــ ) أٍ ( تسخٌ ع

( ٚيٝؼ ع٢ً ايه١ًُ )ايه١ًُ ايجا١ْٝ

ا٭ٚؾت ) انتهاف ( قاٍ ضبٓا ــ عع ٚدٌ 

 ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ چ ــ:

 . ص7طغٛض٠ ايؿاحت١:  چ  ڦ

َٚجٌ شيو: ايٓكـ غاع١ ــ 

ايٓكـ ْٗا٥ٞ ــ ايطبع ْٗا٥ٞ ... 

ػاع١، ْكـ يٚايكٛاب: ْكـ ا

 .ايٓٗا٥ٞ، ضبع ايٓٗا٥ٞ

6  ٍْ ــ ُْد٧ٛ سؽت ْكٍٛ: ٖ٪٤ٔ٫ عُا

ٜأٔنؿ١ا٤ ) بتؿسٜس ايؿا٤ ( ٚضتٔ ْككس 

أِْٗ َاٖطٕٚ وت عًُِٗ، ٚايكٛاب: 

ا٤ ) بعسّ تؿسٜس ايؿا٤ (; ٭ٕ ٜأٞنٜؿ

نؿ١ا٤( بتؿسٜس ايؿا٤ كتع أ)

ٜبكط بعٝٓٝ٘،  ( ٖٚٛ ايصٟ ٫)ٜنؿٝـ

ؿا٤; ٚأَا )أنٜؿا٤( َٔ زٕٚ تؿسٜس اي

ـ٤ِ  ( ٖٚٛ انتتكٔ عًُٜ٘ .ؾٗٞ كتع )ٝن

* * * 
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 وسفأ اإلبداع

 

  َأُبيَن حقاّ  لِو أراك بصحبيت

 عالء التهاميشعر ..                                                    

 

ًـٖـسٟ ٜا قًَب أغٝٛيت  ايكعــٝس جت

 

 َُٚخصٟ ايدلا٠ٜ٤ يًُكاّ ا٭ســــُٔس 

 
 ا٥ْبض َكـــٜا َكُط ظازت يًكٛا

 

 ْٚٛا٥ْب ؾاقت سسَٚز ايؿطقـــــــٔس 

 
ٌٗ زَا٥ـِٗ َٕ ا٭ضض ن  ٖايت بٛٛ

 

 ِت بادتػت عؽُت انتعتسٟٜكؾ٤َسَٚت 

 
ِٔ أضاى بكشبتــٞ سك٦ا أُبـيٖن  ي

 

ٍَ أ٫ اِضتـَـٔسأُبـيٖن سك٦  ِٔ أقٛ  ا ي

 
ٌٖ ٜـــ ٣ّ قِس نَٓت تكشٛ ن  داْيبٛ

 

 ًتٗط ايٛائس جتطٟ ٚـتطح ؾَٛم 

 
 قس نَٓت تطغِ با٭ْاَـــــٌ ٚضز٠ٟ

 

ُّ ايٛضز ؾٛم انتطقــٔس   ؾـَػسِت ضغٛ

 
 ت٠ٕٚ٬ َا ظيُت أزلع ْدَل قٛٔت

 

٣ِ غ٪زٔز   ؾأضاى تعًــــــٛ ؾٛم صتـ

 
 ٚخطدَت وت ايّٝٛ ا٭خرل٢ ببػ١ُٕ

 

َِ َٛقـٔس  َٔ ا٭نٛا٤ أعٌت َـٔ  ناْت 

 
 ٚإؾت قشابو نٓت جتطٟ بازّلا

 

َٔ ايكشاُب ٚأٜٔ ثػ   ُط انتادٔس؟أٜ

 
َـ٘ا ٖٚز  باذتٓــــــإ تسؾـٖــكـِتعت أ

 

 ٚزعَت آَايٞ  َٚا ًَهِت ٜسٟ 

 
 ٚضسًَت ٜا ُضَٚح اذتٝا٠ ؾُا غـَسِت

 

 زْٝاٟ تـُطد٢ بايطسٌٝ ايٖػطَٔس 
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 أَػَٝت وت قــًــب ايكبٛض بٛسؿ١

 

ُٖٔس ٚغّسا  َُش  غتكشٛ وت دٛاض٢ 

 
َٕ َٓٝيت  قــس نٓت أٚثط إٔ تهــــٛ

 

ٓـُــو باذتٝا٠ ٚتػعــــٔسٚ  ٌٖ عٝ  تٌت

 
َٞ يًُعــــــــــامل شانطا ٌٗ عــكً  غٌٝت

 

ٌٗ ْؿػٞ يًُطاض٠ تطتــــسٟ   ٚتٌت

 
*** 
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 الم الشعرآ

 زاّيدرأفت نرمني 

 يٝ٘ ساشلا،إٍ آع٢ً َا  ٖاتآٚتكسض قطاخا ٚ ٕ َٓا،ْا اٯت٦ٔ أؾعاُض

، تتًؿت سٛشلا ا ع٢ً نٝاعٗاتبه٢ ؾ٢ نٌ ّٜٛ ٚنٌ ي١ًٝ، بٌ تٓعف أْٗاّض

نأفتا تبشح عٔ أَط داز، تط٣ ع٬ّ تتًؿت؟! تط٣ نتاشا ت٦ٔ ٚتكطر ٚتبه٢ٓ؟! 

