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 وساهية في أفكار ورسائل املضامين إلا
 (0681 ألامير الزوحاهية )فتىة دمشم

(1) ماهز جبار دمحم الخليلي
  

 ملّذمة

املجاَض ؤلاوؿان ألامحر ٖبض اللاصع الجؼاثغي، الغحل الٗالم، والٗالم الؼاَض، الفاعؽ 

اإلاغىاع، والكاٖغ الغكُم، اإلافىغ الثاكب، والخىُم الٗاعف، له نىالث وحىالث في ملاومت 

الاؾخٗماع الفغوس ي، وله مالفاث وهخاباث زلضجه ٖاإلاا هبحرا في الفىغ والٗلم والضًً، وله 

ا.  كهاثض الم  ٗاث في اإلاضح والخهىف وغحَر

 ،فهفاث ألامحر هثحرة ومخٗضصة، والىخاباث ٖىه لم جخىكف ال في خُاجه وال بٗض مماجه

ت مً ػواًا نفاجه وخُاجه بوكض هخب ٖىه الىثحر،  ال وهخب ٖنها، وفي بٌٗ بط ال جسلى ػاٍو

 الؿُاؾُت ٖىض ألامحر ٖبض اللاصع الجؼاثغي، وف
ُ
زغي ؤي مهاصع اإلاهاصع، غلبْذ الهفت

ض.   غلبذ الهفت الهىفُت والَؼ

 وؿاهُت التي محزث شخهِخه ؤلا محرظٍ الىعكت ؤن وؿخفُض مً مىاكف ألا هداٌو في َ

لت حٗامله م٘ ألا في ول خُ مىً اللٌى ؤنضكاء اجه، مً زالٌ ٍَغ  نبو الخهىم، ٍو

م، ومىاكفه 3681وؿاوي ًخجلى واضخا في الفخىت الىبحرة التي خضزذ في صمكم اإلاًمىن ؤلا

بان والغاَباث، ٖىضما اؾخُإ خماًتهم  م٘ اإلاؿُدُحن واللىانل ألاوعبُحن بما فيهم الَغ

، بما ؤزاع اط ونل ٖضصَم بلى ؤهثر مً زمؿت ٖكغ ؤلفبمً اإلاؿلمحن الغايبحن الهاثجحن، 

لُجؿض بظلً خلُلت اإلاٗاوي الؿامُت في الضًً  ،عجاب صٌو الٗالم فًال ًٖ اإلاؿلمحنب

 ي فٗال ال كىال. ؾالمؤلا 

                                                           
(1) Faculté Universitaire Imam Al-Kadhim, Irak. 
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ش الفخىت الىبحرة التي خضزذ  جىاولذ الضعاؾت مبدثحن، ازخو ألاٌو بظهغ حاهب مً جاٍع

ا ٖام  وصوع  ،بحن اإلاؿُدُحن واإلاؿلمحن مً هاخُت ألاؾباب وألاخضار 3681في لبىان وؾىٍع

ي، ألامحر في جلً ألاًام ومىاكفه الٗملُت، وصفاٖه الفىغي الىاب٘ مً نمُم الضًً الاؾالم

مداولحن  محر اإلاهمت التي حٗللذ بالفخىت،لثاوي كغاءة حضًضة لبٌٗ عؾاثل ألا فُما جىاٌو ا

ت لخلُلت اإلاًامحن ؤلاالاؾخ  وؿاهُت اإلاؿخىخاة مً جلً الغؾاثل.فاصة الفىٍغ

 ألاسباب وألاحذاث 0681: فتىة عام  املبحث ألاول 

ضم  كضعة الضولت الٗثماهُت ٖلى خل اإلاؿاثل الٗاللت، ؤبّن جضَىع  ويإ بالص الكام ٖو

سُت للضٌو ألاوعبُت بالخضزل   وؤَمها ؤويإ اإلاؿُدُحن في الؿلُىت، ؤُٖى فغنت جاٍع

ط بغػث الىؾاَاث ألاوعبُت مً بالؾُما حبل لبىان،  ،في قاون الضولت الٗثماهُت الضازلُت

ؾخاهت. وؤمام َظا الًغِ الهاثل وان ٖلى ؾفغائهم في ألا وث وصمكم و زالٌ كىانلهم في بحر

 الباب الٗالي ؤن ًخفاوى مٗهم إلًجاص الخلٌى وإٖاصة جىُٓم اإلاىُلت.  

