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ِرُس   ال ِفه 

 

هُ  ف  قَّ ، أ و  أ ب ى! ؛ث  ت ث قَّف   4 ف 

 اف  ق  ث   ةُ ان  ك  م  
 5 ةِ يَّ بِ ر  ع  ا ال  ن  تِ

 54 يمِ رِ ك  ال   آنِ ر  قُ ال   يُخ ارِ ت  

ِريمِ  آِن ال ك  اِع ِِف ال ُقر  يق  ِ  60 نِظ اُم اْل 

رِ  ع  بيَِّة ِف ُبحوِر الشِّ ر  ِة ال ع  غ  ُة اللُّ ل   135 ِرح 

ِة ِِف  اِِص  بِيَِّة اْل ُع  ر  اُت ال ع  ي  ت و   150 ِمص    ُمس 

ظ ا ح  بِيَّةِ ُمَل  ر  ِة ال ع  غ  َل  اللُّ ي ٌت ع  ن اِة الصِّ بِيَّةِ ِِف ال ق  ر   159 نِيَِّة ال ع 

ا ر  ا دُ اِِلطِّ ِويَّ غ  ُذوُذ اللُّ الشُّ  163 نِ و 

ِميَّةِ  ِت ال ِعل  َلَّ اِت اْل  ج  ار   170 ِمن  ِحو 

ُطوطِ  اِرِئ ِمن  النَّصِّ اْل  خ   198 َت  كنُِي ال ق 

َت    ب دِ ُمؤ  ال  ع   206 النّاِِص   ُر بان دون ج  بَِل مج 

راُء  ع  وّيون  الشُّ النَّح   288 و 

بيَّةِ  ر  امِء ال ع  ُة األ  س  ك  ر   306 ح 

ُة ال ب اِغي ةُ   323 الطَّائِف 

ِ غ  و   ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  اِت ار  ه  اْل   و   ومِ لُ عُ ال  و   ونِ نُ فُ ال   ُل امُ ك  ت    337 ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  ي 
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هُ  ف  قَّ ، أ و  أ ب ى! ؛ث  ت ث قَّف   ف 

 

، الذي  عننذي سابذاآل ا  ذ  "التثقيف"الكلمة الدالة هنا هي 

املتثقف ثقافة األنا املثقذف،   بذليإ سنذابص تهذ وإ، اس هذاآل ،ياوذإ، 

ازعادص سنبانيتإ. املا اانت ثقافة األنا هيه هي اإ ما أنتجإ صذا،لاا منذي 

ببخت   نفبإ عقائده اخلاصذة ا، اتذإ سك اذإ  ذفع افنذإ اس ذ اب، 

 اهََبا عند وثقيف ا    من منافي اذالتي وسذتت سليذإ مناذا  اجب أن ُعَسر 

فيطلنإ أاال عىل عقائده اخلاصة   أصفهلا الناصنة الفاضحة، ثم عطلنذإ 

ثانيا عىل أفكابه املتفلدص من سعامنإ تتلك النقيدص، ثم عطلنإ ثالثا عىل أفنالإ 

فكذاب ريذ ه املشتملة عىل ولك األفكاب، ثم عطلنإ باتنا عىل ما ولنذاه مذن أ

اأفنالإ التي مل ختالف أفكابه هف اأفنالإ املتفلدص من عقيدوإ  ف تام اوفقت 

تذذا اللاذذ األفكذذاب اأفناهلذذا عذذىل بريذذم ا ذذتسن النقائذذد  فحبذذن أن 

 عبتفعلفها مجينا .

سذا وأملنا وابعخ الدعفات التثقيفية، اجدناها ف دعة امللتدأ، مجاعية 

 يتاا هي ملتدأ هناعتاا!املنتاى، من دان أن أعني أن مجاع

ُد َفذذي  ُمَشذذيمه، عبذذفإ أ،سماذذم، ا ذذد   خيذذ ع عذذىل ا امعذذة َفذذ  

أصنامام، زمانا ما، ثم عتلنإ الناس  ليس  ليس، ،تى وكفن تإ الإ مجاعذة 

ُد آَ ُ  َفي  ُمَشيمُه، امَجاَعُة  متميزص من ولك ا امعة، خي ع علياا تند ،ا َف  

 ُأ   ى ُمَتَميرَزُص !

 ولك طلينة النس ة تا الف د اا امعة.
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 اف  ق  ث   ةُ ان  ك  م  
ةِ يَّ بِ ر  ع  ا ال  ن  تِ

1 

 ، "ان  تِ اف  ق   ث  ل  إِ  يِق رِ  الطَّ ِِف  ةٌ ال  س  رِ " لِ َل  ِخ  ن  مِ 

ُ لِ   ش   د  مَّ حُم   ود  مُ حم    اذِ ت  س  ل 
 ر  اكِ

 

 :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

َفصُ اهللِ  َبُبفعِ  ِ   َلُكم   َاانَ  َلَقد  " ُجف َاانَ  ملرَن َ،َبنَةُ  ُأب  َيف  َ  َع    اهللَ َاال 

 َ  ِ ِمنُذفنَ  َبَأى َاملَما {21}اهللَ َاثًِ ا َاَذَا َ  ا   ذَزاآَل  امل ُؤ   ،َ  َمذا َهذَيا َ ذاُلفا األ 

 سِعاَمًنذذذا ساِلم  َزاَدُهذذذم   َاَمذذذا اهللُ َاَبُبذذذفُلإُ  َاَصذذذَدَ   اهللُ َاَبُبذذذفُلإُ  َاَعذذذَدَنا

لِياًم  ِمنِاَ  ِمنَ  {22}َاَوب  ذن َفِمذن ُام اهللَ َعَلي إِ  َعاَهُداا َما َصَدُ فا ِبَجاُع  امل ُؤ   مم

َلإُ  ن َاِمن ُام َ ََض َنح  ُلفا َاَما َعنَتظِ ُ  مم ِزَ   {23}َول ِدعًس  َتدم اِدِ اَ  لَِيج   اهللُ الهم

ِ ِام   آَل  تِِهد   رَيُفذفًبا اهللَ َاذانَ  سِنم  َعَلذي ِام   َعُتذفآَل  َأا   َشذا  سِن امل ُنَافِِقاَ  َاُعَنير

ِ،ياًم   . 24-21 :األ،زاآل"، {24}بم

جي   اهَبيه ا عات ألجإ ال جإ الي  تدأ ببذالتإ   الط عذإ سك 

ثقافتنذذا تايذذدعذ الذذيى بااه أرتذذد االدمذذي  تبذذند ام عذذن أ  بذذنيد 

                                                           

 ، أعدم هلا ا دماا 2007-4-23نداص تكلية داب النلف  من جامنة القاه ص    1

األبتاذ الداتفب حممد مجاع صق ، اشابك فياا األباويص الداتفب حممفد ال تيني، 

االداتفب علد املننم وليمة االداتفب حممد رتابة علد اللطيف ااألبتاذ علد ال رتن 

ابجلتاا اف ريتاا اضلطتاا  هناد جمد    شاا  االداتفب فا  حممفد حممد شاا ،

طاللة متايدعة املاجبت  تقبم النحف االرصن االن اض من الية داب النلف  ، 

 تجامنة القاه ص.
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 -صىل اهلل عليإ، ابذلم! - اع: بمنت النلي  -بيض اهلل عنإ! -اخلدب 

نََننم بجس َهي َلُة الناِس أن عقفع تَِحإٍّ سذا َعلَِمذإُ  ": عقفع . فكذان "أال ال َعم 

اذذيلك األبذذتاذ حممذذفد شذذاا    اتاتذذإ ا  ببذذالتإ سك أن وففذذاه بتذذإ . 

 اجزعتم   ا  يبن االبتامع.

 :أمحد أبو خليل )اْلقرر التنفيذي ألرسة فرسان النور( الطالب

اأنذا لبذت تذيلك التفايذإ -ُااَِإ سيلم وقدعم هيه النذداص عندما

ُت   -جدع  أم   اأم ها، اما عباين أن أفنإ   هيا املقا  الهنب  ِ،  

ِهُف ال عاح اَول ُطإ األبذامب،   ،ةذص  ا  هيا املقا  املخيف، ،يذ َون 

أباوييت األجس ، اأما  اتذاآل مذن أعظذم الكتذب، اتذا عذد  عسمذة 

قة ا الكلامت املز  فة أن وف  ،إ هذيا أا النرص، فك يف للنلابات املُنَمم

 ذاك! ال جماع ليلك .

نِيا ليا أاد فقط ا  لإ أن أو ك املكان ألهلإ ايقيقيا ا ناِبإ املَن  

 :أن أتنذ تثسث ببائإ -فنس

: ِمنّا سليكم ، منا نحذن طذسآل داب النلذف  سلذيكم  الرسالُة األول

الك ا  ببالة حتية اسجسع اا،دا  عىل مذا منحتمفنذا أنتم أ ا الضيفن 

سعاه من رشن ابتضافة هيه النداص، نقفع لكم: لذف ضذا ت تكذم أ طذاب 

الباماات ااألبض بتجدان دائام داب النلف  مسذا لكم، منرب عنلذف مذن 

 فف إ صفوكم .
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: ِمنّي سليكم، ببالة شذك  اوقذدع  لكذإ مذن لّلذى الرسالُة الثانية

ة هيه النداص، اأعضا حتية  اصة سك اإ من بذاهم تجاذد الدعفص، ا،

أا تامع   بليإ سنجاح هيا النمذإ ا اصذة مذن زمسئذي أعضذا  أ ص 

التي وان تكفن أبتاذنا الداتفب حممد مجاع صق  بائذدا  "ف بان النفب"

 هلا.

: فاي سليكم أ ا األباويص اأ ا الطسآل مجينا، الثالثةأما ال بالُة 

ت مني سنام هي من صا،ب هيا املقا ، سهنا ببالة سصسح هيه الكناا ليب

نِّيفن   املقا  األاع تثقافتاا، فلنبتمه سليذإ عقذفع، سن  األمة التي نحن َمن 

هيا اإلصسح ا ن مف فن عىل ظاذفب ال جذإ الذي  عنلنذذ مذن هذيا 

الشنب املبكا الفق  املظلف  حيمإ   بجفلتإ  اجذا اهاجذا مشذتنس 

الثذفبص االننذف  ا،يذإ هذف ال جذإ املهذلفآل   أجذسده مذنمن اإ نف

ااإل،باس تآال  األمة الاا، اأال  األجياع الهاب ة مذن ابا  اللنيذان 

ايي املتح ك عىل هيه األبض الي  عبمى اإلنبان، فستد أن عكفن من 

تينكم ذاك ال جإ، اسال فس مف  لكم من أن خُت جفا منا، مذن هذيا ا يذإ 

 ذلك ال جإ .

مته اهلل تكم، ااان جذابام، اأوذ ك التقذدعم ا ن سك أبذتاذ  أ

 الداتفب حممد مجاع صق ، فليتفضإ مشكفبا.
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 :األستاذ الدكتور حممد مجال صقر

تينّي، أبتاذ  ا ليإ الذداتفب  أبتاذ  ا ليإ الداتفب حممفد ال م

علد املننم َوّليمة، أبتاذ  ا ليإ الذداتفب حممذد رتابذة علذد اللطيذف، 

أبتاذ  ا ليإ الكاوب األدعب األبتاذ علد ال رتن شاا ، أ ذي ا ليذإ 

أ ذا الضذيفن الكذ ا ، بذس   (،!األ،لذاآلبائحة ) الداتفب فا  الكل 

 -بذذلحانإ، اونذذاك ! -علذذيكم، طلذذتم اطذذاآل مبذذناام سلينذذا، تبذذم اهلل

اتحمده، اصسص عىل ببفلإ، ابسما، ابضفانا عىل صحاتتإ اوذاتنيام 

 !،تى نلقاهم

سذا هج  املثقففن ثقافتام َجِالفها، فضاع سعامهنذم  اهَبذا، ا َزِهذداا 

ذُز ُعَننرُتذُإ  فياا، اا تلففا  فِمن  متشاريإ عناا تامدعات ،ضذابوإ ااأهنذا ُلز 

تٍِ  عناا سك ري ها من الثقافذات ااأهنذا عذاُب عنلزذي أن  النظُ  فيإ، امن ُمد 

لِإ علياا تذالتح عف ااأهنذ َزَمذُة عنلزذي أن  ذي اهَباعتربأ منإ، امن ُمق   -ا َ   

َ للنضام أن عبتفعلاا ،تى متأل عليإ أ طاَب نفبإ  فيؤمن  ،تى سذا ما َوَيسم

َاَ  ُان ِااا، احي َص علياا ،تى عهَ  هف نفُبإ   اهَبا ،تى عه  هف نفُبإ َمظ 

 أ لإ عتأوى سك ونليماا اعز   املثقفا تم اجنتاا. -لباَن ،اهلا

ِت الثقافاِت الكل َص ،يذفاُت مبذتدع ص، وتذفاك اعلدا يل أنم ،يفا

فياا مذن  ذدعم سك ،ذدعذ، أ،ذفاع الِفصذاع ااهِلجذ ان، ااالبذتيناآل 

ُتلَِيِت الثمقافُة الن تيُة اإلبسميُة   الق ن  اا اإ، االقفص االضنف  فقد ات 

اهلج  ر ال اتَه َعَاَ املذيسد ر الناذعَن تطفائذَف مذن أالجلذك ا ذاهلا 
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اّاا الزاهذدعن، وشذاريلفا، اأدتذ اا، ا، فذفا، امتكنذفا، ،تذى نشذأ الّش 

 -برتاذام اهلل! -مهطفى صاد  ال افني، ثم ولمييه حممذفد حممذد شذاا 

تيناآِل الثمقافِة الن تيِة اإلبسميِة ااإلعامِن   أاوِيا ِمَن اب 
ِ
َفا  فلم عكفنا سال ُمَثقم

َلس عتأويان تإ سك ونليماا ااإلريذ ا  تم اجنتاذا،   اهَبا ااي ص علياا، ما َأ  

 ،تى ابتحدثا أباليب أدتية متنددص خمتلفة َأثمَ ت    املتلقا وأث ا شدعدا.

اعهذفي "عنشد ملحمتإ  -برتإ اهلل! -متنيت أن أبمنكم أبتاذنا

الكنني وكاث ت عيل مقاطه مذن اسمذإ   اتاتذإ هذيا املختذاب  "عا بعاح

بذتِة حمذااَب ت  سال أن ُأطلنكذم  اهَبذا عذىل َأتَ  "ببالة   الط عإ سك ثقافتنا"

 ان امائة فك ص هي مادص اتاتإ هيا املختاب.وداب علياا س،دى اعا

سذا ابتفدنا مما ابتظا ه أبذتاذنا الذداتفب بذند  - ور اِلولاْلح -

 ،د الثقافة. -مهلفح

م ا،إ الرصاع تذا املبذيحية األاباتيذة اتذا  ، اْلحور الثاين -

 اإلبس .

 وقفعم االبتاا . ،لثواْلحور الثا -

 الناضة اإلبسمية. ،الرابع واْلحور -

وقفعم ايملذة الف نبذة ا،كذم حممذد عذيل    ،واْلحور اخلامس -

 مرص.

 فباد ايياص األدتية ام ضاا. ،واْلحور السادس -
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بأس اإ ثقافة هف الذدعن تمننذاه ا" ت ز  فلإ: وِف اْلحور األول

أا مذا اذان   مننذى - هذف فطذ ص اإلنبذان، أ م دعذن اذان النا ، االي 

َلُح مُجفح الذنف  اإلنبذانية  -الدعن اتقدب شمفع هيا الدعن  ميه ما َعك 

ذفعة النادلذة ُزلِذِإ سك  -احَي ِجُزها عن أن َوزعَغ عذن الفطذ ص البم اتقذدب َوَزل 

 أريفاب النف  وزلُزًس جينإ صذا،لاا  ذادبا عذىل ضذلط األهذفا  ا ذائ ص

تقدب هيا الشمفع اهيا التزلزإ   ُتنيذان اإلنبذان   -ام عًدا هليا الضلط

ما "وكفن  فص النفاصم التي ونهم صا،لاا من اإ عيب  ادح   مب ص 

الي  عنشنب من شط ه الثاين، اهذف  "املناج"، ثم   مب ص " لإ املناج

 .31، املتنلي: "شط  التطليإ

اذام -اتزتةً " ت ز  فلإ: ،رصاعي  هف م ا،إ الال ِف اْلحور الثاين

ََتاَاِت ايَفاجُز التذي اانذت متنذه  -اان ا تحاُ  املبلما  لَب أابتَة تزتةً 

، اذة اليقظذة االتمنَل ذذإ   أعقذاآل ايذ اآل الهذذليلية ألن وذؤيت ثامبهذذا، 

، اد لذت تنذد جاذاد "القذ ان الفبذطى"ا  جت أابتة من أصذفاد 

ض هي "الق ان ايدعثة"طفعإ م ع     ه ايذفاجز اام ُعبّمفهنا. امه وقف 

ذة نذا ص، زادت ايامبذُة،  ظا ت ت اعيم الثامب الشاية، اتظافبهذا رَيضم

َد الط عُإ الَفع  ، اَدتمِت النمشفُص   مجاه  املجاهدعن،  َمُم، اُمار
ِ اونالِت اهل 

احتددت األهدان االفبائإ، اَوَلام الط عُإ الّسِ،ُب. امذن عفمجلذٍي تذدأ 

ِ شذيجلا مذا، اانخفضذت األ ذ ى امليزاُن َعشفع، فابوفنت س،د َتا  ى الكِفم

ُة أابتة  اهَبذيه اليقظذة اهلائلذة الشذاملة التذي أ،ذدثتاا  شيجلا ما. ابوفنت اِفم
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اهلزائم القدعمة اايدعثة، اانخفضت افة املبذلما  اهَبذيه الزفلذة اهلائلذة 

الشاملة التي أ،ذدثاا الزذ اب تالنرصذ القذدعم اتالنرصذ ايذدعذ افذتح 

ك شاع امليزان، ااانذت ف ،ذُة حمبفبذُة   جانذب، القبطنطينية. اايل

ااانت ريفلُة ال حُتَ     جانذب . وذابعُخ طفعذُإ مَضذ اريذاآل، اوذابعُخ 

 .43، املتنلي: "طفعُإ بفن عأيت، ثم ال عنلُم سال اهللُ متى عكفن ريياُتإ

اذان "ز  فلذإ: تذ  ،اهذف وقذفعم االبتاذا  وِف اْلحور الثالث

هف أن هذؤال  النذ آل  -حتت امللا،ذ الراا امللثفُث -جفهُ  هيه الهفبصِ 

املبلما هم   األصإ  فُ  ُتداُص ُجّااُع ال علَم هلم ااَن، ِجياُع   صذح اَ  

إ هلم دعنا من  جمدتٍة، جا هم بجإ من أنفبام فادمعى أنإ نلي  م بُإ، اَلفم

 اليافدعة االنرصانية، فهدم فه تجالام ااولنفه، امل عللذ هذؤال  ا يذاعُ 

أن عاثفا تدعنام هيا   األبض عفتحفهنا تبيففام، ،تى اان ما اذان، ا 

 األُمم من دان، ا  امت هلم   األبض تند  ليإ ثقافذُة 
ِ
ريا  دان هلم من رَيف 

ذلفآُل مذن ثقافذات األمذم البذالفة اذالُف س ااهلنذد  ا،ضابُص ُجل اا َمب 

عانية  االيفنان اري هم، ،ّتى ُلَزُتُام  ُال اا مبلفتُة اعالةُ  عة االس  عىل الِنرب 

اا باميمة االفاببيمة اايََلِشيمة. ثم اان مذن وهذابعف األ ذداب أن عكذفن 

اأن هذؤال  هذم  -املذفايل -علام  هيه األمة الن تية من ري  أتنا  النذ آل 

هليه ايضابص اإلبسمية الراا مننًى. هيا هف جفه  الهفبص  االيعن جنلف

فن   ُاإر ُاُتلام عن دعذن اإلبذسِ  اعذن ُعلذف  أهذإ التي تثماا املبتا 

اإلبس  افنفهنم اآثابهم ا،ضابَِتم، اأّن هيه ايضابص سّنام هي س،دى 
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-ريابً ا فياذا املظلمة التي اان النامل عفمجلٍي  "الق ان الفبطى "،ضاباِت 

ُم ُ  اهنم الفبطى! َتّثفا ولك الهفبص  -عننفن عاملَُام هم جي   علياا ُ،ك 

ذِ ٍ ، اتأبذلفآٍل ُعقنِذه القذاب    ٍ  اُ ل ذٍذ ُمن   ُاإر ُاُتلام تماابص اِ،ذي 

ذذف ا ن ُاذذّإ اإِل نذذاع، اوذذنحط    َنَظذذ ه ،ضذذابص اإِلبذذس   األابّ  املثقم

ًفا تأّن أبسَفُإ مذن "الق ان الفبطى"اثقافتإ انحطاَط  ، اعزداد تيلك َزه 

قذِة دعنًذا اُلَزذًة هم َباائز هيه ايض االيفنان اا بعرا اانف َفذِة امللفم ابص املزعم

ذا اذان-اشذنً ا، اعذزداد تذيلك األاب    اعلاًم اثقافًة اأدًتا رَيط  بذًة  -أعًّ

نيا شذيجًلا لذُإ  يمذُة، سال اهذف مبذتمد  مذن  ًة، اال َع ى   الد  عم اونالًيا اَجرَبِ

 أبسفِإ اليفنان اا بعا ااهلََمج اهلامج!

لنابعذة التذي ط ،ذت  ُاذإم ،جذاآٍل، أا امن ِ ذسِع الرصذاَ،ة ا

لة تالربا ص ا لفص النيمذة ا،ذبر النلذم، أا تالرصذا،ة  الرصا،ة املتحجر

ع تحذذبر اإلنهذذا  ابذذتطاع -ِن ايِيّيذذة التذذي أماهَلذذا اخلََفذذ  سك التذذرب 

أن جينإ هيه الهفبص ،ّيًة متح اة   مجيه اتلإ امقاالوذإ  "االبتاا "

تسفاا، ،تذى الدبابذات التذي وبتنىلذ عذىل ادباباوإ املا،ثإ عىل ا 

 املَ ذٍز  فذيٍّ عبذتدعي 
ٍ
ذٍز َ لذي   لفع هيه الهفبص ااضحًة مل ختُإ من رَيم 

  حتقيذإ  "االبتاذا " الهفبِص تط عقٍة ّما. اايلك نجذحُ،ضفب هيه 

ِبع اإلبذذسَ  ارشائنذذإ اثقافتذذإ  هدفذذإ اذذإم النجذذاح، اابذذتطاَع أن  ُعذذد 

َتنقه   "الناضُة ايدعثة"الي  َطَم وإ  "ق ان الفبطىال"ا،ضابوإ   ُمب 

تأ داِمإ َاط ذأَص املَُتثا ذإ. اتذيلك َعَهذم  "عرص اإل،يا  االتنفع "اَاطِجَلُإ 
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ًة، ف ى   دعن اإلبس  أا   ثقافتذإ  ف من أن عِزعم زلم النقَإ األاب م املثقم

ا طفا   ا،ضابوإ ما عفجُب انلااَبه اام انلاذ  أبذسُن لذإ مذن َ ل ذُإ وبذ

مذن ُتنذاص  -مه األبذف- طفاعيًة، ثم صاباااإلبس  اثقافتإ ا،ضابوإ 

ٍد هنا أونابى  جمده عىل مدى اثني عا   نا عىل األ إ. ااعلم أين عىل َعم 

ط ف عذىل الكنذفز املخلذفَ ص "االبتاا " عمإ اانذت    علذم داب    البم

ا سك علامئام   زمِن النمأ نذأص امذا تنذدها  اإلبس  ، ثم ما تيلفه   نقلإ ِ ًّ

لَيل نفا عليإ ،ضابَتم النظيمة القائمة اليف  تيننا، اايف أريلقفا األتذفاآل 

لمة ااملفتاح  ،تى ال عنلم َ ليجلتإ أ،ذد، ،تذى  عىل ِذا   ما َبَطفا عليإ تالضم

االف اان أابتر  ذٍد منّذي أعًضذا ،ذدعذ البذفاهِة  -يا ُ حًّ اأونابى عذىل َعم 

االليا ِص التي ج ت عىل ألبنة َدها ينام من املطاعن   الق آن النظيم، ا 

 اصذذحاتتإ، سمذذداًدا هليجلذذات -ابذذلم!صذذىل اهلل عليذذإ،  -  ببذذفع اهلل 

، للقيا  تنملاا النليإ   داب اإلبذس  ا  وفاتنذإ التذي اانذت "التلش "

 .59، املتنلي: "جفتة عنام، ثم انفبح هلا الط عإ مه الز،ف األاربحم

عفمجلٍي اذان  ذد "ت ز  فلإ:  ،الناضة اإلبسمية وِف اْلحور الرابع

نان، مجلتذا عذاٍ ... اعفمجلذٍي آَنذ   لذُب داب  مَض عىل فتح القبطنطينية َ   

نإ. بذمه َنقذيَ  أباذاِن داِب  ًزا  فيًّا فأبهَف لُإ َبم  اخلسفذة اإلبس  ِبا 

ذ مبذتط  آٍت ال عذدب  مذن  ًبا ريامًضا لاٍّ ض  فتفجم  وفج  اهي وتَقفم

ُص هذيا  فِص الزام ص أشتاُت من بجاٍع أعقظت ام َهدم َأع ن، فابم من جفن الَزف 

فَتذا. بجذاُع  ض، فانلنثفا حياالفن سعقاظ ا امهذ  املبذتز  ة   رَيف  التقف 
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تام، فاّلفا تس َوفاُطٍؤ تينام. اذانفا عظاُ  أ،ّبفا تاخلَط  املُل َاِم املُ  ِد  تُأمم ح 

بجذذااًل أعقاًظذذا ُمَفذذ م ا   َجنَلذذاِت أبٍض مداميذذِة األطذذ ان، متلاعذذدُص 

بفه     ابِص أنفبذام مذلااًم مذن  أاطاهُنم، ال جيمنام سال هيا اليى وفجم

  طٍ  حُم دٍ . أ،ّبفا اخلطذَ  ف امذفا سصذسح اخلََلذإ الفا ذه   ،يذاص داب

 ،"َ َلذإ علذف  الذدعن"ا ،"النقيذدص َلذإَ  "ا ،"الل زذةِ "إلبس : َ َلذإِ ا

. اتأناٍص اَصرب  َعِملفا اَألمففا اَعلممفا وسميذيهم، "َ لإ علف  ايضابص"ا

  ِ ذذة  لا اهَبمذذٍة اجذذدٍّ أباداا أن  ُعذذد  ، هنضذذِة داب "عرصذذ الناضذذة" فا األمم

عذن سبث أبذسفام الِنظذا . اإلبس  من الَفَبِن االنفِ  ا االِة االزفلة 

ٍ  تا تهاب : د ِذا   من هؤال  مخبُة من األعسِ  أذا ُهم لَك هنا جم م

تفىف بذنة ثذسث اثامنذا امل " زانة األدآل" اللزداد ، صا،ب -

 األف.ابتمجلة  

يت، الكل  املتف - جلة األذف   ىف بذنة أبتذه ا بذلنا ابذلنما رََب 

 مرص.

ألذف   ا ا وبنا ا بلنمجلة ات بنة اثناتن علد الفهاآل، املتفىف -

 جزع ص الن آل.

تيدّ ، صا،ب - َوَض الزم املتذفىف بذنة وبذنا  "الن اسواع " املُ  

 جلة األف   اهلند.ابلنم

ااينّ  - ف   جلة األف.املتفىف بنة أبته اثسثا اثامنم، اليمني الشم
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 "عرصذ الناضذة"اسذا أننمت النظ    هيه التفابعخ علمذت أنم 

منتهف الق ن اياد  عا اهلج   سك منتهذف القذ ن عندنا اا ُه تا 

الثاين عا، ا عقاتلإ منتهف الق ن الباته عا امليسد  سك أاائإ الق ن 

التابه عا امليسد ، ويام   هيا اال ونَبُإ أتًدا   فاف الذيى عكشذف لذك 

ثاَ  عن التز عِ  الفاضذح الذي  طَفحذت  تذإ ،ياُونذا األدتيذُة الفابذدُص  اللر

 .81، املتنلي: "الكةُ امل

وقفعم ايملة الف نبية ا،كم حممذد عذيل    وِف اْلحور اخلامس

ذً ا شذدعد "ت ز  فلإ:  ،مرص ا ّي  اهلل لف نبذا  ائذًدا أابتيًّذا حمنّكذا مظفم

بتإ ايذ اآُل   أابتذة ،تذى صذاب  اللأس،  ّفاًضا لزم اِت املفِت، َ م

عب   القلفآِل تأنإ  ائدُ  اذ ، هذف الهذليلي  املكيذافيِّل   ابُمإ مثً ا لل   ال ُعق 

املتفىف بنة بله اثسثا امائتا األف  "ناتليفن"املزام  املفتفن الفاج : 

للاج ص، فلاّم ف غ من ، اتإ   أابتمة منهفًبا نرًصا مؤّزًبا، أصاخ بمَنُإ 

َب أّن ايا  د ،ذاَن ليكذفَن "االبتاا " لنيع  حإ اسبشاده، فقدم ، النُه 

ا ، أن خَي د   لذَب داب اإلبذسِ  أاّ  وإ التي ال ُوق  َع  ائٍد أاب ٍّ ابتطاَع تقفم

َ ذت َمنذا  "الَيَقَظة"من الشامع، اأن  ُعداهم  ، اأن "االبتاذا  "التذي أبم

، افذف  ذلذك 
ٍ
علطَش  اهَبا   ُعق   دابها َتط شة جّلاٍب عاٍت ال ُعل قي عىل يش 

لتي ضاعت عف  ط دَتا ت عطانيذا طذ ًدا خمزًعذا ُالرإ: أن عُ ّد لف نبا هيلَتاا ا

من داب اإلبس    اهلند القهيمة اللنيذدص، اتذيلك ونفذ ُد ف نبذا ا،ذدها 
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تاملجذِد البذذنير ُالرذإ ، اوكلرلاذذا املبذحية الشذذاملية عنَدئذي تأااليذذإ الزذذاب 

 من اتاآل املتنلي(.  89)ص

جزعذ ص  التي اانذت   "اليقظة"من حتطيم  "حممد عيل"املا ف غ 

اعذس تذيلك شذأُنإ،  -بنة وبه عا اثامنامئة األذف امليسدعذة -الن آل

اذان   ف نبذا بُجذإ الذُ  مممذن  -اأببى  فاعد ملكإ   الدعاب املرصعة

شابافا   ايملة الف نبية، اان ماندًبا تابًعا، ااانت لذإ منزلذة الذ ص 

إ، اانُتِخب تنذد  ليِإ ناتليفن اَنِجير  "فانتفب"ااملبتا   "ناتليفن"عند 

عفدوإ سك ف نبا عضفا تاملجمه النلمي الف نيّس، ااذان شذدعد االهذتام  

تكإ ما خيص  مرص، هف املبيف جفماب املتفىف بنة اثنذا ابذتا اثامنامئذة 

تإبباع  "حممد عيل"  سري ا   "القناصإ"األف للميسد. فلام بأى نجاح 

امنامئذة األذف سك بذنة وبذه اللنثات سك أابتة ما تا بنة س،دى عا اث

 "االبتاذذا "أ ع جفمذذاب حيذذذ   -عاذذص اثامنامئذذة األذذف للمذذيسد

الف نيّس ا ناصلإ   مرص، عىل سري ا  حممد عيل تإبباع تنثات الذ ص سك 

ي مااع ف نبا، ليجنلاا  خلليفتإ الي  تيمنإ  "فنيلنات"حتت سرشافإ، الينفر

 .140 املتنلي: "،  ِببالتإ سليإ "اليرب"

 فاه-ت ز  فلإ ،فباد ايياص األابتية ام ضاا وِف اْلحور األخي

تاطإ اإ اللطسن أن عكفن   هيه الدنيا عىل ما هذي عليذإ " :-مام جدا

ثقافة عمكن أن ثقافة عاملية أ  ثقافة اا،دص عمتذزع فياذا اللاذ مجينذا، ا 

م، عمتزجفن عىل ا تسن لزاَتم ا مللام انحلام اأجنابذام ا أاطذاهن
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سنام ُعظن تشيفع هيه املقفلة تا الناس ا األمم، هدن ا هيا ودلي  ال ،

لتلقذى ولنذا هلذا، فالثقافذات  آ   عتنلإ تف ض أمة رياللة عىل أمة مزلفتة 

لكإ ثقافة أبلفآل   التفكذ  ا متميزص تتميز امللإ،ا متنددص تتندد امللإ،

فذات  حمالذة، فالثقاا النظ  ا االبتدالع منتزع من الدعن الي  ودعن تإ ال

لكذن ال وتذدا إ وذدا س عفىلذ سك املتلاعنة وتحااب ا وتنااب اوتنذا ش ا

االمتزاع اللتة، اال عأ ي تنضاا عذن تنذ  شذيجلا سال تنذد ع ضذإ عذىل 

فإن ابتجاآل ألبلف اهَبا أ يوإ ا  أبلف اهَبا   التفك  ا النظ  ا االبتدالع،

اط ،تإ، ا هذيا تذاآل  عدلتإ ا  لهتإ من شفائلإ، ا سن ابتنىص نليوإ ا

لكني ال أفاب إ ،تى أنلاك ليش  ماذم ا اابه جدا لي  هيا مكان تيانإ،

 -جدا هف أن وفهإ فهس ،ابام تا ما عبمى ا ن ثقافة اما عبمى علام

فالثقافذذة  ألن لكذذإ مناذذا طلينذذة ملاعنذذة ل  ذذ   -أعنذذي النلذذف  اللحتذذة

مشذاع تذا  لذإ اهلل مقهفبص عىل أمة اا،دص ودعن تدعن اا،د ا النلذم 

 ."مجينا عشدافن فيإ اشدااا اا،دا ماام ا تلفت األدعان االنقائد

سك  أين   أت الكتاآل الذإ -ب،م اهلل من   أت اسمإ!-أ،بب

اع ضت ما عكفذي إلثذابص أبذاويونا سك التنليذإ، ااالبذتط اد،  ،،د ما

  .ااالبتنلاط

 ان أن ونالفا؟ن هؤال  اليعن أمامكم اأنتم تا أعد م ونتظ امَ 

أبتاذنا الداتفب حممفد ال تيني صذدعإ ا ولميذي الذ  ألبذتاذنا 

علذد املذننم وليمذة صذدعإ اولميذي الذ ،  حممفد حممد شاا ، االداتفب

http://www.mogasaqr.com/


18 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

اأبتاذنا الداتفب حممد رتابة مني اان صز ا   الثانفعة أا   اإلعدادعذة 

ذ علد لإ عس ة الإ س،باس اطلب اط آل  اص  اهَبيه املدببة، ااألبتا

عاذفنا ي األدعذب مذن عجائذب هذيه املدببذة، ال رتن شذاا  الهذحف

،ضفبه، اأ فنا النزعز الداتفب فا  بائحة هيا ايليذب اأبذتاذ تكليذة 

 ا داآل تالقبم الي  اان فيإ أبتاذنا حممفد حممد شاا  صذز ا او اذإ،

ألم  ما و اإ، األم  ما جنإ اتنإ   هيه الكلية ،تى صاب من أباويَتا . 

َ ُة لبذامع  ذِزَيُة ُمَتَشذفر هؤال  صففص من صففص هيه املدببة، النا آذان ُمه 

 ونليقاَتم، اابتط اداَتم، اا تلاباَتم، اونليااَتم .

أبتاذنا الداتفب حممفد ال تيني، وفضإ، لك اذإ الشذك ، نحذن 

نتمنى أن وكلمنا   هيا تام شجلت من ونليقات اابتنلاطات اابتط ادات 

 فانب التي أث َتا تبامع نهذفص، مل أبذتنلط مناذا، امل وىل  لنا هيه ا

 أعلإ علياا، وفضإ.

 :األستاذ الدكتور حممود الربيعي

 ،تبم اهلل ال رتن ال ،يم، ع ،م اهلل األبتاذ حممذفد حممذد شذاا 

 عاش عزعزا، ابا  أم ا عظيام!

التذي  ،"أ  فاذ "أتدأ، فأاجإ حتية سك البيدص الك عمذة النظيمذة 

ها تيننا اليف  رشفا عظيام هليه ا لبة ، الداب النلف ، اللجف أعترب اجفد

ايميم الي  عشنا فيإ نحن وسميص األبتاذ احمّليإ أمجإ األا ات   ظذإ 
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ا ماا الباتغ الي  عشاد تذإ اذإ مذن  طذا تقدمذإ دا ذإ هذيا الليذت 

 الك عم.

اأشن  تاي ع الشذدعد  ألن األخ النزعذز الذداتفب حممذد صذق  

مني عىل  الهدعقا النزعزعن الذداتفب وليمذة ااألبذتاذ علذد الذ رتن  دم

شاا ، ففضنني مفضه الضيف، اانت أ،ب أن أشن  أنني الام د لت 

ُ  أاال   تيتإ. أمذا ا ذد أبادهذا  داب النلف  د لت تيتي، ااإلنبان ال ُعَقدم

ايلك، فأبتميح أ ف  الك عما عيبا، اأعد تأال أطيإ ،تى أو ك هلذام 

 سن شا  اهلل! ،يحا اطفعساملنرب فب

 نذَ ن مذن الننذفان، ااذان للننذفان  اسذا اان الكتاآل دائذام ع

مناهج الدبس ايدعذ مكان منتمد فإنني أد ذإ مذن الننذفان، اأباهذا 

ولك الكلامت الامت متأللجلة وفزن تاليهب، اليبت جم د عنفان عتفبذإ 

اهي  "ببالة"تإ سك ما تا دفتي الكتاآل. اأاع ما   هيه الكلامت المة 

وضننا عىل الففب   هيا ا ف املقدس، ااإ أنليا  اهلل ااإ ال بإ سنام هم 

، اما وف،يإ من أن ال بفع أما امؤمَتَن، "ببالة"أصحاآل هيه الكلمة 

الإ   هيه ايياص هدن عتجااز شخهإ اعتجااز فك ه سك ا  ذ عن فذام 

  سنام هي   أعدعنا ببالة، ليبت تحثا، ليبت اتاتا، ليبت صفحات وقد

ببالة اعىل اإ من عتقللاا أن عتقللاا  اهَبيه ال اح. ابباالت البذاماات 

جا ت دائام عىل هيا النمط ، اعىل هذيا النبذإ، أهنذا ببذالة اأن الذيعن 
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حيملفهنا ببإ، ااانت هيه الكلمذة مفجذفدص   اللزذة الن تيذة  لذإ أن 

 وهلح المة اصطس،ية تزمن طفعإ.

، االط عإ دائام هف ط عإ سما اهلداعة أا "  الط عإ"ثم سهنا ببالة 

الضسع، نحن دائام عىل ط عإ، امن مل عبنده ايظ تأنإ عىل ط عذإ فذإنام 

 عنيش ،ياوإ هائام ااألننا  البائمة.

االط عإ دائام هف ط عإ النابفا، ااملن فة هي أاع ما ُعطلب من 

 صا،ب ال بالة اصذا،ب النقيذدص ، فاذيه ببذالة، اهذيه   الط عذإ،

إ سك املن فة، سيل ثقافتنذا، االتثقيذف المذة رشعفذة  اهيه   الط عإ املفجم

عزعزص ُعنَِي  اهَبا األبتاذ شاا    ،ياوإ عناعة اربى، احممهاا، اعذاد سلياذا 

فكأنإ تالفنإ عقد  ثقافة. انحن ننلم أنإ ،ا نبج هيه امللحمة النظيمة 

ة مذن الطلينذة  طنذ "الشذامخ"سنام اانت  ذفس  -"الشامخ"عىل  هيدص 

فاذذا، فكذذأن الثقافذذة   الشذذن ،   املن فذذة، ا  النلذذم، ا   َجسهذذا اثقم

الاعنة، مننًى مل عفاب  األبتاذ يظة اا،دص   ،ياوإ، فنحن نجذدها   

هناعة األم  متأللجلة مضافة سك ضم  ا امعة، هذيه ببذالة   الط عذإ سك 

تلة عظيمة ااعية طمف،ذة ثقافتنا، نحن أمة، نحن مجاعة، نحن نبتمه اك

 عطشى سك املن فة، اسك الثقافة.

الام  -يل عىل األ إ -فايه هي املناين التي حتملاا الامت الننفان

ُت سلياا أوأملاا   ضف  ما ع فتإ من ايَُمّيا النظيمة التذي عذاش  اهَبذا  ُعد 

األبتاذ، اهلا، عتأمإ أ،فاع هيه األمة املن فية، اعقللاا، اعذتحم  هلذا، 
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عناين من أجلاا، اعفتح تيتإ لطالب املن فة، اعزعدهم  اهَبا علام... اهكيا ا

اانت ،ياوإ ملخهة اجامنة هليه الكلامت اخلمبذة املف،يذة )ببذالة   

الط عإ سك ثقافتنا(. ما هذيا ا ذف شذلإ الهذف  الذي  عضذننا فيذإ هذيا 

 الننفان!

قذد   اهَبذا هيه هي النقطة األاك أا املقدمة األاك التي أبعذد أن أو

 سليكم. ا د أ،بن الداتفب صق  ُصننا سذ  د  لنا حمذااب ال بذالة  فذففم 

فحفى ال بالة، سنام أحتدث   ط عقة سعهاع هيا  عيلم أن أحتدث سليكم  

الفحفى سك القاب ، اايف ابتفت نفقا مجيس ،تى أصلحت هيا الفكذ  

صق  من املمكذن التي خلهاا الداتفب  ا ميإ. هيه املحااب اهيه املناين

أن نجدها   اتب اث ص تأ س  اث عن، انتنلم مناا، انبتفيد، الكناا سذ 

ُط ،ت   هيه ال بالة ُط ،ت عىل نحف جينلاا شذلياة تالذدنيا، جينلاذا  

األفكذاب،  شلياة تالنمإ الفني املنامب  ا ميإ، ايف ولدأ، اايف وتطفب

  جذف عذ   أصذيإ اايف وتف ع، اايف ونمف، اايف وهإ سك مداها 

،تي َوهَ  ط عقُة الكتاتذة أمذ ا مقهذفدا  -بًدى ايمًة، تسريًة امن فةً 

لياوإ ال عمكن أن عتك ب ماام اضننا هيه املحذااب عذىل أ  لبذان آ ذ ، 

امن أ  ذهن آ  ، ا  أعة منابلة أ  ى، بذنجد أن األبذلفآل الف عذد 

امذا تذا البذطفب عتألأل   البطفب،  -برتإ اهلل! -لألبتاذ حممفد شاا 

شذااد، افياذا تااأهنا ملحمذة فياذا الكذ  االفذ ، افياذا الربهنذة ااالب

ات، افياذا الذنف   امل جنية، افياا املنا شة، افياا الثفاتت، افياا املتز ر
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َ م املذذ عح ا ميذذإ الذذي   َلذذام"الطفعذذإ املُذذ   اِهذذُإ مذذا مَل  َعن   "،حَي َبذذُلُإ ا  

لتي نفتقدها ا ن، افياا هيه املائية التذي ابتط ادا، افياا هيه الف ابية ا

ال وتفف  لكث  من الُكّتاآل، سننا نناين من اليلفبذة ا ا فذان، االكبذاد، 

افقدان ال اح، افقدان برتة القلب   الكتاتة، افقدان النمَف  الذ ،يم، 

افقدان النقإ املتفتإ... ااإ هيه أشيا  نبتشذن ها   اذإ المذة ااذإ 

الن تيذة التذي ونيذد لنذا أبذاليب األ ذدما دان أن  فك ص نجذد اللسريذة

وف رياا، انجد النذربات، انجذد املننذى الكذائن   الفاصذلة ا  عسمذة 

االبذذذتفاا ، ا  القفبذذذا، ا  التشذذذليإ ا ميذذذإ، ا  اإلشذذذابات 

ِجِنّيات اييمة. الط عذإ سك  ببذالة  "اإ هيا عشكإ بدى ايمذة  ااملَ  

ع   هناعة املطان انحذن ،يذابى: هذيا الكذس  ، ،تى سننا لنخ "ثقافتنا

الي   د نكفن  د   أناه احقائإ مبلمٍم  اهَبا  لإ ذلك، ايف أنإ َعذِ ُد سلينذا 

عىل نحف جدعد بشيد اأننا مل نبمه تإ من  لإ، ال عفجد   هذيا الكتذاآل 

ُإ، وابعُخ مبلمُم تإ، لكن انظ  ايف اضذنإ األبذتاذ    يش  سال اهف ُمَفثم

طاب املن   النات  تاييفعة فكأنك وق أ  هيدص مجيلة، اأننذا نقذ أ هيا اإل

ملحمة مجيلة ، اأننا ننيش م ص أ  ى   ضذف  )القذفس النذيبا ( أا   

ضف  )ت نامج طلقذات فحذفع الشذن ا ( أا   ضذف  )املتنلذي(، عذتجىل 

، مل األبتاذ اا،دص اا،دص، فك ه اا،د، ابا،إ اا،ذدص، البذانإ اا،ذد

 اال املحن. ألعا  اال الليايلولدر لإ ا

َميِإ َاال َمبا ! ُُلِإ ا   ُه َصلاُح َعِن اخل  ُ  ال ُعَز ر
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 هإ حتققت نلف ص األبتاذ؟

الي  عطاله الهذحف اليفميذة اال ُعِقذ   تذأن نلذف ص األبذتاذ  ذد 

حتققت اتحياف ها سنام عتنك  لنينيإ اأذنيإ، ما هيا اليى ننانيإ من أمذفب 

سح اتفقدان النمإ حتت مبميات وف ض علينذا دان أن اهليمنة تقفص الب

نشابك فياا تأدنى  دب من االشداك، امه ذلك نجد من أتنا  جلدونا من 

ُعزعرن لنا هيا املبتقلإ اعز عنا تأن علينا أن ننيشإ، انحن ال ننلم من أعذن 

 اع لنا سن هيا هذف شذكإ اييذاص املبذتقللة ا أوى، من الي  ف ضإ علينا،

 نشابك فيإ تح ن اا،د، االينب لي  دائام ذنب ا   ، ا    انحن مل

ع عد مهلحتإ اأنا عىل ابتنداد لَِتَقل ِإ اجاة نظ ه   أنإ ع عذد أن عبذفد، 

بفا  أاانت هيه البذيادص ماذاعة أا ريذ  ماذاعة، ا  ذ  ع عذد أن 

عبفد، ال ولمإ، الكن انظ  سك ،النا نحن! هيا الي  تثإ األبذتاذ شذاا  

ا أليام ااضحا مجيس. هإ عنذيب النذاس   وقلذإ اهلزعمذة    ال بالة تثا ُم ًّ

نفبيا ابا،يا افك عا امادعا، اعلقفن تالنب  عىل ا   ؟ هذيا أعجذب 

ا أعتقد أهنا ريضب عىل الذنف  ما   ال بالة، اأاضح ما   ال بالة، اأن

  تن  األ،يان تز  الزضب عىل ا   . ا د وللثني هيا   ،يايت  اعتزع

لدبجة أنني دائام أ فع لطس  ممن عزضلفن عذىل أبذاويَتم أ ذفع: ننذم   

إ النذاس اأعذيآل الطذسآل، مذا الذي  فنلذإ  ننم، أنا ما ججلت سال ألَُجار

الطذذسآل ليقذذاامفين، اعنلمذذفا أنفبذذام؟  لقذذد ابذذتجاتفا لضذذزفطي، 

  هجايلام.اأاصلفين سك
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ُمن الينب!    األم  عىل الشنفآل ا د وبذلمحت  اسذن فأعن َعك 

أابتة اتيتت  تليإ اعىل مدى طفعإ، اجذا ت تيشذ  ظذاه ه ال رتذة أا 

اأاع  -اخلداع، اتاطنإ املهلحة اخلاصة. ما الذيى فنلنذاه نحذن لنقذاا 

ا فنا ما الي  فنلناه؟ دمم نا  يفط املن فة، ا -بسح املقاامة هف املن فة

 نلف  ا   .

اأشاد أن هيه نربص و وفه تابتم اب، اعقاع لنا سن الفباد مفجفد 

  اإ مكان الي  تلنيد ما  يإ لنذا مذن أن ايذ آل عذىل اللزذة الن تيذة 

، آل  ابجية ، ا، آل دا ليذة، ا،ذ آل صذحفية، ا،ذ آل صذليلية، 

ا، آل ...، ا، آل ... اإ هيا  ذد عكذفن صذحيحا، الكذن مذا الذيى 

لنقاا  هيه اي آل الابذة خلدمذة اللزذة الن تيذة، ال يش ،  فنلناه نحن

ااإ اا،ذد منذا حيذااع أن عنجذف مذن البذفينة الزاب ذة ا ُعن جذي أاالده 

اعنلمام ونليم أجنلي اما أت   نفيسذ، لكذأن األبذتاذ شذاا  عتحذدث 

 اليف !

 هإ ما نشاده رصاع ثقافات أا ،فاب ثقافات ؟

ي من )ببذالة   الط عذإ أظن أن هيا املفضفع عنشأ تشكإ طلين

سك ثقافتنا(، أن حتااب ال تد أن عتفف  لذك االبذتفا    املكانذة ا  املنذرب، 

عن، م ،لا تاملحاابص، سن الثقافة الن تية ثقافة  املحاابص ال وكفن سال تا نِدم

 -ادعك مما فنلذإ  اهَبذا أتنااهذا   النرصذ ايذدعذ -متينة ملنية تنا  متينا

َاب، فأنذا ال أجذد أتذدا أ  ريضاضذة أن أنذا ش، اأن اهي جدع ص تأن حُتا
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أحتدث، اأن أشابك، اأن أوناان، حتت مبذّمى ،ذفاب الثقافذات، لكذن 

،فاب الثقافات ما هف سال شناب م ففع، اايقيقذة أن املفجذفد هذف رصاع 

الثقافات، اأاث  من هيا، املفذ اض هيمنذة الثقافذة الفا،ذدص عذىل تقيذة 

 -اذام أشذاب األبذتاذ -ب مذا عبذمى تذاملناجالثقافات، سن مل وكن تتسع

ك سذن َمن هَلك عن تيرنة،  ،اجافد املبتا ا
فإهنا تايدعد االناب، اليالِ

 احييا من َ،يم عن تينة، اال رتة االزف ان ملحمفد شاا !

 :حممد مجال صقر األستاذ الدكتور

 ايلك عا أبتاذنا، اسمك هيا عنلزي أن ُعكَتذب تذالترب ال تذايرب،

يا اس  مام جدا من أهم ما بمنناه ألبتاذنا، هيه مهاب،ات وأيت   ه

 ا  يَ لِ "ا تاا، عبى أن ننتفه اام  اع األبتاذ 
ا َيذحَي  اَ  ةٍ نَذير تَ  ن  َعذ َك لَ هَ  ن  مَ  َك لِ

 ."ةٍ نَ ير تَ  ن  عَ  يم َ،  ن  مَ 

 َفإِن  ُان ُت َمأ افاًل...!

علذد املذننم  اُأ،ب أن أبتمه ايلك سك شاادص أبتاذنا الذداتفب

وليمة، اابتنلاطاوإ اونليقاوإ، اهف َمن  هف، اعس تذإ منلفمذة، ا ربوذإ 

 نتمنى أن نهزي سليذإ، وفضذإ عذا ،مطلفتة، انحن مجينا ا ن   ،ةوإ

 داتفب.
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 عبد اْلنعم تليمة: األستاذ الدكتور

األ فات ااإل فص، اان شيخنا حممفد شاا  سماما من أئمة هذيه 

ايدعذ، ا اان بائدا مكا ا من بااد هنضذتاا ال اهنذة األمة   عرصها 

 املتنث ص.

شك ا للداتفب صق  الي  ا ه تالفنإ عىل املحااب األبابذية   

هيه ال بالة اخلالدص اللا ية التي ناذها األبذتاذ   ُاتيرذب منذي بذنفات 

طفعلة، ثم أضان سلياا سضافات مضلفطة ااضناا   صدب هيه الطلنذة 

فيام عق آل من مائة امخبا صفحة، اهيا عمإ  ائم  "،تنليامل"من اتاآل 

 تنفبإ، ال بالة عمإ  ائم تنفبإ.

ابلقنا األبتاذ ا ليإ الداتفب ال تيني لشك  األبتاذص الك عمذة 

أ  فا  عىل اجفدها تيننا، اُأضذيف سك شذك ه شذك ا  اصذا للذزميلتا 

للزذذة، أبذذتاذ علذذم ا "زعنذذب صذذالح"الذذداتفبص  صالكذذ عمتا األبذذتاذ

  .أبتاذ علم النقد األد  "ث عا ايبيني"ااألبتاذص الداتفبص 

  اتند

فبأ ف عند ثسثة أمفب أبابية عقذ آل مناذا ال اصذد االقذاب  

 املد إ ااملحقإ هليه ال بالة:

األم  األاع، مفاف  الداث.. مفاف  الثقافة، لف بألنا اا،دا من 

ا يإ امللك ، ا يإ األاع للناضة الن تية ايدعثة   الق نا التابه عا 

ما الداث عا أبذتاذنا؟ َلذَ دم علينذا تذأن الذداث هذف الذداث  -االناعن
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ايدعذ... الدعني، و اثنا الفقاي الاعي اوفاب  الق آن الك عم اعلف  

اما سيل ذلك، ا لف ُب،نا سك جيإ وس ملذارشص، ابذألنا اا،ذدا مذن جيذإ 

: ما الداث النقاد اطإ ،با اايكيم... امن سليام من هيا ا يإ التايل

َت عيناه عىل الداث األد ، اا ف طفعس عنذد أصذحاآل عا أبتاذنا؟ َلَثلّ 

لقذ ن األاع اهلجذ   املنلقات ما  لإ اإلبذس ، ثذم الثسثذة الكلذاب   ا

األ طإ اج ع  االف زد ، ثم الثسثة الكلاب   القذ ن الثالذذ اهلجذ   

اللحد  اأتف متا  ااتن ال امي، ثم ا ف   القذ ن ال اتذه عنذد املتنلذي 

ا،ده، ا  الق ن اخلام  عند أ  النس  ا،ده، اعذ ن علذاس النقذاد 

ألنا جذيس ثالثذا: مذا تاتن ال امي، اع ن املازين تلشاب... اهكيا. الف ب

الداث؟ لثلت عيناه عىل الداث الفلبفي ، نبأع زاي نجيب حممفد: مذا 

الداث عا أبتاذنا؟ فيقفع: فسبفة اإلبس  ، الكند  االفابا  االزذزايل 

 ااتن بينا ااتن بشد.

 الف بألنا شيخنا ال ا،إ ا ليذإ حممذفد شذاا : مذا الذداث عذا

لننارص الثسثة التذي بذلقت، ثذم عضذم سلياذا مفالنا؟ لفجدنا أنإ َعُضم  ا

تدائه النلام  النذ آل   علذف  ا ذرب ااهلندبذة االطلينذة... سك آ ذ ه. 

وفتحت عينا شيخنا ال ا،إ عىل الداث تمفاف  عشمإ اإ ما بقط سلينذا 

ا  ااعيتنا ا،افظتنا من اإلتداع الن  ، اهف عندما عقفع نتحذدث عذن 

   الكل ، هيا األم  األاع أا اخلسصة األاك.املفاف ثقافتنا فإهنا  اهَبيا
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اخلسصة الثانية عن ثقافتنا ا دعذدص   النرصذ ايذدعذ، الثقافذة 

الن تية   النرص ايدعذ   عرص ما نبميإ الناضة، الق نا التابه عا 

االناعن، الق نا املاضيا هف بائد من باادها، اال ائد ال عكيآل أهلإ، 

عم متجددا، فس نقذف عنذد القذدعم سال تمف ذف نقذد  الناضة لدعإ القد

وقفعمي، فاف ال عبلم تالقذدعم دان سعذامع النقذإ   هذيا القذدعم ، اال 

عبلم تالقدعم وبليام نقليا ، اسنام عنمإ مفازاص بشيدص تا النقذإ االنقذإ. 

فامذا عن ثقافتنا ايالية؟ عقفع: ال وث عب عىل أ،د أن عتهإ تأ  ثقافة أا 

الكن سذا اانت الناضة هي التجدعد فإن الناضة   نف  الف ذت هنضة ، 

َيُكِن الناه  َعِقًظا   ما وهذننإ داائذ  بيابذية طامنذة،  هي اليقظة ، َال 

الد ا سبادص اهليمنة ااملحارصص ااملهادبص ، فلتكن الناضذة عقظذة أ  أن 

وأ ي اونطي ، أن حتمي اوهفن   نق  الف ت ا انا نجلذ    جملبذإ 

ال مانه أتدا أن وقذفع أنذا ا ا  ذ  مقفلذة فابذدص،  وفضإ، ننم، فع:فيق

،ملاذا؟ ألن من دااعي األشيا   أن أاذفن ا أن أافن   ا    ا ا  ذ   م

ص   "لكن اام عقفع شنلنا تلباطة   النامية مه ا    اا    مني،  َ،ذ م

َ اَل إ اَ ن  مِ   ."ش  ن  فر  خت 

ف ؟ عقذاع   علذم اللذدعه ماذا عقفع عذن املف ذف التذابخيي اليذ 

املف ذذف اليذذف  عننذذي املف ذذف التذذابخيي، الذذي  ع صذذد اعذذؤبخ جيذذد أن 

النبك عا الن آل   النرص ايدعذ عجزاا عن حتقيإ نرصذ ملمذفس، 

جيد أن اال تهادعا الن آل عجزاا عن س امة البذف  الن تيذة املشذداة، 
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تذا هذيه  جيد أن البابة عجزاا عن س امة الف،ذدص، لكذّن املثقفذا مذن

الثقذا   الطفائف الطلينية لألمة مل عنجزاا، اسنام ونث اا، اُعِفّ فا، الكادب

مفجفد، األعضا  مفجفدص لكناا مشذلفلة مقيمذدص احمذارصص، ا،تكذ ت 

االثقافة ال ونتجاا أجاذزص الثقافذة اسنذام  ايكفمات سدابص الكادب الثقا ،

اسنام عنتجاا الكّتذاآل، فذأعن عنتجاا املثقففن، االكتاتة ال ونتجاا املكاوب 

هذذؤال  املثقفذذفن االكتذذاآل ، سهنذذم حمذذارَصان، منفم ذذفن، مهذذاَدبان، 

اَمهاِبُع الطمسئِه الن تيِة   النرص ايدعذ   مجلتاذا ا   أريلليتاذا مذن 

ِدَ ، أا ُفِهَإ مذن عملذإ،  املثقفا، نادبا نجد  ابع الدائ ص الثقافية من ُأع 

سك آ  ه ، اإ هيه املهائب   بذا،ة الثقافذة، هذي أا ُهجر ، أا ُنفي... 

تالفنإ النا التي وكشف، اهذي النقذإ الذي  عقذفر ، اهذي اليذد التذي 

 ولطش.

 76ابأذا  لكم تسعة مفجزا، مني ثسثا عا ، تالتحدعد بذنة 

حتذذاد للكتذذاآل   مرصذذ، ا َونذذادى املثقفذذفن املرصذذعفن سك وأبذذي  أاع ا

، د لت سك مق   ذان االنتخذاآل ،  76بنة  نتخاتات   عناع أج عت اال

املحت   زااعة من ايدعقة مخبة من باادنا الكلاب: الشيخ حممفد شاا  

احييى ،قي انجيب حمففظ ا،با ففز  اوففيإ ايكيم ، هج أت عىل 

أن أذهب سليام ، اأ،ييام ، فناداين الشيخ شاا ،  اع: ججلت ألنتخلذك. 

 اع يل: اخلسن الفك   منك اابه جدا  فقلت: عا أبتاذ! أنا ال أصد ،

اشابه، لكننا تهدد وأبذي  نقاتذة لكذإ الكّتذاآل املرصذعا ااملثقفذا 
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املرصعا، للجميه تجميه أفكابهم اتكإ وياباَتم ، اتكذإ مداببذام ، 

هيا األم  ا لإ فيإ رشطان عتفقان فيك أنت شاآل نشذط ا هذيا النمذإ 

 -اتهذد -نذس تيننذا و فذه باعذة فحيتاع سك نشط ، ثم األم  الثاين أنك 

ال اعة التف،يدعة أا النمإ مه ا    ماام وكن اخلسفذات شابذنة تيننذا، 

اليلك أنا حتدثت مه وففيإ تك احييى تك انجيب تك أن نأيت ، عها 

عىل انتخاتات أاع جملذ  ألاع احتذاد للكتذاآل املرصذعا عكذفن احتذادا 

يخنا مه النمإ املحذااب، النمذإ احتادعا حماابا شاتا عقظا مدافنا. فكان ش

النقيل اضذد ا،تكذاب البذلطات تشذأن الثقافذة، ألن الثقافذة للمثقفذا 

 االكتاآل للكتاآل الي  لألجازص.

ب،م اهلل شيخنا ا ليإ، علمنا الكث  امضينا عىل دبتإ، ان جذف 

للجميه من األجياع ا دعدص أن ولمذح مذا هذف مىلذ    و اثنذا ا دعذد 

 االقدعم. شك ا.

 :حممد مجال صقر ألستاذ الدكتورا

شك  اهلل لك عا أبتاذنا ، ا د ،ذااع أبذتاذنا أن عىلذ  ا انذب 

ا   .. المة ا   ،  يمة ا   ، تند أن متبك أبتاذنا الذداتفب حممذفد 

ال تيني تإضا ص جانلنا، جانب األنا ، هيا الي  ااد عتاااى ، اتذس بعذب 

 اع أبتاذنا الذداتفب علذد املذننم ال ال ن ى ا    ،تى ن ى أنفبنا ، بتام 

ن ى أنفبنا ،تى ن ى ا   ، فُدى ايف بيقفع أبتاذنا الذداتفب حممذد 

 رتابة   هيا األم ؟
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أع ن أن تا أعدعنا عائلة أبتاذنا الك عم ، هيه أصس نحذن تذا 

أعد ا ، نحن بنفىل سلياا ، بندك هلا األم  اام وشا  لتختم ، لتقذفع لنذا 

 ، االظن اام ونلم!ان ، نحن نتكلم عن أبتاذنا تالظن،قيقة ما ا

 :حممد محاسة عبد اللطيف األستاذ الدكتور

اسن  -تبم اهلل ال رتن ال ،يم ،   ايقيقة ال أبعد أن أا ب التحية

أل ص با،لنا النظيم حممفد شاا ، ألهنم منا ا نحن منام، -اانت ااجلة

ام أبعد أن أ فع سننذي شخهذيا ليبفا تنيدعن عنا البنا تنيدعن عنام، اسن

عندما ُعتفىف أ،د ممن أ،ب أا أع ن  أجد أن عقيل ولقائيا تند فدص زمنيذة 

مذن  انذة  -أعذا مذا اذان -منينة عقف  تنقإ هيا ايليب أا هيا الشخص

األ،يا  سك  انة األمفات   دا يل ، الكذن مذه األبذتاذ حممذفد شذاا  

انة األ،يا  ، فاف ما عزاع ،يا   أجده مل عنتقإ  ط ،تى هيه اللحظة من  

عقيل اما عزاع ماثس أما  عيني ، فإذا اشتقت سليإ اأبدت أن أحتدث منذإ 

، فننذدما وقذ أ شذيجلا د  سك أ،د الكتب التي و ااا لناما عيل سال أن َأُمدم ع

   ،قيقة أنإ عكلمك اخياطلك اجاا لفجإ، اال حت  أنذك 
من اسمإ حُتِ

 ال ا،لا أا ريائب من الزائلا. وق أ اسما ل ا،إ من

اهليا فإن اسمإ املكتفآل دائام ال عزني ايدعذ عنإ، اسنذام ال تذد 

ن لنفبذإ مناجذا  اصذا ا ذد  أن وق أه، اال تد أن ونيش منإ، ألنإ  د افم

ببالة   الط عذإ "ا اصف هيا املنام    عة   الكتاآل الي  تا أعدعن

 :ضمن ما  ذاع ج التيا ، الكنإ  اعإ تأنإ منااصف مناج -"سك ثقافتنا
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ليبت هيه المة عات ص عتشذد   اهَبذا تنذ  املتشذد ا، أا عقفهلذا مذن ال 

ما تدأه من  سع الشن ، تذدأ عقذ أ  عدبااا، الكنإ رشح هيا املناج، ألن

الشن  القدعم المة المة، اعنالج اذإ المذة مذن الكلذامت، احيذااع أن 

لإ مناج  اص   ويا  الشن ، عتن فاا، اأن عدبك أتنادها  ،تى عكفن 

ا اع تند ذلك سنإ عمم هيا املناج تند ذلك عىل ري  الشذن ، فأصذلحت 

هذيا عنبذج دائذام تذا ذاوذإ  ط عقتإ، اأصلح هيا أبذلفتإ، اهذف  هيه 

 ااملفضفع الي  عتحدث فيإ فس عنفك عنإ، اال خي ع منإ.

انت بولت فيام تيني اتا نفيس أن أحتدث عذن عنذفان الكتذاآل 

اليى تذا أعذدعنا، الكذن األبذتاذ الذداتفب حممذفد ال تينذي بذلقني سك 

ايدعذ عن الننفان نفبإ، الكنإ مه هيا حيتاع سك فضإ تيان اسك زااعذة 

أ  ى من الزااعا التي وىل  هيا ا انب املام، فأنا أبى أن هيا الننذفان 

جازوإ ا رصه حيمإ فك  حممذفد شذاا  اذامس ريذ  منقذفص، فيذإ عىل ا

االعتداد تالنف ، االعتداد تاليات سك ،د تنيذد جذدا، فيذإ األنذا االثقذة 

تاملبتقلإ، فيإ اإلعامن ال ابخ الي  ال عتزعزع، اليلك سذا نظ نذا   هذيا 

ا ذد أفذاض الذداتفب حممذفد ال تينذي   هذيه  -الننفان نفبإ )ببالة( 

ال بذالة وقتىلذ م ِبذس ام َبذس سليذإ  -، ا  داللتاا ال ا،يذة الكلمة

اجبم ال بالة، امل ِبإ اال بفع هف حممفد شاا  نفبذإ، فاذف امل بذإ، 

اهجد أنإ هف الي  بيط  عىل املجاع الي  عتحذدث عنذإ بذيط ص ااملذة، 

 "األمذة"اهيه الكلمة ،ليلة سك نفبإ جذدا  -فداث الن تية اثقافة األمة 
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امتزع تذإ، اعاعشذإ، اأ،بذإ، اآمذن تذإ اذإ  األمة او اثاا يش  ثقافة -

  تن  املفا ذف عقذفع:  -صىل اهلل عليإ ابلم! -اإلعامن، اان ال بفع 

أشاد أين ببفع اهلل، فس تد من اإلعامن القاطه الي  ال عتزعزع تال بالة، 

مذن أشذد املذؤمنا تاألمذة الن تيذة  -برتذإ اهلل ! -القد اان حممفد شاا 

ثقافتاا اتداثاا، اليلك نيب ،ياوإ الاذا للذدفاع عناذا اللتلشذ   اهَبذا، ات

 اللنمإ من أجلاا.

هيه ال بالة   الط عإ نجد المة )ببالة( منكم ص، فاي ال ونذدا 

أن وكفن ببالة من ال بائإ الكث ص التي حيملاا، االاا وتنلإ  اهَبيه األمة 

اتداث هيه األمة، اهيه ال بائإ ونددت   اإ ما اتذب، الكذن هذيه 

إ ال بالة   )الط عإ( تالتن عف، فالط عإ ااضح ُمت َلجِلب  ال اعفجذاع فيذ

اال التفا ، فاف ط عإ من ان،)الط عإ( الي  ال ط عإ بفاه، امن هنذا 

جا ت المة )الط عإ( تالتن عف، فاف ط عإ اا،د، ليبذت هنذاك طذ   

تنا، أنا عنجلني جدا أن عقذفع فاقأ  ى، هيا الط عإ هف الي  عؤد  سك ث

)  الط عإ سيل ثقافتنا(  عندما جا ت المذة )ثقافتنذا( اذام  ذاع الذداتفب 

حممفد أضافاا سك ضم  املتكلما، فاف مؤمن تاألمة، ثقافتنا مجينا، نحن 

هيه األمة، اهيه ال بالة   الط عإ سك ثقافتنا وف،ي أعضا تأننذا التذد أن 

نهإ، ابفن نهإ   عف  ما سذا أ ينا تاألبلاآل التي دعا سلياا   هذيه 

خص األبتاذ حممفد هيا الننفان عل "ببالة   الط عإ سك ثقافتنا"ال بالة 

شاا  ولخيها اامس، سعامُن ال عتزعزع، عقيدُص بابخُة ال حتيد، أمذُإ الذُ  
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  املبتقلإ مه بريلٍة أايدٍص   التزي ، اهف عؤمن  اهَبيا الذإ، اعذدعف سليذإ، 

 اعنمإ من أجلإ.

عندما نق أ هيا الكتذاآل الهذز  ايجذم الكلذ  القذدب وبذتث  

كن نتليناا تفضفح شدعد، هف عدبك سدبااذا نففبنا، انقف عىل أشيا  مل ن

اامس، اعقد  الدليإ عىل اذإ مذا عقذفع عذىل أن هذيه األمذة اإلبذسمية 

ون ضت ملؤام ات من زمن تنيد، اهف عكشف لنا تكذإ الفثذائإ املتا،ذة 

ااملقننة   الف ت نفبإ هذيه املذؤام ص، اايذف وآَلَلذت   يفطاذا اايذف 

شفدص لذد م، القذد أشذاب الذداتفب هجمنت من أجإ أن وؤد  رياعتاا املن

حممفد ال تيني سيل أن هيه النلف ص حتققذت عنذدما أ ذياا بذليإ الثقافذة، 

االنداان عىل هذيه الثقافذة، االنخذ    تنائاذا اتنياهنذا، مل عبذتطينفا أن 

حيققفا ري ضام، فابذتطاعفا تنذد ذلذك أن حيققذفه تقذفص البذسح، ألن 

ا اهف الي  حيمياا، اعلينذا دائذام أن اإلعامن  اهَبيه الثقافة هف الي  عنهما

نؤمن  اهَبذا اأن نجنلاذا هذدفنا مذن أجذإ وقفعتاذا، امذن أجذإ سضذا َتا 

الذي  بذيحمينا مذن عذداان  -  الفا ذه  -االتمبك  اهَبا، ألن هيا هف 

 املنتدعن، علينا أن نبتفيد  اهَبيه الدعفص، اأن نؤمن  اهَبيه ال بالة.

يات نفبذإ، اال  لت سن لزَة ببالة حممذفد شذاا  لزذُة متتذزع تذ

عمكن أن نق أ المة لإ سال سذا اان عابفذا من فذة ااملذة تكذإ أتنذاد هذيه 

الكلمة، أ،يانا عضه المة ري علة عىل املتلقي احي ص عىل أن عاذح هذيه 

الكلمة، فإذا بألت: ملاذا مل عضه هيه الكلمة الفاضذحة التذي عاذح  اهَبذا 
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أن حييي هيه اللزة، مكان الكلمة التي خيتابها؟ لز ض   نفبإ، هف ع عد 

ع عد أن حييي اإ ما عتنلإ  اهَبيه اللزة، الامت هيه اللزة هذي التذي حتمذإ 

فك  هيه األمة افك  هيه اللزة، اليلك ع عد أن حييي هيه الكلذامت اأن 

جينلاا دائام أما  املتلقا، عضذه الكلمذة الز علذة لياذ،اا، لكذي عضذه 

ن أجذإ أن حييذي هذيه الكلمتا منا   بيا  اا،د ا  جمذاع اا،ذد، مذ

الكلامت، فنندما انت أشاريلإ أ،يانا: ملاذا ال وضه هيه الكلمة؟ فيقذفع: 

ملاذا ندااا، أليبت هيه الكلمة من و اثنا، أليبت من لزتنا، فإذا و اناهذا 

مدص طفعلة بفن متذفت، هذإ و عذد أن متذفت لزتنذا! اعزضذب ريضذلتإ 

 الشا ص املن افة التي اانت حمللة سلينا دائام.

أنا ال أايص تأن نظإ نتحدث عن حممفد شاا ، أايص تذأن نقذ أ 

حممفد شاا ، التد أن نق أ حممفد شاا ، ألن   ا وإ بفن وث نا ابذفن 

و بم أمامنا الط عإ ، ابفن وضننا عىل املناج القذفعم الذي  عمكذن أن 

 عؤد  تنا سك الزاعة التي ع جفها.

زعز الداتفب فا ، أبعد أن اأنا   هيه ايالة، اليبمح يل األخ الن  

أرتلإ أمانة هيا الداث النظيم الي  و اإ الفالد الك عم  ألنذإ   ايقيقذة 

من الهلب، الكن هناك أتنذا  اثذ عن لألبذتاذ حممذفد شذاا ، االاذم 

عتناان من أجإ هيه الزاعة، الكن عىل فا  ا،ده أن ع اعي وذ اث أتيذإ  

بنة امذازاع أتنذااهم حي صذفن  ألن هناك آتا  ماوفا مني أاث  من مخبا

عىل أن جيلفا و اث آتائام، اعقدمفه   اإ فدص ا  اإ منابلة، أنا أايص 
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الداتفب فا  أن حي ص عىل هيا الداث النظيم، ابفن عظإ هيا الداث 

هناك أتنا  اث ان لألبتاذ ال ا،إ النظيم  -اام  لت  -تا يا  الدا، ألنإ 

فا    هيه املامة، انحن مجينا عنلزي أن  نفن مهحممفد شاا ، اهم عتناا

نتناان من أجإ هيا، ألن هيا هف مبتقللنا، امبتقلإ أمتنا، ابفن عظإ 

تيننا دائام حممفد شاا  تشمف إ النظيم ات بالتإ اخلالدص، االبس  عليكم 

 ابرتة اهلل ات ااوإ .

 :حممد مجال صقر األستاذ الدكتور

نا أ م فا    أاع اللقا ، لكناذا بتذام بتام تدت  بقطة أن مل نحي ُأمم  

اانت  دبعة مقهفدص  لتدع عىل مسمح عقف نا املبتم  هلا، ايُم أاتافنذا 

 من   ها، اوك ه من عقفع آما!

فنحن ا ن تا أعد  هيه النائلة الطيلذة امللاباذة، تيناذا، هلذا أن 

أعذد  حتدثنا تام و ى من ،قائإ ونابب هذيا املقذا ، أماماذا انحذن تذا 

النجيذب أبتاذنا علد ال رتن شذاا  األدعذب اخلطيذب البذياب اللذابع 

أن عكلمنذا، اأال علخذإ علينذا تتنليقاوذإ ،  ىالشأن الكث  الهذمت نتمنذ

أنذت مل وكذن  ذد  -مثس-فا   ااألم  تينإ اتا فا  اام عشا  ، عقفع لإ: عا

جالبذا انت ا ، أنا شادت هيا،ندما فنإ هيا ، فيقفع لإ: ال  الالدت ع

  ...،فاألم  تيناام، وفضإ عا أبتاذنا.
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 :األستاذ عبد الرمحن شاكر

تبم اهلل ال رتن ال ،يم ، أ ا البادص ، انت أمتنى أن أبتجيب ملذا 

عطللإ مني الداتفب صق  من الكس  عذن تنذ  شذؤان األبذتاذ حممذفد 

ذ تذام اصلتإ تا   عن، الكّن أمً ا َأَجإم من هيا تكث ، ،يب منذإ األبذتا

اتب، اتام فنإ، اتام علم، ،يب من أن وهإ األمة الن تية اإلبذسمية سك 

 ،الة االبتجلهاع عىل عد الندا الزادب.

أ ا البادص لقد د لنا هيه امل ،لة تالفنإ، االذي  عذداب ا ن   

من الا  من أاع أفزانبذتان، سك النذ ا ، سك  يالنامل الن   ااإلبسم

فط   ذات اهلااعة، سك فلبطا، سك بفبعا، سك للنان، سع ان املاددص تالبق

سيل دابففب، سك جممفع البفدان، سك الهفماع، سك املياتح التي ،دثت من 

جدعد، سك املز آل األ ىص، سك ا زائ ، هيه الفتن الذدائ ص الاذا.. سك مذا 

 حيدث   أبض مرص، نجد أنفبنا أما   ط  مل وفاجاإ األمة من  لإ، اما

وزاع عاجزص عن مفاجاتإ، املاامجفن: ايضابص الز تية املبذحية اليافدعذة 

  عرصها األم عكي الهايفين، جا ت لتلدع هيه األبض، اخت ع مناذا 

أهلاا، أا وقتلام، أا وقىل عذىل هذفعتام  لكذي وذزبع تذدال مناذا شذيجلا 

جدعذذدا، لكذذي ال عكذذفن هنذذاك مذذا عبذذمي تالنذذامل النذذ  ، اال تالنذذامل 

مي، اال تالن اتة، اال تاإلبس ، لكي عكفن اللدعإ   هيه املنطقة اإلبس

يش  ابمإ )س ائيإ( ،يذ عنضف  حتذت هذيا االبذم الذي  هذف ابذم 

مقدس عندنا  هف ابم أ،د أنليا  اهلل، الكن مذن الذيعن حيملفنذإ ا ن ! 
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شياذ ا فا  اليعن أ امفا دالة   فلبطا مني مخبا عاما أا عزعد حتذت 

وننذي  -اال مؤا يص -البم، من هم؟ علاد فابس، افابس عندهمهيا ا

عضف التيا ، ملاذا اانفا عنلدان هيا النضف؟ ألنإ مهذدب اجذفدهم   

صفبوإ اللدائية الي  عنتج ا ن  األتي  الي  عتكاث  االنمإ األتذي ، 

 عأاإ األ ة االيات ، اف عبتإ الكربى هي منطقتنا الن تية.

شذياذ ا فذا  أن عقذفع أنذإ س ائذييل،  اإ مذن ع عذد ا ن مذن

امبتند أن  اج  سك س ائيإ، اأن عنمإ   جيشاا  ليبتأصذإ النذ آل 

هم عقللفنإ، اع ،لفن تإ هنذدعا اذان أ  زنجيذا، فضذس عذن  -ااملبلما

أجنابام الليضا ، جيش من امل وز ذة، جذيش لذإ دالذة، اليبذت دالذة 

اتة الكذربى   النذذامل، تذاملننى ايقيقذي لشذذنب ،قيقذي، الكناذا النهذذ

اابا ها من؟ اليباص الكربى للحضابص الز تيذة التذي  امذت تالفالعذات 

املتحدص أارب  فص ضذابتة   التذابعخ مذن مجيذه النذفا،ي، مذن النذفا،ي 

النبك عة ااال تهادعة االنلمية، ريزاص القم  اامل عخ، امليد  الياتذانيا 

عزتهب النامل ا ن، عزتهذلإ   تالقنللة النفاعة، هيا الكيان الفظيه الي  

َتم اهي اإلمرباطفبعة ال ابذية،  اإ مكان، أبَقطفا أارب سمرباطفبعة حتدم

اتقفا ا،دهم اام ولقذى الكابثذة، الكابثذة التذي َتذدد .. ليبذت تسدنذا 

ال عشذملنا ا،ذدنا، اسنذام هنذاك املبذألة  ا،دها  يبن ايظ أن اخلطذ 

بضذية   الضذياع لبذف  ابذتخدامام الكفنية التي َتدد النامل، الك ص األ

ن عنإ من التلفث الليجلي اثقب اللطا ة التي عس فهنا من تسدنا، ما وق ا
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األازان ااأل طاب الكفنية. الكن دعفنا ننذفد سك ،ذدعذ البيابذة مذا 

 االي  جي   ىف منطقتنا، فلبطا، ونلمفن فلبطا! أاصلفا الفلبطيني

س عذن التجفعذه، فضذس عذن املاجذ عن سك ،الة التقاوإ فيام تينام، فضذ

اليعن ُعنكِ ان عليام ،إ النفدص، أجرباا ،كفماونا الن تية الناجزص عذىل 

أن و اه مجينا حتت أ ذدامام، وتبذفع مذنام البذس ، وتبذفع مذنام أن 

جيلبفا مناا للتفااض، تند أن انا نحن اليعن ن ف  التفااض   تداعذة 

ما تدأ  يا  دالتام ال أ فع دالتام هذيه          منابانا   الزمن الي  رَيرَب، عند

وقف من ابائاا الفالعات املتحدص األم عكية تكذإ جرباَتذا ا بذم الذ  

جدا من أابتا ع عدان أن عبتأصلفا شنفآل هذيه املنطقذة، عمحفهذا مذن 

عىل اجإ األبض سذا ابتطاعفا تاإلتادص ا امعية، اذام حيذدث   النذ ا ، 

ضإ تنضا اعيتحذإ مناذم األم عكذان ااألبذداليا الن ا  ا ن عيتُح تن

االكندعا ااهلفلندعا ااإ من جا    بااآل  ذفات التحذالف الذدايل، 

ااذذيلك ايذذاع   أفزانبذذان، ااذذيلك ايذذاع   الهذذفماع، ا يذذإ سن 

َلَمة   القابص األف عقية، جنفآل ماع مقهفد تاليات ألنإ طلينة األَ الهف ب 

ا عزاع النلام  اليعن عَنلرمفن األفاب ة اليعن الهح ا  مد إ اإلبس ، ام

 ا تاباا أن عكفنفا مبلما منظمام عكفنفن من الهفماع.

ىل  علياا تالفنذا   انق أ  ربا   الهحف عقفع: اللزة الن تية َمق 

تند مخبا عاما ، نق أ هيا الكس    صحيفة األه ا ، ألن اليعن َعل اذفن 

الف نبية،  أن أتنا هم و طن اإلنجليزعة أاتمبتقلإ تسدهم هنا عف ،فن ت
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ا د اث ت مذدابس اذإ هذيه األمذم لذدعنا، جامنذة ف نبذية، اجامنذة 

أم عكية، اجامنة بابية، اجامنة أملانية، االلقية وأيت، اهم عف ،فن تأن 

 أتنا هم ع طنفن الكلامت اإلنجليزعة.

م ص بألت طاللا: ام عم ك؟  اع: ايا، ام عم  أ يذك؟  ذاع:  

 لت لإ: ما الف   تينكام   البذن؟ فقذاع: ال أعلذم،  -هيا تالن تية -ايا

 ألين مل أونلم هيا!

أن املبجلفلا   أجاذزص الدالذة  هيا مثاع تبيط أذا ه لكن األم 

تذا ا  مجيه الداع   الفا ه عقللفن املبتشابعن القادما من أم عكا اأاب

ليم لزتنا، اهيا ما ،ذيب لكي عنفياا املخططات اخلاصة  اهَبم فيام عتنلإ تتن

 منإ األبتاذ حممفد شاا .

أ ا البادص من أبذاويص اللزذة الن تيذة اطللذة النلذف  الن تيذة   

ا امنات املرصعة اأباويص أجياع املبتقلإ ، أنتم الكتيلة الضذابتة األاك 

   جيش الدفاع عن هيه األمة!

 حممد مجال صقر: األستاذ الدكتور

األبتاذ علد ال رتن و عد أن وكمإ بأعذإ   مدا  بامية اتنة أ ت 

 هيا تتنقيب مام.

 :األستاذة سامية

البس  عليكم ابرتة اهلل ات ااوإ، أنا يل ونقيب صز  عىل المذة 

األبتاذ علد ال رتن شاا   مجا ص مقذاالت األبذتاذ حممذفد شذاا  التذي 
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عذادع بذليامن، امجناذا   اتذاآل  عكف علياا ولمييه املخلص الداتفب

،يب فياا مما حيذدث ا ن مذن أطذامع أم عكذا   تذداع اخللذيج،  -،داا

ا طتاا   التناان مه س ائيإ عذىل وقبذيم البذفدان، ،ذيب مذن هذيا 

فلنذا أن نذدبك  1939مكتفآل عا   "هيه تسدنا"مقاع تننفان  الكس   

 شك ا. -برتإ اهلل! –ته ص هيا ال جإ 

 حممد مجال صقر: األستاذ الدكتور

أبتاذنا األبتاذ األدعب علد ال رتن شاا ، أا  ذد  لكلمتذإ وقد  

تأهنا تنيدص  ليس عام متنيناه منذإ، ال، هذيا الذي  انذا نتمنذاه أصذس، ا ذد 

 ،هلنا عليإ، تابك اهلل فيكم.

اندعفام سك   ا ص اتذب أبذتاذنا األبذتاذ علذد الذ رتن شذاا  

 املختلفة، فاف من هيه النائلة من هيه الشج ص الك عمة.

اأنا أفتح الكس  أل ي الداتفب فاذ  تبذؤاع عذن آ ذ  و ويلاوذإ 

 تخهفص أعامع أتيإ مثس، وفضإ داتفب فا  حممفد حممد شاا .

