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 ؟ماء اجملعول نسًبا وصهًراـال ما هو

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ُِ نهسـهًبا وهص هاًرا وهنقا ه    هل من اْل َق َه م نه اْلمهاء َهَـهًرا جقعهعه َق َه    ِ ِ  ععا:  ووهُهوه الذ ُُ وول َك َق رهُممكِن شـر

 وقد يًرا(؟

 

ُُِههب بَّ ة ال   َتِقُف  ُِ ُُتريِّ ُِ التةريِ ه ه ا اةي ُ  ندَد طويَّةة مهأِة وأ ة هةجله وال مبَء هو مبُء الاحلشووية

ََلُِّه اا َنَِوِب واا هِو هأ بَّ  يتجوةَذ اكهاا كبَ  أو أنطل ًل اب للتةدبُطلهن ُدشَِّّ    ََ ِّ  ْتاهللِّ خلَق مدُه إنِوبناب 

ُ  الوُمصبَهَهِة!! َِِب وقَِّهاَب ُ  الدة  من ه ا قهاب

ُ  نلة ب ال أمةب  َة ُِ نلةدب طووووام م ال ه َنقِّلتُه ه ك ُتِ  ب كَّ ُمقِّصوووُوَهة  ُتَبَهلِّْل كلة كاأله اةِمة

ُِن بَّ ة اهللِّ َخمةَه ببل   ِّ آَدلَتَتَ دةل تريبطووَ  ُتشووبِبُه تريبطووَ  الِووأدة ََلُِّه ُججءاا من مبدةِة الَ شوَوهه أَل ثمبِء ًةد م َج

ُِّ ُم  ُِ إنِوووبنابن أراَد بِه أو َد آدألن  ُ ن وخلَق من الدأيري ََ بِووُو ولِّ ِلَةََتِمَع وُيِووَول ِووَوَل وَيق َل اةبووووب

ََلُِّه َاا َنِوَوب  وهوِو هأن وقِوَوَمُه قِوومس: ُبلدةِوَوُب ال ه   َيَِّلأ ِنوب َ   َمخلوقوَ  من ال ال  ََ ِّ ن ُهمبِءن 

 والُص ُه ال ه َيَِّلأ ِنوبَ ُه!!

 

ِةيَُّي و  بتريِ ه  ُِشوية  نق ُل بتريِ ه احلُنص ُيَس حنُن كَلوُيَس  الامديقُي بل  ِةَهقُصُمل اال

ُِ ال   َصومَس نلةدب طام من وهو نلل ندةِة أوُجه :َمنلَتجهأُل مب جبَء ه نصوصه اةِمة

َِ صورة  ُِ األوَُّل يف ََ  النَّيبَّ آدمه وع( البَريَّة   الوج

ُِ الَ شَوههن وُةه يقوَ اُمبأُل الصةبدُل نلةدب      ُِ يداي ُِ الِوةمبوية وهو ال ه أِّظ َ َهُا وأرطَولُِّه ببلُهطوبل

ََبخ خلَق جِووَم آدأَل من ال  َََل ب لكِّطووامه: نإ ة اهللِّ ت بَر ِّ وَت ََ ِّ َََل  وةاء من نورهِان  ََْ ِبن َوَج  مبِء ال

َُِب مب كبَ  ال َِ اب َوِهْ هاا؛ ُبلدة َََهى بِ ِب الكِّ بةد مب ِه ٌهن ُ لكِّ قول ُه: َن ِّ ََِبن ثمة قَِّهَن ب  دأوره الدة

من َنَِوِب آدأَلن والصُو ُه مب كب  من َطَ ِب  وةاء ن ُ  ا احلديُ    يش ه إخ إبدا ه رو ه طُةدنب الدة ة   

ُِ ال ال شهُه ال  آَدأَل ن  ن بل إخ توويَن اجلِمه  مبِء الَ ِب ِلَصريِّبِِِه.مخلوله كَ ةئ
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ُِ الثَّاني يف السَِّسَقة  الطذاهرة    الوج

ِلَتِووووتمهة من الدةُ  آدأَل ن   إخ الدةُ   مةد نص  دوَ  أ  يلََّقِّ ب الُهجُون ومب اُهاق  ب إخ 

ُِ نلل ا ُتص َه بووووُهقتسه إ َّ للدة ل َه وا نريصب ُِن وأنةُه   ن ة ُمهَطب ٌل إ َّ مع َوِهيٍّ ووووَس الدأ وةِة والو ي