هم ٖلى الضولت الٗثماهُت والخضزل في الكاون الضازلُت،  وانل ألاوعبُىن يغَى

غصَم ؤلا  ُاهُىن اؾخمالىا الضعوػ بٗض نض اإلاىاعهت لهم َو  اؤلاهجُلُت، وبضؤو عؾالُاث فالبًر

ماء الضعوػ الظً عؾالُاث، والباب الٗالي ال جلبلىا في مىاَلهم َظٍ ؤلا  ًبضٖم بٌٗ الٖؼ

غ ٖثماوي لهضًم ؤوعبي ))بن مؿاهضة  ىان عواًت كالها وٍػ ُاهُحن، َو ًسفى ٖلُه هىاًا البًر

ىن((ب
ّ
غوؿُىن ، والفم(3686 ،َغبحن( هيلترا لىا ممخاػة غحر ؤهىا وؿدىض بلى ٖها مً الك

واؾخمغوا في صٖم اإلاىاعهت بكيل واؾ٘ مالُا واكخهاصًا  ،جضزلىا لخىفُظ ؾُاؾتهم في لبىان

ىء كضم في لبىان مً زالٌ  ا، ؤما الغوؽ فلض وان َمهم الخهٌى ٖلى مَى ؿىٍغ وزلافُا ٖو

اًتهم للمؿُذ ألاعزىطهـ، فًال ًٖ ؤن الىمؿا هافؿذ فغوؿا في صٖم اإلاؿُذ اليازىلًُ  ٖع

لي، ) ول فغنت لخدلُم طلًواؾخغلذ    م(.3666باٍػ

  3681أحذاث لبىان كبل عام 

لغاء وي٘ ب 1ؤٖلً الؿلُان ٖبض املجُض بمىحب الخِ الهماًىوي 3688قباٍ  36في 

                                                           
ُاهُا وفغوؿا الؿلُان ٖبض املجُض  3688 : في قباٍ الخِ الهماًىوى 1 في خغبه يض وبٗض ؤن ؾاٖضث بٍغ

ت بنالخاث ؾمُذ بالخِ الهماًىوى. ؤَم ما حاء فيها : )اإلاؿاواة بحن ول مىاَني  عوؾُا. كغع ٖمل مجمٖى
الضولت الٗثماهُت في ول الخلىق والىاحباث، ًيخسب )عئؾاء( الىىاجـ مً ول اإلالل وجيىن فترة اهخسابهم 
ختى مماتهم، الؿلُان شخهُا وفلِ له الخم في جغزُو بىاء وجغمُم الىىاجـ واإلالابغ الخانت لغحر 

و ٖلى جغن صًىه، ًيىن خم حباع ؤي شخبث، ٖضم ٖفاء الىىاجـ مً الًغاثب ؤو اإلاهغوفاباإلاؿلمحن، 
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ت الٗباصة وجدلُم اإلاؿاواة اإلاضهُت والؿُاؾُت ليل  ،ؤَل الظمت ًٖاء ؤوإَالق خٍغ

حن همىاَىُحن ،مجخمٗاث الؿلُىت اًا ٖثماهُحن، وؤفغاصا مدؿاٍو  ،بجُحن) مٗخبرا الجمُ٘ ٖع

 .م(3661

ألنها جمـ بالخلىق  نالخاثلاصع الجؼاثغي بمغاعة بٌٗ َظٍ ؤلا اهخلض ألامحر ٖبض ال

مً َاب٘  جسلى للؿلُت الٗثماهُت، والتي ال ؾالمُت، ولىىه وان خظعا وله هٓغة زانتؤلا 

ت، وباإلالابل وان َىان خظع وجىحـ مً  اهخلاصي ؤو اؾدُاء إلاىاكفها في الثىعة الجؼاثٍغ