 فهر حممود حممد شاكر: األستاذ الدكتور

 البس  عليكم ابرتة اهلل ات ااوإ،

أشك  داب النلف  اهذي تيتذي األاع االثذاين، االذداتفب  -أاال  

طلنذا الذداتفب ا حممفد ال تيني ا سن اان لإ عتاآل عذىل الذداتفب صذق ،

 حممد رتابة.
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ال بالة، ُطلنت طلنة جدعدص  -سن شا  اهلل-آ   ما نناه  -ثانيا 

 ن اهلذسع، اا بة ، اام هي ، اام ناذها تناذص دا  مكتلة اخلانجي اامل

عذا   ُنِند  ا ز  الثالذ من أشذناب األبذتاذ حممذفد شذاا  التذي اتلاذا  

ا 28، اتلت ما تا عذامي ي اانت خمطفطة، امل ونا  لإ ذاكاه 1928

 . وهإ سك ،فايل مائتا أا مائتا امخبا صفحة 29

 :حممد مجال صقر األستاذ الدكتور

 ادعفان اللزضا ؟

 :د شاكرفهر حممود حمم األستاذ الدكتور

ال أعذ ن، أا .، دعفان اللزضا  ري  مفجفد أا مل عكتلإ األبتاذ..

 ابأع األبتاذ علد ال رتن  ألنإ أعلم مني تيلك.

 :حممد مجال صقر األستاذ الدكتور

 !أمل أ إ لك

 األستاذ عبد الرمحن شاكر:

علدا أنإ اتب هيا الننفان   ،الذة انفنذاع مذا ثذم ذهلذت هذيه 

دعفان اامإ تننفان دعفان اللزضا ، لذي  أ لذإ  عهدبايالة، اتالتايل مل 

 تاألبتاذ حممفد أن عكفن لإ دعفان  اهَبيا الننفان  فقد أ،ب هيه األمة.

 :حممد مجال صقر األستاذ الدكتور

نحن ال نكتفذي تذأن ن ،ذب تالذداتفب اشذك عميذدنا الكذ عم 

د أن الكل ، ا الداتفب دباعش أبتاذنا ا اايلنا، ال نكتفي  اهَبيا، نحن ن ع
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نبمه ونليقا ا ونقيلا اام عفدنا الداتفب اشك، ا أنتم ال ون ففن عس تذإ 

  اهَبيه األ ص..

 :حممد محاسة األستاذ الدكتور

 عميش! دمت الداتفب فا ، ليقفع المة ا ألجإ هيا فقط

 حممد مجال صقر: األستاذ الدكتور

 أنا اصلت سك ما أبعد من اخلسفات التي وش  سك الزمان األاع، 

 ،داتذفب فاذ  عذا، سك ما  لإ ميسده، ف جننا سك مذا  لذإ مذيسده، أامذإ

 !يباحمن

 فهر حممود حممد شاكر: الدكتور

طلنا أشك  أبتاذ  الك عما الداتفب رتابة االداتفب ال تينذي 

ملا  اال   وفهيإ ال بالة ، لكن أعضا أبدت أن أعقب ونقيلا صذز ا: أن 

، اأنذإ  "املتنلي"  أاهلا أهنا مقدمة لكتاآل هيه ال بالة ُاتلت اام  اع هف 

ثم رياآل عنإ أا رييمذب هذيا الكتذاآل  1936  عا   "املتنلي"عندما اتب 

اتب مقدمة أبامها ملحة من فباد  -طلنة أاك 1967نفبإ اطلنإ   عا  

مل جيذد  -،ياونا اأظن أنإ تند   الثامنينيات عندما طله الكتاآل طلنة ثالثة

هجاازت ايد، ااملقدمة األاك التي اتب فياا  هذة هذيا أن هيه ملحة  د 

اعنذدما جذا    الثامنينيذات اجذد أن  الكتاآل اايف ُنا هيا الكتذاآل،

ذإ ببذالة بذلقت هذيه  األم  هجااز ايد، اأن هيه اللمحة ال وكفي ففجم
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اللمحة، ليكتمإ الط فان اللمحة اال بالة، اال بالة   تيان ،ذاع هذيه 

 هيه األمة.الثقافة أا ،اع 

اأظن أن هذيه ال بذالة جا وذإ تفكذ ص عنذدما اتذب مقذالتا   

عندما اان األبتاذ مهطفى أما بئيبذا لذداب اهلذسع   ذلذك  "اهلسع"

الف ت، اهي عن الشيخ ا ربيت الكلذ  اعذن تذداعات ، اذة الناضذة، 

 -فابتف،ى من هاوا املقالتا تند أن بأى ما بأى من ،ذاع هذيه األمذة 

  هيه ال بالة، اأعاد َتيعلاا اوقدعماا، اأملح  عنا سك اخلمبذة المتإ 

 هاوا املقالتا املشاب سلياام  الكلاب عىل ال ريم من أنإ  د  هؤال  اخلمبة  

 :حممد مجال صقر ألستاذ الدكتورا

ببذالة   "داتفب فا  ا ترصذ   اسمذإ اوفهذيلإ عذىل شذؤان 

  ااملشكست وتفاك اإ عف  .، لكن الكس  اث "الط عإ سك ثقافتنا

لن نبتزني عن ونليإ أبتاذنا الداتفب أرتد اشذك، الذإ عس ذة 

 دعمة ايلك تأبتاذ املدببة اتتسميَتا، نن فاا، الكن ندك لإ أن عتكلم 

 عناا.

 :أمحد كشك األستاذ الدكتور

َفريى أنا بنيد جدا تإد ايل َمِة ال  ألنني انت أبعد  ،اام عقاع   َ،ف 

أن أ ّد  عيبا  اصا، اان من املف اض أن أافن مفجفدا  لإ اجفد هيه 

عذز، -املك مة القائمة لدعنا ا ن، لكذن لظذ ان مذا عنلذم أم هذا املذفك 

ضا    الف ت أن آيت   تداعة هيا اللقا ، فلذتكن هذيه الكلمذة  -اجإ!
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ة الك عمة التي أفذ ِدَمَة اعتياب هليه املِنَهم دُت مناذا ابذفن أفيذد، أاال َوق 

هذيه  ألهنا ونيش ،فع ببالة اربى لنلم ال ، أنا فنس ااُتشذفت أاارص

ال بالة الزيلية من الدا إ من  سع هيه األ،ادعذ امل ازص الكامنة لد  

 ا ن.

ببذالة   "الشيخ شذاا  اأبذميإ الشذيخ شذاا  اأبذمي أمذ ه 

َلذم متفذإ مذه الِنل ذم، الفعذا  تاملتنلي، عكاد عكفن النَ  "الط عإ سك ثقافتنا

اا،د، سذا ما   أنا هيه ال بالة تفجاة  د وكفن من الثقافذة النامذة لكذن 

فياا من اللذ األاادعمي ما فياا، سذا   أها صا،ب مناج ع عد أن عهذفغ 

مناا شيجلا ل جه سليإ ففياا من اللذذ املناجذي مذا فياذا، فياذا مذن اللذذ 

ه تإتداع مكتفآل فايه ال بالة ااإ مذا سذا أباد  اب  أن عبتمت ياإلتداع

امل ،ف  الشيخ حممفد شاا  فيإ هيا األم  اإلتداعي،  اتب األبتاذ الكل 

ايلك فياا من اللذ االبتناايض، اهيا هف الداب الي  أبى أن الشذيخ 

شاا  اعى أم ه اهف عنالج صفبص شن عة عند املتنلي، اهف حيقذإ أاارص 

بذتنااض اايذ ص عذىل ثقافذة أمذة خمطفط من املخطفطات، هدفإ اال

وتامعإ ا ن اونكس أعفادها، اهف ،زعن ع عد أن عبتناضاا   عذف  مذن 

مذا دا   -بلحانإ، اونذاك!-ن ُوبتنَا  هيه األمة تإذن اهللاألعا ، ابف

دائام أمامنا، مذا دا  دابه  ذائام  ،ايي اام  اع الداتفب رتابة الشيخ الكل 

مفصذفلة تننقذإ، برتذإ اهلل برتذة اابذنة، مفجفدا، اما دامذت ال بذالة 
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اأجزع الثفاآل االنطا  أل وإ الك عمة، الكإ من حييي أم ا مذن أمذفب 

َ د الكل  البس  عليكم.ا   الشيخ حممفد شاا . شك ا لكم،هيا الَنَلم املُف 

 :األستاذ الدكتور حممد مجال صقر

دباعذذش، ال نبذذتزني اذذيلك عذذن ونلذذيقكم  أبذذتاذنا الذذداتفب

 نلاطاوكم، فليتفضإ.تاكم ااباوفجي

 :األستاذ الدكتور أمحد درويش

ألنني انت أشدك   الظ ان التي ،   الفا ه أنني ججلت متأ  ا

 اع الداتفب اشك سن املفك عنلماا، اأنذا أعلذم جذز ا مناذا، اجتامعذات 

اضط ونا أن ال نحة، ااان لد  حما ص انتات ا ن. امذن ثذم ، ففذي 

إ عىل أن أشدك   الد،يب  اهَبيه القيمذة الثقافيذة الف ت الي  أ، ص في

 الكربى أعتيب عن المة جا ت متأ  ص.

لكنني فقط أبتطيه   هيا املف ف أن أحتدث عن مفاذف  ال مذز 

ايي للشخهية، اأ فع: سنإ مني أاث  من مخبة اأبتنا عاما ،دث هيا، 

أرتد صق   ،امد طاه  وسميي للشيخ البيد الداتفب رتابة اأنا االداتفب

  األزه ،   تداعة امل ،لة الثانفعة، االشيخ صق  عند وسمييه اليعن عظن 

فيام   ا تأن أفضإ مكافأص ُوَقدم  هلم، سن هم ااصلفا النمإ عاما اذامس 

أن حيج  اهَبم سك تيت الشيخ شاا  عرص عف  مجنة  د  -    ا اَتم الثقافية 

ا  لذيلك ايفذإ الذي  تذدأ جيي  تند شافب طفعلة، انبتند طذفاع النذ
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صلا،ا تزعابص النقاد امبا  تزعابص الشيخ شاا ، مل عكن الداتفب صق   د 

 اصإ سك عاملنا من  لإ، اان ايدعذ عنإ مااعا مبتقلليا!

سك هذيه  ،اعندما بنينا نحن الهذلية الهذزاب   ذلذك الف ذت

نظذ  سك املكتلة الفابنة اهيا املكان النظيم، انحذن نكذاد نذ ى أنفبذنا ن

األه امات الشفامخ، فس وكاد عيفننا وهإ سك القمة، ن ى الشيخ شذاا  

  جملبإ ا،فلإ من أعس  النرص اليعن أويا هم ا ن، الذيى عكفذي أن 

ونلا  تإ انلاابا عظيام، اماوزاع خميلة الهلية الهزاب حتتفظ تيش  مذيهإ، 

امذع اييذة اللا يذة، أباد أن ُعطلننا عىل الن -برتإ اهلل! -ااأن البيد صق 

ايف عكفن النلم ،يا، عبأُع الناُس عن أم  من األمفب، اعذد إ الشذيخ 

  ايفاب ثم عقفع: أظن أن هيه األمذ  أشذاب لذإ أتذف  -برتإ اهلل! -شاا 

الف ع.. بتام   ا ز  الثاين عا.. سذا مل ختني الياا ص   نحف صفحة مائة 

ا، فيكفن لذإ اذام  ذاع! اعبذتم  اعاعن اما ،فهلا، اسذا تإ عبحب اتات

هيا انحن  لإ عرص اإلندنت ااالبتدعا ات ننلا  من ذاا ص ،ية، لكن 

نفام من هيا أن عكفن الداث ،يا، اان عكفن الذداث بجذسَ َ، اأن عظذإ 

هيا املفاف  الي  أعطانا نمفذجا للطمفح، اأعطانا بتام من انفتاح ا ماع 

 ا امائة اتاآل. عن سعطائإ مخبفن اتات ما ُوَقرصر 

هيه الزعابص ا،دها وفتح اللاآل لكيف و ى و اثا ،يذا، االذداث 

ال حييا سال   نففس ال جاع، ا  مثذإ هذيه ايالذة لذي  النذدد ماذام أن 

http://www.mogasaqr.com/


48 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

عكفن املتحمبفن لقضية ثسثة أا أبتنة لكن فيام هيا الذنمط مذن اييذاص 

 عنإ .    َا من أن عكفن املتحمبفن ألفا خيتابان شيجلا، اعتحدثفن

ظإ شاا  عمثإ   نففبنا هيا ال مز  أن وؤمن تالقضذية سك آ ذ  

مدى، اأن حتفهلا ما ابذتطنت سك يش  ،ذي   نفذ   ابئذك امتلقيذك 

اواتنك احماابك، جا ونا هيه الهدمة أعضاَ َ اذلك االنلااب الذي  بأعتذإ 

اأنا أ  أ مقدمة حتقيإ طلقات فحفع الشن ا ، اأ ذفع مذا الذي  عنقهذنا 

  املفاد النظ عة عندما نتقاع  انظن أن من فتنا ال وتهإ تاملنذاهج  نحن

ايدعثة، ماذا عفنإ عامل ا ثاب عندما عنيد تنا  مدعنة مل علإ من عسئماا سال 

يش  اا،د، اماذا عهذنه عذامل ا يفلفجيذا عنذدما عتذاته ،ف عاوذإ لكذي 

شاا  اهف  عبتدع تالقليإ املفجفد عىل الزائب الكث ، ذلك الي  عهننإ

عق أ خمطفطة جا ت من و ايا، امتز ت، اضاعت، ااجذدت، ااشذفت 

تاملهادفة، أتان النسئم، ا  أ التف يه، ما الي  علنثإ مذن مفاذف  املذناج 

ايي   نففس آالن الطسآل اليعن جينلفن هي الداث ،يا تينام، ،تذى 

 -يام أظذنفذ -  اإلتداع ا،تى   املنابك ايادص اان مفاف  ايدص منناه 

أن هناك سعامنا  فعا تالقضية، اذلذك الذي   ذز أباذان صذحافة تأاملاذا 

تأشيا  وبتدعي أن ولزى صحف اليمذا ،ينذا، اأن وضذج النذاس  اهَبذيه 

الهحف أ،يانا َ َ أ  ى، هف اليى حيمإ هيا اليقا، ألن الي  عدافه عنإ 

صذذد  اأن مذذا عتحذذدث تذذإ ،يذذاص، اسن اإلعذذامن النميذذإ تالثقافذذة ،يذذة 

http://www.mogasaqr.com/


49 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

افيإ عنذدما  -لشخهية ،ية ،تى اسن  إ األشياع، ا إ عدد األشياعاا

 حيإ هيا النمط الي  اان علفب شاا  هجدعدا ملفافمإ. 

لي  النلم اتلا عفاصإ تنضذاا تنضذا فحبذب، الذي  حتمبذا 

ظاه عاَ َ اسنام هف سعامن، فإذا اجد ذلذك اإلعذامن ،ذفع ببذالة منينذة فذس 

ك ال جذإ تذإ أ ذفع أمذد   عمذ ه،  فن علياا من الفنا ، ب،م اهلل ذل

 فالنم   اهَبيا املننى ال عنتاي تإعسن الففاص الظاه عة، شك ا لكم .

 حممد مجال صقر:  األستاذ الدكتور 

أاشكنا، الكن عنفآل عن ضيففنا ايذا عن املبذتمنا أ فنذا 

 الداتفب حممد أخ عزعز ع عد أن عنلإ تكلمة، فليتفضإ . 

 : الدكتور حممد صادق

حممد صاد  مدبس تكلية اللزات الا ية ت ابيا، اا ن طالب 

 علم   هيه الكلية الن عقة، اهيا رشن ال  يل . 

يل مقفلة أد إ  اهَبا : سذا اان الن آل  دعام عجلدان اللنات    -أاال

ايَُف ، فإن منا ا ن من عجلد تنيات الفك  ! هيا ،اع الثقافة اليذف ، اأ ذد  

،إ أبتاذنا اأبتاذ ا يإ الشيخ حممذفد شذاا ، أعضا تليت عكف عىل رش

    هيدص ُ فان تن َنضلة اتن ا ت وأتط رشا:

َمجِلإ    َجإم ،ّتى د م فيِإ األجإ    رُب ما ناَتنا ُمه 

http://www.mogasaqr.com/


50 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

أمذ ،  ذ أت مقذاال  "القاه ص"لألبف الشدعد أ لب   ج عدص 

اذان أل،د األباويص عنتب فيإ عىل الشيخ شاا  الكإ بأعإ، املاذا سذا مذا 

فّيات ال وليإ!  لإلنبان بأ  أن عنابضإ ا    تَفص 

أاالَ َ، الشيخ شاا    مقدمتذإ التذي اتلاذا لكتذاآل مالذك نذد  

،ينام تا أن الي  عنك  أن الن آل   ا اهلية اصذلفا  "الظاه ص الق آنية"

عكذن   ميذدان التحذد   تشن هم سك اليباص هيا عدع عىل أن القذ آن ال

 طفعإ .  صحيحا، اهيا مفضفع

اليش  الثاين، انت أطمه اأطمح من الن ض ا ميإ احماابات 

سال أنني أشن  أن ايبابية ما زالت  -اعىل بريم ابتفاديت الكل ص -اليف 

اامنة لذدى املرصذعا   أ  أن هنذاك مفضذفعات اثذ ص   دا ذإ هذيا 

نإ، ملاذا مل عتط   أ،د سك الكس  ع "بفاعة الطاطاا "الكتاآل    ثناعاه  

، ا،تى ُعقذاع "منداب"اتا  "طإ ،با"القضاعا األدتية التي اانت تا 

سن الشيخ شاا  بجن بنة تبلب س،دى هيه القضاعا األدتية، اسذا انذت 

خمطجلا فأهلإ الك ا  عهفتفنني، أعن الكس  عن هيه القضاعا األدتية! أعضا 

نمذط صذنب، انمذط  "التفنيست التي بذامها الشذيخ شذاا    اتذاآل 

األجزا  اهيه التبمية د يقة، ألهنا وةذآل عذ ض ايذائط اذإ  "خميف

شن  ري  الشن  اليى اان عذىل النمذفد النذ   املنذ ان، أعضذا عنذدما 

ون ض   اتاتإ لطإ ،با اأثلت علميا أن طإ ،با أ ي منذإ، اأنذا ال 

أبعد ،بابية، فلي  من ايكمة سثذابص مذا عزضذب ا  ذ عن الكننذا   
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أن وظا  فيإ ايقذائإ النلميذة جليذة ، اسذا انذت خمطجلذا جمل  علم جيب 

 صفتفين .

االنذا عنذ ن  -اليش  الثالذ، هف أن النث  الي   اع من  اع فيإ

 اع سن الن آل   نث هم : اان نث  الن آل ضنيفا، ملاذا اان  -من وكلم عنإ

النث  ضنيفا! فلنق أ الفصاعا، النق أ األمثذاع الن تيذة انذ ى الدبابذات 

ريية فياا جلية، اهناك اتاآل صدب   البذنفدعة عذتكلم عذن اصذية اللس

اصية ُأمامة تنت ايابث التنتاا ليلة زفافاا دبابة وابخييذة "اا،دص اهي 

ببذالة  "، فلامذا ال نتن ض هليه القضاعا انحن تهدد الكس  عن"حتليلية

 . "  الط عإ سك ثقافتنا 

 ص فذيام اتلذت، أعضا هناك تن  الشخهيات جيب أن ننيد الق ا

اتس ،بابية، اتكإ بكينة اهدا ، اتكإ ايذب  طذإ ،بذا ، حممذد 

زعدان الي  ذا  أبتاذنا الذداتفب طذاه   يمنداب، لفع  عفض، جفبج

أنإ   هيه القاعة، اعىل هيا  -اأنا ال أعلن مفاجأص فاف  د أعلناا  -مكي 

ذاذ  أن  -املقند الي  جيل  عليإ أبتاذنا ايليب الداتفب حممفد ال تيني

جفبجي زعدان اان جابفبا لإلنجليز، اهيه ،قيقة علمية. سذن أ هذد 

ظ    األصفع اتس ،بابية، نحن أمة مبتادفة، من هيا الإ أن ننيد الن

 انحن أمة حتارص، اايهاب من هنا امن هناك عىل هيه الثقافة.

للطسآل، اداب هذيه  "القفس النيبا "آ   يش ، أنهح تق ا ص 

القهيدص و بيخ االنتام  الن  ،  ضية القهيدص مل وكن  فبا، عندما ذهب 
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: مل هيا النذ   حيمذإ  فبذإ ونجب القف  -عام  للحج ااان منإ  فبإ

 منإ ! القفس هي اليات الن تية. شك ا لكم الوباع صدابام .

 :  حممد مجال صقر األستاذ الدكتور

عىل عكفيني أنإ زادام  - أمفب اث صعىل بريم أن أ انا ابتط د سك

اهف مذ اد  مذن  ،"ببالة   الط عإ سك ثقافتنا" ص شف ا سك   ا ،اجإ ما

 هيا اللقا  .

قد التقى   علا طاللان من طسآل علف  الن تيذة افنفهنذا ع ا ذي ل

 تإ:ننر امرص ، فبأع الن ا ي املرص  ااأنام عُ 

 ما أهم املشكست النقدعة التي عناين مناا النقد الن  ؟ 

 فأجاتإ املرص : 

ضنف اإلعامن تالن اتة أس املشذكست الثقافيذة الاذا  فالنا ذد  

ابا لذداث أمتذإ، االنا ذد املخذالف عذن الفا ف عند مقاالت ري ه ا،تقذ

 ح مذن عذده عذد املهطلحات ، صا عىل  هفصية  ادعة، االنا د املطم 

 ابئإ   بنيإ سك املنقفد، االنا د السهج تالتنظ  اربا عىل النهذفص ... 

إلعامن تالن اتذة االثقذة فياذا اإ أالجلك أم اض نقدعة مشكلة، عسجاا ا

 ا.نطس  مناا ااإل سص هلااال

 فبألإ: اهإ وللفبت مسمح نظ عة نقدعة ع تية؟ 

 فأجاتإ: 
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: اوب األدعب الفي حممفد حممد شاا أدعفك سك   ا ص اتاتا للك 

سنذك سن   "نمط صنب، انمذط خميذف"، ا"ببالة   الط عإ سك ثقافتنا"

ا فت عىل نظ عة نقدعة ع تيذة أصذيلة مدااذة  -  أَتام، اصربت علياام

ثذم  مل خيدعاا ال جإ، الكنإ تيع   ونلماذا مذن عمذ ه انفبذإ، ،ماملة

شأص أ  ى. اال وقذإ يل اتاتذاه أنفبذاام نمذط أ لإ عنلماا أمتإ  فأنشأها ن

 نإ اس  أشلإ تالينب منإ تالنيب!صنب خميف  فإ

 بحًيذ اأ شى ما جيب أن نخشى ، بعُح تجلبت  
ِ
ا ، َتذب  مذن ولقذا 

 ا: مز تً  مز آٍل تجلَ  

ُ  م ا ريَ لً َص  ت  لم هَ اَ   .ا..فبً تُ دَ  ت  لَ قَ ع  أَ  مم  ثُ اَم َت 

 -االهلا بعح ع تية ، االدتفب بعح ري تية-

لا َحتِاا الهم ت  تِنَف  َقَلت  َدتفًبا اَام  رَي م ُام ثم أع  َت   اهلمت  َصًلا ري م

 أا اام  اع اتن ُنلاوة البند  ! 

 شك  اهلل لكم ، االبس  عليكم .
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يمِ رِ ك  ال   آنِ ر  قُ ال   يُخ ارِ ت  
2 

 

عن ض اللا،ثفن املبلمفن الن آل عن وابعخ الق آن الك عم، 

 بهلة أ،يانا، اعجزا أ،يانا  فتنف د   البا،ة مقاالت املخالفا اهلدامة.

لقد صحت لدعنا أ لاب تنزاع الق آن الك عم عىل بلنة أ، ن، 

  ثسث هيجلات من املفا ف النلفعة: س  اب خمتلفا، ،فاب مسئكي نلف ، 

 فجيإ املبلما.و

ل ِنيمة عىل أهنا اجفه عامة متف  ة    من النلام  من فام ولك البم

الق آن الك عم )اتن  تيلة   وأاعإ مشكإ الق آن(، امنام من فاماا عىل 

أهنا اجفه  اصة متك بص   املفضه الفا،د )الطرب    وفب ه(، امنام 

بينيم  ة َوي ب عة )شاها   وابعخ من فاماا اأنا منام عىل أهنا اناعة َوف 

الق آن(، االام جممه عىل ا فع اال تسن     ا ص الق آن الك عم، عىل 

 هيه األنحا  البلنة ا وية التي ذا ها اتن  تيلة:

اال تسن   سع اآل الكلمة أا ، اة تنائاا تام ال عز  صفبَتا  1

، "ُ  َلُكم  ُهنم َأط اَ ": -وناك!-  الكتاآل اال عز  منناها، اقفلإ 

 ا  ئت تالنهب.

                                                           

 ولخيص اتاآل الداتفب علد الهلفب شاها، ازعادص. 2
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اال تسن   سع اآل الكلمة أا ، اة تنائاا تام عز  منناها اال  2

َ ": -وناك!-عز  صفبَتا   الكتاآل، اقفلإ  نَا  َتا ِعد  َتا  َبتم

َفا ِبَنا    ."َتا َعدَ "، ا  ا ِص "َأب 

اال تسن   ، ان الكلمة دان سع ا اهَبا تام عز  منناها اال  3

، ا  ا ِص "َاي َف ُنن ِشُزَها  ": -وناك!-صفبَتا، اقفلإ عز  

َها  "  ."ُنن ِاُ

اال تسن   الكلمة تام عز  صفبَتا   الكتاآل اال عز   4

، ا  ا ِص "سِن  َاا َنت  ساِلم  َصي َحًة َاا ِ،َدصً ": -وناك!-منناها، اقفلإ 

َيةً "  ."َز  

-امنناها، نحف  فلإ اال تسن   الكلمة تام عز  صفبَتا  5

دٍ ": -وناك! ٍح َمن ُضف   ."َاَطل هٍ "، ا  ا ِص "َاَطل 

َاَجا َ ت  ": -وناك!-اال تسن تالتقدعم االتأ  ، نحف  فلإ  6

َإر  ِت تِاي  َ ُص امل َف  ِت "، ا  ا ِص "َبك  َإر تِامل َف  َ ُص اي   ."َاَجا َ ت  َبك 

ُه "!: وناك-اال تسن تالزعادص االنقهان، نحف  فلإ  7 ب 
َلُإ وِ

َجةً  َن َنن  ُنف  َجًة ُأن ثَى  "، ا  ا ِص "َاوِب   ."َنن 

نَإ  اان امل اد تتلك البلنية متكا اإ مبلم من أن عق أ عىل ما َلقم

 -بيض اهلل عنإ!-أا الهحا    -صىل اهلل عليإ، ابلم!-ُمَنلرُمإ ال بفُع 

 ا وإ.من ري  أن عقلد   ا ص ري ه، اال أن عك ه ري ه عىل   
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ا د  لت امل ،لة املكية من ،داث ولك اال تسفات أصس فلم 

عنشأ داع سك ولك البلنية التفبينية التيب عة، ثم ملا انفتحت امل ،لة 

املدنية عىل النامل اد إ الناس   دعن اهلل أففاجا ااصطخلت الفففد، 

ظا ت ولك اال تسفات، انشأ داعي البلنية، ،تى سذا ما متكنت 

لة املدنية   عاد عثامن تن عفان، انتات ال  هة، اانحبمت امل ،

 اال تسفات.

مل وكن الق ا ص االكتاتة شائنتا   الن آل  فلم عتيس ل بفع اهلل 

أن عتنلماام، الكنام اهف منام اانفا ،داد  -صىل اهلل عيل، ابلم!-

اًم ، فظفه ، اليااا ، ال عفلتفن ، فا مما عبمنفن، فلام نزع الق آن ُمنَجم

اأعانإ دائام  -صىل اهلل عليإ، ابلم!-ا،فظإ من  للام ببفع اهلل 

اال بيام   عامإ األ  ، ففام من  -عليإ البس !-جربعإ أما الف،ي 

 اإلعادص   آل األجإ!

اعىل  لة الق ا ص االكتاتة   الن آل، اان من صحاتة ببفع اهلل 

 أن عتنلماام بائ  من عن فاام، ا، ص هف عىل -صىل اهلل عليإ، ابلم!-

صحاتتإ، ،تى تلغ اتاآل الف،ي ثسثة اأبتنا ااولا، منام اخللفا  

األبتنة االزت  تن النفا  اأ  تن انب ازعد تن ثاتت. اال عمتنه أن 

منامل من  -صىل اهلل عليإ، ابلم!-وتميز عىل الزمان الطفعإ ل بفع اهلل 

ن! هائص الكتاتة، الكن تند ففات البن ااجفد النَ   ف 
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ثلت وبجيإ الق آن الك عم ،فظا ااتاتة سذن عىل عاد ببفع اهلل 

الكن عىل ،ا أجازت املشافاة من اجفه  -صىل اهلل عليإ، ابلم!-

، مل وثلت الكتاتة ري  اجإ اا،د ُاتَِب تإ  ولك البلنية ما او ِبه فيإ اَوَيسم

ينية، تخط الق آن الك عم عىل اإ ما عمكن الكتاتة عليإ من األداات الطل

 ع   منجم )منقفط نقط متييز اي ان املشتلاة(.

ثم ملا اث  املفت   الُقّ ا  انقطه  منإ من ولك األداات امن 

صداب ال جاع زعد تن ثاتت تدعفص أ  تك  اأعانإ عليإ عم  تن اخلطاآل 

ثم ظإ عند أ   -بيض اهلل عنام أمجنا!-ابامل تن منقإ اأ  تن انب 

 م ،فهة تنت عم ، بيض اهلل عنام أمجنا! تك  ثم عم ، ث

ثم ملا  يفت فتنة املفاضلة تا اال تسفات   عاد عثامن تن 

د  عفان ابتن تبنة من  للإ، اأم  تنبخ املهحف اإلما  تخط ع   جُمَ م

)ري  منقفط نقط اإلعجا  الباتإ مَج ًنا تا الفجفه الهحيحة(،  ا  لإ 

ن الزت  ابنيد تن الناص اعلد ال رتن تن زعد تن ثاتت نفبإ اعلد اهلل ت

 ايابث تن هشا ، اانتبخت منإ النبخ، اأببلت سك ا فا . 

ثم ملا  يفت   زمان األمفعا فتنة أ طا  املبتن تا ااملفايل، 

أضان أتف األبفد الدايل سك ببم املهحف اإلما  نقط الضلط 

نقط اإلعجا  )متييز )التشكيإ(،  اأعاد نرص تن عاصم ثم حييى تن عنم  

 َ طان ُميرَز تيناام تتزي  اللفن، ثم رَي م اي ان املشتلاة(، ثم ملا التل  النمق 
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ط الضلط )التشكيإ(، سك ما نحن عليإ ا ن من  اخلليإ تن أرتد َنق 

 عسمات، اتقي نقط اإلعجا  عىل ،الإ.

 أنإ مل عند جيفز أل،د -بيض اهلل عنإ!-ا د فام عثامن تن عفان 

تند املهحف اإلما  أن عبتنمإ ولك ال  هة البلنية القدعمة  فأ،   

ما اان   أعد  الناس من مها،ف، اأ  ه الهحاتة عىل ما فنإ. اتتأمإ 

ما تقي من آثاب ولك املها،ف عتلا أهنا ال خت ع عن ولك اال تسفات 

َتن   فياا  البلنية التفبينية التيب عة، اأن الهحا  سنام اان عندئي َعب 

  ولك األ،فاع  -صىل اهلل عيإ، ابلم!-لز ه تام ابتنإ لإ ببفع اهلل 

 القدعمة.

القد تلغ من  لفع ببم املهحف اإلما  الي  انتدآل لإ عثامن 

امن أث ه ايلك، أن صاب رشطا   صحة  -بيض اهلل عنإ!-تن عفان 

فاص ُوَهّفى  اهَبا  فام اافقتإ ُنظَِ     بندها، فإذا َصحم الق ا ات الق آنية، اِمه 

بندها ُنظَِ    مفافقتاا للزة الن تية، فإذا اافقتاا اانت عندئي   ا ص 

 صحيحة، هيا هف مفضه ال بم ايقيقي  من مقاعي  الق ا ص.

لقد اانت نبخ املهحف اإلما  األاك بتا، أببلت سك اللرصص 

ن تن االكففة االشا  امكة أبته، اتقيت   املدعنة نبخة، اا تص عثام

عفان تنبخة، اُ،إم لإ، بيض اهلل عنإ! االيف  عقف  تاملدعنة املنفبص نفباا 

نمة نفباا،  ه امللك فاد لطلاعة املهحف الاعف"عىل الب  ، رص،ا "جُمَمم
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عظيام جليس مايلا مدامي األبجا  منتا األبااح، ال ونقىل ل جالإ   

  دمة الق آن الك عم أعامع، اال وفد مهم.
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ِريمِ نِ  آِن ال ك  اِع ِِف ال ُقر  يق  ِ ظ اُم اْل 
3 

 

  أ.د.حممد مجال صقر:

بس  عليكم، طلتم مبا  عا أتنا ، اعا س فان، اطاآل مبناام 

اتحمده، اصسص عىل ببفلإ  -بلحانإ، اوناك!-سلينا، تبم اهلل 

 ابسما، ابضفانا عىل صحاتتإ اواتنيام، ،تى نلقاهم!

مق ب  اعة تحذ الي  نتح ك فيإ منا هيا هف املبتفى األاع من 

 طفص  طفص،   بليإ اعي مناج اللحذ النلمي الي  ادعينا فيإ أنإ ال 

ُعدهش  عمكن فيإ أن نتنلم سال ما عهح   وقاليد اللحذ النلمي، فأما ما

اَع اع فس مقياس لإ، ا د اوفقنا عىل أن مناج اللحذ النلمي الهحيح 

حمبفتة، وكفن تالتقليد، اُوبتفعب  ال ال ائه أصفع اف اع اعسمات

،نا لكإ  طفص حيتاع سك وطليإ، سك تحذ  تالتنلم، اأ،ببنا أن رَش 

نلتقي عليإ، نتح ك فيإ  طفص  طفص، ُافقنا منا، أ فقنا منا، أنجزنا منا، 

 َاِبلنا، َنِشطنا، ننمإ هيا منا، ننيش منا، انظإ منا.

                                                           

ابجلتاا اف ريتاا أعّد هلا اشابك فياا اأدابها الداتفب حممد مجاع صق ، نداص  3

األبتاذص هناد جمد  طاللة املاجبت  تقبم النحف االرصن االن اض،  من اهيتتاا 

 الية داب النلف ، تجامنة القاه ص
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ذ عنلزي أن َوتمِهف ا د انت أع ن أن املبألة التي خُتتاب لللح

ص أا النقص  أن وكفن جدعدص مل ولحذ من  لإ، أا أن وكفن نا هة  تاِ دم

 اللحذ  تحثت، امل عتم تحثاا.

اال أنك  أن مييل سك تن  علف  الن تية اآدا اهَبا هف الي  أري اين 

تأن أ،دد لكم، اأف ض عليكم مبألة ابتثابوكم، اابتفزت تنضكم، 

م، امل عبتق اا هلا عىل ،اع تند، اهي مبألة ا لقفا هلا ،تى  ف  لقا

، تإ  د زدنا "الداايب الن اضية تا الق آن الك عم اايدعذ الاعف"

 مما زادام عجلا. "مجه احتقيإ ادبابة"الننفان فأضفنا 

اوفالت األعا  ااملحا ات اال وزدادان هلا سال  لقا ا، ص، 

لة، عم  عىل ايدعذ عنبى منكم من عم  عىل الق آن الك عم عتخطف األمث

 تايدعذ الق آن، تالق آن ايدعذ، ال عدب  ما عفنإ.

،تى فاجأنا األبتاذ حممفد   لقا  باتإ تأنإ    سع ،دعثإ 

ابتدع عىل اجفد أبتاذ  -ألبتاذه أ ينا النزعز الداتفب  الد ،بان 

متخهص  اهَبيه املبألة تجامنة عا شم  بلخ فياا عم ا مدعدا، اهف 

ففجدنا هيا فتحا من  -تابك اهلل فيإ، اأ،بن سليإ!  -فب بامل عياد الدات

الفتفح، منقفع! هيا مفجفد   الدنيا! فأعطاين األبتاذ حممفد ب مإ، امل 

 عكن عظن أن الي  حيدث ا ن بيحدث.

  املبا  المت الداتفب بامل، ا لت لإ: أ إ ما عمكننا أن نقدمإ 

حا ص، االبيام أنك مل وطله عملك لك أن ندعفك سك أن حتا  أنت امل
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هيا تحيذ عكفن مبتندا ملمفبا ع جه سليإ، فلكي عنبب الفضإ سك 

أهلإ، امن ت اة النلم نبلتإ سك أهلإ، انحن أمة النبلة، أمة البند، نبند 

األشيا  سك أصحا اهَبا، اهيه مشكلة عاملية  فاليعن اتلفا   التفك  

وتنازع النلف   اإ أمة ودعي لنفباا أهنا  النلمي اشففا لنا أن األمم ا ن

التي ا دعت، االتي فنلت: ال اس عقفلفن خمدع هيا باب، ااألملان 

خمدعإ أملاين، ااإلنجليز خمدعإ سنجليز ، اواهت األبانيد! انحن 

 نفتخ  تأن من ت اة النلم نبلتإ سك أهلإ.

لكي مل عكن   اإلمكان أفضإ من أن نفنإ الي  نفنلإ اليف  

نبند الفضإ سك أهلإ، فدعفنا الداتفب بامل، اهيا عب    ايقيقة، نحن 

الفناه علجلا، الكنإ ألنإ من أهإ النلم عن ن وقاليد طلب النلم، اوقاليد 

ونليمإ، اوقاليد و اجيإ تا الناس، اأن هيا من أفضإ ما عكفن،   ام 

أصإ   هيه  من ونلم النلم اعلمإ من ونلم الق آن اعلمإ، االق آن نص

املبألة، فقلإ، اوفضإ علينا تبام،تإ، تإ ،ة اليف   اهَبداعاه من الكتب، 

اوفاصيإ تحثإ، تإ  د أ،ة لنا نبختإ من مهحفإ التي  طط علياا 

 من بنا طفعلة منلفماوإ!

الداتفب بامل عياد   عج آداآل عا شم  بنة ثسث ابتا، 

بنة ثسث ابلنا  "ينأشناب النبا  للم زتا"،هإ عىل املاجبت    

أشناب النبا    النرص "من آداآل عا شم ، ا،هإ عىل الداتفباه   

من اليتنا هيه داب النلف  بنة اثنتا اثامنا، عمإ تآداآل تناا  "اإلبسمي
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سك بنة وبنا، ثم تدتية عا شم  سك ا ن. لإ اتب اث ص، أهداين مناا 

فن ال جز   عرص تني "مف ، هيا مثس ما هف نص   جمالنا عىل اجإ الن

، اأنتم هجدان ال جز ظاه  النزم   "أمية، دبابة وابخيية مفضفعية نقدعة

، هيا اتاآل "األدآل ا اهيل انهفصإ"ا عات املكية مثس، هيا اتاآل   

اللنية "، الإ اتب رصحية   الن اض "الشن    صدب اإلبس "

أ  ع دعفان فضإ جابعة املتفاإ ، تإ "اإلعقاعية     ا ص الشن  الن  

، الإ اتاآل   "األدآل األمف  انهفصإ"املشافبص، الإ اتاآل   

. لإ سباامات رصحية   "مفبيقى الشن  الن   االن اض التنليمي"

هيا، فاف أهإ ألن حيا  هيه املحا ص، األن عبتمه سليإ، اأنا اأنتم 

سليإ، عنني اإ ما  بنبتمه، ابننتمد اسمإ هيا أصس   املق ب ع جه

بيقفلإ الداتفب بامل ا ن أصإ   مق بنا عنتمد عليإ، اع جه سليإ، 

اخيترب فيإ، عنني بننفد سليإ لنؤب  تحثنا عليإ، ابننفد سليإ   

 ا تلاباونا لنبأع فيإ.

عبجإ، اعنزع أا اام وقفلفن ع فه عىل  –سن شا  اهلل  -هيا اللقا  

النت، ثم عف غ، اعطله، عنني تكإ ابيلة بن اجإ، ا د طللت هيه 

املحا ص منا من أاث  من جاة، طللت من س فاننا من أاث  من جاة 

 خلطفبَتا.

الداايب الن اضية تا الق آن الك عم "فايه املحا ص 

مامة، وأيت أمهيتاا من  التي ابتثابوكم هيه حما ص "اايدعذ الاعف
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أصإ نزاع الف،ي، مني نزع الف،ي ،ينام ا تلف الن آل   الق آن 

الك عم هيا شن  هيا، هيا اأنإ شن  هيا، هيا اأنإ شاع ، عهففن 

تأنإ شاع ، احيكمفن عىل الق آن تأنإ  -عليإ الهسص االبس !  -ال بفع 

اعن ال بفع أنإ عن الق آن أنإ شن ،  -بلحانإ!  –شن ، ا د نفى بتنا 

شاع ، لكن  هيا مل علغ أصإ الفك ص، ما الي  جنإ الن آل وفك  أصس   

أن عكفن هيا شن ا، ا  أن عكفن هيا شاع ا؟ ما التس ي الي  جنلام 

عفك ان   هيا؟ ال تد من اجفد وس  ما، فأصإ مبألتنا أصإ عفعص، 

فاناك ناس  اأصإ مث ، اال عكفي فيإ أن وأ يه عىل النمف ، او واح 

عنملفن   هيا، اع اجفن ألفكابهم، شجلت أ  أتيت، ا د ادعيت لكم 

دعفى ال أملك هلا دليس أن الهااعنة ا ن بتام اانفا  د تحثفا املبألة، 

بفهنا  اأببفا فياا أصفال، اأصلفا أصفال اف عفا ف اعا، اهم ُعدبر

ه أمفب ال ا ن   جامناَتم انحن نتح ع من أن نلحذ املبألة! ال، هي

عكفي فياا أن نن ض عناا، ال جيفز، عنلزي أن َعنتِدآل هلا املجاهدان من 

اللا،ثا، امنام الداتفب بامل. اإ هيا من أجإ اضه املبألة   

 مفضناا الهحيح لكي حتبنفا الفام عن أبتاذنا الداتفب بامل.

عسنا أن نقد  لكم أبتاذنا، ا د اجتاد لكم اجتاادا فف  ما 

إ  عنني أنا انت أظن أنإ بينلإ نقطا عتكلم فياا، فإذا هف  د انت أختي

نظم لكم حما ص ااملة، تإ جا  تكإ ما مجنإ من أابا  عىل مداب البنا 
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لكي ال عفتقد اليش  سذا أباد مثاال، فكإ الهيد   جفن الف ا، ون ففن 

 هيا املثإ  القدعم؟ اإ الهيد   جفن الف ا!

 !فلتتفضإ أبتاذنا الك عم

  أ.د.سامل عياد:

تبم اهلل ال رتن ال ،يم، االهسص االبس  عىل أرشن األنليا  

 اصحلإ ابلم، أما تند، آلإا  امل بلا بيدنا حممد، اعىل اسم

فس أبتطيه أن أ د  الثنا  االشك  أل ي الك عم األبتاذ 

الداتفب حممد مجاع صق  عىل هيه التقدمة الضافية التي أللبني فياا ثفتا 

 فضفاضا ال أبمف سليإ أا ال أوطله سليإ!

أما عن داب النلف  فابمحفا يل أن أ  ع جانلا من املخزان 

النفيس   عس تي  اهَبا، انت اأنا صلي صز  أمتنى أن أافن طاللا   هيه 

الداب الن عقة األصيلة  لنة النلم ااألدآل االلزة ااإلبس  التي   جت 

أباطا   علف  الن تية   اإ أبجا  الدنيا تند األزه  الاعف، لكن مل 

شأ اهلل يَل ذلك، فكانت آداآل عا شم   بم اللزة الن تية، اعشت ع

فياا أولظى، اام عقفلفن، اأحت   شف ا سك داب النلف  ،تى سذا اانت، 

أطفأ شيجلا من رُيلمتي هيه  فقد هيأ لنا اهلل  -بلحانإ، اوناك!  –الكن اهلل 

  أن أن عدبس لنا اث  أا لفيف من أباويص داب النلف  األجس ، أذا

أبتاذ  الك عم األبتاذ الداتفب حممد ماد  عس  دبس يل هيه املادص 

التي عدبباا أ ي الك عم ا ن ) اعة اللحذ( بنا عددا، اهف أبتاذ 
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األجياع الاا، هيا دبعمي، اام دبس يل األدآل املقابن بيده امنشؤه 

، اام دبس 4اصا،لإ األاع األبتاذ الداتفب امل ،ف  حممد رينيمي هسع

 النحف الن   شيخ نحاص مرص اهف األبتاذ امل ،ف  علد ايميد ،بن يل

اتن هيه الداب اشيخاا أعضا، اام دبس يل علم اللسرية القدعمة اللسرية 

الن تية   ملا،ثاا الثسثة الليان ااملناين االلدعه امل ،ف  األبتاذ الداتفب 

ا، اام صا،لت أرتد أرتد تدا  اايإ هيه الداب   البتينيات، أعتقد هي

عاملا ،ربا من علامئاا طيلة عم  ، مني بنة اثنتا ابتا سك أن انتقإ سك 

األبتاذ النسمة املحقإ الكل  النامل الفاضإ  -ع رتإ اهلل!  -ال فيإ األعىل 

فقد اان ما   -برتإ اهلل!-بتاذ الداتفب بمضان علد التفاآل األ

 األاع، اعضفا    نة املنا شة الثاين. 

هيا عن داب النلف ، فحينام أجي  اليف  تدعفص ا عمة من أ ي 

أافن اام  اع املثإ الن   القدعم  -الك عم لكي أحتدث تا تن  أتنائاا 

احامإ التم  سك هج  أا اجالب التم  سك هج ، فأنتم أصإ اخل  

االنلم االتم  االرباة الاا  فباحمفين سذا وطاالت، احتدثت منكم عن 

 مأل عيل نفيس، اهيا ما دفنني سك املجي  اليف .مفضفع ع

الداايب الن اضية   "األبتاذ الداتفب حممد مجاع صق  ا دح 

  فقلت   التف االلحظة ال، ال أ فى "الق آن الك عم اايدعذ الاعف

عىل هيا! املفضفع الداايب الن اضية   الق آن الك عم ا،بب، ألن 

                                                           

 عّلإ أبتاذنا الك عم: ايرب ا ليإ!  4
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إ اضنإ النلمي اخلاص  فاف ُع اى ايدعذ الاعف اام ونلمفن ل

بااعات متنددص، ا دعام  الفا عن الشن  )اما آفة األشناب سال بااَتا(، 

اايدعذ النلف  الاعف  د ع اى تاملننى، فس وكفن الدبابة 

ال  -وناك! –الن اضية فيإ دبابة متأصلة، لكن الق آن الك عم اتاآل اهلل 

فإ، اسن اان تح ا ال بفا،إ لإ، عأويإ اللاطإ من تا عدعإ اال من  ل

لكن نبتطيه أن نقف أمامإ  اشنا  اضنا، انق أ، انتفام، ابااعتإ 

اا،دص، لي  فياا عفع اال أمت، اام أين أ دح أعضا ،ين المة 

الن اض، ألهنا ،بابة م ولطة تالشن  الن  ، فأ ان أن عأالإ اليئب! 

  رياعة ايبابية،  أ ان من المة الن اض االق آن الك عم، املفضفع

نظا  "ااث  من الناس ع فضفن ايدعذ فيإ أصس  فأ دح أن عكفن 

، عنني نلتند اث ا عن المة ع اض اشن ، "اإلعقاع   الق آن الك عم

 ،تى ال ننتد  عىل مشاع  أ،د أا ال نقدآل من مشاع  أ،د.

، ابأبتن ض "نظا  اإلعقاع   الق آن الك عم"املفضفع سذن 

لم الن اض ،تى نهإ عنا مبألة اإلعقاع هيه من ملتداها   عمنكم  

 وناك! ،سك اتاآل اهلل

ونلمفن طلنا مجينا دببتم ع اضا أا علم الن اض، اون ففن،  

 عباحمني أ ي سذا  لت اسما من نافلة القفع  عنا.

 مم وتكفن األازان الن اضية؟
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متح ك ، ن  -اام ونلمفن  -وقف  عىل لقا  الباان تاملتح ك 

ثم عليإ باان، اطلنا املتح ك ثقيإ االباان أ ف، لقا  األضداد اام 

 عقفلفن.

ونتظم هيه الفك ص من أاليات املقاطه الهفوية، أعني األبلاآل 

نفعان: بلب  فيف  -اام ونلمفن  -ااألاواد االففاصإ، األبلاآل 

إ الثقيإ متح ك فمتح ك، كبلب ثقيإ، اخلفيف متح ك فباان، عاب

فود املجمفع متح اان فباان، الفود املف ا  متح ك فباان أعضا ال

فمتح ك، الفاصلة الهز ى ثسث متح اات فباان، الكربى أبته 

متح اات فباان، اتاملنابلة أبته متح اات فباان ال هجتمه سال   

( وفنيلة ال جز الي  اضنُت فيإ اتاتا، ال ِنُلن  َتف   -وفجد  وفنيلة )ُمب 

ُوَك بيردُ  َ ( سال   وفنيلة )مبتفنلن(.  - 5الناِبفا اَ،ة  ال وفجد )ُمَتِنُلن 

من هيه األبلاآل املتضادص ااألاواد االففاصإ وتكفن التفاعيإ الثامنية، 

(عك   )فاِعُلن(اهنا علدا التضاد االنك  ااضحا   التامها  )ف عوُلن 

مخابية، لكن اس مناام عك  األ  ى، االثنتان مخابيتان، األاك بلب 

فيف ثم اود جممفع، الثانية النك  اود جممفع ثم بلب  فيف،  

) وفنيلة الكامإ فاصلة صز ى ثم اود جممفع، عكباا  )ُمت فاِعُلن 

) ُتن  ل   )مستفعلن(وفنيلة الفاف  اود جممفع ثم فاصلة صز ى،  )ُمفاع 

(ال جز بللان  فيفان ثم اود جممفع، عكباا  فاعيُلن  اود جممفع ثم  )م 

                                                           

  يلت تالنامية.  5
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(بللان  فيفان،  وفنيلة اخلفيف ااملدعد اال مإ بللان  فيفان  )فاِعَلُتن 

عوِلُت(عقه تيناام اود جممفع عك   ف  وفنيلة املجتذ ااملنسح  )م 

 .6ااألازان املخيفة هيه 

من هيه التفاعيإ الثامنية وتكفن األتح  اخلليلية البتة عا، 

م ات، أبتنة، أا  فمناا ما هف صان عنني وفنيلة اا،دص متك بص عدص

بتة، أا ثامنية، مثإ الكامإ اال جز االفاف  ااهلزع ااملتداَبك ااملتقابآل، 

بيقفع يل أ،دام: الفاف  مفاعلتن مفاعلتن فنفلن، وقفع عنإ سنإ صاٍن؟ 

أ فع لك: ننم، أصلإ اان مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، اهيا أصإ   

البادبة القطف، فهابت الدائ ص الن اضية، ثم د إ التفنيلة الثالثة ا

. األنفاع األ  ى الداايب املزداجة أا امل الة مثإ ماذا؟ 7الن اض

الطفعإ االلبيط ااخلفيف ااملدعد االسعه ااملنسح ااملقتضب 

 .8ااملجتذ ااملضابع

                                                           

لكن االونا عك  تن  )...( تتاعة املجتذ ااملنسح ااألازان املخيفة " يلت:   6

 ."د  

الفاف  مفاعلتن مفاعلتن فنفلن وقفع يل صا ! أ فع لك:  )...( اا،د عقفع يل  7

أعفه، أصلإ اان مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن أصإ   الدائ ص الن اضية )...( فلقت 

 الن اض.

 األنفاع التانية )...( ز  سعإ؟   8
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هيا هف ملخص األداات التي بند إ  اهَبا عىل الق آن الك عم 

تفعإ من سعقاعات اتاآل اهلل، لن ى مدى مفبيقية هيا النص، اما حي

 وندبع حتت هيا النظا .

الق آن  -وناك!  –سذا ما د لنا  اهَبيا ال صيد الضخم سك اتاآل اهلل 

، ،تى ال ُنتمَاَم تيش ، نحن نن ن 9الك عم بنجد أمامنا بدا منينا، انتلافا

بنجد بدا منينا أمامنا من  -اهلل، وناك!، اعىل  دب عنلمإ اهلل فينا 

التي ونأى تإ تالق آن أا  اهَبا تا عات الق آنية عن فن النهفص الق آنية 

 الشن .

سذن انتلافا، َبَلَف أن الق آن ماام ابتخ جنا منإ من و اايب ا 

سعقاعات مفبيقية وتفإ اسعقاعات الشن ، الق آن لي  شن ا. مل؟ ألنإ 

لي  اإ من  اع تيتا أا شط ا  اع شن ا، عندنا القهيدص ال وقإ عن بلنة 

ا الكس  ري  مفجفد   الق آن الك عم اال   أ  اتاآل باما  أتيات، هي

، اَعفُبد 10مثس، اال وكاد هجد تيتا اامس، نحن نجاد أنفبنا لنكفن تيتا

ألن اهلل ع عد أن عقفع لنا بلفا  لإ  -بلحانإ، اوناك! –اإلعقاع تإبادص اهلل 

ن مل أن نلدأ ايدعذ لف انت أبدت أن أنزع الق آن شن ا لفنلت، الك

وبلإ مشيجلتي ذلك، ال، أنا ال أبعده شن ا، اال نث ا فنيا،  دعام ونلمفن أن 

                                                           

  يلت:  داا تالكف! )بتتك ب اث ا فبأاتفي تيا ها هيه امل ص(.  9

عإ؟ ألن لي  اإ من  اع تيتا أا شط  علقى  اع شن ا )...( الكس  ده مش   10

 مفجفد، اال ،تى تيت اامإ ده تنجاد أنفبنا عىل ما نكفن تيت.
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طإ ،با اان عقفع لنا: الليان ثسثة أنفاع: شن ، انث  فني، ا  آن ا عم، 

 فالق آن الك عم متف د تجسلإ اااملإ عن الفنا ا   عن.

ماذا عض نا لف تحثنا   الق آن الك عم عن تن  سعقاعات 

 ، لنثلت شيجلا ماام، اهف أن الق آن الك عم الي  ا،تفى علف  الشن

الن تية تإ هف أصإ علف  الن تية اام عقفع النلام ، امل حيتف علف  الن تية 

فقط، اسنام هف أصإ النلف  الن تية نحفا ارصفا اتسرية اأدتا، ااإ 

لم علف  الن تية، فلم ال حيتف  الن اض، أا مل ال عش  الف من تنيد سك ع

الن اض؟ ألي  هيا سعجازا تيانيا عتجىل   الق آن الك عم، عضان سك 

 اإلعجازات األ  ى؟

 : تىل.أحد الطَلب

 : ايمد هلل، اوفقنا.أ.د.سامل عياد

سذا ما د لنا  اهَبيا ال صيد سك الق آن بنجد بدا منينا من 

م النهفص الق آنية التي ونأى تإ عن الشن ، مه أنإ فن الن تية األاع! بري

مكانة الشن  اام عنده النلام  فن الن تية األاع، االق آن ا   هيه اللزة 

 سال أن الق آن ع ف    آعات اث ص ادعا  الكفاب لإ تأنإ شن . -فنزع  اهَبا 

نبتن ض تسعة ما  الإ الق آن الك عم عن فن الشن ، ذا ت 

 شن ا    الق آن الك عم بت م ات:المة الشن  اال

: تبم اهلل ال رتن -وناك!  –اام ونلمفن  فلإ  ِف سورة الشعراء 1

ياطُا)}ال ،يم  ُع الشم ُع َعىل 221َهإ  ُأَنلرجُلُكم  َعىل َمن  َونَزم ( َونَزم
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َثُ ُهم  ااِذتفَن )222ُاإر َأّفاٍك َأثيٍم ) َه َا َأا  م  ( 223( ُعل قفَن البم

زاااَن ) َن اُ  َعتملُِنُاُم ال  ُم    ُاإر ااٍد َ يمفَن  ( َأمَل  َو َ 224َاالش  َأهنم

َنلفَن)225) ُم  َعقفلفَن ما ال َعف  ( ساّل اّليعَن آَمنفا 226( َاَأهنم

ِد ما ُظلِمفا  َاَعِملفا الّهاِياِت َاَذَا اا اهللَ َاثً ا َاان َترَصاا ِمن  َتن 

َلُم اّليعَن َظَلمفا َأ م ُمن َقَلٍب َعن َقلِلفَن ) ا  الشن  {(227َاَبَين 

 صد  اهلل النظيم.  221-227

َداُه َتإ  ُهَف }ِف سورة األنبياء   2 سٍ  َتِإ اف  زاُث َأ،  َتإ   الفا َأض 

لفنَ  َام ِبَإ األ  َيأ وِنا تِآَعٍة َاام ُأب     .5األنليا   {شاِعُ  َفل 

ُم  اانفا سِذا  يَإ } تبم اهلل ال رتن ال ،يم  ِف سورة الصافات 3 سهِنم

َتك  هَلُم  ال سِلإ سِ  فَن َأسِّنا َلتاِباف آهِلَتِنا ل( َاَعقف35رِباَن)اّل اهللُ َعب 

َبلَا)36لِشاِعٍ  جَم نفٍن) َ  امل ُ   َإر َاَصدم  {(37( َتل جاَ  تِاي 

 .37-35الهافات 

َمِة َبترَك تِكاِهٍن َاال جَم نفٍن } ِف سورة الطور 4 َفَيار   َفام َأن َت تِنِن 

َب امل َنفِن ) ( َأ   َعقفلفَن شاِع ُ 29) تمُص تِِإ َبع  ( ُ إ  َوَ تمهفا 30َنَدَ

ترهَا )  .31-29الطفب  {(31َفإيِّن َمَنُكم  ِمَن امل َُدَ

ُع َببفٍع َا عٍم )}  ِف سورة احلاقة 5 ُإ َلقف  ِع 40سِنم ( َاما ُهَف تَِقف 

ِمنفَن ) ِع ااِهٍن َ ليًس ما 41شاِعٍ  َ ليًس ما ُوؤ  َوَيام اَن ( َاال تَِقف 

 .43 -40ايا ة  {(43( َون زعُإ ِمن  َبآلر ال ناملََا )42)
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آُن }  ِف يس 6 ُ  َاُ    َ  َاما َعن َلزي َلُإ سِن  ُهَف ساِّل ِذا  ن  ناُه الشر َاما َعلمم 

ُع َعىل ال كافِ عَن )69ُملُا ) َقف  إم ال 
 {(70( لُِين ِيَب َمن  ااَن َ،يًّ َاحَيِ

 هلل النظيم.صد  ا  .70 -69ع  

ننا ش هيه ا عات تسعة  عنة، سن هيه ا عات  د ابدت   

الق آن الك عم تلفظ )شاع ( أبته م ات، للداللة عىل امللدع الشاع  

نفبإ، الي  عنشئ الشن ، مثإ األبتاذ الداتفب حممد مجاع صق  شاع ، 

فاف ملدع. ابدت تنص ا مه )الشن ا ( م ص اا،دص   بفبص الشن ا ، 

ام ابدت المة )الشن ( اهف ابم لنتاع الشاع  م ص اا،دص   ع ، اام ا

نس،ظ أن اباد المة )الشن ( ا)الشاع ( جيمه تيناام اَتا  املااا 

تند  ال بالة انفياا عنإ، اا عات  -صىل اهلل عليإ، ابلم!  -لل بفع 

 اهلل عليإ، صىل -َوُ د  عىل ذلك تنفي من اهلل ملقالة املااا  وثليتا لل بفع 

الل بالة، اوهدعقا لإ فيام تلغ عن بتإ، اام نفى اهلل عن ببفلإ  -ابلم!

  الكاانة اا نفن االبح  االشن ، اأثلت لإ النلفص االف،ي اال بالة

َبلاَ } َ  امل ُ   َإر َاَصدم  .37الهافات {َتإ  جاَ  تِاي 

أما ا عات األ  ص   بفبص الشن ا ، اهي أشا  ما ع دده 

املتشددان ت ف  اإلبس  للشن  أا املتشد فن ت ف  اإلبس  للشن ، 

زااانَ } -وناك! -اهي  فلإ َن اُ  َعتملُِنُاُم ال  ، 224الشن ا   {َاالش 
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اايقيقة أن هيه ا عات وتنااع  ضية نقدعة ايف؟ ،فع فنية الشن ، فاي 

 .11مكفنة من مخ  نقاط، انتلافا سلياا جدا، فاي مامة جدا

ما اان شائنا ا تاا عن مبألة ابتيحا  الشن  من  :لاألو

الشياطا، ،تى سن اإ شاع  فحإ   ا اهلية اعتقد أن لإ 

شيطانا عف،ي سليإ شن ه، اهيه ف عة اأاياتة اام ونلمفن، فأاث  

 الشن ا    هيه الطائفة ااذتفن.

: من اوله الشن ا  اصدم ام فيام عيهلفن سليإ من  ياالت الثانية

 اذعب فاف طاغ ااهم.اأا

أن الشن ا  َ يمفن عىل اجفهام   األادعة، اانفا  :الثالثة

ايلك  دعام عتخيلفن، اعهفبان ما عنتقدان شن ا   يإ سهنم 

اجداا جمنفن ليىل ميتا تا جللا هائام عىل اجاإ   الهحاب  

َن اُ  َعتملُِنُاُم ال زاااَن )} ُم   224َاالش   ُاإر ااٍد َ يمفَن ( َأمَل  َوَ  َأهنم

  .225 -224الشن ا  . صد  اهلل النظيم {(225)

، ايف؟ 12: أهنم عقفلفن ما ال عفنلفن، اهيه هي اخلطفبصالرابعة

عنني هنا مبألة الكيآل الفني ال الكيآل األ س ي   بأ  

َعقفلفَن ما ال }النقاد  أمل عقإ النقاد سن أعيآل الشن  أايتإ! 

َنلفنَ   .226الشن ا : {َعف 

                                                           

  داا تالكف مناعا  ف ، مامة  ف !  11

 أهي د  تقى اخلطفبص.   12
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 -: ابتثنا  الفجلة املؤمنة امللتزمة، اأاهلم شن ا  ال بفع اخلامسة

الثسثة: ،بان تن ثاتت، اانب تن  -صىل اهلل عليإ، ابلم!

مالك، اعلد اهلل تن باا،ة، امما عؤعد ذلك ما ابد   رشح 

أنإ ملا  -اام ونلمفن  -صحيح اللخاب  التن ،ج  النبقسين 

صىل  -ثاتت اصا،لاه سك النلي  نزلت هيه ا عة جا  ،بان تن

اهم علكفن،  الفا: عا ببفع اهلل،  د علم اهلل  -اهلل عليإ، ابلم!

صىل اهلل عليإ،  -فقاع النلي  13،ا أنزع هيه ا عة أننا شن ا !

، ثم  اع: أنتم، "سال اليعن آمنفا اعملفا الهايات": -ابلم!

، أنتم، "ظلمفااانتقمفا من تند ما "، أنتم، "اذا اا اهلل اث ا"

ثم  اع هلم: انترصاا، اال وقفلفا سال ،قا، اال ويا اا ا تا  

ااألماات، عنني حت اا ايإ   مدائحكم  فس وبلفا األماات 

 اال ا تا    أهاجيكم، عنني اال وناتزاا تاأللقاآل.

َ  }أما ا عة األ  ص التي ابدت   بفبص ع   ن  ناُه الشر َاما َعلمم 

أ  ما علمإ بتإ فن الشن ، هيا جيمه عليإ  69ع : {زي َلإُ َاما َعن لَ 

أن عكفن شاع ا،   -صىل اهلل عليإ، ابلم! -املفسان، اما عنلزي ملحمد 

أا مننى آ   خمتلف، ابمحفا يل أن أعلنإ: ما علمناه ما عنلزي للشن  من 

أداات فنية ليقفع شن ا، الشاع  علزمإ أن عمتلك أداات الفن الشن  ، 

 اع: سن النلي لي  شاع ا، اما علمناه أعضا  –بلحانإ، اوناك!  –ا ف تن

                                                           

  اع ضيفنا الك عم مفضحا: عنني س،نا اده! 13
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فن الشن ، اما أعطيناه فنية الشن ، اما اهلناه صننة الشن ، فهننة 

الشن  فن، صننة الشن  نحت القفا ، ابصفاا، اجنفح التهفع ، 

 د أايت جمامه الكلم  -صىل اهلل عليإ، ابلم! -اري ها، اسن اان النلي 

ى هيا أنإ..، أبتزف  اهلل النظيم، ال! أفهح الناس، اأعلم لي  منن

الناس تاللزة، لكنإ مل  يجلإ اهلل لفن الشن ، نفى عنإ اعن اتاتإ فنية 

 .14الشن 

 سصة القفع أن الق آن الك عم الإ مل حيظ   فع الشن ، أا مل 

حي     ضإ، هإ فيام ع ضناه ا ن من ا عات البتة أا املفاضه البتة 

عقفع سعاام أن وقفلفا شن ا، اام ،   رشآل اخلم ، أا ،   اإ يش  

املح مات رصا،ة   الق آن الك عم؟ مل عقإ ذلك، سن الق آن مل حيظ   فع 

الشن ، امل حي     ضإ، مادا  الشن  ملتزما تقفاعد اإلبس  امناجإ، تإ 

 -!صىل اهلل عليإ، ابلم -سنإ حيفإ تا يد منإ، اعقللإ، احيدمإ، اللنلي 

مفا ف حتتاع سك حما ص مبتقلة، مفا ف من الشن ، اللهحاتة أعضا 

مفا ف من الشن  حتتاع سك حما ص أ  ى، فس ري ا سذن أن نن ض ما 

نن فإ من سعقاعات شن عة أا سعقاع الشن  الن   عىل الق آن الك عم، فإذا 

اان الق آن الك عم عند أصس لكإ علف  الن تية ااإلبس  من نحف 

                                                           

الشن   )...( اما علمناه اامن فن الشن  )...( الشاع  الز  عمتلك أداات الفن  14

 عنني مش مننى اده ان هف... أبتزف  اهلل النظيم، ال!
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ن اتسرية اأدآل اري  ذلك فلم ال حيتف  علم الن اض، مادامت ارص

 مقاصد النهفص الق آنية ال وتنابض مه ذلك، اال و فضإ! 

النإ أ د  من ون ض هليه القضية من علامئنا القدامى هف أتف 

تك  تن حممد تن الطيب تن حممد تن جنف  اللا سين، الي  عاش ما تا 

ميسدعة، أ،د علام  الق ن ال اته  1013ا 950هج عة،  404ا 338

  فهإ )نفي  "سعجاز الق آن"اهلج   املشافبعن   اتاتإ املشافب 

فإن زعم زاعم أنإ اجد   الشن  عن الق آن( ماذا  اع اللا سين؟  اع: ]

الق آن شن ا اث ا، فمن ذلك ما عزعمفن أنإ تيت وا ، أا أتيات وامة، 

اقفع شط ، املرصاع شط  الليت ][ عنني امنإ ما عزعمفن أنإ مرصاع

 القائإ:

]  . د  لُت ملا ،االفا َبل فيت هيااَت هيااَت ملا وفَعدان 

 مرصاع! شط !   بفبص املؤمنفن.

بمإ، من جمزا   ["اجفان اا فاآل ا داب بابيات"]أعضا 

، طلنا )جفان اا فاآل( 15ال مإ، فاعسون فاعسون فاعسون فاعسون

)جفنة( اهي القدب الكل ، )اا فاآل( مثإ ون ففن )جفان( مجه 

، ا داب ثاتتة بابية عىل املفا د لثقلاا 16ايفض الكل  املمتلئ ما 

                                                           

ملا   ئت ا عة أ ع تن  الطسآل نابلا اللحن سك تح ه ال مإ، فقاع ضيفنا  15

 الك عم: أعفه اده عااز الشن ا !

 اا فاآل عنني ز  ايفض الكل  اليل مسن ما . 16
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َفاآِل َاُ داٍب باِبياٍت }ااربها، هيا مننى  . 13بلأ:  {َاِجفاٍن َاا  

فاعسون  18["من وزاى فإنام عتزاى لنفبإ": ]-وناك! –[ ااقفلإ]

 األلف،  لن، من جمزا  اخلفيف. متفنلن فنسون متفنلن، بقطت

انتلافا مني هيا الكس    سعجاز الق آن!   -وناك!  –[ ااقفلإ]

امن عتإ اهلل جينإ لإ )خم جا( اع ز إ من ،يذ ال ": -وناك! –عقفع 

 .17 "حيتبب

الف   تيننا اتا اللا سين أا الف   تيننا اتا أ   اب  عاد أننا 

نبتحة   أذهاننا األدا  الشن  ، الشاع  ،ينام علقي شن ه لي  اأ  

سنبان عندما عق أ شن  شاع ، الشاع  ،ينام علقي شن ه عنزمإ، اهف 

ت علأ الكلام -تتنل  عامي -اإلعقاع، اهف النرب، هف املفبيقي، هف َنَظَم 

  املفبيقى التي   ذهنإ، فاملفبيقى مبتحةص   اليهن، فحينام علقي 

علينا  هيدوإ علقياا تمفبيقاها، فايا الشاع  الي  عتقن علم الن اض، 

احيفظ أازان الشن  الن   سذا   أ الق آن الك عم اهف مبتحة أنزا  

هيا  لإ اإ الشن  اسعقاع الشن  الإ   ذهنإ اهف عق أ أال جيد شيجلا؟ فاإ 

نُإ؟ تإ أنا أزعم أن هيه  ُده، احُيَبر اعتلاب عنيب الق آن الك عم أ  جُيَفر

َبَقَة   الق آن الك عم وباعد الناشئ أا املبلم تنامة عىل ايفظ، ويس  املَف 

لإ  ضية ايفظ  فأنا أ،فظ الشن  تبافلة جيدص ،ينام أجد دااعي ايفظ 

                                                           

)امن عتإ اهلل(  مناعا ده اس  اللا سين   سعجاز الق آن )...(،  داا تالكف  17

 اتندعن حيط خم جا تا  فبا اتندعن )اع ز إ من ،يذ ال حيتبب(.
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الك عم، عباإ عيل ،فظ الق آن، فس   الشن  هي هي مفجفدص   الق آن 

ريلاب سطس ا عىل الق آن ،ينام حيتف  عىل وفاعيإ، ال  هيدص، اال  طنة، 

شط ، مرصاع، مجلة، جز . ابيقفع اللا سين ا ن سهنا ليبت سال 

مقطنات  هاب، لتلذ مفبيقى الشن  التي اان الن آل عتقنفهنا، 

حينام جيدان هيه املفبقة   احيفلفن  اهَبا، اام حيتفلفن تميسد الشاع ، ف

 .18الق آن الك عم عزداد ونلقام تإ، حيفظفنإ

اع ز إ من }ثم )خم جا(   الفبط ثم  {امن عتإ اهلل جينإ لإ}

امن عتإ اهلل }، لف مفبقنا {امن عتإ اهلل}، لف  طننا {،يذ ال حيتبب

 ، ننم؟ {جينإ لإ

 19: املتقابآل.أحد الطَلب

/ َوِإ اّلس/ َه جَي   / َلإُ اَمن  َعت   َنإ 

 فنفلن/ فنفلن/ فنفلن/ فنف، 

/ َوِبب   / ُث ال َعح  / ُه ِمن  َ،ي  ُز    اَع  

 فنفلن/ فنفلن/ فنفلن/ فنف، 

                                                           

الشاع  ،ينام علقي شن ه ري  أ  سنبان عق أ شن  شاع  )...( اليل هف اإلعقاع )...(  18

ا سين دلف تي اهنا ليبت اليل هف النرب )...( مش  هيدص مش  طنة )...( اهيقفع الل

 سال مقطنات  هاب.

 علإ أبتاذنا الك عم عىل سجاتة الطالب فخفبا: مه ،ةوك! 19
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لكن جا ت )خم جا(   الفبط،   جت الليت عن افنإ شن ا  

 –اان اهلل  –وناك!  –ا تلف الفزن، أا انكس الفزن، اهيه مشيجلة اهلل 

اهف  الإ الكفن، ا الإ الشن ، ا الإ    ابنإ -بلحانإ، اوناك! 

اان تفبنإ أن عهفريإ صيارية أ  ى، لكن سبادص اهلل لجلس  -الشن ا  

 / ُز   / َلُإ/.. َاَع   / َوِإ اّلس/ َه جَي َنإ  عنتقد أ،د أن الق آن شن . اَمن  َعت 

! / َوِبب  / ُث ال َعح   ُه ِمن  َ،ي 

عن فيلك الي  أبأعت الي  عكيآل تالد": ]-وناك!  –ا   فلإ 

بلحانإ، اوناك!  -[، )ذلك( است الفزن، ون ففن لف  اع "عدع اليتيم

  ري  الق آن: )أبأعت الي  عكيآل تالدعن فياك الي  عدع اليتيم(  -

لهابت ماذا؟ فنسون متفنلن فنسون فنسون متفنلن فاعسون، لفال 

 ن لفال هيا اي -هناك   الباتإ اانت المة اهنا ، ن  –اي ن 

 .20البتقا  الفزن، لكن اهلل مل عشأ ذلك  لي  شن ا

ذا  –ا د جا  عىل ازن تيت وا  من اخلفيف لفال أن سبادص اهلل 

شا ت أن وزعد الما تا ذا اإلشابعة ااان اخلطاآل، فلفالها  -اسمي 

ن أتف نفاسالبتقا  الفزن التا . ا د ] انظ اا أتا  -باحمإ اهلل! -[ َضمم

إ ا اعضمن أتف نفاس هيا  نفاس، ماذا فنإ! [  اع تيتا ]  شن ه ففهم

   دعفانإ:

لِنًا ليهدع  للي ااهلفى عهدع الفؤاد البقيام  ] َاَ  ا ُمن 

                                                           

 )...( ذلك با،ت اا ص الفزن، تالكف لف  اع بلحانإ اوناك   ري  الق آن. 20

http://www.mogasaqr.com/


81 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

 .21[أبأعت الي  عكيآل تالدعن فياك الي  عدع اليتيام 

انتلافا، فك ص أ  نفاس هيه بتظإ عرب الدهفب سك عفمنا هيا، 

هيا النمإ نفبإ   الق آن الإ، ابأ تم  اهَبا اسمي منكم  شخص عمإ 

 .22من أالإ    ه، شيخ، ملا عزع عىل  يد ايياص

ففجداا من فك ص اللا سين أن ما جا    الق آن عىل ازن الشن  

فاف تضه َشَط ات، اس  مجيإ، أا جا  تيتا فاف من جمزائإ، ننم، الي  

الك عم من  من وامإ، انتلافا سك النتيجة املامة هيه! ما جا    الق آن

مننى هيا؟  الشن  تضه َشَط ات، اسذا جا  تيت فاف من املجزا ، ما

َد تفدص طفعلة،  عنني من الشط ، مرصاع، اال جز الإ جمزا ، تند أن ُ هر

اان  هيدا عىل منفاع القهيدص، انتقإ سك أن الشط  تيت، فأصلحت 

ف القافية اا،دص   اإ الشط ات، عنني أصلح ال اجز مطاللا تضن

                                                           

 ضمنإ أتف نفاس   شن ه، "..." -اجإ عز،–نص اس  اللا سين هف:)ااقفلإ  21

اشن ه)...(. ااإ ما  ططت حتتإ  طا فاف اس   الي ،ا اع فياك  ففهلإ،

 اللا سين   سعجاز الق آن.

اهختم تياا   دا تالكف فك ص أ  نفاس د  بتظإ عرب الدهفب سك عفمنا هيا، 22

 اا،د عمإ نف  الكس  ده   الق آن الإ تقى. الكس  تتاعي مناام،
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القفا  تندما اان مطاللا تنهفاا، فأصلح الن اض هف الةآل، 

 .23االةآل هف الن اض

 : هإ ُعَند  هيا شن ا، هيا الليت؟إحدى الطالبات

 ، لكن   فيل:24: ال، ال عكفن البؤاع هكياأ.د. سامل عياد

 متى نند النص شن ا؟

وقإ عن  النقاد اجتمنفا مني زمن تنيد عىل أن وكفن املقطنة ال

 اع: من عشد   –اام  اع أ،د النلام   –نة أتيات، لكن شخها بل

تاذنجان، مبتفنلن فاعسن عكفن  د  اع شن ا! شخص عناد  عىل 

 25تاذنجان عكفن  اع شن ا! أعكفن شاع ا!

ابهجز م وا، ابهجز عنني  اع تيتا  -عليإ الهسص االبس ! -النلي

 من ال جز م وا، مثس:

 اتن علد املطلب. أنا النلي ال ايآل   أنا

                                                           

د، االليت اامن جمزا ، 23 االكس  ده   الكتاآل تتاعي هنا  باتة االنجاع تند أن ُ هر

عنني تقى ال جز مطالب تضنف القفا  تندما اان ُنص القفا  )...( تقى الن اض 

 هف الةآل االةآل هف الن اض.

  فيل متى نند النص شن ا؟ وقفليش اده، ما مش الليت شن ، أل، 24

تيقفع: من )...( ولقى  هيدص، ولقى شن ! لكن اا،د ز  ما  اع أ،د النلام   25

عشد  تاذنجان مبتفنلن فاعسن، علقى  اع شن ، اا،د تيناد  عىل تدنجان علقى 

  اع شن ، هيا شاع ! أل! ابد أبتاذنا الك عم تدعاتتإ ايا ص: ُ َة !

http://www.mogasaqr.com/


83 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

شاع ا مادا   اع    -صىل اهلل عليإ، ابلم! -فاإ عند النلي

 ،الة انفناع شدعد، ا  مف ف ،ابم ودا ى فيإ املناعا؟

 : لكنإ مل عقهده.أحد الطَلب

: مل عقهده، ا،تى لف أنإ  هده فلي  شن ا، امن هنا أ.د. سامل عياد

اانت  ضية نفي الشن  عن ال جز أعضا، لي  عن الق آن فحبب، ألن 

النلي  د ابهجز، من األبلاآل التي دعت النلام  سك نفي الشاع عة عن 

ال جز ألن النلي  د ابهجز م ص أا م وا فقالفا: ال، ال جز الإ لي  شن ا، 

 26! ال سلإ سال اهلل

: هف أ،يانا اان ع دد شن  تن  الشن ا ، فاإ اان إحدى الطالبات

 عز ه؟

: ننم، اان عتمثإ تلن  األتيات، لكنإ اان عكسها عمدا، أ.د. سامل عياد

فاف لي    عليإ الهسص االبس   ،تى ال عقاع سنإ بااعة للشن  أعضا

  27صىل اهلل عليإ، ابلم! ،شاع ا، الي  بااعة للشن 

ت صحة نظ عة اللا سين فإن أ،د الن اضيا، اأعتقد الكي نثل

 ّ ، عمإ لنا مفاويح لألتح  اام ُوَبّمى، نظم تيتا من 28أنإ صفي الدعن اِييلر

                                                           

)...( اليلك من هنا  امت  ضية نفي الشن  عن ال جز اامن، مش الق آن  26

 )...( ما  اع اده؟ هم.ت )...( فقالفا ال علقى ال جز الإ لي  شن ا

ملا  يش أبتاذنا الك عم زعادص املقاطنات لكس  الضيف الك عم نلانا عىل أدآل من  27

 وضينش. آداآل املحا ات  ائس: علقفا أبجللتكف لف ليكف أبجللة اأفكابام عشان ما
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الشن ، ثم جا    الليت التايل تتفاعيإ اللح ، ا  الشط  األ   آعة من 

ب الليت األاع تابم اللح ،  -وناك! -اتاآل اهلل عىل نف  الفزن، اصدم

الداتفب ماد  عس  مني أاث  من  -اهلل ع رتإ! -فظنا سعاها أبتاذنا ،

 :29، أ  أها عليكم تسعة بتة عا تح ا-برتإ اهلل! -نهف   ن 

ُه اهلوى 1 ران  ذويل فيك  ُكف  أ ن س  وِل  30أ طال  ع  وآمنت  يا ذا الظَّب ي ف 

ن ِفر    ت 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء }فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

 {كفر  فلي

                                                                                                                             

  فقد ذا  أهنا للشااآل، اعلإ حمققإ عس  الدعن 121: "ميزان اليهب"اهلاشمي  28

الشااآل أرتد تن حممد تن عم  اخلفاجي املرص ،  ايض القضاص، اصا،ب "عطية: 

هذ، انشأ تمرص، ونقإ   اللسد 977التهانيف، نبلة سك  ليلة  فاجة، الد 

سك أن ابتق  تإ األم    مرص،  اإلبسمية  اضيا امنلام، متهس تاألم ا  اامللفك

هذ، الإ وهانيف اث ص مناا: بحيانة األللا، ،اشية عىل 1069فناش  اهَبا ،تى وف  

 .1/238وفب  الليضاا ،  سئد النحفب   جفاه  اللحفب   الن اض. األعس : 

الداتفب ماد  عس  )...( ها  اها عليكم تسعة  -اهلل ع رتإ!–،فظاا لنا أبتاذنا  29

 تح . 16

  هيه األتيات ،فاب متك ب تيننا اتا ضيفنا الك عم عبأع فيإ عن ابم اللح   30

 فنجيب، مثإ: أطاع علقى سعإ؟ طفعإ.
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نا لِلّظاملَِا ناًبا َأ،اَط  اهَِبِم  ُ اِدُ اا}  بفبص الكاف  َتد   {سِّنا َأع 

 سك آ  ه. 29الكاف: 

 إين بسطُت يدي أدعو عَل فئٍة ِلموا عليك  عسى ختلو أماكنُهم   2

فأصبحوا ِل ُيرى إِل }مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

 {مساكنُهم  

 األ،قان.

 31تَلٍق فيِه آياُت الشفا للسقيمِ يا مديد  اهلجِر هل من  3

 {تلك آياُت الكتاِب احلكيمِ }فاعَلتن فاعلن فاعَلتن 

   لقامن.

 خفَّ مح  ُل اهلوى علينا ولكن  ثقلت ُه عواذٌل ترتنم     4

 {ربنا اِصف  عنا عذاب  جهنم  }فاعَلتن مستفعلن فاعَلتن 

   الف  ان.

ُمل ت  صفاُتك  يا رشا وأولو اهلوى قد  5 بايعوك  وحظُّهم  بك  قد  ك 

 نام

 {إنَّ الذين  ُيبايعونك  إنَّام}متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

                                                           

ع علياا   "فيإ آعات الشفا للبقيم"شفففا انا تق اها ازا :  31 . اللنية اإلعقاعية ُعَنفم

   ا ص الشن  الن  .
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   الفتح.

يا راجًزا باللوِم ِف موسى الذي ألقى العصا قد  أسكتت  من  قد   6

 ب غى

 32{اذهب  إل فرعون  إنُه ط غى}مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ت ميل 7 اس  ُتم  نحو  ظبٍي نافٍر ف  ل  م  ِسهِ إن  ر   وُه بِداعي ُأن 

ُتُه عن نفسهِ }فاعَلتن فاعَلتن فاعلن  د   {ولقد  راو 

 عفبف.

وا صبُكم   8 مح   سارع  إل غزِلِن وادي احلمى وقل  أيا غيُد ار 

ُكم  }مستفعلن مستفعلن فاعلن   {يا أهيا الناُس اتَّقوا ربَّ

   ايج ا  اإلنبان.

ُه بفي تنرِسُح العنُي ِف ُخديدِ  9  رًشا رمى بسهٍم وقال  ُخذ 

 33{هو الذي أنزل  السكينة  ِف}مستفعلن مفُعَلُت مستعلن 

 

                                                           

األدا  مش    نامل أا   ا ص القاب  للق آن،عقب عىل الليتا تقفلإ: ري    ا ص ال 32

 امالفش دعفص تنلم الن اض فام سنام هف خيضه النص الق آين لنلم التجفعد، دماريإ،

 عكتشفش ،اجة.

ثم عقب عىل الليتا تقفلإ:  دا  ،"   لفآل املؤمنا ليزداداا سعامنا"أامإ ا عة  33

َقص ان شا اهلل ، ن!  تالكف َعاّمع عَِقه 
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ج  بعشاٍق فهم ِف عشقِهم  تاهوا 10  لئن َت  ز 

 {وقالوا حسُبنا اهلل}مفاعيلن مفاعيلن 

   آع عم ان ا  التفتة.

