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ثر خصائص لؿة الكحابة 
ّ
ة غىذ ألامير غبذ القادرالى ًّ 

 (1) بن ًميىةزهرة 

 مقّذمة

 ؤخذ ؤَّم ِىامل الّخىاـل  
ُ
ٕت

ّ
ّّذ الل

ُ
لترار  خامل   حخماعي  ا بحن ألا٘شاد، ٘هي ِىفش   ح

تي ٢ًدعبها الٙشد في املجخمْ وعٝا 
ّ
ت الُٝم واإلاٙاَُم ال ا، وجدّذد مجمِى ٢َش الجماِت ٘و

ىخج، لٕىٍ  
ُ
ا ٢ًؽٚ ًِ ال٢ٙش اإلا ـّ ٕت وال٢ٙش ٘ا خا

ّ
ِىذ خّذ ال جٝٚ دذود الّالٜت بحن الل

ت والىحىد  ٞ الهىٍّ ّٝ زي ًد
ّ
ش والّخإزحر ٘ٝي، بل جخجاوص رل٤ بلى خّذ الّخ٣امل ال

ّ
الّخإز

ت  ؤلاوعاهُحن ُّ ت دالل ٞ بيُىٍّ ٝا٘اث الاحخماُِت، ٘و
ّ
ل الخلٝاث الّذُ٘ىت للث

ّ
ٕت جمث

ّ
"بّن الل

اث الىعي للّذاللت مً  زا ًإحي بمعخٍى ه، َو ً ِلى اإلاىىٛى في بيُت الخىاب وملٌٙى جبَر

ت ألازش  .(261ؿ.  ،م2022مىاٗ ِالء َاؼم، ( خال٥ ِمٞ الىق" ُّ ٍّل الخ٢م ِلى ؤَم ٍو

ىه شاث  األادبي مَش
ّ
ٕت واإلااز

ّ
ٝاُ٘بتر٠ُب الل

ّ
تالث التي جىىي  ت التي جدملها، والٝماًا ال٢ٙشٍّ

ىت ِلحها.  البَر

ثر جػريف 
ّ
 لؿة واصطالحا الى

ّش بلى 
ّ
مت ل٣ّل  الّىثرجخخلٚ لٕت الّخّبحر مً الؽ

ّ
ت اإلاىٍ ُّ هٍشا الخخالٗ الٝىاهحن الّذاخل

ّخبر  ، َو ًّ ه مً اهٙالث مً الّمىابي  الّىثر٘ ؤ٠ثر ؤهىاُ ال٢خابت حّبحرا ًِ ألا٣٘اس إلاا ٌّ٘ش

ّش، والّشحُى
ّ
ّٗش في الؽ

ُ
ت  الّتي ح ُّ ت ًدُلىا ِلى ٠ثحر مً الخفاثق الٙى ُّ بلى اإلاّاحم الّشب

يئ بُذ٤ًَ جشمي به مخّٙشٜا،  "للّىثر 
ّ
َٟ الؽ ُر

ْ
ث
َ
اُ٘ت،  الّىثره ُذ بىصن ٜو ُّ َى ال٢الم الزي ال ًخٝ

ى ب  َو ا٥ ابً َو ه، ٜو
ّ
ّش٘ه ابً ظىان بدّذ  "واإلاىثىس َى ال٢الم"ؤظاط ال٢الم وحل ِو

ا٥ ابً  ا" ٜو تي ر٠شهاَا ؤو ٔحَر
ّ
ال٢الم" ال٢الم ِىذها ما اهخٍم مً َزٍ الخشٗو ال

                                                           
(1) Université Abdelhamid Ibn Badis, 27000, Mostaganem, Algérie. 
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ذ ًىلٞ ِلُه اظم اإلاىثىس  "َى ال٢الم ٔحر اإلاىصون "خلذون   الّىثرو  ...وولٍّى بصاء الّىٍم ٜو

ى ؤظبٞ مً الؽّش م الّشب بال به، َو
ّ
ل في ال٢الم ولم جخ٣ل   ،2002،مىلىب) "َى ألـا

ى ؤًما (122ؿ.  ىىبٞ مفىلح " : َو ت واإلا٢خىبت، ٍو ٕت إلاىىٜى
ّ
٣ل اإلاّخاد لل

ّ
ِلى  الّىثرالؽ

ا مىخٍما ُّ تي لِغ لها وعٞ ٜذ ٣ًىن بًٝاِ
ّ
  ،م2986، ابشاَُم ٘خحي) "١ّل الّخّبحراث ال

 .(666. ؿ

ت، ًبٝى  ُّ ججّله  الّتي مدخٍٙا ببّن الخفاثق الّىثرمْ ُٔاب الّمىابي ؤلاًٝاِ

ذخل لمً بواس  تي جدخ٢م بلى  الّىثرًىٝعم بلى هثر ٘ني وهثر ِادي، ٍو
ّ
ت ال ُّ الٙني ألاهىاُ ألادب

تي 
ّ
زي هجذٍ في الخىب واإلاىاَِ والٝفق ال

ّ
ت، ١ال ت والىدىٍّ ُّ ؤلاًٝاُ وألاوصان الّف٘ش

ٝا  حّخمذ ؤظالُب ت وٍش ُّ ُب، لزا ٌّّذ اِخمادَا ِلى بّن ألاظالُب الٙى ٔر
ّ
ؤلاٜىاُ والت

 مهما لخبلُٖ ال٢ٙشة.

اقؼ  قافيالى
ّ
 للجسائر في ؤواخر الػهذ الػثماوي وبذاًة الاصحػمار الفروس ي الث

ثر 
ّ
 الجسائري  الى

 ًّ ش ٘
ّ
ٝا٠ُٕ٘حٍر مً الٙىىن بمجمُى الّخٕحراث  الّىثرًخإز

ّ
ت، لزل٤ الث ُّ ت والعُاظ ُّ ت وألادب

ت مماسظت وإٜباال الّىثر جخٕحر ؤهىاِه مً ِفش بلى ِفش، ٠ما حّٗش بّن الٙىىن  ؤ٠ثر ًّ

ا، هٍشا لخاحت الىاط بلحها ش الّىثرو  .1مٝاسهت مْ ٔحَر
ّ
بر  بالّىامل ّظابٝت الز٠ش، الجضاثشي جإز

تي ِاػ ٘حها ألامحر  -الّثماوي وبذاًت الاظخّماس الٙشوس ي  الّخىاحذحّخبر ٘ترة 
ّ
وهي الٙترة ال

الجضاثشي، ٘ٝذ  الّىثرمترحمت ًِ مشخلت مهّمت مً مشاخل خُاة  - ِبذ الٝادس الجضاثشي 

ت في جل٤ الٙترة وؤسحّىا الّعبب لّّذة الّىثر ن ِلى لّٚ الٙىىن حؤحمْ مٍّم اإلااّسخ ًّ

ٕت واهدؽاس ألادب ١اهذ مً ؤٜىي :  ِىامل مجها
ّ
الث همّى الل ٘الىالة   ،اإلاصّجّاث "ؤّن مّٜش

ْ مّمً َزٍ خالخه حصجُْ ألادباء 
ّ
١اهىا ال ًٙٝهىن الّشبُت وال ًخزّوٜىن ؤدبها، وال هخّىٜ

ّشاء وجزّوٛ بهخاحهم وجٝذًٍش
ّ
ٝا٘ت وإلى مىا٘عت .والؽ

ّ
.. باإللا٘ت بلى لّٚ معخىي الث

ت ُّ ٕت الّشب
ّ
هجاث لل

ّ
ت ومضاخمت الل ُّ ٙت ٜذ اهدفش الٙئت اإلا بلى حاهب وؽاه اللٕت التر٠ ّٝ ث

تي ال ِالٜت لها باألدب وجزّوٜه وحصجُّه"
ّ
اثٚ الشظمُت ال   وؽاوها في بّن الٌى

في الخىب  الّىثرجدّذدث ؤَّم ٘ىىن  لزل٤ (272-272 ـق. ،م2998، ظّذهللا الٝاظم ؤبى)