 . م(3661 ،بجُحن) الٗثماهُحن ججاٍ اإلاغاعبت بكيل ٖام ومً ألامحر بكيل زام

اللم٘ وؤؾغة آٌ  يُاس ي اللبىاوي نغإ بحن ؤؾغحي ؤبْهغ ٖلى اإلاؿغح الؿ 3681في ٖام 

ت غن بىلـ مؿٗض ،زاػن الضعٍػ ًمثل كمت الهغم الضًني ٖىض اإلاىاعهت، وجغجب  2ووان البٍُغ

بضاًت لهغإ حضًض م٘ الضعوػ  3681آب  31لام في م بى اللم٘ كاثمؤخمض ؤٖلى حُٗحن بكحر 

 .م(3686 ،َغبحن( في حبل هؿغوان

ت مً ؤؾغة الواحه اللاثم ملام اإلااعوو ت الظًً ي الجضًض مٗاعيت كٍى ٖاقىا خاػن الضعٍػ

وواهذ ؤؾغتهم ؤكىي هفىطا وؤوفغ زغوة وحاَا وقهغة مً ؤؾغة  ،قبه مؿخللحن في هؿغوان

ؤبي اللم٘، لظلً حابه ألامحر الجضًض ٖضاوة عحاٌ الضًً اإلااعوهُحن ؤًًا، الظًً اٖخبروا 

ا ولِـ له    .م(3616، ؾلمان هىاع) زالم للخُاة الضًيُت اإلااعوهُتبألامحر بكحر مىلىصا صعٍػ

محر بكحر ؤخمض، الظًً عفٗىا اللاثم ملام ألا  جبإؤهاخُت ؤزغي وكب هؼإ بحن  ومً

ألامحر بكحر ٖؿاف الظًً ؤَلم ٖليهم بالٗؿافُحن، وكض وحض جبإ ؤوبحن  ،قٗاع ألاخمضًحن

ت، في خحن وان اللاثمؤلا الٗؿاف اإلاؿاهضة مً اللىهلُت  ملام ًللى اإلاؿاهضة مً  هيلحًز

 .م(3616، ؾلمان هىاع)الباب الٗالي ومً اللىهلُت الفغوؿُت 

                                                                                                                                        

ت للىفاءة بضون جمُحز في الضًً لؼام ول مىاَني الضولت ب، الخُٗحن في مىانب الضولت اإلاضهُت والٗؿىٍغ
ت، جيىن الضٖاو  ً )مداهم( زانت ًغؤؾها  ي بالخضمت الٗؿىٍغ اللًاثُت بحن اإلاؿُدحن واإلاؿلمحن في صواٍو

ض ًى   .صول التاريخ العثماويأفي  م(،3661) خمض ٖبض الغخُم مهُفىؤٓغ : كًاة مً الُغفحن(. للمٍؼ
 .11. صاع الكغوق، م : بحروث(، 3. ٍ)
في بلضة ٖكلىث الخابٗت للًاء هؿغوان، زم اهخلل بلى عوما وؤهمل صعاؾاجه  3618بىلـ مؿٗض : ولض ٖام  2

ىاهُت مىظ وكذ بوؤنبذ مً ؤبغػ الشخهُاث الل 3618الالَىجُت في اإلاضاعؽ اإلااعوهُت في عوما، ٖاص بلى لبىان 
غن ًىؾف الخاػن الظي جىفي ٖام  غوا للُاثفت  3681مبىغ، ؤنبذ هاثبا للبٍُغ فإنبذ مؿٗض بٍُغ

ئا،  وجم جثبُخه في الؿىت الخالُت، صزل في هؼإ م٘ الؿلُاث اللاثمت في لبىان ووان ،اإلااعوهُت مخدضًا وحٍغ
ض  بحروث،  : صاع الجُل (.3. ٍ) .أبحاث من ثاريخ لبىان املعاصز م(.3668) ،: زلُفت ٖهامًىٓغ للمٍؼ

 .81–31 و.ن
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واإلاظَبي  ،بهظا الجزإ الٗاثلي مً حهت 3681- 3688ايُغبذ ؤخىاٌ البالص زالٌ ٖامي 