ا 11 ِة راكزون  ُه وشاٌة ِف األ ِزقَّ ت  ر  فَّ  غرامي باألحبِة و 

ا}مفاعلتن فعولن مفاعلتن   {إذا مروا هبم يتغامزون 

م   12 هل ُ ت ِضب  وشاة  هًوى ِف هواك  جاد   اق 

ت ِعُلن    34{كلام أضاء  هُلم  }فاعَلُت ُمس 

 20اللق ص: 

ًرا فيِه اجُلامُن النَّظيمُ اُ  13 غ  ن  عاب  ث  ُتثَّ م   ج 

و الغفوُر الرحيمُ }مستفعلن فاعَلتن   {وه 

 عفن .

ِقني  14 ب  وهاِت اس  د  السامءِ ت قار   كأس  ماِء وباِعد  ُوشات ك  ُبع 

 {وإن  يستغيثوا ُيغاثوا بامء}فعولن فعولن فعولن فعولن 

 .29الكاف: 

 إل كم  ُتضاِرعونا فًتى وجُهُه ُمنيُ  15

                                                           

متنب  ف ! ااان ضيفنا الك عم عكمإ ا عات الفابد تنضاا نا ص  مقتضب، 34

مشفا فيإ اسذا "مكمس  "الام أضا  هلم"املننى   األتيات امليافبص  اأن عقفع   مثإ 

 ."أظلم عليام  امفا
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 {هو  اللطيُف اخلبيُ }مفاعيلن فاعَلتن 

آ   تح  هف املبتدبك أا املتدابك الي  عدعي تن  النلام  أنإ 

اخلليإ تن أرتد الف اهيد ، الكنمإ من اضه ولمييه، لي  من اضه 

فايإ أنإ من اضه ولمييه بنيد تن مبندص األ فش األصز ، ابمإ 

 املتدابك، ابتدباإ ولمييه عليإ.

رً  16 ب ِس داِرك  قلبي يلثم ث غ  ر  ا ِف م  ه  و   ِمِه ن ظ ُم اجل 

لن فع لن  لن فع لن فع   {إنا أعطيناك  الكوثر  }فع 

 بفبص الكفث .

 ،  اع:35نام خمله اللبيط مل عنبإ صفي الدعن اييلس

17 .  خلَّعت  قلبي بناِر عشق تصَل به مهجتي احلراره 

 .{وقودها الناس واحلجارة}مستفعلن فاعلن فعولن 

   اللق ص ا  التح عم.

ا  ري  هيه املتفن الن اضية نقف  دا  الق آن الك عم  اشنا 

نبتخ ع منإ أمثلة، ال نبتطيه طلنا أن نخ ع اإ النهفص الق آنية التي 

األازان أا اإلعقاعات  -أبتزف  اهلل   التنل ! -ختضه هليه األازان، أا

التي وتفا   مه آعات الق آن الك عم، فالق آن أصإ، ااإلعقاعات ف ع، 

اأنا من بنا مني أن انت   مثإ بنكم اأنا منني  اهَبيا املفضفع، ألين 

                                                           

 فيإ اامن ابمإ خمله اللبيط، ت ضإ مانبيااش ال اجإ. 35
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 -زلت، اايمد هلل  اما –انت  دعام أ فع شن ا، فكنت ،افظا أازان 

ابتنا  –،افظا أازان الشن  الن   البتة عا  فنندما أ  أ الق آن أضه 

حتت ا ملة أا الدايب الن ايض اام  اع أبتاذام  طا،  –عباحمني 

تجد مهحفي الإ خمططا من أاع اللق ص سك آ   الناس، اإ صفحة فياا ف

ثسثة  طفط أا أبتنة، ام ص تاألرت ، ام ص تاألزب ، ا د أ،ةوإ 

 .36مني

 : هيه هي اللق ص التي وزعمفن أن ال يش  فياا!أ.د. حممد مجال صقر

 : اللق ص مليجلة.أ.د. سامل عياد

 دان فياا شيجلا!: عقفلفن سهنم ال جيأ.د. حممد مجال صقر

 37: ال!أ.د. سامل عياد

 38لن   عنا لكي ال نضيه ا تكم.

                                                           

 اهَبيا املفضفع، ألين انت زمان  )...( اانا من بنا مني انت   بنكف اأنا منني 36

ابتنا –اانا عيإ صز  تقفع شن ، فكنت ،افظ)...( فلام ا  ا الق آن أ،ط 

حتت ا ملة أا الدايب )...(  ط  فتس ي املهحف تتاعي خمطط. فكأن  -عباحمني

طاللا  اع مداعلا الضيف الك عم: نا د املهحف، أا نا د اللق ص، ف د ضا،كا: ال، 

دا انتف وا داين، اما وا داش اللق ص! فقاع أبتاذنا الك عم مشاباا: سن وا داا سعإ! 

 اللق  وشاتإ علينا! ا،ااع أن ع عنا تن  صفحات املهحف.

 اع أبتاذنا الك عم: أهي اللق ص اليل تتقفلفا مافيااش ،اجة، ف د ضيفنا الك عم: ال  37

،اجة   اللق ص! فنفى ده اللق ص مليجلة، فقاع أبتاذنا الك عم: تيقفلفا مش ال يا 

 ضيفنا الك عم: ال.
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اهف من أشا  األتح  املنتاص   الق آن، ابمنفا ، مثس الوافر  

مني  عنا أمثلة ال نبتطيه أن نحهياا طلنا، ،تى   ا عة التي فياا نفي 

 :39الشن  عن الق آن

 { ٍُم    ُاإر ااد مفاعلتن مفاعلتن  ،225الشن ا :  {َأمَل  َوَ  َأهنم

 فنفلن.

 ،تى   ا عة التي ونفي الشن  عن الق آن فياا، بلحان اهلل!

 : ،تى علابص )االشن ا  عتلنام الزااان(. إحدى الطالبات

 : ننم، ،تى هيه ا عة فياا اس ، فياا مفبيقية.أ.د. سامل عياد

 { ٍُم    ُاإر ااد  .225الشن ا :  {َأمَل  َوَ  َأهنم

 { َذلَِك َ ُ  َعفاُن َتا   .68اللق ص:  {َاال تِك 

 { ُُتلفه ى َفاا   .282اللق ص:  {سِك َأَجٍإ ُمَبمًّ

 { ََتدعن ا ف عند  ،16اللق ص:  {َفام َبتَِحت  هِجاَبَُتُم  َاما اانفا ُما 

 40)اا( فقط  ااتملت التفنيلة.

 { ََاَأنم اهللَ خُم ز  ال كافِ عن}  :2التفتة. 

                                                                                                                             

 نضينش ا تكف. نشفن اده تسعة  عنة عشان ما 38

نقدبش نحهياا طلنا، ،تى   ا عة اليل فياا نفي  ابمنفا مني  عنا أمثلة ما 39

 الشن  عن الق آن.

مفضحا الفزن.  "فام بتحت هجابَتم اما اا/نفا ماتدعن"  أها ضيفنا الك عم:  40

 ا(، ااتملت التفنيلة، أ ف عندها،  سص.أ ف عند )ا
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 {  َلِم اهللُ اّليعنَ َاملَّا َعن}  :ا ف عند )اليعن(. 142آع عم ان ، 

 { َاَعأ تى اهللُ ساِّل َأن  ُعتِمم}  :32التفتة . 

 { ُزيفآِل  78التفتة:  {َاَأنم اهللَ َعّسُ  ال 

ا  التفتة أعضا جا  جز  من آعة عىل ازن الفاف  التا ، انتلافا، 

جمزا ا اام  لت ا ن، لكي ال أافن خمطجلا الفاف  لي  واما، الفاف  عند 

األصإ أن لدعنا من النهفص الشن عة القدعمة ما جا  عىل ازن مفاعلتن 

مفاعلتن مفاعلتن أصإ دائ وإ الن اضية، فنندما عد إ القطف   

ع )مفاعلتن( سك )فنفلن(، عند سذن  فم وفنيلتي الن اض االةآل حُتَ

هلل ال بفلإ جمزا ا الي  واما، اصد  اللا سين، اصد  اإ املخلها 

 اللق آن الك عم اللمؤمنا.

 انتلافا، فاناك ف ا ،   بفبص التفتة:

ُُم اهللُ تَِأع دعُكم  } انتلافا مني! ايف  14التفتة:  { اوِلفُهم  ُعَنير اهَب 

ٍ  }عق أ القاب  هيه ا عة  ِف ُصداَب َ ف  ُام  َعَلي ِام  َاَعش  ِزِهم  َاَعن رُص  َاخُي 

ِمناَ  ا أنا؟ )اخيزمهف/ اعنرصام/ عليام( تإشلاع امليم ايف أ  أه ،{ُمؤ 

اهيا جائز   الشن  الن  ، اإ شن نا الن   هكيا، )اخيزمهف/ 

 اعنرصام/ عليام/ اعشف صدا/ب  ف  مؤ/منينا(.

 41فايا لي  تيتا، مل؟ ألنإ من الفاف ، ا الفاف  لف وم متامإ ال عند تيتا.

                                                           

 دا تالكف تقى عشان ماافنش خمطئ )...( أصإ الدائ ص الن اضية تتاعتإ )...(  41

 فلام علقى عد إ القطف التفنيلة تتاعة الن اض االةآل
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 { َِجزعن  .20هفد:  {أالجِلَك مَل  َعكفنفا ُمن 

 { َِلفاب َمُام  داَب ال   .28ست اهيم:  {َأَ،ّلفا َ ف 

 { ََاملَّا َعأ وُِكم  َمَثُإ اّليعن}  :214اللق ص. 

 { َِسع ُإ َبترَك ذا ا    .27ال رتن:  {َاَعل قى َاج 

 {ُي تِالنمفايص َ  .41ال رتن:  {تِبيامُهم  َفُيؤ 

 { ُففَنإ  .75اللق ص:  {َاسَ  اهللِ ُثمم حُيَ ر

 { ٍأالجِلَك ما َعَلي ِام  ِمن  َبليإ}  :41الشفبى        

 هناك تيت عنجلني، اخيففني ايلك، اال أبتطيه أن أ فلإ:

ُن َعَلي ِام  َاال ُهم  حَي َزنفنَ } ، نق أها م ات 38اللق ص:  {َفس َ ف 

ام ات، مفاعيلن فنفلن مفاعيلن فنفلن، االفاف  مفاعلتن مفاعلتن 

لفاف  وفنيلتيإ األاليا، من الشط  األاع وفنيلة فنفلن، اأنإ ،ين من ا

 42امن الشط  الثاين وفنيلة، هيا   املجتذ ن اها ا ن.

 { َافن ِ  63النمإ:  {َوناك اهللُ َعاّم ُعا 

سذن لكي عبتقيم الفزن  د عزعد اهلل   النص الق آين ، فا، ا د 

، فا، طلنا عمدا، لي  هناك يش    الق آن  -بلحانإ، اوناك! –حيين 

بافا، أبتزف  اهلل ألف م ص، اإ ما جا    الق آن ا  ري  الق آن عن اهلل 

أن حيين ما شا ،  -بلحانإ، اوناك! –عمد ااان تفبه اهلل  -وناك! –

                                                           

طب فيإ تيت عاجلني  ف  اخمففني امش  ادب أ فلإ )...( ايكاعة د     42

 املجتذ، هنشففاا دلف تي.
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اأن عضيف ما عشا ، لكن تام أنإ عمد سك زعادص ، ن  هد أن ال عكفن 

يتا واما، أا أنقص ، فا، أا زاد ، فا، أا أنقص المة، أا زاد المة، ت

 اصدا أن عق أ املبلم النص فيشن  تمفبيقية عط آل هلا اال عن ن هلا 

 مهدبا سال الشن ا .

نجده  -هيا تند الفاف  تسعة  – وزن الرجزأما سذا انتقلنا سك 

نظ  أ،د النلام   أاث  انتشابا   الق آن الك عم من ري ه، ،تى لفت ذلك

األجس  وهفباا من عكفن؟ هف فضيلة الشيخ حممفد حممد  طاآل 

البلكي، شيخ ا منية الاعية األاع، لفت نظ ه هيا، ف اح عتتله 

اأنا ون ضت هليا اأنا أاتب اتا   -وناك! –سعقاعات ال جز   اتاآل اهلل 

، "لنليةاملقامات ا"عن ال جز، بلحان اهلل! لإ اتاآل بائه جدا ابمإ 

فجمه فيإ بلنا اأبتنا آعة جا ت عىل هيا الفزن، ا د باجنت ذلك 

عىل فضيلتإ، ال أ في عليكم، ففجدوإ صد ا ا،قا، لكن أنا لف أين الي  

تدأت انت أ  جت عاعن أا ثسثا، لكنإ أ  ع بلنة اأبتنا، 

اعمكن أن خي ع أ،دام أاث ، اهلل أعلم، ألن املبألة حتتاع لفيفا من 

ن ا  أا من املاتما تاملفضفع، لفيف من الشن ا  عضنفن الفك ص   الش

أذهاهنم، اعق اان أدا  شن عا، اأنتم ون ففن الف   تا األدا  الشن   

 ااألدا  الق آين.
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 :43انظ اا هيه األمثلة السعنة

 {ُعَثلرُت اهللُ اّليعَن آَمنفا}  :27ست اهيم. 

 { ِه ِ   النبا   ،140لنبا : ا {َ،ّتى خَيفضفا   َ،دعٍذ رَي  

 ااألننا .

 {  َزير َفَمن ُد ِمَن ال  ش  َ ال    .256اللق ص:  {َوَلام

 {( ِب َقد  مبتفنلن مبتفنلن ، 1القدب:  {( َاما َأد باَك ما1  َلي َلِة ال 

 مبتفنلن.

 {  ِضُكم ِ َجُكم  ِمن  َأب   .110األع ان:  {ُع عُد َأن  خُي 

 { َزففُب ذا َك ال  َِة َلف  َاَبت  رت   .58الكاف:  {ال م

 {نا َمن َبًكا ٍة َجَنل   .67ايج:  {لُِكإر ُأمم

 {رِباا ا اّليعَن آَمنفا اص   .200آع عم ان:  {عا َأ  

 { َف   هَلُم  ما  د  َبَلَف  .38األنفاع:  {سِن  َعن َتافا ُعز 

اث  جدا، بلنة اأبتنا، اوفنيلة مبتفنلن عا أاالد ، من ان 

انتشاب فن ال جز   النهفب األدتية القدعمة، اهيا  لتإ   اتا ، فاف 

                                                           

فباا ما  للنا اا،نا ناعما! )...( اانا اون ضت هليا اانا تنمإ اتا  تتاع وه 43

ال جز )...( لكن انا لف انا اليل تدأت انت طلنت عاعن وسوا، لكن هف طله 

بلنة اابتنا، عمكن اا،د هنا عطله ااد، اهلل أعلم، ألن املبألة مش عاعزص اا،د، 

 مثلة  عنا، اهي هنا   الدفد ااملة.عاعزص لفيف من الشن ا ، شفففا تقى األ
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أصإ الشن  املتداه  أاال اان الشن  بجه ااان، ثم بجز، ثم وطفب، 

 .44فأصلح شن ا، هيا الكس    اتا  تالتفهيإ

 ااود جممفع، ما   انتشابها وفنيلة )مبتفنلن( بللا  فيفا

  الشن  ا  الق آن الإ؟ ألن وفنيلة )مبتفنلن( التي علنى علياا ازن 

ال جز اشدات   التشكيإ املفبيقي لبلنة أتح ، مثإ اللبيط االسعه 

َتذ االكامإ. الكامإ! الكامإ  ااخلفيف ااملنسح ااملقَتَضب ااملُج 

ان اإلضامب وبكا اي ن الثاين )متفاعلن(، سذا ُأضِم  عنني د لإ ز،

ِنُلن(، اانتلافا، ظاه ص  -)مَتفاِعُلن( وهلح )ُمت فاِعُلن( َتف  فتباا  )ُمب 

مفبيقية     ا ص الشن  تنامة أحتدى لف أن شاع ا اتب  هيدص   تح  

ِم   فياا، تإ عمكن    اإ تيت،  –أبتزف  اهلل سن  لت  –الكامإ فلم ُعض 

  اإ تيت أاث  من وفنيلة، اال ُعثلت أن هيا  تإ أبتزف  اهلل سن  لت

الليت أا أن هيه القهيدص من الكامإ سال اباد )مَتفاِعُلن( م ص اا،دص، 

عنني اباد فاصلة صز ى م ص اا،دص ثسث متح اات فباان فمتح ك 

فباان، مل؟ ألنإ   الليت جيفز وبكا املتح ك، اال جيفز حت عك 

ثقيلة االبكفن  فيف، فكلام أباد الشاع   الباان، نحن اوفقنا أن اي اة

أن خيفف زاد النص مجاال   ا  س،   املفبيقى،   اإلعقاع   األذن، 

ِم ، عبكن املتح ك اال حي ك الباان  لف ، ك  ن دائام، ُعض  فاف عبكر

                                                           

)...( اده اليل انا  اعلإ   اتا  تالتفهيإ )...( األاع اان الشن  بجه ااان  44

 اتندعن تقى بجز اتندعن وطفب اتقى شن ، الكس  ده   اتا  تالتفهيإ.
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 هيدص  –أعتقد  –الباان النكس الفزن، ألجإ ذلك ال وفجد  هيدص 

ضامب، تإ عمكن   اإ تيت، االشاع  ال ااملة من الكامإ ختلف من اإل

 45عقهد، اسنام عأيت اإلضامب عففعا.

فاف أ إ انتشابا من باتقيإ،  الكاملأما سذا انتقلنا من ال جز سك 

من الفاف  امن ال جز، ال عفجد منإ سال ثسث أا أبته َشَط ات، أا هكيا 

   أوم أنتم تتأنٍّ بتام وبتخ جفن نهفصا أ  ى. ما أع فإ، لف

 {َاَافى تَِ ترَك هاِدًعا َاَنهً ا}  :31الف  ان. 

 { ِلِكفا تِالّطارِيَية  .5ايا ة:  {َأّما َثمفُد َفُأه 

 {سِنم اّليعَن ُعلاِعنفَنَك سِنمام}  :10الفتح. 

 { ٍَتقيم  .213اللق ص:  {َااهللُ َ  د  َمن  َعشاُ  سِك رِصاٍط ُمب 

ت، سذا تني عىل نقفع عنإ جمزا ، ون ففن أن التا  بت وفنيس

 .46أبته صاب جمزا ا، اعىل ثسث صاب مشطفبا، اعىل اثنتا صاب منافاا

 مما ُتني عىل اثنتا:

 { َِمن َ  ، مَتفاعلن مت فاعلن. 15الفج :  {َفَيقفُع َبّ  َأا 

                                                           

)...(   انتشابها   الشن  ا  الق آن الإ ليإ؟ )...( اللبيط مبتفنلن فاعلن  45

مبتفنلن فاعلن، اإ األتح  اليل هقفهلا دلف تي فياا التفنيلة د  )...( مَتفاعلن، 

مت فاعلن، مبتفنلن )...( ا دا تالكف ظاه ص مفبيقية تقى )...( ا،نا اوفقنا )...( 

 فيش  هيدص )...( تتيجي اده عففعة. عشان اده ما

عابفا )...( سذا تني علإ: )...( ام وفنيلة؟ اا،د اونا وسوة أبتنة انص، انتف  46

 عىل أبتنة علقى جمزا ، عىل وسوة علقى مشطفب، عىل اونا علقى منافك.
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 { ٍَاهَلُم  َمقاِمُه ِمن  َ،دعد}  :ُمَتفاِعُلن ُمتَفاِعُلن أا  ،21ايج

فيإ، الدفيإ زعادص ، فا. ُمَتفاِعسُون    اهيا َو  

 

 { ن جيَإ ِ باَص َااإل  ِإ َا َأن َزَع التمف  َ َعَدع  ً ا ملِا َتا  ، 3آع عم ان:  {ُمَهدر

هيه   ا ص القاب  الناد ، أما القاب  الشاع  فيق أ: مهد ا ملا 

َزَع التمفباَص ااإلن جيَإ، متفاعلن مت فاعلن  تا عد / ِه َاَأن 

سث وفنيست، األاك فيان متفاعلن، ااالثنتا مت فاعلن، ث

 47األ  عا فياام سضامب.

 {َلَم اهللُ اّليعَن آَمنفا ، ال  التنليإ اليبت 140آع عم ان:  {َالَِين 

َلَم( لهابت من  َين  ال  األم ، لتنطيني فاصلة صز ى، لف )َال 

 ال جز.

 { ِلِإ  .14النحإ:  {َالَِتل َتزفا ِمن  َفض 

 { ُمَتشا اهَِبًاَاُأوفا تِِإ}  :25اللق ص . 

 {  ُعؤاِ ُيُام  تاِم َاَبَلت}  :48، اثنتا أعضا225اللق ص. 

ذ  التفاعيإ الثامنية  اْلتقاربلف انتقلنا سك األتح  الطفعلة مثإ 

 الهافية، الكنإ مل ع د   الق آن سال مرصاعا، أبته وفنيست عىل األاث .

                                                           

عملت لنا متفاعلن متفاعلن متفاعلن، ثسث  "ِه اأنزع التفباص ااإلنجيس" 47

 وفنيست ااألاك مناا متفاعلن ااالونا التانيا فيام سضامب.

=مفاعلتن! لكناام اثنتان من ازن الفاف  ال الكامإ: 48 =مفاعلتن، تاَِم َاَبَلت   ُعَؤاِ ُيُام 
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 { َااص سَص َاآوفا الزم ا  43ا 83،   اللق ص   83 ص: اللق {َأ يمفا الهم

 .88، ا  ايج 110

 { َُف ان َنياآَل تاِم ُان ُتم  َوك  ،   آع  106آع عم ان:  {َفيا فا ال 

 .49عم ان

 اما عكفن مرصاعا ابد اث ا، مرصاع عنني شط ا:

 { ِض َب  امااِت َااأل  ُجُد َمن    البم ، عقف عند 15ال عد:  {َاهللِِّ َعب 

 وكمإ التفنيلة.ااا الباماات، لكي 

 { َناُهم  ُعن ِفقفن  3.50اللق ص:  {َامِمّا َبَز  

ا د ع د عىل هيجلة تيت وا ، لفال أن لفظ ا سلة   ابطإ  د 

أ  جإ من هيا الفزن، اهف  فلإ وناك، انتلافا، املبألة فهإ اعمد من 

، انتلافا، ايف بيبتقيم! ليلك ن عد شاع ا عق أ -عز، اجإ!  –املفك 

  اا مني:النص، انظ

 {ِدع ُ  َاهلل َ 
ٍ
ِض َااهللُ َعىل ُاإر يَش   َب  امااِت َااأل  فبد  {ُمل ُك البم

أبتزف   -الشط  الثاين ون ففن لف أن لفظ ا سلة هيا ابتلدع 

  ري  الق آن الك عم تضم ه: )اهلل ملك الباماات  -اهلل 

البتقا  الفزن، فلف ناآل  -ااألبض ا)هف( عىل اإ يش   دع ( 

                                                           

 لاع ميم )انتم(.ش  أها تإِ  49

   أها تإشلاع ميم )بز ناهم(. 50
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لفظ ا سلة ضم ه )هف( البتقا  اإلعقاع، الكن مل عشأ اهلل  عن

 51بلحانإ، اوناك!. –ذلك

، فس ع د   الق آن سال الرسيعمن األازان الها لة أعضا ازن 

ُلداا َبتمُكمُ }عىل ازن مرصاع اا،د، مثإ  فلإ:  ا النّاُس اع  اللق ص:  {عا َأ  

ا النّاُس }لف   أناها   ا ص الق آن: تبم اهلل ال رتن ال ،يم  .21 عا َأ  

ُلداا َبتمُكمُ  لن خيط  عىل تاع أ   اب  للق آن أن فياا مفبقة شن عة  {اع 

لداا/ سطس ا، سنام لف   أَتا تميزان الشن  الن  : عا أ  /ناُس اع  ا الن 

 بتكُم.

ا النّاُس ا}اعىل ازهنا أعضا:  امثإ  ،1النبا :  {ومقفا َبتمُكمُ عا َأ  

 52ذلك   النبا  ااملؤمنفن، امل أ ف هنا اث ا، ألجإ الف ت فقط.

ألنإ ازن، أبتزف   اهلزج من األازان الهافية املنتاص   الشن 

اهلل سن  لت ازن با ص، مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن، عهلح 

ق آنية هيا اإلعقاع لألناشيد ا الززع، فقد اافقت تن  ا عات ال

اللق ص:  {حُياِبل ُكم  تِِإ اهللُ}مشطفبا، عنني وفنيلتا اثنتا فقط مثإ: 

 مفاعيلن مفاعيلن. ،284

الطمسُ  } د ع د م ص عىل أبته وفنيست، أعضا  ضية اس الفزن،   

بانٍ  عُح تِإِ،  باُك تَِمن  اٍن َأا  َوس  واِن َفإِم  ، ألي  229اللق ص:  {َم م

                                                           

 تاظ الشط  التاين، تالكف لف سن لفظ ا سلة ده ابتلدع تضم ه.  51

  يلت: اماا فتش هنا ات  عشان الف ت ت . 52
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؟ وهفباا فإمباُك/ تمن اٍن/ اوسعُح/ تإ،بان. لكن ايلك

ألن )أا( ري  )ا(  )أا(   -أبتزف  اهلل النظيم  –فبد املننى ايلك 

 –للتخي ، ااأل  ى للنطف، عنني أبعد أن أ فع لكم فقط سن اهلل 

هف الي  عنمد سك اس الفزن، عنمد عمدا سك  -بلحانإ، اوناك!

ن شن ا، لكن تإ مفبقة الشن ، اأنزا  اس الفزن، لجلس عكفن الق آ

 53الشن ، اوفاعيإ الشن ، اسعقاعات الشن .

، اهف صان أعضا، ملني اْلتداركاعىل نف  املنفاع جي   ازن 

عىل فاعلن، اان أصإ املتدابك فاِعُلن فاعلن فاعلن فاعلن، ماذا ،دث 

فيإ؟ بقطت األلف، فهاب َفِنلن، ماذا نقفع عنإ؟ ننم  لن، أا عد لإ 

ع الفود األ   سك بلب  فيف، أا بللا  فيفا، ا د   طه حُيَفر

لن، فمام عفافقإ   الق آن مرصاع فقط، عنني لي   خيتلطان منا فِنلن فن 

نََتُكم  }تيتا اامس، هف: لن فِنلن  ،220اللق ص:    {َلف  شاَ  اهللُ أَلَع  لن فن  فن 

 54فِنلن.

 امما ُعلنى عىل بت:

                                                           

اس الفزن )...( مش اده؟ )...( ت  فبد املننى اامن )...(  )...( القضية تتاعة 53

 عنني عاعز ا فع لكم ت .

اعىل نف  املنفاع )...( ،هإ فيإ سعإ؟ )...( نقفع عليإ سعإ؟  لن )...( عنني مش  54

 تيت اامإ.
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 { داداا َتُتُام  ُثمم از  َلَإ َوف  ً ا َلن  ُوق  ، انظ اا: ُثمم 90آع عم ان:  {ُاف 

ُلن. ، الاا سما َفِنُلن أا َفن  /َتُتُام  /َتَإ َوف   از/داداا/ُافً ا/لن  ُوإ 

 –اما علنى عىل بت وفنيست عند ،دا أ ىص،   مثإ  فلإ   

 :-وناك!

 { ِالنّاس َ َّعاُ  ُنداِاهُلا َتا  لن  140عم ان: آع  {َاوِل َك األ  ، بتة، فن 

لن، امثلإ: لن فن  لن فِنلن فِنلن فن   فن 

  { ُسِن  ُول داا ما   َأن ُفِبُكم  َأا  خُت ففه}  :لن  284اللق ص لن فن  ، فن 

لن، هيه األازان الهافية. لن فن  لن فِنلن فن   فن 

، النا الطويلأما األازان املزداجة فأاث ها انتشابا   الشن  هف 

نلفمة من افة عند اإ املتأدتا، لكنم القلة االندبص ،ظإ نن ن ذلك، م

  الق آن، ما هيا! هف أاث  أازان الشن  الن   انتشابا، الطفعإ، لكن   

الق آن بلحان اهلل! لكي وثلت صحة نظ عة اللا سين من ألف عا ، ما ابد 

  الق آن تضه شط ات، فنندما نأيت سك األازان الطفعلة الكل ص 

ا لة الضخمة التي انتات، ا،فإ  اهَبا الشن ا   دعام من ا اهلية اله

نجد الق آن الك عم عن ض عناا، بلحانإ، وناك!، لكنم  -،تى اليف  

مل عفتح اهلل  -أنا أ فع عن نفيس  –،ظإ   الق آن القلة االندبص، أا بتام 

ِمن  َفَمن  شاَ  فَ }عىل ازن مرصاع اا،د اهف  -وناك! –علينا سال تقفلإ ُيؤ  ل 

ُف    َيك  مل عفتح اهلل علينا سال  اهَبيا، بتام لف   أنا  ،29الكاف:  {َاَمن  شاَ  َفل 

 الق آن م ص أ  ى أا م ات لفتح اهلل علينا تز ه.
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الي  اجده  –وناك!  –، فلم أعث  سال عىل  فلإ البسيطاايلك 

: ّ نُُام  } اِييلر
َلحفا ال ُع ى ساِّل َمبااِ   األ،قان،  ،25 األ،قان: {َفَأص 

مِ }: -وناك!  –اايلك  فلإ  ب 
ِنل ِم َاا  ِ َطًة   ال   .247اللق ص:  {َازاَدُه َتب 

ابتام ابد يش  عىل ازن منافاإ، عنني وفنيلتا اثنتا مبتفنلن 

فاعلن، أا من الطفعإ فنفلن مفاعيلن، بتام، امل ألتفت سليإ، جإ من ال 

نتا، الكن ،تى ا ن مل أعث  عليإ اال عباف، عنني ما تني عىل وفنيلتا اث

عىل منافك باتقإ الطفعإ، سن جازت هيه التبمية، ألننا ال نقفع اللبيط 

االطفعإ منافك، اسن جازت هيه التبمية، لكن بتام وفجد   الق آن أا 

 ال وفجد.

فقد ابد   الق آن منإ أا عىل ازنإ أا عىل سعقاعإ  خملع البسيطأما 

 أمثلة أعتقد أهنا ثسثة:

 { ُجابص . ،24اللق ص:  {َا فُدها النّاُس َا اي ِ  التي ااتشفاا اِييّلّ

  87اللق ص:  {َفُكلمام جاَ ُام  َببفُع }: -وناك!  –اايلك  فع اهلل 

 .55، مبتفنلن فاعلن فنفلن

 { هيا عا َلي َتني ِمت  َ ل َإ}  :مبتفنلن فاعلن فنفلن. 23م عم ، 

اهف من اللحفب املزداجة ااملنتاص   الشن  الن  ،  اخلفيفأما 

فاعسون مبتفنلن فاعسون،  ط ، فقد ابد   الق آن ما عفافإ ازنإ 

                                                           

بأع أ،د الطسآل ضيفنا الك عم مبتفضحا: هإ ،يفت من ا عة مهزص )أفكلام(؟  55

 مزص.فأجاآل: أنا ،اذن اهل
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: -وناك!  –منافاا أا مشطفبا، فاملنافك ما تني عىل وفنيلتا مثإ  فلإ 

َجن} ًما ُو   مبتفنلن مبتفنلن، اهنا عفجد  ،281اللق ص:  {فنَ َااومقفا َعف 

بلب  فيف   ا      مبتفنلن امتفاعلن، ال جز االكامإ جيفز فيإ 

زعادص ، ن   ا    أا ، فا التيعيإ االتبليغ االدفيإ، ا د ع د 

 مرصاعا أ  شط  مثإ:

 { ليَإ فنسون متفنلن  ،44النبا :  {َاُع عداَن َأن  َوِضّلفا البم

 ون.فاعس

 {مفبى  ِ فاعسون  ،76القهص:  {سِنم  اباَن ااَن ِمن  َ ف 

 متفنلن فاعسون.

َاباِبعفا سِك }: -وناك!  –ا د عفافإ الفزن التا ، مثإ  فلإ 

ت  لِل ُمتمقَا  ُض ُأِعدم َب  امااُت َااأل  ُضاا البم ِفَ ٍص ِمن  َبترُكم  َاَجنمٍة َع   َمز 

، أبأعتم تكم آعة 134 – 133آع عم ان:  {( اّليعنَ 133)

ِفَ ٍص ِمن  َبترُكم  }م بنا! هيه  ابع امليزان أما أاع الكس    {َاباِبعفا سِك َمز 

/ املفزان فاف: ) جنة ع /ضاا البام/ اات ااألب/ض أعدت 

للمتقي/َن اليعن(. فام هيا؟ تيت اامإ وا   فاعسون متفنلن فاعسون 

 .56فنسون مبتفنلن فاعسون

                                                           

 سص د  ت ه  "ابابعفا سك مزف ص من بتكم")...( شفففا عّدعنا عىل ام آعة!  56

 امليزان، أاع الكس  املفزان تقى، أالإ سعإ؟ )...( طلنت سعإ؟ اامإ وا .
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َمن  َوَزّاى َفإِنمام }اأما ال تاعية فقد ااتشفاا اللا سين ،ا  اع: 

ِبإِ   بلقنا تألف بنة. ،18فاط :  {َعَتَزّاى لِنَف 

، اما وفأمإ؟ الدا من ب،م اا،دص، اخلفيف ديداْلأما وفأمإ 

فاعسون مبتفنلن فاعسون، املدعد فاعسون فاعلن فاعسون، ما الف   

تيناام؟   التفنيلة الفبطى بلب  فيف اا،د حيين من )مبتفنلن( 

، اعىل فك ص القاب  للشن  الن   جيد 57فته  )فاعلن(، ليا بمفه وفأمإ

دبا، اأن أ اه األارب  د اتتلنإ، اتتله املدعد، اخلفيف منتاا، ااملدعد نا

ِزُن الناس عناا، فلي   لي  عندنا سال تضه  هائد من الداث  دعام َعن 

منتاا ال   القدعم اال   ايدعذ، املدعد هيا مل ع د سال نادبا، فس ف   

 تيناام سال التفنيلة الفبطى، ايلك مل ع د ازنإ   الق آن سال نادبا، جمزا ا

-وناك!  -عنني مرصاعا، أا منافاا عنني ما تني عىل اثنتا، مثإ  فلإ

، وهفباا،  إ/هف الس/ُهف أ،د، 1اإل سص:   {ُ إ  ُهَف اهللُ َأَ،دُ }:

 فاعسون فاعلن، صلب النقيدص!

 : مل أشلننا؟أحد الطَلب

 : مل! من أجإ مفبيقى الشن .أ.د. سامل عياد

 : لكن  للاا باان.الطالب نفسه

 :  لإ ماذا؟.أ.د. سامل عياد

                                                           

)...( وفأمإ عنني سعإ؟ )...( عف  فا سعإ؟   التفنيلة الفبطى مبتفنلن بلب  57

 فاعلن، فنشان اده بمفه وفأمإ. فيف اا،د حيين من مبتفنلن ولقى 
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 :  لإ اهلا  باان.الطالب نفسه

 : اهلا  ضم  عا اتني.أ.د. سامل عياد

 ها  )اهلل(. الطالب نفسه:

 أنا أ طأت   النحف؟ أ.د. سامل عياد:

 : عقهد اهلا  من المة )اهلل(.بعض الطَلب

ا جائز   : ننم، ألين حمتاع سك اإلشلاع، ألمأل التفنيلة، اهيأ.د. سامل عياد

َكيمِ } ، طلنا أنتم عابففن.58الشن  الن      ،{وِل َك آعاُت ال كِتاآِل اي 

كِتاآِل امل ُلاِ }لقامن. امثلإ:     الشن ا . {وِل َك آعاُت ال 

                                                           

داب هيا ايفاب تا تن  الطسآل اضيفنا  " إ هف اهلل أ،د"،فع اإلشلاع   ا عة  58

 الك عم:

 الطالب: ليإ اإلشلاع هنا؟

 أ.د. بامل: ليإ! عشان مفبيقى الشن 

 الطالب: ت   للاا باان.

 أ.د. بامل:  لإ سعإ؟

 الطالب:   لإ اهلا  باان.

 ا  ضم ، عا اتني.أ.د. بامل: ا اهل

 الطالب: ها  )اهلل(.

 أ.د. بامل: أنا أ طأت   النحف؟

 تن  الطسآل: عقهد اهلا  من المة )اهلل(.
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أبتزف  اهلل سن  -فاف ازن  ليإ نادب   الشن ، ألن  اْلنرسحأما 

تنلن، التفنيلة تإ  لقا   سعقاعإ، املنسح مبتفنلن مفنفالُت مب - لت 

الف،يدص التي ونتاي تمتح ك فتبتفجب من الناظم أن عكفن عقظا جدا، 

لزاميات "اعىل فك ص لدعنا دعفان نادب ال أدب  ايف مل ون ففه دعفان 

الي  هف لألبتاذ الكل  الداتفب علد اللطيف علد  "ا هائد أ  ى

 ايليم أتف مها .

سك ذلك اتاتا مبتقس ابمإ من : سنإ أ  ع تاإلضافة أ.د. حممد مجال صقر

مقا  املنسح، االي  بامه لإ أرتد علد املنطي ،جاز ،  اع لإ بمإ من 

 مقا  املنسح، فبامه، سنإ بجإ منس،ي  دعم!

 .59:  ط ! الإ منسح امقتضب اجمتذأ.د. سامل عياد

                                                                                                                             

أ.د. بامل: ألين حمتاع سك اإلشلاع، عشان امأل التفنيلة، اهيا جائز   الشن  الن   

 الإ، هيا   علم الن اض، مش ا داع من عند .

 الطالب: ما انا عابن.

 د. بامل: اهلل علابك فيك.أ.

)...( أبتزف  اهلل سن  لت تإ  لقا)...( التفنيلة الف،يدص اليل تتنتاي تمتح ك،  59

فلتبتفجب )...( ا،نا عندنا دعفان نادب ما اع فش انتف مش عابفينإ ازا ، اليل هف 

 لألبتاذ الكل  علد اللطيف علد ايليم. "لزاميات ا هائد أ  ى"

، "من مقا  املنسح"عم منلقا: ال، ده طله اتاآل مبتقإ ابمإ فشابك أبتاذنا الك 

االيل بامه لإ أرتد علد املنطي ،جاز ،  اع لإ بميإ من مقا  املنسح فبامه، ال ده 

 عندنا باجإ منس،ي  دعم، اعس تإ تاملنسح عس ة عضفعة!
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ففي الق آن ال  : اعس تإ تاملنسح عس ة عضفعة!أ.د. حممد مجال صقر

ُتم  هَلُنم َف عَضةً }ليس ع د سال   ، ا د 237اللق ص:  {َاَ د  َفَ ض 

/فاعسُت، ف عضًة/متفنلن، فاف نادب، ،تى    ، ُوم  هَلُنم ِنُلن  /ُمَتف  َفَ ض 

ال عبتقطب الشن  الن    ليإ، أأبجف أن أجده   الق آن الك عم! هف 

 أنظاب الشن ا  أنفبام.

ثنائيا، فاعسون اهف عك  املنسح اسن اان  اْلقتضبأما 

مبتفنلن، فاف  ليإ نادب   الشن  الن   أعضا، اايلك ال عكاد ع ى 

  :-وناك! –ازنإ   الق آن الك عم سال ملِاما، مثإ  فلإ 

 {ِف   َلنا ُف َعنّا َا اري   ، فاعسون مبتفنلن. 286اللق ص:  {َااع 

 {سن اهلل اان عىل}.) اأ ف، )اإ يش   دع ، 

 { بفُع فاعست مبتنلن، )مبتنلن(  ،285اللق ص:  {تاِمآَمَن ال م

عنني فياا طي، بقط ال اته الباان من )مبتفنلن(، 

وفنيلة ال جز وقلإ الز،افات االنلإ  -اام  لت  –)مبتفنلن( 

  بلنة أازان،   -اام  لت  –تكث ص، اليلك فاي منتاص 

اال جز ا،ده منتا أعضا ألن التفنيلة طينة، وتحمإ الز،افات 

 لنلإ:  لن، اطي، ا لإ.اا

                                                                                                                             

 اأامإ ضيفنا الك عم: يش   ط ،! الإ مقتضب امنسح اجمتذ.
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سذن فاملقتضب من املنسح تند ،ين وفنيلتيإ األاليا اام 

ونلمفن من الشط عن، عنني املنسح مبتفنلن مفنفالُت مبتنلن، 

 ا    املقتضب مفنفالت مبتنلن مفنفالت مبتنلن.

اهف جمتذ من اخلفيف، عنني منتزع منإ تند ،ين،  اْلجتثأما 

فاف  -من الشط عن، عنني مبتفنلن فاعسون  أعضا، وفنيلتيإ األاليا

 -بريم ندبوإ   الشن  سال أنإ من النجب أن عشيه ازنإ   الق آن اث ا 

 -هيه أا فتني ميهفال، ايل ونليإ بأ فلإ  عنا، أبأع اهلل أن نبتفعلإ 

 60فقد ابد ثنائيا ابتاعيا، أ  واما اامس، ايف؟

 { َِبنا ا َعىل امل ُح   مبتفنلن فاعسون ، 236اللق ص:  {َ،قًّ

 { َِمنا ِ امل ُؤ   223اللق ص:  {َاَتار

 {ًتا َتطينفَن َ    273اللق ص:  {ال َعب 

 { َاَهب  َلنا ِمن  َلُدن َك}  :8آع عم ان 

 { عِإ َ  181آع عم ان:  {ذا فا َعياآَل اي 

 { َا ال كافِ ان  1الكاف ان:  {عا َأ  

  61ماذا؟اري  ذلك اث ،  د عكتمإ، فيه  أبتنا، مثإ 

 { ٍَعظيم  ٍ   21األ،قان:  {سيِّن َأ اُن َعَلي ُكم  َعياآَل َعف 

 { ٍحُميط  ٍ     84هفد:  {سيِّن َأ اُن َعَلي ُكم  َعياآَل َعف 

                                                           

 يهفع، ت  يل ونليإ هقفلإ دلف تي، ت  عا بآل نبتفعلإ)...(سزا ؟د  ا فتني م 60

 )...( علقى أبتنة، ز  سعإ؟ 61
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 { ِِمنَا َمقاِعَد لِل ِقتاع ُ  امل ُؤ  ، )مقاعد   121آع عم ان:  {ُنَلفر

ّنا، لف رصفنا املمنفع ُازن  للقتاع( انكس الفزن، لكن لف نفم

لليت، اهيا جائز   الشن  ال   الق آن، أ فع م ص أ  ى هيا ا

  ري  الق آن  -أبتزف  اهلل! -جائز   الشن  ال   الق آن، عنني 

 لف فيإ )نلف  املؤمنا مقاعًدا للقتاع( البتقا  الفزن، مني؟

فاف فاعسون فاعسون فاعلن، فلنلإ مل ع د ازن  الرملأما 

ِبإِ }: -وناك! –مرصاعإ هيا سال    فلإ ُوُإ َعن  َنف  عفبف:  {َاَلَقد  باَاد 

، الكنإ لفت نظ  اللا سين مني ألف  ،32 ّ   عفبف، التي ااتشفاا اِييلر

رِبم َ،ّتى ُون ِفقفا مِمّا حُتِّلفنَ }: -وناك! –عا ، فمثإ عليإ تقفلإ   {َلن  َونالفا ال 

 –اايلك  فلإ  ،   آع عم ان،62ا ف عند ااا ا امعة ،92آع عم ان: 

َفاآِل َاُ داٍب باِبياٍت }: -وناك! اوناالنا هيا،  ،13بلأ:  {َاِجفاٍن َاا  

 :-وناك! –اري  هيا اذاك فقد ابد ثنائيا مثإ  فلإ 

 { ٍَّاَاَأعرن  ِمن  َنلِي}  :فاعسون فاعسون. ،146آع عم ان 

 {   اُب هَج هَن   فاعسون فاعسون. ،51الز  ن:  {هيه األ 

 { َز  الّشااِ عن  ، فنسون فاعسون. 145آع عم ان:  {َاَبنَج 

فس باحمني اهلل سن َأن َحي ُت عليإ  -اهف األ   - اْلضارعأما 

تالسئمة، هف الي  ضابع اهلزع، بمي مضاَبعا ألنإ ضابع اهلزع، 

تَم  مفاعيلن، فاعسون، عشدط علام  الن اض   مفاعيلن أهنا خُت 

                                                           

 تالف ف عند الفاا لليان الفزن. "لن ونالفا الرب ،تى ونفقفا مما حتلف"  ئت ا عة  62
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األ  ى ختتم تمتح ك، فكيف لف مل ختتام تمتح ك،  تمتح ك، أا فاعسون

اجا وا وامتا؟ مفاعيلن، فاعسون، ماذا نفنإ؟ أودبان ماذا وكفن؟ 

وكفن املجتذ، اما عك  املجتذ؟ مبتفنلن فاعسون، اليلك ا تلط 

تاملجتذ اث ا، عند  اث  من األمثلة للتفنيلتا التامتا، فلنلإ اان 

نظم مل عنتلإ، أا بتام أافن أنا خمطجلا   الفام، مضابعا لكن الشاع  اهف ع

فلي    الق آن الك عم مضابع، أبتزف  اهلل سن  لت ذلك، بتام لف   أوم 

 ، مثإ:63أنتم البتخ جتم شيجلا مما ريفلت عنإ

 { َُلُكم  َعُدا  ُملا}  :168اللق ص. 

 { ََلَنلمُكم  َوتمقفن}  :21اللق ص. 

جا ت عىل ازن من أازان الشن  سذن فا عات الق آنية التي 

الن اضية اث ص جدا، الكث َتا فقد وففت عىل القاب  الي  عؤد ا أدا  

   آنيا  اضنا لنلم التجفعد ال لإلعقاع الشن  .

 توصيات د.سامل عياد: 

من عؤد  األعات الق آنية أدا  علم التجفعد بيففت عليإ  1

 االنتلاه لألازان الشن عة، لي  ، اما!

                                                           

اا،دص من االونا، طيب ما  )...( ننمإ فيإ سعإ؟ )...( التانية ختتم تمتح ك، 63

تمتح ك اُجم االونا واّما )...( ننمإ فياا سعإ؟ عابفا ولقى سعإ؟ ولقى  اختتمفش

جمتذ، عك  املجتذ سعإ؟ مبتفنلن فاعسون )...( عند  ُمفلِد وا  وفنيلتا واما، 

  دش تالإ. فلنلإ اان مضابع ت  الشاع  اهف عنظم ما
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 نحتاع سك أاث  من  اب ، ليبتدبك اإ  ما فات ا   عن.  2

ا د ال عكفن عجيلا سذا   أ عامل أزه   الق آن الك عم تإوقان 

ن مرصاعا من ازن ما  بجإ  اتتأن، فف ف عىل مجلات ا عات التي ُوكفر

مازاع ،يا، االدعفان منشفب، ف اح عنظماا   بلك  طنة شن عة من 

لك عمة التي نظم عىل ازهنا  طنتإ الشن عة، اهيا سنشائإ، خيتم تا عة ا

األبتاذ هف النامل الفاضإ الداتفب حممفد عيل البامن عميد الية اللزة 

الن تية   سعتا  اللاباد   اللح ص، أعتقد هيا، أ  ع دعفانا اامس من 

جزئا ال عن، وفف  لدعإ من هيا النمإ جزآن ال ان، ماذا اان عنمإ؟ 

الق آنية املفزانة، اعنبج عىل منفاهلا  طنة، أا مقطنة صز ص عضه ا عة 

أا ال ص، تيتا أا ثسثة، ما عفتح اهلل تإ عليإ، اخيتم  اهَبيه ا عة، أنا نقلت 

أمثلة من الكتاآل، الألبف الشدعد الكتاآل ا ه   عد  مني مخ  عاص 

، اأنا بنة، امل عكن التهفع  تاأللكدان   هيه اياع منتا، فف طت فيإ

 :64ناد  عليإ، امل أجده ،تى ا ن، فابمنفا تن  األمثلة التي اتلاا

و من علمكم بالقلمِ  قدموا الشكر لرب أكرِم        فه 

ل مِ "ُم باسم الذي تعطواقرأوا ما اس  ع  ا مل   ي  ان  م  ن س  ِ م  اْل  لَّ  "ع 

                                                           

س: الداتفب حممفد )...( اخلتا  اُهإ،  دا تالكف  ف  )...( فلادب أ،د الطسآل  ائ 64

عيل البامن )...( عنِمإ سعإ؟ حيط ا عة الق آنية ُ داُمإ املفزانة )...( الكتاآل ا ه   

بنة امااانش التهفع  تاأللكدان   اياع ده منتا، فف طت فيإ  15سعد  من 

 )...( ااصيت ،د جييلإ يل مش ال يإ!

http://www.mogasaqr.com/


112 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

 يا رسول  اهللِ ما أعظم  ِف الداريِن أمرك   

 ع قدركيا حبيب اهلل هذا ربنا يرف 

ك  "قد رشحنا لك صدرك      ر  ز  ن ك  و  ن ا ع  ع  ض  و   "و 

ك  "  ر  ك 
ن ا ل ك  ذِ ع  ف  ر  ك      و  ر  ه  ن ق ض  ظ   "الَِّذي أ 

در حكمُ    يا أخي فلترتفق  قبل أن ي ص 

مُ "ُظنَّ باْلسلم خيا    "إِنَّ ب ع ض  الظَّنِّ إِث 

عن ااملا للداتفب حممفد عيل البامن، اهف شيخ أدعفان من جز

 أزه  .

تطيع احلص كي نشكرُه      إن عددنا نعمة اهلل فلن ن س 

نسان ينسى ربه   هُ "لكِن اْل  ر  ف  ا أ ك  اُن م  ن س  ِ  ."ُقتِل  اْل 

   بفبص عل  اوفك.

ا د  د  هليا الدعفان النامل ااملحدث الكل  األبتاذ الداتفب 

يإ  د  هليا الدعفان تتق عظ ب  -اسمها ،ي ع ز   -أرتد عم  هاشم 

جدا مما عشجه الناشجلة عىل النمإ الدااآل عىل ااتشان مزعد من انفز 

اأشك  لكم ،بن ابتامعكم،  -وناك! –الق آن الك عم اتاآل اهلل 

 اشك ا، االبس  عليكم.
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 :أ.د. حممد مجال صقر

اهلل اهلل اهلل اهلل! هيه ليلة مشافدص  هجلت فياا أبااح الق ا    

دان، ليثلتفا لك أن االشن ا ، عتنازعفن أدا  ا  عات  فأما الق ا  فُيجفر

هيه هي الط عقة، اأن الق ا ص بنة متلنة، اأن هيا اس  بتنا، عتميز من 

بائ  الكس  تام عنلزي لإ من هجفعد، اأما الشن ا  اليعن ونفداا عىل 

ط عقتام   األدا  فيق اان تط عقتام، اعنتلافن، اعنلافنك عىل 

 س،بابام اخلاص.

ع األفكاب التي  دماا أبتاذنا هيه الفك ص التي وقفع لك من أبا

اأن الق آن الك عم الي  هف دبتفبنا اأصإ األصفع لدعنا مل خيإ من 

وأصيإ هيا األصإ ايلك مه األصفع األ  ى، فكام أصإ أصفع 

هف أبتاذنا عدلنا عىل أنإ أصإ أصفع  ها -األصفات االرصن االنحف 

الف ت نفبإ عنلمك أنإ لي  تشن ، فتفاجأ أنزا  الشن  ايلك، الكنإ   

 تكلمة   الفبط، تح ن، تكيا.

ليلة ف عدص، ال وتيس هيه، ال وتيس، ال أظناا وتيس! اهيا 

املفضفع الي  ط ،ناه مل عناده الناس   هيه الكلية، اهف ري  منافد 

 عىل النمف ، امل أبمه تإ ،دث   أ  مكان  فللإ ايمد عىل ننمتإ.

 "نظا  اإلعقاع   الق آن الك عم"بتاذنا للمبألة تأهنا وبمية أ

وبمية مففقة جدا،  "الداايب الن اضية   الق آن الك عم"تدال من 

المة سعقاع، عا مجاعة، المة عامة وشمإ   دا لاا الن اض، فليناام 
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عمف  ا هفص  اإ ع اض سعقاع، الي  اإ سعقاع ع اضا، 

وشمإ الن اض، اأبتاذنا سذن عرب  فالن اض سعقاع  اص، فكلمة سعقاع

عن مبألة ااشتمإ علياا   عنفانإ من ري  أن عفاجإ الناس تكلمة 

ع اض الشدعدص التنلإ تخهائص الشن ، لكن أنا يل ط عقتي، أ،للت 

أن َنَتَاّدى سلياا  عنا، اعنفان أبتاذنا عشمإ مه مبألتنا ري ها من 

لق آن الك عم عشمإ مه املبائإ، هيا ف   ايلك، نظا  اإلعقاع   ا

مبألتنا ري ها من املبائإ  عنني مثس مما أشاباا سليإ أن البفبص سذا وبمت 

 -اهيا الي  دلنا عليإ اللا سين عىل ما أظن  -تح ن اقان اصاد اايا 

ريلب اي ن علياا، ،تى سنك لتجده   ا عات   الدا إ رياللا عىل 

ك سعقاع وفظيف األصفات، ري ه تط عقة ما، فاناك من اإلعقاعات ايل

سعقاع وفظيف الهيغ، سعقاع وفظيف الداايب، تنيدا عن الن اض، اإ 

هيا دا إ   اإلعقاع، فنظا  اإلعقاع   الق آن الك عم عامل، تح  ال 

 بفا،إ لإ، اام  اع أبتاذنا.

 وس،ظفن أن أبتاذنا ا ف   متثيلإ عىل ما عؤد  األشطاب  

س،بابا منإ تأ إ مقداب من الكس  املفزان، انا نكلمإ  لإ املحا ص   

الي  دلنا فياا عىل ما  "املفبيقى الكل "المة أ  نرص الفابا    اتاآل 

نتفإ عليإ   الكس  املفزان، الي  نتفإ عليإ داما هف أ إ مقداب خييإ 

يه   هيا مما لك الفزن، فنس،ظ أن أبتاذنا نلانا عىل أن األشطاب أش

عثلت أن الشط  أ إ مقداب من الكس  املفزان   متثيإ الفزن، اا فك 
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عليإ، لكن أنا انت أمتنى، اأبعد من أبتاذنا أن خَيُصم الففاصإ تتنليإ، 

فنحن بنتكلم عن الففاصإ عن ففاصإ الق آن، أنا أال،ظ أن أبتاذنا 

ا( اعشله عىل بريم عتح ك فياا ، ا من ري  مشكلة، عنني مثس )املؤمنين

أن هيا لي    الق آن، فأبتاذنا حت ك   األمثلة ، اة ، ص، أنا أبعد أن 

عقفع لنا   هيه المة لكي ننتمدها   اللحذ، نحن نتح ع ألن 

سشلاعك للنفن   )املؤمنينا( لي  من الق آن، فايه سضافة، أنت نفبك، 

تم  تإضافة ، ن، عا أبتاذنا، انت ونلمنا ايف منننا الق آن من أن نب

تحين ، ن، تكيا، اها أنت ذا وضيف ، فا   )املؤمنينا( لكي وكمإ 

 الليت، هيه التد أن نحبماا.

 : أبتزف  اهلل، هيا لي  جائزا   الق آن؟أ.د. سامل عياد

 : أنا ال أع ن هيا.أ.د. حممد مجال صقر

 : لف أننا اصلنا؟أ.د. سامل عياد

 : أ.د. حممد مجال صقر

 رتن ال ري  اإلشلاع، مثس )ايمد هلل بآل الناملاَ ال الفصإ 

 ال ،يم(، لكن ال نقفع )ايمد هلل بآل الناملينا(.

 : أ.د. سامل عياد

 ال، أنا مل أ إ هيا، بأ فع لكم، اي اة ا،دها اافية.
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  أ.د. حممد مجال صقر:

مجيإ، سذن أبتاذنا عا مجاعة ال عشله، أبتاذنا عقهدها من ري  

 سشلاع.

 : سامل عياد أ.د.

أ هدها لكي أطمجلنكم أن هيا اإِلشلاع عنطيني باانا، اري  

 اإلشلاع عنطيني باانا أعضا، أنا أبعد ، فا باانا.

 : أ.د. حممد مجال صقر

عنني عنطيني النزمة، ،تى )فاعسون( نفباا   ال مإ بتام اانت 

اذنا، مشكلة، سذن أنا فامت ا ن فك ص أبت )فاعسُت( اابتقا  الفزن، ال

 تابك اهلل فيك، عا أبتاذنا!

اام  لت لكم من أباع اللقطات انظ اا سك هيه الفك ص   اس  

أبتاذنا، من أباع اللقطات، أن الطفعإ الي  هف ملك اللحفب ال نكاد 

نجد لإ أمثلة اث ص   الق آن، ليبتم  متييز سعقاع الق آن من سعقاع الشن ، 

 مجيإ!

 لنا التد أن ن اعياا:فصيات   النااعة أاىص تت

، ألنك سذا أدعت أدا    ا  لن وهإ سك يش ، ااان أبتاذنا األدا 

الداتفب علد الهلفب شاها اان عنك    تن  املحا ات، عنك  

زلت أذا ه    عتندب عىل رتلة الق آن ،ا عؤدان الشن ، اتاهلل، ما

د منلقة ام   القي :  املدبجات الكل ص جُيَفر
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َمن زع. فا نل ِك   من  ذا ى ،ليٍب ام

ما، فكأنإ عقفع  االداتفب علد الهلفب من رتلة الق آن ااملَُحكم

لك انتلإ، للشن  سنشاد، اللق آن هجفعد، اللنث   طاتة، الكإٍّ من هيا 

ط عقإ، فأبتاذنا عقفع لك سذا أبدت أن ونتلإ سك هيه األنزا  فستد من أن 

أما أدااه عىل الط عقة املنافدص فايه  وؤد  الق آن أدا  الشن  تط عقة ما،

اام و ى، أبتاذنا نفبإ   أ تن  ا عات تالط عقتا  تط عقة )فمن  شا  

من  شا  فليكف ( مبتحيإ أن وهإ سك الطفعإ، مبتحيإ!  فليؤمن ام

، اهيا الي  انا نتمناه، عا شيخ حممفد،   الف عإايلك أاصانا ت

لاآل، افشلنا، اانتاينا   النااعة سك أاع الفهإ انا نقبم الق آن عىل الش

، فججلتكم ت أس 65االاتفا  تبفبص اللق ص التي زعمفا أهنا لي  فياا يش 

األم  امساإ اذباص بنامإ عدلكم عىل مجلات املفاضه   اللق ص، سال سذا 

جا انا تأبجللة تني س ائيإ، سال سذا ابتشكلفا علينا تأبجللة تني س ائيإ  

 شاتإ علينا، فإذن ،اجتنا سك ف عإ ،اجة مؤادص.ما هي، سن اللق  و

اهف  تم عىل ط عقة املحا عن  -ثم من أط ن ما  تم تإ 

 د  هيه الط فة للداتفب البامن   النااعة، هيا الكتاآل  -الكلاب طلنا 

مدهش هيا الكتاآل! ودبان ما الي  ويا ت؟ ويا ت ختمي  الشن ، 

 ي عأيت سك تيت مثس:لدعنا   الشن  يش  عبمى التخمي ، عنن

                                                           

 فقاع ضيفنا الك عم باّدا هيا الزعم: الاااااااا! 65
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 فا نلك من ذا ى ،ليب امنزع     تبقط اللفى تا الد فع 

 فحفمإ.

فيقد  تا عدعإ ثسثة أشطاب عىل ط عقتإ، اأهنا ،اشية تا عد  

امللك، هكيا انا نشلااا، ،اشية تا عد  امللك، ثم عأيت الليت، فأبتاذنا 

  من عنده، ليكفن الداتفب البامن اأنإ مخ  ا عات، فيقد  أبتنة أشط

 اخلام  جز  ا عة.

 :أ.د. سامل عياد

الي  ملتزما تاألعداد، اام  لت، تام فتح اهلل عليإ تإ، تيتا، 

 ثسثة، أبتنة، مخبة، اهلل أعلم.

 :أ.د. حممد مجال صقر

،تى هيا عندنا، عندنا وثليذ او تيه اختمي ، اإ هيا عبمى 

عا مجاعة امللني عىل هندبة األشط   عندنا شن  املشط ات، شن  املشط ات

ااام عتفإ، طلنا هيا هجىل اوطفب اوألإ   املفشحات، ااإ هيا مل عنجح 

اث ا، ففضه الداتفب البامن منإ دعفانا اامس  اهَبيا ايجم عدع عىل عز  

امهة، اعلدا أنإ من أهإ اهلل، من أهإ اإل،باس اخلاص تا عات، بأعنا 

 بفن تالق آن س،بابا  اصا، فيزعنفن تإ الشن .هيا   أهإ اهلل اليعن حي

 ا زآن شن  دعني. :أ.د. سامل عياد

 بأعتم! عنني فيإ مناين الهففية. :أ.د. حممد مجال صقر

  :أ.د. سامل عياد
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ال فيإ ريزع اال مدح اال هجا  سال املدح لبيدنا ببفع اهلل اآع 

 الليت.

 : أ.د. حممد مجال صقر

د املتهففة، من الاب الهففية اليعن عن -علدا  –عنني هيا متله 

، مثس عكتب لك 66  أت هلم أتف مبلم النامين، هيا مشافب، ااتلت عنإ

 هيدص   ألف امخبمجلة تيت، اإ تيت آ  ه ال سلإ سال اهلل، اإ تيت! 

آ  ه ال سلإ سال اهلل، هيا من ان عند الهففية عند البالكا، أتف مبلم 

بلم، هيا من عرص شف ي، لي  تقدعم، هف اللاسين، اعقاع النامين أتف م

من عرص شف ي، اهف أارب شن ا  ُعامن عىل اإلطس ، ااان عتدفإ 

تالشن ، اعاش   زنجلاب، ون ففن زنجلاب هيه التي اانت متلكاا عامن، 

افتحتاا، ا،كمتاا، اونقإ تيناا اتا عامن، النامن مدببة   التهفن، 

ن الابها، فانظ اا، علدا أن الداتفب للنامنيا مدببة   التهفن، هيا م

 البامن من هؤال  ايلك.

                                                           

تحذ ألبتاذنا الك عم مطلفع  "القافية املف،دص املقيدص االمتاا   الشن  النامين" 66

يمُة َع اِضيمةُ "  اتاتإ  ِش، َأت حاُث َنهر َف،  آُل ال  نا مؤببة النليا  تالقاه ص بنة  "ِ  

2006.  
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ا ن أنا أبعد أن أبمه، لكي ال أبتفيل عىل املحا ص. وفضإ 

 .67أبتاذ حممد اامع

 أ.حممد كامل )أحد الطَلب(:

أشك  أبتاذنا الداتفب حممد مجاع عىل ابتضافتإ أبتاذنا الداتفب 

بامل، اأعتقد أن هيه املحا ص اانت مزنية اممتنة امفيدص   نف  

الف ت، امل نشن  فياا تالف ت ترصا،ة، لكن يل بؤاع اا،د، أنا أعتقد، 

 اهيا بأعي، بتام أافن خمطجلا، سذا   أنا الق آن تالفزن الن ايض أعتقد أننا

تيلك أ  جناه عن افنإ   آنا، اسذا   أناه تدويإ اهجفعد أ  جناه عن 

 افنإ شن ا.

 :أ.د. سامل عياد

القاب  للق آن الك عم املؤمن ماام متلكتإ الشاع عة، ا  أ الق آن 

تأدا  شن   ال خي جإ عن افنإ   آنا، أنا تدأت اسمي تأن الليان الن   

ثسثة أنفاع: شن ، انث  فني، ا  آن ا عم، لي    آنا فقط تإ   آن ا عم،  

ا  شن عا فس أعتقد أن القاب  للق آن الك عم أا الي  عؤد  الق ا ص أد

أ  جإ عن افنإ   آنا، ايف! هف   آن  لإ اإ يش ، لكنإ عتميز تأنإ مجه 

فنية الشن  افنية النث  الفني منا، فأنت وق اه ت اح القاب  للنث  الفني 

اهف لي  نث ا فنيا، ألي  ايلك؟ ألي    آنا ا عام متف دا، نص متف د من 

                                                           

،االُت أن أصفغ األبجللة عىل النحف الي  اانت عليإ اعتامدا عىل ،ضفب   ذلك  67

 تبلب تند الطسآل عن املبجإ.ياا ة االبتامع سللهنفت
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ني، اال هف شن ، ا  أه فس هف نث  ف -بلحانإ، اوناك!  –اليات النلية 

اام شجلت، لكن ال خي ع عن افنإ   آنا ا عام، ااملبألة مبألة عقدعة، 

ليبت مبألة ميفع فحبب، ال، النقيدص هي التي حتكمني احتكمك، 

َ ُودَهش ،ينام وق أ نها   آنيا  النقيدص، اأنت وق أ الق آن الك عم مِل

النجاب   أ الق آن، اوكتشف فيإ أم ا ما! امن النلام  الداتفب زريلفع 

فابتفعلإ، فأ  ع منإ ما مل خي جإ أ،د من علام  الكفن، هإ هف أ  جإ 

 !68عن افنإ   آنا

 :الطالب نفسه

 لكن هيا ابتنلاط، الداتفب زريلفع النجاب هف عبتنلط.

 : أ.د. سامل عياد

 طيب، ما الي  أا،ى سليإ  اهَبيا االبتنلاط؟

 :أحد الطَلب

  آين.لكنإ مل عتط   سك اللفظ الق

  أ.د. سامل عياد:

 ال، ا ف عند اللفظ ا ففا جيدا.

 

                                                           

)...( مش   آن ت ، ده   آن ا عم )...( مش اده، مش هف   آن ا عم )...(  68

ماهيش مبألة ميفع ت  )...( طب ما النلام  تيق اه تق ا ص النلام  ز  الداتفب 

 زريلفع النجاب.
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 :أ.د. حممد مجال صقر

عىل أعة ،اع، عا مجاعة، ،تى الشن  نفبإ أشاباا فيإ سك ميهلا 

من مياهب أدا  الشن ، ميهب الفهحا  اليعن ال عشن ان تاملفبيقى، 

اميهب املزنا، فأما الفهحا  فيننيام ضلط اللزة اسجادَتا، فإذا 

ا تلف لد م اضنان للكلمة تا ز،ان خي جاا عن اللزة اوبليم اللزة 

 آث اا الفضه، ا د أشاب سك هيا، مثس، املن  :

آل َاَدِ  الِنلاطأتيت عىل منابَ  فا     ات  اهَبن ُمَلفم

 اع فأما الفهحا  فيقفلفن: أتيت عىل مناٍب، اأما املط تفن 

 الق آن، أنت وؤد ، أنت الاملزنفن فيقفلفن: أتيت عىل منابَ ، ايلك 

ُ آل نفبك، أنت وؤد ، فحيثام اهجات نفبك اهجإ اإلعقاع، اأ،يانا  َوك 

  أبلفتإ األدائي هيا  -بيض اهلل عنإ!  -عبتقيم هإ حممد بفنت مثس 

عؤد  اام عؤد  بائ  الناس! أ،يانا عتكفن لدعإ أدا  عث  مفبيقى ري  

مى تاإلعجاز! ا عة خيتلف منافدص عند الناس، ثم ملاذا ونبى ما عب

الناس فياا، فاي وثلت نفباا، وثلت  هفصيتاا، وثلت ابتقسهلا عن 

 الشن  تا تسن الناس الشدعد فياا اا تسن امليفع. بأعت!

 ثم من؟ وفضإ.
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 :أحد الطَلب

ختففنا عندما بمننا الننفان، لكن تند املحا ص أنا أظن أن 

إ ودليإ عىل سعجاز الق آن، تدبابة في69دبابة الق آن من جانب اإلعقاع

 الق آن من جاة اإلعقاع نثلت نفي الشن عة عن الق آن.

 :أ.د. سامل عياد

 جانب آ   من جفانب اإلعجاز اللياين اام  لت.

 :الطالب نفسه

فياا  -عز، اجإ!  –اانت أ  أ ا عة أا ا عات التي حتدى اهلل 

 الكفاب تأن عأوفا تمثإ الق آن امل عبتطينفا، بتام زاد فامي هلا ا ن.

 : أ.د. حممد مجال صقر

 اهلل عك مك! صحيح، علد ال رتن.

 : أ.د. سامل عياد

 اهلل علابك فيك، وبلم عا اتني!

 :عبد الرمحن )أحد الطَلب(

سن ذا  أاال أشك  أبتاذ  عىل هيه املحا ص، اأبعد أن أ فع 

الق آن الك عم للشن  االشن ا  لي  فيإ ذ  تإ هف ونزعإ للشن  عن بائ  

 فنفن القفع عند الن آل.

                                                           

 فقاع أبتاذنا ملادبا ماز،ا: ف ض عىل اإ مبلم امبلمة! 69
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 :أ.د. حممد مجال صقر

 ونزعإ للشن  أ  متييز للشن ؟

 :الطالب نفسه

متييز اونزعإ للشن  عن بائ  فنفن القفع، فلم عكن الشن  ا،ده 

 اري ها.هف الفن املفجفد عند الن آل، اانت اخلطاتة، 

 :أ.د. سامل عياد

 ا لإ الشن  ا لإ اخلطاتة بجه الكاان، أاع الفنفن الن تية.

 : أ.د. حممد مجال صقر

نظ عة أبتاذنا الداتفب   هيا الكتاآل أن األمفب صابت عىل هيا 

النحف: بجه ااان، ثم بجز، ثم شن ، وفالدت، هيا يش  مث ، ا تلف 

لشن ؟ ا،اباا، اأنا يل اس    الناس طفاع البنا املاضية ايف نشأ ا

 ، لكن هيا لطيف جدا من أبتاذنا، تابك اهلل فيك!70هيا

 71: بابص، امليعنة!أ.د. حممد مجال صقر

                                                           

تحذ أبتاذنا الك عم الي  ناع تإ دبجة  "عس ة ع اض الشن  تلنائإ النحف " 70

  .2000الداتفباه، طلنتإ مطلنة املدين تالقاه ص الطلنة األاك بنة 

-2010بابص طاللة تتمايدعة املاجبت     بم النحف تكلية داب النلف  )عا   71

ات، ا   طاآل ( وتمته تهفت ميعني بائه، ولتز  الفهحى   املحا 2011

أبتاذنا الك عم ،تى سهنا َلُتنادعإ تذ )أبتاذ( ال تذ )داتفب(. اأبتاذنا عن ن ايف 
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 :سارة )إحدى الطالبات(

تبم اهلل، أاال أشك ام عىل ،بن املحا ص. اليش  الي  اان 

تلبان ع   ": -وناك!  -عؤب ني مني بنتا أين فك ت   أم   فلإ

، فقلت بلحان اهلل، مادا  الق آن أنزع تلبان ع   ملا فام "ملا

وناك!  -مقفمات اللزة الن تية التي أنزع  اهَبا الق آن؟ فابتف فني  فع اهلل

  ففزنتإ عىل الفاف ، فقلت سذن فمن ضمن "م اا  اهَبم عتزامزاناسذا " –

مقفمات اللزة الن تية النظا  اإلعقاعي، لكني حتاشيت أن أتحذ هيه 

املبألة، أنا ا ن أ د  لكم الشك  اجزعإ الشك  ألين أصلحت أاث  

شجاعة لكي أ فض مثإ هيا اللحذ، الكني أوبا ع فقط هإ يل مثس 

  تن  األدتا  مثس؟ اأنا فنلت هيا، اابتخ جت، أن ُأَاثرإ هيا تكس

عندما انت أ  أ   اتب األدتا ، اجدت تن  ا مإ ااملقتطنات التي 

وكفن مفزانة متاما، ا  جت من هيا تنتيجة، هي سذا اث  الن اض   

 اس  فسن فاف فهيح متأدآل.

 :أ.د. سامل عياد

ااهلل مننى جدعد! أشك ك عا اتنتي ألنك اضنت أعدعنا عىل أم  

انا ريافلا عنإ، هف أن اخلطيب مثس ،ينام خيطب أا املتحدث أا الكاوب 

                                                                                                                             

ماابص "عتق آل سك وسميوإ تأ،بن صفاَتم. ا  هيا ا  أ سن شجلت  امتة تحثإ 

 ، اال ونجب   فاكيا عنلزي أن نكفن!"الكتاتة الن تية
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لناس االنقللإ ،ينام عنزم ما  اع نبتحبن منإ ذلك، فلم نبتحبنإ من ا

   الق آن الك عم؟

  :الطالبة نفسها

مه الفاب   فانرصفت عن هيا، لكني اجدت أن املقابنة تالق آن  ياس 

 فاإ   انرصا  هيا يش ؟

 : ال لي  فيإ يش .أ.د. سامل عياد

 : الطالبة نفسها

ِدُ  عىل وفثيإ الكس  الن   امدى فها،تإ تزعادص  ايف ُأ  

 الداايب الن اضية فيإ؟

 :أ.د. سامل عياد

الداايب الن اضية سذا اجدَِتا   الق آن الك عم هي وزعدنا ،لا 

يإ، اونلقا تإ، ا،فظا لإ، هيه هي امليزات   هيه املبألة فقط، لكن ف

الق آن أعىل  دبا من األنزا  الشن عة، اأعىل  دبا من أ  علم آ  ، 

 فتأصيإ هيه املفبقة تالق آن الك عم عفيد املفبقة أاث  مما عفيد الق آن.

 .72ع فه أ،د ايا عن عده مبتأذنا   الكس 

 

 

                                                           

: ت  انجزاا عشان ا،نا  دنا فيأذن لإ ضيفنا الك عم، اعنلإ أبتاذنا الك عم 72

 الف ت.
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 : صقرأ.د. حممد مجال 

ع فنا تنفبك، أنا أشن  أنك من طسآل الشن ، أأنت الي  

 اهلاوف؟ ما ،كاعتك؟ من أعن أنت؟ المتني عرب

 : الطالب

 ننم أنا صحفي من ج عدص الاا ، انت   سعس .

 : أ.د. حممد مجال صقر

لكني أ،ببت اأنت وبمه أبتاذنا أنك منإ، أأنت   عج داب 

 !73شا  اهلل عليكالنلف   لإ سعس  أ  ماذا! ما 

 : أنا شخهيا بأعي أن الق آن هف املادص اخلا  لإلعقاع.الطالب

 : مجيإ!أ.د. حممد مجال صقر

 :أ.د. سامل عياد

اهلل علابك فيك، اس  مجيإ جدا! أنا أبعد أن أ فع مجلة تام أنك 

ذا وني، لي  اإلعقاع   الق آن الك عم ما عفافإ الشن  الن   ا،ده  سن 

                                                           

 ال أع ن ابم هيا الهحفي الضيف، اهيا نص ايفاب تينإ اتا أبتاذنا الك عم: 73

فنا تنفبك، انا ،اب  انك من طسآل الشن ، سنت اليل  أ.د. حممد مجاع صق : ع م

 المتني   التليففن؟ سنت سعإ ،كاعتك؟ انت منا؟

 ، اانت   سعس  )ذا  الهحفي ابمإ، الهحفي الشاآل: أنا صحفي من الاا

 لكني مل أبمنإ(.

أ.د. حممد مجاع صق : ت  انا ،اب  ،تى اانت تتبمه أبتاذنا انك مناه، انت سعإ 

 ايكاعة؟ سنت   عج داب النلف   لإ سعس  الس سعإ! ماشا  اهلل عليك! اوفضإ.
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ال عتفافإ مه الشن  الن  ، اأازانا ال وفجد   شن نا  هناك سعقاعا

الن  ، اال نبتطيه أن نهنفاا حتت ميزان من األازان البتة عا، 

اانتلافا! عؤعد ذلك   الشن  أن هناك أازانا وبمى األازان املاملة: 

َتّد، هيه األازان املاملة بتام وكفن   الق آن الك عم، لكنن د ااملُم  ا مل املُن َسِ

َن  اهَبا، امل نبتطه ،فظاا اام ،فظنا أازان الشن  الن  ، اهيا عزعد  ُنن 

الق آن أعضا فنية، عنني هناك وفنيست متفالية ال ختضه ملفبيقى من 

أازان الشن  أا من  فالب الن اض، ا د وتفا   وفنيست متفاو ص ابا  

أا املتك ب من  سن  لت: ما عقاع لإ املك اب -أبتزف  اهلل  -تنضاا افيإ ما 

تاآل التفايد،  د عكفن مفزانا لكن ازنا ال عنبجم مه أازان الشن  

الن  ، ألي  هيا أعضا عنني لفنا من اإلعجاز أوى تإ الق آن الك عم زاد 

فيإ عىل من فة الن آل تشن هم اعىل فنام األاع، امل عبتطينفا أن 

 جفا هيه عنظمفا عىل هيه األازان املاملة، امل عبتطينفا أن عبتخ

املفبقة الاا من الق آن الك عم؟ اال عبتطيه أ،د أن عفنإ ذلك سال سذا 

ّنا ف عإ عمإ ال ، مجاعة عشتزلفن تمفبيقى  لنا، اَافم تنا، اونهم زم حَتَ

ملة هيه حتتاع الشن ، امجاعة عشتزلفن تاألازان املاملة، األازان املا

 علام   اهَبم  هفصية.

 : الطالب نفسه

نظا  اإلعقاع   الق آن "أنا متفإ مه ،ةوَِك متاما   املبمى 

، فلم ال نحااع أن نلحذ عن القانفن اياام لإلعقاع تشكإ "الك عم
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عا ؟ اأنا أبى أن هيا هف األهم من أن نلحذ   أمثلة من القانفن 

 اخلاص تالشن .

 : ننم ألجإ أن عشمإ الشن  اري  الشن . أ.د. سامل عياد

 مبتأذنا   ال د: وبمح يل عا أبتاذنا؟ د مجال صقرأ.د. حمم

 : وفضإ، هيا اس  مجيإ!أ.د. سامل عياد

 :أ.د. حممد مجال صقر

مبألتنا اانت حمددص تام ابتمنت سليإ، لكن  فك وك عامة، 

اإلعقاع من ان التك اب املتناَاآل يالتا متضادوا، االليإ االنااب، 

له،  االكفن الإ  ائم عىل سعقاع عدع عىل االهحف االنف ، اا فع االشر

 الإ اا،د   اخللإ، لكن نحن ،ددنا عملنا حتدعدا، ملاذا ،ددناه؟ 

 اللتلاس تا الق آن االشن  فقط، لكن طلنا اسمك صحيح.

 :أ.د. سامل عياد

ابمح يل، أامإ نقطة صز ص، باحمني، سذا ما دببنا سعقاع الشن  

يقى، أ ص  هفصية للشن ، الن  ، االشن  أ ص ما عميزه املفب

فيقفدنا هيا الدبس سك دبابة الفاصلة   الق آن الك عم التي هي ونفضنا 

عن القافية   الشن  الن  ، االفاصلة أعضا نفع من اإلعقاع، اهلا دبباا 

اخلاص، تإ هي واع شن  الن   اام عقفلفن، اأبتاذنا الداتفب اشك لإ 

 اتاآل   هيا الننفان.
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القافية واع اإلعقاع "مفضحا عنفان الكتاآل:  ال صقرأ.د. حممد مج

 ."الشن  

 :أ.د. سامل عياد

لف بأعَتإ ُوننى تلقية اإلعقاع،  "القافية واع اإلعقاع الشن  "ننم، 

هيا جز  ضجليإ جدا من اث ، ما  لناه اليف  يش  عب  من اث ، نيب 

لفاصلة، عب ، ف تام لف دببنا مفبيقى األازان وقفدنا سك دبابة ا

 من املفبيقى. -أعتقد  –االفاصلة دبس أ ط  

مطمجلنا سك ا داآل النااعة: األبتاذص أمإ، ثم أ فنا،  أ.د. حممد مجال صقر

 .74ثم نمىل

 :إحدى الطالبات )األستاذة أمل(

املحا ص مجيلة جدا، االشك  ألبتاذعنا، هإ بيأيت عف  اام نفخ  

هإ  -الرص  ااإلعجاز النحف  تاإلعجاز النلمي   الق آن ااإلعجاز 

؟ أنا اوكلم 75بنفخ  تقفلنا سن الق آن الك عم حيتف  عىل سعجاز ع ايض

 عن النامة، ال أوكلم عن دابب اللزة الن تية.

 

 

                                                           

هينتقلفنا النااب  )...( ا امعة انت عابن االعتها  االشزإ، انت عابن عا ارتد، 74

 ده، ماهيهد ف عنتقلفنا، اعتقلفين، اعتقلفين!

 علإ أبتاذنا: أا سعقاعي، مجيإ! )عقهد سعجاز سعقاعي( 75
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 : أ.د. سامل عياد

أعتقد أن سد اع هيا األم    أذهان النامة يش  من الهنفتة 

اخلفاص، تإ تمكان، سنام عكفي أن نقفع هيا الي  عبمفنإ علم 

للخفاص من النلام ، الي  اإ النلام ، عنني بتام ال عقلإ اسمنا هيا 

 ف عإ من النلام ، اسن انت أرشت سك تن  اليعن ع فضفنإ.

 : فإذا ألقيت عليام أا سليام حما ص فبيتقللفن.الطالبة نفسها

 : من  اع، اعمكن أن عنتقلفين!أ.د. سامل عياد

 -ىل أ  ،اع، فك ص مجيلة الشيخ الشن اا  : هي، عأ.د. حممد مجال صقر

 اهلل ع رتإ! هف من ري    الناس اإل،باس تليان الق آن الك عم.

 :76أحد الطَلب

اخلليإ تن أرتد ااضه علم الن اض هإ ابتقاه من الق آن أ  من 

 الشن ؟ اسن اان ابتقاه من الق آن فلم مل عا سك ذلك؟

 :أ.د. سامل عياد

نا أن اخلليإ تن أرتد الف اهيد ، سما  الق ن ال، من ان لدعنا مجي

الثاين اهلج   ابتخ ع علمإ من ابتق ا  الشن  الن  ، الي  من الق آن 

الك عم، امل عا سك ذلك اللتة، سنإ اهف باجه من ايج، اأنتم ون ففن 

القهة، دعا اهلل اهف عطفن الليت أن ع ز إ علام مل عبلإ سليإ ففي ط عإ 

                                                           

أذن لإ أبتاذنا الك عم تقفلإ: سنت مش م واح، اوفضإ. )اأن البؤاع عقلإ صا،لإ  76

 فيجنلإ متملمس ري  م واح اعلدا هيا القلإ عليإ(
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عح تمنطقة الن اض ولك البلبلة ا للية، اأ ي عط   عفدوإ نزع عبد

،تى  الت زاجتإ لقد جن الكنإ اان عبتق   اعبتن ض ما حيفظ من 

َا  شن  الن آل األ دما االام اصإ سك ازن من األازان بجلإ مل ُع  

سطس ا أنإ ابتخ ع شيجلا من هيا من الق آن الك عم ااان عامل لزة ااان 

 .77  شزلإ الشاريإ الشن  الن

مطمجلنا م ص أ  ى سك ا داآل النااعة االيهاآل:  أ.د. حممد مجال صقر

 أرتد آ   اا،د!

: -وناك!  –هإ هيا الكس  عتنابض مه  فلإ أمحد )أحد الطَلب(: 

 ؟"ابوإ الق آن و ويس"

: هف و ويإ الق آن فيإ رشح،   ا وإ عىل أجزائإ أ.د. حممد مجال صقر

إ عىل األجزا  اام ونلم من الق ا ص، لكن  جلهجزع لق ا ص بنة متلنة، فتفابثناا

 بوإ ا  أه عىل جممفعات.

 :أ.د. سامل عياد

أن اهلل بلحانإ  78أبعد أن أ فع المة أ  ص، أوظن اأنت مؤمن

اوناك أمل عكن   ابنإ أن عقفع لنا سن الق آن  ط   ط ، ال عق آل 

                                                           

ُهفم باجه  77 )...( ال اجإ اهف باجه من ايج، انتف عابفا القهة، دعا اهلل )...( َفف 

لمط، َفم  اُوإ  تيبدعح   ايتة د  اليل ابماا الن اض، البلبلة ا للية ا ند خِيَ

تق  .   الت ده اهَجنرن، اهف  اِعد َعب 

 علإ أبتاذنا الك عم تدعاتتإ ايا ص دائام: عا مؤمن! 78
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أ،دام الق آن، أا اان النلي صىل اهلل عليإ ابلم عناانا عن ا دان ج   

الشن  اعىل فك ص تن  املتشددعن ع ا  ايدعذ الي  عقفع فيإ النلي 

عليإ الهسص االبس  ألن عمتلئ جفن أ،دام  يحا أا  يجلا ف عإ    لإ 

،تى من أن عمتلئ شن ا اعقففا عند هيا اأنا أونلني هيا ايدعذ اث ا 

ا ه   عد  اتاآل زاد املناد للايثمي فإذا تايدعذ ملتفب عىل منفاع اال 

 وق تفا الهسص. 

