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زؤٖتٍا أُ تكُٕ أعازٖب صدٖكا ألبٍا ٞالعسبٗٔ ٛدازضّٗا ٖأخر بأٖدّٖي
إىل حبّأ ،احلسص عمّٗأ ،الٕع٘ بكٗىتّا ٔبكطاٖاِأ ،العٍاٖ ٛبّا تعمىا
ٔأدا.ٞ

ٔزضالتٍا

احلفاظ عم ٜالمػ ٛالعسبٗ ٛمبا متجمْ وَ قٗى ٛحطازٖٛ

ٔإٌطاٌٌٗٔ ،ٛشس الٕع٘ بّا عم ٜكاف ٛاملطتٕٖاتٔ ،وَ ثي احرتاوّا يف األٔضا
العمىٗٔ ٛالجكافٗٔ ٛاالجتىاعٗ ،ٛمبا ميكَ لرتضٗخ اهلٕٖ ٛالعسبٗ ٛاإلضالوٗ.ٛ

أبٕاب اجملم:ٛ
بمطا ٍُ عسب٘ وبني -أفصح العسب ﷺ -جنًٕ يف مسا ٞالعسبٗ( ٛزجاه ٔكتب)
العسبٗ ٛيف حٗاتٍا (تعمٗي  /إعالً /جمتىع) -قطاٖا لػٕٖٔ ٛحنٕٖ- ٛوفاِٗي بالغٌٗٔ ٛكدٖ- ٛقطاٖا أدبٗ- ٛقساٞات ٌكدٖ- ٛلكاٞات ٔحٕازات
آثاز قٗى- ٛوطتشازك المػٕ- ٙتصٕٖبات لػٕٖ- ٛوتابعات ٔعُسُٔض -ٔاح ٛأعازٖب -أخباز المػ ٛالعسبٗ- ٛوسفأ اإلبداع.

ضٕابط الٍشس:
- 1تكبن اجملم ٛاملكاالت اليت تتعمل بالمػ ٛالعسبٗٔ ٛاألعىاه اإلبداعٗ ٛاملكتٕبٛ
بالفصح.ٜ
ٖ- 2فطن أال ٖصٖد املكاه عَ  1500كمى.ٛ
ٖ- 3شرت

يف املاد ٚاملكدو ٛأُ تكُٕ أصٗم ٛلكاتبّا؛ لٗطت وٍكٕل ٛكمّا أٔ

وعظىّا عَ غريٓ ،وع تٕثٗل وا ٖسد فّٗا وَ ٌُ ُكٕهٔ ،أال تكُٕ وٍشٕز ٚوَ قبن
بأٖٔ ٛضٗم ٛوَ ٔضاٟن الٍشس الٕزق٘ أٔ اإللكرتٌٔ٘ٔ ،اجملم ٛغري وطٕ٠ل ٛعىا
خيالف ذلك.
ٖ- 4سج ٜممَ ٖشازك لمىس ٚاألٔىل إزضاه وادتْ وصحٕب ٛبالتعسٖف بْ تعسٖفا
خمتصسّا.
- 5املٕاد املٍشٕز ٚتع ر عَ آزا ٞكتابّأ ،ال تع ر عَ زأ ٙاجملم.ٛ
- 6تسضن مجٗع املشازكات يف ومف  wordعم ٜبسٖد اجملم ٛاإللكرتٌٔ٘:

aareebmagazine@gmail.com
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جمم ٛشّسٖ ٛثكافٗ ٛتعٍ ٜبالمػ ٛالعسبٗٛ

العدد الجاٌ٘ – زبٗع الجاٌ٘ ِ1435ـ -ف راٖس .ً2014

زٟٗظ التحسٖس
د /تاوس عبد احلىٗد أٌٗظ
كتاب العدد
د /إبساِٗي ضعٗد الطٗد
د /أمحد ضعد اهلل
أ /أمحد عبد الػين الشٗخ
د /أمحد كسٖي باله
أ /دٍٖا زأفت شاٖد
أ /مسري ٚبططاً
أ /عبد الفتاح مجاه
د /عم٘ جناز
أ /جمد ٙعبد العصٖص صاحل
دٔ /لٗد وكبن الدٖب
أٔ /لٗد ممدٔح عىس
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يف ِرا العدد:
افتتاحٗ ..................................................................... ٛزٟٗظ التحسٖس

بمطاٍُ عسب٘ وبني
ومىح بالغ٘ يف ضٕز ٚالفاحت ...................................ٛدٔ /لٗد وكبن الدٖب
أفصح العسب ﷺ
وَ بالغ ِٛالسضٕهِ يف حدٖحِ «ضَتَكُُُٕ ُأوَسَا ٞفَ َتعِسِفَُُٕ ٔتٍُِكِسُٔ»
....................................................................د /إبساِٗي ضعٗد الطٗد
جنًٕ يف مسا ٞالعسبٗ .. ٛزجاه ٔكتب
عبد الكاِس اجلسجاٌ٘ ٔكتابْ دالٟن اإلعجاش....................د /أمحد ضعد اهلل
العسبٗ ٛيف حٗاتٍا  ..تعمٗي  ،إعالً  ،جمتىع
وٍّ ٛتدزٖظ العسبٗٔ ..................................................ٛلٗد ممدٔح عىس
بني الفساٌكٕ أزاب ٔالٍفٕز وَ العسبٗ ................................. ٛدٍٖا زأفت شاٖد
قطاٖا أدبٗٛ
احملظ ـ ـ ـ ــٕز يف األدب العسب ـ ـ ـ ــ٘ عم ـ ـ ـ ــ ٜوط ـ ـ ـ ــتٕ ٝالت ـ ـ ـ ــٍظري الٍك ـ ـ ـ ــدٔ ٙالفع ـ ـ ـ ــن
اإلبداع٘ ............................................................د /أمحد كسٖي باله
آثاز قِٗىٛ
قصٗد( ٚإَُ بالشعب الر ٙدُٔ ضمع) ٔاختالفُ السٔا ٚيف قاٟمّا  ...لمعالو ٛأمحد
إبساِٗي بك ........................................تكدٖي ٔتعمٗل /عبد الفتاح مجاه
تصٕٖبات لػٕٖٛ
ٖسصدِا لكي  ...............................................................د/عم٘ الٍجاز
وطتشازك المػٕٙ
أض٠متكي جيٗب عٍّا  ......................................................د /تاوس أٌٗظ
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وتابعات ٔعسٔض
إصدازات حدٖج ...................................................... ٛعبد الفتاح مجاه
وسفأ اإلبداع
وا ضَسَ جَا َِكَ عُصبَ ٌ ٛضُفّا ُ( ٞشعس) .....................جمد ٙعبد العصٖص صاحل
األزجٕح( ٛقص ............................................. )ٛأمحد عبد الػين الشٗخ
أحم ٜأٖاً عىس ٙأُ أزاك أويت يف خالص  .............................مسري ٚبططاً

***
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افتتاحٗٛ
اؿُـ هلل عًْ ٢عُاٚ ،٘٥ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢أًلف أْبٝاٚ ،٘٥بعـ
ؾٗقا ٖ ٛايعـؿ ايجأَْ ٞ

ٜوع ٢إيٝو -عنٜنْا ايكاك- ٨بهٌ اؿب

ايق ٟمجعو بٗقا اإلُـاك ،سب ايعلبَٚ ١ٝا متجً٘ َٔ سٔاكٚ ٠ثكاؾٚ ١أؾل
إْواْٚ ،ٞبوعاؿ ٕ٠مبا سكك٘ هابك٘ َٔ أثل طٝب ٜـؾع إىل َٛاًُ ١ايٛلٜل،
َٔٚاعؿ ١اجملٗٛؿ.
ٚهتًتك ٞيف ٖقا ايعـؿ َع أبٛاب دـٜـْ ٠وع ٢إلٓاؾتٗا تباعا يف نٌ
عـؿ ،ست ٢تتهاٌَ اجملًٚ ١تِبض َعرب ٠عٔ ايل ١ٜ٩ايٌاًَ ١يًعلب ١ٝعًُا َٗٚاك٠
ٚسٝاٖ َٔٚ ،٠ق ٙا٭بٛاب باب ايعلب ١ٝيف سٝاتٓا ايق ٟميجٌ َلآ ٠ملٛقع ايعلب ١ٝيف
ايتعًٚ ،ِٝاإلعٚ ،ّ٬ايٌعٛك ايعاّ ،يف سٝاتٓا املعاُل.٠
َٗٓٚا باب قٔاٜا أؿب ٖٛٚ ،١ٝايباب ايق ٫ ٟغٓ ٢عٓ٘ يف أ ٟفً ١ػعٌ
َٔ ايًػ ١قٛكا هلا ،ؾا٭ؿب هذٌ ُاؿم يٝى ؿٝا ٠ايٌعٛب ٚأػ٬قٗا
َٚعتكـاتٗا ٚتاكىٗا ؾشوب ،بٌ أّٜٔا يًػتٗا َٚا ٜٛلأ عًٗٝا َٔ تٛٛك عً٢
املوتٜٛات ايـ٫يٚ ١ٝايِٛتْٛٗٚ ١ٝض أ ٚتعجل يف ا٭ؿاٚ ٤ايهؿاٚ ،١ٜقـميا ق:ٌٝ
ايٌعلُ ؿٜٛإُ ايعلبَٚ ،ا ايٌعل إ ٫فً َٔ ٢فاي ٞا٭ؿب نإ ٖ ٛا٭بلم
ٚا٭ًٝع.
َٗٓٚا باب آثاك ق،١ُٚٝسٝح تتابع َعٓا ؿككا َٔ تلاخ عًُا ٤ايعلب ١ٝمما
نؿل ٙاينَٔ ستُ ٢اك َٔ ايٓٛاؿك اييت ًٜٛ ٫ع عًٗٝا إ ٫املٓكب ،ٕٛإهٗاَّا َٓا
يف تبًٝػٗا ٚتكلٜبٗا يكلآ٥ا ايهلاّٚ ،يف ٖقا ايعـؿ ْكـّ َكا ٫يًع ١َ٬أمحـ
إبلاٖ ِٝبوٜ ،ـٚك سْ ٍٛوب ١قِٝـ ٠داًٌَٖٛٗ ١ٝكًَٛ ٠عٗا (إٕ بايٌعب ايقٟ
ؿ ٕٚهًع)ٚ ،املؿاكق ١املعذب ١إٔ ُاسب املكاٍ كدٌ علف بني ايٓاي بايؿك٘
ٚايعً ّٛايٌلع ١ٝتـكٜوّا ٚتأيٝؿٟا ،ؾإفا ب٘ ٜكـّ يٓا عجّا أؿب٘ٝا ْؿٝوّا.
َٗٓٚا باب َلؾأ اإلبـاع ،ايقْ ٟؿتض ب٘ َواس ٟ١يإلبـاع ا٭ؿب ٞبؿْٓ٘ٛ
املؼتًؿ ،١ايٌعل ٚايكِ ١ايكِريٚ ٠املكاي ١ا٭ؿب ... ١ٝاخل.
ٖقا إىل داْب اهتُلاك أبٛاب (بًوإ علبَ ٞبني)(ٚ ،أؾِض ايعلب
ﷺ)(ٚ ،ل ّٛيف مسا ٤ايعلب )١ٝبعـ إٔ ُاك داَعا يًشـٜح عٔ ايلداٍ َٔ
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ايعًُاٚ ٤ا٭ؿباٚ ،٤ايهتب ملا بني ايٛلؾني َٔ تلابط ٚثٝل(ٚ ،تِٜٛبات يػ)١ٜٛ
ايقٜ ٟعلض يٮػٛا ٤ايٌا٥ع َٔ ١دٗٚ ،١يتِٜٛب بعض ا٫هتعُا٫ت املعاُل٠
َٔ دٗ ١أػلٚ ،٣باب (َوتٌاكى ايًػ )ٟٛايقْ ٟـعٛنِ يًتؿاعٌ َع٘ َٔ ػٍ٬
إكهاٍ أهً٦تهِ اييت تتعًل بايًػ ١ايعلب ١ٝيف دٛاْبٗا املؼتًؿَ(ٚ ،١تابعات
ٚعلٚض) ايقْ ٟلد ٛإٔ ميتـ يف ا٭عـاؿ ايكاؿَ ١إٕ ًا ٤اهلل ي ٌٌُٝأنجل َٔ
علض اإلُـاكات اؿـٜج ١يًهتب.
ٚنًٓا كدا ٤إٔ مكل يكلآ٥ا ا٭عنا ٤ايؿا٥ـٚ ٠املتع ١مبا ْكـَ٘ هلِ َٔ
َٛاؿ َتٓٛعٚ ،١إٔ م ٞٝيف قًٛبٓا مشٛعّا تٔ ٤ٞيًعلب ١ٝطلٜكا يف سٝاتٓا بـ٫
َٔ إٔ ْتوً ٢بًعٔ ايظ.ّ٬
ٚاهلل َٔ ٚكا ٤ايكِـ ٖٛٚ ،سوبٓا ْٚعِ ايٛن.ٌٝ
كٝ٥ى ايتشلٜل
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بمطاُ عسب٘ وبني

ومىح بالغي يف سورة
الفاحتة
د /وليد مقبل الديب
تعـؿت أمسا ٤هٛك ٠ايؿاؼ;١
ؾٗ ٞأّ ايهتاب ٚ ،ا٭هاي ،
ٚاملجاْٚ ، ٞايهٓن ٚ ،ايٌاؾ، ١ٝ
ٚايهاؾٚ ، ١ٝايٛاؾٚ ، ١ٝايٛاق، ١ٝ
ٚايلقٚ ، ١ٝاؿُـ ٚ ،ايٌهل ،

بِؿات ايهُاٍٚ ،يًٌهل ايقٖٛ ٟ
تعظ ِٝاملٓعِ ٖٞٚ ،عني ايـعا ٤ؾإْٖ٘
ايتٛد٘ إىل املـعٚ ،ٚٛأعظِ فاَعٗا
ايِ.)1(#٠٬
ٚهٓكـ يف ٖقا املكاٍ َع ق ٍٛاهلل

هبشاْ٘ تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭼ طايؿاؼ٥ :١ص ،سٝح
ًٜؿت اْ٫تبا ٙيف اٯ ١ٜايهلمي ١ؾٌِ
ائُري (إٜاى)ٚ ،إعاؿت٘.

ٚايـعاٚ ، ٤ايَِٚ ، ٠٬ـاك ٖقٙ

ؾأَٖا ؾٌِ ائُري ؾؿ ٘ٝأؿب

ا٭مسا ٤نُا ٜك ٍٛايبكاع$ ٞعً ٢أَل

َع اهلل – عن ٚدٌ – بتكـ ِٜائُري

ٍ نافٕ يهٌ َلاؿ ٖٛٚ ،امللاقب١
ػؿٞ

ايعا٥ـ عً ٢امس٘ – تعاىل – عً ٢ؾٔعٌِ

اييت هأق ٍٛإْٖٗا َكِٛؿُٖا ،ؾهٌ

عباؿ ،ٙنُا ٜـٍ فيو عًً ٢ـ٠

ًٜ ٫ ٤ٞؿتتض بٗا  ٫اعتـاؿ بٖ٘ٞٚ ،

اٖ٫تُاّ ٚايعٓا ،١ٜباإلٓاؾ ١إىل سِل

أّ نٌ ػري ٚأهاي نٌ َعلٚف،

ايعباؿ ٠ي٘ ٚا٫هتعاْ ١ب٘ ٚ ،يف فيو

ٜ ٫ٚعتـٗ بٗا إىل إفا ُثَٓٝٚت ؾهاْت

ٜك ٍٛابٔ ايكٚ$ :ِٝأَا تكـ ِٜاملعبٛؿ

ؿا ١ُ٥ايتٖهلاك ٖٞٚ ،نٓنْ يهٌ

ٚاملوتعإ عً ٢ايؿعًني ؾؿ ٘ٝأؿبِٗ َع

ًً ،٤ٞاؾ ١ٝيهٌ ؿا ،٤ناؾ١ٝ

اهلل بتكـ ِٜامس٘ عً ٢ؾعًِٗٚ ،ؾ٘ٝ

يهٌ ِٖٚ ،اؾ ١ٝبهب َلاّٚ ،اق١ٝ

اٖ٫تُاّ ًٚـ ٠ايعٓا ١ٜب٘ٚ ،ؾ٘ٝ

َٔ نٌ ه ،٤ٛكق ١ٝيهٌ ًَِٖٞٚ ،
إثبات يًشُـ ايق ٖٛ ٟاإلساط١

( )1

ْظِ ايـكك يف تٓاهب اٯٜات ٚايوٛك

يربٖإ ايـ ٜٔايبكاع( ٞت ٖ885ع) ،19/1
.20
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اإلٜقإ با٫ػتِاْ املوُ ٢باؿِل
ؾٗ ٛيف قْ ٫ ٠ٛعبـ إ ٫إٜاى ٫ٚ
ْوتعني إ ٫بو ٚاؿانِ يف فيو فٚم
ايعلب.#١ٝ
ٚأَا إعاؿ ٠ائُري املٓؿٌِ
(إٜاى)

ؾؿ٘ٝ

ؿ٫ي١

عً٢

ق٠ٛ

ا٫ػتِاْ َع نٌ ؾعٌ َٔ ايؿعًني
عً ٢سـ ،٠أْ ٫ ٟعبـ غريى ٫ٚ
ْوتعني بوٛاىٜ ،ك ٍٛابٔ ايكٚ$ :ِٝيف
إعاؿ ٠إٜاى َل ٠أػل ٣ؿ٫ي ١عً ٢تعًل
ٖق ٙا٭َٛك بهٌ ٚاسـ َٔ ايؿعًني
ؾؿ ٞإعاؿ ٠ائُري َٔ ق ٠ٛا٫قتٔا٤
يقيو َا يٝى يف سقؾ٘ ،ؾإفا قًت
ملًٜٔوٕ َج ٬إٜاى أسب ٚإٜاى أػاف
نإ ؾ َٔ ٘ٝاػتِاْ اؿب
ٚاـٛف بقات٘ ٚاٖ٫تُاّ بقنلَ ٙا
يٝى يف قٛيو إٜاى أسب ٚأػاف.
***
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أفصح العسب ﷺ

ه يف
وَ بالغةِ الزسو ِ
ُ أُوَزَاء
حديثِ «سَتَكُو ُ
ُ وتٍُِكِزوُ»
فَ َتعِزِفُو َ
د.إبراهيه شعيد الصيد
اؿُـُ هللٔ نَُا َٜٓبَػٔ ٞؾ٢ٍ٬
ٚدِٗٚ ٔ٘٢عَظٔ ٢ِٝهًُٜٛٞأْ٘ ٚ ،ايِٖٝ٠٬
شُٖـٕ َُاسٔبٔ
ٚايوٖ ُّ٬عً ٢هٔ ٝـَْا َُ َ
املكاّ ٢ا٭عظِٚ ، ٢عً ٢آئ٘ٔ ايِٝٛبٔنيَ
اي٤ٛأٖلٚ ، َٜٔ٢عًَٜ ٢ٜأُِشَابٔ٘ٔ  ََِٔ ٚتَبٔعَُ٘
سوَإ ، ٣أَٖٜا بَعِـُ،
بإِ ٢

عٓٗا -

اهللٔ

أٖٕٜ

كَهٍَُٛ

قٜاٍَ":هَ َتهُٕٛٝ

أََٝلَاُ٤

ﷺ

ؾٜتَعِ ٢لؾَٕٛٝ

َُ ٚت ِٓهٔلُٜ ،َٕٚؾ َُِٔ عَ َلفَ بَلَََِٔٚ ،َ٨٢
ٜأ ِْهٜلَ هًََِٜٔ َٚ ،يهِٔٔ ََِٔ َكَٓٔٚ َٞتَابَعَ"
قٜايٛٝاٜ :أؾُْ ٬ٜكٜاتًُِِٔٗٝ؟ قٜاٍَََ ،٫":ا
ًَُِٛ٤ا"(. )1
ٚإفا أِْ َع َُِٓا ايٓظلَ يف ػٜٔٛابٔ
وَٓذٔـُ ٜأُْٖ٘ عًَِْٛ ٢عَ ِ:٢ٔٝ
ايٌٖلع ٢مجًٜ ٟ١ؾ َ
ػٜٔٛاب ايٌٖلِع اـٜبَلٚ ،ٟ٢ػٜٔٛاب
ايٌٖلِع ٢ايًٜ٤ٛبٔ ،ٞأَٖٜا ػٜٔٛابُ ايٌٖلِع٢
اـٜبَل ٟ٢ؾٜايٛادٔبُ تُذَاَُٖ٘ ايتِِٖـٜٔلُ
ٚاإل٢ميإُ ،نكٛي٘ تعاىل :ﭽﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

طغاؾل:

٥٥صٚ ،أَٖا

ؾٜكٜـ اًتٌَُ ػٔٛابُ اي ّٖٓيب ٚﷺ

ػٜٔٛابُ ايٌٖلِع ٢ايًٜ٤ٛبٔ ٞؾََ َُٛٗ ٜا َٜوِتَـِعٔٞ

عًَ ٢ؾ ٢ٕٛٓٝاي ٜؿَِاسٚ ،ٔ١سَامَ ٜقَِبَ

ًََٛٝٞٛبّا ،نكٛي٘ تعاىل :ﭽ ﮛ

ايوٖ ِبل ٢يف ايبَ٬غٚ ٔ١ٜايبَلَاعَ ،ٔ١نَُا ٜأُْٖ٘
مل ٜهٔ ػٔ ًّٛٞا َٔ اي َتأٜٜٝـٔ باـٜبَل٢
ايػَِٝبٔ ٚٞاملٝعِذٔن ،٢ايق ٟمل ٜكٜعِ يف مَََأْ٘ٔ.
هِٔ ػٜٔٛابُُ٘ ﷺ ََ ٞكُِٛكّا عًَ٢ٜ
ٚمل َٝ ٜ
ايَٛعِظٔ  ٢ُٕٛ٦ًُٚايـ ،٢ٜٔٚؾٜكٜـِ عَايٜرَ ََا

ﮜ ﭼ طايبكل٣٤ :٠صٚ ،نٜ ٜك ِٛئ٘ٔ تعاىل:
ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﭼ طايبكل:٠

٠٦ص،

ٚايَٛادٔبُ

تُذَاَُٖ٘

اَِ٫تٔجَاٍُ

ٚاي ٖتِٓؿٔٝقُ .