                                                           
ت اَخماما بالخىبت ٠ًٙ هثري بعبب ٔاًتها التي جلهب الخماط  1 ُّ  لٝذ ِٗش ِفش ـذس الّذِىة ؤلاظالم

ّذث ١ىظُلت للّخىاـل بحن  ُِ ًّ الّشظاثل التي  في هٙىط اإلاعلمحن، ٠ما ِٗش َزا الّفش اهدؽاسا ٠بحرا لٙ
 ؤلاماساث والجُىػ والذولت آهزاٟ.
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ت الذًيُت  ُّ ت والّشظاثل التي هبٖ ٘حها الىالة واإلاتّرظلىن، ل٢ً َزا لم ًلٖ جل٤ الخفـى ُّ الّذًي

لللّخىحه الّام الزي وبْ مخخلٚ الّخىّحهاث في مُذان الّخإلُٚ ألّن الٝشآن 
ّ
مىبْ الّلىم  مث

خيّ  ت. ٜذ ال ٣ًىن َزا اإلاٝام مٝام ِشك جاٍس ُّ ت والّٝل ُّ ِش
ّ
خ  الؽ الجضاثشي، وال  الّىثرلخاٍس

ُا لزل٤، ل٢ً الخىّشٛ بلى الخالت الّاّمت التي ١ان ِلحها ٜذ ٌعاِذ ِلى جبّحن الىاْٜ  معخ٘ى

ٝافي
ّ
 الزي ١ان ِامال ٔحر مباؼش في وؽإة ججشبت ال٢خابت ِىذ ألامحر ِبذ الٝادس. الث

صّىف
ّ
 الح

ت ًدُلىا ِلى دالالث مخخلٙتبّن  ُّ ِلى ؤـالت  ًذ٥ّ مجها ما  ،البدث في اإلاّاحم الّشب

ان ١اهىا ًخذمىن ال٢ّبت  الّخفّىٗ ، وآ٥ُ ـ٘ى ٍُ ّع٤َ ؤو اّدِا
َ
، جي

َ
ٗ َفىَّ

َ
في ال٢ٙش الّشبي "ج

خيّع٣ىن، ولّّل  تٍو ُّ ت  الّف٘ى َٙ ِعبذ بلحهم، حؽبحها بهم في الّخيّع٤ والّخّّبذ، ؤو بلى الفَّ
ُ
و

زي َى لباط  اواو   بخذي الٙاثحنُ٘ٝا٥ م٣ان الّفُٙت بٝلب 
ّ
للّخخُٙٚ، ؤو بلى الّفٗى ال

حر بُّذ ًِ َزا  (12 ؿ.، م2987،بُذيالضّ ) وألاخحر َى اإلاؽهىس" الّّباد وؤَل الّفىامْ. ٔو

ٙاث باألخالٛ وحّله مً مخمماث  الّخفّىٜٗذ سبي  (،لجشحاويا، )هجذ ـاخب الخٍّش

ت في سخلتها بلى ال٢ما٥"  ت ٌاَشا ٘حري  الّخفّىٗالّىٙغ البؽٍش ُّ ِش
ّ
ٗى مْ آلاداب الؽ الٜى

اَش، ُ٘دفل 
ّ
اَش في الباوً، وباوىا ٘حري خ٢مها مً الباوً في الٍ

ّ
خ٢مها مً الٍ

ه حّذ ٘ال ًخلىٍى بص ي الّخفّىٗللمخإّدب بالخ٢محن ٠ما٥، و 
ّ
ُل جفُٙت ء ١ل مً الهض٥، ٜو

ت الذِ ُّ ت ومجاه ُّ ت ألاخالٛ الىبُّ ت ومٙاٜس ت ومىاصلت الٝلب ًِ مىا٘ٝت البرًّ ُّ اوي الّىٙعاه

زا ٌّني ـلت  (28، ؿ. َـ2606، الجشحاوي) الفٙاث الشوخاهُت والخّلٞ بّلىم الخُٝٝت" َو

شون ؤمثا٥ 
ّ
ىن اإلاخإخ ُّ ذم اِخباٍس دخُال ِلحها، ؤّما اإلاىظِى ت ِو ُّ َزا الّلم بالثٝا٘ت ؤلاظالم

ت في  ،ٌ(808)ث ِبذ الشخمً بً خلذون  ُّ ل ت لم ًذسحٍى لمً الّلىم ألـا ُّ ٝا٘ت ؤلاظالم
ّ
الث

م مً مىهجه ألاخالقي" ت،ِلى الٔش
ّ
ُت الخادزت في اإلال وؤـله ؤّن  َزا الّلم مً الّلىم الؽِش

ا مً الصخابت والخابّحن ومً بّذَم،  ٝت َاالء الٝىم لم جض٥ ِىذ ظلٚ ألاّمت و٠باَس وٍش

ّٞ والهذاًت، وؤـلها ال٣ّٗى ِلى الّبادة والاهٝىاُ بلى هللا  ٝت الخ شاك ًِ وٍش حّالى، وؤلِا

ىتها، و  ة وما٥ وحاٍ" الّضَذصخٗش الذهُا وٍص
ّ
، بً خلذون ا)ُ٘ما ًٝبل ِلُه الجمهىس مً لز

ى ِلماء الجضاثش َزا الّلم مً اإلاؽٛش الّشبي، ألّن ِلماءٍ (162. ؿ، م2022 ّٝ ذ جل ، ٜو

ًّ ؤصخاب   ٜىاِذٍ. الّعبٞ في وؽإجه وظ

ٛش 
ّ
تلٝذ ٠ثرث الى ُّ اء الىحىد الّثماوي وبذاًت الاظخّماس الٙشوس ي، في الجضاثش ؤزى الّف٘ى

م حّّذد مذاسظها جىّخذث ؤَذا٘ها في الذ٘اُ  ألّجها لم، ؤس
ّ
ؤّدث دوسا َاّما في الّذ٘اُ ًِ الٍ
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ت بحن ت م2818 بلى 2810) ًِ اإلاعلمحن "ولى اسدها ؤن هٝشؤ اإلاٝاومت الجضاثشٍّ ُّ ( ٜشاءة ظُاظ

ت لىحذهاَا ٜذ ظاسث جدذ ُٜادة  ت  ؤخضاب زالزت وهيِفشٍّ اوٍّ ت وخضب الّذٜس : خضب الٝادٍس

ت و١لها ؤخضاب ٌهشث في الٍشٚ ال في اإلاذن،  ُّ خضاب ججاوصث في َزٍ ألا وخضب الّشخماه

لّّل (، 297. ، ؿم2992، ظّذ هللا( بشهامجها الذًً بلى العُاظت وؤلاخىان بلى اإلاىاوىحن"

حن  ٌهىس َزٍ الىٛش والضواًا في الٍشٚ ال في اإلاذن حّلها هاجخت ؤ٠ثر، ألّن مٍّم الجضاثٍش

ت،  ٜذ الخٙىا خىلها وجهلىا مً حّالُمها، خّتى ١ادث جيعب بلحها هجاح اإلاٝاومت الجضاثٍش

خباسوظبب َزا الىجاح  ما٥ هلل  الّخفّىٗ ساحْ اِل شة وإخالؿ ألِا ٌّمل ِلى هٝاء العٍش

ىن وخذٍ،  ّٙ تها ًلخ حن ٜو ى العبب الزي حّل الجضاثٍش والابخّاد ًِ صخٗش الخُاة الذهُا َو

 خى٥ اإلاٝاومت.