،ٚنًُا تصنطت أْٗا تا١ٗ٥ ؾ٢ أضض سع١ٜٓ بػبب َا أقابٗا َٔ ايتٝ٘

ًٖٗا،اظزازت أنتا ٚسػط٠،ؾِٗ سٛشلا ٢ٖٚ تعًِ ؾ٢ٗ تعًِ بٌ تتٝكٔ إٔ ٖصٙ أ

فت٢ أبا٩ٖا ٚأدسازٖا، ٚتعًِ ا٭ضض ٢ٖ ايت٢ ْبتت ؾٝٗا، ٢ٖٚ ايت٢ تطب٢ ؾٝٗا ٚ

أِْٗ تطبٛا ؾ٢ نٓـ أْاؽ عٌتاّ نانتًٛى، ناْٛا سؽت ٜهتبٕٛ أؾعاضِٖ 

عتْٝٛٛٗا بعٓا١ٜ ؾا٥ك١، ٜٚٓتكٕٛ أكتٌ ٚأؾهٌ ا٭غايٝب ٚا٭يؿاًت شلا، ناْٛا 

ٕ تًبؼ خرل ثٝاب، ؾتٌٓتط أؾعاضْا اٯٜعْٜٓٛٗا بأؾهٌ س٢ً، ناْت 

ِ تػأٍ ْؿػٗا ث أزلع ايٓاؽ ٜطززْٚٗا؟ٚتتعذب،أٜٔ أؾعاض أدساز٣،نتاشا ست٢ ٫ 

 ٢ ؟ ٚنتاشا ٫ ٜطعا٢ْ أسس؟ؾت ٖصا اذتس؟ ٚنتاشا تٗت َٔ أًٖإنتاشا أقبشت ؾكرل٠ 

أْا َٔ ْػٌ ٖصٙ ايككا٥س ايعٌت١ُٝ ٚأْا ؾكرل٠ ايهًُات ،َعٛز١َ اذتؼ أ

أقبشت إ ايت٢ تطب٢ عًٝٗا أ٢ًٖ قسقتا،أ،أيؿاًت٢ نًػ١ أخط٣ غرل يػ١ ايبٝ

 ا سكا ست٢ ٜهتب٢ْٛ بٗصا انتػت٣ٛ ايطز٨؟أشٚام ايٓاؽ ٖهص

 تهطض ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ع٢ً ْؿػٗا َطاضا ٚتهطاضا، أضاٖا زا٥ُا ع٢ً ٖصٙ اذتاٍ،

ؾت اذتسٜح َعٗا غب٬ٝ، ؾًُا اقذلبت ساٚيت إؾاقذلبت َٓٗا شات َط٠ ضؿتا أدس 

١، ٚغأيتٗا َا ا٭َط؟ إٔ أخؿ٢ ع٬َات ايعذب َٔ ع٢ً ٚد٢ٗ بابتػا١َ ٖاز٥

ٜكـ ْؿػ٘،  ٞ، ؾشايٞاز انتػاعس٠ ٫ٚ أستاز يٛقـ سايأست :ؾطزت غطٜعا

ٚاغتٛطزت ؾ٢ اذتسٜح ٚقايت: نٓت َٔ عا١ً٥ غ١ٝٓ ٚعٌت١ُٝ،ٚيه٢ٓ اؾتكطت 

ؾٌتٓٓت أ٢ْٓ تا١ٗ٥  ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا،ٚأقبشت َع أْاؽ غرل ايصٜٔ تعٛزت عًِٝٗ،
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 بايطغِ َٔ أ٢ْٓ َتأنس٠ َٔ انتهإ ٫ ا٭ؾدام.

ْٓا ْػٌ أٌٖ ايبٝإ إْٛو قا٥ب١ ٚبعهٗا ٫،بعض ًتٓ ؾهطت ق٬ًٝ ثِ قًت شلا:

ٖٕ َٔ تعٝؿؽت َعِٗ أْاؽ  ٚيهٓٓا غرلْا دًسْا ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا،ست٢ ًتٓٓت أ

شتتًؿٕٛ أٚ ْػٌ أ١َ شتتًؿ١، أقبشٓا ٫ ْؿابِٗٗ ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس، 