َٜعِتَل ٟ٢اجملتُعاتََٔٚ ،ا َٜعِل٢ضُ يًٖٓاي٢
َِٔٔ أٜمَََاتٕ.
ٖٚانِ سـٜجّا كٚاَ ٙوًِ يف
ُشٝش٘ َعِٔ أ ّٚٝهَ– ٜ١ًَُٜكٓ ٞاهلل

( )1

ًلغ ُشٝض َوًِ يًٓ ، ٟٚٛنتاب

اإلَاك ، ٠باب ٚدٛب اإلْهاك عً ٢ا٭َلا٤
ًُِٛ٤ا
ؾُٝا ىايـ ايٌلع ٚتلى قتاهلِ َا َ
ٚم ٛفيو .سـٜح كقِ . 1854
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ٚبتأٌَ فيو ايّٓ ايٓبٟٛ
ايٌلٜـ ْ٬سظ مجً َٔ ١ا٭َٛك :

بايلٓ ٢ب٘ ،أ ٚبإٔ َٜ ٫هَ ٞلَُٖ٘ بٔكًٜٞبٔ٘ٔ،
أ ِٚ ٜبٔايُُٞتَابَعَ ٔ١عًَ.)2(#ِٜٔ٘ٝ

أ - ٟ٫ٚاًتٌُ ٖقا اؿـٜح

ثايجّا  -يف ايِٓ ْٛايٓب١ٜٛ

يف بـاٜت٘ عً ٢ايٓٛع ا٭ْٛ َٔ ٍٚعٞ

ايٌلٜؿ ١اييت أػربت عٔ ا٭َلا،٤

اـٛاب،

ٚفيو

بتُٔٓ٘

ػربّا

َوتكبً٘ٝا بـ٫ي ١هني ا٫هتكباٍ يف
قٛي٘ (هتهٚ ،)ٕٛيقا قاٍ ايٟٓٚٛ
كمح٘ اهللَٖ" :قَا ايٞشَـٜٔحُ ؾَُٔ ٔ٘ٝعِذٔنَ٠
ظٜأٖلَ  ٠بٔاإل٢ػِبَاك ٢بٔا ٞي ُُوِتَكَ ٞبٌَٚ َٚ ،٢قٜعَ
نَُا أٜػِبَلَ ﷺ "(. )1
َف ٔيوٜ ٜ
ثاّْٝا  -اًتٌَُ نقيوٖ ٜقا
ايّٓٗ عً ٢ايٓٛع ٢ايجٖاَِْْٛ َِٔٔ ٞعَِٞ

ُتقِنُ ٜل نًُ( ١بعـَ )ٟلَٚ ،ٟ٠لٟ٠
ٝأػِلَ ٫ ٣تقنل ،ؾُٔ ايِٓ ْٛاييت
ٚكؿت ؾٗٝا نًُ( ١بعـ )ٟقٛي٘:
$هته ٕٛأَلا ٤بعـ٪ٜ ٟػلٕٚ
()3

ايِ ٠٬عٔ ٚقتٗا َٔٚ ، #ايِْٓٛ
اييت مل تلؿ ؾٗٝا نًُ( ١بعـ )ٟقٛي٘
ب بٔ عذل ٠أٝعٔٝقُى ٜبٔاهلل
ﷺٜ$ :ا نٜعِ ُ

هِٔ ََِٔ
اـٜٔٛابٔ يف ٜق ِٛئ٘ ﷺٜ ٚ$ :ي ٔ

َٔ إََ٢اك ٔ٠ايوٗؿَٜٗا ،ٔ٤إَْٖٗ ٢ا هتهٕٛ

َكٓٔٚ َٞتَابَعَ ، #ؾٜؿٔ ٔ٘ٝإ٢هٜامْ بٔاؿِ ٜقفٔ،

أَلا ََِٔ ،٤ؿَػٌَ عً ِِ٢ِٗٝؾأٜعَاَِِْٗ عًَ٢

ٚاحملقٚفُ َُٖٓا مجً ٝ١ايٌلِٔ ايـايٝ١

ظًٖ َُٚ ِِ٢ُٗٔٞـق ُِِٗ ٜبهقٔبِِٔٗ ؾًِٜٜٝىَ َٔ ٞٓٚ
ٝ

عًُٚ ٢قٛٝع ٢اإلثِٚ ٢ايعُكٛٝبٚ ،ٔ١ا ٢إلثُِِ ٫

عًٞ

َٜكٜع إ ٫٢عًََ ٢ٜا أََٜل ايٌلعُ باد ٔتَٓابٔ٘ٔ.
قاٍ

ايٟٓٚٛ

-كمح٘

اهلل :-

ؾعِ ََ$عَٓاٜ ٚ :ُٙيهٖٔٔ اي٢ ٞإثَِِ َٚايٞعُكٛٝبَ ٜ١عًَ٢ٜ
ََِٔ َكَٓٔٚ َٞتَابَعََٚ ،ؾَٔ ٔ٘ٝؿئ ٌْٝعًَ ٢ٜأٖٕٜ
ََِٔ عَذَنَ َعِٔ إ٢مَاي ٔ١ٜا ٞي ُُِٓهٜلٜ ٫ ٢أثِ

ت
َٚيٜوِ ُ

َِٔٓ ُ٘،

ٚئِٜ

َٜل٢ؿَ

اؿٛض...اخلٚ ،)4(#يعٌ يف ٖقا إًاك٠
إىل إٔ بعض ايٛقا٥ع ؼـخ ساٍ سٝا٠
ايّٓيب ﷺٚ ،بعٔٗا اٯػل ٜهٕٛ
بعـ.ٙ

مبذلؿ ايوهٛت ،بٌ إمنا ٜأثِ
( )2ايوابل ْؿو٘ .
( )3املعذِ ا٭ٚهط يًٛرباْ. 291 /1 ، ٞ
( )1ايوابل ْؿو٘ .

(ُ )4شٝض ابٔ سبإ . 9/5
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ايّٓ

املٓهل َع عـّ اإلقلاك ايكًّيب ب٘،

كابعّا -اتها٤

فيو

ايبًٝؼ عً ٢اإلهام يف أنجل َٔ

ٚايجاَْ :١ٝعلؾ ١املٓهل ٚايوع ٞإىل

َٓٛع يف قٛي٘ (ؾتعلؾٚ ٕٛتٓهل; )ٕٚ

إْهاك ٙقـك ا٫هتٛاعٚ ،١ايجايج:١

سٝح سقف املؿع ٍٛب٘ يف نٌ

ايلٓا ٚاملتابع ١عً ٢ا٭ؾعاٍ ايظامل١

َُٓٗا ،يًكل ١ٜٓايعكً ١ٝاملوتـٍ عًٗٝا

ؿ ٕٚتؿلٜل بني املعلٚف ٚاملٓهل،

َٔ املعٓ ٢ايوٝاق ٞيًتكابٌ بني املعلؾ١

 َٔٚيٝٛـ ا٫ػتِاك عـّ اإلًاك٠

ٚاإلْهاكٚ .نقيو اإلهام يف قٛي٘

إىل ساٍ ايؿلٜل ايجايح باملعلؾَٔ ١

ﷺ$ :ؾُٔ علف بل ،#٨إف إٕ ََ$عَٓا:ُٙ

عـَٗا ،يًـ٫ي ١عً ٢عظِ ايت٘ٝ

ََِٔ نٜلَ َٙ٢فئو ٜا ٞي ُُ ِٓهٜلَ ؾٜكٜـِ بَلَِٔٔ َ٨٢

ٚائ ٍ٬ايق ِٖ ٟعً.٘ٝ

سل٫ ََِٔ ٚ
٢إ ِثُٔ٘ٔ َٚعُكٛٝبَتََٖٔ٘ٔٚ ،قَا ؾَٔ ٞ
َٜوِتَٝٔٛعُ ٢إِْهٜاكَ ُٙبَٔٝـٔٔ ٫ٚ ٔٙيوَأْ٘ٔ،
ؾَٝ ًٜٞهَ ٞلُِٖ٘ بٔكًٜٞبٔ٘ٔ َٚيَٝٞبِلَأٖٓٚ ،) 1( #ٞاى
كٚا ١ٜأػلٜ $ :ٖٞٚ ٣ؾ َُِٔ عَ َلفَ ؾٜكٜـِ
بَلَ َٔٚ ،#َ٨٢عاْ ٘ٝاحملتًَُٚ- ١ايًُ٘٤
أٜعًِٜ $: - ُِٜؾ َُِٔ عَلَفَ ا ٞي ُُ ِٓهٜلَ َٚيِِٜ
ٌَِٜتَبِٔ٘ عًَ ِٜٔ٘ٝؾٜكٜـِ َُاكَتِ ي ُٜ٘طٜلٜ٢لْ ٢إي٢ٜ
ايٞبَلَا٢ َِٔٔ ٔ٠َ٤إ ِثُٔ٘ٔ َٚعُكٛٝبَتٔ٘ٔ ٔب ٜإِٔ ُٜػَٚٝلَُٙ
بَٔ َٝـ ِٜٔ٘أ ِٜٚبًٔٔوَأْ٘ٔ ،ؾٜإ ِٕ٢عَذَنَ ؾَٝ ًٜٞهَ ٞلُِٖ٘
بٔكًٜٞبٔ٘ٔ.)2(#
ػاَوّا -ايتكو ِٝايًٝٛـ يف

هاؿهّا  -إٔ اإلْهاك املكِٛؿ
يف اؿـٜح ٖ ٛيف ايبٝإ ٚعـّ املتابع١
ٚقاٚي ١اإلماي ١قـك املوتٛاع٫ٚ ،
َ ٌٌُٜكاتًتِٗٚ ،ؿي ٌٝفيو إٔ
ايِشاب– ١كٓ ٞاهلل عِٓٗ  -أتبعٙٛ
بٗقا ايو٪اٍٜ $ :أؾُْ ٬ٜكٜاتًٔ ، #ُِِٗٝؾهإ
اؾٛاب َٓ٘ ﷺَ ، ٫$ :ا ًَُِٛ٤ا،#
ٖٚقا اؾٛاب املؼتِل َٓ٘ ﷺ ٜـٍ
عً ٢أْ٘ -نُا فنل ايٓ٫$- ٟٚٛ
َٜذُٛمُ ايٞؼُلُٚزُ عًَ ٢ٜايٞؼًُٜؿٜا ٔ٤مبذلؿ
ايظًِ أ ٚايؿول َا مل ٜػريٚا ًّ٦ٝا َٔ

قٛي٘ ﷺٜ $ :ؾ َُِٔ عَ َلفَ بَلَََِٔٚ ،َ٨٢

قٛاعـ اإله ، )3(#ّ٬ؾَِٓٗ ُٞايّٓيب ﷺ

هِٔ ََِٔ كََٓٔٚ َٞتَابَعَ،#
ٜأ ِْهٜلَ هًََِٜٔ َٚ ،ي ٔ

عٔ َكاتًتِٗ ٌَل ِٚبٌلِ ٖ ٛقٛي٘

ؾٗا ٖٓا ث٬خ َلاتب; ا٭ٚىلَ :علؾ١

(َا ًُِٛ٤ا)ٚ ،نًَُ( ١ا) ٖٓا َِـك١ٜ
ظلؾ ،١ٝأَ ٟـٖ٬ُ ٠تِٗ ،أ ٟاَتٓعٛا

(ً )1لغ ُشٝض َوًِ  ،يًٓ. ٟٚٛ
( )2ايوابل ْؿو٘ .

( )3ايوابل ْؿو٘ .
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عٔ قتاهلِ َا ؿاَٛا ٖٚ ،ًِٕٜٛقا
ٜـٍ عً ٢عظِ قـك ايِ ٠٬يف
اإله.ّ٬
 َٔٚػ ٍ٬فيو نً٘ ٜتٔض يٓا
إٔ أَلا ٤ايظًِ ٜ ٫تبعِٗ إ َٔ ٫عُٞ
عٔ اؿلٚ ،مل ٜبِل َعلٚؾٟا َٔ
َٓهل; ٭ْ٘ س٦ٓٝق ٜلٓ ٢بكًب٘ ثِ
ٜتابع ظٛاكس٘ ٚأعُايٖ٘ٚ ،قُٛ ٙك٠
يف غا ١ٜايؿذاد ،١يف َكابٌ ُٛكتني
أػلٜني :إسـاُٖا ملٔ علف بكًب٘ ٚمل
ٜوتٛع إٔ ٜٓهل إ ٫ب٘ ؾقيو َٔ
ايرب٤اٚ ،٤ا٭ػل ٣ملٔ علف بكًب٘
ٚسا ٍٚإٔ ٜٓهل قـك اهتٛاعت٘
ؾقيو ممٔ نتبت هلِ ايو.١َ٬
ٚاؿُـ هلل كب ايعاملني
***
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جنًٕ يف مسا ٞالعسبٗٛ

سا ٬٥ؿ ٕٚػلٚد٘ يًٛب ايعًِ عً٢
ٜـ ًٝؽ َٔ ايعًُا ٤املٌٗٛك.ٜٔ

عبد الكاِز اجلزجاٌي
وكتابْ دالئن اإلعجاس

ٚاهتٓؿـ ايوبٌ نإ يإلكاؿ ٠اإلهل١ٝ

د /أمحد شعد اهلل

ؿٚكٖا ا٭عظِ ،ؾكـ هاقت ي٘ ا٭قـاك

إٕ ُاسبٓا اي ّٛٝيػ ٟٛمٟٛ
ب٬غ ،ٞبٌ إْ٘ إَاّ ايب٬غٝني قاطب،١
إْ٘ أب ٛبهل عبـ ايكاٖل بٔ عبـ
ايلمحٔ بٔ قُـ ،ؾاكه ٞا٭ٌُ،
ُٚئـَ يف دلدإَ ٖٞٚ ،ـٌَٛٗ ١ٜٓك٠
بني طربهتإ ٚػلاهإ بب٬ؿ ؾاكي
يف ًَٛع ايكلٕ اـاَى يًٗذلٚ ٠مل
ٜؿاكقٗا ست ٢تٛيف هٖٓ471 ١ع.
نإ َٓق ُػل ٙقب٘ا يًعًِ،
ؾأقبٌ عً ٢ايهتب ٚايـكيٚ ،ملا
نإ ؾكريّا مل ىلز يًٛب ايعًِ
ْظلّا يؿكل ،ٙبٌ تعًِ يف دلدإ ٚقلأ
نٌ َا ًُٚت إيٜ ٘ٝـ َٔ ٙنتب،
ؾكلأ يهجري

ممٔ اًتٗلٚا بايًػ١

ٚايٓشٚ ٛايب٬غٚ ١ا٭ؿب ،نوٝبٜ٘ٛ
ٚاؾاسظ ٚاملربٚؿ ٚأب ٞعً ٞايؿاكهٞ
ٚابٔ دين  ٚابٔ ؿُ َكِٜـ ٚغريِٖ َٔ أ١ُ٥
ايًػٚ ١ا٭ؿب ٚايؿك٘.
بقٍ ُاسبٓا قِاك ٣دٗـٙ
يف ؼَِ ٌٝا تكع ع ٘ٓٝعًَٔ ٘ٝ
ايهتب ٚاملـْٚات; إف ٚقـ ايؿكل

ٚملا ُـم يف طًب ايعًِ،

كد َٔ ٬كدا٫ت ايعًِ آْقاى،
يٝوتكل ظلدإ; يتتٗٝأ بقيو ايؿلُ١
يِاسبٓا ؾ َٔ ٌٗٓٝعًِ ايٓشٚ ٛايًػ;١
فيو ايلدٌ ٖ ٛقُـ بٔ اؿوني بٔ
قُـ بٔ اؿوني بٔ عبـ ايٛاكخ أبٛ
اؿوني ايؿاكه ٞايٓش ;ٟٛابٔ أػت
أب ٞعً ٞايؿاكه .ٞقاٍ ٜاقٛت$ :أػق
عٔ ػاي٘ عًِ ايعلبٚ ،١ٝطٛف اٯؾام،
ست ٢اْتٗ ٢ب٘ ا٭َل إىل إٔ اهتٛطٔ
دلدإٚ ،قلأ عً ٘ٝأًٖٗا;  َِٗٓٚعبـ
ايكاٖل اؾلداْٚ ،ٞيٝى ي٘ أهتاف
هٛا.#ٙ
ٚمتٔ ٞا٭ٜاّ يِٝبض عبـ
ايكاٖل عاملٟا ٚأهتافّاٚ ،اًتٗل ًٗل٠
نبريٚ ،٠فاع ُٝت٘ ،ؾذا ٤إي ٘ٝط٬ب
ايعًِ َٔ مجٝع ايب٬ؿ ٜأػق ٕٚعٓ٘،
ٜٚتعًُ ٕٛعًٜ ٢ـ،ٜ٘

 ٌُٚٚعبـ

ايكاٖل اؾلداْ ٞملٓني ١عائَ ١ٝ
ايعًِٚ ،يهٓ٘ مل ُٜكٜـٖك ايتكـٜل ايقٟ
ٜوتشك٘ ،بٌ عاْ َٔ ٢أٌٖ مَاْ٘،
 َٔٚمٖـِٖ يف ايعًِ ٚأًٖ٘ ،ست٢
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ٚأتكٔ

هٛل ًهٛا َِٗٓ ٙيف نتاب٘ ايقٟ

ُاسبٓا

ايؿك٘

َٖٓٛ ٛع سـٜجٓا ( ؿ ٌ٥٫اإلعذام ) ;

ايٌاؾعٚ ،ٞبلع يف ؾًوؿ ١املقٖب

إف ٜك " : ٍٛثِٓ إْٓا ٢ٚإِٕ نٓا يف مَإ٣

ا٭ًعلٚ .ٟتٌ ٞتكوُٝات٘ ٚؿكاهات٘

ٖ ٛعًَ ٢ا ٖ ٛعً َِٔٔ ٔ٘ٝإساي ٔ١ا٭َٛٝك

يف أهلاك ايب٬غٚ ١فاؿ٫ت٘ يف ؿٌ٥٫

عٔ دَٔٗاتٗاٚ ،تَشِ ٢ٌٜٛا٭ًٝا ٔ٤عٔ

اإلعذام بأْ٘ قـ أتكٔ املٓٛلٚ ،علف

سا٫تٔٗاَْٚ ،ك ٢ٌٞايٓؿٛي ٢عٔ طٔبَاعٗا،

طلم ايكٝاي ٚقٛاعـٚ ٙأُٛي٘ٚ ،قـ

إىل

نإ عبـايكاٖل َتكٓا يًػات عـ٠

أٓـاؿٖاٚ ،ؿٖل يٝى يًؿٌٔ ٚأًٖ٘ٔ

غري ايعلب ;١ٝنايؿاكهٚ ١ٝايرتن، ١ٝ

يـ ٜٔ٘إ ٫ايٌلٗ ُٔلِؾاٚ ٟايػَِٝظ بَشِتا،ٟ

ٚبًؼ

يف ايًػ ١اهلٓـ ١ٜسـا دعً٘

ٚإَ ٤٫ا ُٜـٍُٖٔ عكٛيٜٚ ِٜٗوًِبُِٗ

ٜهتٌـ أثل اهلٓٛؿ ٚأؾهاكِٖ عً٢

ََعِكٛي ،ِٜٗستُ ٢اك أٜعذنُ ايٓاي كأٜاٟ

بعض ايٌعلا ٤ايعلب .

ٚقًٜٞبٔ

اـ٥٬ٜل٢

احملُٛؿٔ٠

عٓـَ اؾُٝع ََِٔ ناْت ي٘ ُٖٖٔ ٠١يف إٔ

تِـك عبـ ايكاٖل فايى

َٜوِتَؿٔٝـَ عًُٔٞا ،ٟأَٜ ٚنِؿاؿَ ؾُِٜٗا ،ٟأٚ

ايعًِ ظلدإٚ ،قِـ ٙط٬ب ايعًِ

ٔ ،ٟ٬أَٜ ٚذِعٌَ ي٘ فيو
َٜهٞتَوب ٜؾ ِ

َٔ نٌ سـب ُٛ ٚب َِٗٓٚ ،أبٛ

عاٍِ ًُ ٣ػ ،ٟ٬ؾإٕٖ اإليٞـَ َٔ طٔباع

منلٜا ايتربٜنٚ ،ٟاإلَاّ أب ٛعاَل

ايهلٚ .ِٜإفا نإَ َِٔٔ سَل ٚايِـٜل٢

ايؿٌٔ

ايتُُٞٝ

عًٝو ٫ٚ ،ٜهُٖٝا إفا تكاؿََتِ ُُشِبتُ٘

اؾلداْٚ ٞأب ٛايِٓل أمحـ بٔ

ُٚشٖتِ ُـاقٜتُ٘ إٔ  ٫تَذِ ٝؿ َٙٛبإٔ

قُـ ايٌذلٚ ،ٟغريِٖ.

بٔ

إمساعٌٝ

َت ِٓهَ ٝبو ٜا٭ٜاُّٚ ،تُٔذٔلَى ايٓٛا٥ب،

ٚأيـ ايلدٌ نجريا َٔ

ٚؽلدو قٔ اينَإ ،ؾتتٓاهاٙ

امل٪يؿات،

املػين

دًُُٚ ،ٟ١تَ َٜ٘ٛٞٛطٖٜٝا ،ؾايعًٔ ُِٞايقَٖٛ ٟ

ٚايتهًُٚ ١ايعٛاٌَ املا ٚ ،١٥ايعُـ٠

ُـٜلْ َٜ ٫شُ ٍٛعٔ ٢ايعَٗـَٜ ٫ٚ ،ـِغٌُٔ

يف ايتِلٜـ; ٚنتاب ًلغ ايؿاؼ;١

ِضٗ عً٘ٝ
يف اي ُٛؿُٚ ،ٚاسٔبْ ٔ َٜ ٫

ٚإعذام ايكلإٓ ايِػري; ٚإعذام

هحُ ٚايػَـِك ٫ٚ ،تظٔ ب٘ اـٝاْ١
ايٓ ٞ

ايكلإٓ ايهبري; ٚايلهاي ١ايٌاؾ;١ٝ

ٚاملهل أٚىل َٓو بقيو ٚأدـك،

ٚاملكتِـ عً ٢اإلٜٔاغٚ ،أهلاك

ٚسك٘ عًٝو أنرب ".

ايب٬غٚ ،١ؿ ٌ٥٫اإلعذام; ٚغريٖا.