مهححا ابم اتاآل اهليثمي الباتإ: جممه الزاائد الي   أحد الطَلب

 زاد املناد.

 : أ.د. سامل عياد

ننم جممه الزاائد امنله الففائد للايثمي، ماذا فيإ؟ لجلن عمتلئ 

إ    لإ من أن عمتلئ شن ا هجيت تإ ا فت جفن أ،دام  يحا ف ع

عندها ميهفال  لت ننم صد  ببفع اهلل فجا ت ا امعة املتشددص 

ا هت  فلإ عليإ الهسص االبس  )ُهجيُت تإ( ابمفه اباجفا للناس 

الكس  ملتفبا االنلي صىل اهلل عليإ ابلم مل عقإ ذلك فامذا أبعد أن أ فع؟ 

ص االبس  اهف سما  اخللإ ا،ليب ايإ اان   ابه النلي عليإ الهس

اما عنطإ عن اهلفى سن هف سال ا،ي عف،ى اان تفبنإ أن عنف نا من 
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الشن  رصا،ة اأن عقفع اسما عناانا فيإ عن ا دان ج عمة الشن  لكنإ 

 .79نفبإ  اع: سن من الشن  يكمة اسن من الليان لبح ا

 .80  ،اجةمنلنا عن آ   بؤاع: زعنب آ  أ.د. حممد مجال صقر

مبتفنلن ":ذا وم ملحفظة اهي اث ص زينب )إحدى الطالبات(

 ا لتم سنكم بتيا ان علة ذلك! "ونفاعس

 :أ.د. سامل عياد

أنا  لت علة ذلك ا تسط املضاَبع تاملجتذ االف   تيناام ضجليإ 

جدا هف أن املضابع جيب أن ختتم س،دى التفنيلتا تح ن متح ك اهيا 

ال عدباإ الشن ا  الف  طنِت تن  األتيات من عففت عىل الشن ا  أا 

املضابع ماام طالت اهي  ليلة جدا   شن نا الن   عمثإ  اهَبا اإ علام  

بتجدعناا فاعسُت مبتفنلن، أا فاعسون مبتنلن،  -الن اض   اتلام 

 ال وكتمإ التفنيلتان منا، اسذا ااتملتا اان املجتذ.

، اأ،بن سليكم، امجننا عىل   ، تابك اهلل فيكم : أ.د. حممد مجال صقر

 هيا يش  تدعه، جنلإ اهلل   مفازعن ،بناوكم، االبس  عليكم. 

                                                           

ا )ُهجيُت تإ(، ابمفها )...( عنني عااز ).. 79 شا  اصر .( با،ف ا امعة الِف، 

ااصإ ا فع سعإ:)...( اد  عاعزص حما ص لف،دها  مف ف النلي من الشن ، 

 احما ص أ  ى مف ف الهحاتة من الشن .

زعنب آ   ،اجة، زعنب سا اما لياا، تتيجي من املكتلة )زعنب   جية داب النلف   80

 كتلتاا(.امفظفة تم
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رِ  ع  بيَِّة ِف ُبحوِر الشِّ ر  ِة ال ع  غ  ُة اللُّ ل   ِرح 

اِهيِديِّ  ر  ِن أ مح  د  ال ف  يِل ب 
لِ ِل اخل   م  ِة ع  ِمل  ٌف ِمن  ت ك   ط ر 

 

  سك 2010دعيت من ايلة اللزات األجنلية تجامنة تكا بنة ، 

املحا ص   وابعخ اللزة الن تية، ف أعت أن أصطفي نهفًصا من 

و اث الكس  الن   متفافقًة متنا لًة متكاملًة، أوتله فياا ، اة 

أصفات اللزة الن تية اصيِزاا امف داَِتا امجِلاا افقِ ها  فلم 

نري من ذلك   سال و اث الشن  الن  .ُعَمكر

  ه أ   "املفبفعة الشن عة"اعىل بريم عيفآل الهادبص عن جُمَمم

 ، مل أبتزن عام مَجََنت إ من شن  ال عتيس 2003ظلي الثقا    

للا،ذ االنقطاع  منإ  فنبى القائمفن علياا اعىل مثلاا أن 

 !81عن ففا  ط  عملام، فيقفمفا لإ تام عبتحإ

 بفعة، شن  النامية، اشن  الداتيت االشن  أمهلت من مادص املف

املفشح: أما شن  النامية فمتندد املاهيات، حيتاع سك تحذ ري  

هيا امل صفد ل ،لة اللزة الن تية الفهحى. اأما شن  الداتيت 

ففابب الفزن منخله من الن اض الن   الي  ضلطإ اخلليإ. 

  فمن اأما الشن  املفشح فز   الص للزة الن تية الفهحى

                                                           

بتام اان من عسمات التف عط أن عتخلفا عن عملام لتبتفيل عليإ مؤببة حممد تن  81

  ، ما بمتإ مفبفعة الشن  الن  !2009باشد آع مكتف  لتخ ع تإ بنة 
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وقاليده األصيلة املبتم ص، أن خُيتم املفشح تخ جة عامية أا 

أعجمية، جيدها الفشاح أاال، ثم علني علياا مفشحإ، ليفىل 

عس ة "سلياا، ا د دببت هيا الشن  املفشح من  لإ،   

 ."ع اض الشن  تلنائإ النحف 

  هيدص، وفزعت   عهفب  114234َ َلَهت  يل تند ذلك 

 ، عىل النحف ا يت:التابعخ الن  

 ِصن ُفه درجة قصائده قصائده درجة مدته مدته العص م

 د 10 %2,20 3 500 ما  لإ اإلبس  1

 آل 9 %3,76 10 50 املخةمفن 2

 أ 12 %0,36 12 39 اإلبسمي 3

 ع 7 %6,81 9 88 األمف  4

 أ 11 %1,98 11 50 ما تا الدالتا 5

 أ 2 %19,54 2 508 النلاب 6

 آل 5 %7,22 6 262 الفاطمي 7

 د 6 %6,97 1 781 املز آل ااألندل  8

 آل 8 %6,08 7 168 األعف  9

 ع 3 %9,02 5 267 اململفاي 10

 أ 4 %7,40 4 288 النثامين 11

 د 1 %28,59 8 147 ايدعذ 12

   املا وأملت من اإ عرص، عس ة مدوإ تمقداب َ َها ِئده، َوَهنمَفت

 عىل أبتنة أصنان:االثنا عا عرصا، 
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ن    ت طاب ق ت  )أ( عهفُب   ِص زماهنا ِمن وابعخ الشر فياا َدَبَجُة ُمدم

َلة  هائدها ِمن  جَم مفع القهائد، اهي اإلبسمي ،  اَدَبَجُة نِب 

، االنثامين.  اما تا الدالتا، االنلاب 

ق ت  )آل( عهفُب   َبَجتاِن، اهي املخةمفن،  ت َلص  فياا الدم

 ، ااألعف .االفاطمي  

ب ت  )ع( عهفُب   قار  ، ااململفاي. ت  َبَجتاِن، اهي األعف    فياا الدم

ت  )د( عهفُب   د  باع  َبَجتاِن، اهي ما  لإ اإلبس ،  ت  فياا الدم

 ااملز آُل ااألندلُ ، اايدعذ.

اعىل ،ا عظا    ثسثة األصنان )أ( ا)آل( ا)ع(، أثُ  املدص 

ي   الهنف ال اته )د(، هيا األث ، ليظا  خيتف -الزمنية   مقداب القهائد

أث  وَِقانِة التفثيإ اايفظ االنا  فلم عكن اث  من شن ا  ا اهلية 

عكتلفن شن هم مثس، اال ختلف نكلات املز آل ااألندل  من وضييه 

 و اث الشن ، ثم سن للطلاعة أث ا ااضحا   وبجيإ الشن  ايدعذ.

 ،من البتة عا تح ا  اخت جت  هائد املفبفعة الشن عة

  اخلليلية، عىل النحف ا يت:
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 :اودبجت نَِبُلاا من القهائد، عىل النحف ا يت 

 %(،   االثني عا عرصا:24,24الطفعإ ) 

(، 11، 9-1تاملنزلة األاك لناص عهفب )  

 (.12، 10االثانية لنرصعن )

 %( ،   االثني عا عرصا:19,36الكامإ ) 

(، االثانية 12، 10تاملنزلة األاك لنرصعن )  

( ، االثالثة لنرص اا،د 11، 9-5لبتة أعرص )

 ( .4، 3، 2(، اال اتنة لثسثة أعرص )1)

 %( ،   االثني عا عرصا:14,83اللبيط ) 
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( ، 12-6، 4، 2تاملنزلة الثالثة لتبنة أعرص )  

(، ااخلامبة لنرص 5، 1اال اتنة لنرصعن )

 (.3اا،د )

 %(،   االثني عا عرصا:9,44الفاف  ) 

(، االثالثة 4، 2، 1تاملنزلة الثانية لثسثة أعرص )  

(، 8، 7(، اال اتنة لنرصعن )3لنرص اا،د )

(، 12، 11، 9، 6، 5ااخلامبة خلمبة أعرص )

 (.10االبادبة لنرص اا،د )

 %(،   االثني عا عرصا:8,35اخلفيف ) 

(، 12، 11، 6تاملنزلة ال اتنة لثسثة أعرص )  

(، االبادبة خلمبة 10، 4ااخلامبة لنرصعن )

، 1(، االباتنة لنرصعن )9-7، 5، 3أعرص )

2.) 

 %(،   االثني عا عرصا:5,44السعه ) 

(، ااخلامبة 10، 9تاملنزلة ال اتنة لنرصعن )  

(، 6(، االبادبة لنرص اا،د )8، 7لنرصعن )

(، االثامنة لنرص 11، 5االباتنة لنرصعن )

(، 3(، االتابنة لنرص اا،د )12)اا،د 

 (.4، 2، 1االنارشص لثسثة أعرص )
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 %(،   االثني عا عرصا:4,70ال جز ) 

(، االثالثة لنرص 3تاملنزلة الثانية لنرص اا،د )  

(، 2، 1(، ااخلامبة لنرصعن )5اا،د )

(، االباتنة لنرصعن 4االبادبة لنرص اا،د )

، 9، 7، 6(، االثامنة ألبتنة أعرص )12، 10)

 (.8( ، االنارشص لنرص اا،د )11

 %(،   االثني عا عرصا:4,32املتقابآل ) 

(، االباتنة 2، 1تاملنزلة البادبة لنرصعن )  

(، االتابنة ألبتنة 9-6، 4، 3لبتة أعرص )

 (.12-10، 5أعرص )

 %(،   االثني عا عرصا:4,12ال مإ ) 

(، االثامنة 12، 11تاملنزلة البادبة لنرصعن )  

(، ااملنزلة 10، 8، 5، 3-1 )لبتة أعرص

(، االنارشص لنرصعن 9، 4التابنة لنرصعن )

(6 ،7.) 

 %(،   االثني عا عرصا:2,27املنسح ) 

(، االتابنة 4تاملنزلة الثامنة لنرص اا،د )  

(، االنارشص ألبتنة 8-6، 2، 1خلمبة أعرص )
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(، ااملنزلة ايادعة عاص 10، 9، 5، 3أعرص )

 (.12، 11لنرصعن )

فقد  س منإ  -%(،   أ،د عا عرصا 1,57جتذ )امل 

 : - 1النرص 

(، اايادعة 12، 11تاملنزلة النارشص لنرصعن )  

(، االثانية عاص 10-6، 3عاص لبتة أعرص )

، 2(، االثالثة عاص لنرصعن )5لنرص اا،د )

4.) 

فقد  س منإ  -%(،   أ،د عا عرصا 0,55اهلزع ) 

 :- 3النرص 

(، االثانية 5، 2عاص لنرصعن ) تاملنزلة ايادعة  

(، 10، 9، 6، 4، 1عاص خلمبة أعرص )

(، اال اتنة 11، 7االثالثة عاص لنرصعن )

 (.12، 8عاص لنرصعن )

فقد  س منإ   -%(،   أ،د عا عرصا 0,52املدعد ) 

 :-3النرص 

(، االثانية 4، 1  ايادعة عاص لنرصعن )  

(، االثالثة 11، 8، 7، 2عاص ألبتنة أعرص )

 (.12، 10، 9، 6، 5عاص خلمبة أعرص )
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فقد  لت منإ  -%(،   بلنة أعرص 0,16املتدابك ) 

 :-5-1األعرص 

(، 12تاملنزلة الثانية عاص لنرص اا،د )  

 (، اال اتنة عاص8االثالثة عاص لنرص اا،د )

(، ااخلامبة عاص 11-9، 7ألبتنة أعرص ) 

 (.6لنرص اا،د )

فقد  لت منإ  -%(،   بتة أعرص0,04املقتضب ) 

 :-11، 5-1األعرص 

، 10-7تاملنزلة اخلامبة عاص خلمبة أعرص )  

 (.6(، االبادبة عاص لنرص اا،د )12

فقد  لت منإ  -%(،   بلنة أعرص 0,01املضابع ) 

 :-5-1األعرص 

(، ااخلامبة 6تاملنزلة النارشص لنرص اا،د )  

(، االبادبة عاص 11عاص لنرص اا،د )

 (.12، 10-7خلمبة أعرص )

اال ختفى م اوب البتة عا تح ا اخلليلية تنضاا من تن ، تإ 

 د انتلإ سك اث  من ذلك اخلليُإ تن أرتد، انلإ عليإ تداائ ه امل ولة عىل 

دم  دائ ص املختلف ليداب فياا الطفعإ افإ نبلة شيفع اللحفب  فقد  َ 

ااملدعد االلبيط، ثم َثنمى تدائ ص املؤولف ليداب فياا الفاف  االكامإ، ثم 
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َثلمذ تدائ ص املجتلب ليداب فياا اهلزع اال جز اال مإ، اَبتمه تدائ ص 

املشتلإ ليداب فياا السعه ااملنسح ااخلفيف ااملضابع ااملقتضب 

  تدائ ص املتفإ ليداب فياا املتقابآل ااملتدابك. الف اطله ااملجتذ، ثم مَخم 

اخلليُإ تن أرتد عىل ما اان تنده، ل تام  د  دائ ص املشتلإ تتقد  اخلفيف 

 االسعه عىل اجإ النمف ، عىل دائ ص املجتلب تتأ   ال جز اال مإ!

ثم سننا نبتطيه ا ن أن نهنف البتة عا تح ا اخلليليَة، عىل 

 طلقتا:

الطلقة األاك تحفب مل خيإ مناا عرص، اهي عاص: الطفعإ،    1

االكامإ، االلبيط، االفاف ، ااخلفيف، االسعه، اال جز، 

 ااملتقابآل، اال مإ، ااملنسح.

ا  الطلقة الثانية تحفب  س مناا تن  النهفب، اهي بتة:  2

 املجتذ، ااهلزع، ااملدعد، ااملتدابك، ااملقتضب، ااملضابع.

َه تام ثلت للحفب الطلقة األاك دان أتح  الطلقة الثانية، من لِنُنَفر 

ثم تام اان من ابتزنا  الشن ا   اهَبا أ،يانا  -مس مة سعقاعية ،يفعة مبتم ص

 عن أتح  الطلقة الثانية.

  املَما مَتَيمَز يل و اث الشن  الن   عىل النحف الباتإ، أ للت أصطفي

َد تينإ ال َ لح  اال بالة االطفع مجينا منا  من عهفبه الاا، ما احتم

فاجتمنت يل عففا ال  هدا، اثنتا عاص  طنًة َطفعليًة َمدحييًة 

َثًة. اال عمتنه أن جيتمه يل ري ها، سذا ما وز ت جمامناا،  ُمَثلم
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الكنني ، صت عىل اللد   اهَبيه الدفنة، سجسال للح  الطفعإ 

تنامع عىل مداب ملك اللحفب املتفع علياا تامل ولة األاك من االب

 التابعخ.

  سن اجفد هيه القطه   نفبإ بتاط  ف ، خيلد أبلفتا ع تيا

َثتِإ، اعدعي  أصيس مبتم ا، عبتشكإ فيإ الشاع  تليت من ُمَثلم

تليت، اعبتدع تليت، اسن ا تلف تا الشن ا  و ويب هيه 

 الفهفع.

  اسن -ابتام  ط  للن  املتلقا أن ولك القطه تقاعا  هائد

ال داهنا تلن  ال ااتط ااإل،االت التي ال  -ت ببائلااااتمل

و جه سك ميافب. الكناا عىل هيا ُ لِلت اُبِاَعت اَتِقَيت، فأما 

ال ااتط ااإل،االت فلاا فيام عأيت اجفه من أباليب الشن  

 الن   األصيلة املبتم ص.

    القد هجىل يل أن ، اة األصفات   الشن  الن  ، خملف ص

ف دات  فإذا ريللت عىل الشاع  المة دالة ونلإ  اهَبا ، اة امل

ِاَعُة ِ َطننا  اتبط ألصفاَتا   اسمإ عناا  امن ثم اضط تت َأب 

 تا ثسث دبجات من اإلبامع.

   اوس ى تن  الشن ا    الامت القفا ، عىل صيٍغ وؤد

، "َفن إ"، ا"ُفن إ"وفنيست أا أجزا  من وفنيست، اهيزتي 

 ."َمَفاِعيُلن  "، من وفنيلة الةآل "ِعيُلن  "عان جز  اللتا ُوَؤدر 
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  اآث  تن  الشن ا  ونل  ا اب ااملج اب   تن  املفاضه التي

ِجإ من  آث  فياا ري ه ونل  املتلفع االتاته، فدع األاع عىل حَتَ  

 عيب االبتدعا ، عىل ،ا ابتكان لإ األ  . 

 دبجاِت التضما اوس     أتيات  طننا الليت اا ملة، سال 

اخلفيفَة، التي وتيح للمتلقي أن عبتنمإ الليت الفا،د   ،اجتإ 

 املشا اهَبة.

   أما ج أص تن  الشن ا  عىل وهدع  ، ان النطف من ري

منطفن عليإ، عطفا عىل ،دعذ النف ، أا وبليام لفزن اللح  

فيبتثقلإ تن   -اطمجلنانا سك جفاز النطف عىل ،دعذ النف 

فن عنإ، أا عبتزلإ عىل تن  املتلقا فيحيففن الشن ا  فين ض

 هيه اي ان!

  ،لقد تدت يل ولك القطه االثنتا عاَص الطفعليُة املدحييُة املثلثُة

 هيدص اا،دص مبتم ص، أجاز فياا اثنا عا شاع ا تنُضام تنًضا 

عىل ا تسن األزمنة ااألمكنة، الن َعَق م هلا   اب ما تقي   الدنيا 

َنِاَ  َلن  "ع  ، ا تُِإ اي  ِ َ  َ،تمى َوَدَع اإل  ن  َنَ آُل الشر  !"َوَدَع ال 

  امَتَثمَلت  يل  اهَبا ب،لة اللزة الن تية   تحفب الشن ، ايف اانت

أصفاَتا اصيزاا امف داَتا اونل اَتا امجلاا افق ها، اايف 

 صابت. ا  وأمإ اإٍّ من ذلك  اهَبا، ما ال عتبه لإ ا ت. 
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  ِعُلإ عىل اجتامِع اهجىل و اث الن تية َتف  ُاسًّ جمتمه األجزا ، َعب 

أجزاِئِإ اإ  طالٍب من اإ زمان امكان، عاملا اان أا فنانا، 

 اوتك ب ليلك آثابه عىل ا تسن األزمنة ااألمكنة.

  مل أان أبعد سال أن أصطفي نهفص الكس  الن   املتفافقَة

ة الن تية، الكنني املتنا لَة املتكاملَة، التي أوتله فياا ب،لة اللز

اجدوني أج   جم ى اخلليإ تن أرتد الف اهيد ، من ،يذ 

إ عملإ عىل نحف ما، ف َض افاعة عىل  أدب  اال أدب ، اُأَامر

املشتزلا تالن تية   اإ زمان امكان! فايمد هلل الي  تننمتإ 

 وتم الهايات!

 :اهيه هي االثنتا عاص  طنًة، الطفعليُة املدحييُة املثلثُة 

َزنَِف   )؟ 1 َفي ُإ ال    (:609-ِمن  عرص ما  لإ اإلبس   اع الط 

ُف ِ  َي َأا  ن  ِزِه البم َمت  َلُإ َعَداُه َاساِلم َأج  ِزعِإ تاَِم َ دم  ُعَهي َمُة َأج 

ابَ  ِ ٍ  سِن  ُعفِبِد ا   ُت تِِحيَلتِي تَِحل ِإ ام   ُعهِدبِ  82َوَداَبَانِي َاَ د  َتِ م 

َي  ِ ُأَفّد  تُِأمر  ايَهاِن َاَ د َتَدت ِمَن الَفوِدات يل ِ،لاُع ُمَنربر

ِد   ) 2 َن    (:670-570ثم ِمن  عرص املخةما  اع النماتَِزُة ا  

نَا َعَلي ِإ َاَبلماَم  لٍِه َعِشيمَة َبلمم  َ  ُطَفع  ُت َعف  ع   َاَأ م َفتًى َادم

َلا َفَلم  عَ  ِنيِ  ُمن َخَ َ  الهم اَم َبَمى تُِهُداِب ال  َن َعمم َدَها َأع  ُإ َتن  ِب َ ل   د 

                                                           

هكيا   املفبفعة ا  دعفانإ ناص داب صادب تتحقيإ ،بان فسح أارييل الطلنة  82

 لهفاآل تال فه  فنىل هيا عنلني املدعح.، الكنني أظن أن ا132 ، ص1997األاك 

http://www.mogasaqr.com/


147 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

َلاَم  ُف سِن  َااَن َأظ  َمى َااع  اَمُه ُنن  ِزِه تِنُن  ِفت َياِن تِالنرَنِم اج   َفَيا َجا ِزَ  ال 

ُن َأِ  ُبفَياَن ) 3   (:673-622ثم ِمَن النرص اإلبسمي  اع ِزَعاُد ت 

نَاَس َعا آَع هاِشِم    َاَعا فا سَِك َأه  ََعاظِمِ  َهُلم  َإ األ  َتاِب َنب  َلَة امل ُخ   ُعه 

َإ مَجَاِجمِ  ٍص َاَ ط َه ُبُااٍس ُثمم َفل  َااِ  تِِشدم آَل البر  َاُداَنُكُم َ  

َُدى امل َل ُنفِث ِمن  آِع َهاِشمِ  ٍد َنلِير اهل   لِنَن رُصَ ِدعنًا لِلنملِير حُمَمم

َدُ  ) 4 َفَ ز    (:728-658ثم ِمَن النرص األمف   اع ال 

ِد رَيالُِب  َسَها ِمَن امل َج  م  حَمَاِمُد َأري 
ُ  َأُتفُهم  رَيا لُِب ُجإ  َماهِلِ  َاَ ف 

َجاِع امل ََطالُِب  اَمِن ال ر َدت  تَِأع  ِن سَِذا َشَتا َاَأا  َيَدع   َتنُف ُاإر َفيماِض ال 

َن  َأع  
ِد تِالل َاى َاَجاُب ملِ َم    اي 

َدِ َيت  َعَلي ِإ َاَما َزاَع ِمن ُام  ُمش 

 امل ََياِهُب 

َهَة ) 5 ُن َأِ  َ،ف  َااُن ت  -723ثم ِمن  عرص ما تا الدالتا  اع َم  

798:)  

 ُ ِ َاان َقَطَه ال ُنس  ُيس  َنا تَِحل ِإ ال  َن َ الٍِد َأَ ي  ِنيُ  حَي َيى ت  َزت نَا ال   سَِذا َتلم

َت َهاُب ِمنما َاُداَنُإ َمَفاِازُ  َفُه األ  ف  ُ  َبَمت  َنح  َتاُع النرَياَ   اهَِبَا البم  َوز 

ك  ُ  نَا  اهَِبَا َفَحإم َعَلي نَا َما َتِقينَا َلُإ الش  تِي َعمم َمى الم  َفإِن  َنشُكِ  الن ن 

ُن  6 ِمير ثم ِمَن النرص النلاب  اع ات  ا    (:896-836) ال  

َع   لَِباطَِاا َاَون َلِبُط األ  َماُع ِعن َد ان  َد ان طَِفاِئَااتِِإ َون َطِف  ا    اَمُب َتن 

تَِااِئَاا َااُه َأ  ىَص ان  ن  سَِك َجد 
َماُع َعن ُإ تَِخي لٍَة َاَلكِ  َاَما َون َطِف  ا  

ِم رَيَسِئَاا ًدى لَِبا  َدُه َمن  َض تُِجفِدِه َفاَم َتن  َماُع َفاب   سَِذا رَيَلِت ا  
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ُن َأِ  ُ،َهي نََة ) 7   (:1064-998ثم ِمَن النرص الفاطمي  اع ات 

ُت َما اَل ُعل رِصُ النماُس ِ   َدٍص َاَأت رَص  ِض ِ  ُاإر َتل  َب  ُت ُمُلفَك األ  َبَأع 

 النماسِ 

َ اِب  َياِب َاآَطاُع َأف  ِمَيت  َمنَاِبيُم َأع  آٍل َاُأد  ٍ  َارَي   ف ُت ِ  رَش   َاَطفم

ُلُإ َعِزعُد َعىَل َفض   َداسِ َفَلم  َأَب خَم ُلفً ا ِمَن النماِس َفض  ِن ِم    ِإ امل ُِنزر ت 

ُن  8 َاايِن  ثم ِمن  عرص املز آل ااألندل   اع ات  َ َق    َبِشيٍإ ال 

(1000-1071:)  

َ ِمن  َمث ًفى َتِنيٍد َعىَل  ِ  ُ ر  َأِا ان َفِني َفإيِنر ه  اِن الدم َفُقإ  لرُِصُ

آِل     ُ 

نِ  ا ال  َف آِمُن َاَأمم ا َجاُبُه َفا  ُ  َأمم ِب ُهَف امل َ    َدى َاامل َاُع ِمن ُإ َفِفي ُبع 

َط ِب  ِن َعىَل اخل  َيَدع  ُإ َمن ُهفَب ال  ٍة جُيَاِات  ِه ُملِمم ا ِعي لَِدف  ُعُإ الدم  َمَتى َعد 

ُن النملِيِإ ) 9   (:1222-1164ثم ِمَن النرص األعف   اع ات 

َك    َاَعا خُم لًِه  َا  َفاِجُب األ  ِ   َلُإ ال  ر َأَعا ُمن ِناًم ُشك  ا هلِلمِ ِ  السر

َفى  َاالنمج 

َوُإ َ اَع اَل َأ  َفى  َفَلف  َبَأى ُبَلي اَمُن َما َشيمد 
ِ
لِنَا  وِيِب ال  َت لَِد   َ َ ج 

َفى ُبفَها َعىَل التمق  نمُام  َما َأبم
 َفَكم  ُتنَِيت  ِمن  َ ل لَِاا ِمن  َمَداِبٍس َاَلكِ

ُن ال   10 ِد ر )ثم ِمَن النرص اململفاي  اع ات    (:1349-1292َفب 

لُِإ  َك ُمق  ن  َمن  َعَفد 
َفَتى َاَيا َذَااً  َاَلكِ  َاَما َااَن َظنري َأن  َعُكفَن ال 

َُإ  ِم َأرت  ِنل  ن  وِل َك لِل 
 َنِقيَهُة َعَلي ِام  َاَلكِ

ِ
اِيا  َذ   َاَما َ،َدَتاُت األ 
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ُضَك مَ  ُلَك َاافُِ  َاِع   ُع َفُد   ِ  َأَماِن اهللمِ َفض  ُ َك َأام ُففُب َاِذا   ف 

ََفاِجي  ) 11 ِن اخل  ع  -1569ثم ِمَن النرص النثامين  اع ِشَااآُل الدر

1659:)  

ٍن َتِدعٍه تَِس ُزابِ  َتي ِإ ِمن  ُ،ب  َتَبى تَِثف  ُظ َفاا  َ  اللمف  َ  تِنُفِب امل ََنايِن َأرش 

ى ٍم َ َ ُلُإ سَِك اب  بر َعد  ِإ َذا  ِيَإ  َفِفي ُعَمٍ  ِمن  َعامَلِ اليم ِمن  َأج 

ِدعِ    َوق 

ٍإ تَِس ُنفبِ   َجا 
ِ
اَم  ٍإ َفَقد  َباَب ِ  َظل  ُ حُمَقم ِدعُ  رَي    َاَمن  َ اَع َذا التمق 

َهاِا ثم ِمَن النرص ايدعذ  اع  12 ِ ي الزم -1863) مَجِيإ ِصد 

1936:)  

ِب   ، َسُ  َعىَل ال م ُجف البم َت َااَم َع   َفٍة  َنَزل  ِ ُكت ِب تُِما  َ امل ََحاتِِ  َاال   َتا 

آِل  َني  آُل ِمن  َبلَباِع َمن َالَِاا ال  َ َلًة َاَوا  َداَد ُول رِصُ ِدج   َاِججل َت سَِك َتز 

ُب  َب َشن  ُة َاَب،م َجاَ،ِة ُأمم ِ عِم ال م َياَبِة َاالل بر  َفَقاَمت  تَِتك 
كِ تِال 
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ا ي  ت و  بِيَِّة اْل ُ ُمس  ر  ِة ِِف ُت ال ع  اِِص   83م(1973ِمص   ) ع 

 

1 

وتندد مبتفعات اللزة الن تية املنارصص   مرص ، أفقيا )عىل  

،بب املكان ااألعامع مثس(، ابأبيا )عىل ،بب الزنى االفق  

 مثس(،   ا ت منا.

وندد املبتفعات ظاه ص طلينية، اوطفع ها سنام عكفن تالناضة  

 ايضابعة الشاملة ال تاألماين اال تالبخط.

األ،داث ايضابعة الكربى التي أث ت   وابعخ اللزة أهم  

 الن تية:

التجمنات األهلية )األبفا  األدتية( اوقدعم تن   

 القلائإ )  عش( عىل ري ها.

 ظافب اإلبس  انزاع الق آن دبتفبا لإ. 

 الفتف،ات اإلبسمية لألمهاب اابتيطان الن آل  اهَبا. 

الق ن  الززا األابا  ايضاب  للسد الا    مطله 

 ايدعذ.

 اض املحافظفن ارتاص التقاليد املنابَك )الفهحى االنامية،  

األفاظ ايضابص، االلزة الثالثة، اسصسح النحف، االتن عب(، 

                                                           

 .لداتفب البنيد حممد تدا اتاآل اولخيص  83
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عىل ،ا اان عنلزي دبابة املشكلة   ضف  الفا ه ايضاب  

 الي  ننيشإ.

ا َفَقط، ا باُ  ا وية:   اانت للن  ُمَتناِايل املشكلة َنَظِ عًّ

  مرص لزة فهحى، اما بفاها جممفعة أ طا  اين  

 اد يإ.

   مرص فهحى   نا،ية، اعامية   نا،ية، ال ري . 

  مرص فهحى   نا،ية، اعامية   نا،ية، امتفبطة  

 أا ثالثة تيناام.

2 

  اإ جمتمه مرص  لزف  اامإ مخبة املبتفعات اللزفعة ا وية  1

ص من  هائص لكإ مناا صفات ا هائص لزفعة مبتمد-

الفهحى التابخيية، ا هائص النامية التج عدعة، ا هائص 

 :-من لزات أجنلية

ا ِث   ى الرتُّ  ح  ، اهي فهحى وقليدعة ري  متأث ص تيش  ُفص 

 نبليا.

  ِ ى ال ع ص  ح  ، اهي فهحى متأث ص تايضابص املنارصص ُفص 

 عىل اخلهفص.

ِفني     يَُّة اْل ُث قَّ ا مِّ فهحى اتايضابص ، اهي عامية متأث ص تالع 

 املنارصص منا.
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ن    ِري  يَُّة اْل ُت ن وِّ ا مِّ  ، اهي عامية متأث ص تايضابص املنارصص.ع 

يِّني     ُمِّ يَُّة األ  ا مِّ ، اهي عامية ري  متأث ص تيش  نبليا، ال ع 

 تالفهحى اال تايضابص املنارصص.

ٍإ )دبجة الثقافة، ا تسن  2 ،فع ولك املبتفعات عفامإ َفه 

ٍع )ا،دص النشأص،  ا تسن الظ ان االجتامعية(، اعفامإ َمز 

، ا،دص املجتمه، جفاز اجتامع أاث  من "اللزة الن تية"األصإ 

مبتفى   تن  الفظائف االجتامعية،  دبص تن  األف اد عىل 

ابتخدا  أاث  من مبتفى، جفاز التنقإ تا املبتفعات   

 املحادثة الفا،دص(.

تفعات اخلمبة ، اللزفعة وتميز صفات اإ مبتفى من املب 3

 اخلاصة، من ،يذ :

 األصفات)البفاان، ااي اات(. 

 أتنية الكلامت)اإلف اد االتثنية اا مه، انظا  الندد(. 

أتنية ا مإ)النفع، ااإلع اآل االبيام   نطإ األعس   

 ااألب ا  اأبام  اللسد(.

 ظ ان ااتباآل املبتفعات: 4

االليجلة فقط )عامية نفع عكتبب ولقائيا اتظ ان امليسد  

 املتنفبعن، اعامية األميا(.
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نفع عكتبب تالتلقا املدبب فقط )فهحى الداث،  

 افهحى النرص(.

نفع عكتبب ولقائيا احتت ظ ان التنليم املدبب منا  

 )عامية املثقفا(.

 أب  االنتقاع تا املبتفعات   أثنا  ايدعذ: 5

 املبتفعات التي عتم تيناا االنتقاع: 

الداث، اعامية املثقفا، اعامية فهحى  

 املتنفبعن.

فهحى النرص، اعامية املثقفا، اعامية  

 املتنفبعن.

 اهجاه االنتقاع تا املبتفعات امداه: 

 صاعد، للتلخيص، أا اصطناع ا د. 

 هاتط، للاح، أا اصطناع البخ عة. 

3 

 مثال من فصحى الرتاث

)مقد  الربنامج( تبم اهلل ال رتن ال ،يم أ ا البادص االبيدات "

بس  اهلل عليكم ابرتتإ ات ااوإ اتند فإ،دى الفتيات تنثت سلينا وقفع 

بأعت  طيب أ تي عقللاا اهف مل عنقد علياا فلام ابتنك ت هيا  اال يل 

سنإ ال يش    ذلك فاإ للخطيب هيا ايإ أثنا  اخلطلة اعبأع نف  
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ؤاع الفتاص حمابن البيد امننا صا،ب الفضيلة األبتاذ الشيخ تدب الب

علد اللابط نن ض عىل بيادوإ البؤاع )الضيف( تبم اهلل ال رتن 

ال ،يم ايمد هلل بآل الناملا االهسص االبس  عىل أرشن امل بلا 

بيدنا امفالنا حممد اعىل آلإ اأصحاتإ أمجنا أما تند فإن اهلل بلحانإ 

ع للخاطب ايإ   باعة خمطفتتإ فقط ،تى ال عنف  مناا عند اوناك رش

الزفان ا،تى وكفن مألففة لإ ااخلطلة ال وثلت أ  ،إ للخاطب ِ َلإ 

خمطفتتإ اال للمخطفتة ِ لَإ  اطلاا اال حيإ هلام أن خيتليا أا عتسمبا أا 

عتناجيا فضس عن القللة اسن عىل أهإ اخلطيلة أال عمكنفا اخلاطب من 

 تس  تخطيلتإ فكم من مأباص ا نت تبلب هيا التااان الي  عدعف اال

سليإ تن  الكتاآل اتن  القهاصا اليعن ابتقفا ثقافتام من منا ري  

منيننا االقفع تأن مدص اخلطلة ليخترب اخلاطب  طيلتإ ااخلطيلة  اطلاا 

 فع تنيد عن ايإ االهفاآل فإن هيه الفدص اام هف الفا ه فدص مداباص 

عا  عنافإ اإ مناام ا    ،تى سذا وم الزااع اانت املناملة عىل ري  ما اب

اعتاده اإ مناام من ا      زمن اخلطلة الينلم ا ميه أن اخلطلة ال 

ونطي أ  اا،د من اخلاطلا ،قا سال أن اخلاطب أاك من ري ه فس حيإ 

ا مإ ملبلم أن خيطب عىل  طلة أ يإ أدتنا اهلل تأدآل اإلبس  تمنإ ا

االبس  عليكم ابرتة اهلل )مقد  الربنامج( شك ا شك ا اسك لقا  ريدا سن 

 ."شا  اهلل االبس  عليكم ابرتة اهلل
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 مثال من فصحى العص

 اخل  )ميعنة( َمن  هف أاع  ب إ"
ِ
 )ميعه( عزعز  املبتمه  مبا 

 الثسثة  )ميعنة( جفن 
ِ
باب   الفدا   )ميعه( ايإر الهحيح  َتا  هؤال 

جلا )ميعه( لكيس لينفن )ميعنة( ف جيإ ج عبف )ميعه( صدعقي 

املبتمه  ما ُهَف عدِد القمافبعات التي عتكفن  مناا االحتاد البففيتي 

عن )ميعنة( هإ عدِد القمافبعات  مخبة  أا مخبتارش  أا وسوة  اعا

)ميعه(   آ    هيِه ايلقة  بفن نقد   لك اإلجاتة  عىل هيعِن البؤالا  

)ميعنة( اتتبم  من فدَلك  ا فت  املاندبة  املمتازص    عملِاا أماَ  مدعِ  

املهنه  اوللت تزعادص  م ول اا فاتتبَم مدع  املهنه ا اع هلا   هدا  

اندس مه أنإ لإ مخبة )ميعه( سن م ولك اليف  أعىل من م وب زميلك امل

أاالد امه ذلك مل عطلب زعادص م ولإ )ميعنة( فقالت املاندبة لقد انت 

أظن أن م ولاونا ودفه لنا من أجإ سنتاجنا النميل   هيا املهنه ال من 

 ."أجإ سنتاجنا   املنزع 

 مثال من عامية اْلثقفني

اآل من تا األ لاب اليل أبعتاا   الهحف اإلنجليزعة  رب س "

عامع الكا تا  اتز  النظ  عن أبلاآل اإل اآل اترصن النظ  عن 

اإل اآل نفبإ افبيلة من ابائإ الضزط   املجتمنات ال أباملية سال 

أن اليل لفت نظ   هف مف ف بتات الليفت هناك من هزا اإل اآل اليل 

،هإ أن بتات الليفت   سنجلدا مجلدباش عفساا س اآل عامع 
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هيبلب هلم أ اب ال ص جدا فكانت النتيجة اهنم هجمنفا الكا تا سال أنإ 

ابا،فا عىل املكان اليل متجمنا فيإ النامع املةتا اهامجفهم ااعتداا 

عليام تالةآل انفع من اال،تجاع عىل هزا البلفك ري  اإلنباين   

 ."ورصن عامع الكا تا االيل بلب ل تات الليفت عدد ال  من األ اب

 ة اْلتنورينمثال من عامي

)املسخ( ِمبا  اخل  ِضيِفتنا الليلة ،تتكّلم ري علة مه سهنا َانِت "

َصإ أا االبم اليل اشتا ت تيإ اانت تطلة فِل م اخل صة الف شففها     َ

الناس   الشابع عجلفلفا اخل صإ اهإ طلنا )بم ص( بم ص أرتد )املسخ( 

بش )املسخ( أا ،تلري بم ص انتي تتِلري   صإ   الليت )بم ص( مأ د

َعإ دلفأيت )بم ص( ألّه عنني ز  ما انت عاعز أافن ،كفن عنني  َهد 

  صإ أا أالرم اليل انت عيزا اممكن أافن عميإ اامن )املسخ( مّبلتي 

الداب النميإ )بم ص( مبلت عميإ مخ  مخ  أفس  )املسخ( عفاه دا 

ص الليضا  األفس  تتنتك )بم  ص( مش ع فإ ااهلل )املسخ( الز  تأه األ م

إ أ  شخهية عنجز اإلنبان  عىل اإ ،اع هّي  دبص من الفنان ان ف عمبر

الناد  انإ عجلف  تياا اا  فلم انتي عملتيإ   ،ياوك )بم ص( ااهلل عملت 

اات  عنني وق علا أبتنا فلم وأبعلا اده )املسخ( تطلة )بم ص( تطلة 

إ تطلة )بم ص( ال اليل مكنتش فيإ تطلة )املسخ( اما اليل مكنتيش في

عمكن عاص )املسخ( مخبا )بم ص( آه )املسخ( عملتيام   اا  بنإ 

)بم ص( ن ابتنتارش بنإ )املسخ( دا اال تنت ابتنتارش لكن تمنبلة 
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الكس  االّبمه عا و ى اانتي مبكإ البن عف تتاع الفلم أتإ متمّبليإ 

يفاب عا و ى تتطللي من املخ ع انإ عندهلا اشفتي مجلإ ما عجلتكيش   ا

)بم ص( أعفه تطلب عنني أ  تنائش املخ ع اتن سئي نف  املننى ألنإ فيإ 

أاآت اس  الفا،د ما ع حتش اهف تيجلفلإ )املسخ( اأدا  الكم ه بنات 

زاا وك تتخفنك االس )بم ص( مش ات   هفصا اين متنفدص عنني عن 

  ص شفعإ اتندعن أالم ازا انت ،نبى اين أافن   صإ فلحااع أ

 ."الدعلفع عنني

  مثال من عامية األميني

)أتف بيد( أعمإ سعإ عا ناس   البت تنلإ م ايت ا،دت مناها "

ِفد   ش َلل َي   عنفه   اليف  لِب  اا،تاب دلييل آ  ااهلل انتف ع فا سن اإلب 

اهلل   م ض االفا،د الز  عشيإ من سباداا لفأت عفزه عنفنإ ال  دب 

االس   ظ ن شدعد االس ،اجة من اده االنائإ هف اليل عنمإ ،باآل 

تك ه لكن تأه البت تنلإ م ايت اهلل عباحماا اعزف  هلا مش عاعزه اده 

) التي تنلإ( سنت تتتكلم عني عاتف بيد )أتف بيد( ما تنلإ ) التي تنلإ( 

ي تنلإ( الز  تت زّ  ظلطك تتؤاع سعإ تأه )أتف بيد( ،ؤاع سعإ عنني ) الت

ّ  من اباعا )أتف بيد( أنا عا تنلإ ) التي تنلإ( طلًنا هي عاده االس 

،تشد ا عا تف بيد )أتف بيد( ال ااهلل أنا تؤاع سن البت النألإ ) التي 

تنلإ( آه )أتف بيد( هي اليل اوفف  اوشيإ من مرصان الليت لألعا  

ا تف بيد )أتف بيد( اانتي ) التي تنلإ( آه ،اجة اإ الناس ع فناا ع
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عابفاها عا تنلإ دا علأى عف  البند ألنك الز  تتنميل تياا ) التي تنلإ( أل 

اانت الباد  ع فاها ت  مه اأن التنفيز )أتف بيد( ونفيز ليإ تأى 

ش  منإ )أتف  ) التي تنلإ( هف انت عا ،سص أللي تتدعني مرصان ِعت َحفر

تنلإ( تتدعني مرصان نبتلف عليإ بيد( سماع تدعكي سعإ زلط ) التي 

)أتف بيد( عا هناب ز  تنضإ أصدك سعإ عا تنلإ ) التي تنلإ( أصد  شفن 

يل مناك أد عاص مخبتارش جنيإ عشان أد  فلفس الناس للناس لللقاع 

اا زاب اتتاعة الف اخ اتتاع النيش اتتاع )أتف بيد( تاااس عندك أايل يل 

يد( هم داع هلم عندنا فلفس ) التي تنلإ( َأت لإ ) التي تنلإ( هيإ )أتف ب

اع ،تلىّل عليك )أتف بيد( النلي سعإ ااملرصان اليل  طلًنا عا  فعا سِمم

تداهفلك أاع الشا  ) التي تنلإ( سِه سِه سِه سِه ونيش عا تف بيد ما  لص عا 

 فعا من عف  مخبإ ابم اهلل عليك اا،نا عاملا ُنُجّ  تالبلف )أتف بيد( 

عا تنلإ ) التي تنلإ( ليإ عا  فعا مش منقفع عنني مش عاعزنا مش منقفع 

نااإ االس سعإ عا تف بيد )أتف ابيد( لكن املرصان اليل تداهفلك عا تنلإ 

عكفي عكفي اعنشاع منإ اامن ) التي تنلإ( عكفي سعإ عا ،سص أللي ا،ياص 

ريساوك انت من عف  مخبإ اان متشطب عليإ )أتف بيد( علأى الز  

تي فيإ اده ااهلل اده عا تنلإ ) التي تنلإ( ا،ياوك عا تف بيد أتًدا ما اورصف

ارصفت فيإ ري يش ابم اهلل عىل مقا  ،ليلي جلت ل ا،ي جفزعن جز  

عىل شنطة اصزننإ عىل فبتان جاهز عىل )أتف بيد( ت  ) التي تنلإ( ت  

 ."عا  فعا

http://www.mogasaqr.com/


159 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

ظ ا ح  بِيَّةِ  ٌت ُمَل  ر  ِة ال ع  غ  َل  اللُّ ن اِِف  ع  بِيَّةِ يِة الصِّ ال ق  ر   نِيَِّة ال ع 

(CCTVARBIA) 
 

1 

ال بعب   أن للن  الهينيا عس ة تلن  الن آل من تلدان 

، مطلنفن عىل مبتفعات اشنفآل خمتلفة، اأن هؤال  القلة من الهنيا

اللزة الن تية املنارصص املختلفة، اطسعا عمكنام أ،يانا من ابتنامع أاث  

من مبتفى، اهدعقي النزعز الك عم الداتفب يل شينغ عفنغ بئي  مناد 

اهف أصس أبتاذ  اهَبيا املكان الي  أ،ا  فيإ -افنفشيفس تالقاه ص 

 -ة، تجامنة تكا الز ا () بم اللزة الن تية، من الية اللزات األجنلي

الي  عشابك أباويص املناد   عامية املثقفا، اعناملام تنامية املتنفبعن، 

فضس عن ختههإ لفهحى الداث االنرص، اال ختلف ،ياوإ تالقاه ص من 

التن ض لنامية األميا من اللفاتا االبام ص االبائقا االلاعة 

 اري هم!

2 

الن تية ف صة عظيمة لسطسع عىل القد تدت يل القناص الهينية 

اا ه ابتنامع اللزة الن تية   الها  فاطلنت من ت اجماا عىل ايفاب، 

فكان  -اأفس  اثائقية، انافيص عىل الها، االفنفن الهينية، ااأل لاب

َ دائام، أا ضيفن ع آل  ا  مناا ما اعتمد عىل ميعنا ع آل ري  ُمَبمم

َ دائام، اال وننين ا  ا هنا ال لزة هؤال  اال لزة أالجلك. الكن أاث  ولك ُمَبمم
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الربامج منتمد عىل صينيا، اهم ا،دهم اليعن عننيني هنا أن أذا  

 ط فا مما ال،ظتإ عىل لزتام الن تية.

3 

سن اللزة الن تية   القناص الهينية الن تية، ونتمي تس بعب سك 

نا الداتفب مبتفى فهحى النرص   أ ف  هائهاا التي ضلطاا أبتاذ

البنيد، اعلإ مناا عىل النص اخلفيف املختاب فيام بلإ  فلقد اان ذلك 

هف املبتفى الف،يد الي  أواح  لط  هائص اللزة الن تية تخهائص 

اللزة الهينية، اال بعب أعضا   أهنا ،ا ُوق أ من مكتفآل وزداد صحتاا، 

 ا،ا ُو هجإ من ري  اب ة عنكشف  اهَبا سوقان املتكلم!

4 

أما أصفات اللزة الن تية   القناص الن تية الهينية، فقد جنى 

 علياا مبتفى فهحى النرص، تام عأيت:

نبإ،  -س: نثإ-ا تسع األصفات األبنانية: ث 1

 البقا . -الثقا 

ستداع األصفات املتقابتة تنضاا من تن : اهلمزص  2

وبميم،  -س: وهميم -ت، ص -املكبفبص عا ، د

 -ت: االنطلاعات -أعدا، ط -د: أعضا -ض

  . -ك،   - ،   -االنتلاعات، ع
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5 

ُفاا(   القناص الن تية الهينية،  اأما أتنية الامت اللزة الن تية )رَص 

 فقد جنى علياا مبتفى فهحى النرص ايلك، تام عأيت:

ع  -وزي  اللنية: َلَقب  ب، ِ در َطُففنَ -َلق   -َ ِدع ، َعه 

َن، ُمِاامًّ  . -َعتمِهُفف   َمِاامًّ

 ×. -، ص× -البندا، أع -ايين من اللنية: البندا  

6 

اأما أتنية مجإ اللزة الن تية )نحفها(   القناص الن تية الهينية،  

 فقد جنى علياا مبتفى فهحى النرص ايلك، تام عأيت:

ا تسع املطاتقة: من ال اافد املام، سهنا ،دث ري  مبلف ة،  1

 ايفاظ علياا صنلة، عندما انتم ونمإ.

2 .  وزي  اإلع اآل: أن هنتم 

وبكا أاا   الكلامت عند اصإ الكس : الز   عكفن  صايا،  3

.  مثإ  صناعِة اإلتداع  مثإ  صناعِة الثقافإ 

حت عك أاا   الكلامت عند ا ف الكس ، اهف من منامل فهحى  4

النرص عىل ألبنة أباويَتا الهينيا، اهيه املنامل جدع ص 

 ص.تمحا ص  اصة تابتنداد  ا

 شيفع ،الة من األدا  املتفج  تا املتخهها االفاضلا. 5
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من ط ائف الهينيا سذا وكلمفا الن تية، أن خيتمفا علابَتم  6

 ،   نزمة هاتطة."صحيح"تس،قة 

7 

سن مبتنميل اللزة الن تية من الهينيا، اا نفن   شلاك فهحى 

تدا ، االتي النرص اخلفيفة، التي ضلطاا أبتاذنا الداتفب البنيد حممد 

ألهنا التي ونم ابائإ  -ال ختلف من تن   هائص عامية املثقفا

اإلعس  الن تية نفباا. الكنام ري  مبتزنا عن فهحى النرص النالية، 

التي أمهلاا أبتاذنا الداتفب البنيد حممد تدا ، االتي حتافظ عىل ِصَلتِاا 

 َ ِ ًة  اِدَبًص فاِضَلًة ُما  اث َ ِفعم  ًة.تفهحى الد 
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ا ِويَّ غ  ُذوُذ اللُّ الشُّ اُد و  ر   نِ اِِلطِّ

 

 ونازع تحذ نظا  اللزة  دعام صنفان من اللا،ثا:

أما أاهلام فكان منطإ النلم االتنليم أريلب عليإ منإ عىل ا ِ ذ . 

 اأما ا    فكان منطإ الفن ااإلدهاش أريلب عليإ منإ عىل األاع.

، ابذتيناتا انقذدا  فكذان القد أ لس مجينا منا عىل الكس  الن  

صنفام ا ِ   أاث  بااعة ا،فظا  ففي ،ا جيمذه الهذنف األاع مذنام 

النظ  من الكس  الن  ، سك نظ ه، اعنفي عناام من الكس  الن   نفبذإ 

-ري مها، مفجلا عىل املتلقي عنإ م اعاص ما مجنإ، ماننا منإ م اعاص ما نفاه 

من الكس  الن  ، ايف مثإ لإ، اعشذفنإ عفبد الهنف ا    مناام املثاع 

 تز ه، مز عا املتلقي عنإ تام أابده.

امها الطائفتان اللتان َعَهَب  اهَبام ُطّسآُل الن تية، ا ذد وضذاف وا "

مجينا عىل ابتخ اع هيه النلف  تند أن اانت الباتقة فياا لللرصذعا تذام 

ان أصذذلفا اف عذذفا  ااذذان   هذذؤال  ري عذذزص التحقيذذإ االتمحذذيص د

، فلزت ليلك س،دى الطائفتا عىل األ  ى نفابة ا،بدا، ثذم االكففي

ابتطاب ا داع تينام فف نفا من املناظ ص   أم  مبتدع ، اولذاعن مذا تذا 

الفجلتا سال ،يذ وتهسن   الكس  لتذدفه س،ذدامها األ ذ ى  امذن ثذم 

َأ تِإ سِذا َطَلَب امل ُذ ا ااَن )مَتَ م ِهذإ( فينتقهذفهنم جنإ الكففيفن َعَتَم م َ َص تِنَق 

ليند ذلك منام  دبص عىل الكامع، اعنيلفن ال جاع ليكفنفا هذم ا،ذدهم 

لذفا   نهذاآل  ال جاع! أما اللرصعفن فكانفا ع عدان أن أصحا اهَبم لذف ُبار
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بجإ اا،د ما تلزفا أن عندلفا أضنف بجإ   اللرصص، ا ذد بمذفهم   

ِص ايناج ، ااأل ي عن اإ َت ٍّ افاج ، اجنلذفهم  تاآل من الكيآل تَقم 

ُضذُام   من علام  األبفا ، اوسميص األابا ، اَلَشدم ما ان ذَدَبااا مجينذا َتن 

ٍ  تمثإ هيا الكس ، ا امفا   املناظ ص اإ مقذا   عذىل أن النلذم  عىل َتن 

مني اجد سنام ختلص ،قائقإ تا داع، فذ ،م اهلل الزالذب فيذإ ااملزلذفآل 

.)...( 

ريلذب أهذإ الكففذة عذىل تزذداد، خلذدمتام امن لدن الكبذائي 

اخللفا  اوقدعمام سعاهم اام علمت، فزللفا تيلك اللرصعا عىل أمذ هم، 

ابريب الناس من عفمجلي   ال ااعات الشاذص، اوفا  اا تالنفادب، اولاهفا 

تالد يهات، او افا األصإ، ااعتمداا عىل الفذ اع  امذن ذلذك تذدأ 

ن ا تسطذا للنلذم، ألن مذياهب ا تسط املياهب الذي  عذده اللرصذعف

 !84"الكففيا ليبت عندهم من النلم الهحيح

ثم اان الهنفان سذا ما ونذاظ ا،  ذدح ا  ذ    ابذتقامة ضذلط 

األاع، تام عفبده عليإ من بااعة ما خيإ تتنبيقإ، ا دح األاع   ابذتقامة 

ِ ُع تإ بااعتإ، ،تذى َبذَفَ  تيذناام مهذطلحا االطذ اد  ،فظ ا   ، تام ُعَلا 

فجنإ أهإ علم الن تية ما ابذتم  مذن الكذس    اإلعذ اآل "االشياذ  

                                                           

 .412، 1/410مهطفى صاد  ال افني )وابعخ آداآل الن آل(:  84
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ري ه من مفاضه الهناعة مط دا، اجنلفا ما فذاب  مذا عليذإ تقيذة تاتذإ ا

 .85"اانف د عن ذلك سك ري ه شاذا

االط اد االشياذ سذن مهطلحان علميان )صذناعيان( طلينيذان 

، "لُِكذإر  اِعذَدٍص َشذفاذ  " دعامن تا يان  فاام من لفاز  التقنيد ،تى  يذإ: 

نلم وقنيد، تإ بتذام  ابتذت نبذلة ااانت اما زالت الن وزاع ما دا    ال

الشاذ نبلة املط د، اال ض  عىل نظا  اللزة االتفكذ  مذن ذلذك، مذا دا  

أصإ القضية هنا مفافما  فاف نظا  من املط د االشاذ مجينذا منذا، تذإ   

ِ ِد، أا هف اام عقاع، عثلت القاعدص اال عنفياا ُد امل ُطم يعِي الّشاذر َط    . 86َوش 

اال اجإ لثفبص تنذ  اللذا،ثا املحذدثا، عذىل الشذاذ، بعاعذًة 

للمط د، اسِ   اِجإ ُاإم ما لإ نظائ    القذ آن الكذ عم سا س،ذدى   ا اوذإ 

الهحيحة، أا   ايدعذ النلف  الهحيح، اُاإم ما ا تص تالشن ، اُاإم 

 ما ا تص تلاجة ع تية، اُاإم ما ا تلف فيذإ النحفعذفن، اُاذإم مذا اذان

تتأاعإ، اُاإم ما ا تص تفدص منينة، اُاإم ما اعتمذد عذىل بذائ  القذ ائن، 

تِذإ عذن أن -اُاإم ما اان هجميس لهيارية لفظ  عذن أن عكذفن شذاذا، اِعفم

                                                           

 .1/97أتف الفتح عثامن تن جني )اخلهائص(:  85

 مما عيا    هيا املقا  أن ط فا من ثفبص وشفمبكي تام  للإ سنام اان مل اعاص الشاذ. 86
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َي ما مل عشملإ يش  مما بلإ، شاذا، مقترصا فيإ عىل علابص  حُي َفُظ، َاال "ُعَبمر

 !87"ُعقاُس َعَلي إِ 

مظاه  نظا  اللزة االتفك  تالشذياذ فلي    اصف املظا  من 

َمَإ املَجاُز،  َتن  من   َضَنٍة، اال   اصف ري ه تاالط اد من بفنة، سال أن ُعب 

اهف ال ونلني تإ القفاعد تذإ تمطذ د ايقذائإ اشذاذها اللذيعن حتكماذام 

 رشاط احتددمها منامل:

 عىل أبتنة أ آل:"

اعذة املطلفتذة مط د   القياس ااالبتنامع مجينذا، اهذيا هذف الز 1

ااملثاتة املنفتة  اذلك نحف:  ا  زعذد، ا تذت عمذ ا، امذ بت 

 تبنيد.

امط د   القياس شاذ   االبتنامع )...( نحف  فلك عبى زعذد  2

 ائام أا  ياما  هذيا هذف القيذاس، ريذ  أن البذامع ابد تحظذ ه ، 

ااال تهاب عىل و ك ابتنامع االبم هنا  اذلك  فهلم: عبى زعد 

 .(أن عقف  )..

 االثالذ املط د   االبتنامع الشاذ   القياس )...(  3

                                                           

حممد أرتد النم اب )االط اد االشياذ   النحف الن   تا القدامى ااملحدثا(:  87

246. 
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اال اته الشاذ   القياس ااالبتنامع  فس عبذفغ القيذاس عليذإ،  4

اال بد ري ه سليإ. اال حيبن أعضا ابتناملإ فذيام ابذتنملإ فيذإ سال 

 عىل اجإ ايكاعة.

ااعلم أن اليش  سذا اط د   االبتنامع اشي عن القياس، فستذد 

ع البامع الفابد تإ فيإ نفبإ  لكنإ ال عتخي أصس عقاس عليإ ريذ ه من اولا

 )...( 

فإن اان اليش  شذاذا   البذامع مطذ دا   القيذاس حتاميذت مذا 

 .88"حتامت الن آل من ذلك ، اج عت   نظ ه عىل الفاجب   أمثالإ

 اهَبيا النص القدعم املام وفهلت مبألة االط اد االشذياذ  فذإنام 

القياس ااالبتنامع مجينا، هف الزاعة املطلفتة ااملثاتة املنفتة، اان املط د   

من أجذإ طمذفح النلذام  سليذإ اونذفعلام عليذإ  فاذف الذي  و بذخ تذإ 

 .89 فاعدهم، اوبتطيإ  فتقنه املتنلم اونجز اخلهيم

                                                           

 .99، 98-1/97اتن جني )نفبإ(:  88

الداتفب حممفد أرتد نحلة الي  أابده  فع ت افمن مما عبتط ن   هيا املقا   89

لكربى )مد إ سك دبابة ا ملة الن تية(، تشأن بأ  اللرصعا   ا ملة االبمية ا

أااد أننا مضط ان سك املفافقة عىل ون عف النحاص الن آل اام ابد   ")علد اهلل  ا (: 

أاث  اسمام  فام اليعن بااا املادص اللزفعة تام هي اننكاس أا اصف للدايب 

النفيس أا النقيل الي  و وكز عليإ الظفاه  الدايلية املختلفة   فك  املنارصعن 

أ فاهلم اال هندماا، فإن وناالنا اسما أا ،دعثا اان اعتامد    فلايا نلني عىل"هلم

 أ فاهلم أ، ى لكشف مدى التطفب.
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الكن ملا مل عمثإ اتن جني للةتا الثالذذ اال اتذه، تيشذ  مذن 

دع -، تإ ا ترص عىل مظذاه  رصفيذة مظاه  نظا  اللزة االتفك  )النحف(

عىل أن الي  عهيب نظا  اللزة االتفك  )النحف(، هف شياذ االبذتنامع، 

ال شياذ القياس، ااأن هيا النظا  )النحذف( اذان مذن اضذفح املهذادب 

ااملفابد، تحيذ مكن النلام  من  يابإ اولفعلإ اضلطإ، فابتفعب اجفه 

 االبتنامع اط ادا اشياذا.

جني عدااص مذا تذا اللزذة االلذل   فأاصذانا أن  لقد ع ن اتن

نتمبك تاملط د، اأال نتجااز   الشاذ ،ده، ااأنذإ عنلمنذا أن لذي  اذإ 

. اال بعب   "لي  اإ ما عن ن عقاع"مقي  عبتنمإ، تمقتَض ايكمة 

أن املط د حيفظ اللزة االتفك ، الكذن ال بعذب   مضذا   ذانفن التطذفب 

 ينة اط اد هيا االط اد؟النا   فإن من مضادص الطل

لقد اانت اللزة االتفك  الن تيان من ال ،اتة ااخلهب، تحيذذ 

مكنا النلام  من اضه  يابام الي  ابذتفعب اجفهذا مذن االبذتنامع، 

وتنااآل اط ادا اشياذا ما ا تلف الليإ االنااب، عىل افذإ بذنة التطذفب 

ذا بتذام اذان اللزف  النا ، فام صاب مط دا بتام اان شاذا، امذا صذاب شذا

مط دا  اال بيام أن الشياذ ال عناط تقلة اال نذدبص، تذإ تمخالفذة ايذاع 

 .90النامة   اللاآل )املط د( من اللزة

                                                           

 .1/128جممه اللزة الن تية )  أصفع اللزة(:  90
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لقد جنإ جممه اللزة الن تية املرص ، هم  نة األصفع، ثم  نة 

حت ع  ما هج   تإ أ س  اخلفاص مذن الكتذاآل، ممذا "األلفاظ ااألباليب 

املتنابن، ، عها عىل وفجياإ الفجاة التي وأن   خي ع عن مألفن اللزة

 اهَبا أاضاع الفهحى، فيام هف مأثفب من مبمفعاا الفثيإ، أا فيام عبذتنلط 

طفعذا ". ااان ذلك 91"من آبا  أئمتاا األعس  ،فع الضفاتط ااأل،كا 

ملا عقتضيإ هجدد اللزذة انمفهذا ابذ ابَتا مذن التقذدع  الذد يإ ياجذة 

ن الفزن ال شيد للح  اللزذف  االذيا  الليذاين االبتنامع ايدعذ، ام

  فذتجىل 92"عند الكاولا املنارصعن،   خمتلف جماالت اإلتانة ااإلعضذاح

 مفضه تاآل االط اد االشياذ من عمإ اللزفعا املنارصعن.

  

                                                           

 /ع من املقدمة.2جممه اللزة الن تية )األلفاظ ااألباليب(:  91

 الباتإ نفبإ. 92

http://www.mogasaqr.com/


170 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

ِميَّةِ  ِت ال ِعل  َلَّ اِت اْل  ج  ار   ِمن  ِحو 

 

 تبم اهلل ال رتن ال ،يم

 إشعار بمَلحظات اْلحكمني

 (5 )ب م اللحذ:

 -!حيفظإ اهلل- صق  مجاع حممد  بنادص الداتفب/

 !البس  عليكم ابرتة اهلل ات ااوإ

عسين أن أبفإ لكم طيإ صفبص من مس،ظات املحكما للحثكم 

 .) هائص التفك  الن ايض( املننفن تذ: 

ا ملا أشاب سليإ تة افقً أبجف وك مكم تإج ا  التندعست املطلف

، ندعلإ، اونليإ ما مل عتم وندعلإاوقدعم وق ع  مفهإ عام وم و، املحكمفن

 .أبلفعا البتكامع ما علز  تشأنإ اسعادوإ سلينا   مدص أ هاها

 !اوفضلفا بنادوكم تقلفع فائإ ا،دامي اوقدع  

 د . بليامن ال ،ييل

 بئي  حت ع  جملة جامنة طيلة

 ل داآل االنلف  اإلنبانية

 للنرشاستامرة حتكيم بحث مقدم 

   جملة جامنة طيلة ل داآل االنلف  اإلنبانية

 عنفان اللحذ
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 ) هائص التفك  الن ايض ( 

 التحكيم املفهإ لننارص اللحذ األبابية

فضًس اضح بأعك وفهيًس ،فع الننارص ا وية : ) عكتب ذلك عىل 

 أابا  مبتقلة (

 لخ ( .س...  عنفان اللحذ: ) منابلتإ للمفضفع، طفلإ، 1

عقف  اإلعقاع عىل اط اد القيم الزمانية، اعنلثإ النظا  اإلعقاعي 

أل  لزة من اللزات من  هائهاا أ : من تنيتاا الهفوية االرصفية، 

ليلك ال اجفد للنظا  الن ايض تهفبص مبتقلة، اوتلاعن األنظمة 

ني، الن اضية ولنًا لتلاعن اللزات، فاناك النظا  النرب  االنظا  املقط

اوتله اللزة الن تية نظامًا سعقاعيًا مقطنيًا اميًا ايفيا أ  أن األتيات 

الشن عة وتكافأ نبليًا   عدد املقاطه، هيا تاإلضافة سك أن هيه املقاطه 

 ودوب تكيفية منينة ،بب اماا.

كِ  ال َن ايضر الكن عنفان اللحذ عفدض اجفد َ هاِئُص  للتمف 

ااأن هيعن النظاما)الن ايض االلزف ( يش  اا،د ،   ،ا   الل َزف ر 

 زمنيا أاان بفا  –وند النس ة تا النظا  اإلعقاعي )اخلابجي االدا يل( 

 اوك اب النحفعة، التفازعات بلبلة عن فضس االقافية نزميا أ  االفزن

 عىل  ائمة عس ة اللزف  االنظا  -األصفات اوك اب اهجانباا، األلفاظ

ظفاه  ، اوتم و مجة هيا الرصاع لدى الشن ا  املتمكنا سك  لرصاعا

االتداع ، ودع عىل ودافه املنني   القالب اإلعقاعي  أبلفتية
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مما عبام   سضفا  ،يفعة عىل اإلعقاع  ااالعداض، ااالط اد، االتضما

 . 

هيا فضس عن أن النظا  اللزف  هف األداص التي عبتخدماا 

فك  ، اال عبتطيه من ااتبب أ  نظا  لزف  التفك  اإلنبان   الت

 ابع هيا النظا  ، أما النظا  الن ايض فاف س،باس حي  تإ اإ من 

امل بإ االتلقي  ائم النبلية   الكميات، االتنابب   الكيفيات، 

نظم  "االنظا  ااملناادص الدابعة . ليا فإين أطالب تتزي  الننفان سك : 

  "نظف  دبابة مقابنة املنثفب انث  امل

، ... نظ عذة االنمليذة ، أصذالتإ ، جّدوذإأمهية اللحذ : )  يمتإ ال 2

 الخ ( .

، ااملكتلذة الن تيذة  رشعطة وندعإ الننذفانمفضفع اللحذ مام 

تحاجة سك هيا النفع من الدبابات النهية املقابنة تذا الفنذفن 

 األدتية . 

النذذا  ، اإلطذذاب وذذفاف  الننذذارص األبابذذية لللحذذذ : ) اإلطذذاب  3

، نتائج الدبابة بابات الباتقة ، سج ا ات الدبابةالنظ   ، الد

 امنا شتاا ، التفصيات ( .

-اللحذ ضنيف من هيا ا انب فاف خيلف من اإلطاب النظذ   

االدبابذذات البذذاتقة  -اايذذدعذ عذذن األجنذذاس األدتيذذة 

 االتفصيات . 
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، أبذجللة اللحذذ ، افاعة اإلطاب النا  لللحذ ) املقدمة ، املشكلة  4

أهدان اللحذ ، أمهيتإ ، ،داد الدبابة ، مهطلحات اللحذ ( 

 )ع اعى ذلك   تن  التخههات( .

 عف   اللا،ذ تا بتة أنفاع من املنظف  ااملنثفب :

 َمن ظفُ  َطليني  ، نشأ تُفجفد الن اض . 

 َمن ثفُب َطليني  ، نشأ تُفقفد الن اض . 

قفد َنظ ُم َمن ثفٍب َطليني  ، ن  شأ تإجياد الن اض املَف 

ًفا .  ، َعف 

جفد   َنث ُ  َمن ظفٍ  َطليني  ، نشأ تإِف قاد الن اض املَف 

ًفا .  ، َعف 

قفد   َنظ ُم َمن ثفٍب ِصناعي  ، نشأ تإجياد الن اض املَف 

ًدا .  ، َ ه 

َنث ُ  َمن ظفٍ  ِصناعي  ، نشأ تإِف قاد الن اض  

ًدا . جفد ، َ ه   املَف 

احيدد نطا  تحثإ تالنفعا الثالذ اال اته ، لكنإ مل عنتلإ سال أن 

، اهيا تدابه  اص تالفن الشفاي الي  اصفإ تالطلينيةهيا التحدعد 

لكن  اجفد  هائص مشداة  شفاية تا نظم املنثفب انث  املنظف  ،عنني 

اللا،ذ باز عىل الف ا ات امل عنجح   ذلك، اأريفإ اخلهائص 

 املشداة .
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ع جه الفضإ   وفجيإ االهتام  تا انب الشذفاي مذن اللزذة ا

سك جافد اللزفعا من أمثاع بفب  اوشفمبكي   وفكيذك الظذاه ص 

مما اجإ االهتام  سك دبابة البامت  "اللزة االكس   "اللبانية سك ثنائية 

املميزص التي وتخيها اللزة   االبتنامع ااال تسن   أنفاع املخاطلات 

 هفص ما تا شفاية ااتاتية.االن

امل عقترص االهتام  تا انب الشفاي من اللزة عذىل اللبذانيا، 

فقد شكإ هيا ا انب عامد نظ عات نقدعة ،دعثة: االتنل عة عند شابع 

تايل ،  انظ عة التفاصإ اللفظي عند عاالبفن ، االبيا  األبلف  عنذد 

ية   دبابة هيا ا انب بعفاو ، ااظف النقد األلبني التقنيات اللبان

، ليا أ يت وشمإ اخلهذائص الشذفاية مبذتفعات التحليذإ النىلذ: 

 ااملبتفى الهفيت ااملبتفى املنجمي، ااملبتفى النحف . 

ففي املبتفى الهفيت عمتاز اخلطاآل الشذفاي تخهذائص أدا  

إلمتا  عملية بصد املننى مذن جاذة  اتتك اب األلفاظشفاية  اصة تإ ، 

امباعدص املتلقي عىل ابذتيناآل اخلطذاآل مذن جاذة أ ذ ى، اع اعذي 

للفت انتلاه املتلقي، الذف  الفاصلة أا القافيةاخلطاآل الشفاي ابتخدا  

عن األصإ النحذف . اعفظذف اخلطذاآل  لنداعاان ذلك عن ط عإ ا

إ املننذى. اجيذي  للفت انتلاه املتلقي اللتنل  عن وقات ا ناسالشفاي 

للفذت انتلذاه املتلقذي اللتنلذ  عذن وقاتذإ املننذى أا  التفاز  النحف 

 وقابتإ.
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ا  املبتفى املنجمي عكث  اخلطاآل الشفاي من ابذتخدا  

للداللة عذىل التكامذإ  "الطلا  ااملقاتلة  "تمبتفعا  التضاد الداليل

عي التذداالداليل أا التضاد. اوذربز   اخلطذاآل الشذفاي عس ذات 

ااملجاز امل بإ االكناعة االتفبعة البولاطإ الفثيذإ تالبذيا   الداليل

اللزذف .اعنزع األبذلفآل الكنذائي   اخلطذاآل الشذفاي سك اللزذذة 

الطلينية أ  التلقائيذة لتمثيلذإ األشذيا  تخهائهذاا. أمذا عس ذات 

املقابتذة   التامثإ الداليل املتمثلة   التشليإ ااالبذتنابص فتجذنح سك 

اعقتهد اخلطاآل الشذفاي   . ليإ امنابلة املبتناب للمبتناب لإالتش

 ، او ولط هيه الظاه ص تتك اب األلفاظ . مف دات منجمإ

تكثذذ ص ا  املبذذتفى النحذذف  عمتذذاز اخلطذذاآل الشذذفاي 

اَتيمن الفظيفذة عىل ،باآل ابتخدا  الهفات.  ابتخدا  األفناع

  اخلطاآل الشذفاي، عىل تا ي الفظائف اللبانية  اإلفاامية التأث عة

اعذؤث   النذدا  ااألمذ .اهجد ونل هذا النحذف  األاثذ   لفصذًا   

عذىل فهذلاا ممذا حيقذإ االنبذجا   عطذف ا مذإاخلطاآل الشفاي 

النىلذذ،   ،ذذا عذذؤد  الفهذذإ تذذا ا مذذإ سك شذذيفع الزمذذفض 

ضذامئ  االسبتط االتشتت. اعكث  اخلطاآل الشفاي مذن ابذتخدا  

اد ،إ حتلذييل مطذفع لقضذية مذا. اوشذيه لإلباا    سجي املخاَطب

، ارياللًا ما اانذت ايكمذة ااألمثاع اايكمالهيغ أ  ا مإ الثاتتة 

 وأيت ونقيلًا أا ونليقًا عىل املثإ. 
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 افاعة اإلطاب النظ   االدبابات الباتقة ا،بن وفظيفاا . 5

 اإلطاب النظ   ري  اان ، امل عن ض اللا،ذ دبابات باتقة . 

 ااألداات اللحثية . مسئمة املناج 6

مل عنجح اللا،ذ   حتدعد البامت األبلفتية لكإ من نظم املنثفب 

، اهيا ع جه سك أاجإ الشلإ اأاجإ اال تسنانث  املنظف  من ،يذ 

لنامذع منتقاص  سع اتا، فام  دمإ ال عندا أن عكفن ريياآل األباس املناجي

ال وتجااز عاص نامذع مزداجة من الفنا ، فثمة بؤاع عط ح  اري  اافية

عن ايفية اضه ،د فاصإ ملا ننده ونل ًا عادعًا، اما ننده أبلفتًا ودببإ 

األبلفتية، ا د ونددت سجاتات الداببا عن هيا البؤاع الي  وند 

اإلجاتة عنإ مد ًس  ابعًا للزااعة التي خيتابها اهجاه ما للقيا  تدبابة 

 أبلفتية.

  اللداعة جيب عىل الدابس األبلف  أن علم تمنابن اللزة 

الاا: الهفوية، االن اضية، االنحفعة، االلسريية، االداللية فاي وشمإ 

النفا،ي مجيناا التي جيب أن وكشف عن أبلفآل الكاوب، فالفا ه 

 األبلف  هف   األباس اا ه لزف .

بلفتية عن تقية ا ائه اللزة الكننا ال نبتطيه أن نميز الف ائه األ

ما مل وكن هلا  فاص حمددص، فالتحليإ اللزف  اخلالص للنمإ األد  

ا،دات "بيربز الننارص اللزفعة مجينًا دان أن عنا املسمح التي متثإ 
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األبلفتية، ليا ال تد من القيا  تجمه اإ الننارص التي وكفن  "النص

 ف  تفظائف أبلفتية .اهليكإ األبلف  للنص اابتلناد ما ال عق

لقد أ، م النقاد تأمهية هيا التحدعد امللدئي ا د وفصلفا سك 

 أن: 

 الظاه ص األبلفتية ال وتطاتإ مه الظاه ص اللزفعة 

  فكإ ظاه ص أبلفتية ظاه ص لزفعذة، الذي  اذإ ظذاه ص

 لزفعة ظاه ص أبلفتية

  الظاه ص األبلفتية ليبذت ،كذ ًا عذىل األدآل: أ  أهنذا

األدآل تمنناه اخلذاص أ  النهذفص املمتذازص مذن الشذن  ولم    

االنثذذ ، اولمذذ    األدآل تمننذذاه النذذا  االتذذابعخ، اا ز افيذذا، 

االقانفن، ااالجتامع، ااأل س . فالنث  النلمي عقف  عىل النقذإ اال 

 خيلف من الناطفة ااملقالة، االتابعخ، االب ص، ااملناظ ص االتأليف .

 شكإ عا  نث ًا اشن ًا فيمتاز تذ: أما األبلفآل األد  ت 

 د فع الناطفة. .1

 اخللف من النفنية.  .2

  دن سك التأث  ال التنليم امللارش.  .3

 مفنم تالهفب ااملفبيقى.  .4

 عن ض املننى الفا،د   صفب عدص . .5
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اسذا اان النث  األد  عقف  عىل الناطفة اال خيلف من الفك  القيم، 

لة، ااخلطاتة، فإن األبلفآل الشذن   االفصف اال ااعة، ااملقالة اال با

 عمتاز تخهائص أبلفتية  اصة اهي: 

الدايذذز عذذىل القيمذذة التنل عذذة لألصذذفات،  .1

 ااملحاااص الهفوية.

 اإلاثاب من الهفب الشن عة.  .2

 اإلاثاب من التقدعم االتأ  .  .3

 اباد الةابات الشن عة.  .4

 النناعة تاإلجياز االكثافة   وأليف النلابص. .5

 ف أ ص ميزات الشن . الفزن: اه .6

 القافية. .7

 ليا عمكن أن نقفع : 

وقف  الهلة تا الشن  االنثذ  األد  عذىل احتذاد  .1

 مفضفعي اا تسن شكيل. 

 الي  ايفيًا.  امياال تسن الشكيل  .2

امه ذلك وظإ صلة اللزة تالنقد األد  ونهب   منظماذا عذىل 

صذذحة الذذنص، اهذذيا ا انذذب األعظذذم مذذن اللزذذة هذذف ا انذذب النذذ   

ثذم ال علقذى مذن اللزذة تنذد ذلذك مذا عتجذإ سك االجتامعي ري  الف د ، 
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االعتلذذابات ا امليذذة سال جانذذب اال تيذذاب الفذذ د  ملفذذ دص دان أ تاذذا، 

 س األبلفتا عتمته تالهحة اللزفعة .األبلفآل دان أبلفآل، اا

مسئمذذة األبذذاليب اإل،هذذائية املبذذتخدمة اد ذذة التحليذذإ  7

 اإل،هائي .

 األباليب اإل،هائية د يقة

 د ة ع ض النتائج اوفب ها . 8

وفصإ اللا،ذ سك نتائج عدص الكناا  ليلة األمهية اهذيا ع جذه 

 . سك عد  وفظيف املناج املنابب هليا النفع من الدبابات

 التفصيات : ) أمهيتاا ، سج ائيتاا ، اا نيتاا ، ... الخ ( . 9

 .وفجد وفصيات ال

 افاعة التفثيإ ابسمتإ ، اافاعة امل اجه النلمية ا،داثتاا . 10

التد من وقدعم و مجة خمترصص للشن ا  االناث عن مه ذا  م اجذه 

ب هليه الداجم  ،اامل اجه النلمية ا ترصت عذىل امل اجذه اللسرييذة ااتذ

الهناعة األدتية ا لت من امل اجه النقدعة ايدعثذة التذي وننذى تدبابذة 

 األباليب األدتية مثإ : 

  األبلفآل ااألبلفتية، مد إ    -أرتد دباعش

، 5املهطلح ا،قفع اللحذ امناهجإ، فهفع، جملد 

 . 68 – 60 ، ص 1984، مرص، 1عدد 
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   امد و مجة األدتية، اللزة نظ عة –اعفانكفس،  فبيإ، 

 . ري عب مكتلة أرتد، أتف

   عدد 4لزة االنقد األد ، فهفع، جملد ال –متا  ،بان ،

 . 128 -116 ، ص 1983، مرص، 1

   اللسرية ضف    القدعم اللسريي املهطلح –نفبإ 

 مرص، ،4 ،3 النددان، ،7 جملد فهفع، ايدعثة،

 .  35 – 21 ص  ،1987

   س،هائية، لزفعة دبابة األبلفآل –بند مهلفح 

 .  1980 الكفعت، النلمية، اللحفث داب ،1ط

   دبابة األدتية، االدبابات اللزة علم –شلل ، ت ند 

 جاد حممد و مجة النىل، اللزة علم اللسرية، األبلفآل،

 .  1987 ال عاض، االتفزعه، للنا الفنية الداب ال آل،

   دبابات األبلف ، اللحذ اهجاهات –شك  ، عياد 

 للطلاعة النلف  داب اسضافة او مجة ا تياب أبلفتية،

  . 1985اض، ال ع االنا،

  دائ ص اإلتداع، مقدمة   أصفع النقد، داب  -نفبإ

  . 1986سلياس النرصعة، مرص، 

   الن  ، األبلفآل علم ملاد  ااإلتداع، اللزة –نفبإ 

 .  1988 ،1ط
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  1982 األبلفآل، علم سك مد إ –نفبإ  . 

  2ط اسج ا اوإ، ملادئإ األبلفآل علم –صسح فضإ، 

  . 1985تاآل، مرص، للك النامة املرصعة اهليجلة

  عامل  الن  ، الشن  ألباليب ايل وهفب نحف –نفبإ 

  ،1995 الكفعت، ،4 ،3 النددان ،22 جملد الفك ،

 . 93 – 66 ص

  فهفع، النشفئية، أا الياوية األبلفتية –علد اهلل ،فلة 

     92-83 ص  ،1984 مرص، ،1 عدد ،5 جملد

  األبلفتية ااألبلفآل، الداب  -علد البس  املبد

  . 1977الن تية للكتاآل، ليليا، وفن ، 

  ون عف من منتخلات األد ، االنقد األبلفتية –نفبإ 

 البنة األجنلية، الثقافة األبلفآل، اعلم األبلفآل

 . 43-35 ص  ،1982 الن ا ، ،1 عدد الثانية،

    ا امنة ،فليات النامة، اللسرية –علد القادب املا 

 . 221-207 ، ص 1971 وفن ، ،8 عدد التفنبية،

  4 جملد الن  ، الفك  األبلفتية، –عدنان تن ذبعإ، 

 .257-249 ص  ،1982 ت ات، ،26 ،25 النددان
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  الفك  اللبانية،  سع من األبلفتية –عزص آريا ملك 

   ،1986 ت ات، ،38 عدد املنارص، الن  

 . 93 – 83 ص

  اايداثة الداث لزتي تا الن تية اللسرية –عيل زعتفن ،

 ، 1990، ت ات، 60، عدد 21الفك  الن  ، بنة 

 . 126-114ص 

    مازن الفع ، االهجاهات اللبانية املنارصص ادابها

، النددان 22الدبابات األبلفتية، عامل الفك ، جملد 

 . 189-136 ، ص 1995، الكفعت، 4، 3

  فآل، و مجة صالح ايافظ، مننى األبل -م  ، مدلتفن

، الن ا ، 1الثقافة األجنلية، البنة الثانية، عدد 

 . 74-67 ، ص 1982

  4 جملد اللسرية، علف    ا دعد –مهطفى صففان، 

 . 172-168 ص  ،1984 مرص، ،3 عدد

   و مجة ،1ط ااألبلفتية، األبلفآل –هفن، ري اها 

 .  1985 تزداد، ع تية، آفا  داب الدعن، بند ااظم

 بسمة اللزة اد تاا . 11

 اللزة بليمة  
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االلتزا  تالااط النامة للنا   املجلة . ) م فذإ تطيذإ صذفبص  12

 .من  فاعد النا تاملجلة (

 .ننم

م  ، بنادص أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

 بس  اهلل عليكم ابرتتإ ات ااوإ.

 اتحمده،  -بلحانإ، اوناك!-تبم اهلل 

 اصسص عىل ببفلإ ابسما، 

 ابضفانا عىل صحاتتإ اواتنيام، ،تى نلقاهم!

 أما تند 

فيطيب يل  لإ أن أ ط أ   ط، أن أشك  لكم وفضلكم تنقد 

اللزف  تا نظم املنثفب انث    هائص التفك  الن ايض"تحثي 

، النقد اللنا  اي عص عىل وبدعد  فيإ افيام تنده من أتحاث. "املنظف 

الكم عيلم أن أنا المتكم هيه عىل طسآل النلم، مثاال للحفابات 

النلمية الفنالة النافنة. تابك اهلل فيكم، اأ،بن سليكم، انفه تكم، 

 اأطاع   الننمة تقا ام.