ؾ٢ يػتٓا، أقبشٓا  ٚيهٔ ٫ تكًك٢ ضتٔ ْػًِٗ بايؿعٌ، ٚقس ذتكٓا تسٖٛض نبرل

١َٝ أزخًٓاٖا ؾ٢ ُٖا عااسسإايًػ١،  ٞ، أقبشٓا َعزٚدا٫ قؿّٛضإ٫ ْعطف عٓٗا 

ٚغطقٓا سًٝو ٚثٝابو اذتػ١ٓ، ٚغطقٓا ايبٗذ١ َٔ  نتابتو ؾأؾكطْاى

عٝٓٝو،ٚيػ١ أخط٣ ٢ٖ ايؿكش٢ ٫ ْعطف عٓٗا أنجط َٔ شيو، ٌْتٔ أيؿاًتٗا 

َٚعاْٝٗا أغطب، ٚيهٓٗا س٠ًٛ انتٛقع ؾ٢ ايٓؿؼ نُا زلعٓا َٔ  غطٜب١،

كا نإ أدسازْا عٌتاّ ٚأْت أٜها نإ أدسازى عٌتاّ ٭ٕ أدسازْا، س

اتكإ ؾكس نإ أدسازى ٚضٚع١ ٚ أدساز٣ ِٖ َٔ نتبٛا أدسازى بع١ٜٓ ؾا٥ك١

نباضا،ٚاْؿعًت ؾ٢ سسٜج٢ إؾٝعزاز أدساز٣ اؾتداضا ٚ ٜبٗطٕٚ نٌ َٔ قطأِٖ،

ناْت أَٛاز ايبشاض تطقل ع٢ً أؾعاضِٖ،ٚتطتِٛ ببعهٗا ٚتتكًب َٔ  ٚقًت:

ا ؿتب اعذاإلاًتٗا َٚس٣ اْػذاَٗا،ٚناْت ايٓذّٛ تتٮ٭ عٝٓاٖا َٔ ضٚع١ أيؿ

ؾٝٗا َٔ طبٝع١ خ٬ب١ ٚٚقـ عذٝب يهٌ َا ؾٝٗا،ناْت ايػٝٛف تذلؾع 

بساع إات،ناْت ايٛبٍٛ تكؿل تطسٝبا بهٌ بٓؿػٗا َٔ لتاغ١ ايهًُ

 دسٜس،سكا يكس نإ ايصٚم ٚاذتؼ يس٣ أدساز٣ أؾهٌ َٓا بهجرل.

ايبها٤ نأْٗا قس اْتٌتطت ٖصٙ ايًشٌت١ ست٢ ٚقُت ذتٌت١،ؾاطتططت ؾ٢ 

تتؿذط ؾ٢ ايبها٤ ؾأخصت٢ٓ اذت١ُٝ ٚقُت َٔ َها٢ْ ؾذأ٠ ٚكتعت ايٓاؽ 

ؾ٢  انبرّل اسٛؾت ؾ٢ نتض ايبكط َٔ قٛت٢ ٚقٝاس٢ ٚضؿتا بصٍ ايكس٣ َع٢ زّٚض

كتع ايٓاؽ ٚبسأت أقـ ساشلا،ؾٛدست َٔ ٜتشُؼ ؾت ٜٚطٜس انتػاعس٠،ٚحملت 

ضاز٠ ٚيه٢ٓٓ ٚدست ايهجرل تًىت ببعض َٔ اإلؽت نجرلٜٔ عذعا غتؾ٢ أع
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٭ؾعاض،ؾأؾًت ٜػتٗع٨ بٓدلات قٛت١ٝ َػتؿع٠ نأفتا أسبٛا ايصٍ ٚاشلٛإ بٗصٙ ا

٤٫ أْٓا قازضٕٚ،عًٝٓا عًٝٓا إٔ ْدلظ شل٪ ،ٚخٛبت ؾِٝٗ ٚقًت:ٞؿتٔ اقتٓعٛا عسٜج

٢ بساع،عًٝٓا تطب١ٝ دٌٝ دسٜس َٔ ايككا٥س اذتػ١ٓ ستٜات ايطٚع١ ٚاإلآإٔ ْطِٜٗ 

ًْٚكِٓٗ ايعطب١ٝ  د٬ٝ دسٜسا، ؾًٓبين ٫ ٜكع أبٓا٩ْا ؾُٝا ٚقعٓا ؾٝ٘ َٔ ايهٝاع،

ٚيٓدتدل ساغتِٗ ٚيٓٓبت َِٓٗ  ٚأؾعاضٖا خرل تًكؽت، ٢ُْٓٚ شٚقِٗ ايؿعط٣،

بايصٚم ايؿعط٣  ٞع ع٢ً عاتكٓا ٖصا اذتٌُ ست٢ ْطتكؾًٓه أؾهٌ ايككا٥س،

ككا٥س تػتشل ا٫سذلاّ ا٫ضتكا٤ ايص٣ ٜطتهٝ٘،ٚست٢ ْعٜٔ ايذلاخ ايؿعط٣ ب

ٚيٓذعٌ َٔ قكا٥س  ٚتهٕٛ خرل ظاز رترل خًـ نُا تطى يٓا ا٭قسَٕٛ ظازْا،

اقع ايص٣ ضتٝاٙ خرل تكٜٛط ٚصتعٌ َٔ ايٛ ، ْبعا ؾهطٜا يٓاؽتٖ٪٤٫ ا٭قسَ

 سػاؽ، َٚا أًتٔ شيو َػتش٬ٝ. إ ٚيٓؿذط َٔ ا٭عُام خرل  ،ٚجتػٝس

*** 

 

 