 حمُ٘ ؤهداء بالص الكام.في ط صب الًٗف والخغاب بزغي، ؤوالضًني مً حهت 

غ للمغاهؼ الفغوؿُت مً صمكم وبحروث جغهؼ زالٌ ؾىىاث   3681-3688واهذ الخلاٍع

هيلحز الظًً ؤصوا صوعا فٗاال في الكياوي كلُاث وجدغواث اللىانل الغوؽ وؤلا ٖلى مكيلت ألا

ت مغهؼ اللاثم ٖؼ   .م(3661 ،بجُحن)ملام اإلاؿُخي  يض الٗثماهُحن ، وبالخالي ٖػ

ٌ بّن الؿُاؾت ألاحىبُت لِؿذ  ُاوي الفغوس ي  بمٗؼ ًٖ َظٍ ألاخضار، فالجزإ البًر

ؤزظ بالخىامي لخيىن الجزاٖاث  ،ٖلى اإلاهالر في بالص الكام الؾُما في حبل لبىاناللاثم 

ت، وخؿب مؿاهضة ول َغف مً  غاف اإلاخىاٖػ  خضي الضولخحن، والًسفى ببالىُابت وبحن ألَا

ؾت الخدٍغف وبث الفتن، لغغى في َظا املجاٌ الضوع الٗثماوي الظي اٖخمض ٖلى ؾُا

غاف، ومداولت  اللضعة  ان جيىن لضيهؤصون لؿلُت الٗثماهُت لهبر الضوع ألا بلاءببيٗاف ألَا

 ٖلى جدلُم طلً.

 )بيروت ودمشم(  0681الفتىة الكبيرة عام 

حن 3681بضؤث الفخىت في قهغ هِؿان مً ٖام   ،بشجاع بحن الهبُان اإلاىاعهت والضعوٍػ

ان ما جىؾٗذ لخمخض بلى حمُ٘ اإلاضن  ، بط قٗغ الضعوػ بإن اإلاىاعهت (م3611 ،ختي)وؾٖغ

ً م٘ فغوؿا مىاَم اإلاىاعهت، وؤن جلاعب آلاز كلُت في ْلؤٌؿتهضفىنهم في مىاَلهم وىنهم  ٍغ

، ولظلً فهىان َىاحـ لها مبرعاتها
ً
 هبحرا

ً
 واكخهاصًا

ً
 ؾُاؾُا

ً
، وباإلالابل قٗغ ؤزظ بٗضا

ت ؤنهم في زُغ قضًض ، وزالٌ ؤؾابُ٘ كلُلت ؤخغكذ ى اللاَىاإلاىاعهت  ن في اإلاىاَم الضعٍػ

ت مً كغي اإلاتن والكىف، واؾخمغث الثىعة لخُاٌ مضن صًغ اللمغ وعاقُا  ؤهثر مً ؾخحن كٍغ

 .(م3611 ،نلُبي) وػخلت

خل 1811 وان مهحر صًغ اللمغ كخل
ُ
ا ك  وؿمت،  3811 وؿمت، وفي حّؼًٍ وحىاَع

خل مً الغوم ألاعزىطهـوفي خانبُا 
ُ
وؿمت، وػخلت لم  611 وؿمت، وفي عاقُا َلً 3111 ك

 مً
ً
خل في نُضا هدىا

ُ
م. وك ىُج بٌِذ واخض فيها مً الخٍغ وؿمت. وبلغ ٖضص الطخاًا ؤهثر  111ًَ

، ما ٖضا الخؿاثغ الفاصخت في ألامىاٌ واإلامخلياث 31111مً 
ً
 .3كخُال

                                                           
دددددض ٖددددددً جلددددددً املجددددداػع  3 حليةةةةةةة ال شةةةةةةز فةةةةةةي ثةةةةةاريخ أعيةةةةةةان اللةةةةةةزن الثالةةةةةةث ، البُُدددددداع ٖبددددددض الدددددغػاق : ًىٓددددددغللمٍؼ