2(م2003-2011/ه2411-2333) ثجربة الكحابة غىذ ألامير غبذ القادر الجسائري 
 

رات 
ّ
قافياملاث

ّ
 ة إلاصالمّية في ثجربة الكحابة غىذ ألامير غبذ القادرالث

م  فذسالٝادس بثٝا٘ت بظالمُت ـاُ٘ت اإلاىبْ ؤّو٥ ملٝذ حؽّبْ ألامحر ِبذ  لها الٝشآن ال٢ٍش

م، مً خَٙ  واملخُي الّاثلي الزي ؤخز ِلى ِاجٝه جشبُت ؤبىاثه ِلى اإلاىهج ؤلاظالمي الٍٝى

ّذ حامْ للخذًث  ُِ م وؤـى٥ الٙٝه والخذًث الىبىي الؽٍشٚ، خّتى ؤهه  للٝشآن ال٢ٍش

ذ خٍي ألامحر ِبذ  (.Djelfa.info،الجضاثشي  دمحم خعني) الخذًثالؽٍشٚ في الّفش  ٜو

لخه لُفحر ُ٘ما بّذ مً دِاة  َّ ٝا٘ت ؤ
ّ
ٙت بىفِب مً الّلم والث ى ابً ِاثلت ؼٍش الٝادس َو

م  ذ ١ان لخَٙ الٝشآن ال٢ٍش ت الخذًثت، ٜو َزٍ ألاّمت وؤخذ ؤَّم ماظس ي الذولت الجضاثشٍّ

ا ودساظخه دوسا  ٍش جاٍ  فيحَى
ّ
ٙاجه في  ؤلاظالميجىحُه زٝا٘ت ألامحر بلى الاج

ّ
زي وبْ حّل مال

ّ
ال

                                                           
الذًً بً مفىٙى بً دمحم بً مخخاس بً ِبذ الٝادس اإلاؽهىس بً خذة بً  يألامحر ِبذ الٝادس َى ابً مح 2

ِلي بً ِبذ الٝىي بً خالذ بً ًىظٚ بً ؤخمذ بً بؽاس بً بؽاس بً معّىد بً واووط بً ٌّٝىب بً 
م"

ّ
شاء بيذ سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظل ِبذ  ،ؤخمذ بً دمحم بً الخعً العبي بً ِلي وؤمه ٘اومت الَض

م الٙ  20ؼش٠ت جاط للىباِت،  : الٝاَشة .(2)ه. .الحاريخ الضياس ي للمؿربم(، 2006) ُالليال٢ٍش
ه سخل ب70 .ؿ ،(.5ج)ؤٔعىغ، 

ّ
تي سخلذ  لى. وجز٠ش بّن اإلافادس ؤًما ؤه

ّ
ت ال دمؽٞ مْ ألاظش الجضاثشٍّ

ٞ" في الجِؾ الّثماوي، ماث باألظخاهت. له ت بّذ هٙي والذٍ ألامحر بلى وىلىن، و١ان ًدمل سجبت "ٍ٘ش  بلى ظىسٍّ
ٝذ الجُاد في الفا٘ىاث الجُاد، وهخبت ِٝذ الجُاد،  خ الجضاثش ومأزش ألامحر خالذ، ِو : جدٙت الضاثش في جاٍس

: ٠ؽٚ الىٝاب ًِ  ألاولى في ر٠شي روي الٙمل في مىابٝت ؤس١ان ؤلاظالم للّٝل، والثاهُتوزالر سظاثل: 
اٛ في حّذد الضوحاث/ ِاد٥ هىحهن ؤظشاس الاخخجاب، والثالثت معجم  ٌ(.2100-م2980)، : الٙاسوٛ والتًر

ٝاُ٘الماظعت هىحهن  :بحروث-لبىان (.2. ه). ؤغالم الجسائر من صذر إلاصالم بلى الػصر الحاطر
ّ
 ت، ث

 .220. ؿ
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جاٍ جٍهش في الّىثر ال٢خابت 
ّ
ُاث َزا الاج

ّ
ت، وؤَّم ججل َ  الّخفّىًّٗ رّظل والٙلعٙت والِى

ّ
والت

ت في  ٙاث زشٍّ
ّ
ت بمال ذ خٍُذ اإلا٢خبت الجضاثشٍّ الّشبي ١اهذ ؤَّمها: ٠خاب  الّىثروؤلاسؼاد، ٜو

اًِ في دًً  الّخفّىٗاإلاىاٜٚ في 
ّ
َ وؤلاسؼاد، واإلاٝشاك الخاد لٝىْ لعان الى والِى

ت  ٚ بخفاثق لٕىٍّ
ّ
ذ جمّحز ١ّل مال ت الّشظاثل، ٜو ؤلاظالم بالباول وؤلالخاد، ومجمِى

ت" ت مخخلٙت، ل٢ً جبٝى لها ُٜمتها الخماسٍّ ٢شٍّ ت ٘و ُّ ٚ َزٍ  وؤظلىب
ّ
وألامحر ِبذ الٝادس مال

تي ل
ّ
ت مً ال٢خب، ال خ الجضاثش املجمِى ت دلُل ِلى جاٍس ُّ ت والذًي ُّ ٝافيّمجها ؤ٣٘اٍس الّلم

ّ
  الث

ٛش 
ّ
ه ِفش الّضواًا والى

ّ
ت و٠ّخابها ِلى ؤه فّىٍس اإلاذسظت الاظخّماسٍّ

ُ
زي ج

ّ
في رل٤ الّفش ال

ت ُّ ذ ًٙض ي البدث والّذسط  (68ؿ.  ،م2000-2122ٌ، الخعني الجضاثشي ) "الّف٘ى  ٜو

ٙاث بلى اظخخالؿ 
ّ
 في َزٍ اإلاال

ّ
ت لهزا الّال ت وال٢ٍٙش  مت الٙز.مجمُى الُٝم الخماٍس

واضح  في شخق ألامحر املجاَذ، بر او٢ّغ ِلى مالٙاجه  ؤزش   الّفىفي١ان للجاهب 

شهى بلى  اوي سوحي، ًدعامى ًِ اإلااّدة ٍو بؽ٣ل واضح ٘شاح ًىشح الٝماًا مً حاهب ِ٘ش

ز٠ُت والّىٝاء، وؤـىله 
ّ
تالت ُّ ت" ٘الّشحل ؼٍشٚ مً آ٥ حؽهذ له بها ال٢خب ا الّف٘ى ُّ خ لخاٍس

ُت راُ ـُتها  ٝت ـ٘ى ى مً وٍش َاؼم ومً آ٥ البِذ، ؤو املخخذ الّشبي واليعب الىبىي َو

ٝت ِبذ الٝادس الجُالوي التي ج٣اد حعدعٝي مجها ١ّل  في اإلإاسب واإلاؽاٛس مىز ٜشون، وٍش

ٛش 
ّ
تالى ُّ ى خاج البِذ اإلاّمىس وصاثش ٜبر الؽُخ اإلا الّف٘ى ى اإلاإمىس مً ألاخشي، َو ز١ىس، َو

 صخشاء الؽام بالّىدة بلى ووىه ؤّن ؤمشا خىحرا ١ان ًيخٍٍش َىاٟ خعب ٠شامت ألاولُاء"

ذ ججشبخه (68، ؿ. م2000-2122ٌ،الخعني الجضاثشي ( ذ ِ٘ش ت، ٜو ُّ مشاخل مهمت،  الّف٘ى

ما وٙٝذ ججهل مً الترار 
ّ
ٝت واخذة وإه الزي امخّذ جإزحٍر في  الّفىفي٘هي لم حعخٝش ِلى وٍش

ت ُّ ت بد٢م الّىامل الجٕشا٘ خُت و  الثٝا٘ت الجضاثٍش ٝاُ٘والخاٍس
ّ
سبىذ الجضاثش  ت التيالث