ْقنل

َٓٗا
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ؿ ٌ٥٫اإلعذامٚ ،أثل ٙيف
ايـكي ايًػٟٛ
ٚؿ ٌ٥٫اإلعذام نتاب كا٥ـ
يف فاي٘ ،بٌ ْور ؾلٜـ مل ٜوبل
ُاسب٘ إيٚ ،٘ٝمل توُض قلو ١قبٌ
ُاسبٓا مبجاي٘ ٚ ،مل ٜٓور ْاهر قبً٘
عًَٛٓ ٢اي٘ ،ؾشل ي٘ إٔ ُٜٛـ بأْ٘
ُٓع كرتع َاٖل ٫ ،فلؿ َ٪يـ
عابل ٫ٚ ،أدـ ٖٓا ُٚؿا ِٜؿ٘
ؾٝه ٕٛأؾٌٔ مما ِٜؿ٘ ب٘ ُاسب٘
إف ٜكٖ$ :ٍٛقا نٚ ّْ٬دٝنْ ًِٜٔٛعُ ب٘
ايٓاظلُ عً ٢أُ ٍٛايٓش ٛمجًٚ ،١نٌٚ
َا ب٘ ٜه ٕٛايٓظُِ ؿؾعَِٜٓ ٚ ،ٟ١ظل َٓ٘
يف َلآ ٕ٠تُل ٜ٘ا٭ًٝا َ٤املتباعـٜ٠
ا٭َهٓ ٔ١قـ ايتكتِ ي٘ ،ست ٢كآٖا يف
َهإ ٚاسـٜٚ ،ل ٣بٗا ٌَُُّ٦ا قـ
ُِٖٓ إىل َُعِلمَُٚ ،٢ػ ٚلبّا قـ أػقَ بٝـ
ٌََُلٚمٚ ،قـ ًُٚت بأػلَ ٕ٠إىل ن٣ّ٬
ََِٔ أُػ ٢إيٚ ٘ٝتَـبٖل ٙتـبٗلَ ف ٟؿٜٔ
ٚؾت ،٠ٛؿعا ٙإىل ايٓظل يف ايهتاب
ايقٓٚ ٟعٓاٚ ،ٙبعَجَ٘ عً ٢طًبٔ َا
ؿ ْٖٖٚاٚ .ٙاهلل ٝتعاىل املٛؾِل يًِٛاب،
ٚاملٔ ِ٢ًٗٞٝيَُا ٪ٜؿ ٟإىل ايلًاؿ ،مبٓ٘ٚ
ٚؾًِٔ٘.#
ًلع عبـايكاٖل يف نتاب٘
 ٌُ٪ٜيٓظلٜت٘ اييت مساٖا (ايٓظِ)،

ايقَِ ٖٛ ٟـك اإلعذام ايكلآْ;ٞ
كاؾٔا إٔ ٜه ٕٛاإلعذام يف ايكلإٓ
ايهل ِٜكادعّا إىل املؿلؿات أ ٚإىل
َعاْٗٝا; أ ٚكادعا إىل هٗٛيتٗا
ٚعقٚبتٗا ٚعـّ ثكًٗا عً ٢ا٭يوٓ ،١أٚ
إٔ ٜه ٕٛكادعّا إىل ا٫هتعاكات أٚ
اجملامات أ ٚايؿٛاٌُ أ ٚاإلهام ،إخل.
ٚإمنا ٜلدع إعذام ايكلإٓ إىل
سؤ ايٓظِ ،ؾ ٬اعتـاؿ مبعاْٞ
ايهًُات املؿلؿ ٠إٕ مل تٓتظِ يف
هٝام تلنّٝيب; إف يٝى ايٖٓظ ُِٞه٣ٛ
تعًٝل ايهًِ بعٔٗا ببعضٚ ،دَعٌِ٢
بعٔٗا بوبب َٔ بعض.
ؾايـ٫ي ١املعذُ ٫ ١ٝتهٕٛ
َِـكا يإلعذام َٓؿلؿٚ ،٠نٝـ
تهَ ٕٛعذنَ ٖٞٚ ٠علٚؾ ١ملعظِ
أٌٖ ايًػ١؟ ؾ ٬تؿآٌ ب ِٗٓٝؾٗٝا،
ٚيهٔ ؿ٫ي ١ايًؿظ ١اييت تهتوبٗا
ػْ ٍ٬ظُٗا يف هٝام تلنّٝيب ٖٞ
اييت ٜوع ٢إيٗٝا َوتؼـّ ايًػ،١
٫ػت٬ف ؿ٫ي ١ايًؿظ ١تبعّا يًرتنٝب
ايٓش ٟٛايق ٟتٓتظِ ؾ.٘ٝ
ؼٌُ ُاسبٓا عٓا ٤ايتأٌُٝ
هلق ٙايٓظل ١ٜبٌهٌ مل ٜوبل إي،٘ٝ
َعتُـا يف فيو عً ٢فنا ٤ساؿ،
ْٚؿى  ٫تعلف املًٌ أ ٚايهوٌ ،بٌ
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تتٛم إىل ػٛض نٌ ٚعل إفا نإ

ًت ٢اًتٗلت بني عًُا ٤ايًػ ١يف

ٜلػٚ َٔ ٢كآٚ ٘٥ع ا٭ًٝا٤

ايعِل اؿـٜحٚ ،نإ أُشاب تًو

َٛآعٗا اي٥٬ك ١بٗا; ٚقـ َنز ايعٓا٤

ايٓظلٜات ٜظٓ ٕٛأِْٗ أَٔ ٍٚ

ايعًُ ٞيف ايتأُ ٌٝهلق ٙايٓظل١ٜ

اػرتعٗا ٚأًاك إيٗٝاٚ ،إفا بِاسبٓا

اؾـٜـ ٠ظاْب َٔ املتعَ ١عذب;

قـ هبكِٗ إيٗٝا بكل ;ٕٚؾكـ هبل

ؾٓؿى ُاسبٓا تتٛم إىل َجٌ فيو

ايؿًٝوٛف اإللًٝن ٟد ٕٛيٛى يف

ايِٓٝع – ٚإٕ نإ ُعبا  ،-ست٢

اإلًاك ٠إىل عًُ ١ٝا٫تِاٍ ايًػ،ٟٛ

يكـ ظٔ إٔ نٌ ْؿى تتٛم إىل تًو

ٚهبل ايعاملني ؿ ٟهٛهري ٚأْٛٛإ

ايٛلٜل ايٛعلٚ ٠تتشًُٗا يف هبٌٝ

َ ٘ٝٝيف نجري َٔ أُ ٍٛايتشًٌٝ

نٌـ َا ٌٜهٌٚ ،سٌ َا ٜٓعكـ

ايًػ ،ٟٛنُا هبل ايعاملني ؾريخ

َجًُا تتٛم ْؿو٘ ٖٜ ;ٛك$ :ٍٛثِ إٖٕ٢

ٚيْٛٝن إىل ايك ٍٛبأثل ايوٝام يف

ايتٖٛمَ إىل أ ٕٜتكٜلٖ ا٭َٛٝكُ قٜلاكَٖا،

ؼـٜـ َعٓ ٢ايهًُٚ ، ١هبل ايعامل

ٚتَُٓٛعَ ا٭ًٝاََٛ ُ٤آٔعَٗاٚ ،ايٓناعَ إىل

ا٭ملاْ ٞؾٓت يف أَُ ٍٛـكهت٘

بَٝإَ ٢ا ٌُِٜهٌٚ ،سٌَ ٚا َِٜٓعَكٔـ،

ايلَنٚ ،١ٜهبل ايعامل ا٭َلٜهٞ

هٌِـٔ عُٖا َٜؼِؿٚ ،٢ٜتًؼّٝ
ٚاي ٜ

تٌَٛوه ٞيف نجري َٔ أٍُٛ

ايِؿ ٔ١ستٜ ٢نؿاؿَ ايواَعُ ثكٟ١

َـكهت٘ ايتش ١ًٜٝٛايتٛيٝـ ;١ٜكسِ اهلل

باؿٝذٚ ،١اهتظٗاكّا عً ٢ايٌبِٗ،١

عبـايكاٖل اؾلداْْٚ ،ٞؿع بعً،َ٘ٛ

ٚاهِتٔباْ ٟ١يًـيٚ ،ٌٝتَبّٓٝا يًوبْ٤ًٞ ،ٌٝ

ٚدعٌ َا أيؿ٘ يف هذٌ سوٓ٘.

يف هُٛي ايعكٌٚ ،يف طباع ايٓؿى إفا

***

ناْت َْ ٞؿوّا.#
ٚتٛيف ايلدٌ هٖٓ 471 ١ع،
ٚق ٌٝهٖٓ 474 ١ع بعـ إٔ ػًـ يًرتاخ
ايعلبٚ ٞيًُهتب ١ايعلبَ ١ٝا ٌٜٗـ ي٘
بايبِري ٠ايٓاؾقٚ ،٠ايقنا ٤املٓكٛع
ايٓظري ،ايق ٟدعٌ َٔ َ٪يؿ٘ ؿٌ٥٫
اإلعذام ْٛا ٠يعً ّٛعـْٛٚ ،٠لٜات
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العسبٗ ٛيف حٗاتٍا  ..تعمٗي ،
إعالً  ،جمتىع

- 4

املٌلف ٚتٛد.٘ٗٝ
- 5

ايِعب ١عؤ تِلف.

وليد ممدوح عنر
َٗٓ ١تـكٜى ايًػ ١ايعلب١ٝ
نوا٥ل املٗٔ ا٭ػل ٣ؼتاز إىل
إعـاؿ ػاْ  ٌٖ٪ٜاملعًِ ٜٚعـ ٙ٭ؿا٤
عًُ٘ عً ٢أنٌُ ٚد٘ ،ؾإىل داْب
ايِؿات ايعاَٚ ١اـاُ ١اييت هب
إٔ تتٛؾل يف املعًِ ؾإْ٘ وتاز إىل إٔ
ٜٛبل ايٓظلٜات ٚاملعاكف يف َٛاقـ
عًُٚ ١ٝاقع ١ٝؼت إًلاف ؾين
ػاْ ،أ ٟإٔ ميل بؿرت( ٠ايتـكٜب
ايعًُٚ )ٞفيو يتشكٝل ا٭ٖـاف
ايتاي:١ٝ
إٔ ٜـكى املعًِ َا يـٜ٘
َٔ قـكات ُٚؿات طٝب١
ٜٚعٌُ عً ٢تُٓٝتٗا.
- 2

إٔ ٜٛبل َا ؿكه٘ َٔ
أٍُٛ

ايرتب١ٝ

ٚعًِ

ايٓؿى بِٛك ٠عًُ.١ٝ
- 3

إٔ ٌٜعل باْ٫تُا ٤إىل
َٗٓ ١ايتـكٜى.

إٔ ٜتشٌُ ايٓكـ ايبٓا٤
ٜٛٚاد٘ املٛاقـ ايتعً١ُٝٝ

وٍّة تدريس العزبية

- 1

إٔ ٜوتؿٝـ َٔ َ٬سظات

إٕ ايعامل املتُهٔ َٔ عًُ٘
يٝى بائلٚكَ ٠عًُّا ْادشّا ،ؾٓكٌ
ايعًِ وتاز إىل َٗاكٚ ،٠مبلٚك ايٛقت
تِكٌ ٖق ٙاملٗاكٚ ٠تِبض ػربات
َرتانُٚ ،١ايو٪اٍ ٖ ٛنٝـ ٜلتكٞ
املعًِ بأؿا٘٥؟ ٖٓاى ث٬ث ١أْٛاع َٔ
أهايٝب ا٫كتكا ٤باملعًِ :ٖٞٚ
- 1

ٚايتأٖ،ٌٝ

اإلعـاؿ

ٜٚعين فيو تًٗ ١٦ٝؼّ َا يعًُ١ٝ
ايتـكٜى َٔ اؾٛاْب ايًػٚ ١ٜٛايرتب١ٜٛ
ٚايعًُٚ ،١ٝايرباَر املتؼِِ ١يف
ا٭ناؿميٝات ايرتب ١ٜٛت٪ؿٖ ٟقٙ
ايلهاي.١
- 2ايتـكٜب:

ٜكِـ

ب٘

أسٝاْا َا ٜتِ أثٓا ٤مماكه ١املعًِ
عًُ٘ ،نُا وـخ يف ايـٚكات
ايتـكٜبٚٚ ١ٝكَ ايعٌُ.
- 3

ايتٜٛٛل:

ٌٌُٜٚ

ايٛهاٚ ٌ٥ا٭هايٝب املؼتًؿ ١اييت
تواِٖ يف تٜٛٛل ًؼِ ١ٝاملعًِ
ٚتَُٓ ١ٝعًَٛات٘ ٚقـكات٘ ايعًُ١ٝ
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ايتٛد١ٝٗٝ

 - 3اإلعـاؿ ايرتبٚ ،ٟٛؾ٘ٝ

ٚايٌٓلات

ٚاملٗٓ،١ٝ

ايِاؿك ٠عٔ ف ٟٚاـربَٚ ٠تابع١

ٜتنٚؿ املتـكب مبا وتاز إئَ ٘ٝ

ايُٓافز اؾٝـ ٠يف اجملاٍ ايتعًُٞٝ

طلا٥ل تـكٜى ايًػ ١ايعلب ١ٝبُٛؿٗا

ٚا٫ط٬ع عً ٢ػاكبِٗ.

يػ ١ثاْٚ ،١ٝأهايٝب تك ِٜٛأؿا٤

أِٖ فا٫ت إعـاؿ املعًِ
ٚتـكٜب٘ َٗٓٝا:

ايـاكهني إعـاؿ املٛاؿ ايتعً١ُٝٝ
ٚايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايوُعٚ ١ٝايبِل.١ٜ

تٌري ايـكاهات ايرتب ١ٜٛإىل

***

إٔ ؿٚك املعًِ ميجٌ  َٔ %60ايتأثري يف

ٜ ٫وتٝٛع َـكي ايًػ ١أؿا٤

ته ٜٔٛايٛايب َٔ ،ثِ ؾإٕ إعـاؿ

عًُ٘ إفا مل ٜهٔ عً ٢ؿكاٚ ١ٜاط٬ع

َعًِ ايًػ ١ايعلب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا

ظٗٛؿ عًُا ٤ايعلب ١ٝيف فاٍ عًُ٘;

ٜٓبػ ٞإٔ ٌٜتٌُ عً ٢ث٬ث ١عٓاُل

ؾإكًاؿات عًِ ايًػ ١بايػ ١ايٓؿع،

أهاه:١ٝ

ٚتٛبٝكٗا يف ايـكي ايعًُ ٞأَل فٚ
- 1اإلعـاؿ ايًػ ،ٟٛؾؿاقـ

ايٌٜ ٫ ٤ٞعٚ ٘ٝٛيقا ًٜنّ ايتجبت َٔ

أُٖٚ ١ٝغاُ ١يف تٌهٌ ايٛلا٥ل
ٚا٭هايٝب املوتؼـَ ١يف ايتعً.ِٝ

ؼكل سـ ايهؿا ١ٜايًػ ١ٜٛيـ٣

ٚميهٔ ايك ٍٛبإٔ ايٓتا٥ر

امللًض يٛظٝؿَ ١عًِ ؾٝه ٕٛعً ٢قـك

اييت تًُٛت إيٗٝا ايـكاهات ايًػ١ٜٛ

َٓاهب َٔ املعلؾ ١بآؿاب ايًػ١

اؿـٜج ٫ ١تناٍ مبٓأ ٣عٔ َٝـإ

ٚعًَٗٛا ٚثكاؾتٗا ٚتاكىٗا.

تعً ِٝايًػات ا٭دٓب.١ٝ

- 2اإلعـاؿ ايعًُ ،ٞأٟ

يكـ قاّ بعض ايعًُا ٤يف َٓتِـ

تنٜٚـ املتـكب باملعاكف ايًواْ١ٝ

ايكلٕ ايعٌل ٜٔأَجاٍ (ٖٓل ٟهٜٛت

ايٓظلٚ ١ٜايتٛبٝك ٌٌُٜٚ ١ٝفيو;

يف بلٜٛاْٝا ٚؾًٗاّ ؾٝتٛك يف أملاْٝا)

ايًػ١

بعًُ ١ٝػـٜـ ٚاهع ١ؾأهوٛا عًِ

ايٓشٚ ١ٜٛايِلؾٚ ١ٝايِٛتٚ ١ٝايـ٫ي١ٝ

ا٭ُٛاتٚ ،قـَٛا آكا ٤ثاقب ١عٔ

ٚؼً ٌٝايِْٓٚ ْٛظلٜات انتواب

عًُٝات ايهٚ ّ٬اعترب ٙٚايٌهٌ

ايًػ ١ايجاْ.١ٝ

ا٭هاه ٞيًػ ،١مما ؿعا َـكه ٞايًػ١

ايـكاهات

اـاُ١

بأبٓ١ٝ

إىل ا٫عتٓا ٤بتك ِٜٛايٓٛل ٚإُ٬س٘
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يٝتُهٔ ايٛايب َٔ تكـ ِٜأؿا٤
َٛابل أٌَ ٚاب٘ ٭ؿا ٤أٌٖ ايًػ١
ا٭ًُٝنيٚ ،كغِ ايتأنٝـ عً ٢إٔ
ؿٚك عًُا ٤ايًػٜٓ ١شِل يف ؿكاه١
ايظاٖل ٠ايًػُٚ ١ٜٛؿا ٚؼً ٬ٝؿٕٚ
ا٫يتؿات إىل أغلاض تعً ;١ُٝٝؾإٕ ؿٚك
َعًُ ٞايًػٜ ١بـأ َٔ ايٓك ١ٛاييت
اْتٗ ٢عٓـٖا دٗٛؿ عًُا ٤ايًػ١
ْٚظلٜات٘ س ٍٛعًِ ايًػ ١ا٫دتُاعٞ
ٚايُٛؿٚ ٞطلم ا٫تِاٍ ايًػ;ٟٛ
ؾاملعًُ ٕٛيٝوٛا َٛايبني بإٔ ٜهْٛٛا
ػرباَ ٤تؼِِني يف عًِ ايًػ١
ٚيهِٓٗ ٜ٫وتٝٛع ٕٛايتـكٜى ؿٕٚ
إٔ ٜه ٕٛيـ ِٜٗتِٛك ٚآض عٔ
ايظاٖل ٠ايًػ.١ٜٛ
***
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بني الفزاٌكوأراب والٍفور
وَ العزبية
دييا رأفت زايد
إْ٘ ًبض ايؿلاْهٛأكاب ايق٣
ى ِٝبظ َ٘٬ايـاَى عً ٢بٛٝت ايًػ١
ايعلبٌٜٓٚ ،١ٝل عٓانب٘ ؾ ٢أكداٗ٥ا
املٗذٛك،٠إف كأ ٣إٔ اؾَٝٗ ٛأ
ٚايؿلُ ١هامٖ ،١ذلٖا أًٖٖٛا
ٚتٓاهٖٛا ٚأطؿأٚا ؾٗٝا ا٭ْٛاك،
ؾـػٌ نايًّ ٜولم سلٚؾٓا ايعلب١ٝ
ا٭ُ٦ًٝ ١ًٝا ؾٌ٦ٝاٚ،ناملوتعُل
وتٌ ؿٜاكْا ئٝع ؾٗٝا أثاثات٘ ايبـ١ًٜ
ايتٚ ٫ ٢ئ تًِض أبـا ،ؾافا ِٖ
ٜتؼً ٕٛعٔ أثاثاتِٗ املولٚق ١اييت
كمبا ٜػؿً ٕٛعٔ َـ ٣عظُتٗا
ٚأُايتٗا ْ ٚؿاهتٗا ،يِٓٝاعٛا هلقا
ايٌبضٌٜٝٚ ،عٛا دجاَني سلٚؾِٗ
يتشٝا

ايعلب،١ٝ

قًٗا

اؿلٚف

ا٫لًٝن.١ٜ
ٚيتتِ

عًُ١ٝ

ا٫ستٍ٬

بٓذاغظاهتعآٛا عٔ سلٚؾِٗ ايت٫ ٢
ْظري هلا ؾ ٢ا٫لًٝن ١ٜناـا٤
ٚايعني بأكقاّ أٚكٚب ١ٝظٓا َٔ
هقادتِٗ أْٗا تٌبٗٗا بعض ايٌ.٧
ٚمما ٜنٜـ ا٭َل ػٛٛك ٠إٔ

ٖق ٙايؿهل ٠ايـْ ١٦ٝيولق ١اهل١ٜٛ
ايعلب ١ٝتٓتٌل أَ ٍٚا تٓتٌل بني
ايٌباب ايق ِٖ ٜٔأٌَ ا٭َ ١ايعلب١ٝ
َٚوتكبًٗاٚ ،٭ٕ اهتؼـاَٗا ًا٥ع
عًَٛ ٢اقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاع٢
نايؿٝى بٛى ،ؾإْ٘ ٫بـ إٔ تًتؿت
أْظاكْا اىل أْ٘ ً ٫اب تكلٜبا ؾٖ ٢قٙ
ا٭ٜاّ ٜ ٫وتؼـّ ايؿٝى بٛى ،بٌ إٕ
ا٭طؿاٍ ايِػاك َق ٜعٜٚ ٕٛعكًٕٛ
ٜوتؼـَْٗٛا ،ؾٌٗ هٝظٔ ايٛؿٌ
ايِػري اؿلٚف ا٫لًٝن ١ٜايت٢
ٜهتب بٗا َا ٜٛٓل َٔ علب ١ٝؾِش٢
ناْت أ ٚعاَ ٢ٖ ١ٝسلٚف يػت٘
ايعلب١ٝ؟ ٚعٓـ تعًُ٘ يًؿِشٌٖ ،٢
هته ٕٛايهتاب ١ايعلب ١ٝأقلب إىل
ؾُٗ٘ ٚأسب اىل قًب٘ أّ فيو ايٌهٌ
ايهتاب ٢ايق ٣اعتاؿ اهتعُاي٘؟! إٕ
اهتعُاي٘ يًهتاب ١ايعلب ١ٝايِشٝش١
هٝه ٕٛإدباكٜا عً ٘ٝؾ ٢ؿكاهت٘
ٚاَتشاْات٘ ٚيهٔ َا ؿ ٕٚفيو
هٓٝؿلؿ ب٘ ايؿلاْهٛأكاب ْظلا يتأثري
ايؿٝى بٛى عً ٢سٝا ٠اؾ ٌٝاؾـٜـ،
إْ٘ د ٌٝأُبض ؾ ٘ٝايؿٝى بٛى َٚا
ًانً٘ دن٤ا نبريا َٔ سٝاتِٗ،
ٚايٛاَ١

ايهرب٣

إٔ

ىلز

ايؿلاْهٛأكاب َٔ إطاك اهتعُاي٘
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اهتعُا ٫ؾٝوبٛنٝا اىل اهتعُاي٘

ايوبب ؾٖ ٢قا ايٓؿٛك ،ؾٌٝب ايٛؿٌ

بني اي٬ٛب ؾ ٢املـاكي ٚاؾاَعات،

قبا ي٬لًٝن ١ٜأ ٚغريٖا ٚادـا ؾٗٝا

ٚؾ ٢ايلها ٌ٥اهلاتؿ ١ٝايِٓ... ١ٝاخل

ايًػ ١ا٭كق٫ ٢كتباطٗا بلقً ٢عٛبٗا

َٚافا ي ٛأُبض اؾ ٌٝاؾـٜـ َعًُ٢

ؾ ٢فٖٓ٘ مما ٌٜهً٘ ايػن ٚايجكاؾ٢

املوتكبٌ؟! نٝـ هٝعًُ ٕٛايًػ١

َٔ

ا٭دٓب١ٝ

ايعلب ِٖٚ ١ٝمل ٜتعًُٖٛا َٔ ا٭ٌُ؟ٓ!