أنكم بتنزلفنني منزلة االتن الي  عمإ من ابا   اال أبواآل  

أتيإ عمس ابتنك  عليإ اجفًها منإ، فلام أفَض سليإ تم اده أثلت وقدع ه تام 

عبتحقإ. البفن أ تطه من ونليقاوكم ما عنرب عناا، ألابدها ُمَتَفيرجًلا من 

نُني عىل وفضيح مفا في مناا. ام، ما ُعَؤمر وكم ا،نفر  ظسع أتفم
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نلزي يل أاال أن أتتاج تام ،ظي من تحثي املتفاضه الكن ع

 تثنائكم الك عم، داللًة عىل ،بن وأويكم سك النقد اللنا :

: اأبجف أن عكفن الداعي سك هيا الفجإ "أمهية مفضفع اللحذ" 1

 من الثنا ، اعي اللا،ذ ملجاع عملإ، اوقدع ه ملجاع ناه.

اعي سك هيا : اأبجف أن عكفن الد"د ة األباليب اإل،هائية" 2

 ، س اللا،ذ  فإن اإل،ها  ري  الَندر الفجإ من الثنا ،  ربص َ،د 

عنتمد عىل ،دس اخلل  تالننارص الدالة املؤث ص   تنا  النص 

 ا، اتإ.

: اأبجف أن عكفن الداعي سك هيا الفجإ من "حتهيإ نتائج عدص" 3

الثنا ، بسمة منطإ اللا،ذ الي  ابتخلص من املقدمات 

 ائجاا املقلفلة.الفاضحة نت

: اأبجف أن عكفن الداعي سك هيا الفجإ من "بسمة اللزة" 4

الثنا ، بسمة وفك  اللا،ذ  فإنإ سذا اان التفك  االتنل  

ملتلبا التلاس اليش  الفا،د، اام علمنا علام  اللزة النفبيفن 

اعلام  النف  اللزفعفن، فإن بسمة اللزة عسمة بسمة التفك ، 

 ما ُعط َمح سليإ.اهف أ ىص 

: اأبجف أن عكفن "االلتزا  تالااط النامة للنا   املجلة" 5

الداعي سك هيا الفجإ من الثنا ، وفاضه اللا،ذ للنلم االنلام ، 

 اال بيام   زمان انلبط فيإ للجاإ اا اس  جاُه ابلطان.
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م اع  عنفان اللحذ عفدض ": أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

كِ  ال َن ايضر الل َزف ر ص اجفد َ هائِ  ااأن هيعن   للتمف 

. اال أنك  أن الن اض "النظاما)الن ايض االلزف ( يش  اا،د

االلزة نظامان ال نظا  اا،د، الكن التفك  اإلتداعي الشن   عتدا إ 

فيإ النظامان ودا س شدعدا  فيؤث  اإ   ا    اعتأث  تإ، فيفلدان منا، 

تز ان منا، من ري  سنكاب أن أاع ، اة من ، اات اعثلتان منا، أا ع

ُ  الن اض عىل ري ه   -اجفدمها املزداع، ع اضية دائام  اهليا ُأَ در

ثم عكفن االصط اع الفني املن ان، عىل  انفن ااتامع اللنا   -الننفنة دائام

الشن   تاالبتقامة ااالنح ان مجينا منا. القد صاب ذلك التدا إ 

  من مبلامت هيا الشأن   الن تية )مفبيقى الشن  الن ايض اللزف

الن  : مااع دبابة علمية للداتفب شك   عياد، اا ملة   الشن  

الن   للداتفب حممد رتابة علد اللطيف، اري مها(، اري  الن تية 

)الشاع  االشكإ  دبفن ج ا ، االنص ااخلطاآل ااإلج ا ، لد  تف 

عقف  اإلعقاع عىل "تم أنتم عىل ذلك تقفلكم: ج اند، اري مها(. تإ  د نلا

اط اد القيم الزمانية، اعنلثإ النظا  اإلعقاعي أل  لزة من اللزات من 

 هائهاا أ : من تنيتاا الهفوية االرصفية، ليلك ال اجفد للنظا  

 ."الن ايض تهفبص مبتقلة

مذا   ، أن اللحذ ضنيف من أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

ونميط "،يذ  لفه من سج ا ات الدبابة. القد بصدُت هلا ملحذ 
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، الي  نلإ عمفما عىل ما بيج   " هاص التفك  الن ايض اللزف 

عليإ النمإ، مما ُعَدع   هفصا عليإ   اإ مفضه عىل ،دص، لتتجمه 

ي ُت ليلك تملحذ  ، ثم "انث هنظم الكس  "أط افإ   اخلامتة، الكنني َوَأوم

، ثم "مظان انكشان  هائص التفك  الن ايض اللزف "ملحذ 

ونليقات عىل "، ثم ملحذ "نامذع نظم املنثفب انث  املنظف "ملحذ 

 ."النامذع املختابص

م اع  حيدد نطا  تحثإ تالنفعا ": أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

تالفن الشفاي  الثالذ اال اته، لكنإ مل عنتلإ سك أن هيا التحدعد  اص

الي  اصفإ تالطلينية، اهيا تدابه عنني اجفد  هائص مشداة  

شفاية تا نظم املنثفب انث  املنظف ، لكن اللا،ذ باز عىل الف ا ات امل 

. اال بعب   أمهية دبابة "عنجح   ذلك، اأريفإ اخلهائص املشداة

  لتح ع ها، ا تسن الفنفن الشفاهية االكتاتية، اال   اث ص جافد النلام

امازن  "الشفاهية االكتاتية"سك االد أانج    "اللزة"مني فندبع    

اللزة املنطف ة االلزة "احممد النلد    "لبانيات وطليقية"الفع    

لِيِنيمة". الكنم "املكتفتة امل ادص   ذلك التهنيف الفا ه   أاائإ  "الطم

فضناا، عىل النحف ا يت ملا،ذ اللحذ، هي اام رش،ُتاا رصا،ة   م

 اال بيام املخطفط حتتإ:

ه، االنمث   الَف   . اا مه االف   ،االن " النمظ م   الن تية ا َم 

طلينيتان وتنازعان األشيا ، فتنقبم علياام  فإما جممفعة اسما مف ا ة، 
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بيِمإ الَن اُض  فالكس  الفني  ياَب َوق  اايلك الكس  الفني، الكنم ِمن 

ٍد ِبل ُكإ الَن اض، االكس  الفني املنثفب اأنإ املن ظف  اأنإ ُدب  جممفع   ِعق 

ٍد اال ِبل ٍك. القد أفَض طفع وناف  هاوا ايالا    ُدب  مف ا  تس ِعق 

ًفا أا  َلت  سلياا َعف  فم ونازع الكس ، سك وأث  اإٍّ مناام   األ  ى، ،تى حَتَ

ع الكس  من ، ًدا  فَتنَفم  يذ نظمإ انث ه، عىل بتة أنفاع:َ ه 

، نشأ تُفجفد الن اض. 1  َمن ظفُ  َطليني 

، نشأ تُفقفد الن اض. 2  َمن ثفُب َطليني 

ًفا. 3 قفد، َعف  ، نشأ تإجياد الن اض املَف   َنظ ُم َمن ثفٍب َطليني 

ًفا. 4 جفد، َعف  ، نشأ تإِف قاد الن اض املَف   َنث ُ  َمن ظفٍ  َطليني 

ًدا.َنظ ُم َمن ثفٍب  5 قفد، َ ه  ، نشأ تإجياد الن اض املَف   ِصناعي 

ًدا. 6 جفد، َ ه  ، نشأ تإِف قاد الن اض املَف   َنث ُ  َمن ظفٍ  ِصناعي 

ُد تيناام تُفجفد الن اض أا  أما النفعان األاالن فإن الكس  َعَتَفلم

ويًلا، اََت يعًلا  فإذا وشابك الن اض االلزة،   ا ت دعًدا، اَو   ياب ُفقفده: حَت 

عنارص نص املنظف  استداع تنضاا من تن  ُاصفاًل سك حَت دعد الننرص 

ويب الفضه  املنابب، ا  وقدعم تنضاا اوأ   تنضاا ُاصفاًل سك َو  

املنابب، ا  سضافة تنضاا ا،ين تنضاا ُاصفاًل سك ََت يعب املقداب 

ا   فإن اللزة ونف د تنفباا   حَت دعد عنارص نص املنثفب، -املنابب

ويلاا، ا  ََت يعلاا.  َو  
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ًفا،  ع سليإ َعف  اأما النفع الثالذ، فإن اس  النفع الثاين، َعَتَحفم

ف،  ويًلا، اََت يعًلا  فإن النّاظم املَُثقم دعًدا ايلك، اَو   تإجياد الن اض: حَت 

عكفن   شأن   عب من شأن ذلك املنثفب الطليني، فيخط  لإ من ذ  وإ 

تِظاًما الثقافية  فيبتح بن أن عبتفيد منإ   َنظ مإ الطليني، فيَن َتظِم فيإ ان 

 طلينيا.

ًفا،  ع سليإ َعف  اأما النفع ال اته، فإن اس  النفع األاع، َعَتَحفم

ف،  ويًلا، اََت يعًلا  فإن النّاث  املَُثقم دعًدا ايلك، اَو   تإفقاد الن اض: حَت 

ني، فيخط  لإ من عكفن   شأن   عب من شأن ذلك املنظف  الطلي

ذ  وإ الثقافية  فيبتحبن أن عبتفيد منإ   َنث ِ ه الطليني، فَين َتثِ  فيإ 

تِثاًبا طلينيا.  ان 

ًدا،  ع سليإ َ ه  اأما النفع اخلام ، فإن اس  النفع الثاين، حُيَفم

ويًلا، اََت يعًلا  فإن النّاظم املَُتَكلرف، ال دعًدا ايلك، اَو    تإجياد الن اض: حَت 

اًم  عكفن   شأن ري  شأن ذلك املنثفب الطليني، تإ عنقطه لنَظ مإ َنظ 

 صناعيا.

ًدا،  ع سليإ َ ه  اأما النفع البادس، فإن اس  النفع األاع، حُيَفم

ويًلا، اََت يعًلا  فإن النّاث  املَُتَكلرف، ال  دعًدا ايلك، اَو   تإفقاد الن اض: حَت 

الطليني، تإ عنقطه لنَث  ه َنث ً ا عكفن   شأن ري  شأن ذلك املنظف  

 ."صناعيا
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فمن املن ان من ونليم التنل  الن  ، أا من التناف    التنل  

أن حُي َمَإ املتنلمفن أا املتنافبفن، عىل نث  تن  الشن  أا نظم  -الن  

تن  النث   فايا عمإ مهطنه، اال نتائج مأمفنة اال مقلفلة ونتظ  من 

ع املهطننة  فلايا اان عيلم أن أضاعف جاد  ،تى التطليإ عىل األعام

أعث  عىل أعامع طلينية، أ  أعامع منثفبص  ط    أثنائاا ألصحا اهَبا شنُ  

مسئم فنث اه   ُصل لاا ساامال ألعامهلم   نفباا، اأعامع منظفمة  ط    

 أثنائاا ألصحا اهَبا نثُ  مسئم فنظمفه   ُصل لاا ساامال ألعامهلم   نفباا

ًس ملبألة الشفاهية االكتاتية عىل جسهلا.  ايلك  امن ثم ال اباد هنا َأص 

م اع  مل عنجح اللا،ذ   حتدعد ": أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

أاجإ الشلإ البامت األبلفتية لكإ من نظم املنثفب انث  املنظف  من ،يذ 

ألة مبا ."ريياآل األباس املناجي، اهيا ع جه سك اأاجإ اال تسن

مبتففاص متاما  فقد اشتمإ اإ نمط من  أاجإ التشاتإ اأاجإ اال تسن

أنامط  هائص التفك  التي انتلاُت سلياا، عىل أمثلة من نظم املنثفب امن 

نث  املنظف  مجينا منا، ونل ا عن التشاتإ   أثنا  اال تسن  فس بعب   

ثفب أنامط نث  أن متلقي هيا اللحذ بيتف ه أن ختالف أنامط نظم املن

اهيا -املنظف  تنا  عىل مألفن ا تسن النث  االشن  عىل اجإ النمف  

،تى سذا ما اطله عىل هيا اللحذ فاَجَأُه اشتامع النمط  -  نفبإ صحيح

الفا،د عىل نامذع من هيا انامذع من ذاك، اع ن مننى هيه الف،دص   

 أثنا  ذلك التنفع، اام عقفع األبلفتيفن.
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م أبتاذ  اع  ما  دمإ ال عندا أن عكفن ": الك عم الفاضإ املَُحكم

ال وتجااز عاص نامذع مزداجة من  اري  اافيةلنامذع منتقاص  سع اتا

  "اإلع اآل". اسنإ لتاعف عظيم أن حترصاا حتلييل النحف    "الفنا

أن اإلع اآل هف اشان األاضاع  -أ ا األباويص الكلاب-فلقد علمتمفين 

، الداتفب علد الك عم ،بنالتأليفية. اما َأن َفَه أن أش  هنا سك اتاآل 

الشن    زه ص الكيميا ، تا حتفالت لزة "األصيإ ا ليإ املدهش، 

، من منشفبات املؤببة ا امنية للدبابات "املننى امننى التحفالت

، حتليس "زه ص الكيميا "االنا االتفزعه تل ات! لقد اجدوإ حيلإ نص 

ًثا: سع اتيا نحفعا، اسع اتيا تسرييا، اسع اتيا نقدعا أفَض تإ سك  -سع اتيا ُمَثلم

ة تن  الظفاه  الفنية  فازددت وقدع ا لإ ا، صت فيام التمكن من ،قيق

ُت  أوأمإ من ظفاه  فنية لزفعة، عىل وأصيإ عميل هيا التأصيإ. القد َفتمش 

مهادب اللحذ املن ان اشتامهلا عىل أمثلة هيه الظاه ص تمظا  ا، ،تى 

نظم املنثفب الطليني، عىل وبنة اعاعن نمفذجا مزداجا، اإ عث ت من 

النث  املنظف   -فان: نص  منثفٍب باتُإ انص  نظٍم ال،ُإ نمفذع ط 

الطليني، عىل ثامنية عا نمفذجا مزداجا، اإ نمفذع ط فان ايلك: 

ُت تيناا النظ ، ، عها عىل  د  نص  منظفٍ  باتُإ انص  نثٍ  ال،ُإ. ثم َبدم

، ،تى ِ  املَُتفاِزَنَتا 
ِ
َوا  ِط املادم َصَفت  يل عاص  صفة الطلينيمة البائزة، ارَش 

 نامذع مزداجة )عاان نها(، اهف مقداب اان جدا   مقا  التأمإ.
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مذا   ، أن اللحذ ضنيف من أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

،يذ  لفه من نتائج الدبابة امنا شاَتا. القد وفزعت نتائج النمإ 

 عىل ملا،ثإ، ثم هجمنت   هيا ا ز  ا يت من  امتتإ:

 حذ سك َون ميِط أبتنة أنامط:القد أفَض الل"

 ، ُع باتِقي  َام َعن َتظُِم امل َن ثفُب فيِإ َاَعن َتثُِ  امل َن ظفُ ، فإذا   النمَمُط األ 

عي تإ األدعُب  النص الس،إ علابُص باتَِقُة، ُمضاَفُة اأهنا الننفان الي  َعدم

َع فيإ نمفذجان: اا ،د من نظم النمَإ لنفبإ من  لإ أن عاع فيإ! خَتَ م

َت  عن مننى لي  من  املنثفب، َأدمت  فيإ الباتقُة اظيفَة التمأ بي   فَنربم

َبت  هلا ااا،د من نث  املنظف ، َأدمت  فيإ  -مناين النص الباتإ، اَأبم

َدت  هلا. َت  عن مننى من مناين النص الباتإ، اَمام ايد  فَنربم  اظيفَة التمم 

، َعن َتظُِم امل َن ثفُب فيِإ َاَعن َتثُِ  امل َن ظفُ ، فإذا النص النمَمُط الّثايِن عاِبيض  

َب نفبإ  َب  اهَبا األدعب النص، اَصفم الس،إ ال إ عاِبَضُة، اأهنا صفبُص َصفم

َجت  فيإ ثسثة نامذع: اثنان من نظم املنثفب، َأدمت  فياام    ظسلإ! خَتَ م

بت الن َفت  فيإالنابضُة اظيفَة التمق  عب  فَهفم  -ص الباتإ، الكناا َورَصم

َبت النص الباتإ  ثيإ  فَهفم ااا،د من نث  املنظف ، َأدمت  فيإ اظيفَة التمف 

ن فيإ.  من ري  أن َوَترَصم

، َعن َتظُِم امل َن ثفُب فيِإ َاَعن َتثُِ  امل َن ظفُ ، فإذا    النمَمُط الّثالُِذ الِ،قي 

عي تإ األدعُب النص الس،إ علابُص الِ،َقُة،  مضافُة اأهنا التمف  يه الي  َعدم

َجت  فيإ ثسثة نامذع: اا،د من  النمَإ لنفبإ من تند أن عف غ منإ! خَتَ م
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َت  عن مننى لي  من  ليإ  فَنربم نظم املنثفب، َأدمت  فيإ الس،قة اظيفَة التمن 

املنظف ،  ااثنان من نث  -مناين النص الباتإ، الكنإ مناا تمنزلة الِنلمة

َت  عن مننى من مناين النص  ايد  فَنربم َأدمت    أ،دمها اظيفَة التمف 

إُ  َدو  َت  عن مننى  -الباتإ، اَأام ميإ  فَنربم اَأدمت    ا    اظيفَة التمك 

َلت اا.   لي  من مناين النص الباتإ ، اَامم

، َعن َتظُِم امل َن ثفُب فيإِ  َاَعن َتثُِ  امل َن ظفُ ، فإذا    النمَمُط الّ اتُِه ،اَشف  

النص الس،إ علابُص ،اِشَيُة، مضافُة اأهنا الزيا  ُعَ ّ  تإ األدعُب النمَإ   

َع فيإ نمفذجان: اا،د من نظم املنثفب،  أثنائإ من ري  أن ُعن َتَلَإ سليإ! خَتَ م

َت  عن مننى لي  من ليإ  فَنربم مناين النص  َأدمت  فيإ اياشية اظيفَة التمن 

ااا،د من نث  املنظف  َأدمت  فيإ اظيفَة  -الباتإ، الكنإ مناا تمنزلة الِنلمة

َدو إ. َت  عن مننى من مناين النص الباتإ، اَأام ايد  فَنربم  التمف 

َنَمِإ،  ُة ال  ِه املَُتَلّقي ألهنا فاحِتَ َجَإ سك َبم  اسذا اانت الباتقُة َأع 

َهَب من َضل   ظإ االنابضُة َأذ  َنَمِإ، االس،قُة َأت قى   ِ،ف  طِإ ألهنا ناِ َلُة ال 

َنَمإِ  فى عن َنَظِ ه ألهنا تاطِنَُة ال  َنَمِإ، ااياشيُة َأ   اان    -ألهنا  امِتَُة ال 

ُه  ناِع ُاإر َعَمٍإ ُعنَفر
طِ دعِ  النمف   )اص  نًى من َوق  النمط األاع الباتقير َمن 

نًى تَمكاَنِة الّسِ،ِإ َمَه مَ  كاَنِة الّباتِِإ(، ااان   النمط الثاين النابيضر َمن 

ني َمكاَنَة الّسِ،ِإ   َمكاَنِة  طِناِع ُاإر َعَمٍإ ُعف  من َون كِ  النمف     )اص 

لِ  النمف    نًى من َوك  الّباتِِإ(، ااان   النمط الثالذ الس،قير َمن 

ُ  َمكانَ  ناِع ُاإر َعَمٍإ ُعَقدر
طِ َة الّسِ،ِإ َعىل َمكاَنِة الّباتِِإ(، ااان   )اص 
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  ُ طِناِع ُاإر َعَمٍإ ُعَؤ ر زِ  النمف   )اص  نًى من َوه  النمط ال اته اياشف ر َمن 

 َمكاَنَة الّسِ،ِإ َعن  َمكاَنِة الّباتِِإ(!

َفَإ  ، َأ،  اسذا اان النمطان الثاين النابيض  االثالذ الس،قي 

ِإ النمط النابيضر سنام هف تنامذع َنظ ِم تالنامذع من ري مه ا، ااان أاثُ  َ،ف 

ِإ النمط الس،قير سنام هف تنامذع َنث ِ  املنظف  اان َون كُ   -املنثفب، اأاثُ  َ،ف 

لُ ها  ك  الَن ايضر الل َزف ر عند َنظ م املنثفب، اَوك  َلَب عىل التمف  النمف   َأري 

َلَب عليإ عند َنث ِ  ا ِمجل نانإ سك َأري  ملنظف   فَدلمت  ،اُع ناظم املنثفب عىل اط 

َيتِإ من َاباِد َعَملِإ  !"َبااِع َعَملِإ، اَدلمت  ،اُع ناث  املنظف  عىل َ ش 

اال خيفى أنني مل أ ترص عىل الفصف األبلف  امللني عىل طفع 

التأمإ، تإ اجتادت   ابتلطان عمإ اإ من ناظم املنثفب اناث  املنظف ، 

من  سع ابتيناآل اإ نص عىل ،دص، ثم مه ري ه من النهفص 

 املشا اهَبة،  يابا سك ري ها من النهفص املخالفة.

مذا   ، أن اللحذ ضنيف من أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

وفصية ااضحة ،يذ  لفه من التفصيات. القد اشتملت اخلامتة عىل 

ن ثمت أصفال لكإ من ع عد اللحذ عن ،قائإ مثإ هيه الظفاه ، تأ

 -عنلزي االعتامد علياا   حتدعد نامذجاا ا  ضلط  هائهاا مجينا منا

 من  سع نهاا عىل ما عأيت:

ك  الَن ايضر الل َزف ر تَا " مل عكن ُتد    اشف َ هاِئص التمف 

فائاا، تِه  ، من وتله نهفصاام، ثم اب 
ِ
 َنظ ِم املَن ثفب اَنث ِ  املَن ظف  الطملينيما 
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دعد  َنت  تإ من أعامع التمح  َفَِتا، ثم االنقطاع لنقد ما َوَكفم ثم و ويب َصف 

)ا تياب عنارص النص استداع تنضاا من تن  ُاصفاًل سك حَت دعد الننرص 

ويب )وقدعم تن  عنارص النص اوأ   تنضاا ُاصفاًل  املنابب(، االدم 

يعب )سضافة ت ويب الفضه املنابب(، االتما  ن  عنارص النص سك َو  

 ا،ين تنضاا ُاصفاًل سك ََت يعب املقداب املنابب(. 

القد اانت هيه األعامع من التنقيد، تحيذ عبتحيإ أن ودع 

َط  هائص هيا التفك   َلَقُة  امن ثم بأعت أن ُأَنمر علياا  هائُص ُمط 

ٍة، ُأَبّمي النمط  الن ايض اللزف  تا ولك النهفص، عىل َأن امٍط َأظ َا عم

فياا تَأظ َاِ  األعامع فيإ عىل التفك ، اهف بتام اشتمإ مه هيا النمإ 

فى الكن النمَمط املَُبّمى، َعَلُم عىل هيه  -األَظ ا ، عىل أعامع أ  ى َأ  

فاها فإذا َوظاَهَ ت  هيه األنامُط   ابتيناآل  -األعامع الراا َأظ َاِ ها اَأ  

لمت  هلام ولك ا  ."خلهائصاللا،ذ ااملتلقي، هَجَ

مذا   ، ،اجة أصحاآل النهفص أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

سك و اجم خمترصص. اأ،ب أن أش    شأن النهفص الناعن التي  ا  

علياا اللحذ، سك أن عناعة النقاد  اهَبا سنام اانت من ،يذ ما اشتملت عليإ 

من مظاه  الظاه ص، اعىل بريم ذا ت اجتادت   نبلتاا سك أصحا اهَبا 

 اذا  افياَتم، حتدعدا أا وق علا.

مذا   ،  لف اللحذ من اإلطاب أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

النظ  ، امن الدبابات الباتقة، امن امل اجه النقدعة ايدعثة التي وننى 
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َد ثسثة اعاعن تحثا ماام )اتلا  تدبابة األباليب األدتية، اَ،دم

 "نظم الكس  انث ه"  امقاالت(. القد  دمت ملحثا ونظ عا 

، اأ ان سذا "مظان انكشان  هائص التفك  الن ايض اللزف "ا

اوبه التنظ  أن عضيإ التطليإ، انحن اام علمتمفنا أ،فع سك األتحاث 

التطليقية منا سك األتحاث التنظ عة، امل عند مقلفال   رشاط املجست 

أا مخ  اعاعن النلمية الكل ص الاا، أن عزعد اللحذ عىل عاعن 

صفحة، ،تى  اع أ،د األباويص الكلاب: ايف ال عبتطيه أبتاذ أن عقفع 

ما ع عد   عاعن صفحة! الف أمليت لنفيس لتجاازت سك بلنا 

صفحة  فلي  أباإ من ع ض النظ عات! ااعتمدُت عىل اثنا 

اعاعن عنفانا نقلت عن اإ مناا اجاا من حتدعد الظاه ص، ألوف غ 

أن من  -أباوييت الكلاب-نهفصاا  فقد ونلمت منكم  لتأملاا  

أبتاذ  الك عم  هائص األتحاث النالية، االشتزاع تالتأمإ. اليطمجلن 

م ، فلفال ابتينا  ألاث  ما نلاني عليإ من اتب ال رينى الفاضإ املَُحكم

عناا، ما اجدأت عىل ذلك التأمإ أصس! الف اطله عىل تن  صننتإ 

ك، ال أى ايف حتتشد   اللحذ الهز  بلنفن  دعام، ألعقن من ذل

 تحثا لي  مناا ما مل أنقإ عنإ!

ماطاللني  نظم "تتزي  الننفان سك  أبتاذ  الك عم الفاضإ املَُحكم

. اأَلَنا أ إ من مقا  املطاللة الي  "املنثفب انث  املنظف  دبابة مقابنة

رشفني تإ  فلإ أن جي   ما ع اه من ري  مطاللة، اسن انت أبجف تند ما 
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سك  "اللزف "بلإ، أن عفافقني عىل ما َعن َفن ُت، سال أن عبتحبن وزي  

  فس أنك  ريللة التحليإ النحف  عىل اللحذ، الكنني انت "النحف "

  سذ  د اشتمإ اللحذ "النحف "تدع  "زف الل"بأعت من الد ة أن أضه 

مه ذلك التحليإ النحف  الزالب، عىل حتليإ داليل ااضح، اا،تكم سليإ 

  الفهإ تا اجفه التحليإ النحف  امللتلبة، امل خيإ مه هيا اذاك من 

مفا ف اجب فياا التحليإ الهفيت االرص . ثم سنني فامت أن النص 

َ اَ  "الَلي نِيمة"عىل  ٍن عن النص عىل املقابنة، ، صا عىل )َتا  َيا َاَاَيا( ُمز 

ُد  ٍد، االنمق  ِ من ري  َنق  َ َفا  سجياز الننفان، فضس عن أن املقابنة لزًة مَج ُه الطم

أباس هيا النمإ  فكان النص عىل اللينية اافيا   التنل  عن املفازنة، 

 ا الها من ا تهاب املقابنة عىل ا مه.

ًتا،   َطيمات ونليقات القد أ فيُت وَ  ضيحايت َوَأد  أبتاذ  ف 

م ُط  الك عم الفاضإ املَُحكم ُط  التلميي أن ُونايص َأب    فلم عكن ألَب 

 األبتاذ، أطاع اهلل   الننمة تقا ه، انفننا تنلمإ، آما!

 بنادص األبتاذ الداتفب بليامن ال ،ييل،

 ع  جملتاا الز ا ،عميد الية ا داآل االنلف  اإلنبانية، ابئي  حت 

 بس  اهلل عليكم ابرتتإ ات ااوإ!

عسين أن أبفه سليكم ما طللتمفه، تشأن تحثي املن اض للنا تاملجلة 

)اللحذ   عنفانإ األ   االتق ع  عنإ( باجيا أن حيظى تنناعتكم 

 ابعاعتكم.
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 أدا  اهلل علينا بضاام، امجننا تكم أتدا عىل   !

  ات ااوإ!االبس  عليكم ابرتة اهلل
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ُطوطِ  اِرِئ ِمن  النَّصِّ اْل  خ   َت  كنُِي ال ق 

تِهِ  ن  ن و  ع  ِقِي ُفُصولِِه، و  ف  ت  مُج لِِه، و  اتِِه و  بِي  ع  ِقيِم ت  ر  ت  لِِمِه، و  ب ِط ك   بض 

 

ففن عن أصفع الثقافة الن تية اإلبذسمية، ا تذدان  علحذ املَُتَثقر

سك خمطفطات اتلاا الَقيرمة  فيلتاجفن  اهَبا  اهَبجة من َاَجذَد أبذلاآل اييذاص 

َلَقت   ذَتز  من تند أن َاَجَدو إ أبلاآُل املفت! ،تى سذا مذا اطلنذفا علياذا اب 

عليام، ااأهنا اانت َ اًتا جاااه فلم جيداه شيجلا، ااجداا اي ص عنده  

َبَثت ام الضيإ، ثم أفَض الضيإ سك اإلع اض، ا  اإلعذ اض جاذُإ، ف َأا 

 اا اُإ مفُت، اال ،فع اال  فص سال تاهلل!

،تى سذا ما نشط ملخطفطات ولك الكتب القيمذة، طذسآُل علذٍم 

َياا حَتقيَقاا ُزل فى سك ايإ  َعلمذَم "الي   -بلحانإ، اوناك!-جُماهدان، اختم

ن َباَن َما مَل  
ِ َلم  اإل  َلُمذفا" َعن  ذب  َمذن  ُعَنلرذُم النمذاَس مذا مل َعن 

انفتحذت  -، احُيِ

َمزاليُقاا، اأ لإ علياا املن ضفن عناا، ااهتدى  اهَبذا اييذابى، اابذتقا  

ففن، ااومَهإ ُعم  اُن املذايض تايذا  سك املبذتقلإ،   نذفب النلذم  املَُتَثقر

 االنمإ.

ققذفن، أن ِعذامد َعَملاذم لقد علم طسآل النلذم املجاهذدان املح

نفا القذاب  مذن الذنص املخطذفط، ااأنذإ  َاَص َبناِمإ، أن ُعَمكر اِمسَاإ اِذب 

ِ،هاُن مَجفُح، فُام  ُعَيلرلفنإ لإ، ثم عدافنإ اَشأ َنإ، ُمذفِ نا مذن أنذإ ماذام 

طُِفإ عىل َبُم ات ايَّي!  فنإ تإ، َفَبَين 
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 إنه إذا كان النص اْلخطوط عَل النحو اآليت: 

اانت تاملدعنة عجفز شدعدص النذا ال ونظذ  سك يش  وبتحبذنإ سال عانتذإ 

فد لت عىل أشنب اهف   املفت اهف عقفع للنتذإ عذا تنيذة سذا مذت فذس 

وندتيني االناس عبمنفنك فتقفلا اا أتتاه أندتك للهف  االهذلفات اا 

أى أتتاه أندتك للفقإ االق ا ص فيكيتك الناس اعلننفين االتفت أشنب ف 

امل أص فزطى اجاإ تكمإ ا اع هلا عا فسنة تاهلل سن انت ابتحبنت شيجلا مما 

أنا فيإ فهيل عىل النلي صىل اهلل عليذإ ابذلم ال َتلكينذي فزضذلت املذ أص 

ا الت بخنت عينك   أ  يش  أنت مما عبتحبن أنت   آ   بمإ  اع 

لة  د علمت الكن  لت لجلس وكفين  د ابتحبنت  فة املفت عيل اباف

النزع فيشتد ما أنا فيإ ا  جت من عنده اهي وشتمإ اضذحك اذإ مذن 

 اان ،فلإ من اسمإ ثم مات

 :وكان َتكني القارئ منه بتحقيقه عَل النحو اآليت 

ِحًكا[ ُت ض    ]ا ْل  و 

 
ٍ
، اَل َون ُظذُ  سَِك يَش   ِ َنذا  َااَنت  تِامل َِدعنَِة َعُجفُز َشذِدعَدُص ال 

ِت، َاُهذَف  َنَب َاُهَف ِ  امل َف  ِبنُُإ ساِلم َعاَنت ُإ. َفَدَ َلت  َعىَل َأش  َتح  َوب 

ذَمُنفَنِك    َعُقفُع لِلِن تِِإ: َعا ُتنَيمُة، سَِذا ِمت  َفذَس َون ذُدتِينِي َاالنمذاُس َعب 

! َأن ذُدُتَك  َلَفاِت، َاا َأَتَتاه  ِ  َاالهم ف  ُدُتَك لِلهم ! َأن  َفَتُقفلَِا: َاا َأَتَتاه 

ُت  ا ْل  و 

ِحًكا  ض 
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ِقَ اَ صِ  ِإ َاال  ِفق  َتِك النما ُس، َاَعل َننُفيِن! -لِل   َفُيَكير

ذِإ،  َاذُإ تُِكمر َأَص  َفَزطمذى َاج  َنُب، َفذَ َأى امل َذ   َتَفَت َأش  َاال 

َبن ِت َشي جًلا مِممذا َأَنذا فِيذِإ، َاَ اَع هَلَا: َعا فُ  َتح  َسَنُة، تِاهللمِ، سِن  ُان ِت اب 

اَل  َُت لِكِينِذي!  -َصذىلم اللمذذُإ َعَلي ذِإ، َاَبذلمَم!-َفَهيلر َعىَل النملِذير 

 َأن ذَت مِممذا 
ٍ
: َبذِخنَت  َعي نُذَك! ِ  َأ ر يَش   َأُص، َاَ اَلت  َفَزِضَلِت امل َ  

َبُن! َتح  ذن  ُ ل ذُت  ُعب 
ذُت ، َاَلكِ َأن َت ِ  آِ ِ  َبَمٍإ! َ اَع: َ ذد  َعلِم 

ِع   ِت َعذيَلم َاُبذُافَلَة النمذز  ذَة امل َذف  َبن ِت ِ فم َتح  لجَِلسم َوُكفيِن َ ِد اب 

َتدم َما َأَنا فِيِإ!  َفَيش 

ُتُمُإ، َاَضِحَك ُاإ  َمن  َااَن  َاَ َ َجت  ِمن  ِعن ِدِه َاِهَي َوش 

لَ   ُإ ِمن  َاَسِمِإ، ُثمم َماَت!َ،ف 
 

َيم ِمَن امل َيرِت!- ِ ُع اي  ِي  خُي   -اُبل َحاَن الم

  ط ن ع  بهه مها ، هو أ ن  ُيص  ن  فإِنَّ َت  كني القارئ من النص اْلخطوط إِذ 

 يأيت:

ة النص عهَل حسهب رسهالته  1 ن  ن و  هًة  -إن مل يكهن معنونها-ع  ن  ن و  ع 

اهف أبذاس التمكذا  سذ حيذااع تذإ املحقذإ ابذتيناآل  ُمن اِسب ًة:

ع ابتيناتإ عىل ما دانإ من فقذ ه امجلذإ اونل اوذإ  النص، ثم ُعنَزر

االمإ، من تند أن اانت هي البليإ سليإ  فالنمإ ذهاآُل اسعاآُل 

 َدَااَلي َك، ،تى عتم االبتيناآل.
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 االننفان علابص مفجزص عمكن فا بة النهفص  اهَبا هذي (1

 اأشلاهاا.

 اهف سما ،قيقي علمي ااشف، أا جماز  فني مفٍح. (2

امفضنإ سما املتن تا  فبا، أا اياشذية ا انليذة مذن  (3

 ري   فبا.

 .تطبيق ذلك عَل النص السابق 

افًِئا: 2 ِقًيا ُمك  ف  ِقي فصول النص عَل حسب أفكارها، ت  ف  اهف أارب  ت 

تلذإ سك منامل االبتيناآل  فمذن ا ذف عذىل ،ذداد الفهذفع اان

َإ أفكابها، فقد ابتفك عذىل  مفاضه تنضاا من تن  ،تى َ،هم

 ببالة النص.

االفق ص اتلة اتاتية متميزص مما  للاا امما تندها، وبتفعب  (1

الفهذذإ الفا،ذذد ذا الفكذذ ص الفا،ذذدص، تحيذذذ عبذذتطيه 

ح أن عميز تندد الِفَق  عدَد الِفَك .  املَُتَهفر

 عىل أاث  من فهإ.ااإ  نصٍّ اامٍإ ُمنقبُم َ،ت اًم  (2

او ويب فهفلإ سما صاعد من مقدمات سك نتذائج، اسمذا  (3

هاتط من نتائج سك مقدمات، اسما مبتدع  من تنضاا سك 

 تن ، َدَااَلي َك!

 .تطبيق ذلك عَل النص السابق 
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افًِيا: 3 ياًم و 
قِ ر  يُم مُج ل النص عَل حسب فوائدها، ت 

قِ ر  اهف من منامل  ت 

 ذف عذىل ،ذداد ا مذإ اانتلذإ سك االبتيناآل املامذة  فمذن ا

َإ ففائدها، فقد ابتفك عىل فك ص الفق ص.   هائهاا ،تى َ،هم

م التمن زيم تإضذافة عسمذات اتاتيذة  اصذة  (1 ِ يم َبب  االدم 

ليبت من اإلمس  اال من التشكيإ، أمهاذا النقطذة امذا 

 عفاز ا، االفاصلة اما عفاز ا.

ُب ُلَزِف   ِمن  عُ  (2 َبذا، أ،ذدمها اا ملة ُمَ ام ِن ُمَؤبر ع  ن رُصَ

نَد سك ا   ، بتام انضافت سلياام أ،ذدمها أا الذياام،  ُمب 

لذة )ُمَتَنلرقذات(، أا  بذة: ُمَكمر عنارص أ ذ ى ريذ  ُمَؤبر

نة )َأَداات(.  ُمَلفر

اا ملة سما َ رَبعة أا سِن شائية، اا ملة اخلربعة سمذا ُمث َلتذة  (3

 ة سما َطَللِيمة أا ري  َطَللِيمة.أا َمن ِفية، اا ملة اإلنشائي

 ا  اجفه الد يم ما عتبه ال تسن التأاعست.  (4

 .تطبيق ذلك عَل النص السابق 

ائًِزا: 4 ياًم ج 
قِ ر  ع بيات النص عَل حسب دِلِلَتا، ت  يُم ت 

قِ ر  اهف من  ت 

منامل االبتيناآل  فمن ا ف عذىل ،ذداد التنلذ ات اانتلذإ سك 

َإ دالالَتا، فقد ابتفك عىل فائدص ا ملة.   هائهاا ،تى َ،هم
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ذذُب ُلَزذذِف   َاَبذذُط تذذا ا ملذذة االكلمذذة،  (1 لِذذُ  ُمَ ام االتمن 

ااملفصفع اِصَلتِإ، ااملضذان ااملضذان سليذإ، ااملتلذفع 

 ِييزه. اواتنإ، ااملَُميمز امَت  

لذُ  مذن  (2 اما ا ملذة الهذز ص   ا ملذة الكلذ ص سال َون 

 التنل ات.

 .تطبيق ذلك عَل النص السابق 

هب ًطا  5 هكيًَل، ض  ًء وت ش  هَل  لِم النص عَل حسهب معانيهها إِم  ب ُط ك  ض 

افًِيا: اهف من منامل االبتيناآل  فمن ا ف عذىل ببذف  الكلذم  ك 

َإ منانياا، فقد ابتفك  ا،دادها اانتلإ سك  هائهاا ،تى َ،هم

 عىل داللة التنل .

 ال رينى   وبجيإ النص اللزف  تاإلمس  عن التشكيإ. (1

اال رينى عذن م اعذاص اإلمذس  االتشذكيإ الهذحيحا  (2

 املنارصعن.

كُِإ "اال تأس تاالنتفاع تقاعدص  (3 ُكإ  َما ُعش   ."اش 

كَِلة. (4 َمة، اسن مل وكن ُمش   اال تأس تتمييز النهفص املَُك م

ِااذا  (5 ل ِط هف َعَدُ  سمكان الق ا ص عىل ريذ  َاج  ياُب الضم اِمن 

 املَُ اد.

 .تطبيق ذلك عَل النص السابق 

 فهل ِمن  ت ط بيٍق لذلك عَل النص الَلحق؟ 
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لي  تمضمفن تذإ الذ أ  الذإ اعلم أن املبتشاب لي  تكفيإ اأن ال أ  

ري ب ألن أمفب الدنيا لي  يش  مناا تثقة األنإ لي  يش  من أم ها عدباإ 

اياز  سال ا د عدباإ الناجز تإ بتام أعيا ايزمة مذا أمكذن النجذزص فذإذا 

أشاب عليك صا،لك ت أ  ثم مل هجد عا لتإ عىل ما انت وأمذإ فذس هجنذإ 

تأن وقفع أنت فنلت هذيا   اأنذت  ذلك عليإ دعنا اال ولزمإ لفما اعيال

أم وني الفال أنت مل أفنإ اال ج   ال أطينك   يش  تندها فإن هيا الإ 

ضج  الؤ  ا فة فذإن انذت أنذت املشذ  فنمذإ ت أعذك أا و اذإ فلذدا 

صفاتك فس متنن تإ اال وكث ن ذا ه سن اان فيإ نجاح اال ولمذإ عليذإ سن 

أمل أ إ لذك افنذإ هذيا فذإن هذيا اان  د ابتلان   و اإ  ب تأن وقفع 

 جمانب ألدآل ايكام 
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اُوِر[ ُب التَّش   ]أ د 

أ ُ  ُال ذُإ رَيذَ ُب   ُمفٍن. َتِإ الذ م أ َ  َلي َ  تَِمض  َتَشاَب َلي َ  تَِكِفيٍإ، َاَأنم ال م َلم  َأنم امل ُب  اع 

ُإ  ُ  ِمن َاا تِثَِقٍة، َاأِلَنم َيا َلي َ  يَش  ن  َذاِزُ  ساِلم َاَ ذد  أِلَنم ُأُمفَب الد  ِبُاذُإ اي  ِ َهذا ُعد  ُ  ِمن  َأم  َلي َ  يَش 

َنَجَزَص!  َكَن ال  ََزَمَة َما َأم  َيا اي  اَم َأع  َناِجُز. َتإ  ُبتم ِبُاُإ ال   ُعد 

ٍ ، ُثمم مَل  هَجِد  َعاِ َلَتُإ َعىَل َما ُان َت َوأ ُمذُإ  
َنذإ  َفذَس  -َفإَِذا َأَشاَب َعَلي َك َصاِ،ُلَك تَِ أ   هَج 

َونِذي، اًل تَِأن  َوُقذفَع: َأن ذَت َفَنل ذَت َهذَيا ِ ، َاَأن ذَت َأَم   ًما َاَعي  ُإ َلف  ِزم  نًا، َااَل  ُول   َذلَِك َعَلي ِإ َدع 

  ُ َدَها  َفإِنم َهَيا ُالمُإ َضَجُ  َاُلؤ   َتن 
ٍ
، َااَل َجَ َ  اَل ُأطِيُنَك ِ  يَش   اَل َأن َت مَل  َأف َنإ  ُة. َاَلف   َاِ فم

ثِذَ نم  -َفإِن  ُان َت َأن َت امل ُِشَ ، َفَنِمَإ تَِ أ ِعَك، َأا  َوَ َاُإ، َفَلَدا َصَفاُتَك          َفَس مَتُنمنم تِِإ، َااَل ُوك 

َ ُه  ُإ َعَلي ِإ  -سِن  َااَن فِيِإ َنَجاُح -ِذا  بُ -َااَل َوُلم  اِِإ َ َ َتَلاَن ِ  َو   تِذَأن  َوُقذفَع:  -سِن  َااَن َ ِد اب 

.
ِ
َُكاَم   َأمَل  َأُ إ  َلَك اف َنإ  َهَيا  َفإِنم َهَيا جُمَانُِب أِلََدآِل اي 

 

 

ُب  أ د 

اُورِ   التَّش 
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ب ُد النّاِِص   ال  ع  َت  ُر بان دون ج  بَِل مج   ُمؤ 

 

امليسدعذة، أببذإ سيل عذن  2007   سع شا  مذاعف مذن بذنة 

ت عد  اإللكداين، أ ي الك عم األبذتاذ الذداتفب عفبذف علذد الفتذاح 

احتذاد املدببذا للزذة الن تيذة "ف ع، نذص دعذفص سلكدانيذة عامذة مذن 

 -، سك مؤمت ه الدايل، تجامنذة تانذدانج الدتفعذة"(IMLA)تإندانيبيا 

  ائس: 

 أن وشابك! بتام أ،للَت  

امل أ،ب أن أشابك  فاملكان تنيد، االبف  طفعإ، االزاد  ليذإ، 

 اال ،يإ شدعد!

َزِة  ِم الل  تاَتِة ِعن َد ُطّسآِل ِ ب 
كِ الكنني اان يل تحذ  دعم )َمااَبُص ال 

َنَ تيمِة امل َُنلرمذَا(، أمهلتذإ مذن اعتلذابات األتحذاث، اعددوذإ   طائفذة  ال 

زع أباه ،بذن الطذاله، طيذب األثذ   فخطذ  يل لذف الكتب التنليمية، مل أ

أببلت ملخهإ املجاز ا يت، طاللا املشذاباة تذس ،ضذفب  فابذتثم ت 

 ،بن طالنإ، اطيب أث ه:

َنَ تيمذِة " َأَبدت َأن  َأِ َف َعىل َ،قيَقِة ،اِع َوسِمَييت ُطذّسآِل الل َزذِة ال 

ُتُام  َعذىل  َنَ  ر رَتَل  ِ  ال  ن   ِمَن الشر
ِ
ا  ل طاِن  اتفَس  ففاَجأ َُتُم  تِنَهم تِجاِمَنِة الب 

ُت ُنقفَدُهم  هَلاُم ِمن  َ،ي ُذ ُمف  َ  لذِ ِهُم َأن    َعن ُقدامُها، ُثمم َنَقد  تذا ر داُت َون 
ال كِ

ذكيِإ َاالدم  ذيِم،   َاالتمش 
ِ
س  م  ِ َعاّم ُع عداَن َاِمن اا َمباِئُإ َ ّطيمُة رَصحَيذُة َاذاإل 

ذُة رَصحَيذُة، داَن  ك عم َأَلُة َوف  اا َعن اا َاِهَي َمب  تي َعربم َاِمن  َ،ي ُذ َبباِئُلُاُم الم
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َ داِت  َ  َمباِئَإ ُمف  ذُة َعذن  َأن  ُأَا ر ليمُة ماّدعم ذُة َشذك  ذا ظاِه عم ِم َأهنم لِ  تِذَزع  التمن 

تِزاِع الّظذاِهِ   ِمنًا تِام  ُة، ُمؤ  نَفعم مفنيمُة َمن  نيمُة َمض 
ا تاطِ ِم َأهنم باَلِة تَِزع  َمباِئِإ ال ر

لاطِِن.  َاال 

ِ َتًة َط عَفًة ُمثَ ًص، اَعفعَهًة ُمَننرَيذةً  ، َشذَزَلت  هذيا َلَقد  ااَن ذلَِك هَج 

َذ ُالمإ، ُثمم  َلح  َكَبذِإ ُمَتظذاِهَ ٍص َعذىل ال  تيضاِح َمظاِهَ  ِمذَن ال  َأف َضت  سِك اب 

تيناآِل  تاّ  َاَعىل َعَدِ  التمَأيّت سِك اب 
لِ  ال كِ َ داِت التمن  امِع ُمف  تِن  َعَدِ  َود  يِإ اب 

فاِبَدِص، ُبتمام ااَنت  شاِئَنةً  باَلِة  ال  َنَمذِإ  ال ر ُمَتداَاَلًة   جَماالٍت ُأ   ى ِمذَن ال 

َني ِش َعىل النّاِس، َالكنماذا رَيذُ  شذاِئَنٍة َاال   َنَمٍط ما ِمَن ال 
ِ
تيس  ، اِلب  امل اد ر

  . َنَمِإ الثمقا ر  ُمَتداَاَلٍة   جَماالِت ال 

َإ َوسِمَييت َاَنف يس ،َا ُان ُت  ُت َأن  َأَوَأمم َتَاد  م    َلَقِد اج 
  ِمث ِإ ،اهِلِ

ليِم َاِبياَبتِإ، ال َأِجُد َلإ عاَدًص جَمذااًل   يت تَِفل َبَفِة التمن  َ ُت َطَ ًفا ِمن  ِ رب  َفَأَضف 

قذاِئمَا  ِذ باَ،ُة َالَ ُص، ُثمم ِببذاَلُة َ طذَ ُص سِك ال  َلح  َفكاَنت    سِن جاِز هيا ال 

َم  ِ   ."َمني َعىل هيا األ 

إ أند  هاد  )خُم َترَصذ هادعذانف، أا ُمذَدهللمُ(، أجاتني شخص ابم

تد،يب  نة املؤمت  الشدعد، اأيإ ت بالتإ ببالتا: اا،ذدص سك بئذي  

احتذاد املدببذا "جامنة القاه ص، من الداتفب حممد لطفي زهد ، بئي  

  ع جفه فياا أن عااني تلحثي امليافب، اعشذ  سك  ابص "للزة الن تية

ااا،ذدص  -َإ جامنة القاه ص تنفقة البف  ااإل امة اببذم املذؤمت أن َوَتَكفم 

، من الداتفب دادنج برتت هداعت، بئي  املذؤمت ، عنلانذي فياذا عذىل  سيلم
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 لفع اللحذ من  نة املؤمت ، اعدعفين سك ايضفب اسلقذا  اللحذذ، فذيام 

  !25/8/2007ا23تا 

ب، عجلا هلم  أطلذب مذنام املشذاباة تذنص اللحذذ تذس ،ضذف

 فيجيلفنني سك املفافقة عىل املشاباة تنص اللحذ، اايضفب تإ، اسلقائإ! 

 أهف نقهان ع اتتي أ  اامع عجمتام!

المت   ذلك أبتاذ  الداتفب شذنلان صذسح، اايذإ اليتذي  

للدبابات النليا االلحفث، فنلانذي عذىل أن ا امنذة وتكفذإ تتكذاليف 

كنني أن أوقد  تطلب سك القبذم املشاباة   مثإ هيه املؤمت ات، اأنني عم

عبتم  منإ سك جمل  الكليذة  ،تذى عهذإ سك بئذي  ا امنذة، أيذإ تذإ 

 صفبيت هاوا ال بالتا.

اافذذإ الذذداتفب ،بذذا  اامذذإ، نائذذب بئذذي  جامنذذة القذذاه ص 

للدبابات النليا االلحفث، عىل بذف  ، ا ذ ب منذاانتي تناذص آالن 

ِفَعُة أم ه ا  فاتتاجت تيلك، ابأعتإ مذن وكذ عم جنيإ، وتم تند اإلعاآل َوب 

فلم عبلإ أن اعتمدت علياا -ا امنة، أن وليع لبف   هيا املللغ الكل  

َمت نذي   علذا  -اال عىل ري ها،   مثإ هيا األم  اال بذيام أهنذا اانذت َا م

 تجائزَتا التشجينية   النلف  اإلنبانية االدتفعة )عاص آالن جنيإ(!

  بذليإ البذف ، ثذم نشذطت يجذز  اففت ا تذا عذن اي اذة

التيا ص، فكلمت رشاة مرص للط ان عذن  طاذا البذا ن، ا،جذزت 

، مفعذد 22/8مقندا لنفيس تطائ ص الثانية عاص اعا د ذائإ مذن ليلذة 
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، مفعذد سعذاآل، أطذ    25/8ذهاآل، االثانية االنهف من تنذد ظاذ  

ا وذا، ثذم اليهاآل من القاه ص سك بذنزاففبص، ثذم مذن بذنزاففبص سك جا

أعك  ذلك   اإلعاآل. ثم بأعت أن أبألإ عن ثمن ولك التيا ص الكاملة 

 ع!13219تيها اهَبا اسعا اهَبا، فكان 

نفعت أن أمهإ البف   اال بيام أنني سنام أ دمت عليذإ هذازال  سذ 

ايف يل أن أ تطه من د يل املحداد الي  ال أااد أد   منذإ شذيجلا، مللذغ 

$ 150 امنة اثمن التيا ص، امللغ الذذ ع ف   ما تا مبامهة ا3219الذ

 يمة االشداك امليافبص من  لإ! فكنت أالم   نيتذي هذيه النذاس، فذس 

 علايل أ  أ،د، سال البيدص األبتاذص أ تي:

ممذا  –سن شذا  اهلل–ادفه أنت هذيا الفذ    فذام بتبذتفيده أاذرب  

 بتدفنإ. 

أل ربها  الكنني مل أتاع تكسماا، اباجنت مبؤالة  بم املالية، 

َ و ني اجفآل االعتياب ال بمي عن ذلك الي  اافقفا يل عليإ،  تنيتي، فَيام

ثم ذا ت يل أن هيا املللغ هذف فذيام ونلذم، ايذد  األ ىصذ، الكننذي بتذام 

 أبتطيه حت عكإ سذا باجنت  بم النس ات الثقافية. 

ذا  يل املبؤاع تإدابص النس ذات الثقافيذة تجامنذة القذاه ص، أن 

عاص آالن ا نيإ هيا، أ ىص ما وباهم تذإ ا امنذة، فذيهلت عنذإ مللغ 

م وا،ا سك نية االعتياب، الكنني  اتلت   ط عقي مبؤاال آ   اان ُذاذ  

 يل، فكلمتإ   مشكلتي ري  عاتئ تحلاا، فقاع:
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ُتب  للداتفب ،با  اامإ نائب بئي  ا امنة!    اا 

إ عن لزتنا   تلد ذا ت للداتفب ،با ، أن هيا املؤمت  مام تكفن

ال عنطقاا، اأن مشاباات اليتنا   مثلذإ نذادبص، اأننذي حمتذاع سك زعذادص 

مبامهة  ا امنة أاث  من أبتنة آالن جنيذإ  فقَضذ يل نياتذة عذن بئذي  

 ا امنة، تمبامهة ا امنة تثمن التيا ص فقط!

ج عت تمفافقتإ ،تى ابتخ جت ابتامبص الف  ، ليخذ ع مللذغ 

امس،   شيك اا،د بنيُت تإ سك مكتذب مرصذ للطذ ان ثمن التيا ص ا

 تَحير املاندبا، امل أنتلإ ،تى نلاني أ،د مبؤاليإ:

 عنلزي أن ورصن الشيك أاال، ثم وأويني ألبتخ ع لك التيا ص!  

َن عيلم تق آل اللنك، الكنني ملا اصلت سليإ عىل   تذإ، اهذف  اَهفم

الباعة  د هجذاازت الثانيذة  اانت -، ايكفمي "اللنك امل از  املرص "

  ليس، ااان املفظففن  د ه تفا لليفَتم سك الزد!

نلاتني البيدص األبتاذص أ تي، أن أاجز اللحذ   لف،ذات مذن 

  سع ت نامج اللفبتفعنت:

 بتجد املشاباا هناك، ال عتحدثفن سال من  سلإ. 

َللمث ُت  ليس، ثم أطنتاا، اأنجزت اللف،ذات عذىل نحذف لطيذف، 

متنيت لف انت بلكتإ   اإ مذا شذابات تذإ   مذؤمت ايت البذاتقة، عذىل 

  لتاا!

ُب بذذاعات البذذف ، اأختيذذإ األا ذذات الطفعلذذة    جنلذذت ُأَ ذذدر
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ُن  ِ الطائ ات  ايف ونقىل! اأبتث  ابذتط ان أهذيل اصذحلي، ملذا ُأرش 

َاُ  أنا امجذاع علذد النذارص منذا! ،تذى اذان عذف  الثسثذا   عليإ، ايف ُأذ 

فهليت عشا ه مذه مز تذإ مجذه وقذدعم، ثذم للبذت، اادعذت  ،21/8

َُتا تمحمفيل، اهي ُال اا عيل اللاآل وش  سيل تالفداع! ب   أ يت، اَصفم

اجذذدت بذذيابص واايسذذ تجذذفاب عامبونذذا، فذذأرشت سلياذذا، فقذذاع 

 بائقاا: 

 و اب عىل أن أاصإ هيه األشيا  سك الداتفبص، ثم نمىل منا؟ 

 ال تأس. 

باضتنا النتيقذة، ،تذى اصذإ سك عذامبص، فنذادى  ذهب عداب   

 تفا اهَبا، فأعطاه األشيا ، اذهب   ط عقنا:

 من الداتفبص؟ 

 الداتفبص هالة جرب، أبتاذص التحاليإ تجامنة القاه ص. 

 ين فيام تنذد أن اجذدت أ يت ون فاذا  فقذد مذأل يل البذائإ 

لذة هذي الف ت ااملكان من ،يذ اهجانا سك ،يذ اصذلنا، تأ لابهذا الطي

ازاجاا اأاالدمها  ،تى متنيت لنفيس ازاجتي اأاالد ، مثذإ مذا هذم 

عليإ من ا   األ س  اُعلفر اهلمة، ابأعت ذلك مذن التففيذإ   مفتذتح 

البف  سك تسد مبلما، مل عمألها اإلبس  سال تاأل س  الك عمة ااهلمذم 

 النالية!

 اصذذلت ملكذذ ا مذذن  لذذإ أن عفذذتح املذذد إ سك ونظذذيم د ذذفع

http://www.mogasaqr.com/


212 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

فذإ يل  املباف عن اأمتنتام سك الطائ ص، فيهلت سك مقاى مذيسن الذي  َع م

َ  عُب ا عم ظ عف، أرشآل القافص اإلعطالية )الكاتفوشينف(، ثذم بجنذت 

سك املد إ، فد لت تحقيلَتِي الكتف )،قيلة ايابفآل املحمفع( االيد، 

 سك ُمن َتَظِ  الد فع سك الطائ ص نفباا.

زجاع تتهفع  اجإ الطائ ص اجبذماا، ثذم اشتزلت من  سع ال

تتهفع  جففاا من دا لاا: س،دى طائ ات الاذاة البذنزاففبعة، حتفذة 

بائنة، مضيفات نحيفات بشيقات متحدات ايىُل اايَُلإ  فمن ذلك َشد  

إ اام َوُلف  الفس،ة املرصعة شن ها املَُحنّى، امن ذلك املستذ   الشن  اَلف 

املختلفذة األلذفان عذىل أبض مذن األبذفد أا مذن اللهيقة ذات الفباد 

ال ماد  عىل ،بب عمإ املضيفة فيام ظننت، ولدا  اهَبا مز  فة ز  فذات 

ُجيلر الَنذَ  ر   -متدا لة مجيلة،   منطف عىل سزاب ملففن لذف اإلزاب الذ م

امضيففن  ليلفن مثلان نحافة ابشا ة اباَح ُ،ذىًل اُ،َلذٍإ، الكذن ز  

  اص، فأما ز  املضيفا فمشاع تا الااات!املضيفات بنزاففب  

ُت أاال ملكاين تجفاب الشلاك  فقد نفعت وهفع  البام  ايف  َفِ ، 

ننلذذف البذذحاآل اايذذف عنلفنذذا! الكننذذي أزعجنذذي أن طذذاع الف ذذت، 

اا،تجت سك ايام  اث ا، اأن نا  جاب  الف،يد الذي   ذس اذ ب  مذا 

أان ألا ظذإ الذام أبدت ايذام ،  تيني اتينإ، الكنإ تقي نفمإ مشكلة، امل

فكنت أختطاه بافنا نفيس لكذيس أملبذإ، ابتذام اذان عتزافذإ عنذي لكذيس 

حي جني! لقد اان سندانيبيا تاندانجيا مبلام أزه عا، الكننا مل عبتم  تيننا 
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اس ، تإ أدباإ النف   فاشتزإ عني، ثم أدباني ولفذاز  اخلذاص املنلذإ 

متلذئ مذفاد خمتلفذة ال وتبذه هلذا األعذا   عىل ظا  مقنذد َمذن  أمذامي، امل

 فاشتزلت عنإ!

 )عا َعيا  َأنا(!  

ونلت امل أعد أبواح عىل عميني اال عىل شذاميل، امذن   عذٍب مذا 

أاجنني ظا   اب لتي، امل أباجه الطليب سال م ص اا،دص، عادين تندها 

 اجني  ،تى عاولتني أمي  فقلت هلا:

رِبُ  ،تى سذا ما ُأت ُت تفجن  َفَ ! َأص  ُت فيإ البم َم   ي، اَتم

ًبذا، اجلتذا:  ُ  هيه الطائ ص من القاه ص سك بذنزاففبص اَعك  ُوَقدر

اذام الت َحذُف اخلفيفذة مذن  ف  ثقيلة تند اإل ذسع، ا فيفذة  لذإ اهللذفط، حَتُ

املأافالت ااملااتات، فأما من بذنزاففبص سك جاا وذا اعكًبذا، فتقذد  

فر الت َحِف، الكن صفة اخلفة ال ختلياذا اجلة اا،دص  فيفة منف دص من َ، 

 من مننى الفجلة الكاملة الطيلة! 

تند مدص من الفجلة الثقيلة   ولك ال ،لذة الطفعلذة ذات الناذ 

الباعات االنهف، َتدأ اي اات، اختفت األضفا ، اعضذط  ال اذاآل 

 سك النف  سال أمثايل ممن ال عطينام ما َفكم اا فيإ، ،تى عنبفه! 

ُ َلي َإ ال اتنة االنهف ذهلت، فتفضأت، فأتت، فتمكنت مذن ثم 

ذِ  اف عضذتإ  اعذدا، مفمجلذا امنثنيذا،  لذيس  ا بّيي، ثم صليُت ُبنمَة الَفج 

ة،  ااث ا، ُمل َتِباًم لِِيا  ى صسص عم ا مفبى ازع   ابجية مرص، الطائ عم

http://www.mogasaqr.com/


214 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

   اصف ازع   ابجية البفدان! 

 إذا الشم  طاريية علياا!ثم أ،للت أن أبى البام  فج ا، ف

 )ال ،فع اال  فص سال تاهلل، اان عنلزي أن أباعي ط اين سلياا(!  

ثم تند مدص أ  ى اانذت الفجلذة اخلفيفذة، ثذم تنذد مذدص ثالثذة 

 أرش ت بنزاففبص!

الِقاَ  ")عا ُبل حاَن اهللِّ،   َبُن اخل  ن باَن مذا  "، "َولاَبَك اهللُّ َأ،  ِ َعلمَم اإل 

َلم    (!  "مَل  َعن 

جزب متقطنة، الاا ،قذفع  ةذا  منظمذة، اتحذ ات طلينيذة 

امهطننة، ابفن ال ص اصز ص، اا فة   ع ض اللح ات امتح اذة، 

القد بأعت اييتان أا الدالفا، وتح ك ، اتاا التي أطلنتنا علياا ت امج 

 عامل اللحاب املَُتل َفَزص، بأعتاا، بأعتاا!

ند النرص، ف أعت أن أصذيل انت أع ن أننا بنهإ سك جاا وا ت

، مجه وقدعم  "القاه ص بنزاففبص"النرص مه الظا ، من آ   هيه ال ،لة 

 فهننت مثلام صننت عند صسص الفج .

ص،   ابتت الطائ ص األبض، فا دآل املطذاب، تَشذَجِ  ُأُطذِ ه املَُتَكذربر

ِص، اُبذذُحِب بذذامئإ  َ ِ َضذذف  اِمبذذا،ات مذذا تذذا َمبذذابات طائ اوذذإ، املُخ 

ِنإ اخل افية!امل َتة َا    هطخلة، اَجي 

 ما أباإ ما   جنا اد لنا!

ُجل ذُت  –ملا اان تا اصفيل سك بنزاففبص اس سعي مناا، باعتان
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َجَزواين د ًة، انظاًما، امجااًل، ا اهَباً ،  ا  الفصفع، االبف  اي ص  َفَأع    َأ اهَب 

 اا تسًفا، ا اهَبً ا!

ص هيا لن أذا  منابض الااات الكل ص،  َ املدهشة  تحبلي ُتَح  

 الطاتإ النايل من املطاب!

 أجإ تح ص هيا الطاتإ النايل!

تح ُص مخبة عا مدا   أبتنذة أمتذاب، وتحذ ك ملتفعذة، وضذيإ 

ُ  وِذسَع  اوتبه، تأبامك ال ص ملفنة،   سطاب من ،جابص تيضا  ال ص، ُوَيار

ِ ص، اأزهاب ِشذَلة  ا لاع القدعمة، اأشجاب خُم َضف  َدِهَية، امقاعد خُم َشف  ُمز 

ملتلبة املس مة، آعة من آعات اإلوقذان ااإل،بذان، انفحذة مذن نفحذات 

ا امع ال تاين، تقيت   اإلنبان من فط ص ال رتن، عنلزي لكإ ذ  عقذإ، 

 أن عتنلإ  اهَبا، اأن عنلإ  اهَبا ري ه!

اندهشت ا تا، ثم جلت تا املنابض أبى مذا أشذد ، ف أعذت 

ت الاا ريالية، ال بليإ سلياا سال تالداالب، ا د  لأت مه النقفد املن اضا

املرصعة، ثسثمجلة داالب ملطالب أمهاا ببم اشداك املؤمت . الكنني فتشت 

عن اام ا سلكدانية ،دعثة، ،تى ع فت مكاهنذا مذن أجنحذة املنذابض   

 املحلرقة، امل أ   اهَبا!

يافب تلطا ة طذائ يت، َوَفلمَت الف ت ،ثيثا  فأ للت عىل مد يل امل

ح، ااملََمذّ ات ُمت َنذة  امل عنإ ، اتي عائإ، اأنا الز عب  فُكإ  يش  ُمَفضم

لِل امّبعن! اصلت، فد لت، فأثلذت نفيسذ، اأ ذيت تِطذاَ َتِي الليانذات، 
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ِ بذذيحتاع سلذذياام مطذذاب جاا وذذا، ثذذم  نذذدت أبذذتففياام َمك  اًتذذا  َتذذا  اللم

تِاام اَعَ تيمتي َتا   ،تذى َفَ رَيتذا منذي، ثذم ،ذان الذد فع،  تِإِن جليزعم الَقذفعم

 فد لت. 

ذمير    أ يت مكاين تجفاب الشلاك م ص أ  ى، عن عباب شاآل َبب 

اهليجلة، َ،َبنِاا، اان  د اضه منطفإ عىل مقند ، من تند أن  ندت  طًأ 

عىل مقنٍد  لف مقند ، فلام نلاني صا،لإ، وقدمت سك مقنذد  تجذفاب 

تنذااع منطفذإ مذن دان أن عنذل  تكلمذة، فابذثقلتإ، الشاآل الفبيم، ف

َاذإ، الكنذإ طلذب مذن  َأت  َاج  اابتكث ت عليإ مسمح الشفا  التي َضفم

أ،د املضيفا أن عشد  لإ شيجلا مما بآه من اضا تمجلة الطائ ص، اأعطذاه 

تطا تإ الفيزا، فجا ه تإ  ملفففا، اا ه لإ عىل اب ة بحب الثمن، ثذم ملذا 

فافتإ، فإذا زجاجة مخ  منتقة  فقدبت أنذإ مذن نهذابى ذهب عنإ، فك ل

الشا ، اتقيت أبتثقلإ  ،تى طاللتني املضيفة تأن أ، ك ،قيلة اتفي التي 

اضنتاا عىل األبض سك جاة منينة، فضحك جذاب  الشذامي املسمذح، 

اعرب تاإلنجليزعة عن أهنا وهطنه ود يقات األملان  فاوهلت تيننا أبلاآل 

 الكس :

 من أعن؟ 

 من مرص. 

 اأنت. 

 من سعطاليا. 
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 !"سعتليانف"، أ  "سويل" 

 ! "سجيلبيانف"أ   "سجيلت" 

 مرص وابعخ طفعإ!

 اجاك ع  ! 

 مسمح اللح  األتي  املتفبط! 

 اليفتاو ا.

 أنطفنيف. 

 سك أعن؟ 

 سك تاندانج. 

 عمإ؟ 

 أجإ  فأنا أبتاذ تجامنة القاه ص، أزاب جامنة تاندانج. 

 اأنت؟ 

 عمإ ايلك. 

من جاا وذا  فجاا وذا أشذد مناذا ازد،امذا، ثذم  تاندانج أفضإ

 تاندانج أعىل مكانا، األطف جفا.

 أنتظ  أن وكفن اي ابص م وفنة سك األبتنا مثس! 

 هي أ إ من الثسثا! 

 فكيف اانت   مرص؟

 م وفنة، اال بيام عليك! 
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 اال بيام أنني ججلت من أملانيا! 

 ام للثت فياا؟ 

 أبلفعا. 

 ت الهف !التد أن اي ابص فياا حت 

 فف إ تنا دبجات فقط! 

 ُو ى ام الباعة تلاندانج؟ 

 البادبة. 

اصلنا، ا  جت من الطذائ ص عذن املمذ  املنلذإ  اهَبذا سك املطذاب، 

فَحنَن ُت سك الن تية التي   التنلياات، من تند مطاب بنزاففبص الي  مل أ  أ 

ُتإ اان ري عَب الفجإ االيد االلبان:  فيإ ، فا ع تيا، فإن َبِمن 

 )هيه تسد (!  

ا اتلتني املفظفاُت عىل أعذامع د ذفع الفافذدعن، حمجلذات تذس 

افذ اُغ املطذاب ا ذد  -زعنة، ،جاتا مف،دا، اشن ت أنذإ شذناب مقهذفد

 ،يبين أند  هاد  ز،امإ  ،تى نلاني عىل املخ ع اامللتقى   الز،ا !

طذذاللتني املفظفذذة تناذذ داالبات، ون عفذذة اإل امذذة القهذذ ص  

مل جيازها لنا املؤمت ، ا،االت جاس أن أثلت جمانيتاا من دان فزضلت أن 

جداى، اباعدين مذن دان فائذدص، شذاآل مرصذ  عذتكلم اإلندانيبذية 

 طليقا، ثم دفنتاا، احت ات  عنا   ف اغ املطاب، ،تى   جت. 

املذذؤمت  الذذدايل للزذذة "هذذيا الشذذاآل هنذذاك، ذا السئحذذة علياذذا 
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، أند  هاد  تس بعب، ع فتإ من  لإ أن أبى الئحتإ، تهذفبوإ "الن تية

التي أببلاا سيل من تند أن أببلت سليإ صفبيت مه ملف ب يت، ليقدمني 

 املقد   اهَبيه، اليلقاين الدليإ تتلك. 

 البس  عليكم! 

 اعليكم البس ! 

 بأعَت ايف ع فُتك تالهفبص! 

 اأنا ايلك ع فُتك تالهفبص! 

طيذف أنذد  هذاد ، مذدبس تجامنذة جاا وذا شذاآل ظ عذف ل

ايكفمية، ،هإ عىل الداتفباه من جامنة رشعف هداعات اهلل اإلبسمية 

ايكفمية تجاا وا،   طلينة القهذص القذ آين مذن  ذسع  هذة بذيدنا 

ودبع  النهفص األدتيذة مذن  ذسع "عفبف، اعشابك   املؤمت  تلحثإ 

 . "فذجاحتليإ عنارص القهة الق آنية:  هة عفبف نم

  جنا من املطاب أنا اأند  اطاللان من طذسآل اللزذة الن تيذة: 

حممد فؤاد الي  اان طاللا تكليذة داب النلذف  مذن جامنذة املنيذا، اَعذدّ  

الطالب تالف  ذة ال اتنذة مذن ختهذص اللزذة الن تيذة تجامنذة تانذدانج 

، مذن دان ألذف، "عذاد "الدتفعة، عنطإ حممد فؤاد ابمإ شلياا تكلمة 

 ح تأنإ شخص عاد !عمز

انت سذا ماز،تام ضحكفا اث ا، اجاملفين، ري  أهنم مل عن فذفا 

َقَة الكف املرصعة عند املزاح:   َصف 
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 نحن نكتفي تالضحك!  

 الكن أعن أنتم عن الية داب النلف  تجامنة القاه ص؟ 

 هي داب النلف  اتلك! 

أعذن  ال  أعن األتنا  من ا تا ، أ  أعن التسميص مذن األبذاويص، أ  

 البياجة من اخلربص! 

مل عكتمإ تيننا اتا جامنة القاه ص اوفا  عىل  لفع طذسآل  فقذد  

اشذذدطت جامنذذة القذذاه ص أن وفتذذتح سندانيبذذيا مقذذ ا لطس اهَبذذا 

 او عاه، امل وفنإ سندانيبيا ذلك تند!

 أبجف أن أاصإ أصفاوكم سك جامنة القاه ص! 

أنذا ا،ذد  مذه انا  د ا فنا ،يذ ننتظ  ايافلذة التذي حتملنذي 

باا اهَبا الز تا ، سك متج  تانذدانج الكلذ ، الذي  ذاذ اا يل أننذا بذننتقإ 

تايافلة سليإ، ا،جز يل أند  مقند   اهَبذا، اجذا ين تالتذيا ص، ثذم بجذه 

 ليتلّقى الفافدعن ا   عن.

مل وللذ ايافلة أن اصذلت، فحملذت ،قيلذة اتفذي، اجذ بت 

ن ،افلتإ، ثم  فزت سك دا لاا  ،قيلة عد ، امل أدعاا للبائإ سال   علا م

فقد هطلت البام ، اابتلات، فقد و ات القاه ص ضا،ية للشم ، سك 

 ،يذ الربد االبحب ااملط !

زعم يل أند  أهنذا ب،لذة بذاعتا، فكانذت سك أبتذه البذاعات 

أ  آل  الام ظننت أن تاندانج  د جا ت، ال وذأيت تانذدانج، ااذأنم عذىل 
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َش اِينّ  ُجلِاا َنق  ُجلِنا!َأب   ا ، أا عىل َأب 

اشتزلت تتهفع  املشاهد التذي ال وكذاد عذا اإلنبذان و اهذا   

ُ،ل َكِة هيا الليإ اللاذيم، فكيذف تنذا املحمذفع الزائزذة، اانذت أبعذد 

تالتهفع  رياللا، الهفت املها،ب لإ  فقد انت أعلإ تام عنن يل، عىل مذا 

 ال عكاد عنن يل:

 ط عإ! ايف عنيشفن!ما هيا! أما من مطلات   هيا ال 

 القيادص من عن عما البيابص، االب  من عن عباب الط عإ!

 االنضلاط عكفإ بسمة الب    هيا الظس  املدهلّم!

 هيا اابففب متج  ماجد الفطيم املليابدع  الن   اإلمابايت!

 اها هف ذا م ص أ  ى!

للذفن اصلنا سك مجه حمتشد، فإذا األ  ََتَش  ألتنائاا  املنتظ عن، فُيق 

لُِإ هي عليإ، اُوَقلرُإ عده!  علياا، اُعَقلرلفن عدها، اَوَلش  لزاجاا، فُتق 

هيا سذن متج  تاندانج الكلذ ! ظننتذإ فنذدً ا، اف ،ذت تاملقذا  

الفخذذم الذذفث  ا ميذذإ، فتح اذذت سك مد لذذإ  عنذذا، ابذذألت تنذذ  

ال عسئمإ، فنادعذت  ا البا عىل مقاى تإ، فنلاني سك مكتب عن عباب 

تإ شخها مشزفال تمكاملة، فلام أهناها جا ين، فأطلنتإ عىل تيانات املؤمت   

عبى أن عن ن ،قي   الفند ، فنادى شخها آ  ، ثم نلااين مجينا عىل 

اخل اع من تاآل هذيا املكتذب ريذ  املسئذم، فذإذا امذ أص ع تيذة املستذ  

 مدعفص ونتظذ  فهذإ أم هذا ااملسمح االلشاشة، فقدبت أهنا أبتاذص مثيل
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 مثلام أنتظ ، فأ للت علياا بنيدا  اهَبا:

 البس  عليكم! 

 اعليكم البس ! 

 ايف ،الكم؟ 

 أهس اباس، ايمد هلل! 

مل أاد أبتفثإ من عس تاا تاملؤمت ، ،تى أ لإ عيل  عنذا بجذإ 

 ع   املسمح االلشاشة، فقدبت أنإ أبتاذ مثلنا مشابك   املؤمت :

 م!البس  عليك 

 اعليكم البس ! 

 هإ أنت مشابك   مؤمت  اللزة الن تية؟ 

 ننم. 

علدا أننا بننتقإ سك مكان آ    المت الذداتفب دادنذج بئذي   

  نة املؤمت  ا ن، فأببإ سلينا بيابص، لتأ ينا!

 )اا َضي َنَة َ،ّقي   الفند  الكل (!  

ه  مل نكد نتنابن، ،تى  طنت ونابفنا البذيابص، ف النذا مجينذا مذ

 بائقاا، ا  عنإ الي  عن ن شيجلا من اللزة الن تية، ااوهإ التنابن.

 أنا فسن. 

اأنا الداتفب حممذد  ا ذاين أصذفااين، أبذتاذ اللسريذة الن تيذة،  

 تجامنة أصفاان، اهيه زاجتي.
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 ما شا  اهلل! أهي مثلك أبتاذص للزة الن تية؟ 

 ال، سهنا بئيبة دائذ ص تجامنذة أصذفاان نفبذاا، الكناذا ونذ ن 

 الن تية.

الكنإ  دماا فيام تند، عىل أهنا ازع ص اي آل )الدفاع(، فلام ذا نا 

لإ أننا نقدماا   تسدنا، عىل أهنا ازع ص الدا لية )الاطة(، ذا  َأاّل فذ   

 ال ، تا ازابص اي آل اازابص الدا لية!

 زابام   علا أبتاذنا الداتفب بند مهلفح؟ 

زبنا جامنة الكفعت ابتضذافنا   هف أبتاذ تجامنة الكفعت، ملا  

تيتإ، اأا منا هف ازاجتإ الداتفبص الكفعتيذة. لكذن هذإ ونذ ن 

 الداتفب عفبف علد الفتاح؟

فاملؤمت ات -سنإ أ ي اصدعقي، الفاله ما انتلات سك هيا املؤمت   

اال ألقيت لإ تذاال  فذاالعتزاع أريلذب عذيل! اهذف  -ال ونابلني

 مشابك   هيا املؤمت .

 صدعقنا، التقينا أاث  من م ص، ازابنا. ،قا! سنإ 

  أثنذا  املذؤمت   فينجذز عذن  –برتذإ اهلل!–الكنإ ُعَتذَفىّف االذده 

 ايضفب، ثم عكفن الداتفب  ا اين هف الي  عللزني!

سنإ من املجتادعن   االشتزاع تاللزة الفاببية، اهف أبذتاذ ا ن  

تجامنذذة هذذانكفك تبذذيفع، ا ذذد صذذاب مبتشذذاب بئذذي  م اذذز 

دبابات الن تية ااإلبسمية، الي  عفتتحذإ   أاتذفت  القذاد  ال
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تبيفع، البيد عم ا مفبى أما ا امنة الن تيذة، اهذف امل اذز 

الف،يد   هيا الشأن تقابص آبيا، ملقاص عليإ مامذة سطذسع ولذك 

 النا،ية من النامل، عىل الثقافة الن تية اإلبسمية.

 هيه تطا تي.

 اهيه تطا تي، الكن أليبت ري علًة ممن عزلب عليإ االعتزاع!  

 )لف وأملتاا لن فت   اآتتاا ،قيقة االعتزاع(! 

سذا بأعتني أبم ، فس ونجب  فإنإ أث  االشتزاع تذالنلف  الن تيذة  

 اآدا اهَبا  اأنا مه ذلك أاتب الشن  تالن تية االفاببية!

يا ألهذدعتك أ،ةت جممفعة من اتلي هدعة للمؤمت ، الفال هذ 

مناا  فأنذا مشذزفع تالشذن  االقهذة، امتخهذص للدبابذات 

 النهية النحفعة، اللدبابات النهية الن اضية.

 أنا ايلك اشتزلت تالدبابات الن اضية. 

القد دببت اللزة الفاببية َعَ ًضا، تكليتي، عذىل أبذتاذنا ايذرب  

قا ه! أطاع اهلل   الننمة ت -ا ليإ الداتفب بجا  علد املننم جرب 

 ،تى رصت أدعف دائام أنا احممد س لاع: -

ني رَتاَبَة الّ امّي " نَح   ام 

َلفّ   ه  ا الدم  َاناَب ُ س 

سَصإ  َ  َبنائي َاسِ   ني ِصد  نَح   !"ام 

،تذى  -أ،بذن اهلل سليذإ!-ثم عىل الداتفب علذد النزعذز تقذفش 
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، سك "عفبذف ازليخذا "رصت أو جم الشن  الفابب   ،كاعة 

 شن  ع  !

اصلنا سك َ،َ   ولكف  )م از االوهاالت( ،يذ بذنقيم، فنزلنذا 

من البيابص، اانتظ نا   عن البائإ، أن عن ن أم  س امتنذا، فجا نذا بجذإ 

َن سلينا، فلذم أنتلذإ  فف  اخلمبا، عىل بأبإ  لنبفص املتدعنا منام، اَوَن م

مكانا اث ا، ثم اعتيب عن عد  اجفد أماان تتلكف ، اأهنم بيأ يان لنا 

 تاخلابع:

 هإ، ال تأس؟ 

 ال، تأس! 

ال، ال، اطمجلنفا، لن خت جفا  لقذد عثذ اا عذىل مكذان، اسن اذان  

  ابع ولكف  أفضإ من دا لإ  فأنتم هنا تنيدان عن البف !

 )اما ،اجتنا سك البف (! 

 متشينا اأمامنا البيابص تحقائلنا، فقاع ذا اخلمبا االقلنبفص:

صذلا،ا سك نزهذة تا لذإ ،يذذ     ريًدا اخلمي  نخ ع   التابنة 

 الرباان، ثم تالنا ايابص الففابص ،يذ املياه املندنية الهحية.

 مل أنم مني عف  اامإ، فاس حت انا   ايادعة عاص! 

 ضحك امل جيب.

اذفا   أعذامع -صحلني ثسثة من طسآل اللزة الن تية  ِ فقذد ُأرش 

تي ب م مجلة اعاذعن، ،تى ري ف -املؤمت  عىل نحف ااضح طيب، مل أعاده
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التي أ ذياا يل مفتا،اذا مذن مضذيفي امللنذى، افتحفهذا عطمجلنذفن عذىل 

 أشيائاا، ففجداا تنضا، افقداا تنضا، اسن مل عؤث  فيام ال هيا اال ذاك!

د لتاا   ايادعة عاص االنهف مبا  تتف يت تاندانج، ا لت 

 ملحلفآل عثامن، أ،د أالجلك الطسآل:

   تن  مستيس، اأن أهاوف أهيل!أبعد أن أونشى، اأن أاف 

مل أ ذذ ع منذذإ سال  اهَبمذذة تنذذ  صذذحلإ أن عهذذحلني تدباجتذذإ 

اللخابعة، سك ،يذ أالم أهيل، فأما النشا  فلم عند تاملطنم من جياذزه يل، 

ا د ع فت من تنذد أن اإلندانيبذيا عنذامفن ملكذ ا اعقفمذفن ملكذ ا، 

ت القاه ص التي ال اأنني لن أجد تند التابنة مبا  من حمإ مفتفح، فيا 

ونا ، عكمإ تن  باه  ا تنضذا، فمذنام مذن عظذإ سك الثانيذة عاذص، 

امنام من عظإ سك الثالثة، امنام من عنااآل تا ُعاّملذإ فذس عزلذإ أتفاتذإ 

أتدا، ااإ أالجلك عندنا ت اضذة مرصذ النتيقذة، فكيذف سذا ذاذ ت مذن 

كنا منإ صلاً،ا  لذإ اأما الكي ف تام مت –القاه ص شابع علد النزعز تالنتلة!

 اي اة سك ال ،لة.

ريذذ ت ثيذذا  ماذذدادا، ااختذذيت مذذن س،ذذدى مذذس ات السذذع  

بجادص، صليت علياا املزذ آل االنشذا  مجذه وذأ  ، ثذم ضذلطت منلذإ 

حممفيل عذىل مذا  ذدبت أنذإ مفعذد صذسص الفجذ  )ال اتنذة االنهذف(، 

تذاهلل، ابضذاها  ااتتالت سك النف ، متنابيا  املااوفة، منفال عىل ثقة أمذي

 عني، الكن هياات!
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 مل عقدآل نفمي من  ع هم، ال  لإ الفج ، اال تنده!

 مت، فتجازت  عنا جائنا، ا  جت سك ،يذ هجمذه تنذ  

األباويص ممن ع فت اممن مل أع ن، ثم انتقلنا مجينا سك  ابع امللنى ننتظ  

فكذان  اي اة سك النزهة املزمنة. ا فت مه من ا ذف، اون فذت سلذيام،

فيام الداتفب اامع علد النزعز أبتاذ اللسرية الن تية تكلية داب النلف  مذن 

جامنة الفيف ، الي  عنمإ تجامنة ت انا ، االداتفب علد اهلل من جامنة 

أ  الق ى، االداتفب  ا ذاين أصذفااين، اآ ذ ان شذزلني تنضذام عذن 

 تن   ،تى انتقلنا مجينا سك ايافلة.