م ما ظعى بلُه الاظخّماس في مداولت ِض٥ الجضاثش ًِ باقي دو٥ الّالم  باإلاؽٛش الّشبي، ٔس

ت" وجىٝعم خُاجه ومسح زٝا٘تها وؤـىلها ُّ ألاولى هي اإلاشخلت بلى زالر مشاخل، اإلاشخلت  الّف٘ى

ّٝ التي ظا٘ش ٘حها بلى دمؽٞ مْ والذٍ وؤخز ًِ ِلمائها و  ت ًِ   ىجل ًّ ٝت الّىٝؽبىذ الىٍش

ت التي جلٝاَا في بٕذاد ِ ٝت الٝادٍس الؽُخ مدمىد  ًالؽُخ خالذ الىٝؽبىذي، والىٍش

الزًً َاالء َم ١ان ال٢ُالوي الٝادسي، وبّذ رل٤ سحْ بلى الجضاثش ٘إوؽإ مشا٠ض في الٝشي، 

وا خش٠ت الجهاد التي ٜام بها ألامحر ُ٘ما بّذ.
ّ
ي ؤّما اإلاشخلت  ٔز

ّ
الثت جّم ٘حها الترق

ّ
، الّفىفيالث

ل  وججذس ؤلاؼاسة بلى  (29، ؿ. م2991-2121ٌؤبالت، ( مجاوسة م٢ت اإلا٢شمت" ٘حها بلىـو

م َزا الخّّذد في الىٛش  ه ٔس
ّ
تؤه ُّ ت بٝالّف٘ى ُّ ذ ساسخت جبخّذ ٠ثحرا ُ، بال ؤّن ظمت الىظى

ٗش ِىذ باقي الىٛش  ُِ تًِ الٕلّى والخىٗش والبذُ الزي  ُّ  ألاخشي. الّف٘ى
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  الّخفّىٗجٍهش مالمذ 
ُ
ألامحر ًِ اإلاخفّى٘ت وجإًُذَم في آسائهم، وؤ٠ثر ما  ٝى٥ِ في ٠ثرة ه

م ألامحر بال٢ثحر مً اإلاعاثل ، ٌ(516)ث اظدؽهذ به َى آساء مديي الذًً بً ِشبي
ّ
٘ٝذ ج٣ل

ت وؤًذٍ ٘حها، بل وحّله مً ؤصخاب الىالًت  ُّ  :في ٜىله٠ما وسد التي ؤوسدَا في الٙخىخاث اإلا٢

م مً  حَر الح ٔو "٘مً ألاٜىاب مً ٣ًىن ِلى ٜذم ِِس ى ومىس ى وهىح وإبشاَُم ـو

٣ًىن  وإهما -ملسو هيلع هللا ىلص- له بإن ٣ًىن واسزا -ملسو هيلع هللا ىلص- مً َى ِلى ٜذم دمحمألاهبُاء، ولِغ في ألاٜىاب 

ى خاجمهم. ٘لِغ بّذٍ واسر  ،ِلى ٜذمه بّن ألا٘شاد، والؽُخ ألا٠بر محي الذًً مجهم َو

بذ  (872. ؿ ،م2967، ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي )دمحمي"  ج ِو
ّ
وهٝل ؤًما ًِ الخال

م الجُلي، و  تاِخمذ مىهج َاالء ال٢ٍش ُّ ىت ِلى الّف٘ى ت  البَر ُّ ِلى وحىد هللا بالّذالثل الّٝل

ت، ُّ  ظبل املجاَذة والترقي الشوحي.واِخماد  والٝلب

صّىفكحاب املىاقف وثجربة 
ّ
 والفلضفة والحكمة الح

اقف  داللة املى

  ٠خابها٥ 
 
  اإلاىاٜٚ لؤلمحر ِبذ الٝادس ؼهشة

 
ت ُّ  ن ًدٍى بِ أل ؤَلخه  ِلم

َ
بى٥ وا٘ش مً ٜبل ٝ

ىىاهه اإلاىاٜٚ الّذ  ٙت خالت جٍهش للّاٗس 3دلُل ِلى جإزحر ـىفي ؼشقياسظحن، ِو ، ٘الٜى

ٙت ؤو اإلاىاٜٚ حضء   اث مً ِالم الُٕب حعا٘ش به، والٜى ى له ٠ؽ٘ى
ّ
حها جخجل ت ٘و مً الشمٍض

ت"٣ًىن الؽ٣ل الخّبحري الزي اخخاٍس  الّفىفيفي جلٝي الىق  وحُٕحر ُّ  ١الّىٙشي  الّف٘ى

اوي  ا ؤدبُا حذًذا جدى٥ ُ٘ه هق اإلاىاحاة الّ٘ش الزي ١ان  الّخٝلُذيلخإظِغ َزا ألا٘ٞ هِى

 : مً ؤها بلى ؤهذ ًِ مّان دًيُت وؤخالُٜت ورا اججاٍ واخذ امجشد مخخالُاث دِاثُت، حّبحر 

: خذًث الىٙغ بلى خذًث خىاسي الؽ٣ل في ؼ٣ل مدادزت ٘حها جباد٥  اَا الٝذماء)هللا( وظّم 

و١ل َزا الخدى٥ ٜذ  (220. ؿ، م2022 صاًذ،) وإن ١ان اإلاخ٣لم َى هٙعه املخاوب" جخاوبي

ٙه مْ هللا ِض  ٙت. ًشوي ألامحر مٜى جشحمه ألامحر مً خال٥ جٙعحر آًاث هللا مً مىىلٞ الٜى

ٞ الىحي لٝىله حّالى ﴾ وحل في جلُٝه آلًت ًِ وٍش
 
 َخَعَىت

 
ْظَىة

ُ
ْم في َسُظى٥ِ هللا ؤ

ُ
٢
َ
اَن ل

َ
ْذ ١

َ
ٝ
َ
 ﴿ل

 .(22 )ظىسة ألاخضاب، آلاًت

ُّ  : بر ًٝى٥  ا ُٔب ُّ ه مهما ؤساد "َزٍ آلاًت جلُٝتها جلٝ
ّ
ا، ٘ةن هللا حّالى ٜذ ِّىدوي ؤه ُّ ا سوخاه

مني ِلما ؤو ًٙخُني في ؤمش اظخُٙخهؤ
ّ
سوي ؤو ٌّل

ّ
  ن ًإمشوي ؤو ًجهاوي ؤو ًبؽشوي ؤو ًدز

ّ
ُ٘ه، بال

مت مً الٝشآن، زّم ًشّدوي بلّي  إخزوي مّني مْ بٝاء الّشظم، زّم ٌؽحر بلّي ما ؤساد بةؼاسة آًت ٠ٍش ٍو

                                                           
 ًز٠ش في َزا اإلاٝام، مىاٜٚ الىٙشي، والخالج وؤبى خُان الخىخُذي. 3
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ش الّحن، مآلن الُذًً زم ًلهمني ما ؤساد باآلًت وؤجلٝى آلاًت مً ٔحر خٗش وال  ٘إسحْ باآلًت ٍٜش

ذ جلُٝذ واإلاّىت هلل حّالى هدى الىفٚ مً الٝشآن ٞ" بهزا ـىث وال حهت، ٜو ٍش
ّ
ألامحر ) الى

ّٝ  (،22. ؿ ،م2967، ِبذ الٝادس الجضاثشي  ي الٝشآن ِىذ ألامحر ِبذ وال جٝٚ خذود جل

ي  ّٝ داد الّاٗس باهلل في جل
ّ
الٝادس ِىذ َزا اإلاعخىي، بل بّن مً الخاالث مً ًىذسج لمً اج

ت في ٜىله ُّ ّشبني مّني، صالذ الّعماء  : اإلاّاٗس الُٕب بضوا٥ ألاسك، "ؤخزوي الخٞ مني، ٜو