ُ  بس الدةُ   مةد نص  والَوهُي َنِلي نأل  هي اة ََِمبلِتِه لَةتمة الُديُنن وه ِا ال وووونلل رط وةة  الظَّبههة  ُخةة

ََ اهلِل نليٌّ أخو ِّ؟ قبَ: نَم نليٌّ أخي. َموةة  ال ُخ  أ  ُِ ه إببرِة الدةُ  نص   َس قةَل له: يب رطو هت 

ََ اهلِل ِهْف لي كةَف نليٌّ أخو ِّ؟ ُقبَ نص : نإ ة اهللِّ َنجة َوَجلة خلَق مبءا حتَل الَهشه  قةَل: يب رطو

ُ ن وأطووَدُه ه لؤلؤة     ُِ آ ِف طود نقَل  خضوهاَء إخ أ  خلَق آدأَلن ُلمةب َخلَِّق آدألَ ق َل أ  َيخلَق آدأَل بطاث

َْ الكِّ    ُِ بة ن ُلم َيَج ُِ آدأَل إخ أ  قَِّ ضَوُه اهلل ن ثم َنقِّلُِّه إخ ُطال الك املبَء من اللؤلؤِة َُِّّْجَهاُا ه طُوال

ُِ اليَّبههِة  تةل هبَر ه ن ِد ال ال  ِأال َِّصبَر ِنصري ُه  نجة َوُميَِّلِبن ثمة َبقَُّه اهلل مبُء ُيدقُِّل ه ال َجلة ِنصريِّس: 

صووِف اةَخههن مبِء ونليٌّ من الُدُميَِّلِبن ونصووري ُه ه أبي ًبلبن َُّنب من ِنصووِف ال ه ن د اهلِل بنه ن ِد ال 

ََِليٌّ أخي ه الدأنةب واةخهة  َُ نص  اةيُ. نُِّ  ثمة قهأ الهةطو

 

ِّ الجةههاء ن  ن  ِّ َنَجلِّْل ه الدةُ  نص  ندَد تشهيِف اُمبأله نلي نأل  لريبًم وقد ورَد أ ة ه ا اةي

 ُِ ِّ اة َد نشَه بََدُا هم من ُطال َُِب هبُهدب إببرٌة إخ أ ة اةِمة َِ اب وِه هاا. ُبلدة م  املؤمدس أُوبَ  لُِّه َن

ِّ ن     ِمن غ ههب.طُةَدِتدب ةِد نلل أنة م من أنواره اُمبأله نلي نأل ن والُص ُه هو التَّك  ُبًم

   ُِ ُِ اةِمة اةن ةبِء ن   وو تةل   َنُتوَا ه متبهبِت أهله احلشووو والتةقصوو ه ال ه انتقدوا ب شووهية

ُ  ه َمقبأله اُمبأله نلي نأل  ه قوله: نيب نليأن و َيتُ  َه اةكهأله نص  واحَّ ِةَ ُب كِّكبنل إبوبرة  الهةطو  ال

َُِّمن َجَََّد و َيَتكِّ قِّيَِّع الِوةَ َب ال ه ُةمب َبةَدُه وبَس اهلِلن وكبَ  َمبِحةاب ه   ُةمب بَس اهلِل وبَس َخلِقِهن 

الودةرجوبِتن يب نليأ َمب ُنههَف اهلل  إ َّ بي ثمة بكِّن َمن َجَََّد وه َيَتكِّ َجَََّد اهللِّن يب نليأ أنَل َنلُِّم اهلِل   

َُِّمنه اطْوَتظِّلة ِبريِّْةِئكِّ كبَ  ُبِجاا ة ة  ِبَب االاِقه اة ُِن   كرُب ه اةرضهن وأنَل الهأكُن اةكرُب ه الِقَةبم

ً كِّن و مةجاُ  مةإلةكِّ َوَمآَب م إلةكِّن وال  ُ  ِهَها َِبُبال جاُنكِّن والصُوها َِّمن موقُف َموِقري كِّن واحلِبُب ِ  كِّن 

ََبن َوَمن َخ  بلِّريِّكِّ َهَوى وَهلِّكِّن الل مة اْبَ ْدن الل مة ابَ ْد .َركَِّن إلةكِّ َن

 

 نوتريي لَدأل اًُبلُ واهلل أنلم

 ال ب   الديين الَلوه الدكتور أمحد أديب أمحد