ناملوًو٬ت ٚا٭ؾٚ ّ٬ا٭غاْ،٢

إْٓا أَاّ ٌَهً ١سكٝك ١ٝتؿلض

ٜٚلاٖا ايًػ ١ا٭عقب عً ٢ايًوإ،

ْؿوٗا أَاّ ٚاقعٓا اي ،٢َٛٝأ ٜٔأْظاك

ؾٝوتعقبٗا أنجل ٜٚل ٣إٔ ؾ ٢إتكاْ٘

عًُا ٤ايًػٚ ١املعٓٝني بٌأْٗا َٔ ٖقٙ

هلا متٝنّا ي٘ عٔ أقلاْ٘ ،ع ٠ٚ٬عً٢

ايظاٖل ٠املـَل٠؟؟ أ ٜٔدٗٛؿِٖ

فيو ؾإْ٘ ٜل ٣ؾ ٢ايعلب ١ٝغًظ١

ٚأؾعاهلِ؟!

ٚمجٛؿّا ،ؾٓٝؿل َٔ ايٌعل ٜٚوتِعب

ا٭عُاٍ

ايؿٓ١ٝ

ٜٚوٛقٖٓ ٢قا اؿـٜح اىل

ْٛك٘ ،غري أْٓا يْ ٛظلْا يًػ ١بعني

ايتشـخ عٔ َـ ٣سب ايعلب يًػتِٗ،

أػل ،٣بعني املتعُل ايٛاع ٢ايق٣

ٚبعباك ٠أؿم َـ ٣نل ٙايعلب يًػتِٗ،

ٜعلف قٜٖٛ ١ُٝت٘ ،هٓل ٣إٔ ايعلب١ٝ

َع إؿكان ٢ملـ ٣قوٖ ٠ٛق ٙايعباك،٠

ٖ ٢يػ ١ايعقٚب ١نٌ ايعقٚبٚ ١ايلق١

ٚيهٔ َظاٖل ايٓؿٛك َٔ ايًػ١

نٌ ايلقٜٚ ،١ربم ٖقا ايٌعل ايعلب٢

ٚآشٛٓٚ ١غ ايٌُىَٗٓٚ ،ا ايبعـ

عًَ ٢ل ايعِٛكٚ ،ناؾ١

أيٛإ

عٔ ايتشـخ بايؿِش ٢ست ٢ؾ٢

ا٭ؿب ،ؾُا أطٝبٗا عً ٢ا٫فٕ! َٚا

املٛآع ايت ٢هب ؾٗٝا ايتشـخ بٗا،

أعقبٗا عً ٢ايًوإ! يػتٓا اؾُ،١ًٝ

كمبا ايوبب ؾٖ ٢قا ٖ ٛعـّ إتكاْٗا

يػتٓا ايعلب ،١ٝؾً ٛأؿكنٓا قُٝتٗا

اهتؼـاَٗا

٫كمتٓٝا ؾ ٢أسٔاْٗا عٌكٟاٚ ،محـْا

ب٬ٛقٚ ،١أبلم َظاٖل ٖقا ايٓؿٛك ٖٛ

اهلل عً ٢أْٓا أُشاب ٖق ٙايًػ،١

ايؿلاْهٛأكاب ،ؾٌٗ ٖٓاى ًهٌ

ٚأعـؿْا ايعـٚ ٠ايعتاؿ ملٛاد ١نٌ

َٔ ايٓؿٛك أقلب َٔ يؿظ سلٚف

أًهاٍ ٖـَٗا.

بٌهٌ

ِٜض

َع٘

ايًػ١؟!! ٚيعٌ طلٜك ١تعً ِٝايًػ١

إٕ سؿظ ٖق ٙايًػ ١يٝى

ايعلب ١ٝؾ ٢املـاكي َٓق ايِػل ٖ٢

َلّْٖٛا بٓا ،إْٗا قؿٛظ ١عؿظ اهلل
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ع دٌ ٚع ٬ع هلا ؾ ٢نتاب٘ ايهل،ِٜ
إف قاٍ :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﭼ طاحلجر٩ :ص ؾػًب ١ايعلب١ٝ
يف ٖقا ايِلاع ايًػ ٣ٛأَل قت،ّٛ
ٚيهٔ ٖقا  ٫هعًٓا ْػؿٌ عٔ ؿٚكْا
ؾ ٢سؿظٗا ٚكؾعً ١أْٗاٜٚ ،هؿٓٝا
ؾؼلا َٚتع ١أْٓا ماؾظ عًٗٝا ،ؾؿ٢
سؿظٗا سؿظ هلٜٛتٓا ايعلبٚ ،١ٝؾ٢
كؾعتٗا كؾع ١يٌأْٓا نعلبٚ ،ؾ٢
ِْلتٗا

اسرتاّ

يٓا

ٚملآٓٝا

َٚوتكبًٓا.
***
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َٔٚ

قطاٖا أدبٗٛ

احملظور يف األدب العزبي

عمى وستوى التٍظري الٍكدي
والفعن اإلبداعي

د /أمحد كريه بالل
ؿكز ايٓاقـ ٕٚاملعاُل ٕٚعً٢
اهتؼـاّ نًُ( ١تابٚ )ٛسٓٝعّا (طاب)ٛ
تعبريّا عٔ (احملظٛك)  ...ؾِٗ ِٜؿٕٛ
ِْع٘ا أؿبٝعّا َا بهَ" ْ٘ٛتذاٚمّا يًتاب"ٛ
مبا ٜعين نَ ْ٘ٛتؼ٘ٝٛا يٮعلاف
ايـ ١ٜٝٓأ ٚا٫دتُاع .. ١ٝإخل; أ ٚمبعٓ٢
آػل نَ ْ٘ٛتذاٚمّا اـ ِٜٛٛاؿُلا٤
اييت ٜٓبػ ٞا٫يتناّ بايٛقٛف عٓـ
سـٚؿٖا ٚعـّ اػرتاقٗا.
ٚنًُ( ١تاب )ٛإمنا ٖ ٞنًُ١
قـميَ ١أػٛف ٠عٔ ايٌعٛب ايبـا١ٝ٥
اييت عاًت يف دنك احملٝط اهلاؿٟ
ٚايبشل ايهاكّٜيب; َ ٖٞٚلتب – ١ٛيف
أُٛهلا ايػلب – ١ٝبٛٛابع ؾًهًٛك١ٜ
تتعًل بايوشل ٚا٭كٚاغ َٚا ًاب٘ فيو;
سٝح ناْت تًو ايٌعٛب تعتكـ إٔ
ا٭كٚاغ ايٌلٜل ٠تٛاكؿ أٚي٦و املاكقني
اـاكدني عٔ (ايتاب.)ٛ

ايؿهلٟ

عذا٥ب
ٚايجكايف

مٛ

اْكٝاؿْا
ايػلب

اهتؼـآَا هلق ٙايهًُٚ ١تٛظٝؿٗا
(كغِ

ًٛا٥ب

عذُتٗا

ٚظ٬هلا

اإلوا ١ٝ٥ايػلب ١ٝامللتب ١ٛبايٌعا٥ل
ايبـاَ ،)١ٝ٥ع إٔ يـٜٓا َٔ ايبـاٌ٥
ايعلبَ ١ٝا ٖ ٛأقلب إىل ثكاؾتٓا
ٚأنجل اكتباطعّا برتاثٓا ٚؾهلْا;
ٚيوت أكَ ٣ا ميٓع اهتؼـاّ نًُ١
(قظٛك) يف سـ فاتٗا تعبريّا عٔ ٖقٙ
ايكٔٚ ;١ٝيف تلاثٓا ا٭ؿب ٞمنافز ٫
سِل هلا َٔ اـلٚز عً ٢احملظٛك
بأبعاؿ ٙاملؼتًؿ( ١احملظٛك ايوٝاه،ٞ
احملظٛك ايـٜين ،احملظٛك اؾٓو،)ٞ
ؿ ٕٚإٔ ٜه ٕٛيتًهِ ايُٓافز ا٭ؿب١ٝ
أؿْ ٢ع٬ق ١بايكٔاٜا اؾاْب ١ٝاييت
تجريٖا نًُ( :١تاب.)ٛ
ٚإفا نٓا ْوع ٢إلقاَ١
ْظلْ ١ٜكـ ١ٜعلب ١ٝعً ٢أهى َٔ
تلاثٓا ٚتاكىٓا ؾأ ٟؿاع ٜـعْٛا إىل
اهتعاك ٠اُ٬ٛسات غلٜب ٫ ١تعرب عٔ
ثكاؾتٓا  ٫ٚؾهلْا؟ أيٝى َٔ ا٭دـك
إٔ ما ٍٚتٓك ١ٝايواس ١ايٓكـَٔ ١ٜ
فيو اينػِ ا٬ُٛ٫س ٞايؿٟٛٓٛ؟
ٚإٔ ٜه ٕٛيـٜٓا دلأ ٠اً٫تكام
ٚايتعلٜب ٚاإلبـاعٚ ،إٔ ٜهٕٛ
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اْؿتاسٓا عً ٢ايجكاؾ ١ايػلب ١ٝاْؿتاغ

مٔ ْٓ ٫هل – بايٛبع -

ايٛاثل بقات٘ املٝعتـ برتاث٘ٚ ،أٜ ٫هٕٛ

إٔ َجٌ ٖق ٙايظٛاٖل املٓشلؾ ١قـ

اْبٗاكْا باملًِٛض ايٛاؾـ جمللؿ نْ٘ٛ

تٛدـ يف فتُعاتٓا ايعلب١ٝ

-عً٢

ًَِٛشا أدٓبٝا  ٫غري ،ؿ ٕٚإٔ

مَ ٛا  -كغِ ًقٚفٖا ٚاملاؾٗا;

ٜه ٕٛيـٜٓا اهتعـاؿْ يًبشح عٔ

ٚإٔ َٔ سل ا٭ؿٜب ْكًٗا باعتباكٖا

بـا ٌ٥علبَ ١ٝتاسَٚ ١تٝول ،٠يتهٕٛ

َظٗلا َٔ املظاٖل ا٫دتُاع١ٝ

أنجل تعبريّا عٔ ايكٔ ١ٝاملٛلٚس،١

ايٛاقع ١ٝاييت ول يًلٚا ١ٜايتعبري

 َٔٚثِٓ أنجل قابً ١ٝيًؿِٗ َٔ ايكاك٨

عٓٗا; غري إٔ ًٛٝع ٖق ٙايظٛاٖل

ايعلب ٞايبوٝط ايق ٟطاملا ْوٓٝا أْٓا

ٚاملبايػ ١ؾٗٝا عًٖ ٢قا ايٓش ٛايهبري

ناطب٘ – ٖ – ٛيف املكاّ ا٭.ٍٚ

ٜـؾع إىل تِٛكٖا ظاٖل ٠ادتُاع١ٝ

ٚكمبا قاؿْا اؿـٜح عٔ

علٚ ١ٜٔعاَٚ ١ممتـ٠

اْ٫كٝاؿ ايٓكـ ٟم ٛايػلب إىل

ْ َٔٚاس ١ٝأػلٜٓ ٫ : ٣بػٞ

اؿـٜح عٔ ْٛع َٔ اْ٫كٝاؿ عً٢

إٔ  ٌِٜا٭َل يف ايتعبري عٔ تًو

عٓٝت :اْ٫كٝاؿ

ايظٛاٖل إىل ٖق ٙايـكدَٔ ١

اإلبـاع ;ٞؾٓشٔ ْ ٫هاؿ لـ يف

ا٫مٛاِ ٚاإلهؿاف; ؾٜتَ َـْ ٞٚايظاٖل٠

فاٍ ايلٚا ١ٜاؿـٜج – ١عً ٢ا٭ػّ

املٝعَبعٖل عٓٗا ٚامٛاطٗا يٝى َربكا

– كٚا ٫ ١ٜؽلز عٔ احملظٛك

عً ٢اإلط٬م يتَ َـْ ٞٚايًػ ١ا٭ؿب١ٝ

اؾٓو ،ٞنٌ ايلٚاٜات يف ا٭عِ

(املؿرتض نْٗٛا نقيو) ٚايتكٓٝات

قـٚؿ٠

ايؿٓ ١ٝاييت تعرب عٓٗاٚ .يف ٚهع ا٭ؿٜب

تؿٝض باؿـٜح عٔ

– عً ٢نٌ ساٍ – إٔ ٜعرب عٔ أنجل

اؾٓى بايُٛـ ايتؿِ ًٞٝايكُ;٤ٞ

ايظٛاٖل ا٫دتُاع ١ٝامٛاطٟا بأعً٢

ٚنٌ ا٭بٛاٍ – إ ٫ؾُٝا ْـك – َٔ

ايٛها ٌ٥ايؿٓ ١ٝكق٘ٝا ٚمسٛا.

اؾاْب اٯػل;

ا٭غًب
يًػا- ١ٜ

ٚ-ا٫هتجٓا٤ات

أُشاب ايتذاكب يف عامل ايٓوا ;٤أٚ

مٔ ْ ٫كْ ِٝكـْا ايقٟ

َٔ ايٌٛاف ٚاملٓشلؾني دٓوٝا ،أَٔ ٚ

ٜلؾض َجٌ ٖق ٙايظٛاٖل عً ٢أهاي

ايـٜٛثني ٚايكٛاؿ!!ٜٔ

أػ٬ق ٞقض; ؾٓشٔ ْ ٫لؾض َجٌ
ٖق ٙا٭سـاخ جمللؿ نْٗٛا غري
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أػ٬ق ١ٝؾكط; إٕ َٔ سل ايلٚا– ١ٜ

ايِاؿم عٔ اجملتُع ،ؾايكاكٕٛ٥

 -إٔ تعرب عٔ نٌ

(َتع١

نُا أهًؿٓا

ٜهتؿٕٛ

عٔ

بايبشح

ايظٛاٖل ا٫دتُاع ١ٝغري ا٭ػ٬قَ ١ٝا

اؿهاَ )١ٜع إمياِْٗ بأْٗا فلؿ

ؿاَت ظٛاٖل ادتُاع ١ٝهلا ٚدٛؿ ؾعًٞ

سها ١ٜبعض دٛاْبٗا جمللؿ ايتنٜٚل

ٚٚاقع ٞيف اجملتُع .غري إٔ أغًب ٖقٙ

ٚإٕ تهٔ غري قابً ١يًتِـٜل!!

ا٭سـاخ ٖ ٞبايؿعٌ َٔ قبٌٝ

ٚأسوب إٔ ٖقا ايتٛلف إمنا

املبايػات اييت ميتٓع إىل سـ نبري

ْٖٛ ٛع َٔ اْ٫كٝاؿ ايؿهلٟ

دـّا سـٚثٗا عً ٢أكض ايٛاقع .يـكد١

ٚايعاطؿ ٞم ٛمنٛفز ايب ٌٛايلٚاٞ٥

إٔ ايكاك٥ني ٜعـْٗٚا َٔ قبٌٝ

ايػلب ;ٞسٝح تِبض َجٌ ٖقٙ

ايـٜهٛكات ايكِِ ١ٝاييت ْتكبًٗا

ايتِلؾات َأيٛؾٚٚ ١اقع ١ٝمتاَا يف

بٌهٌ أهٛٛكْٛٚ ٟقٔ أْٗا فلؿ

فتُعاتِٗ ايػلبُٜ ٫ٚ،١ٝوتػلب –

تٛابع يًشها١ٜ

عٓـِٖ – ن ٕٛايب ٌٛاملٓآٌ

ٚعٓـَا توأٍ ايكاك٥ني عٔ

ُاسب ايكَُٔ ١ٝتَؼٔقا ػً٬ٝتٕ ..

َٛقؿِٗ ػا ٙايب( ٌٛاملٓآٌ) ػـ

َعاقلّا يًؼُلٚ ...مٔ

 -يٮهـ

دًُعِٖٗ ٜكع ٕٛؼت ه( ٠ٛٛاملٌاكن١

ايٌـٜـ ْٓ -كاؿ م ٛسـاثتِٗ بكًٛب

ايعاطؿٚ )١ٝا٫مٝام ي٘ ٚيكٔٝت٘،

َٚ .١ٓ٦ُٛهلقا ايوبب لـ نجريّا َٔ

ٚاإلعذاب مبٛقؿ٘; َع أْ٘ – نُا

أبٛاٍ ايلٚاٜات اؿـٜج ١اييت ْٛايعٗا

تِٛك ٙايلٚا ١ٜيف دٛاْب٘ اإلْواْ١ٝ

مْاَٚ ٠ـَين مخل; كغِ أِْٗ ُٜعربٕٚ

-مإ ،٣أَ ٚـَٔ مخل ،أ ٚواٍٚ

عٔ َٛقـ ْٔاٍ ادتُاعٜٔ ٞعِٗ يف

اْتناع هٝـ َٔ ٠مٚدٗا بـاؾع اؿب...

َٓٛع ا٫سرتاّ ٚايتكـٜل

إخل .ؾإفا ْبٗتِٗ إىل ٖقا اؾاْب غري

 َٔٚتبعات اْ٫كٝاؿ ايعٌٛاٞ٥

ا٭ػ٬ق ٞيف سٝا ٠ايب ٌٛؾٛد٦ت

م ٛايػلب ٚايتكًٝـ ايبًٗٛاْ ٞيهٌ

بلؿ :ِٖٚإْٗا فلؿ قِ!!١

َا ٜأت ٕٛب٘ عل ٚبـ ٕٚسل أْو ٫

ٖٓٚا ْٛؿ اإلًاك ٠إىل ؾكـإ

تل ٣يف ايلٚاٜات اؿـٜج ١ب٬ٛ

ايلٚا – ١ٜبوبب إغلاقٗا يف ٖقا

َٓآٜ ٬عرب عٔ ؾهل ٠أػ٬ق ١ٝأٚ

اؾاْب املٓشط– إىل ايٛاقعٚ ١ٝايتعبري

ٜهاؾض َٔ أدٌ ٖـف هأَّ ٖٛٚ ٣
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املًِٝني; أ َٔ ٚاملًتنَني ؿّٜٝٓا; بٌ

َلتب١ٛ

كمبا  ٫تهاؿ تًُض ٖقا املظٗل ايـٜين

ٚا٫دتُاع ;١ٝبـا َٔ ١ٜكٚا( ١ٜمٜٓب)

عً ٢اإلط٬م يف ايلٚا ;١ٜإ ٫إٔ ٜهٕٛ

حملُـ سوني ٖٝهٌ َٚا تٖ٬ا َٔ

ايكاِ٥

َٔ

ب٘

املتٛلؾني

أٚ

غُِٝٛتٓا

ايجكاؾ١ٝ

كٚاٜات.
عً ٢إٔ ظاٖل ٠اػرتام

ايتهؿريٜني أ ٚاإلكٖابٝني عً ٢سـ

احملظٛك اؾٓو ٞعتٝـٚ ٠علٜك ١يف

ُٚـ امل٪يـ!
ٖٚق ٙايتبع ١ٝيًػلب – َٔ

تلاثٓا ايعلبٚ ;ٞنٓت أؿٍٖ سُٓٝا

ٚدْٗ ١ظل – ٟتُعـ يْٛا َٔ أيٛإ

أطايع يف نتاب ا٭غاْ ٞأ ٚايعكـ

ناْت

ايؿلٜـ أ ٚع ٕٛٝا٭ػباك أ ٚطٛم

ايلٚاٜات يف ًَٛع ٌْأتٗا يف ايكلٕ

اؿُاََ ١ا ٜعذن عٔ ايتؿ ٙٛب٘ أنجل

ايتاهع عٌل َتأثل ٠تأثلّا نبريّا

ايلٚاٝ٥ني دلأ ٠يف عِلْا اؿـٜح;

بايػلب باعتباكٖا ؾٓ٘ا أؿبّٝا ٚاؾـّا; ٚقـ

ٚقـ دا ٤يف َكـَ ١ؼكٝل ( طٛم

بًؼ ايتكًٝـ باملبـعني ا٭ٚاَ ٌ٥بًػّا

اؿُاَ ) ١ق ٍٛأهتافْا :ايٛاٖل

ؿؾعِٗ إىل توُ ١ٝا٭بٛاٍ بأمسا٤

َهٚ$ : ٓٞأًٗـ أْين ٚقؿت أنجل

أٚكبَٚ ;١ٝعاؾ ١قٔاٜا ادتُاع١ٝ

َٔ َل ٠أَاّ بعض اؿكا٥ل ٚبعض

غلب ١ٝيف املكاّ ا٭ ٍٚكغِ نٕٛ

ايؿكلات اييت نإ ابٔ سنّ ؾٗٝا -

ايلٚاَِ ١ٜل ١ٜا٭بٛاٍ ٚاينَإ

نعاؿت٘

 -دل٦ٜا ُلوا َلتؿع

ٚاملهإ!! ٚنإ املتًكَ ٕٛتكبًني

ايِٛت ٜ ٫هين ًُُٜٚ ٫ٚض ٜ ٫ ...تأثِ

هلقا اؾاْب; إف مل ٜػب عِٓٗ نٕٛ

ٜ ٫ٚرتؿؿ ُُٖٚ ...ت إٔ أؿع ٖقٙ

ٖق ٙايلٚاٜات تكًٝـّا يؿٔ غلبٞ

ايؿكلاتَٚ ،ع ً َٔ ٤ٞايؿهل

َُوِ َتِٓبت.