اس الّىٙل بلى الٙشك، واهخهى العحُر  عب ، ٘اهخٙى الٕحُر وامتزج ال٣ّل بالبّن، ـو
ّ
، وصّح الي

ج، ٔحر ؤّن الخالج ٜالها وؤها  ِخباساث...الا بةظٝاه ؤلالال٘اث و 
ّ
زّم ُٜل لي مثل ٜى٥ الخال

ى٢ٍش مً ِاب حهله" جهله ٍو ه ؤَله ٍو زا ال٢الم ٌّ٘ش  ِبذ ألامحر) ُٜلذ لي وال ؤٜىلها، َو

 مٍاَش الّخٙعحر ؤلاؼاسي  ،وبىاء ِلى َزا (68 .ؿ م،2967،ي الٝادس الجضاثش 
ّ
وعدؽٚ

ت  الّع  ُّ عاه
ّ
ت التي ٘اثذة، الخالْ للمىا٘ٝت الل ُّ اج

ّ
ٝذ جذاخل ِىذ ألامحر اللٕت والّخجشبت الز

تؤهخجذ ُ٘ما بّذ الخبرة  ُّ ت  الّف٘ى ُّ الخاـت به، ٘الخٙعحر اإلاخّٝذم هابْ مً وحي ججشبت راج

ت، ًخخلٚ خخما ُّ ت  ًِ ِمل جإّمل مخفّىٗ آلخش، ولّّل َزا العبب الزي ًجّل اإلاّ٘ش

ت ُّ ت بل جخٕحر بدعب مؽاَذة اإلاخفٗى ودسحت ججلي الخٝاثٞ له. الّف٘ى ُّ  ٔحر ِلم

إويل املػحذل
ّ
ؿة الىاضحة والح

ّ
 الل

ل ب ل  الّخفّىًٗشجبي الّخإٍو عاُ اإلاّنى في َزٍ الخجشبت، والخإٍو
ّ
اسجباوا وزُٝا بعبب اح

ًّ باإلاشاد والّخٙعحر الٝىْ به، "َى مشادٗ الّخٙعحر، ٠ما َى مفىلح ِلُه ُل َى الٍ  ٜو

َٙ املجمل برا لخٝه البُان بذلُل ٌّني،
ّ
 ٠خبر الىاخذ ٌعّمى ُم  ٘الل

َ
وإرا لخٝه البُان  ّوال،ا

ُل َى ؤخّق مً الّخٙعحر"عَّ َٙ بذلُل ٜىعي ٌعّمى ُم   (677. ؿ، 2996، الّتهاهىي ( شا، ٜو

ىت  ت ممبىوت ؤَّمها البَر ُّ اث دًي ُّ ل ٠ما َى في ٠خاب اإلاىاٜٚ ًدخ٢م بلى مشحّ والخإٍو

ْش  ومىاٜٙهم. ٘ٙي ٜىله حّالىبالخذًث الىبىي الؽٍشٚ وؤٜىا٥ الفالخحن  ِٙ
ْ
﴿واْظَخٕ

ِب٤َ﴾
ْ
ه
َ
﴾ (55 ظىسة ٔا٘ش: آلاًت) ِلز

 
اَن جّىابا

َ
ُه ١ ٍُ ِبهَّ ْش ِٙ

ْ
 (6 ظىسة الىفش: آلاًت) و﴿واْظَخٕ

ى الاظخٕٙاس الىاسد بفُٕت ألامش للمخاوب الّذا٥ ِلى  مىلُى اإلاٙشد مؽتٟر بحن آلاًخحن َو

ى الىبي  ى -ملسو هيلع هللا ىلص-َو ٞ باظخٕٙاس ألاهبُاء،  َو
ّ
ذ ؤّوله ؤمش ًدمل بّن الالخباط ُ٘ما ًخّل ٜو

مّفىمىن مً اإلاّاص ي، ٢ُ٘ٚ  -ِلحهم الفالة والعالم-الشظل"ال ًٝا٥ :  بٝىله ألامحر

ا هٝى٥  ؤمشوا باالظخٕٙاس
ّ
ت الزهىب واملخالٙاث  ؟ أله : اظخٕٙاس ألاهبُاء لِغ َى مً مٙاٜس

 
َ
م: بمّنى ولب الٕ م، وإهما اظخٕٙاَس ى الّع شِ ْٙ ٠ٕحَر تر ًِ املخالٙاث، والخُلىلت بُجهم ، َو

ت، اإلاؽاس بلُه في دِاء اإلاالث٢ت  وبُجها ٘ال ًالبعىجها. ـّ ت الخا ـّ ى اظخٕٙاس خا َو
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ئاِث﴾بٝىلهم ِ
ِّ ِهْم الّع ِٜ اوي .(9 : آلاًت ظىسة ٔا٘ش) :﴿َو

ّ
ى ولب  والث ت َو ـّ : اظخٕٙاس الخا

هب، اهخٙذ اإلاااخزة ال 
ّ
الٕٙش والّعتر، بمّنى ِذم الٙمُدت، وإرا اهخٙذ الٙمُدت بالز

ل خذمت  (،827. ؿ، م2967، الجضاثشي ألامحر ِبذ الٝادس ) مدالت" ٚ الّخإٍو
ّ
٘األمحر ٜذ ٌو

مىه للمّنى ولم ًشم مً خالله براِت الّخٙعحر الباوني اإلاىافي لخّالُم ؤلاظالم وللمذسظت 

ل.  ِجها اإلإاالة في الّخإٍو
َ
ِشٗ ُِ تي 

ّ
ت ال ُّ  الباوى

م ذؤ مً ًبهجذ ألامحر ًدّذد مىهجا واضخا  ،في مىاٜٚ ِذًذة مً جٙعحر الٝشآن ال٢ٍش

الٙهم الّىدىي الزي َى خالت الٙهم ألاولى، زّم ٌعخدبْ رل٤ بخٙعحر آلاًت بىحي ما ًٍهش لها 

ى ؤمش وبُعي ساحْ لىبُّت  ٕت َو
ّ
مً مّىاَا. وفي ؤ٠ثر مىاٜٚ ألامحر هجذ مباؼشة الل

تاإلاذسظت  ُّ ش بهاالتي  الّف٘ى
ّ
ا جإز ـّ وجدٝٞ َذ٘ا مدذدا ؤًما" همي  والتي حّخمذ همىا خا

عم لٕخه بالبعاوت واإلاباؼشة ال ٌعخخذم داثشة اللٕت  الّفىفيالّىّق 
ّ
زي جد

ّ
تال ُّ بل  الّف٘ى

ت مً خال٥ اللٕتٌّخمذ ِلى هٝل ال ُّ اه ؤو مً اإلاعجم  ،اإلاخّاٗس ِلحها جذاوال ذالالث الّ٘ش

خمحز َزا الىق بىلىح ال٢ٙشة وألاظلىب وجشابي الّذالالّذ  ي ًني ٍو الث في الّعُاٛ الّىّ ّ

ت لبلٓى ٔاًت الٙهم وهجذ َزا  ،بؽ٣ل مىىٝي ؤو ؤدبي مٙهىم ُّ ل ال ًدخاج بلى وظُلت جإٍو

ى اإلاىهج الزي ه٣اد هلمعه في ٠خابت  (226، ؿ. م2022، صاًذ) العّني" الّخفّىٗواضخا في  َو

ت. ألامحر ُّ ٜو
ّ
ت والّخجشبت الز ُّ تي جضواج بحن اِخماد الدجج الّٝل

ّ
 ال

ؿة الفلضفّية في املىاقف
ّ
 الل

ت في ججشبت ال٢خابت ِىذ ألامحر ِبذ الٝادس، ٘إهخجذ الّخٙعحر  ُّ جذاخلذ ألاوعاٛ اإلاّ٘ش