بَ  للتفجيإ االتنليإ، األبتاذ أاج  بس ، مدبس    ايافلة َوَهدم

اللزة الن تية االنلف  اإلبسمية تجامنة تاندانج الدتفعة، اخلمبذيني ذا 

 القلنبفص الي   اتلناه أم ،  ائس:

 البس  عليكم! 

 اعليكم البس  ابرتة اهلل ات ااوإ! 

أنا فسن... عتكفن ابمي من أاج  ابس ، فأما بذس  فن تيذة  

اأمذذا أاجذذ  فمذذن وفذذااع أ  تذذفالديت   شذذا  ااضذذحة، 

أاجبط ! أصحلكم   نزهة سك ا لإ االنا، الكن  لإ هذيا 

نيهب سك اللنك اإلبسمي، لتز اا ما منكذم مذن داالبات سك 

باتيات وبتطينفن  اهَبا أن وشداا ما وشااان من طنذا  ارشاآل، 

 اهداعا.
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 )طنا  ارشاآل، هيا أاع النكذ  فأعن افالتام(! 

يه النزهة عذىل ،بذاآل املذؤمت ، بذيكفن فياذا تنذ  الطنذا  ه 

اخلفيف، ا  البذاتنة اجلذة النشذا ،  لذإ االفتتذاح، الكذم   

ا منة االبلت، اجلتا سفطاب اعشا ، ثم عكفن   مبا  البذلت 

 ا تتا  املؤمت .

اان اللنك   علا تح   جامنة تاندانج الدتفعة، فجلنا فياا ذهاتذا 

منإ، ااطلننا مذن مناملاذا عذىل مم اَتذا الضذيقة املحفطذة   سك اللنك اسعاتا 

تايدائإ، اطس اهَبا املختلطا املتحلرقا عىل أبض ،دائقاا ،لقات اثذ ص 

 هنا اهناك، عتلا،ثفن   شؤان أنشطتام الهيفية:

 ما هلم متدا لا ذافبا اسناثا، أما جي ئام هيا عىل الفا،شة! 

ذًفا   ذًفا، ال ختطذ  هلذم الفا،شذة تلذاع، ال، ال، تإ عتناملفن َعف  َبه 

 احتميام وقاليدهم ال ابخة!

  اللنك وتاتننا صفففا لتزي  الداالبات، فاجتمننا أنا االداتفب 

 حممد  ا اين أصفااين اأ،د األباويص البنفدعا الشلاآل:

 ما هيا عا داتفب!  

 تكم بعاع سع اين وشدان الداالب؟ 

ه،  يمذة أاذرب اثذ ا ممذا صذابت لقد اانت ل عالكم   زمان الشا

 عليإ فيام تند!

 هيه ،اع عامة عا داتفب! 
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هيه  علة صمفدنا لللزي األم اي الهايفين، انحن باضذفن  

 صد  جاادنا   بليلإ! -بلحانإ، اوناك!-تام عمتحن تإ اهلل 

 ثم أ لإ عيل حملفآل عثامن، عنينني عىل َأاّل أا   الففد:

 من أعن أنتم، عا أبتاذ؟ 

 جامنة القاه ص. من  

 ما شا  اهلل! 

 ا  أعة بنة أنت؟ 

   البنة ال اتنة. 

ما شا  اهلل! أال حتذب أن وذدبس تكليذة داب النلذف  مذن جامنذة  

 القاه ص؟

 أعظم أمنيايت! -عا أبتاذ-هيه  

ال،ظنا أن املفظفا عتف ففن أ،يانا عن التزيذ ، اأن مهذا،لينا 

الباوذإ مذن التزيذ ، أهنذا من األباويص االتسميص عا،فن للممتننذة دا

خمتفمة، اأن هيا اللنك الهز  ال عبتطيه ورصعفاا، فإذا أ ذيها أ ذيها 

 تثمن تخ : 

اا ري  املختفمذة، ااو اذفا املختفمذة لللنذك الكلذ  تفبذط   رَي ر

 املدعنة! 

داالبايت خمتفمة، اسنام نختماا تاألبدن، لضامن بسمة الفب ة من  

 التزعيف!
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سثمجلة سال َعا  داالبات التأش ص، ففجدت وفقدت داالبايت الث

فياا مجلة خمتفمة، فنحيتاذا ، اريذ ت مذا بذفاها، اانذت أظننذي دفنذت 

$، 180للتأش ص عاعن داالبا  فطللت وزي  مجلة اثامنا، ااتلت ال  م 

ُت املفظفة املحجلة  اأعطيتاا املللغ، ثم انتلات سك أهنا مجلة اوبنفن، اَنلما 

َحِت ال  م، ثم ريذ ت املللذغ تمليذفن ابذتمجلة تاللنك اإلبسمي ، فَهحم

(، الذذداالب تتبذذنة آالن 1679000اوبذذنة ابذذلنا ألذذف باتيذذة )

اثسثمجلة ابله اعاعن باتية! ثم ملا بالت ايافلة، جا ين حملفآل عثامن 

تتزي  عا الذداالبات التذي نبذيتاا مذن أاع ايبذاآل، امل وهذححاا 

امل ألإ لزعادَتا تاال، أمانة ااضحة ملاباة  املفظفة سال   س،دى األابا ،

من اللنك اإلبسمي، عىل بريم  فع تن  زمس  نزهتنا، فيإ، من  لذإ أن 

 نهإ سليإ:

 اللنك اإلبسمي ابا نا ابا نا! 

ذهلنا   بليإ ا لإ، او عثنا  ليس تمكان ما، نحمإ زمذس  مذن 

نفا  ابع ولكف ، اعشد  أعض ا   نة املؤمت  ما ماليزعا اتنجسدعش، ُبكر

شاااا من مياه اطنا ، ازعفا منذإ علينذا، لكذإ اا،ذد عللذة ميذاه أاذفا 

صز ص، اوفا،ذة، اثمذ ص االنلقذة ري علذة  ولاينذا  اهَبذا  ،تذى اصذلنا سك 

َنِدنا سك ا لإ، فمضينا   ط عإ أايلٍّ وتناث  عىل جانليإ حمذاع اخلدمذة  َمه 

ز الطنا  ملذن عبذدعح جانلذا الز علة، اأري آل ما فياا مطاعم صز ص، هجا

ل ليمذة املرصذعة   عىل أبض م وفنة  ليس، مف اشة،   ابطاا ِ ذفاُن االطم
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 ،تى تلزنا مكانا أري انا تإ أاج  بس   ائس:

 و عدان أن وفط اا؟ 

 ن عد أن ناآل الشا ! 

 اواتفا الشا ؟ 

 ننم! 

  هيا املطنم الي  عن عبابام، ما و عدان، فام بأعكم أن نفذ غ  

 من ذلك  لإ صنفد ا لإ؟

نزلنا عىل م اده، فكان مطنام ري عذب اخلذابع االذدا إ االنظذا  

االنمذذإ االنذذامع االطنذذا  االاذذاآل ااألاعيذذة، اهذذي الز اتذذة عنلذذفع 

 الدهشة، االدهشة عنلفع املتنة، ااملتنة عنلفع الهحة! 

د لنا مجينا، اد لت مننا طائفة ضخمة من الفتيذان االفتيذات، 

مدببة ثانفعة  اصذة جذدا، تمستبذام املف،ذدص ا ياتذة،  اأهنم طسآل

اأجبذذامام النحيلذذة ال شذذيقة، اشذذنفبهم الززعذذ ص الطفعلذذة الفارتذذة 

 املبدبلة، املجتمه فياا مجاع الشن  اهلند  امجاع الشن  الهيني! 

أ ينا جمالبنا، فإذا مني مجاعة أباويص جذاااا منذا مذن جامنذة 

 )الداتفب عابن َا   ي أتف  ضذ  ، ت انا  اإلبسمية، ثسثة مرصعا

االداتفب   ين علد ايليم، االداتفب ،بن علد املقهذفد(، اسندانييسذ 

 )الداتفب علد ال شيد شافد ( امنإ اتنإ )عيل فائز(. 

ّااب عىل القاعدعن؟   ما هيا الااآل األصف  الدم
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 شا  أ ة  فيف، عبتنملفنإ تدع املا !  

 يم النجإ! 

 يم الدجاع! 

 ك املقيل!البم 

 أ تاب أنا ااتني البمك املشف ! 

 اأنا مثلكام! 

ثم جا  ُاسًّ َطَلُقإ ابلَطُتإ، ااضه اعا  أبز طفعإ، مذن  شذب 

الزاآل )القهب(، تملنقة مثلإ، تا الداتفب علد ال شيد ااتنإ، فلام مل جيئ   

َإ ا فعى، فأ لف ظنفننا، تَمزاِصذإ  ري ه، ع فنا أنإ مشدك، فتقاللناه فِن 

ٍإ مل ندباإ!س  ك ُعم 

وآلفت أنذا االذداتفب عذابن منذي التقينذا، شذاع  الذ ، أبذتاذ 

جامني، مفله تاللزات، متخهذص لذألدآل القذدعم، مشذزفع تذاألدآل 

الشنلي، ااإ ذلك  فيف عيل،   عب مني  فخضنا اإ خماض، اشذجه 

تنضنا تنضا عىل وشقيإ الكس ، امل عكن الداتفب علد ال شيد تأ إ ظ فذا 

رصعا، تإ بتام اان أاث  مرصعة، ،تى سنإ ملا ا تاب اذإ منذا أ،ذب من امل

ننا عليإ، ثم ريافلنا  فدفه ثمنإ الإ:  الطنا  سك نفبإ، َشجم

 عا داتفب! 

 أنتم   تلد ! 

ثم   جنذا لنكمذإ صذنفدنا سك ملتزانذا، فذإذا ط عذإ األ،ذس  
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، الضذذيإ امللتذذف  املتهذذاعد املحفذذفن تاألشذذجاب الطفعلذذة البذذينيامئية

االقه ص، الز علة، التي مل مت  تخيذاع فذسح مرصذ ، اال بذيام أشذجاب 

الشا  التي ابذت املبذا،ات الشابذنة الهذاعدص تامل وفنذات، اهلاتطذة 

تاملنخفضات  ،تى تلزنا تا،ة اابنة فياا مف ذف بذيابات نقذإ باذاآل 

اللضائه تشابع علد النزعذز مذن القذاه ص،  ري علة،   مثإ ،جم ،امست

الكناا مفتف،ة من  لف ري فة القيادص اذام ونفذتح بذيابات رتذإ ألذفاح 

الزجاع، أا بيابات رتإ صنادعإ الليليس، الكن فياا الك اب تدال مذن 

الهنادعإ االزجاع، ف الناها، فهندت تنا أاث   ،تى ظننت أهنا عنقطذه 

فذإذا تا،ذة أ ذ ى الذ ص، فياذا تاعذة  نفباا، الكناا اصلت سك القمذة،

أشكاع ري علذة مذن املنبذفجات، امذن اخلشذليات، امذن الهذخ عات، 

ِ عىل هيجلة ناَ   فيٍإ َصزٍ ، عدعي أهنام من  فعنَا  فتلقفني شاآل منام عليه َوك 

 -بلحانإ، اونذاك! – "ال سلإ سك اهلل"صخ  الرباان، مكتفتا عىل أ،دمها 

بذألتإ أاع مذا  –صىل اهلل عليإ، ابلم!– "هللحممد ببفع ا"اعىل ا    

 نزلت من بيابص القمة: 

 تكم؟ 

 تمجلتي ألف باتية. 

 ال أبعد. 

مل عقتنه الشاآل تأنني ال أبعد، الزمني ،يثام ذهلت، عنلانذي عذىل 

ذآُل سيلم وفبذسوإ أن  ما عنلزي أن أعتني تذإ مذن املظذاه  البذيا،ية، اُعَسر
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 أشيا  أ  ى، ل تام أبضيُتإ!أشد   منإ، الفال بريلتي   رشا  

فعُن مذن عيذدان الزذاآل  اأري آل ما   ولك األشكاع الز علة، َوك 

، عمتد تا صاِبَعي اا َ،ل ُإ، َوَنلمَقت   ) هب اللفص(، ابفينة ذات صابَعا 

فعناُت صز ص متدبجة األ،جا ، فياا  هب  ائم ا هذب  ُمن َخِ َمًة تإ َوك 

ان، عةآل اللائه النفد تند النفد تنذد نائم، خت ع من القهب النائم عيد

النفد، متدبجة  فتخ ع أصفات البلم املفبذيقي )دا... ب ... مذي... 

ثذذم أجذذزا  مذذن علذذب تسبذذتيكية  -فذذا... صذذف... ال... ب... دا...( 

هاَتا، مبدادص الففهات تِبدادات مطاطية  صز ص، مقطفعة من أبفإ ُففم

َوت  اذام علكذي  مشقف ة شقف ا  اصة، سذا نفخاا النافخ تط عقذة مذا َصذفم

َوت  اذام عضذحك!  ثذم أجذزا   -ال ضيه، اسذا نفخاا تط عقة أ  ى َصذفم

َاِت النيداُن من  لاُ  اُ، ر  هلية، فياا عيدان د يقة طفعلة، سذا ُنِفَخِت الَقه 

َوت  اام عهدح تللإ!   ابع لدا إ فخابع فدا إ، َصفم

ثم متشينا سك جاات املكان املختلفة  فجاة سك ُمطمَلٍه عذىل ماذفى 

الرباان اخلامد مني بنة وبه ابتا اوبنمجلة األف امليسدعذة، االذد ان 

اللا ي عتهاعد من جانلإ، ت ائحتإ النتنة ا ائحة بفائإ مهابن املنذازع، 

مل سك اجاة سك بس –،تى سن اإلندانيبيا أنفبام ليحمفن مناا آنافام 

َلُه مناا عذىل الفضذا  املطلذإ مذن فذف   ُعّليمٍة مبقففة تشج  القهب، ُعطم

اجاة سك ز ا  طفعإ ملتف وتفاك فيإ املحاع الضذيقة  –الرباان اما ،فلإ 

عن عما اشامع، تكإ مذا ُعَظذن  أن عنجذيآل سليذإ البذائح، اأريذ آل مذا 
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َ    اإ  فذص انجيتُت سليإ حمإ عىل عتلتإ أ فاص ،دعدعة صز ص، ُ،لِ 

فأب االكتكفت اإلنجليز ، مه أبجف،ة ال عمإ من الذدابان فياذا، اال 

 عداخ، ا دتت مناا ألصفبها، فقاع تائناا تن تية مكسص:

 هيا بايص )ب يص(، ما   أاإ )ال عأاإ(! 

هيا الفأب الي  ال عأاإ ماام عكن ضجليس  -ال ما  –اال أدب  من 

 فجل اننا، ال عدك لنا ما نأاإ! اعاد  تالفأب من –ليتني مثلإ  -

ثم حمإ فيإ شاآل َعن ُجُ  ِ َطَه  هب ريذاآل، ضذخمة، خيذ ع مناذا 

 أاعية بتام اان مناا ذلك الي   د  لنا فيإ األبز   املطنم!

ثم ذهلنا عن ا لإ،   بليإ النا ايابص الفذفابص،  ذاع أاجذ  

 بس  عقيم علينا ايجة:

 ابص الففابص؟هإ و عدان اليهاآل سك النا اي 

 ننم. 

سذن عدفه اإ منكم مخبة اثسثا ألف باتية، أا ليكملاا مخبا  

 ألفا، ألنإ ال عنزع سك املياه سال سذا دفه عاص آالن أ  ى!

جازت ملحلفآل عثامن الي  جا ين حيهإ املللغ، مخبة اثسثذا  

 ص ألفا  فلم عكن خيط  يل أن أنزع سك املياه، اال جاذزت ملثذإ هذيه املزذام

نفيس، فطاللني تاخلمبذا، فحذددت لذإ ،ذداد ، فدانذي سك أبذتاذه 

أجفس بس ، عبتفتيإ، امل عند سيل، امل عطاللني تقليإ اال اثذ ، مكتفيذا 

اام ولا   يل، تام دفنإ زمسئي، سال أنني أظن أنإ أ ي مني فذيام تنذد عاذص 
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 ا الن!

ااوفقنا عىل أال  د لنا ،دائإ النا الففابص، او انا ايافلة نا،ية،

نتأ   أاث  من نهف باعة، لكي نبذتطيه أن ننذفد، فنتنشذى، انجاذز 

أنفبنا يفإ افتتاح املؤمت . ذهلنا نجفع   َم اتِِه املكان، مبتثقلا ابذط 

ُف باعة!  لَِدنا نِه  َتن   هيا ا امع اللاه ، أن َعب 

ص، لقد أ ا  اإلندانيبيفن عىل هيه النذا املندنيذة ايذابص الفذفاب

َدا،ات ا ميلة املختلفة، ااملاميش ااملظاه  املدهشة  فمذن  م اته من املُب 

ُ  عىل َ،َ ٍع  تح ات صز ص وبلح فياا أبامك ال ص مجيلة ري  ملفنة، ُوَيار

سك رتامذات بذلا،ة انذت أجذد تنذ   -أبامك تح ص مطاب بذنزاففبص 

جبذاَمام تنذُ  الشلاآل خي جفن مناا، لينط ،فا عىل تطفهنم، لينذالَِج أ

سك شذذسالت تدعنذذة وتاذذاتط تجفابهذذا البذذسمل سك املقاعذذد  -املذذدلركا 

سك ممذ ات ،ذفع ولذك املظذاه ، ضذيقة، صذاعدص  –املخشفشلة اللدعنة 

 هاتطة، ري علة الشأن، حمفطة تاألشجاب ااألزهاب!

أبدت أن أصيل الظاذ  االنرصذ مجذه وذأ  ، فتتلنذت أاجذ  

ان اميضذأوإ، فأ للذت أوفضذأ، فنذاداين بس ، فنث ت عىل مبذجد املكذ

الداتفب نجم الدعن أبذتاذ اللزذة الن تيذة تجامنذة ،بذن الذدعن تفالعذة 

 ماااباب: 

 وناع وفضأ من هنا، فاملياه هنا من مياه النا ايابص الففابص!  

أ للذت ف ،ذذا، فتفضذذأت، فلذذام مضمضذذت أ،ببذذت تلذذيعتاا 
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 الز علة!

 مياه ُمَبكم ص، ألي  ايلك؟ 

!مل أشن    عة اخلَإر عة اَلي   سال تَلي 

 صحيح، سهنا لكيلك. 

، النرصذذ التذذي  ذذُت أن أدبك مناذذم ُمذذتاِمًّ ح   امذذت الهذذسص، فَ جم

ذَب تذالظا  منفذ دا  ذارصا، خمالفذا الدويذب ، صذا عذىل  عهلفن، اُأَعقر

 ا امعة، وقدع ا لنلد البس  النيبف ، شيخنا ت اضة مرص النتيقة! 

د، اال جيامذإ أ،ذدا تالتقذدعم، اسن اذان دائام هنا عؤ  سماُ  املبج

ع تيا! ال تأس، الكن ال عنلأ أ،ُد تأن وكفن الكتف   الكتف، اال القد  

صفًصا، اال ري ا  فلم عند الن آل عنلذؤان    القد ، اال ُتنياُن الهف َم  

 تيلك!

   سع هذيه ال ،لذة اشذتزإ شذلاآل األبذاويص ذهاتذا اسعاتذا، 

اِض الي  بتام ونابفا منإ من   الهذحلة مذن تالتنابن، ااملزاح، ااإِلرت  

 زاجات تنضام! 

القد طزت عىل املزاح، مبألة اال تسن فيام عنلزي للجنة املؤمت  

عذىل "، أا عتفاله اإ مشابك   املؤمت ، هذف "عىل ،با اهَبا"أن وتفاله هي 

،تى شزلت الداتفب حممد  ا ذاين أصذفااين  فقذاع فياذا مذا  –"،باتإ

ُت فيإ  من تن  ط عقتإ   اإلمس ، سك ط عقتي: رَي م 

  هيديت املاداص سك األخ أجفس بس "
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 ،باتكم عا س فيت، سن شجلتم أن وأالفا فاف عىل

 أا شجلتم أن واتفا فاف عىل ،باتكم

 ،باتنا أما سذا صليتم صسوكم   أبضنا فاي عىل

  با نة اسن وزدعتم الاتا طازجا تاتة

 أا تُِكس ريازعة تابدص

 فاف عىل ،باتكم

 ،باتنا لكنكم سذا ونشقتم هفا  صافيا فاف عىل

 عات ص ثم سذا أبدوم أن ولدأاا تجفلة

وا أا سك تاندانج أا أ  مكان  آ   سك َجَك  

 فاي عيل ،باتكم

 أما سذا   بوم اللقا    مكانكم

 فاف عىل ،باتنا

 باتية جممإ ما أاد أن أ فلإ عا س فيت أن  اإ ما ولزمإ

 ،باتكم فاف عيل

 لكّن ما ال عقتىل باتية

 !"فاف عيل ،باتنا

الكن أهم ما اذان    ذسع هذيه ال ،لذة، هذف ،ذدعذ ذلذك 

الداتفب نجم الذدعن، الذي  عذ ن مرصذ ااملرصذعا  فقذد  ذا  تيننذا   

ايافلة، عاح طلينة سندانيبيا ااإلندانيبيا، مبتحةا طلينذة مرصذ 
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 آل االهذينيا الذيعن ،لذفا ااملرصعا، التي َعَ فاا  فتحذدث عذن النذ

سندانيبيا مجينا، فأما الن آل فائتلففا هم اأهإ اللسد، اذاتفا فيام، اأمذا 

اعن اللزة اإلندانيبذية،  -الهينيفن فا تلففا عليام  ،تى ب،لفا عنام

اأهنذذا اانذذت وكتذذب تذذاي ان الن تيذذة، ثذذم صذذابت وكتذذب تذذاي ان 

انيبيا، الكناا أ ذفى مناذا السوينية، اأهنا س،دى مجلتي لزة خمتلفات تإند

اعن طلينة سندانيبيا ا للية، اجفها اللطيذف دائذام اسن  –اأظا  علياا

ماع تا لإ سك الربادص، ابامئاا املمط ص دائام، اعذن الزباعذة اأهنذا األبز 

اعن عادات النائست اال بيام    ليلتإ هذف،  -ااملفز االشا  االق نفإ

لتقدع ، تحيذ ال عبتطيه الفلد أن عتحذفع اأهنا سالاب الفالدعن سك ،د ا

 عنإ منرصفا، تإ عتقاق  سك الفبا !

إ لسفتتذاح،  اصلنا سك ولكف ، فأ للت عىل ري فتي أحتمم، اأهجمم

ثم نزلت سك النشا  تاملطنم الي  اان تملنانذا نفبذإ، ففجذدت الذداتفب 

   ين االداتفب ،بن تمست   فيفة،  ابجا اعلياام أث  الزدا :

 ك أعن؟س 

 نلل  لسفتتاح. 

 ما أذاااام! هيا أفضإ. 

د لت سك املطنم ففجدت عن عباب  طناما متفاضنا جدا عذىل 

ًيا  فف فذت عليذإ مذه الذفا فا  مائدص صز ص، ال أعذ ن فيذإ شذيجلا ُمَشذار

مضط ا، فجا ين املضيف عنلاني تاإلشابص ا ليإ من اإلندانيبية املشذفتة 
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 تاإلنجليزعة االن تية، عىل أن طنامنا تنا،ية أ  ى: 

 بيد ، ع   هناك! 

مل أفام ري  سشابوإ  فيهلت مبتلاا، فإذا طنذا  أفضذإ  لذيس: 

ليمُة )ِشل  (، اأبز، ايذم، ارشتذة  رَشاِئُح تطاطَ  ال ُص َبميَكُة  ليس َمق 

مة ال ص!    ةااات، ابلطة، امياه، اعفبفي، نِن 

 اهَب وني رشائح اللطاط ، فابتكث ت مناا، ثم أ للذت تنذد عذف  

اامإ مل أاد آاإ فيإ، امل أونش  للإ، عىل بريم ابتز ا  نكاة الطاف  فلم 

ين َبذَاُكاا )بائحتاذا  أهجااز تاائح اللطاط  القطنة الفا،دص  فقد َصدم

ِ َن ِمن   تنُد، أهنا أبريفة  لذز خيذتلط َمكيمة اخلاصة(، أِلَع  فيذإ طحذا  البم

رب  املجفمف!   ايلفآل املن ان لدعنا، اطحا ا َم 

ثذذم ذهلذذت سك ،يذذذ افتتذذاح املذذؤمت ، فتلقفنذذا أعضذذا  اللجنذذة  

ِ ذَإ   التقذدع   عطاللفننا تدفه االشداك، ا د وفاات ما علينا  سذ  ذد ُأد 

،إ الفند  عن زعادات اإل امة، ااان منا مذن ،ةذ ملكذ ا االذداتفب 

زعز، امنا من ،ة متأ  ا امثيل، ف أعت فتاص اللجنة وطالب اامع علد الن

الداتفب اامع تمجلة ابذلنا داالبا، فيبتفسذ، ثذم عذدفه، امل أنتظذ  أن 

وطاللني تأاث  من املجلة ااخلمبا املتفذإ علياذا، فلادبَتذا سك التنليذإ عذىل 

مفعَد   اصفيل اب،ييل، لتنتلإ سك  رص س امتي  فطاللتني تمجلة اعاذعن 

فقط، اأعطتني شيكا تاملللغ مكتفتا  اهَبيجلة ري علذة اايجلذة املجلذة ااخلمبذا  

ذُت مناذا اللنذك أن َعل َخَبذاا،  فقدمت هلا مجلة الداالب املختفمة التذي َمنَن 
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ُوذإ امل أنفقذإ تنذد، اأ ذيت مذن  اأضفت سلياا آالن ال اتيذات ممذا رَي م 

 س،دى زميسَتا ،قيلة املؤمت . 

تاح تقرص ولكف ، اوفقذدت ،قيلذة أ يت مكاين من ،فإ االفت

املؤمت   فإذا ت نامج ا لبات  اع منذي امذن تحثذي، اسذا ،ذاع تنذ  

األباويص املشاباا ،ايل  فاشتكيت سك األبتاذ أجفس بذس ، فبذألني 

َع  عن ا لبة املنابلة، فأ ربوإ، فأضان سلياا ابمي، ثم اعذدين أن ُعَنذدم

 الربنامج صلاح ريد، ا د اان ما اعد. 

ُإ  فإذا شاتان فتى افتاص، عقد  أاال الفتى فق ات ايفذإ  تدأ ايَف 

 تالن تية، اودجم ثانيا الفتاص اسمإ سك اإلندانيبية: 

للحاع حممد عيل،  اب  القذ آن،  -بلحانإ، اوناك!-المة ايإ  1

الي  َصيمَح عذىل ط عقذة  ذ ا  السذاد ات املرصذعا،   أاائذإ 

نإ أتدع  طًأ، مذن ،ذ ان أاائذإ بفبيت النلإ ثم عفبف، الك

، ، اَن أاائإ بفبص اللقذ ص التذي "أل "بفبص عفبف التي هي 

 ، امل عنتلإ أ   أ،د!"أمل"هي 

المة  نة املؤمت  للداتفب دادنج برتت هداعت، بئيبذاا، الذي   2

عرب تالن تية عن بنادوإ تااتامع املؤمت ، اأثنذى عذىل املشذاباات 

تمبذذك تاللزذذة الن تيذذة، أ،بذذن الدا ليذذة ااخلابجيذذة، اعذذىل ال

 اللزات.

للداتفب حممذد ("، IMLA)احتاد املدببا للزة الن علة  "المة  3
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لطفي زهد ، بئيبإ، الي  عرب تاإلندانيبذية ثذم الن تيذة، عذن 

مكانة اللزة الن تية الكل ص   سندانيبيا، التي وكرب عفمذا فيفمذا، 

 .اأثنى عىل جافد املشاباا من اللا،ثا ااملفظفا

، لنائب مدع ها، الذي  "(UPIجامنة تاندانج الدتفعة ) "المة  4

عرب تاإلندانيبية منتمدا عىل مدجم، عن مكانة جامنة تاندانج 

الدتفعة تا ا امنذات اإلندانيبذية، امكانذة اللزذة الن تيذة   

جامنة تاندانج، ابذائ  مناهذد التنلذيم تإندانيبذيا، ا  النذامل 

 الن   النشذيط الذي  عظاذ    مثذإ الإ، اعن بنادوإ تايا 

فضائية ا زع ص، اعن متنيإ أن وتمكن اللزذة الن تيذة مذن النلذف  

اا داآل اام اانت دائام.  امن ط ائف و مجة املدجم الففب  سك 

الن تية، أنإ ونث    المة  فضج هلذا اإلندانيبذيفن ضذحكا، سال 

، فلذام   جنذا بذألت الفافدعن اليعن مل عن ففا هلا َ ليس ِمن  َدتذ 

فياا األبتاذ أاجفس بذس ، فاتتبذم ذااذ ا أهنذا اانذت ط فذة 

 بيابية   لط فياا املدجم تا اهجاهات البيابيا!

المة الدعا ، للداتفب مامات زعن الدعن، الي  مجه طائفذة مذن  5

األدعية النلفعة الاعفة، املشافبص لدعنا   القنفت افيام تند  تا  

لم عملك  سهلا تنذ  ايذا عن، ريذ  بفذه الق آن الك عم  ف

 األعد  تالتمأ ما!

فاصإ مفبيقي رينائي مبجإ، ابتز تت أن عبتبيزفه مه باح  6
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بتذام اذان -االتتااع النالية، التي ناَتا األدعية النلفعة الاعفة 

َجمي ملجمفعة مرصعة وزني صفت ف عذد  -من منامل التدعن األَع 

،   انتظذاب ف  ذة "ي عذا ريذاعلاعذا ،لذاعل"األط ش عىل ما أظن 

اإلنشذذاد الطستيذذة، فلذذم وذذأت  فاعتذذيب عذذن عذذد  ابذذتندادها 

 املقدمان.

المة الثقافة اإلبسمية اإلندانيبية للداتفب هداعت نفب ا،يذد،  7

سمير  ب  ِ ِ  اإل  ِفك  َنَ تيمِة   ِصيارَيِة ال  َزِة ال  الي  عرب عن َأمَهيمِة َوَنل ِم الل 

َفَبطير امل ُ  َتِدِع  ففاجأنا مجينذا تن تيتذإ الهذحيحة الفهذيحة، ال  ن 

اأفكابه النالية املنظمة، اأدهشنا  ،تى اتلت   التنليذإ عليذإ: 

َنتيَقذِة َ،ي ذُذ ُأ ذيُم، َلَزَبذل ُت َعذن   ذ ال  َ َضِة ِمرص  َلف  ُان َت َمني تَِ ا 

َلي َك! ثم أف دت المتإ ا،دها تالتبجيإ الكامذإ، االتف عذغ  ِبج 

، ايش  من الضلط اللزف  التكمييل، سجذسال الجتاذاده، الكتا 

 ثم ناَتا ا،دها عىل املأل:

تبم اهلل ال رتن ال ،يم، االهسص االبس  عىل بيد امل بذلا، "

 اعىل آلإ اصحلإ امن ولنإ سك عف  الدعن.

 أما تند 

 فأ،ييكم مجينا أ ا ايضفب الك عم حتية طيلة ملاباة: 

 هلل ات ااوإ!البس  عليكم ابرتة ا
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أاال النا هننجلكم مجينا تنقد هذيا املذؤمت  اهذيه النذداص النامليذة، 

اندعف لكم دعفص  الهة تنجاح هيه الدابص، اهيا املؤمت ! ايلك طلنذا 

نحن ن ،ب تجميه اإل فص املشاباا، بفا  اانفا من  ذابع سندانيبذيا 

اامليزعذا من البنفدعة من مرص مذن الذيمن امذن داع سبذسمية أ ذ ى 

او ايا، اال عففونا ايلك طلنا وقدع  اإل فص أعضا  احتاد مذدبب اللزذة 

الن تية، اليعن ،ةاا النا  ارشففنا تنقد هيه النداص، ابنفا من أجذإ 

 حتقيإ نجا،اا.

ا  الفا ه لي  عيل أن أ ف    هيه املنهذة، الذي  يل ايذإ   

ص دااو ص متخههذا   سلقا  هيه الكلامت، ألنني أع ن أن أمامي أباوي

ًقذا اذيلك، ااذام عقذاع   الفقذإ  اللزة الن تية ونليام اتحثا اونميقا اونم 

تى امالك   املدعنة"اإلبسمي  اعدص سبسمية من افة منتربص  َتف  ! "ال ُعب 

أئمة املفك! اأرينيا  عن التن عف، اأرينيذا  عذن  -ما شا  اهلل!-االكم 

سذا ُاِجَد املا    الفا ذه َتَطذَإ "امكم  فذمثإ هيه النهائح التي بألقياا أم

الكن أبتاذنا الفاضذإ بئذي  النذداص ااحتذاد مذدبب اللزذة  -!"التيمم

َفنذي تاملشذاباة   هذيه  الن تية، األبتاذ الداتفب حممد لطفي زهد ، رَشم

النداص امللاباة، اهف أخ عزعز انت منإ منذي أن انذت أدبس   ا امنذة 

ملنفبص، اسك ا ن تيني اتينإ عس ة  فعذة  فلذي  يل تذد اإلبسمية تاملدعنة ا

من أن أ لإ وكليفإ يل اواعفإ   الف ت نفبإ، تاملثفع أمامكم مذن أجذإ 
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سلقا  هيه الكلمة ،فع اللزة الن تية اأمهيتاا، اال بيام   صذيارية الفكذ  

 اإلبسمي املنتدع، االفك  اإلبسمي الفبطي.

 ملاذا هيا املفضفع تاليات؟

لنا ننلم أن اللزة الن تية هي لزة الق آن، اا عات الق آنيذة هذي ا

ًة ااِ،َدصً "التي أ ربونا تأن هيه األمة  ًة َاَبًطا"، ا"ُأمم ، فإذا اانت اللزة "ُأمم

الن تية اعس تاا تالق آن الك عم، أعطت صيزة منينة هليه األمة، هلا بمة 

ا أا ابذطية، اهذيه  اهَبيه األمة، فإن البمة األبابذية هذي افهنذا ابذط

الفبطية   الفا ه اام أن هلذا عس ذة تاللزذة،   الفا ذه   نظذ   وتنلذإ 

ايلك تنا،ية التخيإ الي  هف ختيإ سبذسمي ابذطي، اوتنلذإ اذيلك 

تايياص اإلنبانية الفبطية، ألن مهطلح الفبط   الفا ه لي  مهطلحا 

لك عمكذن عمكن أن عقلإ عىل أنإ مهطلح دعني سبسمي فقط، الكن اي

 أن عفام عىل أنإ مهطلح سنباين عاملي مقلفع لدى مجيه اإلنبانية.

هناك مقفلة   الفك  اإلبسمي من افذة لذدى مجيذه الداببذا 

ُص، أا اذيلك مذا عتنلذإ  َترَبَ َمُة أا ُمن  للفك  اإلبسمي، اهي أن النادص حُمَكم

ن، اايلك ما عتنلإ تقدبية االجتامع، فايه القف اعذد الاذا تقدبية الُن  

ونلجلنا تيش  أباب هنا، اهف سمكانية اللقا  تا ناس انذاس آ ذ عن، تذا 

أمة اأمة أ  ى، تا منتبلا امنتبلا آ  عن، تا مبذلما امبذلما 

 آ  عن. 

http://www.mogasaqr.com/


246 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

اعىل ذلك فنحن ننيش ا ن   النذامل، ،يذذ سن هنذاك و اجيذا 

ك مذا للضزط عىل الفبطية، للضزط عىل اليعن عنيشفن  اهَبيا الدعن، هنذا

عبمى تح اة اإلبهاآل، هناك ما عبمى تح اة االنزس  اعد  االوهاع 

َقة، الي  هلا بصيد من الهذحة  تا   عن، اهيه التام   الفا ه َتم ُمَلفم

  الفا ه ايقيقي سذا   نت تام هف املطلفآل   آنا اسنبانا، الكن هيا هذف 

يا  مذن مذ ابص الفضه الي  ننيشإ ا ن، االي  علقاه اإلبس ، االنا ن

 هيه التام.

نذا  اهَبذيه اللزذة الن تيذة،  م  انحن النا أمة سنبانية أمة سبسمية، ُا ر

نا ايلك  اهَبيا الف،ي الق آين املحمد ، اسذا ظا  ذلك فذإن اهلل  م  عذز -ُا ر

 د باإ لنذا ط عذإ النقيذدص، مذن أجذإ وفاذم القذ آن، االلزذة  -اجإ!

أبى اعذىل ذلذك أنذا الن تية، من أجإ وطليقاا   جماالت ايياص املتنددص  

أننا سذا أبدنا أن نحيذا تذالفك  اإلبذسمي الفبذطي، أا تذالفك  اإلنبذاين 

الفبطي، فاللزة الن تية هي من اإلتفاآل ال ئيبية التي عن ط عقاا ند إ 

سك وفام ،قيقة اييذاص ا،قيقذة  الفبذطية، اال بذيام سذا عذدنا نحذن سك 

ييًّا آِ ذً ا،   فبنجد أن الق آن هف ذلك الكتاآل الي  لي  اتاتا اَ الق آن  ،

َع عىل ببإ اهلل  فقذط، الكنذإ مذه ذلذك اتذاآل  -عز، اجإ!-آ   ما ُنزر

ع   ملا، عأيت لنذا تكثذ  مذن األاصذان األبابذية، مذن أجذإ اييذاص 

 البنيدص تا أمة اأمة، اتا األدعان الثسثة. 
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اسذا ججلنا نحن سك سندانيبيا فبنجد أهنا ليبت هي هذيه الدالذة 

ا مبلمفن فقط، اليبت ايلك هي هذيه الدالذة التذي التي منظم بكاهن

مفِبَبت  فياا اث  من املفاهيم من أجذإ فاذم القذ آن، امذن أجذإ فاذم 

تذإ بذنجد أن هنذاك اثذ ا مذن  –التدعن، امن أجإ فام اييذاص اذيلك

املياهب امن املدابس امن االهجاهات، حيااع أصحا اهَبا أن عف ضفا علينا 

م اخلاص الذي  أ حمذفه عذىل ا عذات فامام اخلاص عن ط عإ وفك ه

 الق آنية. 

من آ   ما بمننا أن هنذاك تنذ  النشذطا    تنذ  املذياهب 

ا د وكفن هيه املياهب من افة امنتاذص  ذابع -الفك عة   سندانيبيا 

 د  الفا تأن الق آن لي  ا،يذا سهليذا، سنذام هذف عمذإ مجذاعي  -سندانيبيا

-احممذد  -عليإ البس !-عإ اجرب -عز، اجإ!-عشدك فيإ اإ من اهلل 

ُن "اعبتدلفن عىل هيه املقفلة تا عة الق آنية  -صىل اهلل عليإ، بلم! سِّنا َنح 

َ  َاسِّنا َلإ َيافِظفنَ  ا  نا الير ل   !  "َنزم

 اع هيا املفك  اإلندانييس: سن النص الق آين عذأيت  اهَبذيه الهذيزة 

نُ " ا  َ "، "سِّنا َنح  نا الير ل  ُن َنزم ، هيه الهيغ الاا هي "َاسِّنا َلإ َيافِظفنَ  سِّنا َنح 

مجاعية، هيا عىل  دب فامإ هف، دليإ  اطه تأن الق آن لي  عمس آ،ادعا، 

تإ  -صىل اهلل عليإ، ابلم!-نزع سك ببفلإ  -عز، اجإ!  -ا،يا من اهلل 

 عمإ عشدك فيإ اإ ِمَن اهلل، اجربعإ، احممد، صىل اهلل عليإ، ابلم!

 عهلفا   النتيجة األ  ص؟ ماذا ع عدان أن
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سنام جاااا  اهَبيا الفام القارص ليقفلفا سن هيا الق آن عمإ سنباين، 

لي  عمس مقدبا سهليا، اتام أن الق آن عمإ سنباين عشدك فيذإ اثذ  مذن 

الناس تند ببفع اهلل، عشدك فيإ الهحاتة عكتلفن اعبذجلفن، ثذم تنذد 

عا، اعشذدك   هذيه النمليذة ذلك عنا عىل مجيه النامل اإلبسمي مطلف

ذإ  ُعاّمُع الطرلاعة املشدافن   النملية الطلاعية، ثم النا نحن نشدك   َنق 

 هيا الق آن!

ع عدان أن عهلفا سك أنإ سذا اان هيا الق آن عمس سنبانيا، عننذي 

ذلذك أنذإ  اضذه للزمذان اللمكذان،  اضذه اذيلك للتفبذ  الزمذذاين 

ع جه سليإ هنائيا ما دا  عمذس سنبذانيا ازذ ه ااملكاين،  اضه ايلك لجلس 

 من األعامع اإلنبانية!

ُن اهلل  أعذة  -عز، اجإ!-الكن تفضإ اهلل اام ثلت بلفيا، ال ُعَمكر

حماالة حت عفية، من حت عف الق آن االتأاعإ، تذإ عقذي  ا ااتذيص الذيعن 

َن التهحيح، اعفضحفن املفاف  الهحيح هجذاه هذيه األمذفب ا ف  لتذي َعَتَفلم

فجَياذا، مذن  ،ااع اخللثا  ا اس  املدعفن حت عفاذا، ا،ذاالفا اذيلك َون 

 أجإ عهلفا سك نتيجة هي   الفا ه نتيجة ري  صحيحة.

ذُم  هناك َمن  ُعَفنرداَن   الفا ه مثإ هيه املقفلة اخلاطجلة  َفَيبذ  َفا 

 الق آن   جَم  اه الهحيح. 

 صحيح، ابطي الكن ايف عن ن أن هيا الفام صحيح أا ري 

 أا ري  ابطي، سنباين أا ري  سنباين؟ 
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  الفا ه التن ن عن ط عإ اللزة الن تيذة، االنذفدص سك الكتذب 

املنتربص   اللزة الن تية، هي    منا ا   مبذاعد للفصذفع سك مثذإ 

  هيا الفام الفبطي الهحيح.

الكي ال عبتطيه الناس االداببفن، اال عتمكنفن من النفدص سك 

مثإ هيه األباليب الهحيحة املنتربص، االفام الفبطي ملثإ هيه ا عذات 

الق آنية، سال عن ط عإ التنلذيم االتذدبعب، اال عمكذن أن عكذفن هنذاك 

ونلذذيم اوذذدبعب صذذحيحان، عمكذذن عذذن طذذ عقاام الفصذذفع سك نتذذائج 

سال عن ط عإ املدببا ااملنلما، اليعن هلذم هذيه القذدبات  -صحيحة

بتفى ال فيه، من أجإ التنلم الهحيح االتدبعب اللذابع، النملية عىل امل

  وفصيإ هيه املفاهيم الهحيحة الفبذطية سك مجيذه الداببذا، ثذم سك 

مجيه املتنلما، ثم سك مجيه املبذلما، ثذم عذن ط عذإ الفاذم الهذحيح 

االنمإ الهحيح من املبلما، وهإ هيه املفاهيم الق آنية الهحيحة سك 

 مجيه الناس.

من أجإ مظاه  من بف  فاذم القذ آن، متنلقذة تالشذكإ ريذ  ا

 ذاع  هذفمنا سن  -الفبطي، اتالشكإ اإلبها ، اتالشذكإ االنزس ذي

اابتدلفا عذىل ذلذك  -التابعخ الق آين وابعخ وشدد ، وابعخ ري  ابطي

تأن ما ج ى   املجتمه اإلبسمي، هف هيا الفام املزلإ، هف هذيا الفاذم 

 ري  الفبطي.
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لهنب جدا علينا أن نقفع هلم سن املقلفع عامليا ااملقلذفع سن من ا

 -منطقيا، لي  ما ُفِاَم  طأ عن التدعن، عن الدعن، عن لقائنا، عن النلم 

تإ املفامف  منطقيذا اعامليذا، هذف املفذاهيم األبابذية املقلفلذة ااملؤاذدص 

االثاتتة، التي عن ط عقاا عن ن الناس الي  ن عد نحذن أن نفامذإ. فذإذا 

جننذذا سك هذذيه القاعذذدص فبذذنجد أن ،قيقذذة القذذ آن اعس تاذذا تالنمذذإ ب

اإلبسمي االنمإ اإلنباين، ليبت هذي ذلذك الفاذم املنذفع ااخلذاطئ 

 ،فع الق آن، الكن أن ننلم:

 الق آن؟ -صىل اهلل عليإ، ابلم!-ايف عفام ببفع اهلل 

 ايف عطلإ الق آن؟

 ايف عنلم الق آن ألصحاتإ؟

   -صذىل اهلل عليذإ، ابذلم!-ع اهلل ايف عن ط عقإ نجح ببف

صيارية الفام اإلبسمي املنتدع، الفك  اإلبسمي الفبذطي، اوهذحيح 

 األفكاب املنح فة، األفكاب املتشددص، األفكاب املتط فة؟

ايذذف صذذحح مفذذاهيم تنذذ  أفكذذاب الذذيعن جذذاااا سك تيذذفت 

 -صذىل اهلل عليذإ، ابذلم!-أزااجإ، عبألفن عن ايفية ونلد ببذفع اهلل 

 اانفا عطلقفن مفاهيمام اخلاصة؟ ا

ما ،هإ،  عان ما  -صىل اهلل عليإ، ابلم!-ملا علم ببفع اهلل 

ذهب سليام، ادعاهم سك وهحيح مفاهيمام اوهحيح فكذ هم، اأ بذم 
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شاُام  هللِِّ َاَأو قاُام  َلإ، لكِنّي َأصفُ  َاُأف طُِ ، َاُأَصيّل "تاهلل:  َأما َااهللِّ، سيِّن أَلَ  

ُع النرباَ   َفَمن  َبرِيَب َعن  ُبنمتي َفَلي َ  ِمنّيَاَأب  ُ   ! "ُد، َاَأَوَزام

-عن مثإ هيه ايادثة اعن مثإ هيا ايدعذ، أبانذا ببذفع اهلل 

ايف عفام اإلبس ، اايف عفام الق آن، اايف  -صىل اهلل عليإ، ابلم!

عنلم الق آن ألصحاتإ، اعن ط عقذإ عهذحح تنذ  األ طذا  التذي  ذد 

صىل اهلل عليإ، -ن األفكاب امن األفاا ، االنا نقتد  ت بفع اهلل حتدث م

  فامنا للق آن، ا  فامنا للزة الن تيذة، ا  ونليمنذا اونلمنذا  -ابلم!

بنبذتقلإ النجا،ذات    -سن شا  اهلل-للزة الن تية، اعن ط عقإ ايلك 

 ونميم هيه األفكاب اإلبسمية املنتدلة، اد،  ولك املحذااالت ا ثمذة

التي وأيت تاملفاهيم الق آنية ري  الهحيحة، التي عن ط عقاا وكفن املفاهيم 

تحفظ الق آن، اتفبطية فام  -عز، اجإ!-ري  الفبطية، اسن وكفإ اهلل 

 الق آن، اتاألمة الفبط، اام هف حمففظ   الق آن الك عم.

اجزاام اهلل   ا اث ا عىل هيه املنابذلة الك عمذة، اجذزاام اهلل 

   ا عىل مشاباتكم   هيه النداص! 

اسذا عقدت هيه النداص هنا   مدعنة تاندانج، االكم فيام أعتقد 

اال بيام األباويص املشابافن الي  جاااا من الداع الن تية اإلبسمية، -

املدعنة، هي املدعنة التي عقذد فياذا  ون ففن أن هيه -امن الداع املجاابص

،فإ وف يه مؤمت  تاندانج، اهف املؤمت  الي  عن ط عقإ نشذأت سحيذا ات 

عذز،  -فأدعف اهلل  -ابتقسع الداع اإلبسمية، االداع الن تية، اري ها 
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أن وظا  تند هيه النداص سحيا ات أ  ى، من أجإ انتشاب اللزذة  -اجإ! 

ااذيلك انتشذاب الفاذم الفبذطي لإلبذس   الن تية اونليماا اوثقيفاذا،

 االق آن!

 ."اجزاام اهلل   ا اث ا! االبس  عليكم ابرتة اهلل ات ااوإ

المة الداتفب علذد الذ رتن تذن مجيذإ القهذاص،   تحثذإ عذن  8

وفظيف لزة الق آن الك عم   ونليم اللزة الن علة لز  النذاطقا "

ذَإ وذأث  لزذة " اهَبا القذ آن الكذ عم أصذفاوا ، الي  متنيت أن ُعَفهر

اصذيزا امفذذ دات او اايذذب،   ونلذيم اللزذذة الن تيذذة أصذذفاوا 

َإ من اس  النذ آل  –اصيزا امف دات او اايب اعجلت أن ُعَبفر

ا اهليا ِشن  ه اَنث  ه، بفنا ملكانة الق آن الكذ عم اهذي بفينذة، 

اابتنك ت أن  –ااسمام نفبإ من م اجه وفب  الق آن الك عم

جينإ أئمة الن تية من ري  الن آل، اسنام الن تية اللبان االتفك   

فمن وكلم الن تية افك   اهَبا فاف ع  ، اأ  ع   أ،بن ع اتذة 

 من الداتفب هداعت نفب ا،يد!

المة ف  ة اإلنشاد الطستية، لطاللتا، ال بعب   أهنام تتخهذص  9

وأ  وا عذن مفضذناام  -إ!اهلل ايمد ال-اللزة الن تية، الكناام 

النجيب تند الدعا  لند  ابتندادمها!  ندوا عىل أبض املسح، 

ا تت س،دامها تنفدعن عىل آلذة مبذطحة، م صفصذة القطذه 

املندنية املتفااوة األ،جا ، شلياة تالتي انذا نبذتنملاا تمدببذة 
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شج ص الدب االتتدائية، من مدعنة تني بذفعف تهذنيد مرصذ،   

ارينذذت األ ذذ ى  –لهذذلاح ا،هذذة املفبذذيقا!مفبذذيقا طذذاتفب ا

 تاإلندانيبية رينا  تطيجلا  اصا، بتام اان من املناين اإلبسمية!

َ ت  سك مذا تنذد هناعذة اال،تفذاع،  10 المة الشا  االقافص، ا د ُأ ر

ت  فياا املناضد علياا أنفاع من الطنذا   ااانت تز فة  لفية، ُصفم

نة، اأافاآل، ا أاياس شا ، اليمذفن. اخلفيف، اَ ّزان مياه ُبخ 

ا ذذد ع فذذت أن اإلندانيبذذيا علذذدلفن الليمذذفن مذذن الشذذا ، 

عة!  اعفضلفن عليإ ايلك األعشاآل املَُقفر

تز فة الشا  هيه لقيت األبتاذ املاليز  الداتفب صف  تن مذان 

األمة، الي  أطلنني بنيدا عىل أن اللزة الن تية صذابت مقذ با سجلابعذا 

ااألبذتاذ  –ا عذىل ذلذك تذفزابص التنلذيم تلسده، اأنذإ اذان ممذن عملذف

اإلندانييس وفلفس مهطفى، بئذي  فذ ع باتطذة الذدعاص اإلندانيبذيا 

تجفجا اابنذا مذن االعذة   جذااص، الذي  اذان عذىل علذم اابذه تمرصذ 

 ااملرصعا اجامنة القاه ص االية داب النلف ، فأنبت لإ: 

(  IMLA)ما ألطف ا تيابام بمز احتاد مدبب اللزذة الن تيذة  

ذىل "فنطقإ داع تالن تية عىل  ذس  "، مقهذفب "سِم  ، املهذطلح "سِم 

 الن   عىل ظفاه  لزفعة ع تية خمتلفة علام اونليام!

 صحيح صحيح! 

ثم ،دثتذإ عذن سعجذا  تالذداتفب هذداعت نذفب ا،يذد، الذي  
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، صذذت عذذىل البذذس  عليذذإ، االذذدعا  لذذإ  لذذإ أ  أ،ذذد، ثذذم بأعذذت 

للفن عده، اري هم عتاللفن لإ، اعنذربان اإلندانيبيا عسعفن سليإ، اعق

عذذن سعجذذا اهَبم تذذإ  فذذأطلنني عذذىل مكانتذذإ الكلذذ ص تإندانيبذذيا االنذذامل 

 اإلبسمي الإ:

سنذذإ بئذذي  جملذذ  الشذذفبى، سن تإمكانذذإ أن عنذذزع الذذ ئي   

اإلندانييس! ثم سنإ نائب الداتفب عفبف الق ضاا  تاحتاد علام  

لنياتذة،   أاتذفت  مذن الكننذي نفذى يل هذيه ا-املبلما الناملي 

 ، الداتفب اصفي عاشفب، أ،د وسميص الداتفب عفبذف 2007

ثم سنإ مؤب  باتطذة الذدعاص اإلندانيبذيا التذي  -الق ضاا !

أبأس أ،د ف اعاذا، تذإ مؤبذ  اثذ  ري هذا مذن ا منيذات 

 ااملؤببات اإلبسمية.

 عن ط عقك سذن أ،ب أن أع فإ أاث . 

إلبسمية، تالن تيذة ااإلنجليزعذة  لدعنا جملة ا امنة للدبابات ا 

 فاإ وشابانا فياا؟

 الكن أتحاثي   علف  الن تية اآدا اهَبا! 

 ال تأس! 

 سذن أببإ سليك تحثي هليا املؤمت ! 

 ال تأس، أهف جماز لنقلإ سك فسيش. 

 هات فسشك آوك تإ ريدا اعليإ اللحذ. 
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التي تيننذا عذىل و امذي أتنذاد  تحقيقة األ فصانا نتكلم ملتاجا 

املبافات، انأاإ منا، اأرشآل أنا الشا  األرت ، اعاذآل هذف الليمذفن 

ن  ،تى ااتفينا، او اتإ عىل الفعد تاللحذ عىل فسشإ. خ   تاملا  الب 

ا  ري فة الشا  لقيت ايلك األبتاذ منيبا، البفداين الفاضإ، 

 ما وزاع:  منلم اللزة الن تية، املتزاع من تاندانجية أاع

 بلحان اهلل، ايف ائتلفتام! 

َتَقإم َعامين(! َتَقلمت  َاُبَاي ُإ سِذا اب   )ِهَي شاميمُة سِذا َما اب 

ذذلِامن، َعَ َفذذت  مذذن الن تيذذة، اَعَ ف ذذُت مذذن بذذلحان اهلل!   ُمب 

 اإلندانيبية  فلم ال نأولف!

 أنجلَت مناا؟ 

 ثسثة أتنا . 

 اايف اجدَتا؟ 

 طيلفن.   زاع، فاإلندانيبيفن  

 الكن وقاليداام خمتلفة! 

 اان األم  أباإ منإ   البفدان. 

انت أالمإ ممتلجلا ع اتا اسبسما، مكتبيا وذفدده  الهذا  ،تذى 

ذِ ُض   عذب: اتذب اأ ذ اص اأرشطذة،    ابتأذنتإ، ا  جت  فإذا َمن 

ذم الذثسث: النليذا  ذِإ ِ َطذِه ز ر ونليم الن تية ااإلبس ، امست  عىل َاف 

فأ للت أوفقد شيجلا أشدعإ أل يت، فإذا منيب  لفي  -البفىلاالفبطى ا
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 علتبم  ائس:

 هي عىل أ،جامام، ري  منابلة أل،جامنا! 

 منقفع! 

اأنا ،ا أشد  ألهذيل تالبذفدان، أتحذذ عذن  طذه تذايجم  

 النائيل!

 فكيف أفنإ؟ 

 ويهب سك بف  الللد. 

 أهي   علة؟ 

 املكان فقط. و اب هلا مبافة  ه ص، اونلإ البائإ عىل ابم 

 ا  اإلعاآل؟ 

هيا اإلعاآل هف املشكلة، ألنك ال و اب مذن املكذان نفبذإ، تذإ  

 متيش سك مكان آ  .

 عا ب ! 

 أبتطيه أن أصحلك، اتيتي   عب. 

 أا مك اهلل! الكن متى نيهب؟ 

 ا تكم ريدا مشحفن ،قا! 

 سما أن نيهب تا ا لبات أا تندها  فبأب،إ صلاح البلت. 

 مبا ، مفعد سريس  املحاع!انتلإ سك التابنة  

ال ،يلة سال أن أضيه تن  ا لبات  فاي متأل الف ذت الذإ، سال  
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 ا ت صسص ا منة! ال تأس، ألقاك ريدا.

االتد أن ولك  سك ايافلة التذي بذتقلك سك مطذاب جاا وذا  فذس  

 وضمن أث  الز،ا  هنابا!

 أحت ك هلا سذن   الباتنة صلا،ا  هيا أ،بن. 

 .، ايف ،الك؟أند ...، أند .. 

 ايمد هلل! 

أباف  صذلاح البذلت  عنلزذي أن أاذفن الثانيذة عاذص   مطذاب  

جاا وذا، اايافلذة التذذي زعمذت أهنذا ال وأ ذذي مذن جاا وذذا سك 

تاندانج، ري  باعتا، أ يت ليس أبته باعات! االناذاب أشذد 

 ازد،اما  فكيف بيكفن األم ؟

الكل ، اذإ    وتح ك ،فافإ مطاب جاا وا من عند متج  تاندانج 

 باعة  فامذا و ى؟

عنلزذذي أن نذذدبك ،افلذذة البذذاتنة  ال ننذذ ن ايذذف بذذيكفن  

 االزد،ا !

لينتقذإ  -سن شذا  اهلل-بأنلإ عىل حممد فؤاد، أن عأويك   املفعد  

 تك سك هناك.

 أ،بنت، تابك اهلل فيك! ثم لد  مشكلة أ  ى! 

   ، سن شا  اهلل؟ 

جِلن  أ يت تند  فاس عث ت   يل عىل من عهذحلني سك مكذان مل ُأَطم 
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 أالمام منإ!

أبتطيه أن أاصلك تدباجتي اللخابعة، الكن هيا املكذان نفبذإ  

 م از اوهاالت!

 انتظ   ليس ،تى أبى لك. 

ذهب أند  هاد  تندما اضط ه َاَ ُ  منيب، ثم ناداين سك جممفعة 

 من  نة املؤمت ، فبلمت عليام، ثم أعطاين حممفال من حماميلام:

 َمن  هيا؟ حممفع 

 حممفع اللجنة! 

فشإ االعتامد عىل هيا املحمفع، فنثذ  عذىل حممذفع آ ذ  ظننتذإ 

 حممفلإ:

 اهيا؟ 

 اإ حماميلنا ملك اللجنة! 

ضحكنا أنا اهف االلجنة املتحلقة، ثم ظا ت لنا مشكلة  ابص 

فكلم التحفعلذة، ،تذى  –الي  عندنا مثإ هيا النظا –فتح اخلط الدايل 

ع ن ب م الفتح، ثم المت أ  اأمي، فتلدد  لقاام، امل أاد أتذدأ  ،تذى 

اضط آل التفاصإ، فابذتق ، فاضذط آل  فأ،ببذت أال ،اجذة  ، اال 

 سك أاث  من حَتّيات َ،يايت! - اهَبم، اال تأند  االلجنة

شك  اهلل لكم! أنذد ، تذاهلل، أبجذف أال عتذأ   حممذد فذؤاد عذن  

 الباتنة!
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 سن شا  اهلل! 

ذهلت سك ري فتي، افتحت ،ابف ، اصليت املز آل مه النشا  

مجنا ا رصا، انبخت اللحذ سك فسش األبتاذ وفلذفس مهذطفى، ثذم 

َإ لشحنإ، ثم ضلطت منلإ حممذفيل لهذسص الفجذ ،  اصلت فسيش املَُبجر

افتشت   التلفاز عن يش ، ثم مللت القنفات ااإلبباع  فأريلقذت اذإ 

أت النفب، اوناامت ،تى  مت لهسص الفجذ ، ثذم وناامذت يش ، اأطف

 ،تى  مت للخ اع.

هجاذذزت، اذهلذذت لإلفطذذاب، اانتحيذذت جاذذة مكاننذذا البذذاتإ، 

ذ، ثذم  ااجدت  لز ا مرب  ااألبز االلحم االبلطة، فأصلت مذا َوَيسم

بنيت سك  رص ولكف ، فلقيت   ط عقي األبتاذ عسعنج بنفب تابف، 

ن، تفالعة ماااباب، شاتا فتيا، ابذيام  بذيام، مذ عح من جامنة ،بن الدع

 املسمح:

 البس  عليكم! 

 اعليكم البس ! 

مضينا منا  ،تى سذا  ابتنا  رص ولكف ، امل أان أ،فظ املذد إ، 

 أرشت لإ أبتش ه:

 نميإ؟ 

 نميإ سك، أ  نميإ عىل؟ 

 تإ نميإ سك! 
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زعه ا لبات عىل  رص ولكف  اع ىل ري فذة د لنا، امل أنتلإ سك َوف 

الشا   ،تى أاشكت أن أفذ غ مذن ا لبذة األاك  فذإذا مذدع  ا لبذة 

التالية، الي  ع فت منإ أن جلبتي تز فة الشا ، اهي أصذز  مذن هذيا 

اأند  هاد ، الي  ا،تجت سليذإ  فكلفذإ مذدع  ا لبذة  -املسح طلنا

ونتإ  التالية أن عأ يين سك جلبتي، فيهلنا، ااجدنا الباتقة علياا،  ائمة مل

َد أند  أن عنلاني سذا انتات.  تند، فندت سك ،يذ انت، اَوَنام

ابتمنت   هيه ا لبة األاك تقرص ولكف ، سك الداتفب علذاس 

، "مسمذح التفكذ  األبذلف    اللسريذة الن تيذة"علد ايليم، عتكلم   

وذأث  شذن  "ثم سك الداتفب زعاد الزعلي، عذتكلم    -ااان اسمإ مألففا

، ااان اسمإ ط عفذا "الززع الن     الشن  األملاين   النهفب الفبطى

النهذفص "ثم سك الداتفب عابن ا  ي أتف  ض  ، عتكلم    -لطيفا

األدتية   مناج األدآل الن   للطسآل ري  الن آل   امل ،لذة ا امنيذة: 

بذن ثم سك الذداتفب ، -، ااان اسمإ ط عفا لطيفا"دبابة نظ عة متايدعة

ابذتخدا  القهذص الفكاهيذة   ونلذيم اللزذة "علد املقهفد، عذتكلم   

ثذم سك الذداتفب  ذ ين علذد  –، ااان اسمذإ مألففذا"الن تية لز  الن آل

  ا ص نقدعة   دعفان فسمنكف للشاع  عذابن ا  ذي "ايليم، عتكلم   

 ، ااان اسمإ   زميلإ دليس مث ا عىل ظافب فضإ الداتفب"أتف  ض  

 عابن، علام افنا!

ثم ذهلت عن هيه ا لبة سك جلبتي، ألجذد شذلاآل األبذاويص 
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اليعن اشتزلفا   ب،لة ايافلة ذهاتا اسعاتا تالتنابن ااملزاح ااإلرتاض، 

ظذذاه عن عذذىل ا لبذذة تِمذذ اِ،ام اُجذذ أَتم تمكانذذة تسدهذذم   نفذذفس 

 مت ! اإلندانيبيا، عبتط دان سك أفكاب ري  متمكنة   مبائإ املؤ

اشتملت ا لبة عىل ثامنية متحدثا، امل وتبه منهتاا سال ألبتنة 

 منام  فكانفا عتتاتنفن سلياا اا،دا اا،دا!

نلإ أند  هاد  الداتفب أرتد مذ اد ، األبذتاذ تجامنذة جذاا ا   

ايكفمية، مدع  ا لبة، عىل مشاباتي، ف ،ب  ، فهذندت، ا نذدت 

يز  أتف بنيد حممد علد املجيد، عذتكلم صامتا متلددا، تجفاب األبتاذ املال

، ااان  د أاجذز مذن "أباليب ونليم اللزة الن تية لز  الناطقا  اهَبا"   

تحثإ، لف،ات، عىل ت نامج اللفبتفعنذت الذي  جاذزت عليذإ مثلذإ، ثذم 

ذهب عق أ ما   اإ لف،ة دان نقص اال زعادص، صا ب القذ ا ص صذخلا 

َب ِمذن  َصذَممِ  ذَاُد لقذد اانذت  اشدعدا، ااأنام ُ،ير املبذتمنا! الكذن َأش 

ِث الداتفب هداعت  د  فها،ة   ا وإ تالن تية سال  َصَخَلاا، فف  فها،ة حَتَ

 نفب ا،يد،  اهَبا، الكن أعن ولك من هيه!

ثم جا ين الكس  ا د ،ةت صسص ا منذة، فخذ ين الذداتفب 

فن األدا  أرتد م اد ، أنا ااملبتمنا تا ا لبة اتا الهسص، عىل أن عك

 عنا سذا ا دنا ا لبة  فآث نا الهسص، لنذؤاآل   الفا،ذدص االنهذف  

َن من الكس  ايف شجلنا!  فنَُمكم

أاث    مجنة البف  أن أصلياا ظا ا ا رصا  فيهلت سك ري فتي، 
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(: رَشاآُل الفانتذذا، اوفا،ذذُة  FREEفذإذا هدعذذة جمانيذة علياذذا اب ذة تذذذ)

 اأصاته الّشيُت ! ايم ا ، اشيكفالوة اللبكفعت، 

ُة َبحاَتٍة زاِجَلة،   َمفاَزٍص  اِ،َلة!   َأعم

صليت الظا  االنرص، ثم أاملت تاهلدعة سفطاب  الز عذب، ثذم 

وناامت  ليس ضاتطا منلإ حممفيل عىل نهذف بذاعة ال ُعن َتَظذُ  فيذإ نذف   

فنمت ،قا  فكانت هيه النفمة، هدعة بتانية، أهدى بليس، فقد صحا من 

عفما  اليلتا ، اانت مقلس تند د ائإ عىل جلبتي، فكان النف  من  لُإ 

 أاائإ التففيإ!

وفضأت عىل عاديت الام   جت من تيتي، ثم ،ثثذت  طذا  سك 

مكان جلبتي، فهادفت األبتاذ ُعسعنج بنفب تابذف، الذي  صذحلتإ 

 صلا،ا،  د فتح ،ابفتإ املحمفع:

 البس  عليكم. 

 اعليكم البس . 

 ايف ،الك؟ 

 ايمد هلل! 

 جلبتك هيه القادمة؟ 

 ال، التي تندها. 

 اماذا ونمإ؟ 

ُس تا امنة ابتخدا  ايابفآل   ونليم اللزات اال بيام   أنا ُأَدبر
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 اللزة الن تية، اأ د  تحثي   هيا اإلطاب.

 هس أطلنتني عىل ط ن منإ! 

هكيا...  أصطنه ا ن ت ناجما عأ ي تيد املتلقي سك فام ف ا  مذا  

ا اهَبات، وتفاات بذافلة اصذنفتة، مذن  ذسع مفا ذف تا متش

،ا ص امف ف افتتذاح هذيا املذؤمت  مذثس  فانذا صذفبص عبذأع 

ُ  لإ سجاتتإ؟  الربنامُج املتلقي عن يش  فياا، ثم ُعَقفر

 هيا عمإ مام، نتمنى أن نضيفإ سك مق بات اليتنا! 

 الكنني ال أجد الن   الي  أهنإ منإ ،قائإ الن اتة اجمازاَتا! 

 هيه تطا تي، بابلني سلكدانيا، أان    دمتك. 

عيبا  ليبت مني تطا ايت، الكننذي بذأاتب لذك ت عذد  عذىل  

 اب ة االحتاد.

  طك مجيإ تاإلنجليزعة اتالن تية! 

ال، تإ  طي الن    ليح، أمتنى أن أ،بنإ هف اماذابايت الن تيذة  

 .فالن اتة مامة لنا اث ا جداالاا  

 أامإ يل تيانات عملك. 

طه علينا الكس  ،ضفب الداتفب أرتذد مذ اد  مذدع  جلبذتنا،  

فانتقلُت سك املنهة أنا االثسثة اللا فن من جلبتنا الث امنيمة التي مل عتبه هلذا 

 ا ت ما  لإ صسص ا منة، فانتات عند . 

ذذَمل ُت، ارَت ذذَدل ُت،  ُت، اَتب   ذذدمني األبذذتاذ مذذ اد ، فَبذذلمم 
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دِ  ُب تشن  علد البس  تن بريلان دعك ا ن، اشذنٍ  اَبل َحل ُت، اأ للت َأه 

يل  دعم، اأ تدع املبتمنا تدعفَتم سك نقذد النهذا املتذفابدعن  ،تذى 

ن ُت عليام األم ، تأن هيا هف ما  أبى بأعي   ونات هم اببائلام، ثم َهفم

فنلتإ   تحثي، تطسآل البنة األ  ص من ختهذص اللزذة الن تيذة تكليذة 

ص تحثذي، ثذم الدتية من ج امنة البلطان  اتفس، ثم أطلنتام عىل ُمَلخم

،ات ُ سصذات ُفهذفلإ، ثذم تذا لف،ذات نتذائج  ذربيت  ل ُت تا َلف  َونَقم

تالتنلم االتنليم، ثم تا لف،ات مناجي   بيابة طسآل النلم، ثم تذا 

لف،ات ودبجي تالطسآل   مقامات فقإ الق ا ص االكتاتة، التي اضذنتاا 

 ،تى نلاني مدع  ا لبة عىل الف ت! –ناج بيابة طسآل النلم وطليًقا مل

ذهلت أ ند   مكان الذداتفب مجبذفب  حممذد شذم  الذدعن، 

الشاآل املاليز ، الي  أباد أن عنتقإ سك أمذا  ،ابذفآل ا لبذة، ليجاذز 

 فامع عيل الداتفب أرتد م اد : –مادوإ 

 تحثك جيد! 

ِبُلإ سليك، سن شا  اهلل!   ُأب 

ملت عليإ تلطذا تي افياذا ت عذد يل سلكذداين  ذدعم، اتند  ليإ 

أضفت سلياا  لفاا ت عد  اإللكذداين ايذدعذ  عبذى أن ندابذإ تذام 

 جيمه تيننا عىل مناإ ثقا  اا،د.

َ  الداتفب ع بان ال افيني تا امنة اهلاشمية تاألبدن، فذتكلم  ُ در

التيبذ ، ريذ   ، اسما مذن تاتذة "ودبع  اللزة الن تية: حتدعذ املناج"  
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مذذألفن، ثذذم وكلذذم الذذداتفب ماذذد  تذذن مبذذنفد األبذذتاذ املذذاليز ،   

، اسما ط عفا لطيفا، ااان بزعنًا "ااتباآل اللزة الثانية: املاليز  نمفذجا"

حمنكا ظ عفا، ذا    عفامإ أ طا  املاليز    اللزة الن تية، ا ذتسن مذا 

مذن مثذإ عذد  وثنيذة  تا  هائص لزتإ ا هائص اللزة الن تية أ،يانا،

املنداد، عىل ابمإ ملارشص  فيقفع: اثنان ا ابة مثس، ال اام عقفع الن  : 

 ا ابتان، ثم متازح:

 بتام عقفع الن   ا ن: اثنان ا ابة! 

عفمئ سك ما عشيه ا ن تلسد اخلليج الن تية، ف د أ،ذد األبذاويص 

 البنفدعا الشلاآل:

 ال، عا داتفب، أ يناها منكم! 

صذنفتات "ثم وكلم الداتفب مجبفب  حممد شذم  الذدعن،   

ونلم اللزة الن تيذة لذدى طذسآل النلذف  اإلنبذانية )علذم البيابذة(   

، اسًما ط عفا لطيفا ايلك، فملت عىل "ا امنة اإلبسمية الناملية تامليزعا

 الداتفب ماد  تن مبنفد ا د أعطيتإ ايلك تطا تي:

 وِل ميُيك؟ 

 تمنزلة ولميي ! 

املا وطااع ا ت هيه ا لبة الث امنيمة املنقبمة عىل  بما: بتاعي 

اعتيب الداتفب أرتد م اد  عن عد  متكنإ  - لإ الهسص، ابتاعي تندها 

من سوا،ة ا ت للمنا شة، لكيس نجفب عىل أا ات ا لبات ا وية، ادعا 

http://www.mogasaqr.com/


266 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

عتأمذإ  سك رشا  اتاآل املؤمت  تثامنمجلة امخبذا ألذف باتيذة، َمذن  أباد أن

دانإ! ُت لِِفق   أتحاثإ، فأ للت أفتش فيإ عن تحثي، اَفِ ، 

انفضذت ا لبذة سذن، امل أشذتزإ تحضذذفب ري هذا  فقذد انذذت 

ز  هداعا أ يت!  مك اتا تبف  الزد، املّا ُأَجار

ُت عني ثياآل املؤمت ، اخت ت للبذف   اصلُت سك ري فتي، َفنََضف 

ام  اإلندانيبية عتبذا ط  فيفذا ثياتا، ثم أ للت أ،ذ اخلطا  فإذا  ط  الب

مليجلا ع عضا، عم  األبض فيتف طح ااأن القط َص ُ،ل ىل َ َط اٍت َاَضَنت اا 

،فيل، ثم ثقيس، ثم شدعدا، امل أنتظ  اشتداده  فقذد انذت تلزذت جذامه 

ي ُت حَتيمذًة، ثذم  املفبا صسح تتلكف ، فد لت امل ُأَصإر فيإ من  لإ، فَهذلم

َن للنرص مؤذن  إ، ثذم  ذف القطذ   ،تذى َأذم ن ُت أنإ ُمَبذجم ال أباه، فَخمم

بكت  فيهلت عن ا امه  فقد انت صذليت النرصذ مذه الظاذ  مجنذا 

 ا رصا.

ُت نهيحة الداتفب علد ال شيد:  َوناَبي ُت صحلة منيب، اَوياَا  

 سذا   جت من ولكف ، فخي عبابا  ،تى وهادن املتج  الكل . 

ه، اأ يت عب ابا أ لط  لط عشذفا ، أوفقذد   جت من املَُجمم

املظاه  الز علة، فلم أعث  عىل أ  متج  ال   ،تى انتلات سك حمإ لذفاز    

بعاضذذية، أ،بذذن ،ذذاال ممذذا ،فلذذإ، فذذد لت، فحيذذاين النذذامع تمسمذذح 

اجفهام، ا،ييذتام، ثذم فتشذت ألاالد  عذن  طذه مستذ  ابذطى 

مذه ابفىل، اعن ألناآل، ثم ،االذت أن أ ذ ع تتخفذي ، فلذم أفلذح 
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النامع ايا عن، اال مه الناملة النابفة شيجلا من اإلنجليزعة ال الن تيذة، 

التي أ،ةاها يل، سال فيام اتب عليإ التخفذي  مذن  لذإ، فأ ذيت مذا 

مجنتإ، اذهلت من تند أن بألتاا عن مكان املتج  الكلذ   فنلاتنذي عذىل 

  ابص ال افآل سليإ.

يبذية اخلاصذة الز علذة، ذهلت أماما، فلم أجد سال املحاع اإلندان

من مثإ املتاج  ااملطاعم ااملشاريإ االنفاد ، امن النفاد  ناد  الشلكة 

الننكلفوية، الي  خيله بااده أ،يعتام من  لإ أن عد لفه، اعقندان عىل 

 أبض مف اشة، أمامام ،فابيب عىل مناضد عالية!

 ا فت زاهدا   األما ، باريلا   بيابص وقطه يل مبافة ما مشيت،

فلام ا فذت بذألت بذائقاا عذن املتجذ  الكلذ ، فلذم عن فذإ، ابطذن يل  

تاإلندانيبية، فقطنت ايفاب تشك ه او اإ عيهب تنظ ات تن  بااتذإ 

، ثذم أتذت ماشذيا   الشذابع الضذيإ املزدرتذة فيذإ  سك الكائن الز عب  م

بيابات ا اتا من دان أن جيفب تنضاا عىل تنذ   ،تذى اصذلت سك 

هجاازوإ عمينا، أم   عىل مثإ ولك املحذاع اإلندانيبذية اخلاصذة ولكف ، ثم 

الز علة، ،تى اصلت سك الشابع الكلذ ، فأ ذيت عبذابا عذىل ظذن أنذإ 

اليباب املقهفد أصس تنهيحة الداتفب علد ال شذيد، مك اتذا تاننكذاس 

ط عقة الب  عندهم، ،تذى اصذلت سك جامنذة تانذدانج الدتفعذة التذي 

نا ِمن  تنكاا داالباونا.زبناها من  لإ،   ارَي م 

ا فت عندئي  ائفا، باريلا   بيابص وقطه مبافة ما مشيت، فلذام 
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 َاَ َفت  بألت بائقاا:

 ولكف ؟ 

فأشاب يل تاملفافقة، ف الت عن عبابه، ألنإ أابه مذا   البذيابص 

املهنفعة عىل أجبامام، مذثلام صذننت مستذ  منذ ض املذؤمت ، التذي 

 مس متاا ُمن ِيب! َأن َيَبين َعَدَ  

اجدأت عىل وفقد الناس من شذلاك البذيابص، فانتلاذت أاثذ  مذا 

انتلاذذت سك طذذسآل املذذدابس الثانفعذذة اطاللاَتذذا تأجبذذامام النحيلذذة 

الهز ص، اأزعائام املتربجة  ،تى ا ف البذائإ حتذت الئحذة التنليذإ سك 

ا، فنزلذت ولكف  عمينًا، اأشاب سيل َأن  بيبذ  أمامذا، اط عقذي أنذا اليمذ

مش ا سليإ َأن  َاِم األج ص، فقاع ما مل أفام، فلام بأى ، يت، أ  ع يل اب ة 

 تألف باتية وباا  لدعنا مخبا   شا مرصعا أا أ إ، فأعطيتإ مثلاا!

مل أبتحبن أن أااآل تام مني من مجلات آالن ال اتيات، من  لإ 

ري ائذب أن أنفقاا فيام   جت لإ، فيهلت أمامذا، امذ بت اذيلك عذىل 

ذَأالِن تالزنذا ،  املحاع  اإلندانيبية، اصادفت   جزع ص الط عإ شاتا َعب 

عىل افآل ُنحاس فيإ تنُ  املاع: اا،ُد عةآل عىل  يثابص، اآ ذُ  عزنذي 

َتِحإم أن أوهد  علياام! تيًّا، فلم َأب   رينا  رَي  

وقدمت  ليس، فنث ت عىل تائه ،لفى، حيمإ عىل ظاذ ه عهذا، 

ُ  تذائه اللفظذة  ذدعام عتنلإ  اهَبا من ط  فياا اعا ان تحلذاع منابذلة، ُعذَيار

ِ ُع من  -تق عتنا، اان أ،دمها مفتف،ا، اا    مزلقا  ،تى عف غ األاع خُي 
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األاع سك طلإ نحاب جماز، ُا اٍت تيضاَ  ارتذ اَ ، ونذف    رشاآل، ثذم 

 عقط  عليإ من زجاجة، ما عشلإ النبإ، امن أ  ى، ما عشلإ النه !

اًم ثم و إ ُمذنَظم قدمت  ليس، فنث ت عىل تائه  رب ا مذرب ، َعُهذف 

 عىل ظا  خمزن ع تتإ، ااأنإ  ليز اليف ، مل عف غ من تينإ تند!

ثم وقدمت  ليس، فنث ت عبابا عىل ملان الاب أ،بذن ،ذاال ممذا 

بأعت من  لإ، فقطنت الط عإ، ثم وقدمت ألد لاا األاع فاألاع  فذإذا 

أ  ى، فد لتإ، اجلذت فيذإ أبى ايذف عذنظم مثلذإ متج  تقالة اأشيا  

اإلندانيبيفن، ف أعتام مثس عتيحذفن للاعذة منفهذلا عذنام، أن علينذفا 

أشيا هم أما  مد لذإ، ثذم بأعذتام عقطنذفن أجذزا  الذدجاع، اع ولذفن 

تنضاا تجفاب تن  عىل منضدص اا،دص، عكاد ال عفهإ تيناا فاصإ، ثذم 

ذا صندت سك فف إ، ف أعت ام أص   ث ياآل اي س ال بذمية اللطيفذة، اُأمًّ

ِ تمثإ مست  من ض املؤمت ! َلَتا   اَبضيَنَتاا حُمَجم

وفقدت الداب الثاين  ،تى عث ت عىل جانذب األ،يعذة املنزليذة، 

 ابيابات األلناآل الهز ص، ااألداات الكتاتية، فاشدعت مناا.

ثم   جت أونقإ  فإذا متج  مست  أطفذاع، فد لتذإ، فنلاتنذي 

اياببة عىل يش ، فلم أنتلإ، ثم نلاتنذي مشذ ص سك أايذاس مشذدعايت أن 

أضناا   األمانات، فانتلات، ثم ذهلت أجفع فيإ، أميز املست  املطلقذة 

من رشط األ،جا  االتقاليد اإلندانيبية  ،تى عث ت عذىل  طذه  ليلذة، 

 تا ري ائب   اث ص!
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ري  ، ف ضذيت تاإلعذاآل  ثم   جت أنتقإ  فإذا مطنم تيتزاهت

سك ولكف ، مابا تز ائب سندانيبذية أ ذ ى، مذن مثذإ مشذاا  اللحذف  

ااألبامك منا املفتف،ة عىل املذابص، امطذاعم الذدجاع املبذلفخ املبذلف  

 -املَُلام  املنلإ من ط ن بأبإ مهفففا، ااأنإ ،هاد اتيلة سعدا  سبهاتية

ض ت جذإ عليلذة فذف  بجذإ امن مثإ البائإ املَُنفم  املدتذه عذىل األب

صحيحة، عىل الكفآل النحاب نفبذإ، فذإذا ُاِضذَه لذإ فيذإ يش   طفذإ 

 عنا  طفا، ليظإ فابريا عدعف املابعن، ففضذنت لذإ ثذسث  طذه، اذإ 

طِذإ ري هذا، اأ،ذتفظ  اهَبذا،  -أظن- طنة  تمجلة باتية، ثم نذدمت َأن  مل ُأع 

 سال  ليس! ألضماا سك جممفعة عمسيت التي أمجناا مني ثسثا بنة

اصلت ولكف  مذه أذان املزذ آل، فذد لت ا ذامه، ااضذنت 

األاياس عن أ ىص عما الهف األاع، ثم انبذلكت   ا امعذة، ثذم ملذا 

ل ُت صسص النشا  ا،د  مجنا ا رصا، ثم ندمت أن اجذدت  ف رينا، َوَنجم

مجاعة املهلا هجتمه علياا، فلام ف ريت أنا، ابتندت سك ا داب، اجنلت 

إ املهلا، ففجدت ا امعة التي  سذَتا مبذتم ص تإمذا  سندانييسذ أوأم

 مجيإ الهفت، ا لفاا تند ثسثة صففن مجاعة أ  ى! 

ماام عكن ا تسن أ،فاع املهذلا   تسدنذا الن تيذة، ال وتنذدد 

ا امعات، سال بافا أا  طأ، سال أن ودك ا امعُة ايدعثُة املكاَن، للجامعة 

 آ   من ا امه، ال ُو ى فيإ مناا! القدعمة، سك مكان 

االام بأعت مبالك س فاننا املبلما اإلندانيبيا وأادت لذد  
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ذسِ  " -برتإ اهلل!-مقالة أبتاذنا حممفد حممد شاا   ب  ِ ِ َفُة اإل  َتِمُإ َمن  ال َوك 

َنَ تيمةِ  ِ َفِة ال  ، أا اام  اع، برتإ اهلل! اأ،ببت أهنا من فاذم  ذفع "ساِّل تَِمن 

اذفا ": -بلحانإ، اوناك!  -إ اي َ ٍة ِمن ُام  طاِئَفُة لَِيَتَفقم ال َنَفَ  ِمن  ُاإر فِ   َلف 

َمُام  سِذا َبَجنذفا سَِلذي ِام  َلَنلمُاذم  حَي ذَيبانَ  عِن َالُِين ِيباا َ ف  ! ااذيلك "ِ  الدر

 اانت المة الداتفب هداعت نفب ا،يد، الباتقة، نفه اهلل تإ!

امه، ففجدت الطاللات عهلا ت انان عىل ذهلت أ  ع من ا 

عما اخلابع،   جستيب صسَتن الليضا  ال تانية، ابتام د لت املتربجة 

 هي ازميلاا، عتكلامن، فتميإ عبابا، اعيهب أماما!

فلام   جذت اجذدت تنذ  األبذاويص اإلندانيبذيا اأبذتاذا 

جامنذة الكفعذت افعتيا تمناد ونليم اللزة الن تية لز  الناطقا  اهَبا، مذن 

)الداتفب ست اهيم حممد(، فجاذتتام الكس  فيام اضط ين سك االنبسع من 

جلبات املؤمت  سك البف  ا،د ، ثم فيام عجلت لإ من اضط اآل نظذا  

 املؤمت : ت ناجمإ الي   س أمِ  مني، ااتاتإ الي   س اليفَ  من تحثي:

 إ.لكنام اعداا أن خي جفا تقية األتحاث   اتاآل ملح 

 أباف  عنام ريدا، فليلحثفا عمن عشدعإ! 