ٚايتأٌَ كأٜت فيو دلَا ٫ ،يف سل

ايٓهْٛ

ايؿين;

ؾكـ

ٚمل توت ٛايلٚا ١ٜؾٓ٘ا علبّٝا

ايّٓ ؾشوب; ٚإمنا يف سل ايرتاخ

أُ ٟ٬ٝإ ٫بعـ ؽًِٗا َٔ أًٚاب

ايعلبٚ ،ٞيف سل أدٝايٓا ايِاعـ ٠يف

ايتكًٝـ َٚواٜل ٠ايُٓط ايػلب،ٞ

إٔ تعلف نٌ ً ... ٤ٞإٕٖ َا ٜلتٔ٘ٝ

ٚاػاٖٗا ايٛاقع ٞم ٛايب ١٦ٝاملِل١ٜ

ابٔ سنّ ايعامل ٚايؿك ٘ٝايظاٖل،ٟ

ٚايعلب ١ٝايَُِٚ ،ِٝعاؾاتٗا يكٔاٜا

َٚا ٜكبً٘ فٚم املوًُني يف قلطب١
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ايناٖل ٠عاُُ ١ا٭ْـيى أٜاّ اـ٬ؾ١

ٚدٛؿٖا ٚإٕ تهٔ َبتـع ١مجً١

َٚا بعـ ٙيف ايكلٕ ايعاًل امل٬ٝؿٟ

ٚتؿِ.٬ٝ

َٚا ت ٙ٬يٝى تـٜٓا ٚ ٫ٚكعا  ٫ٚتٛٛكا

ٚعً ٢داْب آػل َِٗ تتعًل

 ٫ٚقاؾظ ١إٔ تلؾٔ٘ قاٖل ٠ايكلٕ

ا٭مَ ١اييت تجريٖا قٔ ١ٝػاٚم

ايعٌلٖٓ َٔٚ ... ٜٔا أبكٝت ايّٓ عً٢

احملظٛك اؾٓو ٞمبوأي ١سل١ٜ

ساي٘ ناَ.#٬

اإلبـاع; ٚعـّ ٓٚع قٛٝؿ تعٛم ا٭ؿٜب

ٚأسوب إٔ هلق ٙايظاٖل٠

عٔ هلؿ أؾهاكٚ ٙك٩ا ٙايؿٓ،١ٝ

اييت اْتٌلت بٌهٌ نبري يف تلاثٓا

ٜٚتقكع نجري َٔ ا٭ؿبا ٤بكٛهلِ :مل

ايعلبَ ٞربكاتٗا ا٫دتُاع ١ٝاييت مل

أؾلض نتّيب عً ٢أسـ ،يًَٛ ٞل

تعـ َكبٛي ١يف عِلْا اؿآل;

اؿل ١ٜيف اإلبـاع; ٚيهِ ًَٛل

ؾايجكاؾ – ١يف تًو ايؿرت ٠ايػابل– ٠

اؿل ١ٜيف ايكلا ٠٤أ ٚعـّ ايكلا..٠٤

ناْت ثكاؾ ١فنل ١ٜٓيف املكاّ ا٭;ٍٚ

ٚايٛاقع إٔ ٖقَ ٙوأي ١قري ٠يًػا،١ٜ

ايكاك٥ات

 ٖٞٚقٔ ١ٝقـميَ ١تذـؿ ;٠أثريت يف

املًٛعات املجكؿات قً ١قً ١ًٝيًػا;١ٜ

تلاثٓا ٚتجاك يف عِلْا اؿآل; ٫ٚ

 َٔٚثِٓ مل ٜهٔ َٔ املٝشِلز أ ٚاملو٤ٞ

أكٜـ ايتعذٌ ٚايك ٍٛباؿل ١ٜاملًٛٝك ١أٚ

تـاَ ٍٚجٌ ٖق ٙايعباكات بني مجٗٛك

ايك ٍٛبإٔ مث ١قٛٝؿّا  ٫بـ إٔ تٓٛع

ايكاك٥ني َٔ ايلداٍ; عً ٢ا٭ػّ

أَاّ املبـعنيٚ ،إٔ مث ١قظٛكات ٫

ساٍ ن ٕٛأغًبٗا يف هٝام ايـعاب١

ٜٓبػ ٞػاٚمٖا; عً ٢ا٭ػّ عٓـَا

ٚايؿهاٖ ١ايرتؾٚ ،١ٝٗٝأغًب َا دا٤

ته ٕٛاملواؾ ١قلٜب ١يًػاٚ ١ٜاـِٛٛ

يف ٖقا ا٭َل نإ َٓـكدا يف أبٛاب

َتـاػً ١دـّا بني سل ١ٜاإلبـاع

َٔ قب( ٌٝاملؿانٗات ٚاملًٜٝض ٚايٛلا٥ـ

ٚايتشلٜض عً ٢ايؿشٌا ،٤أ ٚايكقف

 ..إخل).

ٚايتذلٜض ،أ ٚايٓ َٔ ٌٝاملكـهات

ٚقـ

ناْت

ا٭ؿٜبات

أَا ايلٚا ١ٜؾٗ ٞعٌُ داؿ

ايـ...١ٜٝٓإخل.

ٚكُني; َعرب عٔ هع ٞاإلْوإ يف

ٚعًٓٝا إٔ ْٔع يف أفٖآْا

َعرتى اؿٝا ٠بٌهٌ ٚاقعَٔٚ ٞ

ْٚع ٞمتاَا – قبٌ ايبت يف ٖقٙ

ػَٓ ٍ٬ظ ١َٛادتُاعْ ١ٝتِٛك قابً١ٝ

ايكٔ – ١ٝإٔ ايػلب ايقْٓ ٟكاؿ إي٘ٝ
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اْكٝاؿّا; ْٚتأه ٢ب٘ يف نٌ َا ٜتعًل
غُِٝٛاتٓا

ايؿهل١ٜ

ٚايجكاؾ١ٝ

ٚا٫دتُاعٜ ١ٝك ِٝايـْٝا ُٜ ٫ٚكٞعـٖا
َـاؾعّا عٔ ٖق( ٙاؿل ١ٜاإلبـاع)١ٝ
سني ٜتعًل ا٭َل باهلذ ّٛعً ٢كهٛيٓا
ايهل ِٜعً ٘ٝايِٚ ٠٬ايو ;ّ٬أٚ
ايوؼل َٔ ١ٜتلاثٓا ايعلبٚ ٞتاكىٓا
اإلهٚ ;َٞ٬ايعذٝب أٜ ٫ه ٕٛا٭َل
عًٖ ٢قا ايٓشٜ ٫ٚ ;ٛه ٕٛمثٚ ١دٛؿ
هلق( ٙاؿل ١ٜاإلبـاع )١ٝسني ٜهٕٛ
ا٭َل َتعًكٟا باهلذ ّٛعً ٢ايهٝإ
ايِٗ ،ْٞٛٝأ ٚاهل ١ُٓٝا٭َلٜه ١ٝأٚ
َا ًاب٘ فيو  ...إف هلعإ َا هـ
ا٭ؿٜب ْؿو٘ – إف فاى – َٛاكؿّا
بتُٗ ١ايلدعَٚ ١ٝعاؿا ٠ايواَ.١ٝ
***
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ا٭محلٚ ،ابٔ أػت تأبط ًلا،

آثاز قِٗىٛ

قصيدة (إَُ بالشعب الذي
دوُ سمع) واختالف الزواة
يف قائمّا  ...لمعالوة أمحد
إبزاِيي بك.
تقديه وتعليق /عبد الفتاح مجال
تعريف باملقالة
ٌْلت

املكاي١

يف فً١

ايكٔا ٤ايٌلع ٞايعـؿ ايجأَْ ٞ
ايوٓ ١ا٭ٚىل يًُذً ١بق ٟاؿذ ١هٓ١
ٖ1340ع .
أ ٟإٔ ٖق ٙاملكاي ١هابك ١عً٢
نتاب (منط ُعب ٚمنط كٝـ)
يًع ١َ٬أب ٞؾٗل قُٛؿ قُـ
ًانل كمح٘ اهلل بكلاب ١مخوني هٓ١
!! ٚعٓـ ٟإٔ ايٌٝؽ كمح٘ اهلل مل
ًٜٛع عًٖ ٢ق ٙاملكاي ;١ؾٗ ٛمل ٜقنل
اـرب املل ٟٚعٔ ايعُتِبٔ ٚٞيف ا٭ًباٙ
ٚايٓظا٥ل يف نتاب٘ ٚمل ٜتعلض ي٘ َٔ
قلٜب أ ٚبعٝـ مما ٜلدض أْ٘ مل ًٜٛع
عًٖ ٢ق ٙاملكاي.١
ٚقـ سِل ايٌٝؽ كمح٘ اهلل
اـ٬ف يف ْوبتٗا يف ث٬ث :١ػًـ

ٌِٓؿٜلَ.٣
ٚاي ٖ
ؾأَا عٔ ْوبٗا ـًـ ا٭محل
ؾكـ كؿٖا ٚكؿ ا٫عرتآات اييت
اهتُ ٔـٍٖ بٗا عًْ ٢وبتٗا ـًـ ٚأْٗا
َٔ ًعل املٛيـ:ٖٞٚ ،ٜٔ
 َا قاي ٙٛيف قٛي٘$ :دٌٖ ستٖ ٢ؿمٖؾ ٘ٝا٭دٌٗ َٔ #إٔ ا٭علابٜ ٫ ٞهاؿ
ٜتػًػٌ إىل َجٌ ٖقا .كؿ ٙبك ٍٛأبٞ
قُـ ا٭علاب$ :ٞبٌ ا٭علاب ٞقـ
ٜتػًػٌ إىل أؿم َٔ ٖقا يؿظا َٚعٓ.#٢
 َا قاي َٔ ٙٛإٔ هًعّا دبٌ باملـ١ٜٓٚقـ قتٌ تأبط ًلا يف ب٬ؿ ٖق.ٌٜ
ٚقـ كؿٖ ٙبإٔ ٖٓاى دب ٬بٗق ٌٜامس٘
هًع أٜٔا نُا فنل ٜاقٛت مبعذِ
ايبًـإ.
ثِ قاٍٚ$ :ايقٜ ٟظٗل ي ٞأْٗا يٝوت
ـًـ ا٭محل ،#ثِ أٚكؿ ػربّا َٔ
نتاب ا٭ًباٚ ٙايٓظا٥ل ٜكٛع ب٘ كؿ
ٖق ٙايٓوب.١
ٚأَا عٔ ْوبتٗا يًٌٓؿل٣
ؾكـ ًهو يف ٖق ٙايٓوبٚ ١مل هنّ
بلؿٖا ،قاٍ$ :غري أْٚ ٞدـت يف
ا٭غاْ ٞإٔ ايٌٓؿلَ ٣ات قبٌ تأبط
ًل٘ا ٚإٔ تأبط ًل٘ا كثا ... ٙؾإفا ُشت
كٚاَٛ ١ٜت ايٌٓؿل ٣قبٌ تأبط ًل٘ا
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اهتشاٍ إٔ تهٖ ٕٛق ٙا٭بٝات

ا٭ؿب ٚايٌعل ،بٌ ٜلُؿٗ َا ٜلا ٙػٛأ

يًٌٓؿل ٣يف كثا ٤تأبط ًل٘ا بٌ ٖ ٞإَا

ٜٓٚاقٌ٘ مبا ٜجبت ػ.)2(ٙ٪ٛ

ي٘ يف كثا ٤غريٚ ،ٙإَا يػري ٙيف كثا٤
تأبط ًل٘اٚ ، #قاٍ يف ْٗا ١ٜاملكاي:١
َٚ$ع ٖقا ؾٜ ٬ناٍ يف ايٓؿى ًْ٤ٞ
َٔ ْوبتٗا يًٌٓؿل ٣ستٜ ٢جبت َٛت

***
الشيخ أمحد إبراهيه إبراهيه بك
( 1631- 1921هـ) ( 1211 - 1781و)

تأبط ًل٘ا قبً٘.#
ٚأَا عٔ ْوبتٗا إىل ابٔ أػت
تأبط ًل٘ا ؾًِ ًٜتؿت إيٗٝاٚ ،ي ٛنإ
أّمتٖ َبشج٘ عًٖ ٢قا ايٓٗر يت ٌُٛإىل
قلٜب مما ت ٌُٛإي ٘ٝأب ٛؾٗل يف
نتاب٘ منط ُعب َٔ ْوبتٗا إىل ابٔ
أػت تأبط ًل٘اٜ .ك ٍٛقُٛؿ

أمحـ بٔ إبلاٖ ِٝإبلاِٖٝ

ًانلٚ$ :أْا أَ ٌٝأًـٖ امل ٌٝإىل

اؿوٝين ٜٓتْٗ ٞوب٘ إىل اؿوني بٔ

ْوبٖ ١ق ٙايكِٝـ ٠إىل ابٔ أػت

عً ٞكٓ ٞاهلل عُٓٗا ٚيـ يف ٖ1291ع

هُ َٞٚأّ مل ُٜوِٖٚ ،نٌ
تأبط ًل٘اُ ،

= ٜٓ َٔ 30اٜل  ،ّ1874سؿظ ايكلإٓ

ايـ ٌ٥٫اييت فنلتُٗا تلدٚض فيو

ايهلِٜ

عً٢

عٓـ ،ٟؾٗ ٞإفٕ قِٝـ ٠داًٖ١ٝ

ا٫بتـاَ َٔ ١ٝ٥ـكه ١ايعكاؿ ،ٜٔثِ

ػايِ. )1(#١

ايتشل با٭مٖل ايٌلٜـ ٚسٌِ عً٢

٬ٜٚسظ يف ٖق ٙاملكايً ١ـ ٠ايتكِٞٚ

ايجاْ ،َ٘ٓ ١ٜٛثِ ايتشل مبـكه ١ؿاك

ٚايتشلٚ ٟق ٠ٛا٫ط٬ع ،ؾهتاب

ايعً ّٛهٖٓ1311( ١ع = ٖٛٚ )ّ1893

ا٭ًباٚ ٙايٓظا٥ل مل ٜهٔ طٝبٔع بعـُ،

يف ايعٌل َٔ ٜٔعُلٚ ،ٙؽلز ؾٗٝا

ٚإمنا اعتُـ عً ٢كٛٛط ٜٞايهتاب

هٖٓ1315( ١ع = .)ّ1897

ُػريّا،

ٚسٌِ

يف ؿاك ايهتب نُا فنل٬ٜٚ ،سظ
أٜٔا عـّ ايتوً ِٝبهٌ َا قاي٘ كٚا٠
( )1منط ُعب ٚمنط كٝـ ْ . 58

( 89 ْ )2اهلاٍَ . 1
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أَٔ ٢توع هٓٛات َـكهّا

اْتؼب يعٔ ١ٜٛاجملُع ايًػٟٛ

يًػ ١ايعلب ١ٝيف َـاكي ايٓاُل،١ٜ

هٓ ُٔٓ ّ1942 ١مخو ١أعٔا٤

ٚكأي ايتنيٚ ،املـكه ١ايوٓ ١ٝيًبٓات

آػل ،ٜٔيف املهإ ايق ٟػ ٬بٛؾا٠

ٚنإ َٔ تًُٝقات٘ ؾٗٝا ًَو سؿين

ا٭هتاف عبـ ايكاؿك محنٚ .٠نإ

ْاُـ املًكب ١بباسج ١ايباؿٚ ،١ٜؿكٖي

عّٔٛا يف فُع املٛهٝكا ايعلب.١ٝ

أّٜٔا بـاك ايعًٚ ،ّٛيف هّٓ1906 ١

ُٜعَ ٗـ

أسـ

ؾكٗا٤

ا٭َ١

ْكٌ يًعٌُ َـكهّا يًٌلٜع ١اإله١َٝ٬

اإله ١َٝ٬املعـٚؿ ٜٔيف ايعِل

مبـكه ١اؿكٛم ،ثِ ْكٌ بعـ هٓ١

اؿـٜح ،قاٍ ايٌٝؽ قُـ كًٝـ

ٚاسـ ٠ملـكه ١ايكٔا ٤ايٌلعٚ ٞممٔ

كٓاُ$ :ـٜكٓا ا٭هتاف ايٌٝؽ أمحـ

ؽلز عً ٘ٝؾٗٝا ايٌٝؽ قُـ أبٛ

إبلاَٖ ِٝـكي ايٌلٜع ١اإله ١َٝ٬يف

مٖلٚ ،٠ايٌٝؽ عبـ ايٖٛاب ػ٬ف

نً ١ٝاؿكٛمظ أؾك٘ ؾكٗاَِ ٤ل يف

ٚايٌٝؽ عً ٞاـؿٝـٚ ،يف هٓ١

ٖقا ايعِلُٚٚ .#ؿ٘ بايعًَ٤اَٚ ،١قاٍ

 ّ1924عاؿ إىل َـكه ١اؿكٛم

عُل بو يٛؿٚ ٞنَ ٌٝـكه١

أهتافّا َواعـّا يًٌلٜع ١اإله،١َٝ٬

اؿكٛم$ :إْين مل أك يف َِل َٔ

ثِ أهتافّا يهله ٞايٌلٜع ١يف هٓ١

ٜٔاٖ ٞيف إيكاٚ ٘٥ؼكٝك٘ أنرب

ٚ ،ّ1930اْتؼب ٚن ٟ٬ٝيهً١ٝ

عًُا ٤اؿكٛم يف أٚكب ١إٖ ٫قا

اؿكٛم يف هٓٚ ،ّ1933 ١يف هٓ١

ا٭هتاف.#

 ّ1934أس ٌٝإىل املعاَٚ ،يهٓ٘ ظٌ

ٚي٘ ٌَاكن ١يف ا٭ؿب

أهتافّا غري َتؿلؽ بايهً ١ٝبكوِ

ٚايًػ ،١ستُٚ ٢ؿ٘ ايٌٝؽ كًٝـ كٓا

ايـنتٛكا.ٙ

أْ٘$ :يف ايقك ٠ٚايعًٝا َٔ َـكهٞ

ًاكى يف تأهٝى مجع١ٝ

عً ّٛايًػ ١ايعلبٚ ١ٝؾْٓٗٛا يف َِل،

ايٌبإ املوًُني هٓٚ ،ّ1927 ١تٛىل

عًُّا ٚآؿابّا ٚأػ٬قٟا ٚسققٟا يف

كنٔ اإلؾتا ٤ؾٗٝاٚ ،اػتري ٚن٬ٝ

ايتعًٚ ،#ِٝنإ تَٝ٬ق ٙيف َـكه١

عاَا هلا هٓ ّ1941 ١عٔ هابك٘ ايٌٝؽ

ايكٔا ٤ايٌلعًٜ ٞكب ْ٘ٛبع(أؿٜب

عبـ ايٖٛاب ايٓذاك.

ايؿكٗاٚ ٤ؾك ٘ٝا٭ؿباٚ ،)٤قاٍ ايٌٝؽ
قُـ أب ٛمٖل$ :٠نإ أؿٜبا ًٚاعلا
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فٝـا ،ؾً ٛمل ٌٜتٗل بايؿك٘ ً٫تٗل
با٭ؿبٚ .#قـ عـت٘ "ؿا٥ل ٠املعاكف
ا٭َلٜه ١ٝيًٌؼِٝات ايعًُ "١ٝكدٟ٬
عامل٘ٝا ،ؾٌٓلت تاكٜؽ سٝات٘ ٚأمسا٤
َ٪يؿات٘.
ي٘ م 25 ٛنتابّاَٗٓ ،ا:
ا٭سٛاٍ

أسهاّ

ايٌؼِ١ٝ

يف

ايٌلٜع ١اإله ،١َٝ٬طلم ايكٔا ٤يف
ايٌلٜع ١اإلهٚ ،١َٝ٬طلم اإلثبات
ايٌلعٚ ،١ٝأسهاّ اهلبٚ ١اي١ُٝٛ
ٚتِلؾات امللٜضٚ ،ايكِاْ يف
اإله١َٝ٬

ايٌلٜع١

ٚيف

قإْٛ

ايعكٛبات املِلٚ ،ٟتاكٜؽ ايكٔا ٤يف
اإله.ّ٬
ٚي٘ عـَ ٠كا٫ت يف فً١
املٓاك

ٚفً١

ايكٔا٤

ايٌلع،ٞ

ًٚاكى يف ؼلٜل فً ١نً١ٝ
اؿكٛمٚ ،نتب ؾٗٝا عـَ ٠كا٫ت
أّٜٔاٚ .أيك ٢عـ ٠نًُات باجملُع
ايًػ.ٟٛ
تٛيف  ّٜٛا٭كبعا َٔ 11 ٤فٟ
ايكعـٖ1364 ٠ع ،املٛاؾل َٔ 17
أنتٛبل  ّ1945عٔ إسـٚ ٣هبعني
هٓ.١
***

ىص املقالة
دا ٤يف تكـ ِٜاملكاي$ ١أهتافْا
ًٔٛعْ قـٜل،
ايؿك ٘ٝايٌٝؽ أمحـ إبلاٖ٤ َُ ِٝ
ٚنتابات٘ ايؿكٗ ١ٝايٓاطك ١بوَعَ ٔ١عج٘ ٚؿٔق٤تٔ٘
ناْت  ٫ٚتناٍ أنربَ َُعني ٣يًٛب ١ايكٔا٤
ايٌلعٔ ٚٞعً ٢اإلساط ١ظً ٌٝاملوا ٌ٥ايؿكٗ١ٝ
ٚاهتباَْٚ ١د٘ٔ ايِٖٛاب ؾٗٝاٚ .أْت ٚادٔـْ
اي َّٛٝيف عج٘ ا٭ؿبٖ ٞقا َٔ ايـٔقٚ ١٤ا٫طِ٬ع
َا مل ٜتٖٗٝأ ٞملٔ اْكٛع يـكاه ١اٯؿاب
ٚايعٓا ١ٜبٗا.#

شعِبِ الذي دُو َ
ُ
قصيدة (إَُ بال ِ
س ِمعٍ) ،واختالفُ الزُواةِ يف قائمّا
َ
قاٍ أب ٛمت٤اّ يف محاهت٘ يف
باب امللاثٚ :ٞقاٍ َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا:
اـّش ْع ِ
ب ا َـ ِذي ُد َ
َ
إن بِ ِ
ون َس ْؾ ٍع
َـؼتِ ًقًل َد ُم ُه َما ُي َط ّل
َخ َؾ َ ِ
ب َء َط َظ َو َو َغ
ف ا ْـع ْ
ِ
ب ِء َـ ُه ُم ْس ِتؼ ّل
أكا بِاـع ْ
ووراء اـ َث ْل ِر ِمـَى ابن ُأ ٍ
خت
ْ ُ
َ ََ َ
َم ِص ٌع ُط ْؼدَ ُت ُه ما ُ َُت ّل
ُم ْط ِر ٌق َي ْر َش ُح َس اًّم ؿًَّم أ ْصـ
اـس َم ِص ّل
(م) َـر َق أ ْؽ َعى َيـْ ُػ ُث َ
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ز َما كَا َبـَا ُم ْصؿئِ ّل
َخ َ ٌ

َج َل َحتَى َد َق ؽِ ِقه األَ ّ
جل

َب َز ِين اـدَ ْه ُر َو َ
ؿان َؼ ُّشو ًما
جار ُه ما ُي َذ ّل
بِ َل ِ ٍ
يِب ُ

َش ِام ٌس ِِف ا ْـ ُؼ ِر َحتَى إ َذا ما
َذ ِ
ؿت ِ
ز ٌد َوضِ ّل
اـّش ْع َرى َؽ ْ
اْلـ َب ْ ِ
ع ِم ْن َؼ ْ ِر ُب ٍ
مس
َيابِ ُس ْ َ
َوك َِدي ا ْـ َؽ َػ ْ ِ
ع َش ْف ٌم ُم ِد ّل

ِ
احل ْز ِم َحتَى إ َذا َما
َضاط ٌن بِ ْ َ

َي ّل
َح َل َح َل ْ َ
احل ْز ُم َح ْق ُث َ ُ
ٍ ِ
ُي ِدي
َؼ ْق ُث ُم ْزن َؼام ٌر َح ْق ُث ُ ْ
َوإ َذا َي ْس ُطو َؽ َؾ ْق ٌث َأ َب ّل
أح َوى ِر َؽ ّل
احل ِي ْ
ُم ْس ٌبل ِِف ْ َ