ت الٝاثمت ِلى ُٜاظا الّخفّىٗو  ُّ   والٙلعٙت ؤلاظالم
ّ
اَذ ِلى الٕاثب. ولٝذ ١ان ألامحر مً لؽ

ىىا  ت الّٝلُت بالٙالظٙت الزًً بَش
ّ
والىبُُّت ال٢ُٙلت بالّذاللت ِلى إّن للّالم ـاوّا باألدل

زٍ الّخجشبت هي بًزان بٙخذ ألا٘ٞ ؤمام الّىق الذًني م - رل٤، َو بل هي  - الٝشآن ال٢ٍش

٤ّ٘ ؼٙشة  مداولت لّخجذًذ الىعي بالّىق، ودسء الخّاسك بحن الٝشآن والٙلعٙت ًخّم ِبر

ت ظلُمت ُّ ل الّٝالوي اإلاشج٢ض ِلى دِامت زٝا٘ ذ ١اهذ اللٕت ؤَّم اللٕت وخلٞ ظبل الخإٍو ، ٜو

ت ظلٙا بحن اللٕت  ذ الّخبت اإلاىلِى
ّ
ِامل ظاَم في هجاح ٢٘ش ألامحر الٙلعٙي، ١ىجها جخى

ت حعخّمل برا لٕتها بٕاًت ؤلاجٝان واإلاشوهت  وباقي الّلىم ٘ٝذ ُّ "باجذ الٙلعٙت الّىاوٝت بالّشب

شوخاث والّخّلُالث ِلى ٠
ّ
تي ا٠خىٙذ الؽ

ّ
ت ال ُّ تي جلذ هدُجت الخجشبت الّٝل

ّ
خب الُىهاهُحن وال

ّم، ومً تي جمّحزوا بها، ٣٘اهذ اإلاّاوي جخشج ِىذَم مً ألاخق بلى ألِا
ّ
ت ال ُّ  ججشبتهم الخع
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بُُّت مجها 
ّ
ّم بلى الّام، ومً الّام بلى ألاؼمل، مدُىت ب٣ّل دٜاثٞ الّخدلُالث الى ألِا

ت" واإلاىىُٝت ُّ  (.57، ؿ. م2991 ،ححهامي (والّلمُت وؤلاله

ه مً خال٥ اإلافىلخاث الٙلعُٙت بّن  ّٙ ت في اإلاىاٜٚ ؤمش وعدؽ ُّ ٕت الٙلعٙ
ّ
خمىس الل

ذ  ش في جإلُٚ ألامحر مىز ٜو
ّ
الذُٜٝت الىاـٙت لهزا الّلم، ؤي ؤّن اإلاىهج الّلمي ٜذ ج٘ى

ش، 
ّ
٢ٙي دلُال ِلى َزا ؤّن ٘فىال مً َزا و مب٢ وغى ِلُه الُٝاط واإلاىىٞ والاظخذال٥، ٍو

 : ٘فل في ألاسك، ٘فل في اإلااء، ٘فل  ش الىبُّت، مثلال٢خاب ظمُذ باظم ِىاـ

ما اظخٝى مىهجه 
ّ
ت به ُّ في الهىاء، ٘فل في س٠ً الىاس...، وجدلُل َزٍ الّىاـش الىبُّ

 ًُ باُ اإلاىهج الاظخذاللي الزي 
ّ
م، بلا٘ت بلى اج إلاٝذماث ادّ ي هخاثج وبشاَُىه مً الٝشآن ال٢ٍش

ُٝم بشاَحن ِلحها،  اثٙها وجذّسحاتها،  ٙاً بىلّهال٘األمحر ٜذ لبي ألاٍو ٝا لٌى البدث و ٘و

اٜخض ى مىه ؤلاخاوت بهزا الّلم ١الخز٠حر بخفاثق الّىٙغ  ،مثالفي مشاجب الىٙغ 

اثٙها وؤٜعامها،  ىذما ًفل بلى باب  وحّذادوٌو ت ألاخشي مثل ؤلادساٟ، ِو ُّ الٝذساث الّٝل

ا ِلى  ه ًّٝشس وبُّتها وخ٢مت ظحَر
ّ
ت، ٘ةه ُّ هٍام مّّحن، بر ًٝى٥ واـٙا اإلا٣ّىهاث الىبُّ

ى خاّس  : ِىفش الىاس "زّم خلٞ هللا بّذ الهىاء س٠ً الّىاس، اإلاعّمى ِىذ الخ٢ماء ألازحر. َو

مىالُا لعماء الّذهُا، لخٝابل خشاسجه بشودة  -حّالى- ًابغ مدُي ب٢شة الهىاء، خلٝه هللا

زا ذاث في ألاسك لشس بشدَا. َو
ّ
الّش٠ً ألاّو٥ س٠ً ٜبل  العماء الّذهُا، ُ٘ىذْ٘ ًِ اإلاىل

؛ إلاا داسث ألا٘الٟ وؤِىذ الاظخدالت في ألاس١ان. وفي َزا الش٠ً جدذر املجىم رواث  ألازحر

جها واظخ٢مل ألامحر  (688. ؿ، م2967 ،ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي ) "ألارهاب ومادة ج٣ٍى

ألامش هٙعه مْ ِىاـش الىبُّت ألاخشي، زّم ؤ٘شد ٘فىال في خلٞ العمىاث وألاسك، وفي 

اِجّحَن﴾ حّالىٜىله 
َ
َىا و ِْ

َ
َخا آج

َ
ال
َ
ا ٜ ََ ْش

َ
ْو ٠

َ
 ؤ
 
ْىِا

َ
ا و َُ ًّٙعش خش٠ت  (22آلاًت : ظىسة ٘فلذ) ﴿آِج

ه في ١ّل ظماء " َما آجُان ؤبذا، ٘ال ًضالان مخدّش٠خحن خش٠ت ال٣ىا٠ب في ٜىله
ّ
 ؤه

ّ
خُٙٙت، بال

زي جدذزه ظباخت ١ى٠ب رل٤ العماء. ٘ال٣ىا٠ب العُاسة حعبذ في ؤ٘ال٠ها. 
ّ
ى ال ، َو ٘ل٤ 

ألامحر ِبذ الٝادس ( وألا٘الٟ لىال ظباخت ال٣ىا٠ب ما ٌهش لها ِحن في العمىاث"

ًتٟر ؤمشا حعام ومعّمُاتها ولم ٠ما ّ٘فل ألامحر في ؤؼ٣ا٥ ألا  ،(692، ؿ. م2967،الجضاثشي 

 مخّ
ّ
زا دلُل ِلى ؤّن ل ّفل ُ٘ه، َو تها  ال٢ّخابٝا بٙلعٙت ألاحعام بال ٘و حن ٜو -الجضاثٍش

 مضج بحنالٙنّي الزي  الّىثر١اهىا ِلى اواُل بخىىس ٘ىىن  - وألامحر ِبذ الٝادس واخذ مجهم

  الّخفّىٗى بذوٍس بلى مفىلح هواهخ، الّخفّىٗ
َ
 الٙلعٙي، وؤ
ْ
 ٍّى بمىهج مّّحن ًٝخض يبَ ج

ت، وجىلُذ ألا ُّ عائالث الجذل
ّ
ال في وشح الد

ّ
ٙاً وجدذًثها ٠ما َى ألامش ِىذ لهٍاما مُّىا ممث

 ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي.
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 إلارشادو الىغظ 

اَا ألامحر ِلى هخاحه ال٢ٙشي، ٣٘اهذ آزاٍس خاملت  ّٝ ت التي جل ُّ ٝا٘ت ؤلاظالم
ّ
شث الث

ّ
ؤز

َ وؤلاسؼادولللخفّىٗ والخٙعحر  ّخبران، َزان ألا لِى ٌُ زان 
ّ
ُّ  انِىفش  خحران الل  ان٘ى