مىكددددددددد٘  .استشةةةةةةةةةااد الاكةةةةةةةةةوة املسةةةةةةةةةابكيون الةةةةةةةةةث ث؛  ومدددددددددا بٗدددددددددضَا 81. م، صمكدددددددددم ،(3. ج) .ث( .ص( .عشةةةةةةةةةز
  : http://beatimassabki.com/ar/le-martyre.htmlConsuté le اإلاؿابىُحن الالىترووي : 

http://beatimassabki.com/ar/le-martyre.html
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ا في صمكم، والتي واهذ في غلُان مً حّغاء  َاعث قغاعة الفخىت مً لبىان، فإقٗلذ هاَع

ؾُاؾت الضولت الٗثماهُت ججاٍ ؤبىاء َظٍ اإلاضًىت الؾُما مً اإلاؿُدُحن، وكض شّج٘ ٖلى 

فحن ألاجغان 
ّ
الثىعة يّض اإلاؿُدُّحن في صمكم ٖضُم ُمٗاكبت املجغمحن في لبىان، وجىاَا اإلاْى

ت  م٘ اللخلت. خغق الخّي اإلاؿُخّي، وبلغ مجمٕى اللخلى في الٗانمت الؿىعٍّ
ُ
4كخُال 33111فإ

. 

وفي َظٍ ألاخىاٌ وألاَىاٌ احخم٘ كىانل الضٌو ألاوعبُت بضمكم واٖتريىا ٖلى الىالي 

ؤخمض باقا لٗضم اهترازه إلاا ًجغي ؤمامه، فماَلهم بالجىاب ولم ًدغن ؾاهىا، وفي ؤًام 

البهم الفخىت احخم٘ ألامحر  ٖبض اللاصع بالىالي م٘ وحىص ؤًٖاء مجلـ الكىعي َو

ت ؤهُت و آوبحن لهم بغاَحن مضٖىمت بأًاث كغ  ،باإلاؿاٖضة ٖلى بَفاء قغاعة الثىاع خاصًث هبٍى

 . (م3616 ،مكاكت مساثُل (مداعبت اإلافؿضًً واإلاخُغفحن واإلاٗخضًًيغوعة في 

 جىاء الفتىةأموكف ألامير عبذ اللادر 

جخىاعص ًٖ كغب خضور فخىت في صمكم كاصمت قغاعتها مً لبىان، فجم٘ واهذ ألاهباء 

ً اإلاغاعبت وزاَبهم كاثال ُان مً ؤَالي صمكم واإلاهاحٍغ  : ألامحر بٌٗ الٗلماء والىحهاء وألٖا

ؤو مٌٗى  ،بن ألاصًان وفي ملضمتها الضًً الاؾالمي ؤحل وؤكضؽ مً ؤن جيىن زىجغ حهالت"

ؤو نغزاث هظالت جضوي بها ؤفىاٍ الخثالت مً اللىم. ؤخظعهم ؤن ججٗلىا لكُُان  ،َِل

 .م(3661 ،اباْت) "الجهل فُىم ههِبا، ؤو ؤن ًيىن له بلى هفىؾىم ؾبُال

اإلاىخفًت يض الجهل  ،في َظا الخُاب حكٗغ بالىبرة الخماؾُت الٗالُت ٖىض ألامحر

ُت اليلماث مسخا مى، وهٖى جخٗلم  ،عة بخمًٗ وخؿً نُاغتوالخُغف والخٗهب ألٖا

ولىنهم وفم  ،بالخُاب الٗللي ومؿخىي ألاشخام املخاَبحن الظًً ٌٗضون مً ٖلُت اللىم

م م٘ الخثالت وألا جهّىع ألامحر حؿافلىا وجضهىا في مؿخىي  وواهبىا  ،هظاٌ والُاجكحنجفىحَر

ٗت املخمضًت مدظعا و جهغفاتهم غحر اإلاؿاولت  ًاَم مً وؾاوؽ بغحر اإلاُابلت ألخيام الكَغ