غزو َؽ ِس ْؿ ٌع َأ َز ّل
َوإذا َي ُ

ِ
رش ٌي
وـ ُه َص ْعًّمن ْأر ٌي َو ْ
وؿًِل اـ َط ْع َؿ ْ ِ
ع َؾدْ َذ َاق ؿ ُّل
َب ْاْل َ ْو َل َو ِحقدً ا َوال َي ْصـ
َي ْرؿ ُ
ـح ُب ُه إالَ ا ْـقَ ِ
ًّمين األ َؽ ّل
(م) َ
أْس ْوا
َو ُؽت ٍُو َه َج ُروا ُث َم ْ َ
ْجاب َح ّؾوا
َـ ْق َؾ ُف ْم َحتَى إ َذا اك َ
ماض َؾدْ ت ََر َدى بِ ٍ
ٍ
ًّمض
ؿ ُّل

ز ِق إ َذا ما ُي َس ّل
ؿ ََسـَا ا ْـ َ ْ

َؽا َد َر ْؿـَا اـ َث ْل َر ِمـْ ُف ْم َو َدا

احلقَ ْ ِ
ع إالَ األ َؾ ّل
َيـ ُْج ِم ْ َ
ْػاس ك َْو ٍم َؽ َؾ ًَّم
احت ََس ْوا أك َ
َؽ ْ
َه َو ُموا ُر ْطت َُف ُؿو ْ
ؽاش َؿ َع ّؾوا
ئن َؽ َؾ ْت ُه َذ ْي ٌل َش َبا ُه
َؽ َؾ ْ
َـ َبًّم َ
ؿان ُه َذ ْي ًًل َي ُػ ّل
َو َبًّم أ ْب َرؿَفا ِِف ُمـاخٍ

ب ؽِ ِقه األ َض ّل
َج ْع َج ٍع َيـْ َؼ ُ

راها
َوبًِّم َص َب َحفا ِِف َذ َ
ِ
ب َو َش ّل
مـْ ُه َب ْعدَ ا ْـ َؼت ِْل ََنْ ٌ
صؾِق ْت ِمـِي ه َذي ٌل بِ ِ
خ ْر ٍق
ُ ْ
َ َ
اـػ حتَى َي َؿ ّؾوا
الَ َي َؿ ّل َ َ
اـص ْعدَ َة َحتَى إ َذا َما
ُيـ ِْف ُل َ

َ َِن َؾ ْت َ
ؿان َْلا ِمـْ ُه َط ّل

ح َؾ ْت ْ
َت َح َرا ًما
اْلَ ْؿ ُر وؿَاك ْ

َل ٍي ما أ َد ْت َ ِ
ُت ّل
َوبِ َ ْ َ

ِ
ؽاسؼـِقفا يا َسوا َد ْب َن َط ْؿ ٍرو

َ
جسؿي َب ْعدَ ِخايل َْلَ ّل
إن ْ
اـض ْب ُع ـ ِ َؼت َْذ َ
هذ ْي ٍل
ت َْض َح ُك َ
يست ّ
وت ََرى ِ
َفل
اـذئ َ
ْب َْلا ْ
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َو ِط ُ
دو بِطاكًا
تاق اـ َط ِر َت ْغ ُ
اه ْم َؽ ًَّم تَستْ َؼ ّل
َتت ََخ َط ُ
***
ٚق ٌٝإٕ ٖق ٙايكِٝـ٫ ٠بٔ
أػت َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا ٜلث ٞبٗا ػاي،ٜ٘
ُٚشٖض بعُِٔٗ أْٗا ـًٜٜـٕ ا٭محل
(اْظل ًلغ ؿٜٛإ اؿُاه ١يًتربٜن:ٟ
ُؿش 160 ١دن ٤ثإ طبع ب٫ٛم،
ٖٚاٍَ اؾن ٤اـاَى َٔ ا٭غاْٞ
طبع ايواهُ ٞؿش.)162 ١

أقَ :ٍٛا ْكً٘ عٔ أب ٞايٓـ٣
يٝى بٌ ،٤ٞؾإٕٖ يف ؿٜاك ُٖ َق ِ ٣ٌٜدَبَ٬
امس٘ هًَٞع (اْظل َعذِ ايبًـإ
يٝاقٛتُ :ؿش 108 ١دن ٤ػاَى طبع
َِل) ؾكـ هكط ا٫عرتآإ مجٝعّا
ٚاْتؿَ ٢ا ٜـٍ عً ٢إٔ ايٌعل َُٛي٤ـ.
ٚبعـ فيو ٚدـِتُ يف نتاب
(ا٭ًباٚ ٙايٓظا٥ل َٔ أًعاك املتكـَني
ٚاؾاًٖ ١ٝاملؼٔل )1ٜٔإٖٔ ٖقٙ
ٖ - 1قا ايهتاب َعلٚف عُاه١

ْٚكٌ يف ًلغ ايتربٜن ٟٓعٔ

اـايـٔ ٖٛٚ ،ٔ٢ ِٖٜٝ٭سـ ؾٔ ٤٬ايكلٕ ايلابع;

اي َُٖٓل ٟٓ٢إٔ مم٤ا ٜـٍٗ عً ٢أْٗا ـًٜٜـٕ

٭ٕٖ َ٪يؿ٘ نجريا َا ٜل ٟٚعٔ ابٔ ؿكٜـ ب٬

ا٭محل قٛي ٘ٝؾٗٝا$ :دٌٖ ستٖ ٢ؿمٖ ؾ٘ٝ
ا٭دٌٗ#

 -ؾإٕٖ ا٭علابٜ ٫ ٖٞهاؿ

ٜتػًََ ٞػٌُ إىل َجٌ ٖقا .قاٍ أب ٛقُٖـٕ

ٚاه ٖٛٚ .١ٛنتاب ممتع يف ا٭ؿب ،ؾًٛ
طبع ٌْٚل عً ٢ط٬ب ا٭ؿب يهإ هلِ ؾ٘ٝ
ؾٛا٥ـ نجريٚ ،٠يف ؿاك ايهتب املًه١ٝ
املِلْ ١ٜوؼتإ إسـاُٖا ػٗ٥ٛا دٝـ،

ا٭علابٖ :ٗٞقا َٓٛع املَ ٜجٌ$ ٢يٝى

ٚا٭ػل ٣ػٗٛا غري دٝـٚ ،يف نًتُٗٝا

ٌؤ ؾاؿِكُدٔ ،#ٞيٝى ٖقا نُا
بٔ ُع ٚ

ؼلٜـ ٚيٝى َٔ ايِعب ت٬ؾ( .٘ٝاْظل

فنل ،ٙبٌ ا٭علاب ٗٞقـ ٜتػًػٌ إىل

ؾٗلي املهتبُ :١ؿش 202 ١دن ٤كابع).

أؿمٖ َٔ ٖقا يؿظٟا َٚعّٓٚ .٢يٝى َٔ
ٖق ٙاؾٗ ١عُل٢ف إٖٔ ايٌٚعِلَ َِٓٛع،
ٚيهِٔ َٔ ايٛد٘ ايق ٟفنل ٙيٓا أبٛ

(إبلاٖ.)ِٝ
قًتٚ :اـايـٖٜإ ُٖا :أب ٛعجُإ هعٝـ بٔ
ٖاًِ بٔ ٚعً ١بٔ علاّ (ٖ 371ع)ٚ ،أػٙٛ
أب ٛبهل قُـ بٔ ٖاًِ (ٖ 380ع)َٔ ،

ايٖٓـ ،٣قاٍ :مم٤ا ٜـٍٗ عً ٞإٔ ٖقا

بين عبـ ايكٝىٚ ،ناْا آ ٟ١ٜيف اؿؿظ

ايٌعل َُ َٛي٤ـ أْ٘ فنل ؾ( ٘ٝهًَٞعّا) ٖٛٚ

ٚايبـٚ ،١ٜٗي٤اُٖا هٝـ ايـٚي ١ابٔ محـإ

باملـٚ ،١ٜٓأَ ٜٔت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا َٔ هًَٞع٣؟

ػناْ ١نتب٘ ٚقـ اًرتنا يف تِٓٝـ

ٚإمنا قتٌ يف ب٬ؿ ٖق .ٌٜاٖع.

نتبَٗٓ ،ا :ا٭ًباٚ ٙايٓظا٥لٚ ،أػباك أبٞ
متاّ ٚقاهٔ ًعلٚ ،ٙغري فيو .ا٭ع( ّ٬ز
( ،)103 ْ /3ز . )129ْ /7
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ٌِٓؿٜلَٜ ٣لثٔ ٞبٗا َت ٜأبٖطٜ
ايكِٝـ ٠يً ٖ

ٚايقٜ ٟظٗل ي ٞأْٗا يٝوت

ًَل٘اٚ ،هام َٓٗا اثين عٌل بٝتّا ٚيف

ـًٜٜـٕ ا٭محل ،نُا ٪ٜػق َٔ

بعٔٗا ػ٬ف ٜوري ملا كٚا ٙأب ٛمتاّ

اؿـٜح اٯت:ٞ

يف اؿُاه .١غري أْٚ ٞدـِتُ يف

قاٍ ُاسب ا٭ًباٚ ٙايٓظا٥ل

ٌِٓؿٜلََ ٣ات قبٌ َت ٜأبٖطٜ
ا٭غاْ ٞإٖٔ اي ٖ

بعـ َا عًك٘ عً ٢ا٭بٝات اييت أٚكؿٖا

ًَل٘اٚ ،إٔ َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا كثا( ٙاْظل

َٔ ايكِٝـ ٠املتكـََ ١ا ِْ٘:

ُؿش َٔ 90 ١اؾن ٤اؿاؿٟ

ٚ$قـ معِ ق َٔ ّٛايعًُا ٤إٖٔ

ٚايعٌلٚ ،ٜٔاْظل ٖاٍَ ُؿش162 ١

ٌِٓؿٜلَ ٣ـًٜٜـٕ
ايٌٚعل ايق ٟنتبٓا يً ٖ

دن ٤ػاَى )(.)1

ا٭محلٖٚ ،قا غًطظ ٚمٔ ْقنل

ؾإفا ُشٖت كٚاَٛ ١ٜت

اـرب يف فيو :أػربْا ايِٗٛي ٗٞعٔ أبٞ

ٌِٓؿٜلَ ٣قبٌ َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا اهتشاٍ إٔ
اي ٖ

ايعَ َِٓٝا ،٤قاٍ :سٔلت فًى ايعُتّيبٚ

ٌِٓؿٜلَ ٣يف كثا٤
تهٖ ٕٛق ٙا٭بٝات يً ٖ

ٌِٓؿٜلَ ٣ست٢
ٚكدٌْ ٜكلأ عً ٘ٝايٌعل يً ٖ

َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا ،بٌ ٖ ٞإَا ي٘ يف كثا٤

أت ٢عً ٢ايكِٝـ ٠اييت أٖٚهلا:

غريٚ ،ٙ٢إَا يػري ٙ٢يف كثا َٔ ٤ت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا.

إ ٖٕ بايٌٚعِبٔ ايق ٟؿُ َٕٚهًَٞع٣
يكٜتًٟٔٝا ؿََُُ٘ َا ٌُٜٜٗٛ

ٚقـ ٚقع ايٌٝؽ كمح٘ اهلل يف بعض
ايتِشٝـ ايق ٟيف ايٓوؼتني ايًتني اعتُـ
عًُٗٝا يف ايٓكٌ َٔ ايهتابٚ ،هأْب٘
يًِٛاب يف اهلاٍَ مبكابًَ ١ا ْكً٘ مبٛبٛع١

ؾكاٍ بعض َٔ نإ يف
اجملًىٖ :ق ٙايكِٝـ ٠ـًـ ا٭محلظ
ؾٔشو ايعُتِبٔ َٔ ٞقٛي٘ ،ؾوأيٓا ٙعٔ
هبب ٓشه٘ ،ؾكاٍ :طٚاهلل َا ٯٍ

ايهتاب اييت سككٗا ؿ .ايوٝـ قُـ

أب ٞقلم ػًـ يف ٖق ٙايكِٝـ ٠بٝت

ٜٛهـَٛ ،بع ١ؾٓ ١ايتأيٝـ ٚايرتمج١

ٌِٓؿٜلَ،٣
ٚاسـص(َٚ ،)1ا ٖ ٞإ ٫يً ٖ

ٚايٌٓل هٓ.ّ1965 ١
( )1قاٍ أب ٛؾٗلُ" :شٝض ًعل تَأٜبٖطًَ ٜل٘ا
ؿاٍ ٙعً ٢إٖٔ ايٌٖ ِٓؿٜلََ ٣ات قبًٚ ،ٜ٘أْ٘ كثاٙ

ٚنإ هلا ػرب طلٜـ مل ٜبل َٔ
ٜعلؾ٘ غري .ٟقًٓاَٚ :ا ػربٖا؟ قاٍ:

بكِٝـٌْ ٠لٖا ا٭هتاف عبـ ايعنٜن املُٝين
يف َكـَ ١ؿٜٛإ ايٌٖ ِٓؿٜلَ ٣يف  27بٝتّا" منط

( )1يف املٛبٛع( ١زٚ( :)115 ْ /2اهلل َا

ُعب ْ ٚ .56اْظل قِٝـ ٠تَأٜبٖطًَ ٜل٘ا يف

قاٍ أب ٛقلم ػًـ َٔ ٖق ٙايكِٝـ ٠بٝتّا

ايٛلا٥ـ ا٭ؿب.29 ،28 ْ ١ٝ

ٚاسـّا).
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دًوٓا َّٜٛا باملٔ ِلبَـ ٚمٔ

ٌِٓؿٜلَٜ ٣لثَ ٞت ٜأبٖطًَ ٜل٘اٚٚ ،اهلل يٛ
يً ٖ

مجاع َٔ ١أٌٖ ا٭ؿب َٚعٓا ػًـ

مسع ا٭ُُع ٞبٝتّا َٔ ايٌعل ايقٟ

ا٭محل ْتقانل أًعاك ايعلب،

نٓت ٝأ ٌِْٔـُنَُ ٙٛا أَو ٢أٜ ٚكّٛ

ٚنإ ػًـ ا٭محل أكٚاْا هلا

ب٘ ػٝٛبّا عًَٓ ٢رب ايبِل ٠ؾُٝتًـ

ٚأبِلْا بٗا ،ؾتقانلْا َٓٗا ُـكّا،

ْؿو ،ٞؾاؿٓعاً ٤عل ٣ي ٛأكؿت قٍٛ

ثِ أؾٔٓٝا إىل أًعاكْا ؾؼٔٓا ؾٗٝا

َجً٘ َا تعقٖك عً ٖٞأٖ ٕٛعٓـ َٔ ٟإٔ

هاع ،١ؾبٓٝا ػًـ ٌٜٓـْا قِٝـ ٠ي٘

ٜتٌِٖ بايوًٛإ ؾأؿل بايًٝٛ٤ـ

ٌِٓؿٜلَٖ ٣قٙ
يف ك ٟٚقِٝـ ٠اي ٖ

اـبري.

ٚقاؾٝتٗا ٜقنل ؾٗٝا ٚيـ أَري

قاٍ أب ٛايعَ َِٓٝا :٤ؾوأيٓا

املَٓ٪ني (ٜلٜـ أ٫ٚؿ عً ٞبٔ أبٞ

ايعُتِبًٔٔ ٖٞعِلَ ػًَٜـٕ ايق ٟفنل ؾ ٘ٝأٌٖ

طايب َٔ آٍ ايبٝت ايٓب ٟٛاملٗٛل

ايبٝت ،ؾـاؾعٓا َـٖ ٠ثِٖ أٌْـْا،،.... :

ًُٛات اهلل ٚه َ٘٬عًٌَ ٢لؾ٘

ٖٓٚا أَ ِٜٚكؿَ امل٪يِـ ايكِٝـ٠

ٚعً ِٗٝأمجعني) َٚا ْاهلِ ٚدل٣

نًٗاٚ ،عـ ٠أبٝاتٗا هبعٚ ١أكبعٕٛ

عً َٔ ِٗٝايظًِ  ..إف ٖذِ عًٓٝا

بٝتّاٚ ،هٓهتؿٖٓ ٞا بقنل بعٔٗا.

ا٭ُُعٚ ،ٞنإ َٓشلؾٟا عٔ أٌٖ

قاٍ :

ايبٝتٚ ،قـ أٌْـ ػًـ بعض ايٌعل،

قٜـِى َُٓ ٞٚاكّْ َا ُٜؿٌٗ

ؾًُٖا ْظل ا٭ُُع ٞقٛع َا نإ
ٌٜٓـ َٔ ًعلٚ ٙؿػٌ يف غري ٙإ ٤٫أْٖ٘
عً ٢ايٛمٕ ٚايكاؾٚ ،١ٝمل ٜهٔ ؾٓٝا
أسـ علف ٖقا ايٌعل  ٫ٚكٚاٙ
ٌِٓؿٜلَ ،٣ؾتشٖٝلْا يقيو ٚظٖٓٓاّ٦ًٝ ٙا
يً ٖ
عًُ٘ عً ٢ايبـ ،١ٜٗؾًُا اِْلف
ا٭ُُع ٞقًٓا ي٘ :قـ علؾٓا غلٓو
ؾُٝا ؾعًتٚ ،أقبًٓا ْٛلْٚ ٜ٘كلٓظ٘،
ؾكاٍ :إِٕ نإ تكلٜظهِ ي ٞ٭ْٞ
عًُت ايٌٚعل ؾُا عًُت٘ ٚاهلل ،يهٖٓ٘

ٚابُٔ سنّ ٣عكـُُٜ ٫ ٙشٌَٗ
ٜٓجَين بايً َٔٔ ّٛ٤عافٔئ٘ٝ
َا ُٜباي ٞأنجَلٚا أّ أقًٛ٥ا
ُؿ ٝ٠ٛاهلل ا ٝ٭ي َٔ ٢ٜي ُـُِْ٘
هلِ ايكـكُ ا٭عنٗ ا٭دٌٗ
يله ٍٛاهلل يف أقلبٔ٘ٝ
ٚبَٓ ٔ٘ٝسٝحُ هاكٚا ٚسًٛ٥ا
َا أطاعَ اهلل ٜق ّْٛتٛيٛ٤ا
َٔ هٛاُِٖ بٌ عَِٛ٥ًٓٚ ُٙٛا
ٚبِٗ ًُلٖ ؿُدَ ٢ايػ ٚٞعِٓٗ
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ٚعً ٢اإلميإٚ ٢ايـ ٜٔٚطٚيٛاص()2

ٚأهري يف طُاك ٣عً٘ٝ

ٚبِٗ طُُبٖص( )1عً ٢نٌ ٚباؽ٣
بافؾ ٢ايعنَُ ٚػاكْ ٚفٍٗ

َٔ سـٜـ ايكٜني نبٌْ ٚغٌٗٝ
ٍ
َٚك ِْٝػاًعْ يف عـٚ

غِٜب ِٖٛسكٚ ِٗ٤اهتشًَٛ١ا
ظاملَ َ٘ٓ ُِٖٛا  ٫ؤٌٗ
ٚاقتـَِٚا ؾ ِٗٝمبا هٖٔ ك٢دىْ
باكمَ اهلل ٜمْ ِْٝعُتٌُٗ

َُوتٔاّْ بَُ ِٗٓٝوتقٍٗ
 ٫عً ٢دلّ ٫ٚ ٣عٔ ًكام٣
كنبٛا ايـسضَ إي ِٗٝؾنيٛ٥ا
غريَ إِٔ ؾا َ٤عً ٢ظائُِٗٝ

مل ُٜلاقبِ ػٌ ٜ١ٝاهلل ؾِٗٝ
آُلْ َٓ٘ ٚمل ُٜلعَ إٍٗ
ؾُِٗ ًتٖ ٢قتُ ٌْٝلٜعْ

بُٗ ٛيًًُُو يفٚ ْ٤ظٌٗ
َٗٓٚا
ٚبَٓ ٢اهلل هلِ بٝتَ فـٕ
ؾٛل ٝ٠ايـ ٜٔٚب٘ توتظٌٗ

1 ٌٗٛ
ؿَُُ٘ ؾ ِٗٝسقاكّا ٜ ٜ

ٚاكثُ ٛكن ٢ٕٚعًِ ٣عً٘ٝ
نٌٗ ف ٟعًِ عٝاٍْ ٚنٌٜٗ

(ٚ )2يف املٛبٛع( ١زٚ( :)116 ْ /2عً٢
اإلميإ ٚايـ ٜٔؿُيٛ٥ا).

َٗٓٚا

( )1يف املٛبٛع( ١ز ٚ( :)117 ْ /2بِٗ

ٚعً ٙٞف ٚاملعاي ٞأبِٖٛ

ت . )...
ُُبٖ ِ
ٜ - 1قنلْٖ ٞقا قٔ ٍٛؿعِبٌ ٣اـٝنَاعٔٞ
ؾ ِٗٝكٓٛإ اهلل ٚكمحت٘ ٚبلنات٘ عًِٗٝ
أمجعني:
سذٖٟ١
أي ِٜتَل أَْ ٞق ث٬ثني ٔ
أكٚغ ٚأغٞـُ ٚؿا َِ٥اؿوَلَاتٔ
وُّا
أك ٣ؾ ِٗ٦ٜٝيف غريِٖ َُتك ٚ
ٚأٜـ َٔ َُُٜٛٗؾَُ ِٗ٦ٝؿلات
إفا ُٚتلٚا َـٓٚا إىل أٌٖ ٢ٚتِلِٖ
نؿ٦ا عٔ ا٭ٚتاك َُ ِٓكٜبٔاتٔ
أ ٝ
ؿٜٔاكُ َكهُ ٢ٍٛاهللٔ أُٜبشٔ َب ًٞكٜعّا
ؿذُلَاتٔ
وه ُٔٝا ٝ
ٚآٍُ مٜ٢اؿٕ تَ ِ
ٚآٍُ مٜ٢اؿٕ يف ايكُِٛٝكٞ١َََُِْٛ ٢
ٚآٍُ َكهُ ٢ٍٛاهللٔ يف اي ٜؿًَٜٛاتٔ

نلَُّ ايوٖاَ ٞب٘ ٚاملٝـٍٗ
عًَُِِ ايـ َٜٔٚايق ََٔ ٟتَٙ٬
هايو ٠هبٌَ اهلـٌَٜٗٔ ٫ ٣
ٚأَري املَٓ٪ني امللدٞٚ
ؾًَُٔ ٜ٘جِلٚ ُِٜٗاملكٌٗ
ًٗٚابُ اهلل يف نٌ ٚػٛبٕ
إىل إٔ قاٍ:
ؾً ٫ٛايق ٟأ ِكدُ ٙٛيف اي ٢َّٛٝأ ٚغٜـٕ
سوَلَاتٞ
ٜيكٛٝع َْؿؤ ٞإ٢ثلَُِِٖ َ
ػُلُٚزُ إََ٢اََّ ٫ ٣شَاي ٜ١ػَاكز
َٜكَ ُّٛٝعً ٢ٜاهِِ ٢اهللٔ بٔايبَ َلنٜاتٔ
(إبلاٖ)ِٝ
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ٚسواُّ اهلل ٚايٖٓكعُ ٜعًٛٝ
ب ٌْٛأغًبُ يف كاستَ٘ٝ
يًكٓا ٚايبٔٝض ٌْْٗ ٚعٌَٗ
ٜهل ٙا٭بٛاٍُ َٓ٘ ابَٔ َٛتٕ
 ٫ميٌٗ اؿلبَ ستٖ ٢ميًٛ٥ا
وُـ ايعِٔبُ ايُٝاْ ٞطهَٜٛاٙص()1

ٖقا ٚقـ سكل ا ِبُٔ بَل ٟٚإٔ
ٌِٓؿٜلَٜ ٣لث ٞبٗا ػايٜ٘
ايكِٝـ ٠يً ٖ
َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا ( .)2ؾٛاؾل بقيو َا سهاٙ
ُاسب ا٭ًباٚ ،ٙإي ٘ٝفٖب املعل ٟٚيف
ًلس٘ يـٜٛإ اؿُاهُٖٛٚ ،١ب٘ يف
ايًوإ ٚايتاز يف َاؿ( ٠ي ٍ ع ).