 ُّ َ وؤلاسؼاد بلى  ا بجالءخمش  انؤدب ذ ظاس الِى ، ٜو
ّ
في ٠خاباث َزا الّالمت الجضاثشي الٙز

ي  مً خالله وّحه ألامحرو ١ىهه ؤخذ مشج٢ضاجه.  الّخفّىٗحىب 
ّ
هٍش اإلاعلم بلى لشوسة الخدل

لٞ خمُذ ًذِى بلُه، ؤو 
ُ
م، وحّل ل٣ّل آًت مىاظبت مْ خ تي هض٥ بها الٝشآن ال٢ٍش

ّ
بالّفٙاث ال

ُبا ًِ آخش ذٍس ًٝى٥  ًىهى ِىه، ٘ٙي ٘مل الّفبر رمُم جَش "البّذ :  وخ٢مت ٜماء هللا ٜو

بُعي، وال
ّ
م الّىٙعاوي الى

ّ
  للّىٙىط مً الّخإل

ّ
ها خا٥ ٔالب ٜاَش جٝذس ِلى دّ٘ه بال  برا وٜش

م الّىٙعاوي الىبُعي ال ًٝذس 
ّ
ر، ول٢ً الخإل

ّ
م، ٠ما ٌٕىحها ِّما به جخلز

ّ
ٌٕىحها ِّما به جخإل

ْ آلاالم، بخالٗ  ذ واظخٕازذ، وظإلذ ٘س
ّ
ؤلاوعان ِلى دّ٘ه، ب٢ذ ألا١ابش وجإّوَذ، وؤه

م الّشوخاوي ٘ةّن ؤلاوعان ًٝذس ِلى دّ٘ه، ولهزا جشي ألا١ا
ّ
مبخهجت في بىاوجها،  بشالخإل

م، 2967ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي،) ت وازٝت بدعً اخخُاس هللا حّالى لها"معشوسة سالُ

ز٠ٍش ، ٠ما ال ًٙخإ ؤلامام ًز٠ش الٝاست له بدُٝٝت َ(188ؿ.  زٍ الذهُا ولّت مجزلتها، ٍو

  .دُٝٝت الذاس آلاخشةب

ٚ الىٙىط ووباجّها ختى جدبّحن  الّىصحمىهج  مً مخّمماث وؤلاسؼاد الصم ألامحر ـو

ها بحن ًذي  ٘ى ىت، ٘ٙي ٜىله خُٝٝتها ٜبل ٜو  حّالىسّبها، بإظلىب ٌّخمذ ِلى اإلاٝاسهت والبَر

َخاِن﴾ اَم َسّبِه َحىَّ
َ
 َمٝ

َ
اٗ

َ
ًْ خ ٌعخّشك ؤخىا٥ الىٙىط  (،16 آلاًت : ظىسة الشخمً) ﴿وإلِاَ

ها مً هللا : ؤؼُٝاء وظّذاءـ،  "اِلم ؤّن الّباد ِلى ٜعمحن:  ِّض وحّل في ٜىله ودسحاث خ٘ى

والّعّذاء ِلى ٜعمحن ؤبشاس ؤصخاب الُمحن، ومّٝشبىن ظابٝىن. ٘األؼُٝاء الخٗى 

ان هم هِى ، وخ٘ى م : خٗى ؤلاحال٥ والخٍُّم  ِىذَم، وألاؼُٝاء لهم خٗى واإلاهابت، َو

خه ؤجّم، ن، ٘ةّن الخٗى مىه حّالى ى العابٝ اإلاٝشبىن  ت به، ٘مً ١اهذ مّ٘ش ِلى ٜذس اإلاّ٘ش

ه ؤ٠مل... ه ؤجّم، ١ان خ٘ى ُت ١ان خ٘ى ا ١ان خٗى ألابشاس واإلاٝشبحن مخخلٙا في الىِى
ّ
؛ ١ان  وإلا

ُت" ما مخخلٙا في الىِى واؼخملذ  (196م، ؿ. 2967 )ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي، حضاَئ

ٞ بالّىٙغ وؤخىالها ووباجّها ومّامالتها باقي مىاَِ ألامحر وخ٢مه وإسؼاداجه في ١ّل ما ًخّ
ّ
ل

ربُت 
ّ
ٞ ؤهمىرج ؤلاوعان ال٣امل الزي تهذٗ بلُه الت ّٝ اث، خّتى ًخد ا مً املخلٜى مْ ٔحَر

ت ُّ  ؤلاظالمُت الّعذًذة في اإلاىهح والهذٗ. الّف٘ى
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 الّذفاع غن إلاصالم وإثبات ألالىهّية في املقراض الحاد

 ثمجيذ مرثبة الػقل

دعب  ِٗش ذاظخه، وٍُ ش خشبا تهذٗ بلى َذم حّالُمه ٜو
ّ
ذ مب٢ ؤلاظالم مىز ٜو

خ الجضاثش ٌؽهذ ِلى الّلماء الزًً ٠ّشظىا  م في الذ٘اُ ِىه، وجاٍس للمعلمحن وللّلماء ؤحَش

ّّذ ألامحر ِبذ الٝادس واخذا مً الزًً خّش٠تهم ٔحرتهم  خُاتهم خذمت لهزا الذًً الخىُٚ. َو

ثإليف املقراض  مً بحن ؤظباب َزا شّد الؽبهاث، و١انلىا ٜلمهم ججاٍ َزا الّذًً، ٢ّ٘شظ

  . ووردتالحاد لقطؼ لضان الطاغن في دًن إلاصالم بالباطل
 
 وؤبىاب َزا ال٢خاب مىخٍمت

 في مىالُّها، 
 
ش  ُمدَخ٢َِمت ت والخفٍى ٍٙت الٝىٍّ

ّ
ت واضخت ممخىّت، حّخمذ الل بلى لٕت ٜىٍّ

ٝىْ اإلاخلٝي.  الٙني الذُٜٞ الزي ًىضح ال٢ٙشة ٍو

ّذمخه ِلى حمُْ  ت ؤلاوعان و٠ّشمخه واِخذث بالّٝل ٜو ُّ ٝا٘ت ؤلاظالم
ّ
مّجذث الث

لى بزٍش ِلماء َزٍ ألاّمت ودِاتها م ِو ذ ؤّٜش َزا الٝشآن ال٢ٍش اث، ٜو حر الجضاثشي األم٘ املخلٜى

"الّٝل  : ًٝى٥ في ؤخذ الٙفى٥ خُث ٜذ اظخىفى ؼشح ٘ماثله في ٠خابه اإلاٝشاك الخاد، 

جش، والّىىس مً والّلم ، ومىلّه وؤظاظهمىبْ الّلم 
ّ

مش مً الص
ّ
ًجشي مجها مجشي الث

ت مً الّحن،  مً َى وظُلت للّعّادة في الّذهُا وآلاخشة الؽمغ، والشئٍّ
ُ
ٗ ؽشَّ ٌُ "  ٢ُ٘ٚ ال 

ت بلى  (20. حر ِبذ الٝادس الجضاثشي، ؿ)ألام ُّ زا اسجٝاء باإلوعان مً اإلاشاجب الخُىاه َو

ش والّخذّبش وإهجاص 
ّ
تي جدُذ له الّخ٢ٙ

ّ
ت ألاخشي.اإلاشاجب الّلُا ال ُّ اث الّٝل ُّ وإرا ١ان  باقي الّمل

تي ججّل ؤلاوعان مىخبها ًٍٝا للمذس 
ّ
ت ال ُّ ١اث َزا َى خا٥ الّٝل، ٘ةّن ؤلادساٟ له مً ألاَم

ت اخخالٗ الىاط في 
ّ
زا َى ِل ًّ دسحخه جخٙاوث مً بوعان آلخش َو ت املخُىت به، ل٢ ُّ الخع