ذهلت عنام سك ري فتذي، ثذم ختففذت ممذا رتلذت، ثذم نزلذت سك 

املطنم  فقذد ابذتالكني امليشذ. ففجذدت الذداتفب عذابن ا  ذي أتذف 

 ض   االداتفب   ين علد ايليم، فدعفَتام أن نأاإ منا، فأصذلنا مذن 

ب ذاات املَِشّفات، ثذم  لز ا مرب  ااألبز االلحم االبلطة امياه النل
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  ندنا عن جلبات املؤمت  زهدا فياا تندما بأعنا من اضط اآل نظاماا!

انضم سلينا تند  ليإ الداتفب ،بن علذد املقهذفد، ثذم الذداتفب 

اامع علد النزعز، ثم الداتفب ع بان ال افينذي، ثذم  ضذنا   اذإ علذم 

األباويص افن، ثقيإ ا فيف  ،تى هجم علينا من اإلندانيبيا اشلاآل 

الن آل، تنقب املؤمت ، َمن  َصِخَب   املطنم تام بذمفه ،فذإ بذم ، تذا 

عزن ارينا  اسنشاد، ات ع اخلليجيفن م ص أ  ى   اإلنشذاد، اابذتفلفا 

الكننذي   جذت مذن هذيا اللقذا ، تمن فذة  –عىل س لذاع اإلندانيبذيا

 الداتفب عابن.

القابذية، عذىل   بجإ عامل فنان صنيد ، ال ودع مسحمإ الهنيدعة 

  هالإ الفنية ال  يقة، ا،فابه النلمي اللطيف!

ثذذم جا نذذا أنذذد  هذذاد  احممذذد فذذؤاد، امجنتنذذا مجينذذا الهذذفب 

 التياابعة:

أند ، هيا حممد فؤاد، أبجف أال عتأ   عن البذاتنة مذن صذلاح  

 ريد! 

 وأمإ   د اتلت وفاصيإ مفاعيدام أنتم ااألباويص مجينا! 

 أا مك اهلل! 

عابن، طاللان تالف  ة الثالثذة مذن ختهذص اللزذة   اهيان نفح ا 

 الن تية، بيكفنان عندك   الباتنة.

 احممد فؤاد؟ 
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 لدعإ عمإ عمننإ! 

ثم ذهب  اهَبام، اطاع جملبنا  ،تذى شذاد ا البذفن أنذإ أفضذإ 

أعامع هيا املذؤمت ! الكنذإ انتاذى، اادع اذإ منذا ا  ذ ، اافد نذا، ا  

ب أبذتاذ النقذد ط عقي من املطنم اجدت جملبا آ   ل لداتفب حممذد ُ،ذفم

تجامنة ال مفك، االداتفب زعذاد الزعلذي، االذداتفب ع بذان الفذيسين، 

االداتفب فائز الق عان، ابتام اان مناذم الذداتفب علذاس علذد ايلذيم. 

متنيت أن أجالبام ،تى مطله الفجذ   َفذس عذزاع   سك س ذفاين النذ آل 

شذف  ا،نذا ال عفذدان،  –لفنذانفنااملبلما مجينا، اال بيام النلام  اا

ُقَإ عليام!  الكنني  شيت أن َأث 

صندت آبفا سك ري فتي، اجازت ،قيلتي، اضذلطت حممذفيل، 

اوناامت ،تى صسص الفج ، ثم وناامذت ،تذى البادبذة اال تذه  فذإذا 

فنخ ع  - افا أال أافن هجازت-اللاآل عط  ، فأفتح  فإذا نفح اعابن 

اجا، زاهدا   اإلفطذاب اإلندانييسذ، سك ،يذذ منا، فأم  عىل املطنم، حمت

 بيابص زميإ هلام ثالذ، من طسآل اللزة الن تية ايلك.

انطلقنا نناب الط عإ الي  بده عني الليإ من ولكف  سك متجذ  

تاندانج الكل ، االدنيا الاا تاا ص عقظة نشطة، فكنت أصفب اذإ ط عفذة 

ن مثذإ ريللذة الذدباجات سندانيبية مل أصفبها مذن  لذإ، اال بأعتاذا، مذ

اللخابعة عىل ابائإ االنتقاع   الشفابع، امن مثإ الذدباجات اهلفائيذة 

ذات األبائك األمامية املبتن ضة، امن مثإ أبذفا  تانذدانج الدا ليذة 
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املمتلجلة  ةااات اففااذإ امبذتلزمات سندانيبذية، اصذفبت منذاظ  

عايل امثإ ما اانت تن  الشفابع الطفعلة املحفففة تاألشجاب امللتقية األ

 :"ثم زالت اولك عقلى التند "عليإ شفابع القاه ص الفا  ص 

 ألي  اليف  البلت سجازص   تاندانج؟ 

 تىل. 

 فلم اإ هيه ا مفع؟ 

 عيهلفن سك التبف . 

 اهإ نم  تمتاج  ال ص؟ 

ُ  الذ  جذدا، عذيهب النذاس   متج  تاندانج الكل  نفبإ، ُمَتَبفم

 سليإ!

 أشد  منإ؟اهإ أبتطيه أن  

 وفتح حمالإ   التابنة! 

أعن و ى ذلك امللنى الي  التقى فيإ بفاابنف اهن ا امجاع علذد  

  ، لتأبي  جلاة عد  االنحياز؟1955النارص بنة 

 لقد م بت مننا عليإ مني  ليإ، او اناه ا ن  لفنا! 

أظن أنإ مزاب بيا،ي، ليتنا اجدنا ا تا لزعابوإ، البذفن عذزابه  

 ؤمت  اليف ، امل عمننني ري  بف  !املشابافن تامل

 نحن نبميإ جدان بايت! 

 اما منناه تالن تية؟ 
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 ال مقاتإ لإ   الن تية! 

 تإ منناه اللحم املشف  عىل الذ... 

 عىل املشكاك، نبمي هيه ايدعدص املشكاك، فاف يم املشاايك! 

 ننم يم املشاايك! 

وتح ك  اصلنا  ليإ الباتنة االنهف، ففجدنا ايافلة وفشك أن

نذا – َ ت   فأدباناهذا  ا ذد انذا َعِجل  اال بعب   أهنا ،افلة الباتنة، َوَأ م

فقطنفا يل ويا يت عذىل ،بذاآل  نذة املذؤمت  اذام اوفقنذا،  -يافلة الثامنة

(، تإندانيبذذية متنيذذت أن D2انلاذذفين عذذىل تفاتذذة البذذف  سك بذذنزاففبص )

 يإ.أ،فظاا، اأباد البائإ التح ك، ففدعتام، ا فزت سل

جازت نفيس ل ،لة طفعلة أطفع مما اانت لذيس، أ  ذات أبتذه 

باعات أا أاث   فاشتزلت   ط عإ ايافلة تتأمإ طلينة الللد، اوهذفع  

أهم مناظ ها، فلم أجد أهم من مزابعاا املبتم ص عىل ا لاع االبذافع  

فإذا اانت ا لاع اانت أشذجاب الشذا  املتشذاتكة، اسذا اانذت البذافع 

قفع األبز املنلبطة، ابتام اصذطفت عذىل ايذفان، أا ابذتقلت اانت ،

ص ا املَُتَكربر اال أهم مذن   اهذا املختلجلذة   أ،ضذان  -تأنفباا أشجاب السم 

مزابعاا، تليفَتا املثلثة األبذقف املزداجذة الطفاتذإ املختلفذة تذا تسن 

اال أهم مذن تح اَتذا املبذكفنة تمذزابع  -أ،فاع أصحا اهَبا بنة اضيقا

بمك ذاات ا دبان من فَِلِإ أعفاد الزاآل )القهب األجفن(. االذام ال

اندهشت تمنظ  من ولك، جا ين أشذد منذإ سدهاشذا  ،تذى   جنذا مذن 
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ال عف سك اية، فإذا أتنية شاهقة، اطذ   نظيفذة منظمذة  ،تذى تلزنذا 

 مطاب جاا وا. 

م بنا عىل بصيف اللفاتات الطفعإ اللطيف،  د ازدرتذت عليذإ 

لناس مجاعة مجاعة، اإ مجاعة عىل تفاتة بذف ها  فكنذت أوأمذإ مجاعات ا

َبَوذإ، أا خمتلطذة  َظَة املظاذ ، أا ُمَتَح ر األ  اإلندانيبية ايف ولدا، ُمَتَحفر

املظا  تتحفظ الكلاب احت ب الهزاب، االان أ  مبذلمة  ،تذى جذا ت 

تفاتتي  فنلاني البائإ امباعده، انزلذت، احتذ ت  لذيس، ثذم د لذت 

 ." D2"تدال تذمب

اصلت ُتَني َد النارشص، امفعد  الثانية عاص، فلم أشأ أن أ، ع 

نفيس تالد فع مه الدا لا سك اللا،ات الدا لية، فجلت ذهاتا اسعاتذا، 

، اأوفقذد ابتذام ال أباه تنذد اليذف أوفقد املكذان الذي  مل أبه   اصذفيل، 

 الناس، اما األماان سال الناس!

هيه طائفذة مذن الفتيذات االبذيدات، ولذل  املستذ  الليضذا  

اإلبسمية، اأهنن املسئكة، فقدبت أهنن   بليإ االعتامب، اهذيه بذيدص 

ِة، ،تى سذا ما انتاذت  امذت سك البذلة فألقذت  َتف  املياه تاملَِشفم متربجة َوش 

 زجاجتاا، اهيا  مطنم:

 )... أبعد أن أفط ...(! 

ليس، ااي  تبكفعت، اأدفذه ثامنيذة عاذ أد إ، اآ ي عللة تي

 ألف باتية! اهيا تنك:
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)... مني   اتة مجلة ابلنا ألف باتية انيذٍف، أبعذد أن أري هذا  

 سك داالبات...(!

 منك ثسثة آالن باتية أ  ى؟ 

 ال. 

ف د عيل الَلن كي  البلنا ألًفا انيفا، اال عأ ي ريذ  مجلذة األلذف، 

 باتية وق علا!لينطيني عا داالبات، امخبا 

اهيه فتاص حمجلة وقف عىل حمإ هذداعا، فأ لذإ علياذا، أوفقذد مذا 

 عندها، اأبااماا، نابيا ،داد ما مني، فتبألني تاإلنجليزعة:

 ملن و عد؟ 

 التنتي. 

 ام عم ها ؟ 

 مخ  عاص. 

وأمإ هيا النقد تمجلتي ألف، اهيا البفاب تمجلذة امخبذا، اهذيا  

 تمجلة، اذاك، اذلك...!

 عيبا عيبا! 

ذهب عناا أجفع  ،تى وكتمإ االثنتا عاص، فأد إ أفتش عن أ

الط ان البنزاففب ، فأنتلإ سك شاآل صز  عفتش  ليل، فأوتلنإ، فذياجم 

عىل مكتب فابغ، اعن ض أابا إ   ملح اللرصذ، اعمىلذ، فذإذا املكتذب 

ل جاع األعامع، فأو اإ سك مكتب فابغ تجفابه، فإذا هف هلم ايلك، اُأَنلمإ 
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 طاتفب الدمها ، فأنضم سليام!عىل 

 البس  عليكم. 

 اعليكم البس . منك ،قائب للفزن؟ 

 ال. 

بذذنزاففبص  "، اهذذيه تطا ذذة "جاا وذذا بذذنزاففبص "هذذيه تطا ذذة  

 ."القاه ص

 مجيإ. 

 أبعد منك مجلة ألف باتية. 

 ملاذا؟ 

فدطن يل تام ال أفام، فأش  هلا سك أن لي  مني ما عكملاا، فاذإ 

بات سك باتيات، فتفافقني، امتبك عنذدها تطذا تي أذهب لتزي  الداال

الطذذائ وا، فأذهذذب، فآ ذذي تناذذ الذذداالبات، أ ذذإ ممذذا تذذيلت فياذذا 

ال اتيات، ثم أعفد ألامإ للمضيفة مجلة األلف، ثم أهذم تاملىلذ، فذدى 

 ،قيلة اليد:

 عنلزي لك أن ودك هيه ايقيلة! 

 امل ال أرتلاا  أال و عن ام هي  فيفة! 

 زعد عىل عا ايلفات.عنلزي أال و 

 أظناا ايلك. 

نزهنا منا، فتكفن أبتنة عا ايلف، فأو ااا هلا مبدحيا مناا، ثذم 
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أبأهلا عن جاة انتظاب الطائ ص، ألمىل سلياا، اأم    الط عإ تبف  مطاب 

جاا وا اي ص، ألجد حماع هداعا  شلية اشلإ  شلية، مل أب مثلاا من  لإ، 

ا تبتة ابتا ألف باتية امخبذمجلة، فذأعث  فأد إ أ اهَباها، أفتش عن هداع

عىل عقد  شلي تخمبة اعاذعن ألفذا، ابذفاب  شذلي مسئذم للنقذد 

تخمبة عا ألفا، ابذفاب  شذلي منفذ د تخمبذة عاذ ألفذا، ابذفاب 

تسبتيكي منف د تناص آالن  فيتم ايباآل مخبة ابذتا ألذف باتيذة، 

س عتكلم الن تيذة، لتلقى اب ة تألف ا طنة تخمبمجلة، فأعطي الفب ة عام

فجمنذت النرصذ سك الظاذ  -نلاني عىل الهسص، ادلنذي عذىل   املهذىل 

 اأبتلقي القطنة ملجمه  عمسيت!  - رصا

، مذن ،فلذإ ا ذدبان "جاا وذا بذنزاففبص"مجيإ ُمن َتَظُ  طذائ ص 

الزجاجية املطلنة عىل املطاب من أما ، املحفففة تاخلةص من عما اشامع، 

 فات ذاات األزعا  اخلاصة!املشزفلة تاملضي

، بذلمت فلذم عذ دا،  ِ د لنا سك الطائ ص، فكان مكاين تا رَيذ عَلا 

، فقندت، ااننك  ما بلف تطائ ص  ِ ، "بذنزاففبص جاا وذا"اتقيا رَي عَلا 

الكنني ا ن   بائنة النااب، أبى اإ يش  ااضحا جدا من تد  ملختذتم، 

لتحذت، امذن  ذابع  أوشفن سك بنزاففبص ألوأمإ  هائهاا من فذف 

لدا إ  ،تى ظا ت امل اعي اخلةا  الطفعلة الن عضة املقبذمة وقبذيام 

ملتفعذذا د يقذذا، املحفففذذة تذذاللح ات، املشذذقف ة تذذاللح ات، املختلطذذة 

تاللح ات، املشزفلة اللح ات تمزابع البذمك، االبذفن، ااييتذان أا 
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ذربص، الدالفا، ثم ظا  بيد  املطاب،   ،اشيتإ من أشذجاب ال ذا املَُتكر سم 

َلتة، اا زائذ  املخةذص، ثذم  ص تا الطذ   املَُبذف  تمبابات طائ اوإ املَُخ م

،طت الطذائ ص، اد لنذا سك جنذاح الفصذفع، الطذاريي ا ذامع، اللذاريي 

 املنابض.

الف ت هيه امل ص  ه  جدا تا الفصذفع اال ،يذإ، فأ عذت 

أهنذا وسذها، فنثذ ت  أفتش عن اام ا سلكدانية، هدعة زاجتي، أعذ ن

علياا تمجلتا اثسثة اعاعن داالبا اثسثا بذنتا، فأ للذت أبذأع عذن 

تنك املكان، فُدلِل ُت عليإ، فبألت الَلن كيمذة أن ونطينذي مللذغ الذداالبات 

 املطلفآل للكام ا، تام عنادهلا من النملة املرصعة، فقالت:

 أا البنزاففب !ال، ال، ال نتنامإ سال تأم اي الفالعات املتحدص  

 أ عت سك القائم عىل الكام ا، أشكف لإ، فقاع:

 ابتنمإ الفيزا، أا ابحب تالكابت! 

 ال أملك ال هيا اال ذاك، سال النقفد املرصعة! 

 فلم عملك سال أن عأبى يايل!

ابحتذت تاليذذأس، فأ عذذت سك ،يذذذ طذذائ يت، فا تلفذذت عذذيل 

ريذ  م وذاح سك املنذاظ  ا اات، فجنلت أ ترصها تاألبضا املتح اة، 

 اللاه ص  ،تى تلزت املكان امليافب عىل تطا ة الطائ ص، ففجدوإ مزلقا!

بألت تنذ  النذامع، فذدلفين عذىل أن   األمذ  وزيذ ا، اأننذي 

عمكنني أن أوأاد من السئحة اإللكدانية املضذيجلة، فن فذت مناذا صذحة 
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، فانتلاذت مذن اسمام، ااان املكان ا دعد تجفاب القدعم، فم بت سليذإ

املكان القدعم، سك عامإ عكن  زجاجا مكبفبا، فن فت بلب وزي ه، ثم 

بأعت الز،ا  االطاتفب الطفعإ، فن فت أهنا طذائ ص القذاه ص، فف فذت   

 آ   الطاتفب، االناس من ،فلإ عائبفن،  اعدان عىل أبائك االنتظاب.

بميذذت ترصذذ  سك أاع الطذذاتفب، فذذإذا املفظفذذفن تنذذد جاذذاز 

قائب، عفتشفن الناس بجاال انبا ، فن فت بلب الز،ا ، فلام انذت اي

َب َنمفذًجذا مذن وفتذيش اذس  ُت َعَجًلا َأن  ُأَصفر   مكاهنم امل ُأَفتمش، َ،َ ص 

 ا نبا! 

مل علإ ا ت  فكان اإ من عف غ من علذذ املفتشذا ااملفتشذات، 

حيذب  عمىل سك الطائ ص. أ يت مكذاين تجذفاب شذاآل مرصذ ، اأنذإ ال 

الز تا ، اال حيلفنإ، تيني اتينإ مقند فابغ عزعدنا ري تة، اأ  جت اتذاآل 

، للنقاد، الي  انت أ  اه   مكتلتي ت اضذة "التفك  ف عضة سبسمية"

مرص النتيقة  لإ بف  ، فجا وني    سع ذلك املضذيفة البذنزاففبعة، 

مكان شخص  و طن تاإلنجليزعة  ،تى فامت أهنا وتفبإ سيلم أن أنتقإ سك 

آ  ، ليأ ي مكاين هف اشخص آ   منإ مل عتح هلام القنفد منذا، فبذألتاا 

 عن وط ن املقند الي  بتأ يين سليإ، ففامت، اأادت يل أنإ اام أبعد!

مل أان أدب  أنإ بتكفن يل تيلك عد علياا طذفك طذفع ال ،لذة  

مذإ وكث  أاال من شك   علياا، ثذم وكثذ  دائذام مذن ايفذااص   فذيام وقد

الطائ ص من  دمات! امل أحت ع من هيه ايفااص، تإ ابتنملتاا   تنذ  
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املطالب، فلم وتأ  ، سال مذ ص اا،ذدص، بتذام َشذَزَلت اا فياذا عنذي شذفاريإ 

 أ  ى!

أ للت أنظ    اتاآل النقذاد، ففجدوذإ خيذفض   مجذه فسبذفة 

د أن املبلما تا النقإ ااإلعامن، فلخلت تإ، او اتإ لبيد املقا ، من تنذ

 ازعت علينا املضيفة البامعات الةابعة!

مل أان أدب  أن من األفذس  املحففظذة تذياا ص ولفذاز ، أفسمذا 

ع تية، فتشاريلت تفيلم أم اي  فيف  ،تى ملحت طفلة مرصعة شيطانة 

وتاته فيلام ع تيا، ف جنت أ لب األفس  ،تى عثذ ت عذىل الفذيلم الذي  

لسوينيذة، ااذان فذيلام  فيفذا، فلذام اانت و اه، مكتفتا ابذمإ تذاي ان ا

ف ريت منإ  دبت أن ثمت ري ه، فأصذلت، ااذان فذيلام ثقذيس، امل أاذن 

بأعت أعا مناام من  لإ، ثم فتشت عن ري مها فنث ت عذىل فذيلم أم اذي 

 ثقيإ ري  مدجم، فتاتنتإ  ،تى اصإ   سك مطاب القاه ص!

 أبوذذاح، انذذت أوقلذذب عمينذذا اعبذذابا، فف ذذا احتتذذا، ال أنذذا  اال

اابتبالت اي اة تتط ن مقند ، اال بيام سك الفضف  لهسيت املز آل 

ِضذذنا  ذذَ َع جذذاب م الذذزاجا البذذنزاففبعا َمف  االنشذذا ، عذذىل ،ذذا َأ، 

اِم، الكنني انت دائام أزعإ عناام اي ع، اأولطف سلياام، اأبذأهلام  َنَد   َمق 

اذام   ،ذإ مشذكلة دائام عذن بريلذتاام   اخلذ اع  ،تذى علقذا عذيلم أمل

 ،قائلاام، امها املنتقسن تند عفما   القاه ص سك سصطملفع!

  جنا مجينا من الطائ ص سك املطاب،  ليإ ايادعذة عاذص تتف يذت 
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اذذا  25/8القذذاه ص، مذذن مبذذا  بذذلت  ،ذذا  اال   ،   ا،تفذذاع مذذن الزر

خا ، اانت أبأع هلام، اأجتاد دان جذداى   مهذلحتاام  ،تذى  االب 

 لت البيدص ااانت أج أ عىل ايفاب، اأعلم تاإلنجليزعة من زاجاا: ا

 ! ITS OKشك ا لك،  

ا فنا مجينا تا تطا ات الليانات املطلفتذة، املتنذاث ص، اانذت  ذد 

أ يَتا تمطاب بنزاففبص، امألَتا، ااشتزلت تمحمفيل الي  فتحتذإ مذن 

ان املطذ     تند سريس إ تالطائ ص سلزاما، فإذا ببالة أ ي الذداتفب ف ،ذ

تن  املبائإ اللزفعة، فأجيلاا تند ففات األاان، ثذم وزللنذي عذد  عذىل 

ثم بلمت اللطا ذة الضذاتط  -مااوفة أ يت تفصفيل اأنا املز   تاملفاجأص

ه تنيذًدا،  ذف  املبذؤاع، امضذيت أتحذذ عذن مبذاب ايقائذب، الذي  َنحم

ا فا   اأعلمفنا أهنا ،قائب أبته طائ ات، فطمأنت نفيس اتنذ  الذف

هيا املف ف الك عإ  ،تى بأعت ،قيلة عد ، فأ يَتا  ابجا، ثم ذاذ ت 

البؤاع عام ُأِ َي مني تمطاب جاا وا، فدللت عىل مكاوب رشاذة الطذ ان 

البنزاففبعة، فتح ت  ،تى اصلت سلياا ،امس ،قيلذة اتفذي، بذا،لا 

فياا ا،امس ،قيلة عد  التي اانت  د انكس عمفدها من  لإ، فلم أعث  

اال   املكان الإ عىل أ،د، الكنني ع فت تندئي تاملااوفذة، أهنذا  علذة 

املطاب، عضيفاا مطاب القاه ص سك التيا ص، اعأ يها ريذ ه ا،ذدها، مذثلام 

 َفَنَإ َمطاُب جاا وا!

  جت، ف الت ،افلة املطاب، سك ،يذ ال،قتني بيابص ظننتاذا 
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آٍل ،اٍع َضيرقَ  َلَننذي مناذا، اال أل،د زمسئي، بآين   َثف  ٍة، فذأتى سال أن خَي 

 بيام أن تدت يل مسحمإ   علة:

 شك ا شك ا! 

 سك أعن؟ 

 منيإ ال اضة. 

 اباب، الن آ ي منك سال ما ونطيإ بائإ أ  واايس.  

 ننم! 

 ام ونطيإ؟ 

 عاعن جنياا! 

 عا بجإ، ، ا  عليك! 

 مخبة اعاعن! 

 بآ ي منك مخبة اثسثا. 

 بأعطيك ثسثا! 

 املكيف!بأفتح لك  

 ال أبعده! 

 فاباب سذن! 

 أعجلتني بام،تك، اتمثلاا ونمإ  فس وقف و عى املفا ف! 

هيه بيابيت اذام و اهذا جدعذدص، الذد  بذيابوا واايسذ علذياام  

بائقان، أعامإ رشاة الليمفزعن، فتكلمني   التفصيلة، فأ  ع 
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 أنا تبيابيت هيه سلياا ، صا علياا.

 اعة؟عنمسن علياام األبته االناعن ب 

املاذا هيا اللزي! عنمذإ اذإ عذىل بذيابوإ، نفتذة اا،ذدص، ثذامين   

 باعات، فامذا بأبتفيد سذا هلكت البيابوان!

 مجيإ! الكن أعن البائإ املؤمتن! 

مبتحيإ الفجفد! ال أعني   ة اابد البيابص، تإ أعنذي   ذة  

ِاَزَُتا، اولاع ِ َطُناا، اوفضه  البيابص نفباا، اهي أشد! ُوَفك  َأج 

نى عناا من دان أن َعظ َاذ   َتز  َلَكُة، ثم ُعب  َتا  مكاهنا  طه أ  ى ُمب 

 هليا بلب!

آه علينا اعىل تسدنا! نملك ما عملكإ أ  شذنب متقذد ، الكننذا  

نحتاع سك و تية أنفبنا عىل مناين اإل سص ااإلوقذان،   ضذف  

 مناج عا  من التخطيط ااإلدابص اال  اتة!

 شنب متقد ! ماذا ونمإ، عا أبتاذ؟طلنا نملك ما عملكإ أ   

 أبتاذ جامني. 

أهس ابذاس! أنذا  ذ عج بذيا،ة افنذاد ، أعذ ن اإلنجليزعذة  

اال ابية، عملت تالز د ة، ثم تد ،   رشاات دالية، مل عكذن 

للنامإ فياا سال اإلوقان  فقد اان خيان ال  يب املختفذي، الذي  

 عنا ب املقرص، اعثيب املجتاد!

ما شا  اهلل، ال  فص سال تاهلل! بالت مذ ص مذه بذائإ واايسذ، مذن  
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املخدعا، اان مدعفا ،ينجلي سك مؤمت  الااة الناملية التذي  ذد  

 هلا ا داعإ، لين ضإ!

 عا بس ! 

 الكن ما ابمك؟ 

 مهطفى. 

 اأعن وبكن؟ 

   علا منك تداب البس . 

 اما ب م حممفلك؟ 

 هف هيا.... 

  وفصذيإ أاالد  سك مداببذام هإ أبتطيه أن أعتمد عليذك  

  علا، تدال ممن عفصلام؟ سهنم ثسثة، ابتام انضان سليام تنذ  

زمسئام، فكان لك مللغ ال تأس تإ! لقد اانفا أبتنة، ثم و اتام 

أ تام سك مدببة   علة من الليت، ثم عدباام أ ذفهم الهذز  

 فينيدهم أبتنة، اهكيا...! –سن شا  اهلل-تند بنتا 

  ك، اال وفك    املاع!حتت أم 

 تابك اهلل فيك!  

ابأعت ذلك من التففيإ   خمتتم اإلعاآل سك تسد  املَُضيمنة، التي 

 لن عقيم ،اهلا سال األ س  الك عمة ااهلمم النالية!

عذا أبذتاذ -مجاع، وناع، ارتإ هيه ايقيلة، اهيه الثسثفن جنياا  
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 بص!اسن اان عنلزي أن وتفضإ عيلم تالزعا -مهطفى

 شك ا، أا مك اهلل! 

 البس  عليكم! 

 اعليكم البس ! 

 رتدا هلل عىل البسمة! مل ُوطِِإ الَزي َلة عا داتفب! 

 اهلل عبلمك! لكن َأَطل ُت املبافة! 

 البس  عليكم! ال أدب  مِلَ مَل  أصرب ،تى أفاججلكم عىل عاديت! 

 ع فنا اصفلك من املطاب! 

ُتإ لك   م من ذا عات!الكنني أفاججلكم ا ن تام رَتَل 

 اايف اجدت الف ت! 

 َتَ اات مؤمت  تاندانج! 

  

http://www.mogasaqr.com/


288 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

وّيون   النَّح  راُء و  ع   الشُّ

 

اخلسن تا الشن ا  االنحفعا )علام  النحف(  دعم مبتم  : 

ُإ الشن ا  أ،س  النحفعا ،  ُئ النحفعفن أ فاع الشن ا  ، اُعَبفر خُيَطر

 االزااان ميتيتفن تا هؤال  اهؤال  ! 

 اال عن ن الشف  سال من عكاتده ! 

ا د ااتدت تحيايت طلب الشن  االنحف ، اطلب علمي الشن  

االنحف   فس أ،كم هنا سال تام عانيت ،   مبألة مط ا،ة دائام ااأن 

ط ،اا ف ض افاعة عىل مثقفي اإ زمان امكان   اهإ أرشن مما نقف  

 مجينا فيإ ا ن من زمان امكان ! 

هيه املبألة ، أفكاب أبته ، عمكنني  اهَبا أنا  القد  ط ت يل  

 اأنتم أن نتجاذآل أط افاا   عبى أن ن ان من فاماا سك بان اثيإ :

 : ُف ُ  َاالنمح  ن   الشر

،قيقُة اجفد اإ مناام   الكس  ، اما جيتمنان عليإ ،  

 اما عفد ان فيإ .

 : ِف ُم النمح  ِ  َاِعل  ن  ُم الشر  ِعل 

ة اإ مناام ، املفىل سك نظ عات مناُج اللحذ عن ،قيق 

 ضاتطة .

 : َفهيُح  الّشاِعُ  َاال 
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،قيقُة اجفد اإ مناام   املتكلما ، اما جيتمنان عليإ ،  

 اما عفد ان فيإ . 

 : ِف ِ  َاعامِلُ النمح  ن   عامِلُ الشر

،قيقُة اجفد اإ مناام   اللا،ثا ، اما جيتمنان عليإ ،  

 اما عفد ان فيإ . 

وأملنا اإ فك ص من هيه األفكاب ،إ وأملاا ، ااوفقنا    سننا سذا

ِ الشن ا  االنحفعا )علام   -نقدها عىل  فع فهإ  اضننا عس َة تَا 

ه ، َفَفَ َف ِعن َده !  النحف( ،   مفضناا الهحيح   فَنَ َن اإ  َ،دم

1 

،دثنا أتف متيم علد ايميد تبيفين ااان مبتشاب جات  الهلاح 

الكفعت األبلإ ، أنإ شاد جمل  أبتاذنا حممفد حممد شاا  ، ا د أم  

االام منارصان ماوفا   أثنا  هيا الق ن  -أ لإ حممفد ،بن سبامعيإ 

تنّا تندهم ،  اهلج   اخلام   عا   برتام اهلل مجينا برتة اابنة ، امل َعف 

اين عنشد من شن ه املجلَ  ا ليإ ، افيإ ايّب  -امل حي منا أج هم ! 

ُط ل -عفا اهلل عنإ !  -،بن علد اهلل  إ ، ،تى َلَقَط شيجلا صاح تإ َعَتَبقم

   فزضب حممفد ،بن سبامعيإ .عليإ

 اع أتف متيم : فلام اان املجل  التايل ، َتَدَب سبامعيُإ تقهيدوإ من 

 ، عقفع : "الَفَهُج َاالّدعداُن  "الشن  اي  

نيَلتان   "  َوف 
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نيست    َثسُث َوف 

نيست  َاَب   ل ُه َوف 

ضاِن َاالّ ا،ات    ،َ اَن تِاأل  َي  ُ ُن ُونانُِإ األ   َاَأ، 

فات   َم  ُإ النّفَب َعىل َ،فاِئِ  األ   ُوَدفر

ّنات   بفَمِة ال م  َشّسَع مفبيقا تِس َ فاِعٍد َم  

عقاِع داَن ،اِبٍب ُمَزعمِف امل يقات    َمن هفَمِة اإل 

ها ِمن  َ ل ِإ َأن  هَجيَ   ط  ات  َعُند  واِد َاالشم َا  لاآِل َااأل  َب   تِاأل 

ن هات   ِ زاَ  َااإل  ِص  َتأ ِذُن اإل   َوُشإ  تاآَل الّ اِح ال َوب 

االت   آُل اهل  هاِبها َبّلاَتُة ُوَنير  َاَلي َ    سِع 

ِج الّبا،ات   َياَص َعن  َوَفه  َأُع اي  َف َعب  ِت َاه   َاال ُفضفُع امل َف 

ي ِإ اَ  فات  َاال ُفضفُع اللم َ  ملِاذا َون َبُخ ال   َفج  َأُع ال  َف َعب   ه 

اِ    َوَشل ِذ امل َفات   ِرش  لىِل ِمن  َصي َحِة اإل   َضجم ال 

تات   َش  صفَفُة الط قفِس ِمن  َوناُبِإ األ  َتَفَضت  َهيااُِإ َم    َاان 

ماَ    ُاإر َ،هاٍد مات   ُس ال ر  َاُاإ  ما فياا َ  اتُا ُوَقدر

لف لات  َمه  ُمفِد َاالب  افِد َااهل  ُمفِد َاال    َتُة ا  

فات   َا  أِ األ   َعىل َمطاعا َزَمٍن ُمَا م

َات    رَيَلِش ال ُكافن    حَتَ م

 َجناِئًزا   َي ِدها َوطفن  

ُف فن   لفَلَة امل َبِ  َااي ِ اِك َاال   َمش 
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ِباا ُبففن   هاِت َأم  ا لُِدم  َاَأهنم

ا   لُِكإر نفٍب َشهم   َزماهِنا ُ،تفن  َأا  َأهنم

َفَهِج ال َنهفن    ُو عُد َشإم ال 

ففن   ُاٍ ِضياُاها َمك   تَِأع 

قفن   ُبٍن نِداُاها َمن   َاَأل 

َتِة ال ُنكفن    ََتاَوَ ت  خَم داَبًص ِمن  َبم 

جفن   ُ  الب   َاباَعاا مَتَز 

ااِب   ال قينان    َاَ ي َلُة التمك  اِب َاالد 

 َأن َشَلت  ُهياَ ها   ال َقشر َاال نيدان  فَ 

فان   َب  َعن  َعامِئاا ُمَزلمُف َنش   َااي 

سن   َيٍة رَيف  ُياا ِمن  رَيش   َاَاع 

آن   َيٍة َظم  ُفاا ِمن  َعش   َاَط  

ن بان   ِ  لُِكإر ما مَل  َعل َإ فيِإ َ َلُ  خِلُط َفِص اإل 

ِك  فان  ُبل حاَن َبآلر النّفِب ِمن  حَتَ   َا   األ 

 ُبل حاَنُإ ُبل حان  

َقَظ الّدعدان    َمن  َأع 

تان   نَاا ُتب  ِ ما َلقم  َأن زاُ  هيا الطم  

ظان    َاال َ،داها ،اِبُس َعق 

َات  َتنان   ِ ما هَجيُش ناُبها حَتَ م  َاال تَِز  
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عان   د  ِياا َب،يُقاا الهم  ِمن  ذاَِتا َاَا، 

 عَ 
ِ
عامَ  لِل َفبا  لان  الّ افُِ  اإل  ا  َتص  ُ طا ال    م 

دى َا  امل َدى َا  اللربان   ِقياَس   الهم  الّ افُِ  ال 

نان   ب  ِ نيِم َااإل  خيِم َاالدم   َا  َهفى التمن زيِم َاالتمف 

ان   َي  ِج األ  ِ ُن التمط  عَز   َوَفه   َوَدفمَقت  ال َون 

ُ اِن لِ  ِع اي  ِه   َورَب  م  ذان  َاال ِ داَع البم    

لِِإ ِمن  ناِ ا ميزان   ِن َ ل َإ َبك  ِف اللمح   َاال خِلَط 

زان   َا  ِن تِاأل  لِثاِ  اللمح  َكَ ها  الُِقاا َ ل َإ ان   َأب 

لفآِل َ ل َإ َاأ ِباا سِذ عان   َبت  َفام  اهَِبا لِل قاَلِب امل َه   حَتَ م

فان   َا  ِص األ  َ  َز اِبُن َمطاِبُن َمتاِ،ُف لِِقا 

َل فان    َ فاِ ُه َت اِ ُه َتداِئُه َزّعاَفُة األ 

 َجإم َعزعُف النّاِ  َأن  َعقفَدُه سِن بان  

َت دان   َفنر َعن  َوناُبِخ األ   َاَجإم باُح ال 

يسن   َطِ ُع ا   َ  ما َعه  ُ  َفف  ُ  يَش  ن   َفالشر

تان   ُلب  هاِب   ال  ع  ِ  باُح َوُ ع  الّ اَح َااإل 

فان  تَِزفراا َاَ،    َبِإ النمش   فِاا َانفِبها امل َُمف 

مان   َز  ،يِإ ِمن  ََتاُدِع األ   َامَخ ِ ها امل َن هفَبِص ال م

نان   ِ ُضفا الدر  لُِكإر جيٍإ َاأ ُبإ ال َوف 

فان   َا  َلُكم  ِعلاَدَص األ   َمإم النمدامى َ،ف 
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ااَ،ُكم  ال َوظ لُِمفا امل يزان   داا َأب   َفَجدر

ُ  َي   ن  ن  َفالشر رت   ُن ِمن  َعِد ال م

 ُبل حاَنُإ ُبل حان  

 )دعفانإ(                        . "ُمل ِاي الن بفِب َعن  ُ َطا الّدعدان  

ِف   ": وأمإ هيه التنل ات ،إ وأملاا  امن ،اِبٍب ُمَزعم

اال "،  "امل يقات   آُل اهل  ِت  "،  "ت  َبّلاَتُة ُوَنير  ُفضفُع "،  "ُفضفُع امل َف 

ي إِ  تات   "،  "َوَشل ُذ امل َفات   "، "اللم َش  فان  "،  "َوناُبِإ  األ  َا  ِك األ  ،  "حَتَ  

َت دان  " فان   "،  "َوناُبِخ األ  َا  بأى ايف  - "ُ طا  الّدعدان  "،  "ِعلاَدَص األ 

َزَلإ ، اَأَضلمإ عن نفبإ ، ثم و اإ  َعّ اُه للمأل ، ثم َبَلَح عليإ ! تإ ايف َزل 

ُلل اا منإ !  ُة حَم َمَدٍص مل َعب  ٍة مل َعُهلماا عليإ ! اَأعم ُة َمَيمم    َتي دا  ! فَأعم

فُدى ايف ا تلفا ا تسفا شدعدا ااان عنلزي أن عأولفا ، ،تى سذا 

َتَاَزه ايَّباين  هُن َزًص تابدًص ؟ اماذا اان ذلك اخلطأ اال  أ طأ سبامعيإ َ َطًأ ان 

َلَحَة   ال َمَده عليإ هيا الَكَمَد ، اابتنداه هيه َمه  نيِه تإ ، ،تى َأا  تمش 

 الَندااص ؟ 

َعن َلزي لِلّشاِعِ   "اهلج عة :  656 اع املظف  النلف  املتفىف بنة 

ُم   اِدباَن َعىل َأن   ِنل ِم ، َاال َعتمِخَيُهم  ُ هفًما   َفإهِنم َإ ال  َأاّل ُعناِدَ  َأه 

باَنإ سِ  ناُه ، جَي َنلفا سِ،  ا ، َاحُييلفا َمن  باَ ًص ، َاَتسرَيَتإ عيًّا ، َاَفهاَ،َتإ َ،رَصً

َلفا  َم َأَدتِإ ، َاَأمخ  ِنل ِم ُ،ك  ُإ ال  َقَط َأه  َاَعن َتِقضفا ما َتناُه ! َفَكم  ِمن  َأدعٍب َأب 
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نا هَلُم  اِتاًتا ! اَ  َ د  ناُهم  أَلَف  ِ ه ما َونَلمَإ تِإ ! َاَلف  َعَدد  َكل لي  ِمن  ِذا  هللِِّ َعاّمُب ال 

 َ،ي ُذ َعقفُع :

َتَدعفا ِي  ات  ِفِهم هَيا الم ِ تَا َاِمن  ِ ياِس َنح  َتن   ماذا َلقيُت ِمَن امل ُب 

ً ا َعكفُن  اهَبا َتي ُت ِ سَن المي   ابفُه َأا  َذَبعفا  سِن  ُ ل ُت  افَِيًة تِك 

َوِفه الفا َيَن َت َاهيا َلي َ  ُمنَتِهًلا َاذاَك  ُ  َاهيا َلي َ  َع    َ ف 

َفَجهُ  آُل َاال  ٍد َفطاَع الةم  َ َزع  َ َعل ِد اهللِّ ِمن  رُتٍُإ َاَتا  ضفا َتا   َاَ، م

ٍ  َعىل سِع  ا اهَِبِم  ُطلِنفا  َ َ ف  َن طِقِام  َاَتا 
تالفا ملِ ٍ  َ ِد ا،  َ َ ف   َام  تا 

اً،ا َلُكم  َفُخياا ما وَ  يِلَ َما  ِ ففا َفَدعفاما ُاإ  َ ف  ِ ففَن َاما مَل  َون   ن 

لِيَه ُض ال ُوَشب   اهَِبا ناُب امل َجفِس َاال ُول نى  اهَِبَا ال  يِضَ َأب   أِلَنم َأب 

ِة ،  تلم فاِظ امل ُخ  َل  َتحيَلِة َااأل  ِنل ِم َعأ وفَن سَِك امل َنايِن امل ُب  َإ ال  َاَلَنإم َأه 

مفَن َأَاَدها تِِنَللِِام  ،  ِ َفتِِام   َاَمن  هِيه َبليُلإ َفُيَقفر حفَن فاِبَدها تَِمن 
لِ َاُعه 

َشَب   َفُ آلم داِهَيٍة َاَ َه َعىل َمن   َضَب َاال ُعق  ُهَف َأد هى َفام حَي ُبُن َأن  ُعز 

  ."ِمن إُ 

 )نةص اإلري ع (

الف  د ،ة املظف  النلف  جمل  أبتاذنا ذاك ، لن ن ايف 

ف ِدُب الشن ا  من النمح  ّعا )علام  النحف( عىل أاث  من ذلك ، اَلَنَطَفُام  َعق 

دعِدهم  َمتِِام  هلم اام فنإ أ ً ا تلن  اسمإ ، ال تَتا  عليام تإري ائام تِخد 

ااًنا  فّعفَن أبتاَبهم ُظل اًم اُعد  جلفن تأنفبام ، تأن َ  تَِك النمح 
َتلِ اهم املُم 

تاًنا ! ثم ال ًيا ا اهَُب  َضحفا أ اَبهم َتز  نجُب لإ عبتشاد تشن  عامٍب عننى اَعف 
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نيَتام لإ ، من ري  ابتكانة هلم اال  فّعَا )علام  النحف( َون  فيإ عىل النمح 

ُن الشن ا  ، من تالَكَمِد الي  َاَجَده َعاّمبُ  س  اب تبلطاهنم ! أ  ُو اه خُيَفر

ّ اا  -،يذ اان البنيَد منام من ُاِعَظ تأ ي َصن َنتِإ  َتكينفا !،تى ُعق   اَعب 

لقد اان عنلزي للمظف  النلف  ، أن عشتزإ تجفامه ما تا 

سً،ا ،  رييًلا اُمؤاَلَفًة اسِص  فّعَا )علام  النحف( َو   طائفتي الشن ا  االنمح 

هيًلا اخُماَلَفًة اسِف باًدا !   أاثَ  مِن اشتزالإ تففاب  ما تيناام َو  

2 

ِ  اللزة َمَثُإ اللزة املنينة َمَثُإ تنيان اإل نبان املنا ، اَمَثُإ ِشن 

ِف اللزة  املنينة َمثَُإ تنيان سنباٍن ُالَِد من ذلك اللنيان الباتإ ،  اَمَثُإ َنح 

َتِم ٍّ سك اللنيان الس،ِإ     اللنيان الباتِإ الفالد ُمب 
ٍ
املنينة َمَثُإ ِجااٍز ُمَنام

 املفلفد . 

َإ ُتنياَن الشن  َاَجَد تُ  فاَِتا اَمن  َوَأمم نياَن اللزة : ِجااَز َأص 

فية امنانياا ، اِجااَز  وية امنانياا ، اِجااَز ِصَيِزاا الرصم  ف  ِناا الهم
َاَمقاطِ

ة امنانياا  فعم َجمّية امنانياا ، اِجااَز َو اايلاا النمح  ابأى  -مف داَتا املُن 

د أجازُوإ ايف متتزع   ا ااز الفا،د ملانيإ امنانيإ ، ا  اللنيان الفا،

امتزاَع األشلاح ااألبااح ، لُِتَؤدر  ببالًة اا،دص ال ُوَؤّدى سال  -ال اا 

تِزاًجا ، مثلام ُعَؤّد  َعَمَلإ اإلنباُن نفُبإ صا،ُب هيه  تِزاًجا فام  تيلك ام 

ٍإ عنملإ اإلنبان  ففيإ َطليَنتُإ  -االلزة َعَمُلإ الَفي   -اللزة   اُاإ  َعَمٍإ ُمَففم

 ! "َلَنَن اهللُّ َمن  َهَدَ  ُتن ياَنإ  "يانيمة   الُلن  
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اسذا مجننا ُو اَث لزة ما ، ابتطننا أن نميز الشن  منإ ، ألنإ جز  

ُإ   ُمَ ارب هيا  -حمدد  امل نبتطه أن نميز النحف ، ألنإ عنرص ُمَتَأصر

 الداث الإ   امن ثم عنمإ النحُف   ُتن يان الشن  اري ه من اللُن يانات

ُن ُتن ياُن الشن  من جااز النحف اري ه من  اللزفعة املفلفدص ، اَعَتَكفم

النحف ُعمفُ  اُ هفُص األجازص اللزفعة املبتم ص   فلا الشن  ا

 !ُمط َلقانِ 

3 

اايلك نبتطيه أن نميز تالنمف  ااخلهفص املطلقا ، الشاعَ  

، اا     االَفهيَح تنَضاام من تن    فأاهلام املشتزإ تإنتاع الشن 

املشتزإ تإنتاع النحف ، االشاعُ  جيب أن عكفن َفهيًحا ، أ  أن عبتنمإ 

جااز النحف من اللزة التي عقفع فياا شن ه ، االَفهيُح جيفز أن عكفن 

ام ، ليقفع من  شاعً ا ، اأن عكفن ري  شاع  ، الكن جيب أن عكفن أ م

 اللزة ما عبتنمإ فيإ جااز نحفها .

َ عان  -ُ  االَفهيُح اسنام عكفن الشاع عان ، اَعف  َ تَمَلَكٍة َفنّيمٍة  -اَعرب 

عبتفعب  اهَبا اإ مناام ُو اَثإ عىل مناج من مناهج االبوياح اإلحيائي ، 

ا  ّية  داين من ُميفع الدم جيحات اليم ًيا سك َمي ٍإ ُاج  لاًعا  -َبن  اجي   جم اه اور

تِداًعا   فتتحفع َمَلَكُتإ الفنّيمُة م ، لة االبتنداد ، سك م ،لة القدبصن م ،فات 

،تى م ،لة املاابص ، أ  من م ،لٍة ُعت ِقُن فياا عملإ ااعيا أنإ عتقن أا 
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س عن أنإ عتقن أا حيااع حيااع اإلوقان ، ،تى م ،لٍة عتقن فياا عملإ رياف

 ! اإلوقان

صىل اهلل عليإ ،  -اببفلِإ  -بلحانإ ، اوناك !  -اسُ  ايإ 

ثم اسُ  بحلاِن اائٍإ اُ  ر  -بيض اهلل عنام !  -اصحاتتِإ  -ابلم ! 

تن باعدص اأاثَم تن صيفيٍّ اريِ هم ، ثم اسُ  الشافني اا ا،ظ اعلد 

  ايميد ااتن املقفه ااألصفااين االتف،يد  اريِ هم ، ثم اسُ  الطرب

اعلد القاه  ا  جاين ااملن   اريِ هم ، ثم اسُ  اتن  لدان ااتن ويمية 

ااتن القيم االقايض الفاضإ االهفد  اريِ هم ، ثم اسُ  ا ربيت 

االبلكي ااتن علد الفهاآل اريِ هم ، ثم اسُ  املنفلفطي االنقاد 

ااملازين ابيد  طب اال افني احممفد شاا  ارتد ا ا  االطنطاا  

للاليتي اريِ هم ، ثم اسُ  املبنفد  احييى ،قي اعلد ايليم علد اهلل اا

انجيب حمففظ اعفبف سدبع  افتحي ريانم امهطفى حممفد ازا عا 

 وام  اعلد ال رتن منيف اعيل أتف املكاب  اريِ هم !

ااسُ  شن ا  املنلقات ااملفضليات ااألصمنيات اايامبات 

 ببفع اهلل اا ما ات اريِ هم ، ثم اسُ  شن
ِ
 صىل اهلل عليإ ، - ا 

  صحاتتِإ ، ثم اسُ  ج ع  االف زد  ااأل طإ  -! ابلم
ِ
اشن ا 

االكميت اريِ هم ، ثم اسُ  أ  النتاهية اصالح تن علد القداس 

اتشاب اأ  نفاس اريِ هم ، ثم اسُ  دعك ا ن اعيل تن ا ام اأ  متا  

ك ااتن ال امي اامل تنلي اأ  ف اس ااملن   اريِ هم ، االلحد  االَنَكفم
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ثم اسُ  التطييل ااتن  فاجة ااتن باإ اري هم ، ثم اسُ  اتن رتدعَ  

االلاا  زه  ااتن بنا  امللك اريِ هم ، ثم اس  اتن رينا  ااتن عثيما 

االباعايت اريِ هم ، ثم اس  اللاسين اأرتد شف ي ا،افظ ست اهيم 

الشا  است اهيم ناجي اعيل طإ احممفد االزت   اريِ هم ، ثم اس  

سبامعيإ احممفد شاا  ارتزص شحاوة االنجفي اا فاه   اري هم ، ثم 

اس  عم  أتف بعشة االبياآل انازك اأمإ دنقإ احممفد دباعش احممد 

اعلد اللطيف علد ايليم  الفيتفب  ا،بن   يش اما ان البيد

 .اريِ هم

 تن  مشافًبا مادص تنضاا من تن  ، اتنضاا عدع عىل

عنلزي لكإٍّ من طالَِلِي الشن   -امزمفًبا ، ال ع ىض سال أن حُي َا منإ 

ِ ، أن علحذ عناا ، اعبتفعلاا ، اعتحقإ  اهَبا ، اعلاج  االَفهاَ،ِة الَنَ تيما 

تيا ها   فيلتل   اهَبا ظاه ا   اتاطنا ، ،تى عَقلردها عفًفا ، أا عَتناباها 

 ميهب أصحا اهَبا ، اسن وناباها انطلإ سك  هدا ! فإن  لدها انضان سك

َهٍب عنف د تإ ،تى عنضان سليإ فيإ ريُ ه !  َمي 

4 

انبتطيه أن نميز تالنمف  ااخلهفص املطلقا ايلك ، عاملَ 

الشن  االنحف م )عاملَ النحف( تنضاام من تن    فأاهلام املشتزإ تاللحذ 

ملشتزإ تاللحذ عن عن ،قيقة اجفد الشن  َضل ًطا لنظ عاوإ ، اا    ا
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، اعامل الشن  ال عبتزني عن علم يقة اجفد النحف َضل ًطا لنظ عاوإ،ق

 النحف ، االنحف   )عامل النحف( ال عكتمإ سال تنلم الشن  .

عان -حف   )عامل النحف( اسنام عكفن عاملُ الشن  االن َ ، اَعرب 

َ عان  إ النلميم عىل مناج تَمَلَكٍة ِعل ميمٍة عبتفعب  اهَبا اإ مناام و اثَ  -اَعف 

ًيا سك نظ عة ضاتطة من  من مناهج التأمإ الظاه عة أا اللاطنية ، َبن 

تِداًعا    -نظ عات و ويب املقدمات االنتائج  لاًعا فات  اجي   جم اه ايلك اور

فتتحفع َمَلَكُتإ الِنل ميمُة ايلك من م ،لة االبتنداد ، سك م ،لة القدبص ، 

 ،تى م ،لة املاابص .

اتُب الليان االتليا ااييفان ااألرياين اريِ ها ، ثم اتُب 

الهناعتا االفباطة اأ اب اللسرية ادالئإ اإلعجاز ارشح ايامبة 

ارشح دعفان املتنلي اريِ ها ، ثم اتُب النمدص ااملفازنة اعياب الشن  

عد ااملثإ البائ  امنااع الللزا  اريِ ها ، ثم اتُب الدعفان ا  امليزان ا د

اببالة   الط عإ سك ثقافتنا انمط صنب انمط خميف اأتاطيإ اأبامب 

االنقد األد  ايدعذ اريِ ها ، ثم اتُب   ا ص الشن  االهفبص   الشن  

الن   اال مز اال مزعة   الشن  املنارص ااا ه القهيدص الن تية ا، اة 

اواعح  الشن  ايدعذ   بفبعة اعن تنا  القهيدص الن تية ايدعثة

 النص  اريِ ها !

ااتُب الكتاآل ااملقتضب امناين الق آن ااألصفع ارشح 

القهائد البله الطفاع ا اهليات ارشح املفضليات اريِ ها ، ثم اتُب 
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اخلهائص ا  صناعة اإلع اآل ااملق آل االلح  املحيط اريِ ها ، ثم 

الفك  اتُب األمايل ارشح املفهإ ارشح الكافية ا زانة األدآل انتائج 

اريِ ها ، ثم اتُب اال داح امهه اهلفامه ااأللفية ارشح األشمفين 

ا،اشية الهلان ا،اشية الشااآل ارشح تانت بناد ااملزني اريِ ها ، 

ثم اتُب النحف الفا  االلزة الن تية منناها املناها االليان   باائه 

نحف الق آن ا هائص األبلفآل   الشف يات اتنا  ا ملة الن تية اال

االداللة اا ملة   الشن  الن   امد إ سك دبابة ا ملة الن تية 

 انظا  ا ملة   شن  املنلقات اريِ ها !

مادص تنضاا من تن  ايلك ، اتنضاا عدع عىل تن  مشافًبا 

عنلزي لكإٍّ من طالَِلي  علم الشن   -امزمفًبا ، ال ع ىض سال أن حُي َا منإ 

ن علحذ عناا ، اعبتفعلاا ، اعتحقإ  اهَبا ، اعلم النحف الن تيا ، أ

اعلاج تيا ها   فيلتل   اهَبا ظاه ا   اتاطنا ، ،تى عَقلردها عفًفا ، أا 

عَتناباها  هدا ! فإن  لدها انضان سك ميهب أصحا اهَبا ، اسن وناباها 

َهٍب عنف د تإ ،تى عنضان سليإ فيإ ريُ ه !  انطلإ سك َمي 

5 

 ص التابعخ الثقا  ، وكفن فنفُن  اهَبؤال  مجينا اأمثاهلم عىل مب

اللزة اعلفُماا دائام ، احتيا ،ياص طيلة ، ثم عىل آثابهم عبنى ريُ هم من 

َمَة الِئٍم ! لاًبا هلم ، اُاثفً ا  اهَبم ، اال عقللفن فيام َلف   أصحاآل   اللزة ، سِا 
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جلفا َم اِميَُاُم اللزفعة تأعامهلم عىل أ ر اجإ اان 
اأنى هلم أن خُي طِ

طأ ، فُيليمفا اهم املفهفتفن املَُففمقفن سك وثقيف مفاهلام ، املشتزلفن اخل

بان من ،اع سك أ،بن مناا !  دائام تأعامهلم ، املَُتَطفر

الكننا نتكلم من ذلك   مبألة  طأ الشاع  االفهيح   فخطُأ 

عامل الشن  بتام عنلني عىل  طأ الشاع  نفبإ ، ا طُأ النحف  )عامل 

عنلني عىل  طأ الشاع  االفهيح الياام ! تإ نبتطيه أن  النحف( بتام

نكتفي من هيا تالكس     طأ الشاع    فالفهيُح نفبإ بتام عكفن هف 

 الشاع  نفبإ ، اام رش،ت فيام بلإ !

6 

ماه  لقد بأى تن  النلام  املنارصعن أن الشاع  خيطئ أ،يانا َم  

ة وفك عة تأث  اضط اآل اللزف  ، اأن  طأه َ،َدُث اا ني ، عدع عىل ريفل

ُإ  أا رشاد أا جاإ . اأتى ذلك ريُ هم من املنارصعن ، تأنم  طأه َاج 

َ ٍص فك عة طابئة مل وتمكن من النادات  َمُإ من الهفاآل ، َعُدع  عىل َ ط  ُما 

 ا امعية تند !

الي  امليهلان تجدعدعن   فلقد اان علد اهلل تن أ  سبحا  

ااتنإ زعد مها امليافبان   شن  عاّمب الباتإ اهف  -هذ 117املتفىف بنة 

هذ ، اأتف عم ا تن 149اولميُيه عيبى تن عم  املتفىف بنة  -ذا ه 

هذ 182هذ ، اولميُيه عفن  تن ،ليب املتفىف بنة 154النس  املتفىف بنة  

َيَإ سك ختطجلة  - الِن َأم  ال ام من أئمة  النحفعا )علام  النحف( ، ااان األَام
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َيَإ سك وهفعلإ ااعتامد ما الشا ع  سذا  الف القاعدص ، ااان ا ِ  ان َأم 

ِ ، اَدَبَع  َلا  َبَع األَام  الفاام فيإ االقياس عليإ . القد َدَبَع اللرصعفن َمد 

ِن    َبَع ا ِ َ ع  َاُة ُهَف ُمَفّلياا  "الكففيفن َمد   ! "َالُِكإٍّ ِاج 

داَنَك هِيِه  "ذ : ه392 اع القايض ا  جاين املتفىف بنة 

َلُم ِمن   ُد فياا َ هيَدًص َوب 
سميمَة   َفان ُظ   : َهإ  هَجِ ب  ِ اِهليمَة َااإل  اااعَن ا   الدم

ويلِإ  إ َاَنظ ِمإ ، َأا  َو  
ظِ ُح فيِإ ، سِّما   َلف  َقد  ُن لِناِئٍب ال 

كِ َثَ  ال ُعم  َتي ٍت َأا  َأا 

ناُه ، َأا  سِ  بيِمإ ، َأا  َمن  ِ  ، َاَوق  اِهليمِة ُجّداا تِالتمَقد  َإ ا   ال َأنم َأه  ع  اتِإ ؟ َاَلف 

ُة  ُجم سُ  َااي  َع  َاُص َااأل  ُقد  ُُم ال  َتَقَد النّاُس فيِام  َأهنم َت َاثً ا ِمن   -َااع  َلَفَجد 

نم هَيا الظمنم 
داَدًص َمن فيمًة ! لكِ َذَلًة، َاَم   َد  ناِبِهم  َمنيَلًة ُمب  َميَإ  َأش  ا  

َفاطُِ  ِ   نمَة َعن ُام    َفَيَهَلِت اخل  ََبَن ، َبَدَ َعَلي ِام  ، َاَنَفى الظر تِقاَد اي  َاااِلع 

تِجاِع هَلُم  ُاإم َمقاٍ  ! َاما َأباَك  َهٍب ، َا اَمت    ااِل،  آلر َعن ُام  ُاإم َمي   -اليم

فيَقَك !  َت  َ  -َأداَ  اهللُّ َوف  َقي ِ  :سِذا َبِمن  ِ ِ  ال  َع ام   ف 

نَدَص َأا  ااِئإ
فاَننا َمن  ااَن ِمن  اِ ًلا َتلرَغ سِ  

 عا بااِ

َلإ : -َفنََهَب َتلرغ    َاَ ف 

اًم ِمَن اهللِّ َاال اارِيإ َتحِقٍب سث  َ ُمب  آل  رَي   َ َ  َأرش  َيف   َفال 

آُل  َ َن َأرش  َلإ : -َفَبكم  َاَ ف 

ِإ النمِم   هَلا َمت نَتاِن َ ظاوا َاام َأاَ   بم َعىل باِعَدع 

ِ سِضاَفٍة ظاِهَ ٍص  َقَط النّفَن ِمن  َ ظاواِن لَِز   َع َلليٍد : -َفَأب   َاَ ف 

َ  الن ففِس رِتاُماا َولِط  َتن  َضاا َأا  َع   كِنٍَة سِذا مَل  َأب   َوّ اُك َأم 
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َولَِط َاال َعَمَإ فيِإ لَِلم   َن َع   َع َطَ َفَة  -َفَبكم  :َاَ ف 

َيب   َ د  ُبفَِه الَفخ  َفامذا حَت 

ََبد ر : -َفَحَيَن النّفَن  َع األ   َاَ ف 

ُ  َعىَل الّ ا ِه   َ َبَه اخل  اا َاَ د  ُمزر ت َااوم  ُانّا ُنَ  رن 

ُناا  َن ُنَ  ر َ ِ  : -َفَبكم َع ا    َاَ ف 

نا نِزاٍب َاأَ  ِ ن  َلُكم  َنَبًلا َاات  لََلدَوأ تى ُ ضاَعُة َأن  َون  ُتم  َتي َضُة ال   ن 

ِ َن  َن َون  َ ِ  : -َفَبكم َع ا    َاَ ف 

ُ  َجم  َعَجُلإ   ه   عا َعَجًلا َاالدم

ُتإ   ِ  ِمن  َعنَز ٍّ َبلمني مَل  َأ  

ُإ  ت  ِ َدِ  : -َفَ َفَه َأ   َفَ ز  َع ال   َاَ ف 

ااَن مَل  َعَدع  ِمَن امل اِع ساِّل مُ  َن َم   َحًتا َأا  جُمَلمفَاَع   َزماٍن َعا ات   ب 

فّعفَن هَلُم   َفُإ النمح  َت َمَه ذلَِك ما َوَكلم ح  َفَضمم جُمَلمًفا )...( ُثمم َوَهفم

ََ ااِت ،  فيِف ِعن َد َوفايِل اي  َكَن ، واَبًص تَِطَلِب التمخ  تِجاِع سِذا َأم  ِمَن ااِل، 

لاِع َاامل ُجاَاَبِص   َاما شاَاَإ  و  ِ ًص تِاإل  يِ   َاَم م َلِة ، َاَوز  ذلَِك ِمَن امل َناذعِ  امل َُتَمحم

َلنيَدِص ،  ُة   َاَوَليمن َت ما بامفه   ذلَِك ِمَن امل َ اِمي ال  ُجم ااَعِة سِذا ضاَ ِت اي  ال ر

َك هَلا َقل ُب َأنم امل َُح ر َاُد ال  تي َعش  َلِة ، الم ن  لِإ ِمَن امل َ ااِِب الهم َوكلفا أِلَج   َااب 

ِص ما َبَلَإ سَِلي ِإ  َ َكَلُف تِنرُص  ِ  ، َاال  ظاِ  امل َُتَقدر ُص سِع  لاِعَذ َعَلي اا ، ِشدم َاال 

ااُه  ِم عا   ، َاَجد  ُك  َه هَيا اي  َت   َأنم َنف  ُ  )...( َشَكك  تِقاُد َاَألَِفت ُإ النمف  ااِلع 

ِم  آُل فيِإ تَِبا  ِ َ  َعة  اِهيلم َعأ ُ ُي ِمن ُإ ما َعأ ُ ُي شاِمُإ ، َاَأنم امل َُتَقدر ِ  ، َاا   امل َُتَأ ر
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َنَهليمِة ، َاال َنَب  ُع ال َ،ظم َلإ ِ  ال  سمي  ، َاَأنمإ َ ف  ب  ِ َ اإل  َب َتي نَإ َاَتا 

 .  "التمحاُمإِ 

 )الفباطة(

لقد أباد القايض الفباطة تا املتنلي ا هفمإ ، فا تص آثاب 

َ  املتنلَي تُنمف  الَلل فى ، ثم حَي ُكَم تةابص  جلَا ، ،تى ُعرَبر
الشن ا  خُم طِ

طِِئ ، عىل الزالب عليإ   فإن ريلب عليإ  االعتامد   وقدع  الشاع  املُخ 

نيُفإ   طائفة املُهيلا ، اسن  ريلب عليإ اخلطُأ اجب الهفاآُل َاَجَب َوه 

َمُتإ َفَ أ ُ  فاِئُإ ال ع اه لنفِبإ الشاعُ   طجلا ، فأما ِعه  نيُفإ   طائفة املُخ  َوه 

فاًبا ، اهف اإلنهاُن !  ُبإ سال أن عكفن َما   َنف 

7 

الكن  فات القايَض ا  جاينم أنإ عنلزي أال ع ى لنفبإ النهمَة 

ِبه  اأنا -ايلك النحف   )عامل النحف( نفُبإ  َأُبد  َعُجَز اسمي هنا عىل َصد 

س ايلك    - ف تام َ ِفَي عليإ م اُد الشاع  اضط اًتا أا رُشاًدا أا َجا 

فابتنجإ التخطي  اام ابتنجإ الشيخ القايض نفُبإ ختطي  تنِ  ما 

 أابد عىل الشن ا  !

َ،كى الّهاِ،ُب  "هذ : 463 اع اتن بشيإ الق ااين املتفىف بنة 

ُن َعلّ ا ُد ت ُن ت  ثني حُمَمم يرِب ،  اَع : َ،دم ِب ِبباَلٍة َصنََناا َعىل َأ  الطم اٍد   َصد 

ِن َعل ِد اهللِّ ت ِن طاِهٍ  ،  لِِ  ُعَلي ِد اهللِّ ت  ُت تَِمج  َاّمد   ،  اَع : َ،َة  عفُبَف اي 

لُِم  ُد   ،  َفقاَع : عا َأتا ُعلاَدَص ، َأُمب  ُلح  ه ال  َنُ  َأ   َأتف ُنفاٍس ؟  َاَ د  َ،َةَ َأش 
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َهٍب :  ُع   ُاإر َمي  َ ُن   ُاإر َط عٍإ ، َاَعرب  َفقاَع : َتإ  َأتف ُنفاٍس ، أِلَنمإ َعَترَصم

َزُ  َط عًقا ااِ،ًدا ال َعَتَنّداُه ،  لُِم َعل  سِن  شاَ  َجدم ، َاسِن  شاَ  َهَزَع ، َاُمب 

َهٍب ال َعَتَخّطا ُإ تَِمي  َلًلا ال َاَعَتَحقم َن حَي يى َثن  ََد ت  ُه . َفقاَع َلإ ُعَلي ُد اهللِّ : سِنم َأرت 

اتِإ  َلٍب َاَأ   َمُ  ، َلي َ  هيا ِمن  ِعل ِم َثن  ا األ  ُعفافُِقَك َعىل هيا . َفقاَع : َأ  

َ  َمن   ن  ِ ُن الشر َ  َاال َعقفُلإ   َفإِنمام َعن  ن  َمضاِعِقإ .  ُدفَِه سِك مِممن  حَي َفُظ الشر

ي َك َأ  ُنفاٍس َفقاَع  َمَك   َعمم : َاِبَعت  تَِك ِزناد  ، عا َأتا ُعلاَدَص ! سِنم ُ،ك 

َفَ ز   ي ِإ َج عٍ  َاال  َم َأ  ُنفاٍس   َعمم لٍِم ، ااَفَإ ُ،ك  َدِ    َفإِنمإ ُبجلَِإ َاُمب 

َإ َج عً ا ، َفقيَإ َلإ : سِنم َأتا ُعَلي  َعن ُاام َدَص ال ُعفافُِقَك َعىل هيا ، َفقاَع : ، َفَفضم

  ِ ن  ِ ُفإ َمن  ُدفَِه سِك َمضاِعِإ الشر  .                        "َلي َ  هيا ِمن  ِعل ِم َأ  ُعلَي َدَص   َفإِنمام َعن 

 ) النمدص (

اهيه عادُص الشن ا  التي ُعدافنفن  اهَبا عادَص النحفعا )علام  

ُث  َيتفن تيناام الياام مجينا  النحف( ولك ، اُعَؤبر ناَبها طس اهَُبام الزاااَن املَُيت 

منا ، ،تى سذا َبَكَت عن اإ مناام الزضُب  الهًة نيمُتإ للحإ ، اَتِ َ  من 

ع صافيًة نفُبإ من الُز اب   اع   ا  ِ  ريَ  ما  اع   فقاع فيإ  -التمَس 

اًم : عنتمد ا  ُ  ريَ  ما  اع   فاجتمه الشمإ    دمة اللزة  َفنًّا اِعل 

ُإ تنياَن  ٍة باِبَخٍة ، فُيَؤصر ٍض َ فعم الشاعُ  من النحف  )عامل النحف( ، عىل َأب 

ُع  ٍة باِمَقٍة ، فُيَف ر  َ فعم
ٍ
َفنرإ ، اعتنلإ النحف   )عاملُ النحف( من الشاع  ، تَِبام 

 تنياَن ِعل ِمإ !
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بيَّةِ  ر  امِء ال ع  ُة األ  س  ك  ر   ح 

 

1 

ٍم مبا  األ،د األاع من اإ شا   ٍ َضخ  ع   تمجل  َ رص 

مٍ  ُة األبتاذ الداتفب بليامن ال ،ييل عميد الية ا داآل َفخ  ، وننقد َأَ،دعم

االنلف  اإلنبانية تجامنة طيلة من املدعنة املنفبص ) صالفنإ الثقا  ( . 

  ، هاوفني صا،ب 9/6/2010هذ = 26/6/1431اليلة األبتنا  

 1/7ا ضيففإ هيا األ،د القاد  ة   أن أ تاب مبألًة أ،ا   اهَباألََ،دعم 

 ليلة االثنا ( ، احياابانني فياا : )

ِإ ، ال جَيفُز َأن  َعُمّ اا َعَلي نا َاحُي ِبنفا   َفض  ِنل ِم َاال  ِإ ال  ثاُلَك ِمن  َأه  َأم 

َ  هَلُ   َأن  ُنَؤدر
ِ َ  ُ،قفِ ِام  َعلَ سَِلي نا ، ِمن  رَي     ا د بأعنا أن ي نام  َتن 

ِن تَِحَجٍ  ااِ،ٍد !  ففَبع   نهطاد ال ُنه 

فامت أنإ لقا  اعشا  ، ا للت دعفوإ الك عمة ، ااعدوإ أن 

، فنفى  لقإ فا ، اطمأنتإ تأنني أع ن النظا أ تاب ما عنابب عمف  املثق

 من ذلك ، اانتظ  أن أ،دد لإ املبألة اخلمي  . 

ُت فيام أ،ا  ا د َوَفبم   ط ُت اال ا ت : ِ،  

 ال ،يلة سال أن أعيد حما ص  دعمة !  

َزت  يل حما يت    اتة  "م بت    زانة ،ابف  النام ص ، فرَبَ

، ثم  "نجاص من النث  الفني "الثاين من التي ناَتا تا ز   "األدآل 
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ان َبَلَخت  مناا فك ُص مفازنٍة   د ائإ هج تة الشف  سك مكة املك مة اد ائإ 

رشفاام اهلل وناك !  -ل  عنإ ، االبيام أننا   املدعنة املنفبص أ تاا الربص التن

تا  هيديت حممد بجب الليفمي اأ  مها  علد اللطيف علد ايليم ،  -

ثم ان َبَلَخت  من هيه فك ُص وزاعِ  مناين األبام  من  سع  هيدص أرتد 

، لفك ُص  د ان َبَخَلت  ا اما أشلااا   فإذا "  هفى اإلبهاآل  "تبا  باعي 

َفَبَطَنت  ) بيابة التبمية ... فلبفة التبمية ... ، اة التبمية ... 

ة ببالة َجّفالّية ، اة األبام  الن تية ( ! أببلت سك صا، ب األََ،دعم

( 
ِ
ام  َب  ُد الننفان ) َ،َ َاُة األ  حَم مفلّية ، َنّقالّية ، َ َلفّعة ، ُمَلي ليّة ( ، ُأَ،در

فَِيتِإ َنف يس . ثم مل َأَاد  أفك  فيإ ،تى زابين صدعإ ا عم تيمةِ َن َ ال   ِزَ  تَتف  ( ، ألُل 

مل أبه مني بته   ن ، اانقطنت لإ ،تى مل ننم ليلتنا ، او ددنا عىل اي   

تبيابوإ ، نهيل ، ثم نخ ع فس نن ن البليإ تالبيابص ، فنيبع من املدعنة 

َ رَيًة !  َقًة ُمف   املنفبص َ،ل 

ل ُت الف اغ . ثم أ فلتت مني ليلتا ا منة االبلت سال  ليس ، فَتَنجم

ة َمن  ُعقاِبُتني  ة أن عفيص   ِمن  بااد األََ،دعم طللُت من صا،ب األََ،دعم

َبَكنًا   فحملني سليإ من تند صسص النشا  ، األبتاُذ الداتفب عا  نفب ، 

، تجامنتي طيلة ااملنهفبصشابك الشاآل اللطيف املك   ، أبتاذ التابعخ امل

فإذا املجل  ،افإ ، طفع عدعإ التم  ااملا  ااملنادعإ الفب ية االقافص 

ة  الن تية االشا  األرت  االشا  األ ة ! أجلبني صا،ب األََ،دعم

تهدب املجل  ، اجل  عن عميني ، اأجل  أارب ضيففإ علام افضس 
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نا ،يذ ُ انتاى تإ املجل  .  عن عباب  من دان أن أدب  ، ثم جل  رَي  

َ لإ ، ثم أواح يل أبتنا د يقة .  ة تام َوَيسم   دمني صا،ب األََ،دعم

2 

ة هيا التقدع  الكل  ، ابجفت أن  شك ُت لها،ب األََ،دعم

تُِه الضيفن اُعز   م تاملشاباة ، ااعتيبت عن وقه    َإ سك ما ُعم  ُأَافم

ٍ  عبتحإ اإل،اطة الكاملة ، اتكفين املَُتَف مه ، تقرص مدص االبتنداد ملَقا

ٍم ِشن   ٍّ  لزفعا أدعلا مبكينا ال عقف  لنلام  ايضابص ، اال عملك هلا ري  َفا 

ُعاا املاّدّعاُت ، اال  نفّعاُت اَف   ُبها املَن  كٍا ، ع اها فيإ شج ًص َجي  خَت يييلٍّ ِمب 

ت املننفعات َ،ياص للف ع سال تا يب اال ُبطفع للجيب سال تالف ع ، اليب

ري  الثقافة ) النقيدص اما انلنى علياا من علف  امنابن ا ربات اأ فاع 

تُِقَدت  ( ، التي هج      سعاها لزتاا اخلاصة  اأفناع اس  ابات مني اع 

َبًص ،  ًزا ال ُ د  غ الدافإ . ثم اعدت الضيفن تاإلجياز ، َعج  جم ى الن ب 

ني انتفعت أن أشابك تكلمة الليلة ابريلًة   اإلنهات سليام ، االبيام أن

  نداص دالية مقللة ، اال أبتزني   وطفع ها عن ونليقاَتم . ثم ذا ت 

َنَ تيمِة  "هلم أنني َعن َفن ُت الكلمة تذ  ال 
ِ
ام  َب  ُت أن  "ِبياَبُة األ  ، ثم ِ ف 

مي ( ، ففضنت  امفين َصفاًتا ) أن ُعهيلفا َفا   "مفضه  "َ،َ َاُة  "َعف 

 ! "ُة ِبياَب 
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3 

َلَاإ َأا  ااَن ِمن ُإ ُمدانِيا َماا َاَأش   ما ااَفَإ اب 
ِ
ام  َب   ُأِ،ب  ِمَن األ 

ب ِد  يُل ب ُن ع  ريُّ  اهللِمج  ٍر ال ُعذ  م  ع  ِن م   ب 

مما جيفز أن وبمنإ هيه األعا  سذا ابتحبنت للن  آتائنا من 

 النجمية :أبام  أتنائام الن تية ، اابتقلحت لز هم من أبام  أتنائام 

دعفنا من األبام  الن تية ! ،دثفنا عن األفناع الن تية ! ساِلَ   

َنَظإ  خمداعا تداث األبام  الن تية ا ففا  الها لة ! سذا فنلنا 

نا أن َنَتَبّمى تأبام  الشياطا !  أفناع املسئكة ، مل َعُةم

ن ُع اتة  ِ  ما تا ُ،ب  االبم فإذا فمك الي  انفتح لَتَيا   َف  

َقَمَك سعاه األآُل الي  مل  متإ ،  د مَجََد عىل ايََجِ  الي  َأل  اُ ل ح ُعج 

وبتحبن ابَم اتنإ الَنَجميم ، ااأنك اعتقدت عقيدص فابدص ، ثم انطلقت 

 وفبد ايضابص اإلنبانية !

لاِبَ،ِة ! ي َلَة تِال  َلَإ اللم  بلحان اهلل ! ما َأش 

ااِ  ِ تام للز تيا ، أن أمل عكن من منامل  داع الهم نة   زمان ِذلم

ففا أبام هم النربعة ، سك أبام  ري تية  اسن تقيت من افة ألهإ  -َ، م

َتَلَبت األبامُ   -النلم  ا  اهَبا   َبفاد الز تيا ، ،تى سذا ما ال  َتَفف  اا  

ا ، ظا ت األفناع الفابدص املفبدص ، اأظا ت مناا األبام   تِلاًبا وامًّ ال 

  اخلفية !
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َتن  تبنة الهااعنة ، أ  َعَتَمنّى أن  َأُو ى ذلك الن  م املبتنجَم ، َعب 

 عنخدع الز تيفن م ص أ  ى !

ليت ذلك البا َ  من األفناع الن تية ، البا َط عىل األبام  

ع ن أن ون عب األبام  هف ط عإ ون عب األفناع ، سًذا  -الن تية 

بلحانإ ،  -لمَم ايإ  ايف عَ لتحفلت ،الإ ، اوز  مقالإ ! ليتإ ذا  

امَ  ُالماا  "آدَ   -! اوناك َب  َلَطإ  "األ  َلإ تنلماا عىل مسئكتإ ، ثم َأه  ، ثم رَيلم

تند ،ٍا سك األبض ، ،يذ ا،تاع سك مناملة ولك األشيا  املَُباّمص   

 عناملإ ، فنَإ مناملتإ ، َفسَ َمإ
ٍ
،  أ،بَن ُمسَ َمة فاشتإ مِن ابِم اإ يش 

 ، ،تى ببخت لإ فيإ ملكُة .اظإ عفنإ ذلك

لِإ : ُلبتي  تَِقف   ُبتمام َأشاَب سِك هِيِه امل ََلَكِة ال 

ا ِمَن الّهفن َتقًّ ًما َاَظنّفُه ُمش  َتَلففا ِ د   َوناَزَع النّاُس ِ  الّهف ر َاا  

َب  َ َفًتى صاىف َفهفِ َ َ،تّى ُلقر َم رَي   نَُح هيا ااِلب  ُت َأم  َاَلب 

 93الّهف  

                                                           

ي ُت تند سنشاد الليتا أرشح للضيفن ايف َض  93 َف اللبتي نبلة الهف ر سك َوَأنم نم

الهفن ، عىل بريم أهنا النبلة الهحيحة ، اأن   اشتقا  وهفن عتهفن من 

الهفن البُت تهف  ، تياَن نشأص األفناع من األبام  عىل النحف امليافب املنتمد 

ُت سما  املدا،ا بيد النقشلند  ،  عىل تن  وفب ات النلابص الق آنية   فإذا َصف 

ال   عمأل  ال   ، عا َمف  مي : َمف  ُفني عىل َبري  َمت  هاوفي ،  املكان ، ُعَهفر ... ، فَأص 

ُن فاف ا لُت  َن َعَتَهفم َلَم ُمااوِفي أنني ا ن   ،دعذ اشتقا  َوَهفم : َعَجًلا ! َمن  َأع 

ُن!  ُمَتَهفر
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ثم مَض تنف آدَ  تَمَلَكِة أتيام عىل ُبنمتِإ ، ااوبنت هلم األبض ، 

اوف  فا ذافبا اسناثا اشنفتا ا لائإ ، اا تلففا ألبنة األفانا ، الكنام 

نإ ، ثم عناملفنإ تابمإ ، فيشتقفن تقفا عنتلافن سك ُاجفد اليش  ، فُيَبّمف

منإ أفناع مناملتام لإ ، فإن مل ُعَبّمفه أنك اه ، ااأنإ مل عكن ، أا اأهنم مل 

، لزُة  "ال ِمباَس  "عنتلافا سليإ ، ،تى ظا ت فيام عىل ا تسفام ، لزُة 

ايدعذ عن اليش  املنك  ، لزُة عتجنب فياا تنف آد  وبمية اليش  سذا 

َي ،ة من ريياآل أا ظا  من  فا  ، خَمفًفا اان أا أنك اه ، ااأ نإ سذا ُبمر

تَث َقًس !  َمك  اًها أا ُمب 

ََمِإ ،  َ  ا   َتَقيا َعف  َدَ النمَخنيم ال  َش  ِ َااأل  َت   َن الز  َذَا اا َأنم َعل َد اهللِّ ت 

َدُ فَ  َش  َتُإ األ  َ َ : ِ َتَتا  َتَلفا َ   إ ، َاااَثَلإ َعل ُد َفا   َعإ  اهللَِأمم َتنََقإ َفرَصَ َفاع 

 َاَجَنَإ َعقفُع :

ُتلفا مالًِكا َمني  ُتلفين َامالًِكا َاا    ا  

ُف  َدَ ُثمم ااَنت  َلإ َأل  َش  ِ ففَنإ تاِملٍِك ، َاَلف   اَع األ  َاما ااَن النّاُس َعن 

 ، َاما زاَع َعض  
ٍ
ٍ  ، ما َنجا ِمن اا تيَِش      َعل ِد اهللِّ َ،تّى َطِ آُل   َعدَ َنف 

َلَت   !94َأف 

                                                           

ني ( ، زعمت للضيفن أن علد اهلل تن الزت  بتام ابتثقإ لقب مالك ) األشد النخ 94

َوَشي ًنا اُف ابيمًة ارَيَلَلًة ،  -ا   اهلل اجاإ !  -الي  اان  د مأل الدنيا لبيدنا عيل 

 اشزإ الناس   فلم عبتطه أن عنطقإ ، ااأنإ سذا َنَطَقإ َبلمَم لإ تيلك الهيت اللاه  !
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، عنلزي لة ثسثة : ] أنا ، اأنت ، اهف[سن أط ان املنامست الفاع

َهَد أ   منا   نبلة عملإ سك نفبإ تابمإ   اسال َ،إم حَمَلمإ َأ   من  أال َعز 

َ ُع املنامست ، اعضط آل  انفن الفنإ ، اعظا   الط فا ا   عن   فَتن 

َ   زاٍب  "الفباد   األبض   فذ َط َاستِِ  َثف   !  "سِنم امل َُتَشلرَه تاِم مَل  ُعن 

ًص ، َفَلامم ان َقَضت   َاَلإ ُمدم َتم  َض ِمن  ُجحا ، َااب  َدَ َزَعمفا َأنم واِجً ا ا  

لااي َعَتقاضاُه : َأَنا ُجحا ! َفَأن َكَ ُه الّتاِجُ  ،  َلَإ الّضاِ،ُك ال  ََم َمستَِبإ ، َأ   َفاَتم

ََم َمستَِبإ ، َفَيهَ  َلَإ َعَتقاضاُه ، َفَأن َكَ ه ، َفاَتم ها ، ُثمم َأ   َ َب َفَيَهَب َفَز م

ها َ ها ، ُثمم َفَز م َ ََم َمستَِبإ ، َفَيَهَب َفَز م َلَإ َعَتقاضاُه ، َفَأن َكَ ه ، َفاَتم ، ُثمم َأ  

َلَإ َعَتقاضاُه   َفَأن كَ  َك َأ   ِ ف  ِدَك مَل  َأع  َت ِمن  ِجل   !  95َ ه : َااهللِّ َلف  َ َ ج 

ااإ يش   -من ثم عنلزي أن نبمي األشيا  الن تية أبامً  ع تية 

انبلك   نظا  ايياص الن تية اداب فيإ فاف ع   عبتحإ أن عبمى ابام 

َن هيه األبام  الن تية عن مفاضناا ، ماام أري ون -ع تيا  ا اأال ُنَح ر

ال  -أ،فاع الضنف االقفص   فإن األعا  ُدَاُع ، فلف بميناها أبامً  َعَجميمًة 

ٍإ َنل َقى األبام  الن تية !  - دب اهلل !   ثم دالت دالة النجم ، مل ندب تأ  َاج 

اأهم األشيا  لنا اأريسها لدعنا اأا ماا علينا ، أتناانا أالادنا 

م أبام  ع تية صحيحة ،بنة ، التي متيش عىل األبض . عنلزي أن نبميا

                                                           

َلًقا ، ُعَمثرُإ  اهَبيا ا 95 ملقا  للناملا ، ايف لقد صاب ابم ُجحا ري  الن   ، َعَلاًم عامليًّا ُمط 

ُمإ ) جحا ( ، ،تى لَيَتَحّ ى ظامُلإ سِن كاَب فنلإ  ُإ اإلنبان ) اإل  اض ( ااب  عتمِحُد فِن 

 تإِن كاِب ابمإ !

http://www.mogasaqr.com/


313 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

اأن ناح هلم منانياا املانياا اتفاطناا اظفاه ها ،  ليس  ليس ، تام 

ُ هلم النا ، اسال َزِهداا فياا ، وبأهلم عناا ، اما ِمن  جُميٍب ، ااأهنا  َعَتَيسم

ااا لك مناا ، ،تى وداام  َت َورَبم َح  بص عليام ، فإذا َأي  أبجللة ري  ُمَق م

 مَا تجالام ! ناعِ 

َفت ُح : ما  ُإ ال  ِمإ َاَ،ق  َع اب  ُ ل ُت لَِفباٍ  امل رِص  ر المي  َعُضم  َأام

امَ،ِة ! َاُ ل ُت لَِطسٍع  امِح َاالبم َفباَمُة َاالبم َفباُ  ال  ِ ن  ، َاال  َاباُ  ؟ َفَلم  َعن 

ِ ن  ، َاُبتمام َظنمإ نفد ر : ما َطسُع ؟ َفَلم  َعن  عاِب ، َاالطمسُع  الب  ِمن  آثاِب الدر

ُم ِمَن  َفُت ؟ َفقاَلِت: اب  ِة : ما ِم   عم َفَت امل رِص  ََبنَُة ! َاُ ل ُت ملِ   َي جَلُة اي  اهل 

ايًّا !  ًفا حَت  عًفا ُو   َاُص حُمَ م ايمِة ! َفُقل ُت هَلا : سعفات  سعفات  ! َاُهَف َم    الد  
ِ
ام  َب  األ 

امَ  ! َاُ ل ُت أِلَب   َب  ِ ُن األ  امُ  ! َأال َون  امُ  ؟ َفقاَلت  : َأب  ِة : ما َأب  نفدعم امَ  الب 

َفباَمِة ،  سُ  ِمَن ال  امُ  َفن  ٍم ! َاَأب  امُ  ! َفُقل ُت هَلا : َاماذا   مَج ِه اب  َب  َأَنا األ 

ِن  ُب  ناَ  ِمَن اي   ! 96ِمث ُإ َ،ب 

هَجُِلاا فكيف ُنَبّمي األبامَ  الن تية ، َأنَ   ؟ 97ن ُقُلاا أ  َن  

                                                           

ِإ األبام  تا أتنائنا املرصعا االبنفدعا ،  96 ُت   َجا  ُت للضيفن تأنني َعَدل  َبِخ  

ا البنفدعا ، أا ال ترصُت أتنائنالف انت   ري  هيا املقا  ألاث ُت من أبام  

 !علياا

ُت هيا البؤاع أرش،إ للضيفن : َأَنِجُد األبام    بيا اَتا ، فنأ يها لنبمي  97 رَي م 

 اهَبا ، أ  نبتحدثاا من ري  أن نأ يها من بيا ات ؟ اابتط دت سك وبمية ا تا  

ا ، اابم اتني  ف  ي ُتإ سعاه اهف َأَ،ب   "َت ا   "أتنا هم تام اانفا حيلفن أن َعَتَبمم ، الي  َبمم

 سيلم ِمِن ابمي عىل َجسلإ !
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ُثاا أ  ُنَنلرُماا   ؟ 98اايف َنهفهُنا ، أُنَفبر

ُ اا  ُدها أ  َنَتَيام  ؟ 99اايف ُنناِمُلاا ، َأُنَ در

ّداين    َ هائده : رَبَ   اَع َعل ُد اهللِّ ال 

تِهابا ُإ تِسد  ِججل َن َعن إ َاِججل َن ِمن ُإ ا    ُهنم َأّنى َذَهل َن َاج 

تِكابا َأ    َاى ات  صافِِانم َأش  يى َنثيًثا َأ   َأا  امِئِانم َأش   َأب 

ا َاَول دا وِل َك َصن نا هاويَك َول دا َذمابا  َ د  َأبى هِيه َوِنزًّ

ا وِل َك َي ًجا هي  َولفُح َظفابا  وِل َك َول دا َتي حاَن هاويَك سِتًّ

َدًص اَ   هِي  النمفاباَ د  ُأَبّمي هي  ُبناًدا َاَأد عف هِيه َاب 

تِيابا   100ُهنم ما ِشجل ُت ِمن  َأباٍ  َاسيِّن َاي َفام ِشجل َن يل َأمفُت ا  

سن التبمية ظاه ص ثقافية لزفعة اجتامعية متز ص ، وتح ك ، اة 

ياَ  عام حيدث هلا ،  وابخيية جز افية دائلة ، بتام ظناا تن  الناس ، اًة َعم 

أا بتام ظناا ، اًة َصاّمَ  عام  -يا  الف وأمإ لفجدها ُمَتناِمَيًة ال عم

ًة ال صام عهخب  اهَبا ، الف    فام أاث  ما جادع وأمإ لفجدها ُمَتهامم

                                                           

ُت هيا البؤاع ايلك أرش،إ للضيفن : أنفيص أتنا نا تاألبام  التي  98 ثم رَي م 

عبمفهنا أتنا هم ، أ  ننلمام ،قائقاا اد ائقاا   فيتنلقفن  اهَبا أبامً  ألتنائام ال 

َهَب عناا  ؟   َمي 

ُت هيا البؤاع ايلك أرش،إ للضيفن : أنكتفي تكث ص ابتنامع األبام  ،  99 ثم رَي م 

أ  نتنلم الطمَ آَل لبامعاا ااالبتمتاع تنطقاا ؟ اابتط دُت سك مثاع أ  األبفد 

ِقإ ، مثلام جيد للطنا  !  الدايل اللزف  الشاع  اإلما  ، الي  اان جيد للكس    َ،ل 

   هيه القهيدص ، من َتداعة حت عك األبام  الن تية !نلات الضيفن عىل ما  100
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الطاريفت   أبام  اهلل ايبنى ، فلام اجدها   أذااب الهلاح ااملبا  ، 

 َوَبّمى  اهَبا !