يف ايٛغٚ ٢ايوُٖٗل ٟٗاملتٌٗ
***

أقَٚ :ٍٛع فيو ؾٜ ٬ناٍ يف
ٌِٓؿٜلَ٣
ايٓؿى ًْ َٔ ْ٤ٞوبتٗا إىل اي ٖ
ستٜ ٢جبت َٛت َت ٜأبٖطًَ ٜل٘ا قبً٘ٚ .اهلل
أعًِ.
***

( )2قاٍ أب ٛؾٗل( :عً ٢أْٓا مل َْذٔـِ يف
نتابٕ آػلَ قط :٥إٖٔ ايٌٖ ِٓؿٜلَ ٣نإ "ابَٔ
أػت تَأٜبٖطًَ ٜل٘ا"ٚ .أَ ٍٚا ٚدـْا َٔ ٙفيو،
إمنا ٖ ٛعٓـ ابٔ بَلَ ٖٛٚ ،ٟٚتأػلْ دـ٘ا ،يف
ايكلٕ ايواؿي اهلذلٚ ،ٟمل ٜٓكً٘ عٔ
أسـٚ ،مل ٜٓوب٘ إىل هابل ،ثِ تابع٘ عً٘ٝ
ُاسب اـناْ ١يف ايكلٕ اؿاؿ ٟعٌل)
( )1يف املٛبٛع( ١ز ً( :)118 ْ /2ظا.)ٙ

منط ُعب ْ .56
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تصٕٖبات لػٕٖٛ

( ً ) ٤ٞايِشٝش ١ؾٗ ٞعً ٢مْ١

يرصدها لكه د /علي اليجار

(ؾٜعٌِ).

ُـٜك ٞايكاك ،٨أٖ ٬بو يف ٚاس١

ٚنقيو ي ٛأْعُٓا ايٓظل يف نًُ١

ايتِشٝض ايًػ ٟٛيف فًتٓا ايػلا٤

َجٌ ( بَل ) ٤ِٟ٢ؾإٕ اهلُن ٠ي ٛنتبت

)!

عً ٢ايٝا ٤٭ُبشت ايهًُ ١بٗقٙ

ايؿت( ١ٝ

= َٔ ا٭ػٛا ٤اإلَ ١ٝ٥٬اييت ٜكع ؾٗٝا
نجري َٔ ايهتاب نتاب ١نًُ١
(ً ;)٤ٞإف إٕ ُٖنتٗا تهتب غايبا
عً ٢ايٝا ٤بٗق ٙاهل) ٧ً ( ١٦ٝ
ٚايِٛاب ٖ ٛنتابتٗا عً ٢ايوٛل
ٖهقا ( ً ;) ٤ٞ٭ٕ ايكاعـ٠
اإلَ ١ٝ٥٬تك :ٍٛإفا تٛلؾت اهلُن- ٠
أٚ ٟقعت يف آػل ايهًُٚ- ١ههٔ
َاقبًٗا; نٝتٔبَتِ عً ٢ايوٛل; َجٌ:
ٓ – ٤ٛٓٚ – ٤ِٛؿَكِ– ٤
ًَ – ٤ِٞتَ ُبَ – ٤ِٛ
بَل – ٤ِٟ٢عٔبِ – ٤بَـِ – ٤قٝلِ... ٤ٍَْ – ٤
إخل .
ٖٚق ٙايكاعـ ٠اإلَ ١ٝ٥٬هلا ظٗري
ُليف; ؾهًُ ) ٧ً ( ١بهتاب١
اهلُن ٠عً ٢ايٝا ٤أ ٚعً ٢ايٓرب ٠نُا
ْك - ٍٛعًٚ ٢مٕ ( ؾٌ ) ٚأَا نًُ١

اهل ( ١٦ٝبَل ٖٞٚ ) َ٨٢ؾعٌ َاض ٣عً٢
ٚمٕ ( ؾٔ ٜعٌَ ) ٚأَا ي ٛنتبت اهلُن٠
عً ٢ايوٛل ؾتِبض ٖ ١٦ٝايهًُ١
(بَل )٤ِٟ٢عً ٢مْ ( ١ؾٜعٔ.) ٌِٝ
***
= ٖٓاى أػٛا ٤تكع يف ْٛل بعض
ايهًُات عً ٢أيوٓ ١ايعاَٚ ،١بعض
املتؼِِنيٚ ،نجري َٔ املجكؿني
وُٖ َٕٛيف فتُعاتٓا ايعلب:١ٝ
ممٔ َُ ٜ
ايٓؼب َٔ ;١فيو:
إٔ ٜكاٍ :ؾعًت نقا بُٓا ّ٤عً٢نقا ( بِٔ ايبا :َٔ ٤بُٓا) ٤
ٚايِٛاب :بٔٓا ( ٤بهول ايبا ) ٤ؾإٕ
أسـْا ٜ ٫كٖ :ٍٛقا بُٓاً ٤اَؽٚ ،إمنا
ْك :ٍٛبٔٓاً ٤اَؽ.
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إٔ ٜكاٍ :أَٛك تُذاك ( ١ٜبِٔ ايتا)٤ٚايِٛاب :تٔذاك ( ١ٜبهول ايتا) ٤
ْوب ١إىل ( تٔذاك. ) ٠

مبعٓ:٢

تَػَٗٝل

 ٖٛٚاهِ َقنل ٚيٝى َْ٪جا.
ٚنقيو ( ايلأي ) َقنل

إٔ ٜكاٍ :ػًَٛف ( بؿتض اـا) ٤ايٌ٤ٞ

أْ٘ طًب أهباب ايٌؿاٚ ٤أػق بٗا،

ٚؾواؿ،ٙ

ٚايِٛاب :ػًُٛف ( بِٔ اـا ;) ٤٭ْ٘
َِـك ايؿعٌ :ػًَٜـََٜ :ؼًِٝـُ :ػًُٛٝؾا;
مبعٓ :٢تَػَٓٝلَ ٜ ٚؾوَـ;  َ٘ٓٚسـٜح ايّٓيب

ٚيٝى َْ٪جا; ٜكاٍ :كأه٘ مٝـ،
ٚيٝى مٝؿَٚ . ١جً٘ ( ايبٜ ;) ٔٛكاٍ:
ب ٘ٓٛنبريٚ ،يٝى نبري ;٠قاٍ ﷺ:
 ََِٔ $نٜإَ َٔ ِٓهَُ ِِٝوِتَشِّٝٔٝا ؾًٜٜا َٜبٔٝتَٖٔ
ي ٟ١ًِٜٜٝإَٚ ٫٢أٜدًَ ُ٘ٝبَ ِ َٔٝعَ َِٚ ،َِٔ٘ٝٓٝيَٝٞشِؿٜظٔ
س،٣َٛ
َََٚ َٔٛا َٚعََٚ ٢ايلٖأٞيَ َََٚا َ
ايٞبَ ٞ

ﷺ $ :يٜؼًُٛٝف ؾِ ٢ايِا ِ٥أطٝبُ عٓـ

َٚيَٝٞقِنٝل ٢ايٞكٝبُٛكَ َٚايٞبًَٔٚ ،٢ٜيَٝٞتِلُى ٞمٜ١َٜٓ٢

اهلل َٔ كٜض املووَ ( .#تؿل عً.) ٘ٝ

ايٞشََٝا ٔ٠ايـَِْٗٝا "ً ( .لغ ايوٓ ١يًبػ– ٟٛ

= َٔ ا٭ػٛا ٤ايٓش ١ٜٛاملبٓ ١ٝعً٢

باب :ايتذايف عٔ ايـْٝاٚ .املعذِ
ا٭ٚهط يًٛرباْ – ٞباب ََِٔ :امس٘

عـّ َعلؾ ١سكٝك ١بعض ايهًُات –

قُـ ) .

عٛؿ ائُري املقنل َْ٪جاٚ ،نقيو

ؾكـ قاٍ ﷺ$ :ايبَٚ ٔٛا َٚعَ،٢

ايُٛـ ٚاإلًاكَ ;٠جٌ:

ٚايلأي َٚا سَ #٣َٛبتقنري ايؿعٌ،

املوتٌؿ – ٢ايلٖأٞي  -ايبٔٛ
ٜكاٍ :سُذٔنِتُ َٜٛا يف ٖق ٙاملوتٌؿ٢

ٚمل ٜكٌ :ايبَٚ ٔٛا َٚعَتِٚ ،ايلأي
ت  .بايتأْٝح.
سِ َٛ
َٚا َ

***

املتهاًَٚ ،١قـ ػلدتُ َٓٗا َعاؾ.٢ٟ
ٚايِٛاب :سُذٔنِتُ َٜٛا يف ٖقا
املوتٌؿ ٢املتهاٌَٚ ،قـ ػلدتُ
َٓ٘ َُعاؾ ;٢ٟ٭ٕ (املوتٌؿ )٢اهِ
َهإ َٔ ايؿعٌ ( اهتٌؿ ) ٢مبعٓ٢
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وطتشازك المػٕٙ
أشئلتكه جييب عيها د /تامر أىيض
ٜوأٍ (ف  .ؿ) :نٝـ ْبين ايؿعٌ(قاٍ) ٚايؿعٌ (ػاف) يًُذَٗ ٍٛع
إهٓاؿُٖا

إىل

ُٓري املتهًِ،

ٚنٝـ تعلب اؾًُ ١س٦ٓٝقٚ ،نٝـ

يًُتهًِ  ٖٞٚ-ايتا ٤املُٔ ١َٛاييت
تًشل ايؿعٌ املآ ،ٞم :ٛأنًٞتُ،
ههَِٔ آػٔلُٚ ،ٙسقؾٜت َٓ٘
ٚقلأٞتُ – ُ
ايٝا ،٤ؾٝكاٍ :قًٔٞتُٚ ،بٔعِتُٚ ،ػٔؿٞتُ،
ؾإفا ناْت ُٛك ٠ايؿعٌ املبين
يًُذٗ ٍٛبعـ ٖقا اإلهٓاؿ مماثًٟ١
يِٛك ٠ايؿعٌ املبين يًُعًَ ٖٛٚ ّٛوٓـ

ٜه ٕٛاملتهًِ فٗ٫ٛ؟

إىل تا ٤ايؿاعٌ نع(بٔعِتُ) (ٚػٔؿٞتُ)

ٚاؾٛاب :إٖٔ ايؿعٌ املآ ٞايق ٟع٘ٓٝ

ؾُٔ ايعًُاٜ َٔ ٤لٚ ٣دٛب ايتؼًّ

أيـ َجٌ( :قاٍ) (ٚباع) (ٚػاف) عٓـ
بٓا ٘٥يًُذٗ ٍٛهٛم ؾ ٘ٝث٬ث ١أٚد٘:
هوَلَ أٚيٚ ٘ٝتكًبَ أيؿ٘
ا٭- ٍٚإٔ ُٞ ٜ
ٜا ،ّ٤ؾٝكاٍ :قٔٚ ، ٌَٝبٔٝعَ ٚ ،ػٔٝـَ.
ايجاْ- ٞإٔ ُ َِٖٜٔأ ٖٚيٚ ٘ٝتكًبَ أيؿ٘ٝ
ٚاّٚا ،ؾٝكاٍ :قٚ ، ٍَٛٝبُٛعَ ٚ ،ػُٛفَ.
ايجايح -اإلمشاّ ٖٛٚ ،إٔ ُٜهولَ
أ ٍٚايؿعٌ َع إعٛا ٤ايهول ٠كا٥ش١
ائُٚ ،١تكًب ا٭يـ ٜاٜ ٫ٚ ،ّ٤ظٗل
ايؿلم بني ٖقا ايٛد٘ ٚايٛد٘ ا٭ ٍٚإ٫
يف ايٓٛل.
ٚايٛد٘ ا٭ ٖٛ ٍٚايٌا٥ع يف اهتعُاٍ
أبٓا ٤ايعلب ١ٝاي،ّٛٝؾًٝهِٔ ايهّ٬
عً ٢إهٓاؿ ايؿعٌ ئُري املتهًِ
َِٓبا عًٖ ٢قا ايٛد٘ ػاُ.١
ؾإفا أكٜـ إهٓاؿ ايؿعٌ( :قٔ،)ٌٝ
(ٚبٔٝعَ)(ٚ ،ػٔٝـَ) إىل تا ٤ايؿاعٌ

َٔ ٖقا ايًبى بِٔ أ ٍٚايؿعٌ املبين
يًُذٗ ،ٍٛؾٝه( ٕٛبٔعِتُ) (ٚػٔؿٞتُ)
َبٓ٘ٝا يًُعً(ٚ ،ّٛبُعِتُ) (ٚػُؿٞتُ) َبٓ٘ٝا
يًُذٗٚ ،ٍٛاملعٓ ٢عً ٢ا٭ ٍٚأْا ايقٟ
بعتٚ ،أْا ايق ٟػٔؿٞتُٚ ،املعٓ ٢عً٢
ايجاْ :ٞباعين غريٚ ،ٟػاؾين طأٟ
ػاف َينص غري.ٟ
ٚأَا (قًٔٞتُ) املبين يًُذٗ ٍٛؾٝتُٝن عٔ
(قًٞٝتُ) املبين يًُعً ،ّٛ٭ٕ ايكاف
َهوٛك ٠يف ا٭ ١ََُٛٔٚ ٍٚيف
ايجاْ ،ٞؾ ٬وتاز إىل تػٝري.
ٜٚكاٍ يف إعلاب (ػُؿٞتُ) َج :٬ػُٛف:
ؾعٌ َاض َبين يًُذَٗ ،ٍٛبين عً٢
ايؿتض املكـك أ ٚايوه ٫ ،ٕٛقٌ ي٘
َٔ اإلعلابٚ ،ايتآُ :٤ري َبين عً٢
ائِ يف قٌ كؾع ْا٥ب ؾاعٌٚ .نإ
ا٭ٌُ إٔ ٜكاٍ َج :٬ػاؾين مٜـْ،
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ؾشقف ايؿاعٌ  ٖٛٚمٜـْٚ ،اب عٓ٘

ؾِٓبٗا عً ٢أْٗا َؿع ٍٛب٘ ،ؾإفا

املؿع ٍٛب٘ ٜ ٖٛٚا ٤املتهًِ ؾتشٛيت

أكٜـ ايتؼؿٝـ عقف ايتٓ ،ٜٔٛأٓٝـ

إىل ُٓري كؾع  ٖٛٚتا ٤ايؿاعٌ.

ايُٛـ إىل َعُٛي٘ ؾِاك املعٍُٛ

ٚمما هبل ٜظٗل إٖٔ املتهًِ يف م:ٛ

فلٚكا باإلٓاؾ ١بعـ إٔ نإ

(قًٔٞتُ) (ٚػُؿٞتُ) املبٓٝني يًُذٗ،ٍٛ

َِٓٛبا.

يٝى فٗ ;٫ٛ٭ْ٘ يٝى ؾاعٚ ٬إمنا

ؾُشٌ ايو٪اٍ عٔ ايؿلم يف املعٓ ٢بني

ْٖ ٛا٥ب عٔ ايؿاعٌٚ ،ايؿاعٌ

م( :ٛمٜـْ آنٌْ ايٛعاَّ) (ٚمٜـْ آنٌُ

احملقٚف ٖ ٛايقِٜ ٟض إٔ ٜكاٍ عٓ٘

اي٤ٛعاّ.)٢

إْ٘ فْٗ ٫ ٍٛا٥ب٘.

ٚاؾٛاب :إٖٔ ايعباك ٠ا٭ٚىل تـٍ عً٢

***
ٜٚ-وأٍ أمحـ سونيَ :ا ايؿلم َٔ

اؿاٍ أ ٚا٫هتكباٍ ٫ٚ ،تًِض يًـ٫ي١
عً ٢املٔ ،ٞأَا ايعباك ٠ايجاْ١ٝ
ؾتشتٌُ املٔ ٞنُا ؼتٌُ اؿاٍ

سٝح املعٓ ٢بني املٔاف ٚايٌب٘ٝ

ٚا٫هتكباٍ ،ؾُٗ ٞاؿ ١يٮمَٓ١

باملٔاف؟

ايج٬ث ،١أ ٟأْٖو تك :ٍٛمٜـْ آنٌْ

ٚقبٌ اؾٛاب ٫ :بـٖ َٔ تِٛك قٌ
ايو٪اٍ ؾٓك :ٍٛإٕٖ ايٌب ٘ٝباملٔاف
َٖ ٛا اتٌِ ب٘ ً َٔ ٤ٞمتاّ َعٓاٙ
َلؾٛعّا ب٘ م :ٛمٜـْ نل ِْٜأب ،ٙٛأٚ
َِٓٛبا م :ٛمٜـْ طايعْ دب ،٬أٚ
فلٚكا علف ٜتعًل ب٘ ،م :ٛمٜـْ
ِضٗ املكاكْ١
دايىْ عً ٢ايهله ،ٞؾتَ ٔ
بٚ ٘ٓٝبني املٔاف إٓاؾ ٟ١يؿظٖٞٚ ،١ٝ
إٓاؾ ١ايُٛـ ايعاٌَ إىل َعُٛي٘،
م :ٛمٜـْ آنٌُ ايٛعاّ ،٢إف أٌُ

ايٛعاَّ اٯَٕ أ ٚغـّاِٜ ٫ٚ ،ض إٔ
تك :ٍٛمٜـْ آنٌْ ايٛعاَّ أَى،٢
يهٓو تك :ٍٛمٜـْ آنٌُ ايٛعاّ ٢اٯَٕ
أ ٚغـّا أ ٚأَى.٢
ٚأّٜٔا ؾع(آنٌْ) يف ايعباك ٠ا٭ٚىل
ْهل ٠كِِٚ ،١يف ايعباك ٠ايجاْ١ٝ
ؼتٌُ إٔ تهْ ٕٛهل ٠إٕ ؿيت عً٢
اؿاٍ أ ٚا٫هتكباٍٚ ،إٔ تهٕٛ
َُعَ ٖلؾ ٟ١باإلٓاؾ ١إٕ ؿيت عً ٢املٔ.ٞ
***

ايعباك ٠مٜـْ آنٌْ ايٛعاَّ ،ؾع(آنٌْ)
ُٚـْ عٌُ يف نًُ( ١ايٛعاّ)
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ْـ ِٜايٓشٜٛني سٛاك ١ٜػٝاي١ٝ

وتابعات ٔعسٔض

أ ٚفايى أبَٔ ٞقَِٚؿ  ......ؿ .قُـ

إصدارات حديثة

مجاٍ ُكل.