اِلم ؤّن الّٝى٥ مجها ِٝى٥ بلهُت ٜابلت لها خمشة مشاجبهم، ٘ؽخان بحن الّالم والجاَل" 

تها، ومجها ما خفل لها ش يء مً َزٍ  لت في دسحاث مّ٘ش
ّ
الٝذط، ٠ثحرة الخّب لها، مخٔى

 
ّ

ت في ألاخىا٥، بال ت، ٔاٜس ُّ  ؤّجها ج٣ىن لُّٙت. ومجها ِٝى٥ ٌلماهُت خالُت مً الجىارب ؤلاله

لماث الخّغ والخُا٥  .(12 .)ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي، ؿ "بدش الجهل ٌو

 بثبات وجىد إلاله بأثار صىػه

ت ِلى وخذة الذًً وصّخت اإلاىهج الزي ًشحْ ألامىس بلى ؤـلها  جإّظعذ الٙلعٙت ُّ ؤلاظالم

ذ حعببذ الخمالث اإلاخخابّت ِلى الجضاثش في وؽىء خمالث مٕشلت جمشب ِمٞ  للها، ٜو ِو

ىت ِلى و  ت، رل٤ جىّحه ِلماء ؤلاظالم للبَر ُّ ش بالىفشاه
ّ
ت هللا ِّض وحل خَزا الّذًً وجبؽ ُّ ذاه

ت والبر بذالثل خلٝه، وألاظلىب 
ّ
َحن، ااإلاىاظب لهزا َى ألاظلىب الدجاجي اإلابني ِلى ألادل
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١االظخذال٥ بال٣ىا٠ب والىجىم وخش٠تها، ولٝذ ولْ ألامحر ٘فىال في ٠خابه اإلاىاٜٚ ظّماَا 

مط، غالم ألاصباب:  مثال
ّ
وبدث في خُٝٝتها  ...آًات هللا في الضماء، هىر القمر وهىر الش

شح، واظخّما٥ ١ّل ما وؤظباب خذوثها وجإزحراتها، لز
ّ
ت في اإلاىهج والى ُّ عمذ لٕخه بالّلم

ّ
ل٤ اح

ت، خّتى ؤّن اإلاخإّمل في َزٍ  ُّ لم الٙل٤ وألابشاج والجارب اث ِو ُّ ال اء والٍش ٞ بالٙحًز
ّ
حّل

ت  ش جدّذي ٌشٗو الاظخّماس ومداولت ومغ الهىٍّ
ّ
الترا٠ُب ٌعخذ٥ّ ِلى وعي ٢٘شّي مب٢

ت  .الجضاثشٍّ

ش"ؤّما الّعماُء :  في العماء ًٝى٥ في خذًثه ًِ آًاث هللا 
ّ
ىٍش في خلٝها الّاٜل ُ٘خ٢ٙ  ٍو

ّها بال ِمذ، وإّجها في ْمّٚوال٢ما٥  الخعً ٔاًت و٘س ٣ّل وٍَ إلاا ، ولى هٍش ٘حها خّتى ٌُّل ٍو

ُب ٘حها  لْ ِلى هٝق ِو
ّ
ىابذ او

ّ
ً ؤ٘ٝها بال٣ىا٠ب الث ٝها، وصٍّ

ْ
ل
َ
ه حّالى ؤجًٝ خ

ّ
أله

 
ّ
اٛس بحن الؽ اساث، ٘و ُّ ماوالّع تهما وفي ظحَر ما وفي ؼ٣لهما وفي ٜو  "مغ والٝمش في هىَس

ٔلبت ألاظلىب ألادبي الزي ٌّخمذ ًالخَ الٝاست  ،(70. )ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي، ؿ

ش الّٙني،  ؽبُه واإلاٝاسهت والّخفٍى
ّ
ت التي جىبْ بىابّها الخاؿ و ِلى الد ُّ ٢َّغ الّخجشبت ألادب

 ألامحر.ًت ِىذ الّىثر ؤٔلب ألاهماه 

ذ،  َٙ الّفٍش
ّ
١ان الشّد ِلى دِاوي الحهىد والّىفاسي ٌّخمذ ِلى ألاظلىب اإلاباؼش والل

ل خّتى ال جٙهم ألامىس ِلى ٢ِغ خُٝٝتها، ٘ٙي سّدٍ ِلى مى٢شي اإلاعّبب  زي ال ٌّخمذ الّخإٍو
ّ
ال

٣اس جٝىي دِامت َزٍ ألا٘خّتى و  ،الدّجت والّذلُل الّٝلُحن ٌّخمذ ،لؤلمىس َى هللا ِض وحل

خ٣ّىن بالخالي ِبذ الٝادس ًلجإ ألامحر  ً والٙٝهاء، ٍو في ١ّل مشة بلى دِم ؤٜىاله بأساء اإلاّٙعٍش

عٞ 
ّ
ٝافيالي

ّ
في ٢٘ش ألامحر ِبذ الٝادس اإلا٣ّىن مً مجمُى اإلاّاٗس ؤلاظالمُت الّشبُت التي  الث

ا بىعي ؤو بٕحر وعي في ٢٘ش ألامحر.  جش٠ذ ؤزَش

 خاثمة

جىاو٥ مشاخل مهّمت مً خُاة ألامحر ِبذ الٝادس، ؤلامام الّالمت ؤلامام واملجاَذ، الزي  بّن 

لمه ١ّل مً خاو٥ الّىُل مً َزا البلذ والذًً،   َى ِمل ًِىّم ًِ اظدثماٍسخاسب بلعاهه ٜو

ٝا٘ت الّشبُت ل
ّ
ذ ب٣ّل ـىٗى الث

ّ
ت ؤإلا ُّ  ّّذة مّ٘ش

ُ
ت ُّ إلا وُمثًر ل ا ألـا َُ فادَس  بّذ رل٤ يخَج ت، ل

 
 
َّ  ٢٘شا مخ٣امال  ١ان للخفّىٗ خَ ة ذَّ وا٘ش ُ٘ه، ٘ٝذ حمْ ١ّل ٜىاِذ التهزًب والتربُت اإلا

ذ  اث اإلاشخلت التي ِاؼتها الجضاثش في رل٤ الٜى ُّ ً ؤلاوعان، ألن َزا الّلم مً ؤظاظ لخ٣ٍى

مل وإًٝاً الىعي الجمعّي مً ؤحل وخذة الىوً اإلا
ّ
ت  ،له مً دوس في لّم الؽ " في الّشٍئ

ت ُّ : الّخىخُذ والٙٝه  لئلوعان والّالم جٝاوّذ وجىاصخذ لشوب مً الّلم مخخلٙت الّف٘ى
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ىاِذ الّعلٟى وؤلامامت والعُاظت والجهاد...  والعّىت والّعحرة والٙلعٙت وألاخالٛ والّىٙغ ٜو

جدفُل مش٠ب لثٝا٘ت مخّّذدة ممخّذة ؼاظّت ألاهداء، جباًيذ ُ٘ه الّفىس  الّفىفي٘الىعي 

ت الخالفت"وحّّذدث  ُّ ت الٙشداه ُّ ، دمحم صاًذ) الّىمارج بر ٜام ِلى ؤظاط الّخجشبت الّىٙع

 .(25. ؿ ،م2022

خ الثىسة  ل ججشبت ألامحر في الجهاد هىاة ؤظاظُت في جاٍس
ّ
با بّذ َزا ؤن حؽ٣ لِغ ٍٔش

ٝا٘اث، لخمُٚ 
ّ
ذ آزاٍس ِلى مّش العىحن حامّت مً ١ّل ـىٗى الّلىم والث

ّ
ت، وجخخل الجضاثٍش

ت.بلى  مائها الزًً وّخذوا ألامت باظم الذًً والخشٍّ  الجضاثش حاهبا ممِئا آخش مً ِص
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