جغ ؤلا ،الكُُان الظي ًخدىم بالٗلٌى والٗىاَف لى مىاك٘ الغطًلت والضماع بوؿان ٍو

 والىفىؽ الباجؿت.  ،والخغاب

ُان والىحهاء ًترن  بل وان ال ،وان ألامحر ًداٌو صعء الفخىت بالخُاب والخىانل م٘ ألٖا

خضاء ٖلى الىه مباصتفغنت بال ووان ًضاف٘ ًٖ  ضم الٖا اعي وؤَل الظمت، وكض الؿالم ٖو

دثه ٖلى الؿىُىت والغوىن الى الؿالم وجغن  احخم٘ م٘ الىالي مغاث ٖضًضة، ًاهبه ٍو

                                                           
 اإلاهضع الؿابم. .اؾدكهاص الازىة اإلاؿابىُىن الثالر 4
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الىهاعي وقإنهم، وبحن للجمُ٘ الٗىاكب الىزُمت التي جترجب ٖلى بقٗاٌ الفخىت، وبظٌ 

ا وصًىابكهاعي حهضٍ في   .م(3616 ،مكاكت) ْهاع ٖضم حىاػ كخل اإلاؿُدُحن قٖغ

َد اإلاىافم 3118طي الدجت  11ؾلفىا ًىم الازىحن ؤوم٘ جدظًغ ألامحر اهُللذ الفخىت هما 

وبلي ألامحر ؤعبٗت ٖكغ ًىما مخىالُت لم ًفتر فيها لخٓت ًٖ ههغة  ،م3681جمىػ  6

ت الثيالى  ،هلاطَم مً اللخل، وؤقغف ٖلى جُبِب الجغحىإاإلآلىمحن و  وكام ٖلى حٍٗؼ

ًلض ي ؤهثر اللُالي ؾاَغا وبىضكُخه في ًضٍ خغنا ٖلى مً خماَم ووان  ،وألاعامل والُخامى

  .م(3661 ،اباْت)مً الىاؽ 

زمؿت ٖكغ  إلاىث واللخل والضماع والٗظاب هدىهلظَم ألامحر مً اؤبلغ ٖضص الظًً 

بان والغاَباث، وإلاا ياكذ بهم صاٍع بٗث  ؤلف شخو مً اللىانل وؤُٖان الىهاعي والَغ

لت وبسان اإلاغاعبت ههاعي اإلاُضان، ووان  بلؿم منهم الى كلٗت اإلاضًىت، هما اخخمى بخي الؿٍى

احغوا  ،هدُجت طلً ملخل ٖضص مً اإلاغاعبت َىان وان بُنهم فًالء عافلىا ألامحر في حهاصٍ َو

  .م(3661 ،اباْت) مٗه مً الجؼاثغ

غ الخاعحُت  5لم ًٌؼ ألامحر ٌٗاوي مً َظٍ الفخىت بلى ؤن خًغ بلى صمكم فااص باقا وٍػ

الٗثماوي، وؤحغي فيها ألاخيام الٗغفُت فلبٌ ٖلى ػمام ألامىع، بط ؤصعن ؤن ألاويإ 

ؤلاحغاءاث كض ٌٗغى  ن ؤّي جإزحر فيؤمخإػمت، وؤن الفغوؿُحن وألاوعبُحن ٖلى ألابىاب، بمٗنى 

َاكت لخدملها في ْغفها الهٗب، فالبض مً جدغن ؾُاس ي  الضولت بلى وىاعر حضًضة ال

ؿ ٘ إل ٖو ٖاصة الىٓام، وكض اجسظ بحغاءاث ناعمت ججاٍ مً قاعن في اإلاظابذ يض ىغي ؾَغ

 .م(3661 ،اباْت) الىهاعي في صمكم

ت وؤٖلً ألاخيام الٗغفُت وكؿم الجىاًاث والتهم بلى  ،قيل فااص باقا مدىمت ٖؿىٍغ

خض ٖكغ يابُا وحىضًا ٖثماهُا ؤوخىم ٖلى مئت و  ،زالزت ؤكؿام )ؾالب، ومهُج، وكاجل(

ً ٖلى ؤٖمضة اإلاكاهم بما فيهم والي صمكم  ،باإلاىث عمُا بالغنام لم زمؿحن آزٍغ ٖو

ٖهم اإلاكحر ؤخمض باقا، واٖخلل ؤوابغ ؤُٖان صمكم واإلافتي وهباع الكُىر اإلاتهمحن في يلى 