َيامَمِة  َن ال  َكّياآُل ، َبرت  َأمَل  َعَتَبمم ُمَبي لَِمُة ال 
101  ! 

ُك من ث م عنلزي ونميم الثقافة اللزفعة االجتامعية ، التي حُتَ ر

مِ  َ ُض اال حُتَ م ُ التبميَة َ،َ َاَتاا الطلينيَة   َفإِنم التمب   ، تإ ُوباُس ! َيَة ال ُوف 

َد  عابا  !  َم َأرت  يفين  اب  ا  قاِدِب َااله  َم َعل ِد ال  َفَ ن يس  اب  ِ  ال  َأمَل  حُيَ ر

ٍم ساِّل َعل َد  َفامذا اانَ  ؟ َ َ َع جيسِن ِمَن امل َفاليِد َلي َ  أِلَ ٍّ ِمن ُام  ِمِن اب 

َف ناِع  ااِد تِاأل     َبليِإ ا  ِ
ِ
ام  َب  َد  عابا  ، ِجااًدا تِاأل  قاِدِب َاَأرت   ! 102ال 

4 

ليقات ، فكان اإ  ضيف سذا  ة تاآَل التمن  ثم فتح صا،ُب األََ،دعم

َتَدَأ َشَكَ ه ، ابتام َشَكَ  املُحا  ، اانُت الام وكلم ضيف بألُت عن 

ُاُ  اَعن بى ، ثم ملا أ للُت أعلإ  ة ألا مإ تإ ، فَيي  ابمإ صا،َب األََ،دعم

 عليام تأبامئام ، اجدوإ ُعهيُب أعضا اخُي طُِئ ! 

                                                           

ل ُت الضيفن من ،اع هيا املتنلئ ، عكف  تال رتن  101  -بلحانإ ، اوناك !  -َعجم

َن الياممة ! ن زعنَة ُاإر لِبان   فَيَتَبّمى َبرت  رت   اعدعي النلفص ، ثم جيد ابَم ال م

عىل  -بطَا املحتلِة ، دان أعدائام ا الة لقد أعان املقاُ  أهَإ ا زائِ  األتيِة افل 102

ِن !  ع   الك عما ايُ م
ِ
َما  ِمَيِة االب  ِن ِبياَبِة َوب   ُ،ب 
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مل أان أظن أن علادب سك التنليإ أاث  الضيفن ، فكنت أاتب ا

ُت تإ ،  د  أط ان أفكابهم عىل َأظ ُاِ  اب ة َمث نيمٍة اتلُت عىل اجااا ما َمام

ل ُت ما فيإ !   فلام امتألت َأظ ُاُ ها انتقلت سك اجااا ، فَخلم

ف ،ُت تكث ص التنليقات دليَإ نجاح ، اأثنيُت عىل أصحا اهَبا 

ل ُت هلتابتف ِ  ما َبجم َُتم تَتَيا  ب  تإ أا اديت مناا ، اَ دم م ، ازعادص َأِدلم

َإ ونليَإ اإ ضيف ونليقي عليإ ، لكيس مظاه ه . اأبتحبن ا ن أن ًأي ِ

 ونقطه َعسَ ُة أط اِن األفكاب .

وكلم الداتفب منهفب بائس : هإ وتز  أصدا  األبام  تتز  

رصعح تاألبام  املبتقلحة ؟ فَيام ين عادص األزمان ؟ اما مدى  لفع الت

ٍس ، سال تاألم ص ، ااأنم  -برتاا اهلل !  -جديت  ِ  تِن ِت ِع   أن مَت نََنني ِمن  ِذا 

ي ُتاا  ٍس وف ح تَتأ م ها ، فَتِنف  عن طيفبها ، أا اأنني سذا َبمم تِن َت ِع  

َ ين عادَص املرصعا ت  فافدبت طيفبها . اَذام أن َعَتَجنملفا وبمية  َ،َةَ

ُه أصا اهَبم !  ف   م ض السطان ، ااأنإ سذا َبمم

ثم وكلم الداتفب علد اللابط تدب ُمنَلرًاا عىل وطفب داللة األبام  

ايضابعة ، الفاضح    فائم أبام  الطسآل االطاللات عىل وفايل 

امش ا سك عادص الن آل القدعمة وبمية أتناِئام األبامَ   -البنفات 

القليحة اعليِدهم األبامَ  ايبنة ، اجاعس وطفب التبمية من مقاعي  

الززا ايضاب    فأعجلني أن نقي  تتطفب التبمية دبجة الززا 
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ايضاب  ، اذا ت ايف ظا    أبام  تناونا سِّتان بئابة بانالد بجيان 

 زاجتإ ! "نانيس  "ال ئي  األم اي األبلإ ، ابم 

ة أن الن آل القدما  اانفا عبمفن أتنا هم اَعلمَإ صا،ب األََ،د عم

ألعدائام اعليدهم ألنفبام ، ُمنَلرًاا عىل أن من منامل التفاصإ ايضاب  

  فيا ت أن من الناب أن "َبم  "مم عىل تن  األبام  اذاجتامع األ

،  "آد   "ام   ري هم ، تمثإ صاب تن  آتائنا عتنمدان س فا  أتنائ

 ، من األبام  املشداة ، عىل جسهلا !  "عفبف  "، ا "م عم "ا

ة ، امش ا  ثم وكلم الداتفب علد اهلل مؤادا اس  صا،ب األََ،دعم

سك أث  األ،فاع البيابية   ، اة التبمية   النقفد األ  ص ، اُمنَلرًاا 

عىل ما جيده ا ن من عفدص ااضحة سك األبام  الن تية األصيلة ، 

ًكا تأث  ِمَان النائست   وبمية أتنائام ) امُ  النمّجاب ، ايَّداد ، َتَمبر

ب التبمية عند اللدا ، أهنم عتشا مفن الّهاِئغ ِ ًفا من منامل َ،ج  َتط  ( ، اُمب 

 تدع
ٍ
ائام عند الَندر ِمن  َب  م َبل َنة ، فيبقطفنإ  شيَة ما فيإ ِمن  سحيا 

ُله ، فخالفني   فخط  َلن كِعب  املشافب : اهلل   يل أن عكفن ُدعاً  تَبط َفص البم

ِلكات ( !  ل ه املفتِقات ) املُا   سك أنإ دعا  تإصاتة البم

،  مؤادا اس  الداتفب علد اللابطثم وكلم الداتفب بايض

َمة  "امبتط دا سك عجائب أبام  اللدا ، اوبمية تنضام اتنتإ  ، من  "َجز 

إ املقطفعة ! ا َز   أ  الَقط ه ، امل خيط  ل إ َ ط  َوس ي النّيمة القاطنة االنمن 

ً ا تتزي  ببفع اهلل  - األبام  القليحة  -صىل اهلل عليإ ، ابلم !  -اُمَيار
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سال ما َأتى أصحا اهَُبا   فأرشُت سك تاآل وزي  األبام  القليحة من صحيح 

 اللخاب  .

ا مشكلة وبمية األبام  الن تية ،  ثم وكلم الداتفب عا  نفب بادًّ

سك مشكلة اللزة الن تية عىل اجإ النمف  ، امبتحةا اس  اتن  لدان 

  َاَلِه املزلفآل تتقليد الزالب   فأثنيت لإ عىل وف،يد الظاه ص اللاطنة 

 ابا  املظاه  املختلفة . 

ثم وكلم الداتفب أرتد الزعلي مش ا سك ط عقة املاليزّعا الز علة 

ُ   وبمية أتنائام ، تف ًفا ، اا تياب ما وقه عليإ َعا  َحف َعف  تح املُه 

ا أ،د ذافبهم م ص  ف  ياها  "املَُبّمي ، ،تى َبمم اذاا ا  - "ناَ َة اهللِّ َاُبق 

، سعجاتا تنفب  "الّدعن  "ايف َالَِه الناس تدايب األبام  مضافًة سك 

 ، الدعن زنكي   فحكيت لإ   مثإ ذلك عن الداتفب عيل مجنة مفتي مرص

ًص عىل  َ ُمَبّمي تِن تِإ ذلك ، َاَ َنت  َم م  "، فبامها  "الّزانِيَُة َاالّزاين  "أن َعا 

ُت عىل أنني بمنت ذلك منإ  لإ َوفّليإ منهب اإلفتا  !  "الّزانَِية   ، ثم َنلما 

ثم وكلم الداتفب ،امد اخلطيب ُمنَلرًاا عىل أث  ونميم التنااع   

، امتمنيا لف َ َلَهِت الكلمة لللحذ اللزف     شدص ا تسن التنليقات

فابتنك ت عليإ أن َعُبدم عيلم تاآل ولك الففائد املختلفة املؤولفة ، امَتَنمي ُت 

اَتيمن ُت أن أفضإ  -الكنإ َتِخَإ عيل  -أن لف اان أفادين تتنليإ ُجز  ا ٍّ 

 املحا ات أاث ها سثابص لألبجللة ! 
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، عىل أث  ونليإ الداتفب  الفيجاب ثم وكلم الداتفب خمتاب 

ِ ًتا حماالة وقنيد عس ة األبام  تاملبميات ، اهي عس ة اخلطيب َتز  ، ُمب 

اعتلاطية مبتحيلة التقنيد   فلم أنك  النظ عة النلمية ، الكنني مل أب 

البتز اتإ مفضنا   فأنا أوأمإ م ،لة من الفنإ اللزف  تند التي عش  

جيااا . سلياا ، اأنبب سلياا   ظاه ص التبمية ، اأدعف سك َوف 

ثم وكلم الداتفب حممد الهف اين ، مؤادا اس  الداتفب خمتاب ، 

امضيفا ا داح املناج الثقا  لدبابة األبام  من ري  متبك تنس ة الداع 

تاملدلفع   فتسعلت لإ  ليس تنبلة هيا املناج الَزّياميمة ، الكنني 

 سذا اهجإ الفجاة الهحيحة . ابتحبنت املهطلح جدا ، 

  مندهشا تاملحا ص التي أا،ت ثم وكلم األبتاذ حممفد الن 

بام  ، فإذا هي   فلبفة   عنفاهنا ، تأهنا   ورصعف األ "َ،َ َاُة "

 ! فأثنيت عىل س،بابإ الهاد  ، افامإ الد يإ .التبمية

مِ  ُ  ال ثم وكلم الداتفب أرتد اخل اط ُمنَلرًاا عىل أن التمب  َية َتح 

امش ا سك أن  -با،إ لإ ، وزد،م فيإ ال اافد ، اختتلف ، اختتلط 

تى فيإ ، ،تى  َتف  عجائلاا ال ونقىل اال ختتفي ، تإ عنانياا اإم عف  مِمّا ُعب 

ًلا البم عىل ابم  َتِجُ  تا األهلا َوَنه   -لقد اجد النزاعات َوش 

د ، فبامه أتنا ه الثسثةلإ اامبتط دا سك  رب اايل املدعنة الي  أعج ، بم َزع 

ًلا   ففا،د  ا اَنه  ًنا اَج ًّ ثم َميمَز تنضام من تن  تنسمات اإلع اآل َبف 
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ُد " ٍد  "، ااا،د  "َزع  ًدا  "، اااِ،ُد  "َزع  اداعيا سك التفايص  -!  "َزع 

 تالتأين   التبمية   فجنلُت دعفوإ تمنزلة ابتخسص ُ سصة المتي . 

ة ،  -األبتاذ َزت ن  ثم وكلم هكيا ذا ه يل تاللا  صا،ب األََ،دعم

ِمَن المي  ال َزت َن سِنم اهللَّ ُعل ِزُ  ا "ا  ايدعذ امل ففع عن أ  ه ع ص  مل ُؤ 

ا َزّتاَن ، فأما  "َلإ ف  ف ه ، ا د َبمم ت ن الدم َص   ايإ ، اأصإ الزم ، أ  ال ِشدم

ُن فط عف    التبمية ، امبتدباا أن لدعنا  اعدص  مؤادا أث  الليجلة -َزت 

امتمثس تشكفى األآل  -ن جه   التبمية سلياا ، ابنة نلفعة نب  علياا 

التي َدَ،ضاا  -بيض اهلل عنإ !  -املشافبص عقف  اتنإ ، سك بيدنا عم  

ُت ما   املفطأ  ِم   فَيَا   إ ، مناا ُ ل ُح االب  إ  اهَبا أتفه فَنقم االتن تأشيا  َعقم

ت ااعة حييى الليثي ، من شفاهد سهلا  بيدنا عم  ، َأنمإ  اَع لَِ ُجٍإ : َما 

ُمَك ؟ َفقاَع : مَج َ ُص ، َفقاَع : ات ُن َمن  ؟ َفقاَع : ات ُن ِشااآٍل ،  اَع : مِممن  ؟  اب 

ِص النّاِب ،  اَع : تِ  َكنَُك ؟  اَع : تَِح م َن َمب  َُ َ ِة ،  اَع : َأع  ا ؟  اَع : ِمَن اي  َأ ر

َدَ فا   َفكاَن َاام  اَع ! َلَك َفَقِد ا،  ِبك  َأه    اَع : تِياِت َلظى ،  اَع ُعَمُ  : َأد 

، ا  فن هيا الليت منبفتا سك املتنليا د انت أنشدت الضي

 نفيس َظن  َأن  عكفن أل  نفاس :

َم   ِقني مَخ ً ا َاُ إ  يل ِهَي اخل  ِقني ِ ًّ  َأال َفاب  َكَن َاال َوب  ا سِذا َأم 

َا    ا  

ُذ تجبماا ، فنبلفه  ذ الشاع  تابم اخلم  اام َعَتَليم أبتشاد تإ لَتَلي 

 ! ابط تدب تأنإ سنام أباد املجاه صسك أ  نفاس ، اأنك  عيلم الداتفب علد الل
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ل ُتُام   ليس من عناعتام الفاضحة تَخم  ّعات  مَتَنمي ُت أن لف انت َعجم

ُت سك الليت تيتإ  -اهيه ال ائية من أتشناا جُمفًنا  -أ  نفاس  اأن لف َأَضف 

 ا    :

ِ  تِآالِئاا  َم  ِن َعىَل اخل  امِئاا َأث  َبَن َأب  اا َأ،   َاَبمر

كنني ااتفيت عندئي تأننا جيفز لنا سًذا َلَقِفَ  ال أُ  الي  بأعُتإ ، ال

 أن نخله الليت من  هيدوإ ، لنفامإ اام نشا  !

5 

ة ، ااعتيب عن وأجيإ اللقا   ثم  تم املجلَ  صا،ُب األََ،دعم

النشا  ، اطلب نبخة المتي القاد  سك شفاع ، ادعانا سك جمل  

 . لناها

زص ، ُاِضَنت  عىل أبضاا  ريبلنا أعدعنا ، اد لنا سك ري فة جُمَام

َفُة ،   اإ مناا مقداب ال  من األبز  ِصحاُن الطنا  ، لكإ أبتنة َصح 

األبيف  عىل بأبإ مقداُب منابب من اللحم الن   ، امن ،فهلا أطلا  

مني عىل الفاااة ، لكإٍّ من األبتنة َطَلُإ فيإ مفز امشمش ات وقاع . اان 

َصحفتي الداتفب خمتاب االداتفب عا  ازميإ لنا بنفد  من أصإ 

ُت الداتفب خمتاًبا سك ما جادلني فيإ ، امل نتفإ  شامي ال عكاد عتكلم . َأَث  

عىل يش  ، اوكلم البنفد  هيه امل ص ، فأا،ى سيلم تابتنكاب بأعي   

 ابمي ! 

 هكيا سذن ! 
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ا  من ري  أن حيااع أ،ُد منام لقد وتاته الضيفن سك جمل  الطن

البس  عيلم سال الداتفب اخلطيب اسال األبتاذ  الد الطفعإ الهحفي 

تج عدص الفطن الي  أباد تيانايت   فظننُت ذلك من ابتز اآل الفافد 

َتطر   ابمإ الك عم ، القد علم اهلل  ا دعد ، فإذا هف من ابتنكاب بأعإ املُش 

 مني ري  ذلك ! 

ة  لإ  اَتمت نفيس ، فلم أبوح ليلتي ،تى اتلت لها،ب األََ،دعم

مفلّية ، النمّقالّية ، اخلََلفّعة ، املَُلي ليّة ( :   الفج  هيه ال بالة ا َّفالّية ) املَح 

 بنادص النميد 

 بس  اهلل عليكم 

 اشك  اهلل لكم 

 اجنلإ اهلل   مفازعن ،بناوكم 

شاع  األآل عند اان اإ يش  طيلا سال اضط اآل ونل   عن م

وبمية اتنإ لقد أبدت أنإ سذا بجلإ ماذا انت حتب أن عكفن ابمك لف مل 

عكن اام هف لقاع ونهلا ال أ،ب سال ما بامنيإ أ  الكنإ عنرب تتبميتإ اتنإ 

عربت تام أ،يانا عن بريلة دفينة   أن لف اان وبمى هف ابم اتنإ الكنني 

العتياب اسن مل عنتب عيل فلز  ا -مناذ اهلل -عف،ي تك اهة ابم حممد 

 أ،د 

  حممد ع صق 
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ُة ال ب اِغي ةُ  ف 
 الطَّائِ

 

 (1) 

ىَل هلم   التحهيإ االتفك  االتنل   سن الي   لإ الشن ا  اَأم 

يل هلم    ُففا عىل الناس من القم ، َلقادُب عىل أن خيلإ النقاد اُعم  َ ،تى َأرش 

التأمإ ااالبتيناآل االتمييز ،تى عاففا عىل الشن ا  االناس مجينا من 

ِئك الشن ا   فام الشم ! تإ لفال مثُإ هؤال  النقاد ما اان مثُإ ُأااَل 

َ اض. لة، اَعَطُففا عليام من سِع   اليعن تنثفهم ِمن  ُب اد، انلمافهم ِمن  رَيف 

َلَك األدتاَ  َ ل َلنا أهنم اانفا سذا أ طأ فيام الشاعُ  الكلُ   اسنام َأه 

َع من ختطيجلإ النا ُد الكل   فَحَمَإ  طَأه النقاُد الهزاب عىل أ،بن  حَتَ م

عللذ أن عه  أبلفًتا   اخلطأ، تند أن اان  طأ    حَماملإ  ثم مل

ُ  عىل ال ا ه!  األبلفآل، اعتمبه اخلَ  

ابتام َ َس النا ُد الكل  من ذلك ايََ ع سذا اان مه نقده الكل  

ئإ عىل ري ه علُمإ تحقيقِة نفِبِإ، اأنإ بتام عجز  شاع ا ال ا  فنندئي جُي ر

، اعن الهف ًدا. فأما النا د عن التحليإ فَأَبفم ًفا أا َ ه  اآل فأ طأ َعف 

الهز  فيتقي ارَِبَ الشن ا  تاإلعجاآل  اهَبم، اعتق آل سليام تتقبيم اجفه 

 الهفاآل عليام!

َ ى تنقد الشن ا  الكلاب الناتزَة اليتياينم اايطيجلَة...،  اهإ َأري 

م اَأَتا مَتاٍ  ااملُتنلَي ااملََن  م اتّشاًبا اأ َن ا َا  تا ُنفاٍس ااتَن ال امي اعيلم ت 
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ااتَن املنتّز...، اا ُ جاينم اامل زا يم ااتَن بشيإ...، االلاباد م االنقاَد 

ا ...  ااملازينم اال افنيم اشااً ا اعلَد اهلل الطّيَب اعفبف  ُ ليف  اأتا مَهّ

 سال أهنم اانفا شن ا  الابا! -اريَ هم

لاَب، ،تى أطلنني ُ،ل ام ا د أ،للُت النقاَد الكلاَب الشن اَ  الك

عىل َد اِئإ نففبام. ا الطُتام ،تى َدَعاين فيام ِ سُطام. ازالت  من 

 للي َهيلُة الشن ا  الكلاب  اهََبي لة الهفاآل  ف أعُت أن ُأَبل ِبَإ   ختطيجلام 

نفنٍة مناا  جة َمب  بلبلًة أافن اسعاها َمَثًس رَشاًدا، ال وداب اإ  َ،َلَقٍة ُمزجم

ًص، اال ،فع اال  فص سال تاهلل النيل سال تمَ  َيتِِام  َمل ُحفم
ِ ًص اَأي  َناعلام جَم ُلفم

 النظيم!

(2) 

ِويش  )مُ حم    ال  ق   ر   (:2008-1941ود  د 

 ِ  َتي ِت نَِزاب  َ لمايِن "

 
ِ
َلاآِل َ،تمى رِيَطا  ِقير ِمن  َجَ ِس ال  َمش  ِ  َتي ُت الدر ن  َتي ُت ِمَن الشر

َتٍب َااَن  َزاَمِ  تَِس َمك  نَى َاَهن َدَبُة لِل  َقِهيَدَص ُبك  عِ  َاَأنم ال  ِ السم

َياَم ِ  َ َعاِت ال  َسُمُإ ِذا  ِمُإ َأ،  ِفَباَدِص َلي ًس َاُوك  َ  ال  ُتُب َفف  ُتُب َعك   َعك 

ِة  َهِ عم ُفإم ِ  امل َز  ِنَ اِ  ُوِند  َلُإ ال  َ َأٍص ِمن  َنِخيِإ ال  ُحف َعىَل َنَفِ  ام  َاَعه 

ط  النرَباُ   نمُإ مَل  َعُكن  ُدان  ُجَفاَن حَتُ
َفاِاعِ  َلكِ َااَن َأنِيًقا َاِ عِش الطم

َهل َن ِ  َالِاَمِت  لِِإ َ َدًما لِل َمَنايِن َاَعي  يِش َاِ،يًدا  َعىَل َ ل  رََيايِن َاَعم  األ 

ُل ُم ِ  َداِ يِل رُيَ ُن اَل َعُم    اهَِبَا َأَ،ُد  ي ُإ َ اَطَنُإ اي  َتَهَف اللم سَِذا ان 
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ُت َأَنا َشاِعُ   َإ ِ  ُلَزتِي َتَ َدى َااومَبن  َإ َوَدفم ُت ِدَمش  لِلتمِحيمِة ُمن ُي َوَ ا 

ُفإر اَل ِظإم اَل ظِ   َاال 
ِ
ف    َعُدع  َعىَل َما ُهَف الضم

ٍ
إم ِ  ُلَزتِي ُاإ  يَش  

َ  ُبُطفِح  َاَمَبِة َفف  َلِاي  ُأَب رُص َ ي َإ اي  َنَفِف   ال  َياَبِمُا َأَنا ال  ال 

ُزَ ِن  يِن رَيي َمُة ُصفَبيِت َاَتَلت  ِبَ يِت َاَنَفت نِي سَِك ال  ِسُ  َاَوك 
ِ
ِزنَا  ال 

يمِة َتي ُت الدر 
اِ،لِ َ اُ  البم ِنَلاَبِص َزب  ُض ال  ِ  َأب  ن  ِقير َتي ُت ِمَن الشر َمش 

َ اُ   َتاِئُ  َزب  َ اُ  َاالبم ِ  َزب  ه  َبُ  ِمث ُإ َعي نَي ِإ آنَِيُة الزم اَفُة َلي ُلُإ َأز  َشفم

بَ  اِت َأز  نِِإ ِ  امل ََم م ي َبِ،يُإ ات 
ُنُإ ِ،َا َعل كِ َبُ  َدم  َفتِِإ َأز  اُد رُي   ُ  َبجم

 َفإِنم 
ٍ
ُض ِ  َ،اَجٍة لَِباَم  َب  َ اُ  مَل  َوُنِد األ  َزاَنِة َزب 

ِ َجتِِإ ِ  اخل  آَثاُب َزا 

ََتِد   َعىَل  َبُ  األ  َز  ِفي لَِين َتِاَ األ  ِ  َعك  ن  ِ  ِ  الشر َلح  يًس ِمَن ال 
َ لِ

ِة ُ ل ُت َلُإ ِ،َا ِمت نَا َمًنا َاَعىَل ِ،َدٍص أَ  َجِدعم َت   األ 
ِ
ن َت ِ  َ،اَجٍة هِلََفا 

َإ َفُقل ُت   ِدَمش 
ِ
َ ٍص ِ  َباَم  ُ َد ِ  ُ،ف  يٍإ أِلَب 

َد َ لِ ِفُز َتن  َإ َفَقاَع َبَأ   ِدَمش 

َهِب  يِن َااَل َوي  َتظِ   َِ َ  ان  َكَسَ  األ  َِإ َعن َك ال  َثاَم َأَوَناىَف أِلرَت  َتظِ   َبع  ان 

َن اَل مَت َتِحنري َااَل َوش   َتظِ   َأن َت ِعش  ا   َدَك َ اَع ان  َس َا،  ُكِإ ا  

يِت  َجأ ُت َمف  ُت َاَأب  َتَظ      َفان 
ِد  َفَسُتدم ِمن  َشاِعٍ  َعن َتظِ  ."َأن َت َتن 

إ!  ما َأنفَ  هيا النص، اما َألطَفإ، اما َأ فم

-1923أما َنفابُتإ فِمن أنإ ملحمفد دباعش   نزاب  لاين )

ن ا  الن آل املنارصعن الكلاب، اال عبتزني (، امها أشا  ش1998

طسآل الشن  عن االطسع عىل مباجست الشن ا ، االبيام سذا اانت 

من شن  تنضام   تن   سذ عبتمتنفن عندئي اعبتفيدان. اما زاع عىل 
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تاهلم َطفاَع مجلتي النا  ااأللف الباتقة شنُ  أ  متا    عيّل تن ا ام، 

 ة األدآل التي ُونابض   اتة النبب.الي  اختياه ِشناَب   ات

اأما َلطافُة هيا النص فمن أنإ مثاع القهيدص املتحققة تحقيقة 

الشن  ايُّ  اخلابع من بني الشاع  املنارص عىل أث  تنية النمإ املفبيقي 

ع ريَ   البيمففين الطفعإ امل اب املتس،م الي  و وفه ، ااوإ اوتمفم

دص، اسن َ،َ َص دباعش عىل وفزعه منقطنة ثم ونخف  أ  ا م ص اا،

َطَن   نهإ وفزعنا خُيِفي صننتإ فيإ، امل َأعلأ تام َأظ َاَ  ، ًصا عىل ما َأت 

 ف بمُتإ عىل ما عبتحقإ.

بتام اان هيا النص أاث  من ري ه متثيس مفبيقيا ملارشا  ففيإ 

 أبته ، اات عىل عدد ، اات البيمففنية التقليد :

 اي اة األاك:  -

ِقي )...( رُيَ ُن اَل  َتي ُت " َمش  ِ  َتي ُت الدر ن  ِمَن الشر

 ،"َعُم    اهَِبَا َأَ،ُد لِلتمِحيمة

 ااي اة الثانية:  -

َإ ِ  ُلَزتِي َتَ َدى )...( " َإ َوَدفم ُت ِدَمش  ُمن ُي َوَ ا 

يمة
اِ،لِ ُزَ ِن البم  ،"َاَنَفت نِي سَِك ال 

 ااي اة الثالثة:  -

ِقير " َمش  ِفي َتي ُت الدر ن   )...( َعك  َتي ُت ِمَن الشر

ةِ  َجِدعم َت  ََتِد   َعىَل األ  َبُ  األ  َز   ،"لَِين َتِاَ األ 
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 ااي اة ال اتنة: -

ُ ل ُت َلُإ ِ،َا ِمت نَا َمًنا َاَعىَل ِ،َدص )...( "

يِت  َجأ ُت َمف  ُت َاَأب  َتَظ    ."َفان 

َك تاي اة األاك ونلُ  دباعش عن تيت نزاب ال ي  عنيش حَت م

ن مثلام َعتكّفن تيت شن ه الي  عنظمإ. احتّ َك تاي اة  فيإ، ايف َوكفم

ن مثلام َعتكّفن تيتإ  الثالثة ونلُ ه عن تيت الشن  الي  عنظمإ، ايف َوكفم

الي  عنيش فيإ. احَتّ ك تاي اة ال اتنة ونليُقإ عىل ونل  اي اة الثالثة، 

ك تاي اة الثانية ونليقُ   إ عىل ونل  اي اة األاك.مثلام حَت م

القد ، ص   اي اة الثانية عىل أن وطاتإ األاك تالتنل  عن 

أبلفآل نظم شن ه  فتف نُت أن وكفن اي اة ال اتنة   التنل  عن 

نَى تيت  نَى تيتإ، فكانت اام وف نت، الكن عن أبلفآل ُبك  أبلفآل ُبك 

زه هف نفبإ لنفبإ!  َمث َفاه األ   الي  جام

 عبتطه دباعش أال عشابك نزابا   اي اة ال اتنة  سذ بتام اان امل

،افزه سك نهإ هيا من أصلإ أنإ بأى فيإ نفبإ، الف مل عفنإ خلاهنا! الكنإ 

مل عنج من ونا   مشاع ه الطليني  فاجتمه لإ   هيه اي اة ال اتنة 

، نفباا ونلُ ه عن بريلتإ   مشاباة نزاب   بكنى تيت مثفاه األ  

اونلُ ه عن بريلتإ   رتإ ببالتإ تنده سك الناس، ثم ريلب االنتظاب عىل 

   "اليهاآل، اسن َدعم بكفُن آِ ِ  
من ري  جاز ، عىل أنإ انتظاب  "َعن َتظِ

 املقافب، اسن زعم أنإ هف الي  أبجأ مفوإ!
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ُة هيا النص فمن أنإ من ازن تح  املتقابآل اي  )َدَدن   اأما ِ فم

ُ  وفنيلتإ األاك )َتي ُت=َدن  ×...(ُنفُلن  فَ ×...=َدن   ، ال َعُؤاُده َ   

ِ مقطناا األاع اللا ي من اودها املجمفع  (، اعتامًدا عىل َنرب  =ُعفُلن  َدن 

(. الكنإ عؤاده نطإ  =َدن  ب "َعُكن  ُدان  ُجَفانَ ")َ   ، من ط فيإ، سال أن ُأ در

أن أ، ن النص، الف  امل أب-من أالإ ا تسس املد  لإ النفن الباانة 

=َفُنفُلن  "، لتبتقيم التفنيلة "َعُكن  ُدن  "جاز يل ل بمتإ  ا د  -!"َدَدن  َدن 

ُكإ  دباعش من نهإ شيجلا-عا تإ لإ من آ  ه تفتح النفن  لكيس  -امل َعش 

َفَسُتدم ِمن  "عتنث  اإلعقاع )ُجَفاَن=َدَدن  َد=َفُنفُع(. اايلك َعُؤاُدُه ُنطُإ 

ُت َشاِعٍ  َعن   َتَظ      َفان 
من ابطإ سذا ابوفَه الفنُإ املضابع، ا د عا تإ  "َتظِ

لإ تجزمإ دان جاز  انتفاعا تبكفن بائإ ازنا امننى  فأما االنتفاع 

تمننى بكفهنا فقد بلإ   علا، اأما االنتفاع تفزن هيا البكفن فمن 

=َفُنفُلن  "،يذ وبتقيم تإ التفنيلة     َفان ذ=َدَدن  َدن 
 ."َوظِ

امن  فة هيا النص اصطناُعإ هيه اللزة الق علة اخلهيلة، التي 

ِقير َتي ُت  َمش  وشلإ لزة نزاب اث ا، ،تى أَلَُظن  أن علابوإ املفتا،ية )َتي ُت الدر

ن  (، من اس  نزاب نفبإ، َبِمَنَاا منإ دباعش، ا،فظاا لإ، ،تى  ِمَن الشر

ها سليإ! الكنإ ورصن   و ويب شط  ا )تَ  ِ  َتي ُت بدم ن  ي ُت ِمَن الشر

ى اخلرَب من َمنَظ  امللتدأ، اام بأى امللتدَأ من َمنَظ  اخلرب.  ِقي(، لَِ َ َمش  الدر

ة ايلك س حا  ضم  الزائب    فلإ:  م النرزابعم َما ُهَف "ابتام اان من َونَب 
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َياَبِماُ  نفُباا  ، اال  فص لإ ري  متثيإ هفى نزاب الي  اانت منإ ال اااةُ "ال 

 عىل تاٍع، عؤث ها عىل ا زالة عمدا  عبى أن ونتقم لإ تليناا من  بفَتا!

(3) 

ويِنُّ ال   اهللِ ُد ب  ع   ال  ق   دُّ  (:1999-1929) رب  

َكاِااِ " َت البم  ُمَزنٍّ حَت 

حَيإ   َدِ ُص ُمب  رَبَ َلاَعا َاِ  َ،نَاَعاُه َمق   تَِني نَي ِإ ُ،ل ُم الهم

ِبِه ِشَتاُ  َعنِيُف ُطُيفُب َجِ حَيإ   ُدا َاِ  َصد   لِنَي َباَن َعش 

 تَِسُد ََتُم  تِِميَسِدَها تَِسُد مَتُفُت َامَت يِش َذتِيَحإ  

 تَِسَداِن َداِ َلُإ َهِيِه َجنُِا َاَهِي  َعُجفُز َطِ حَيإ  

ىَل َاِبيَحإ   ِئب  َاَماٍض َعجِلن  َاَثك  َ ِدِه َعا   َاآٍت سَِك َما 

ََفاِعي َاَون َدى َصلِيَحإ   َتيِل ُدًجى َااأل   َزَماَناِن َداِ َلُإ َعز 

َكاِاِا فِيِإ ُعَزنري ُعَزنري َاَعن َبى النمِهيَحإ   عِ  البم َم رَصِ  َاَبري 

َفنر فِيإِ  َة  َعافِيَُة ال  ِحيَحإ   َفَتخ  َدُهنم الهم َجاُعُإ َا،   َاَأا 

ُدا َشِحيَحإ   ُخف َاُوفِمي َأَأت  ِ  ُذا  ُعلِح  َفَتب  ُنم  َنَة ال   َأَعا َشم 

حَيإ   ٍ  َاحَي ِمُإ ِ  َشَفَتي ِإ َ ِ لِِإ ُاإم َعف   َفُيفَلُد ِ  َ ل 

َنَداَااِت   َاُعل ِد  ال 
ِ
َفاَل  َف ال  ُفُ  نِه  حَيإ  ُعَفايِل َفَ    َجل َفى رَصِ

َقلِيَحإ   ُفُجفَه ال  َوِد  ُاُجفًها ُوَزطري ال  ُد اَل َع   َف   ُاُإ ال   َلإ َاج 

َ ى َفيَل ُدا َاَأن َقى َفِضيَحإ   َماِن َاَعن   ُعَن ر  َفَضاِئَح َهَيا الزم

َاَاا ِ  امل ََ اَعا امل َلِيحَ  ُ  فِيِإ َااَم َوَ ى َاج  م  َاَاا الشم  ."إ  َوَ ى َاج 
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اعىل اث ص أمثلة املزنا حتت البكااا لِلُمتمثرلا من اإ مكان 

تاَح من عنلفع نفبإ امَتثمَإ  ازمان، أبى أن الربداين   هيه القهيدص سنام ام 

تمثاهلا  فقد ُبز  الطمفَح سك التز   االتزِي ، ،تى اتُتيل تالبجن عىل 

 ُه فياا تد ائإ املشاع .َ ابوإ، فكاتد من شأن  هيدوإ هيه ما َبَفدَ 

َ ُ،ُإ من  ابكااُا مثإ هيا املزني ُمضاعفُة  فطائفُة مناا هَج 

َ ُ،ُإ من  ابجإ مجينا منا  سذ ايف عطمح سك وزي  ما  دا لإ، اطائفُة هَج 

مَجََد من ،فلإ  لإ وزي  ما مَجََد   نفبإ  افا د اليش  ال عن فإ فضس عن 

ااا فإنام َشَحَيها عليإ اعداُك األ طاآل أن عنطيإ. االتا طائفتي البك

 املتناف ص.

أما بكااينُإ الدا لية فقد َشَحَيها عليإ   ،ا ه اعداُك 

ماضيإ الَليِلر اخلَنفِع ا َثفِ  امبتقللِإ الَقشيِب األَّ  النمففِب. اأما بكااينُإ 

َنة اخلابجية فقد َشَحَيها عليإ   ،ا ه نفبإ اعداُك أعدائإ اخلَفَ 

املنافقا املفبدعن اأصد ائإ الفطنيا املخلها املهلحا. امل خيإ عمإ 

س،دى الطائفتا من أث  عمإ األ  ى  فام َأشلَإ أعدا ه تامضيإ، 

ه! تإ بتام اننكبت   م آص  َلَإ وزِيَ ه تتز   اأصد ا ه تمبتقللإ! اما َأع 

النطس  تمبتقللإ اإ مناام صفبُص ا     فإن لإ   مفاالص أصد ائإ اا

من ايياص، مثَإ الي  عليإ   مفاالص أعدائإ ااال،تلاس تامضيإ من 

 املفت!

http://www.mogasaqr.com/


331 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

ا د جنإ يدعذ التا الطائفتا نهف  هيدوإ هيه ذات 

األبتنة عا تيتا )بلنة أتيات(، ا  مطله النهف الثاين )آ   الليت 

دها الثامن(، جنإ ج اح أعدائإ اخلفنة املنافقا املفبدعن، هي ا،

مثلام جنإ ج اح ماضيإ الَليِلّ اخلنفع ا ثف    مطله  -الهحيحة

النهف األاع )آ   الليت األاع(، مقربًص مبدحيًة، االتا االبدا،ة 

َتَتان ري   -ماام اعتيب عناام تلقا  النياآل اابتم ابه-االهحة  َفل 

 مقلفلتا   بيا  البخط عىل هيه ا  اح!

َتَتا، تانلنا  القهيدص من أصلاا  اايلك ال ُعنتيب عن هاوا الَفل 

َ الربداين  اهَبا اهي الَنمفدّعة الَن اض  عىل التنا  ، من ،يذ َعربم

)املُتقابتّية األازان الفافية الهحيحة األعابع  االةاآل، ايائيُة 

القفا  املفتف،ة امل دفة تيا  املد املفصفلة تاهلا  الباانة، التي التز    

من عا  املد ما ال علزمإ(، عن طمف،إ سك التز  االتزي ،  سبدان  فافياا

ااان األجدب تإ أن عنرب تقهيدص ُ،ّ ص الَن اض، عأولف فياا امللنى 

عن  طأ، ا د اشتا    فام  -سن اان-ااملننى  فس اعتياب تخطأ 

املنارصعن أن الشن عن النمفد  ااي  عتقابامن ،ايَلِ التأث  املتكاملتا، 

لنمفد  شن  سثابص، ااي  شن  ثفبص، ريَ  الربّداين  فقد أتى ،ياَوإ تأن ا

سال أن جيمه عىل وأث  النمفد  ،ايَلِ اإلثابص االثفبص املتكاملتا مجينا 

 منا، تام ابتقا  لإ   فام اإلصسح األصيإ!
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(4) 

 (:1998-1923 )ايِن بَّ ق   ار  ز  نِ  ال  ق  

 ِبَباَلُة ِمن  َبيرَدٍص َ،اِ َدصٍ "

َت يِل َأنم  َفَقي ك  َاَزَعم  ِ عَإ تِِم   ِاي الطم َت ِ  َاج  ُ يِل َاَبَدد  اَل َود 

َتإ   ا سَِلي ك  َأ   َأنم َبيرَدًص َلَدع ك  حَت  َفاُ  َأَوف  ا سَِلي ك  َأُهُم ال ر َفاَ  َأَوف  ال ر

عُح مَت ُضغُ  َت حُم َتِدًما ِ ِفي َاال ر ِدَ  َباِعَدع ك  َارَصَ   َطِفي  َتن  ِمن 

ُت آِبَفًة  ِف َأَنا َلب  ُع اَل َوَتَأبم تَِيب  َعا َني  ِ ِفي اَل َون  ُبف َمف  ع  َعك  َاالي 

ِ ِن َماَذا َلَف انمَك َعا  ِي  مَل  َون  لِي الم َفِ  َ ل  لِي ال  ن  َعىَل َ ل 
َعَلي ك  َلكِ

ِ   َلَدع ك  َفَجِميهُ  َتَاى َأم  َونِي َأينر ان  رَب  اَ   َديِن َأ   َتنِي َأعم َفش  َما َاش 

ِفَ اُط  َكنِي َارَيِد  ان  َفَ اَشِة َمب  نِي َتي ُت ال  ل نِي ِمن  َأنم
ُان َت حُتِ

ُم حَي ُهُد  ث  ِ َتِيب َفاإل  َونِي اَل َون  ًس َااَم َأن َك   َوُإ َأص  َبِن َأن َك   ف  البم

نََتي ك  اَ  َِ َها َوِهيُح تَِفج  ُداُه َ،اِجَلي ك  َاُ ُطفُط َأرت  ِبَتاُطَك امل َش 

َتنِي  ُت َدِمي َعَلي ك  َاَذَلل  َك َاَمن  َلَدع ك  َعا َمن  َاَ ف  َضُح َما َلَدع  َعف 

َت َبيرَدًص سَِلي ك  َاَأَهن َتنِي ِمن   َتنِي َاُيَتاَتٍة َعن  َعاِبَضي ك  َاَدَعف  َاَنَفض 

َ ع ك  سيِنر َأبَ 
َياَ  تِنَاظِ ِد َأن  ُان ُت الضر ِ ِد َأَ َيت  َتن  اَها ِ  ِجَفاِب امل َف 

َنِد َاَأَباَك مَت نَُحَاا َعًدا َمث ُلفَجًة  ِن َذاَت امل َق  ا  َنِد  ِ  ال   ُهنَالَِك َمق 

َها تاَِم  َن خُت رِبُ َتنِي َاَلَبف  َمن  تِي َأب  ِقَهَص الم ُد ال  در َيِد َبُدَ َذاَت ال 

َكأ َس الم  َفُه ال  َونِي َاَبَد  رَب  َتنِي َ،تمى َأ   م  َتنِي َاأ ًبا  اهَِبَا َبمم ع  ي َج م
تِ
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ا سَِلي ك   َفاَ  َأَوف  ََتَا َأنم ال ر رَب  َنِي َأ   ِعَدَها اهل  اَد َمف  سَِذا َعاَدت  سَِلي ك   لَِدُ

َتنِي َنَقَاا َااَم َضيمن  َت َبا   . "َاَأَضن 

ة لقد ا،تشدت لنزاب  اهَبيا النص ا يد، مفاهلإ الفنية املختلف

)ال بم ااملفبيقى االشن (، مجينا منا، اَ،اَطت اا  ربُوإ البيابية، ااان 

، ارينمت إ لإ فاعزص أرتد "أ،ىل  هائد "أعلم تيلك من ري ه  فضّمنَإ اتاتإ 

ُتإ البفبعة املرصعة، تتلحا حممد بلطان زاجاا املرص ، اسن اان  َتَلِدعم

وزي  تن  ما ال رينى أ إ اث ا مما عتحملإ النص اعبتحقإ، فضس عن 

 عنإ من الكلامت!

لقد ادعى نزاب   عنفان نهإ أنإ ببالة من بيدص ،ا دص، ليف،ي 

تأن صا،لتإ  د و اتإ مكتفتا لها،لاا اذهلت عنإ، من ،يذ مل وبتطه 

أن وفاجاإ تام ،دث تندما اان اهي البيدص ا ن ال الفتاص، اأهنا بتام 

َلنا علياا من ا،تق ت نفباا، اابتاانت تحياَتا. ا  د جنلاا ،ا دص فَألم

،يذ ايقُد سمباُك الندااص   القلب االدت ص لف صة االنتقا ، اما زاع 

َبذنَ -اهلج عة  70ا  ا سلينا مني  اع املَُقنمُه الكِن ِد   املتفىف بنة   :-اَأ، 

َقف  ِ  َقِدعَم َعَلي ِاُم َاَلي َ  َاِ عُم ال  َد ال  ق 
ُِإ اي ِ َدا َااَل َأرت  ق  ِمُإ اي ِ  َمن  حَي 

ل نَا عىل الشاع  نفبإ ال البيدص   ،تى سذا ما مضينا   النص َوَألم

 اهيا أبلفآل البياب املاه  الي  وننيإ النتائج أاث  من املقدمات!

دص  ص الن اض )اامليمة األازان متندر سن النص  هيدص ُ، م

ً ا تيتيًّا )ش لياا تالليت النمفد ،   القفا (، ذات اثنا اأبتنا ُجز 
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 هيدص ، ص متهلة األجزا ، عنلزي أال ونقبم عىل أتيات(، متفااوة 

 األطفاع،   أبتنة فهفع خمتلفة األلفان متدا لة ايداد:

َفُ  ) - ، 15، 10، 5-1جز ا تيتيًّا(:  16الفهإ األاع َأص 

22-25 ،27-28 ،30 ،39 ،41. 

َبُ  ) -  .12-11، 9-6ة(: أجزا  تيتيم  6االفهإ الثاين َأز 

- (  َُ ، 21-16، 14-13جز ا تيتيًّا(:  16االفهإ الثالذ َأرت 

26 ،29 ،35-38 ،40 ،42. 

رَبُ ) -  .34-31أجزا  تيتيمة(:  4االفهإ ال اته َأري 

لقد اصف م   نظ   ،دعُذ الفهإ األاع عن ايليب اخلليذ 

ِفعإ اخلائن املنتيب تالكيآل املفضفح، عىل بريم ا تهاصإ تقافية النَ 

َدَفة تيا  اللا  سذ التل  فياا تكاُ  ايليلة عليإ، تام  الكافيمة الباانة املُ  

 عنلزي لإ   بأ ا من تكائإ عىل نفبإ!

اازب م   نظ   ،دعُذ الفهإ الثاين عن ايليلة املحد ة  اهََبفاهنا 

فِيف  عىل ،ليلاا   مف ف االفتقاب سليإ، عىل بريم ا تهاصإ تقافية ال م

ائيمة املكبفبص املج دص املفصفلة تاليا   سذ التل  فياا انكباُب القلب الف

 تا،تقاب الففا !

اارت م   نظ   ،دعُذ الفهإ الثالذ عن ايليلة املقافبص 

تانتكاس أ،سماا اانكشان أاهاماا ااتتياع أعاماا، عىل بريم 

تِنان النفنيمة املكبفبص املج دص املفصفل ة تاليا   سذ ا تهاصإ تقافية االم 
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التل  فياا اننطاُن ايَن ي )الثمن ي( الفاهن، تانقسآل ايَا  )اهلََسك( 

 ايائن!

ااريربم   نظ   ،دعُذ الفهإ ال اته عن الَلِدعلة ا َِدعدص 

تابتبسماا املنتظ  ألالعيب ايليب اخلليذ اخلائن اأااذعلإ نفباا، عىل 

يمة املكبفبص املج دص املفصفلة تاليا   بريم ا تهاصإ تقافية االن ِفَجاب الدال

ُفب تإعقاع االندفاع!  سذ التل  فياا سعقاُع التمَده 

األطُف ما   وفهيإ هيه الفهفع تنَد َوداُ لِاا الّداعر عىل مللغ 

د األزمة، ابتفاُ  َعَدَد   أتيات الفهلا األاع األصف  االثالذ  َونق 

َد تالبيدص املظلفمة، تإ َبريلُة اامنة   أن  األرت ، داللًة َ فيمًة عىل َأالم  ِ،ق 

 عنيدها ،ليلاا سك جنتإ، ف اجنا ننيماا الزائإ!

اال بعب لد م   أن هيه القهيدص ِمن  زماِن ما  لإ اعتقاد 

 -اال َوَتناَ ُ  عند  البافلُة اا زالُة اام ابتفاض مقاُع باتإ-ال اااة 

َدَهت  تإِ،كا  أصفاَتا امق اطناا االماا اونات ها امجلاا افق ها فقد از 

 افهفهلا، ملايَن امنايَن، سال أبتنَة مفاضه:

أما أاهلا فقفلإ   ا ز  الليتّي ال اته من الفهإ األاع األصف :  -

هيه  "َأ   "  فإن املنطفن أا املبتأنف تذ"َأ   َأنم َبيرَدًص َلَدع ك  "

َأ   سنم َبيرَدًص "املنقطنة، ال عكفن تنَ  مجلة، الف اان  اع: 

البتقا   فإن املهدب  -املتهدبص مجلتاا الكاملة "سنم "، تذ"َلَدع ك  
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املهدبعة، تمنزلة تنِ  مجلة  "َأن"، تذ"َأنم َبيرَدًص َلَدع ك  "املؤاع 

إ فائدص ا ملة الكاملة سال تتكل ف َمِقيٍت.  ال عتحمم

من الفهإ الثالذ  26اأما املفضه الثاين فقفلإ   ا ز  الليتّي  -

َتنِي"األرت :  فنُإ الزُ  ال عتندى، الف اان  اع:  "َذعم "  فذ"َاَذَلل 

َتنِي" َلل  ًفا اامنًا سك "َأذ  ، البتقا ، الكنإ آث  اجاإ النامي َوَشف 

ُد، اَ،َ َص عىل مثإ اااة التي بينتاجاا   شن ه َتن  سعقاع  ال م

من هيا الفهإ الثالذ األرت   29، ا ز  الليتي "َاَأَهن َتنِي"

=َباملَِة"نفبإ، ااسمها عىل  =ُمَتَفاِعُلن  ، عىل ،ا "َدَدَدن  َدَدن 

َتنِي" َلل  َمَ ص"، سنام هي عىل "َأذ  =ُمض  =ُمت َفاِعُلن   ."َدن  َدن  َدَدن 

 34ا 33ليتيمِا اأما املفضنان الثالذ اال اته فقفلإ   ا زأعن ال -

َندِ "من الفهإ ال اته األريرب:  َيدِ "، ا"َذاَت امل َق    "َذاَت ال 

عند  "َنف  "ال وكفن تمننى  "صا،لة"تمننى  "َذات"فذ

ِزلَِا من الشن ا ، الف اان  اع:  َندِ "املُج  َ  امل َق  َ  "، ا"َنف  َنف 

َيدِ  منا تا زالة ، البتقاَما، الكنإ آَثَ  الفجإ امللتيع َضَجً ا اا"ال 

داب!  تِمق 
ٍ
ُد، ااإ  يش   التي بيطم ُ،اا عن شن ه َتن 
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  اِت ار  ه  اْل   و   ومِ لُ عُ ال  و   ونِ نُ فُ ال   ُل امُ ك  ت  

ِ غ  و   ةِ يَّ وِ غ  اللُّ   ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  ي 

 

(، ،ةت نداص احتاد مدبب اللزة 2007مني بله بنفات )

الن تية تمدعنة تاندانج اإلندانيبية، ثم مل أللذ تندما ُأت ُت أن اتلت فياا 

ُاتيرًلا من أدآل ال ،لة )مؤمت  تاندانج تس مجاع علد النارص(، ااان أهمم 

ى ما فيإ نص  المة فضيلة أبتاذنا هداعة نفب ا،يد بئي  جمل  الشفب

 اإلندانييس عندئي، التي ابهجلاا   مفتتح النداص. 

 امن أهم ما ابد   المتإ هيه،  فلإ:

نا  اهَبيه اللزة الن تية، " م  نحن النا أمة سنبانية أمة سبسمية، ُا ر

نا ايلك  اهَبيا الف،ي الق آين املحمد ، اسذا ظا  ذلك فإن اهلل  م  عز -ُا ر

إ وفام الق آن، االلزة  د باإ لنا ط عإ النقيدص، من أج -اجإ!

الن تية، من أجإ وطليقاا   جماالت ايياص املتنددص  اعىل ذلك أنا أبى 

أننا سذا أبدنا أن نحيا تالفك  اإلبسمي الفبطي، أا تالفك  اإلنباين 

الفبطي، فاللزة الن تية هي من األتفاآل ال ئيبية التي عن ط عقاا ند إ 

 [.2007]صق ،  "طيةسك وفام ،قيقة ايياص ا،قيقة  الفب

 ا  هيه الفق ص من المتإ، ونليإ ااضح عىل ثسثة األفكاب ا وية:

 أصالة اللزة الن تية   فام اإلبس . 1
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فمن مل عن ن اللزة الن تية مل عتجااز   اإلبس  منزلة املقلرد، 

نًة حيبن س،باَن الناس  َنُة، ااملبلم َمناي  عن أن عكفن سِمم ُد سِمم ااملقلر

عيس  سباَ َتم،  مأمفُب تأن عتح ب من  يد التقليد، لينطلإ حمبنًا ري  ا

 ميس .

 أصالة اللزة الن تية   مماببة ايياص. 2

فمن مل عن ن اللزة الن تية مل عفك  تنظا  التفك  الي  جيمه تا 

الق آن الك عم االنث  الاعف االشن  النفي   فلم عتخلمإ تمكاب  

اا، امل حَي َي تنفب اهلدى ااخل  اال شاد االبنادص األ س  التي ودعف سلي

 الي  عشه مناا.

 أصالة اللزة الن تية   ضامن الفبطية. 3

فمن مل عن ن اللزة الن تية مل عأمن أن عنح ن تخفاط  ا اإ سك 

أط ان التمدع ن، اال أن عنج ن تدااعي الزفلة سك مااا  اإلف اط أا 

حيبن، اعه  من األ سعن أعامال  التف عط  فييس  من ،يذ ظن أنإ

ُم  حُي ِبنُفَن ُصن ًنا" َيا َاُهم  حَي َبُلفَن َأهنم ن  َيَاِص الد  ُيُام  ِ  اي  ِيعَن َضإم َبن   "الم

 [! 103بفبص الكاف، من ا عة: ]

ِهٍإ من مفاصإ سن اإ فك ص من ولك األفكاب الثسثة،  دليُإ َمف 

بسمية  فإن اللزة الن تية فنفن )آداآل( عس ة اللزة الن تية تالثقافة اإل

اعلف  )ضفاتط( اماابات )أدا ات(، وفك عة ونل عة، متدفقة   جبم 

الثقافة اإلبسمية ودفإ الدما    جبم اإلنبان، حتمإ لإ أصفع النقيدص 
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مثلام حتمإ  -فتكفإ لإ اإلعامن ااملناملة االنلادص-االاعنة ااأل س  

ثت أا بالت الدماُ  املا  االزيا َتَلَبت  أا َولفم -  االداا ، ،تى سذا ما ا، 

َجفم اذاى اهلك أا ااد  فكإ ما عظا  عىل فنفن اللزة  -ال  دب اهلل!

الن تية اعلفماا امااباَتا من ظفاه  االبتقامة أا االعفجاع، ااالوزان 

ظاهُ   -أا االضط اآل، ااالئتسن أا اال تسن، االتففيإ أا اإل فا 

 عىل الثقافة اإلبسمية.،تاًم 

 ،
ٍ
الي  أعجب   عسع ما عظا  عىل الثقافة اإلبسمية من أداا 

من دعفص الداعي سك التحفع عن فنفن اللزة الن تية اعلفماا امااباَتا 

اانت  دعام أظن هيا علثا من علذ -سك ري ها االبيام اإلنجليزعة 

ما،تى عنتظم أهلاا    -وسميونا ا امنيا ا،دهم ب املتقدر  َبا 

[  فقد اعترب ما تا الثقافة اإلبسمية االلزة الن تية من 2014]ماد ، 

و اتط ،يف ، من ،يذ أباد أن  ملإ، اأثلتإ من ،يذ أباد أن عنفيإ، 

ع  الكنإ انطفى من عدااص الثقافة اإلبسمية اهف املبلم، عىل ما مل عتح م

هذ(، الي  أف ط 328ي  النرصاين )منإ  دعام أتف تا متى تن عفن  الُقنمائ

هذ(، 368  وقدع  الثقافة اليفنانية ،تى ،كم عليإ أتف بنيد الب ا  )

[  فاعترب 128-1/109تأنإ عدعفه سك اللزة اليفنانية ]التف،يد : 

 -اسن َعَكَ  ا اة!-ايلك ما تا الثقافة اليفنانية االلزة اليفنانية 

 اوآزبت عىل الزمان األدلة.
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اان األ، ى تاي عص عىل الثقافة اإلبسمية أن حي ص عىل  لقد

ط فياا  فلمثإ بأعإ وزاع من النامل اللزات  اللزة الن تية، ال أن ُعف ر

نافام، اُعنمم  املُلَتىَل  االثقافات شيجلا فشيجلا، مثلام عزاع اليعن ُعناش   َأا 

 ا،ده سك أبذع النم ، اُعنَكم ، فيند ، االت باعة مند !

، املبتفاُد من مثإ  فع أ  اللقا   ُص ما مل َعِزد  اِمن بنن ايياص َنق 

ن ِدّ  املن ان:  ال  

َني ِش سِن َبانُ  يِب ال 
َهاُن َفَس ُعَز م تِطِ  سَِذا َما َومم ُنق 

ٍ
 لُِكإر يَش  

بيض -فس زعادص تند التام   ا دعام تكى بيدنا عم  تن اخلطاآل 

َمل ُت َلُكم  ِدعنَُكم  ": -انإ، اوناك!بلح-لقفع ايإ  -اهلل عنإ! َ  َأا  َيف  ال 

َسَ  ِدعنًا ب  ِ َمتِي َاَبِضيُت َلُكُم اإل  ُت َعَلي ُكم  نِن  َم  ]بفبص املائدص: من  "َاَأمت 

: َما ُعل كِيَك؟  اع: -صىل اهلل عليإ، ابلم!-[  فقاع لإ النلي 3ا عة 

َكايِن َأنما ُانما ِ  ِزَعاَدٍص ِمن   ُ  ساِلم َنَقَص! َأت  ُمإ  يَش  ا سِذ  َاَمَإ َفإِنمإ مَل  َعك  ِدعنِنَا، َفَأمم

[.  اع حممفد حممد شاا  حمققإ النسمة 9/519فقاع: َصَد  َت ]الطرب : 

سنام َعنى تنقهاِن الدعن أهَإ الدعن  فإهنم "  ،اشيتإ عليإ:  -برتإ اهلل!-

ك تنضام تام ُأم  تإ.  سذا وطااع عليام األمد  بت  لف اهَبم، اَ إم متب 

صىل اهلل عليإ، -امناذ اهلل أن عنني عمُ  نقهاَن الدعن نفِبإ! امثلإ  فلإ 

َسُ  رَيِ عًلا، َاَبَيُنفُد رَيِ عًلا-ابلم! ب  ِ   : َتَدَأ اإل 
ِ
ُزَ تا   ."َااَم َتَدَأ، َفُطفَتى لِل 

فمن ابتطاع أال ُوؤَوى الثقافة اإلبسمية ِمن  َِللِإ فمن النجز أال 

عفنإ، الن عفنإ ،تى وزعد تإ اللزة الن تية اإ عف  عىل اانت  للإ فنا 
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َعَد هلا من وكامإ  -اهيا لب التنمية الثقافية-اعلام اماابص  الي  َأز 

تَِيُتاا-اباَتا فنفهنا اعلفماا اما  -ففي وكاملاا ولقيُحاا اوفليُدها اَو  

 اإلفباِح هلا منف دًص اجمتمنًة،   اإ جماع من جماالت اللزة الن تية.ا

 اه  ِس ف   ن  ِِف  ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  ونِ نُ فُ ال   ُل امُ ك  ت  

سنإ سذا اان   الفنفن اللزفعة الزنائية )الشن  اما أشلاإ(، ما عث  

اللزفعة السدعة )القهة اما أشلااا(، ما عث  اي اة،  اينا، ا  الفنفن

 -ا  الفنفن اللزفعة ايفابعة )املس،ية اما أشلااا(، ما عث  املشاباة

فإن   ا مه تيناا ما عكفإ اجتامع اينا ااي اة ااملشاباة التي وكتمإ 

الة، ابفا  أاان هيا ا مه   اإلتداع أ  اان     اهَبا دائ ص املشاع  الَفنم

 التمثيإ.

أما   اإلتداع فإن الفنان املتحقإ تحقيقة الفن، سذا آَمَن تا،تشاد 

املشاع  اإلنبانية املختلفة   اإ مف ف، ابأى امتزاجاا فيإ امتزاع 

وآلَفت    اإ عمإ من أعاملإ الفنفُن  -عنارص املا ، اَصَدَ  نفَبإ

 املتخالفة، اَوضافَ ت  عىل الففا  تطلينة املشاع  اإلنبانية. 

ا التمثيإ فإن املؤدر  اي عص عىل انتلاه املتلقا مجينا اأم

اسمتاعام أا س ناعام، عنلزي أن عأوَيام من اإ بليإ احيتجم عليام تكإ 

دليإ  فس عقترَص عىل أمثلة تن  الفنفن اللزفعة دان تن   فُيِمإم تنضا 

دان َمن  بتام رَتََإ هف دان ري ه ف يام تنُد، عبَ  اُعنفر  تنضا  فس      فِق 

 اإلصسح االتنمية!
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 اه  فِس  ن  ِِف  ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  ومِ لُ عُ ال   ُل امُ ك  ت  

سنإ سذا اان   النلف  اللزفعة الفنية )الن اض االلدعه االليان 

ااملناين االنقد(، ما عهف اللزة   ،اع ، اتاا، ا  النلف  اللزفعة 

اللة االنحف(، ما ع هف اللزة   ،اع الن فية )األصفات االرصن االدر

فإن   ا مه تيناا ما عكفإ اورزان اي اة تالثلات اانطس  الثلات  -ثلاَتا

 تاي اة، ابفا  أاان هيا ا مه   اللحذ أ  اان   التدبع .

أما   اللحذ فإن اللا،ذ املتحقإ تحقيقة النلم، سذا آمن 

فاه  تةابص التأصيإ االتحدعذ االتنمية، مل عبتزن عن سضافة الظ

اللزفعة الفنية املتح اة   مادص تحثإ سك الظفاه  اللزفعة الن فية الثاتتة، 

اال عن سضافة نظ عات تحثاام النلمية تنضاا سك تن    حت ع  بأعإ، 

 ،تى عبتفعب املايض اعتمكن من ايا  اعتقد  سك املبتقلإ.

اأما   التدبع  فس رينى تاملدبس عن ع ض الظفاه  اللزفعة 

اال  -ن فية الثاتتة، ،تى عتنلم الطالُب منإ التحليَإ االدايَب االتقفعمَ ال

عن ع ض الظفاه  اللزفعة الفنية املتح اة، ،تى عتنلم الطالُب منإ التتل َه 

 االتثل َت االتقل َإ.

 اه  ِس ف   ن  ِِف  ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  اِت ار  ه  اْل    ُل امُ ك  ت  

فاهيتا )االبتامع  سنإ سذا اان   املاابوا اللزفعتا الشر

االتحدث(، ما ُعؤلرف تا ايا عن ثقافًة ابا،ًة امتنًة ا فًص ا دبًص 

افضًس، ا  املاابوا اللزفعتا الكِتاتيتا )الق ا ص االكتاتة(، ما ُعؤلرف 

http://www.mogasaqr.com/


343 
  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

 

أمجنا،  فإن   ا مه تيناا ما عؤلف تا الناس الام -تا الزائلا

املنقبما أتدا عىل ،ا عن اريائلا، ابفا  أاان هيا ا مه تيناا مجينا 

 منا، أ  اان تا تنضاا دان تن .

أما ا مه تيناا مجينا ففيام حيدث اث ا من مماببتاا الاا 

ضت  ممابباٍت متفازعًة  ف تام وفااوت دبجتا مماببة اإر ماابوا، فنفم

ا الكتاتيتا نقص دبجة مماببة املاابوا زعادص دبجة مماببة املاابو

 الشفاهيتا، االنكُ  تالنك .

اأما ا مه تا تنضاا دان تن  ففيام حيدث  ليس من مفازاص 

مماببة ماابص االبتامع تمامببة ماابص الكتاتة، امفازاص مماببة ماابص 

الق ا ص تمامببة ماابص التحدث  فلي  لفجفد مثإ هيه األ،فاع اخلاصة 

 وفب  بفى وكامإ املاابات. من

 اه  ِس ف   ن  ِِف  ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  اِت ار  ه  اْل   و   ومِ لُ عُ ال  و   ونِ نُ فُ ال   ُل امُ ك  ت  

سنإ سذا اان   الفنفن اللزفعة )الزنائية االسدعة اايفابعة(، 

انطسُ  اابوياُد اا تحاُ ، ا  النلف  اللزفعة )الفنية االن فية(، متاتنُة 

ا  املاابات اللزفعة )الشفاهية االكتاتية(، وفصيُإ  اوفبُ  اوأصيُإ،

فإن   ا مه تيناا ما عكفإ ونمية اللزة الن تية، ابفا    -امتكُا اختليدُ 

أاان هيا ا مه   اعي شخص اا،د أ  اان   اعي ُشخفص 

 مؤولفا.
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أما ا مه تيناا   اعي شخص اا،د فاف عا اليقا اأمنية 

َا  الفعي ايقيقي النميإ الفا،د، املتمنرا اعنلفع ا لتنمية  سذ   َمه 

ِهيإ ال اا  فتتضح آفا  ال اعة، اوتهإ مفاصُإ  وتجمه َمفاد  التمح 

 ال بالة، اوبتقيم م امي األهدان.

اأما ا مه تيناا   اعي شخفص مؤولفا فاف عا ايكمة 

دعن، ما عكفإ  ابجا  املضط عن امظنة التنمية  سذ   ائتسن الُفعاص املُتندر

فتتهُإ -امفاصَإ ال بالة  -فتتضُح ِمن   فا -تينام وضافَ  آفا  ال اعة 

 ام امَي األهدان  فتبتقيُم ِمِن اعفجاع. -ِمِن انقطاع

ِ غ  و   ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  اِت ار  ه  اْل   و   ومِ لُ عُ ال  و   ونِ نُ فُ ال   ُل امُ ك  ت    ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  ي 

ماد ٍّ  ع عده، ثم عنملإ، اال اعتلاب ملا ال عتخيإ اإلنبان اإ يش  

إ ختي ُلإ اال عمُلإ. أما   أثنا  ختيلإ ما ع عده فاللزة من  ع عده  فلي  ِمن مهر

أمامإ، و واد لإ املجاهإ، اوؤنبإ  اهَبا. اأما   أثنا  عملإ ما ختيلإ فاللزة 

نا  من  لفإ وقف  عليإ، اونتني تإ، او عاه. فإذا افماها ،قاا   أث

التخيإ، انتفه  اهَبا   أثنا  النمإ، اسال فاجأه ما أشكإ عليإ فَخَلَط   

َفاَ   فأ طأ أا أصاآل  اأ،بن أا أبا .  ِعسجإ َ ل َط َعش 

إ فياا  ُ  اللزة   أثنا  التخيإ اِبعادَُتا، فمن ،يذ عتفجم أما وقد 

ن َ َطَ ت   نت، اال التفكُ  تالتنل   فُكلمام َ َطَ  ونلُ  أا وكفم فك ُص أا وكفم

وقف  للخفاط  ريِ  اللزفعة  يمُة ال ص مؤث ص، ،تى وتحفع سك  فاط  
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َتلِي  ُعفاِ س الكتَب تكلامت اعلابات ِمفتا،يمٍة، ثم  لزفعة، ااأن النقإ َمك 

 عبتزني  اهَبا عناا!

اأما عناعُة اللزة   أثنا  النمإ اِبعاعُتاا، فمن ،يذ جيتمه فياا 

لاَتام انمفذع الهننة الي  عضنإ الهانه التفك  االت نل   فته  ُم ام

 أمامإ ليقلده، اال عفتأ ُع اِجُنإ اُعقاِعُبإ اُعطاتُِقإ.

ِ د  ل   ت  ل  ام  ك  ت   ن  م   ُ غ  و   ةُ يَّ وِ غ  اللُّ  اُت ار  ه  اْل   و   ومُ لُ عُ ال  و   ونُ نُ فُ ال   مُ هي   ةِ يَّ وِ غ  اللُّ  ي 

َدَه  ايضابص الن تية اإلبسمية وكاملت   اعي ُتناَتا  َطفاع ُمز 

الفنفُن االنلف  ااملاابات اللزفعة اري  اللزفعة، فسبفًة اانفا أا أطلاَ  

 -أا ايميائيا أا ماندبا أا جز افيا أا مؤب ا أا أدتاَ  أا لزفعا...

 اا. اع ففا ،قيقة األم  ااجتاداا   بليلاا اَدل فا علي

ثم ملا َ َلت  جياص ايضابص الن تية اإلبسمية انف د املبتمبكفن 

 اهَبا اي عهفن علياا، تمن فة ولك ايقيقة ااالجتااد   بليلاا االداللة 

اصابت  -ماام ابتثقلام الناس، اابتز تفهم، اأع ضفا عنام!-علياا 

 هيه املنامل ِشناَبهم الي  تإ عتميزان اُعن ففن. 

 ُ  ش   د  مَّ حُم   ود  مُ حم    اذُ ت  س  األ 
 ر  اكِ

ن وكاملت لد م الفنفُن االنلف  ااملاابات اللزفعة اري   فِممم

يِن ثامين اأبتنا م ص األبتاذ حممفد  -اللزفعة،   هيا النرص الي  َعرَصَ

الكاوب األدعب الفي، الي  مل  -برتإ اهلل!-( 1997-1909حممد شاا  )

ائتلفت   اعيإ أصفع اللزة الن تية عد إ سك جامنة القاه ص سال تند أن 
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ليمة  فعة ابتند سلياا    اال عاضيات النليا، اا ف مناا عىل ملاد  َأام

التأمإ االتفك  ااعتمد علياا. الفال الداتفب طإ ،با الي  رصفإ سك 

دبابة اللزة الن تية تكلية ا داآل ل تام ختهص لدبابة ال عاضيات تكلية 

 النلف .

ابتإ ا امنية ففجئ شاا  تأبتاذه الداتفب طإ   مفتتح دب

ك طسآل البنة الدبابية األاك من  بم اللزة الن تية تكلية  ،با ُعشكر

ا داآل من جامنة القاه ص،   مهادب اللزة الن تية، اميز   اسمإ أفكاب 

م جليفث املبتا  اإلنجليز   د ادعاها لنفبإ  فبألإ فياا، ا،اابه، 

، ازاد، اا ب، اأنك   فلام اجده ابتكرب أن عنفد سك ايإ انا شإ، اأعاد

 أع ض عنإ اعن القبم االكلية اا امنة امرص الاا!

ننم  هاج  سك ايجاز، ثم عاد تند عاما، فاعتزع الناس، 

اانقطه بنا طفعلة للفنفن االنلف  ااملاابات اللزفعة الن تية االن تية 

ايضابص الن تية اإلبسمية، ،تى  ري  اللزفعة، ُعباِئُلاا عن ،قيقة

ابتق ت لدعإ أصفهلا، اميمَز مناا ما ال ُعميرزه ري ه، ااهتدى سك ما مل  تد 

سليإ، ،تى أتدع تن  األعامع الفنية اللزفعة النميقة اللاه ص )القفَس 

النيبا ، ااعهفي عا بعاح(، اانتاج تن  املناهج النلمية اخلاصة 

َ (، ااضه ت ِنيَذ( ]مهلفح، )التمَيا  ن  النظ عات األصيلة )التمش 

َإ، اابتقلإ تليتإ طسآل ،قيقة 162، 1991 [، ااتب   ذلك، اَ،قم

-ايضابص الن تية اإلبسمية الزائلة عن ا امنات اللحثية االتدبعبية 
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اتيع هلم من نفبإ امالإ، ،تى ابتفى تيُتإ اابتم   -اانُت أ،دهم

 ًة أ  ى صحيحًة ااعيًة!جامن -برتإ اهلل!-،تى افاوإ 

 ان  د  مح    ود  مُ حم    ال  مج    ورُ تُ ك  الدُّ 

اممن وكاملت لد م الفنفن االنلف  ااملاابات اللزفعة اري  

-1928الداتفب مجاع حممفد رتدان ) -اللزفعة،   عرصنا هيا ايلك

ا ز ا  األدعب الفي، الي  اان هف اأباويص  بم  -برتإ اهلل!-( 1993

تكلية ا داآل من جامنة القاه ص، اام ،دثني زميلإ الداتفب ا ز افيا 

عفبف فاعد الي  صاب فيام تند بئي   بم اللحفث االدبابات 

-ا ز افية تمناد اللحفث االدبابات الن تية من جامنة الداع الن تية 

عهطففن أما   -ا د عملُت فيإ مدًص تقبم اللحفث االدبابات الداثية

ملاا، اعتفك ان فياا، ثم حيللفهنا، اع الفهنا تام ال اخل عطة عتأملفن منا

خيفى عىل أ،د منام، سال الداتفب مجاع رتدان  فقد اان علا هم من نتائج 

د الثا ب، تام مل خيط  أل،د منام تلاع!  نظ ه النميإ املؤعم

االداتفب مجاع رتدان املن ان تحهيلتإ اللزفعة الن تية 

مل وكن " افية األصيلة الطاحمة، الهحيحة الفاعية، ا،هيلتإ ا ز

ا ز افيا لدعإ سال باعة سبداويجية متكاملة للمقفمات الكلية لكإ وكفعن 

جز ا  اتا  ا،ضاب ، اباعة للتكفعنات اعفامإ  فَتا اضنفاا. 

-اهف مل عتف ف عند حتليإ األ،داث ا نية أا الظفاه  ا زئية، اسنام 

ٍد بنى سك اضناا  -"تإ"هكيا، ااألد   -  بياٍ  أعم اأشمإ اذا ُتن 
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دٍ "هكيا، االهفاآل  مبتقليل أعضا  اليا فإن مجاع رتدان  -"اذ  ُتن 

عاَنى مثَإ أنداده من الاب املفك عن اإلبداويجيا   النامل، من عد   دبص 

ن باعة  املجتمه املحيط  اهَبم عىل ابتيناآل ما عنتجفنإ  سذ رياللا ما ُعكفر

نا عهلح عنرص الزمن هف الفيهإ للحكم باتقة لنرصها تبنفات، اه

هكيا، االهفاآل: -عىل مدى علق عة هؤال  اإلبداويجيفن 

 ]اعكيليدعا: املفبفعة اي ص[. "-اإلبداويجيا

فليلك ابتقاع من ا امنة أبتاذا مباعدا، ااعتزع تليتإ منقطنا 

طسآل ألعاملإ التي مألت الدنيا اشزلت الناس. املّا مل ع وح سك فتح تيتإ ل

اا سك وتله أعاملإ  ،قيقة ايضابص الن تية اإلبسمية اام فنإ شاا ، اضُط  

ااالمتناع  اهَبا من أاها  ا امنات اللحثية االتدبعبية ايلك، االبيام 

، ذا ثسثة األجزا  "شخهية مرص: دبابة   علق عة املكان"اتاتإ الكل  

مرص  )شخهية مرص الطلينية، اشخهية مرص اللاعة، اشخهية

 التكاملية(، الي  هجىلم فيإ اعُيإ التكاميل  الَفي  ]اعكيليدعا[.

 اِت ع  امِ اجل    انُ ر  ج  هِ 

اس األبتاذعن ا ليلا أفَض تإ وكامإ الفنفن االنلف  

ااملاابات اللزفعة اري  اللزفعة   اعيإ، سك هج ان جامنتإ التي اانت 

بتاانِة تالنمإ ا امني اللحثي ُمن َتَمى ُ،ُلِمإ اُمن َتَاى َأَملِإ، ااال

االتدبعيس، ااالشتزاِع تام ع اه أصد  اأمكن اأا   اأنفه  الي  أشدم 
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من ،اهلام ونلياا عىل  ابص التف ف   أ،فاع هيه ا امنات املاجفبص 

 اأعامهلا املبتاان  اهَبا:

فإما أن نز ها وزي ا اامس، امفطن املخافة   هيا ال أ  أن   1

إ تا  ت  فياا َأد ااُ  الَفه  َ َتا  هيه ا امنات املاجفبص  د اب 

َهت   َتن  الفنفن االنلف  ااملاابات اللزفعة اري  اللزفعة، ،تى اب 

 عىل التزي !

اسما أن نبتلدع  اهَبا ابتلداال  اطنا، امفطن املخافة   هيا ال أ   2

 أن هيه ا امنات املاجفبص  ائمة ال ُعزعلاا التمنامي عناا!

اسما أن نز ها انبتلدع  اهَبا مجينا منا، امفطن املخافة   هيا  3

ال أ  أن وتفاات تا ا امنات املنمفبص ااملاجفبص، الُفَ ُص 

 ظلُم، اعضط آل ،قُد، اعنتا فباُد. منحا امننا  ف وّد 

اال أ  هف الثالذ، عىل أن عتاح ألهإ ا امنات املاجفبص 

الفاصلة تا الفنفن االنلف  ااملاابات اللزفعة اري  اللزفعة املتكامست 

اا ما تأنفبام- أن عنتقلفا سك ا امنات املنمفبص الفاصلة تا  -سذا رَي م

 ص تانتقاهلم عناا  ليس  ليس.هيه املتكامست، فتزاع املاجفب

ابتام ُظنم هيا هف ما وفنلإ ا ن هيجلاُت ا فدص ااالعتامد، الي  

ليمة الظاه ص  تإ  فس عس ة هليجلات ا فدص ااالعتامد تز  التجايزات األام

عىل املبتفعات التأبيبية االتكميلية فقط، اال اعتلاب عندها ملقا  وكامإ 

بات اللزفعة اري  اللزفعة، ايضاب  ال ابخ الفنفن االنلف  ااملاا
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النايل، الي  ونبلك   ِبل كإ املبتفعاُت ال اا ُعليا اوكميليًة اوأبيبيًة، 

 او وف  من منينإ، اوبتظإ تظلإ.

 عُ اجِ ر  اْل   

، صححإ "اتاآل اإلمتاع ااملؤانبة "التف،يد  )أتف ،يان(:  -

 نة التأليف اضلطإ ارشح ري علإ أرتد أما اأرتد الزعن، ناص 

 االدمجة االنا، تالقاه ص، ااملكتلة النرصعة تل ات،

مؤمت  تاندانج تس مجاع علد "صق  )الداتفب حممد مجاع(:  -

 http://mogasaqr.com/?p=299                  : "النارص

جامه الليان عن وأاعإ آ  "الطرب  )أتف جنف  حممد تن ج ع (:  -

مؤببة ، حتقيإ األبتاذ حممفد حممد  شاا ، اناص "الق آن

 ، األاك.2000= 1420ال بالة، اطلنة 

نحف آج امية للنص الشن  : "مهلفح )الداتفب بند(:  -

 .(10/1) 1991عفليف  ، جملة فهفع"دبابة    هيدص جاهلية

الثقافة اايضابص االتابعخ: املب ص اإلنبانية  "اليد(: ) ماد   -

 : (4380) ، مقاع تمجلة ايفاب املتمدن"نحف التكامإ النضف 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch

.asp?nr=4380 

 (:: املفبفعة اي ص)اعكيليدعا  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%

AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%

AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86 

http://www.mogasaqr.com/
http://mogasaqr.com/?p=299
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E6%E1%ED%CF+%E3%E5%CF%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E6%E1%ED%CF+%E3%E5%CF%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4380
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4380
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