عبد الفتاح مجال
ا٭َجاٍ

ايعلب١ٝ

ايكـمي١

ؿكاه ١م .... ١ٜٛؿ .قُـ مجاٍ ُكل
ُـك عٔ ؿاك ايكُلٖ 1435 ٟع -
 .ّ2014ايهتاب يف أًُ٘ أطلٚس١
املادٝوتري يًُ٪يـ هٓ،ّ1993 ١
سا ٍٚؾٗٝا نٌـ ػِ ١ُٝٛا٭َجاٍ
ايعلب ١ٝايكـمي ١يف ايًػ َٔ ١ػٍ٬
فُع ا٭َجاٍ يًُٝـاْٚ ،ٞقـ قوِ
ايلهاي ١إىل ث٬ث ١أبٛاب :ايباب ا٭ٍٚ
بٓا ٤ا٭َجاٍ ايٓش .ٟٛايباب ايجاْ:ٞ
ًقٚف ا٭َجاٍ ايٓش .ٟٛايباب ايجايح:
قٔاٜا ايبٓاٚ ٤ايٌقٚفْ .اقٍ ؾ:٘ٝ
مجٛؿ ا٭َجاٍٚ ،غُٛض ا٭َجاٍ ،ثِ
ا٫هتٌٗاؿ با٭َجاٍٚ .قـ سٔل ٖقٙ

ُـك عٔ ؿاك ايكُلٖ 1435 ٟع -
 ٖٛٚ .ّ2014ؿكٚي م ١ٜٛيف قايب
سٛاك ٟهتُع ؾ ٘ٝث٬ث ١تَ٬ق٠
اػتًؿت

َٛٝٚهلِ

ٌَاكبِٗ

عً٢

ًٝؼِٗ أبَٔ ٞقَِٚؿ ايقٞ َٜ ٟؿٌِٔ بني
اػت٬ؾِٗ ،ثِ ىتِ نٌ فًى
بأبٝات ابٔ َايو يف أيؿٝتٖ٘ٞٚ .
مثاْ ١ٝفايىْ ،اقٍ ؾٗٝا بعض
أبٛاب ايٓش :ٛاً٫تػاٍٚ ،تعـ ٟايؿعٌ
ٚين،َ٘ٚ

ٚاملؿع٫ٛت،

ٚايتٓامع

ٚا٫هتجٓا.٤
***
ًلغ املًٛن ٞيف ايتِلٜـ
ملٛؾل ايـٜ ٜٔع ٍٝبٔ عً ٞبٔ ٜعٍٝ
اؿًّيب (تٖ643 .ع) ؼكٝل ؿ .قُـ
سوني عبـ ايعنٜن احمللُاٟٚ

املٓاقٌ ١ايع ١َ٬أب ٛؾٗل قُٛؿ

ُـك عٔ ؿاك ايهتب ٚايٛثا٥ل

قُـ ًانل (ت  )ّ1997كمح٘ اهلل

املِلٖ1435 ١ٜع

ٖٛٚ .ّ2013 -

ٚنإ تعًٝك٘ عًٗٝا" :ايٛيـ طًع

ًلغ ملنت املًٛن ٞيف ايتِلٜـ ٭بٞ

نٜٛى كغِ اْ٘ َٔ املـاكي".
***

ايؿتض عجُإ بٔ دين (ت ٖ 392ع)
ايق ٟاست ٣ٛبعض َٛٓٛعات عًِ
ايِلف ناينٜاؿٚ ٠ايبـٍ ٚاؿقف
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ٚاإلعٚ ٍ٬اإلبـاٍٚ .قـ طبع ٖقا
ايٌلغ َٔ قبٌ بتشكٝل ؿ .ؾؼل ايـٜٔ
قبا ٠ٚعٔ املهتب ١ايعلب ١ٝعًب هٓ١
ٖ1393ع  ،ّ1973 -ثِ أعاؿ ايهتٛك
احمللُا ٟٚؼكٝك٘ يكِٛك يف ؼكٝل
ايـنتٛك قباٚ ،٠ٚقـ قـّ احملكل
ايهتاب بـكاه ١تهًِ ؾٗٝا عٔ َنت
املًٛن٫ ٞبٔ دين ،ثِ تلدِ ٫بٔ
ٜعٚ ٍٝتهًِ عٔ ًلس٘ عً٢
املًٛنٚ ،ٞف ٌٜايهتاب بؿٗاكي
ٚاؾٚ ،١ٝثَبَت بأِٖ املِاؿك ٚامللادع.
***
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وسفأ اإلبداع

ك عُصبَةٌ سُفّاءُ
وا ضَ َز جَاَِ َ
شعر  ..جمدي عبد العسيس صاحل
مُفْتَتَحٌ

ِ ُٔؤ ٜفيَُٚ ٠١٤ػَاكُ
ػ ِ
يف َٚد٘ٔ َ

ٔ ٚيُٓٛك٢

َٚدٗؤ

تَاقٜتٔ

ا٭ْٛاكُ

وُٝو َٔٔ ٜنٜٝـٔ ايق َٜٔتَشَ ٖنبُٛا

كَبٙ

عنٜنْ

قٜاؿكْ

قٖٜٗاكُ

َٜٓـَاغُ باطًُْٛٚ ،ُِِٗٝكُىٌَُ ٜلمْ

ؾايً ٌُٝ٤يٝععععٌْ ٚ ،ايٖٓٗاكُ ََْٗاكُ
***
هُؿَٗاُ٤

نٌٗ ايَٛكَ ٣يوٜ ٜا كه ٍُٛؾٔـَاُ٤
ٝ

َا

ٓلٖ

ٓض ٢ائٗشَ٢
َا َٓلٖ َٓ َ٤ٛايٌُٖى ٢يف َ َٚ

أ٤٫

ايعَُٝاُ٤

َا َٓلٖ ْٛكَ ُٖـَاى ٜعَِٖ ُكبُٛعَٓا

ٜإِٔ ػاُُتُ٘ ايِٚ ٌُٚاؿٔلباُ٤

بعضُ ايٓؿٛي ٢سبٝو ٠١يف غٜٗٚٝا

تَ ِٗ ٣َٛايظ ، َّ٬٤تَلُٚقٗٝا ايؿشٌاُ٤

أٜغَٓاىٜ

َك ٗبوٜ

عٔ

َـٜض٢

َُتَ٣ِٝ

ٚاؿٜاقٔـ َٕٚؾٔـَاى،ٜطٔبتَ َٚهَاٚ٤ا

َٚق٢َٜٔ

اإليُ٘

ملٔ

أٜطٜاعوٜ

دَٟٓ١

ًٚكاُ٤

يبٓاتٔ

َُلغ٢

ََٜٚنُٓ ٜ٢وٜ

دَاَٖوٜ

اـًٝٝلُ

عُِب٠١

ا٭ْبٝأ٤
ايعظُِٝ

ٚملٔ

تلاُٙ

َعَِاىٜ

املٝكًٝ١ٜ

دِْٗٓ

ػَتَُتَٗا

َٔوو ٜاـٔتَاّ ، ٢تباكى ٜايبٖٓاُ٤

هَذٟ١ٝ

َتوَعُ اـ٥٬ٜلَ ،أٜسوَٓٛا ٚأٜهَاٚ٤ا
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قٝلٍَْٜ

بََِٓٝا
ٜتَُايَُٕٛ٦ٜ

ٌَٜتَُٕٛ

ًَلٗ

ؾؼلدتَ َٔ ػًَ ٢ٌٜايِٗؿٛفٔ َُلتٟ٬

آٜاتٔ

َك ٚبوٜ

تٔعُ ايتٗلابَ عًَ ٢كُُٚ٤ي ٣أٜظًُٜتِ

َٜ ٚقَٔ ٢عًٗٝا ايهؿلُ ٚايبػٔاُ٤

ؾاَٮ ٞميَٓ ٝوًَ ٜا َكفَ ايوٖ ٌُٝاي ٗنبَ٢

ََا ثَِٖ ػَ ٌِٖ ،ٌْٝيٜـٜو ٜؿٚاُ٤

بٌـٖٕ٠

اي َػُٖاُ٤

٢إْٞٚ

عً٢

ًٟٓٔ١٤

عُٝاُ٤

ايبٔ٤٬

عَٗـ ُتوٜ

اغتٝايوٜ

َُقَ ََُّٓا

شُٖـَ ملِ ُِٜٔبِؤٖ ٜذا10٤
نٓتَ املَ ٝ

٫

َتُُٓ٤ٛ

ٚظأٙ

بِري٠
قٜـِ

َك ٚبوٜ

عَ٬ىٜ

تُهٌـُ

بٗاُ٤

نٌٖ ػَبٔٝجٕ١
ٝ
أٜيك ٢ٜعًٓٝا ايػَلبُ

طَٔ ايػُلَباُ٤
َٓاعَ ايعلامُ َ ،ت٤ َٛ

هَلقٛا سًٝبَ ايِٛؿٌٚ ، ٢دَ٘ سَبٝبيت

ُكؾٔعَ ا٭َإُ ٚ ،سًَ٤تٔ ايبأهاُ٤

هَؿهٛا ؿَٔاْا ٚ ،اهتباسٛا عٔلَٓٓا

ٓو ٜع هٝـ ٟع اؾٜٛماُ٤
هٖٔ عٔل َ
ٜي ٔ

َُـٖ

عَـُْٚٚا

ََٜ ٚوُٛؿُ

ٚغٔٓاُ٤

ؾٓٝا

كَمحٟ١

يف سُب ٚأمحـَ عََُِْٔٚ ٠١ذَاُ٤

ٜأقُُٔٛٝا َٖ ِـَُٜ٘

تَذٔـُٚا ايٌٖؿٜاعًُ ٫ َّٜٛ ٜ١ؿٜعاُ٤

ًَُ ٢٤عًٝو ٜاهللٜ ٝا ػَريَ ايٛك٣

اي َٖٓٛاُ٤

ذُٚعُ
ٜأتُ َ
ٜا
ُٖبٗٛا

ايبػٔاُ٤

أٜ١َٖٝ

املبعٛخٔ

ٔيُِٓلَت٘ٔ ،

َا

ؿَاَّ

ؾٓٝا

ؾٓٝا

ًَعبْ

َٚسُُ٘ٝ

***

10

ك ٣ٚايبؼاك َٔ ٟسـٜح أبُٖ ٞلٜل ، ٜ٠كٓ َٞاهلل عٓ٘ ،قاٍ  :قاٍ كه ٍُٛاهللٔ ﷺ أ٫

تعذب ٕٛنٝـ ِٜلف اهلل عين ًتَِ قلٚ ،٣ٍٜيعَِٓٗ; ٌٜتَُُ ٕٛق َُّٖاًٜٚ ،عَُٓ ٕٛق َُّٖاٚ ،أْا
قُٖـ !!!
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األرجوحة

قصة قصرية

أمحد عبد الغين الشيخ
ادتام باب اؿـٜك ١ايعاَ ١تاكنٟا ٚكا ..َُٖ٘ٛ ٙ٤ناْت ٖق ٙعاؿت٘ عٓـَا ٜلٜـ
اهللٚب َٔ ٌَانً٘ ٌٜ ..ػٌ ْؿو٘ بأ ٤ًٞ ٟنايكلا ٠٤أ ٚايتٓن ٙأ ٚفايو١
ا٭ُشاب ٖ ..هقا ؿاُ٥ا ٜؿعٌ عٓـَا ٜٛاد٘ أٌَ ٟهً .. ١نإ َـَّٓا ٚيهٔ
يٝى ٭ُٓ ٟـ َٔ املؼـكات املعلٚؾ .. ١ناْت ايكلاٚ ٠٤ايتٓنٚ ٙفايو١
ا٭ُشاب ْٛع كػ َٔ ّٝاملؼـكات اعتاؿ عً ٢تعاط ٘ٝيٝى يٌ ٤ٞه ٣ٛايػٝاب
عٔ ايٛاقع ٖٚ ..هقا قلك إٔ ٜؿعٌ ؾ ٢فيو ايٖٚ .. ّٛٝهقا قلك إٔ ٜوهل
بٓنٖ ١ؾ ٢أسٔإ ايٛبٝعَٔ .. ١ت بعض ايـقا٥ل ٜ ٖٛٚتوهع بني ا٭ًذاك
ٚاملكاعـ اؿذلٜ ٫ .. ١ٜؿعٌ ً٦ٝا ه٬َ ٣ٛسظ ١املتٓنٖني أَجاي٘ ٖ ..ق ٙأهل٠
ؼًكت س ٍٛايٛعاّ عً ٢ايبواِ ا٭ػٔل يًشـٜكٖٓٚ .. ١اى ؾ ٢أسٔإ
ا٭ًذاك ثٓاٝ٥ات ايعٌل تلت َٔ ٟٛأنافٜب٘ ٜ ..يه ِٜنإ ٜوؼل َٔ ٖقٙ
ايجٓاٝ٥ات املؼـٚع ١ب ِٖٛاؿب َِٖٖ .. ٚمبٔاٜك ١إسـٖ ٣ق ٙايجٓاٝ٥ات ٚقٛع
ػًٛتِٗ  ..إْ٘ ؾ ٢ههلت٘ ٖقٜ ٙؿعٌ نٌ َا ىٛل عً ٢باي٘ َٔ أؾهاك ٫ٚ
تُٗ٘ ايعٛاقب  ..نإ َتذٗا إىل إسـٖ ٣ق ٙايجٓاٝ٥ات َُٔلا ًلا ٜبـ ٚطلؾٟا
َٓ٘ عً ٢قوُات ٚدٗ٘  ..أكاؿ إٔ ٜٗامجُٗا َٔ اـًـ إلػاؾتُٗا ٖ ..هقا
نإ ىٛط ي٘ َٓٛل ايٛؿٌ ايق ٟبني دٛاْب٘  ..ؿػٌ بني ايٌذل يٝؿادُٗ٦ا
ػاكدا َٔ ٚكاً ٤ذلتُٗا ٚ ..عًت ًؿت ٘ٝابتواَ ١عل ١ٜٔتَٗٓ ٘٦ٚكـَّا بايِٓل ..
إ ٫أْ٘ ملض ً٦ٝا َتـيٝا َٔ ًذل ٠ؾشٌٖ سب ا٫هت٬ٛع َهإ ايلغب ١ؾ٢
َٔاٜك ١ايعاًكٜني  ..ؼلنت قـَا ٙػاٖ ٙقا ايٌ ٤ٞؿ ٕٚإٔ تٓتظل ُـٚك
ا٭َل هلا َٔ عكً٘ ٖ ..هقا ناْت ْؿو٘ ؾَٔ ٢جٌ ٖق ٙايوهلات تتشلى عً٢
هذٝتٗا نٛري ٜتٓكٌ َٔ غِٔ ٯػل ؿ ٕٚقٛٝؿ  ..اقرتب َٔ ٖقا ايٌ ٤ٞؾأيٞؿاٙ
سبٜ ٬تـىل َٔ ؾلع ايٌذلَ ٠لبٛطا َٔ طلؾ ٘ٝؾ ٢ايؿلع  ..إْ٘ ؾهل ٠داؿت بٗا
ٍ يتـػٌ ايولٚك عًٚ ٢يـٖا  ..إْ٘ أكدٛسٚ .. ١نُا نإ ٜـػٌ ٖقا
قلو ١أّ
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اؿبٌ ايولٚك عً ٢ا٭طؿاٍ أؿػٌ ايولٚك عًْ ٢ؿو٘  ..يكـ فن٤ل ٙبٛؿٛيت٘ َٚا
ناْت تؿعٌ أَ٘ َع٘ ٚ ..بعـ إٔ اػترب َتاْ ١اؿبٌ ٚايؿلع امللب ِٛب٘ اعت ٙ٬ؿٕٚ
تؿهري  ..إْ٘ هعٝـ بٗق ٙايعؿ ١ٜٛاييت ٜتِلف بٗا  ..بـأت ا٭كدٛس ١تتشلى
َّْٖٛا َّْٖٛا بـا ١ٜا٭َل ٚ ..ايٛؿٌ ايق ٟبني دٓب ٘ٝولٓ٘ عً ٢اإلهلاع
با٭كدٛس .. ١بقٍَ بعض اجملٗٛؿ ن ٞهعٌ ا٭كدٛس ١تٌِ إىل ٖق ٙايولع.. ١
ٚبكـك هلع ١ا٭كدٛس ١نإ تٛاكؿ ا٭ؾهاك عً ٢فٖٓ٘  ..ناْت ا٭ؾهاك
تتواكع عًَٚ ١ًٌَٛ ٘ٝبعجل ٠نأْٗا سٛاّ َلآٚ .. ٠يهٔ َع َلٚك بعض ايٛقت
تهْٛت أَاَ٘ َِكٛيَ٫ ١ع .. ١تهْٛت أَاَ٘ نُلآٜ ٠ل ٣ؾٗٝا ْؿو٘  ٖٛٚعً٢
ا٭كدٛسٚ ١يهٔ أكدٛس ١غري ا٭كدٛس .. ١إْٗا أكدٛس ١اؿٝا ٠اييت وٝاٖا ..
كأْ ٣ؿو٘ َ ٖٛٚكبٌ عً ٢ايوٝاهً ١ػٛف بٗا  ٫ٚمتٔ ٞأٜاّ ستَٜٓ ٢ؿٔضُ ٜـٜ٘
َٓٗا  ..كأْ ٣ؿو٘ قاُ٥ا ْاُ٥ا بني نتبٔ ناتبٕ بع ٘ٓٝأسبٖ نتابات٘  ٫ٚمتٔٞ
أٜاّ إ ٫قـ تهَٛت ايهتب ؾ ٢كنٔ َٔ َهتبت٘  ٫ػـ َٔ ٜلمحٗا ٜٚنٌٜ
َٔ عًٗٝا ايرتاب  ..كأْ ٣ؿو٘ ٚ ..كأْ ٣ؿو٘  ..نًُا أقبًت ا٭كدٛس ١كأْ ٣ؿو٘
َكبً ١عً ٤ًٞ ٢دـٜـ ٚنًُا تلادعت كأْ ٣ؿو٘ ٚقـ تلادعت عٔ ٖقا اؾـٜـ
 ..أ ١ٜسٝاٖ ٠ق ٙ؟!  ..يكـ ًََٗ٤ا نُا ٌََٖ نٌ دـٜـ َٔ قبٌ  ..يكـ ًََٗ٤ا ٌََٖ ٚ
اهللٚب  ..إِٕ مل ٜٛاد٘ ْؿو٘ ٜٚتشهِ ٖ ٛعٝات٘ ؾوتو ٍٛي٘ ْؿو٘ اْ٫تشاكَ ٫
ئٌ ٕ٤ٞه ٣ٛأْ٘ ٌََ اؿٝا .. ٠هتو ٍٛي٘ ْؿو٘ املًٌ َٔ فلؿ اؿٝاٚ .. ٠يٜ ٜٔهٕٛ
اؾـٜـ ايقٜ ٟهول ٖقا املًٌ ه ٣َٛاملٛت  ..هتٔٚٝع٘ ْؿو٘ إٕ اهتُلت ٖٞ
ايكا٥ـ  ٖٛٚاملكٛٝؿ  ..هتظٌ تًعب ب٘ ٚعٝات٘ نُا تًعب ب٘ ا٭كدٛس ١تِلٚؾ٘
سٝح تٌا .. ٤ئ َٜكلٖ قلاك ٙعً ٤ًٞ ٢إِٕ ظً٤ت سٝات٘ عًَ ٢ا ٖ ٞعً .. ٘ٝهٝؼول
نٌ ً..٤ٞنلٖ َٙ٢ق ٙاؿٝا ٠املتأكدٔش .. ١يكـ نل َٙ٢ا٭كادٝض  َٔ ..اٯٕ ٫
أكادٝض  ..قاهلا ٜ ٖٛٚكـ عً ٢قـَ ٘ٝثِ أهلع اـ َٜٛٛإىل باب اؿـٜكٚ .. ١ادتام
باب اؿـٜكَٛ ١ادّٗا أَاَ٘ ٌَُٖٚ َ٘ٛانً٘.
متت

***
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أحمى أياً عىزي أُ أراك أويت يف خالص...
أ.مسرية بيطاو
أسً ٢يكٛات ْظلات ٞإٔ ٜٛٓبل اؾؿٔ عً ٢اؾؿٔ يف قُ ١ايؿلغ أْو ٜا أَيت يف
ِْل...
أسًَٔٚ ٢ات اـٝاٍ يف عكً ٞإٔ أهلؿ اؿهاٜا ٭طؿاٍ أَيت يف إٔ ايٓوب
ـري ايوًـ بب٫ٛٛت تاكى ١ٝؿْٗٚا ايتاكٜؽ تباعا َٔ هؿض اؾبٌ يكُ ١اجملـ،
ٖ ٞأَ ١ايهلاَ ٚ ١ايٌذاع.. ١
أسً ٢إطلاق ١ؾهل ٟيف ههت ١قًُ ٞإٔ بعـ ايتؼُني اي ٌٜٛٛأنٝـ ؾ٘ٝ
ػَ ْ٬نؿٚز ا٭ؿٚاك طٝبا عٔ طٝب ايه ٚ ّ٬ؿٓا عًٚ ٢قع ا٭ؿإ بأْٞ
ـري ا٭َِ اْتُٜٚ ،ٞهؿٝين ؾؼلا أْ ٞأكتك ٞبإسواه ٞإىل سكٝك ١امللاؿ ..
أسًُ ٢ؿكُ ١ـاق ١إٔ أتعلف عً ٢أػٛات ي َٔ ٞنٌ بًـ ؼٌُ ٫ؾت ١اإلهّ٬
سٔاك ٚ ٠نربٜا ٚ ٤فـا بلؿا ٤اؿذاب املُٓل بُٛؿات ا٫يتناّ يف إٔ املٓٗر
ٚاسـ ٖ ٛعً ٢ػ ٢ٛاؿبٝب ٚآض املعامل  ..إْٗا كٚغ اإلػا ٤تـم ا٭بٛاب بابا تًٛ
ايباب يف إٔ نًُ ١ايول ٖ ٞبٓات اؿبٝب املِٛؿ ٢ﷺ ..
أسً ٢أٚقات املتع ١يـ ٟإٔ أهتُع إيٝهٔ أػٛات ٞيف سؿً ١ؽلز أًباٍ ا٭َ١
ٚأْا نً ٞاهتُتاع بأْاًٝـ اْ٫تُاٚ ،٤يف تلنٝن ٟيٛقع ا٭ْػاّ ؾلس ١أػل،٣
إْ٘ سؿٌ ايتؿا ٍ٩يف إٔ كاض امل٬ٝؿ قلٜبا هٓٝتٗ ٞيٓوتكبٌ َٛيٛؿ ايِشَٔ ٠ٛ
عً ٢تٛقٝعات ا٭ًٗاؿ يف إٔ تلتٝبات ا٫ستؿاٍ عً ٢قـّ ٚهام ٖ ..هقا ِٖ
أًباٍ ا٭َِٜٛ ١ؿ ٕٛيًتػين بٓربُ ٠لاؾ املٛيٛؿ اؾـٜـ  ٚ ..يٓا نٌ اؿل يف
إع ٕ٬امل٬ٝؿ ،٭ٕ اهِ املٛيٛؿ َٔ أمسا ٤ع ٬تلؿٜـٖا َٔ أعاي ٞايلٚاب .. ٞستُا
يف إسـٖ ٣ق ٙايًكٛات هته َٔ ٕٛأكٚع ايًشظات َٔ عُلٌَ .. ٟتاق ١أْا
ـ ْ٬قلٜب َٔ عكـ اؿٛاّ ٓٚذٝر ايـَاك ٚؿٚاك ايوٝاِ يف نٌ َهإ ..
ٚغتِ َٔ ٜـ ٟأٚقع عًٗٝا أْٗا أسً ٢ؾٓٝات ايتُين بًػ ١كاقَٗ ١ٝـا ٠يهٌ
ا٭طؿاٍ ٚايٓواٚ ٤ايلداٍ ٚا٭ًذاك ٚا٭ٚكام ٚاؿَِٝٚ ٢ا ٙايبشاك يف إٔ أَيت
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اْكٌع ائباب عٓٗا ٜ ...ا اهلل عًٖ ٢قا اي ّٛٝاؾُ ٚ ٌٝاملٌلم  ..إٔ أك ٣أَيت يف
ػ... ْ٬
أنٝـ هٝه ٕٛأسً ٢أٜاّ عُل .. ٟسُٓٝا أتباٖ ٢بهٝاْٚ ٞاْتُا .. ٞ٥نٝإ
ٖ ٛيًػ ١ايعلبَ ١ٝـاؿ أهتك ٞب٘ أمجٌ اؿلٚف َٔ ٓاؿ ايتأيل إلبـاعَٔٚ ٞ
إهُ َٞ٬ؿاْ ٚ ٤كا ٤إلمياْ... ٞ
ئ وـ ْٞٚأً ٟو أْ٘ هٝه ٕٛأسً ٢أٜاّ عُل ٫ ٟيٌ ٤ٞه ٣ٛأْ٘ هٝهٕٛ
يهِ أسً ٢أٜاّ عُلنِ ٜا َٔ تٌاطلْٚين ػُ٬ا ـري أَ ١أػلدت يًٓاي ...
ايًِٗ ؾلز نلب ١املوًُني يف نٌ َهإٚ ،أبـٍ سنِْٗ ؾلساٚ ،أملِٗ أَ٬
ٚأِْلْا عً َٔ ٢بػ ٢عًٓٝا  ٌُ ٚ ...ايًِٗ  ٚهًِ عً ٢ايولاز املٓري قُـ ٚعً٢
أتباع٘ ايِاؿقني ايٛاٖلٚ ٜٔنٌ َٔ تبعِٗ إىل  ّٜٛايـ.ٜٔ
***
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