ؤمغ فااص باقا بجم٘ اإلاؿلىباث مً ؾيان صمكم وحؿلُمها  بخلً ألاخضار مً حهت ؤزغي،

ً مً كبله، وؤنضع ؤوامٍغ بخفخِل بُىث اإلاؿلمحن مهضصا بالٗلاب الها عم بطا بلى مإمىٍع

                                                           
ٌ 3686– 3638) فااص ،باقا 5 غا للخاعحُت ألٌو مغة في ٖام  ( ولض في بؾخاهبى بٗض ؤن جللض  3681وؤنبذ وٍػ

 .ٖضة مهام ومىانب، وان له صوع هبحر في فترة الخىُٓماث وونل مً اإلاغاجب الٗلُا ختى الهضاعة الٗٓمى
ض   .Encyclopaedia of Islam: 2, pp. 934-936: ًىٓغ للمٍؼ



 ...ألامير الزوحاهية  املضامين الاوساهية في أفكار ورسائل

316 

ب في كلىب اإلاؿلمحن الظًً  ،وحض قِئا مً مخإ الىهاعي  زظوا ؤفإللى َظا التهضًض الٖغ

كترون ؤقُاء ًُغخىن ما ٖىضَم  ٖلى الُغكاث، ووان اليهىص ًلخلُىن َظٍ ألاقُاء َو

 ، م3616 ،مكاكت)في خحن لم ًخجاؾغ ههغاوي ٖلى الخغوج مً بِخه  ،زمُىت بإؾٗاع جافهت

 .(311 .م. ،م3611 ، نلُبي ؛ 366 .م

ت بلُاصة الججراٌ بىفىع صي َىجبى   Beaufort d'hautpoul ٌ ؤعؾلذ فغوؿا خملت ٖؿىٍغ

غان ب 3681واهدكغث مً جمىػ  وؿاهُت، هما بٗثذ جدذ ٖىىان الضواف٘ ؤلا 3683لى خٍؼ

ً ما ُاهُا وعوؾُا بٌٗ اإلاغاهب الخغبُت مىخٍٓغ غ الخاعحُت فااص باقا، وفي  بٍغ ؾُفٗله وٍػ

فبٗث الججراٌ عؾىال بلى ألامحر ٖبض  ،ؤزىاء طلً خهل زالف بحن ألازحر والججراٌ الفغوس ي

وهصخه بالخغوج والىجاة بإَله  ،اللاصع ًسبٍر ؤهه كغع يغب صمكم مً حباٌ الهالخُت

  (.م3616 ،مكاكت)

ض كهف صمكم مً  ا بلغ ألامحر ؤن كاثض الخملت الفغوؿُت الججراٌ بىفىع ًٍغ
ّ
إلا

ت، جمهًُضا لضزىلها، بٗث عؾالت ُّ الى الججراٌ بىفىع ًُلب مىه ؤن ًىافُه في البلإ.  الهالخ

 ومٗه بٌٗ ؤجباٖه بلى مٗؿىغ الجِل الفغوس ي واحخم٘ بالججراٌ وؤْهَغ 
ً
وجىّحه ألامحر لُال

ٍُ ألامحر  ص له ؾىء ٖاكبت ما اٖخمض ٖلُه، فإنغَّ الججراٌ ٖلى كهف صمكم وصزىلها ، فهضَّ

 ن الٗهىص التي بُني وبِىىم جهبذ الغُت، بطا كهفخم صمكم ؤو خاولخم صزىلها فة"وكاٌ له 

وؾإوىن ؤّوٌ اإلاضافٗحن واإلالاومحن ألي خملت فغوؿُت تهاحم البالص، وؾإٖىص للجؼاثغ 

 ،دمحم باف ابً ألامحر ٖبض اللاصع الجؼاثغي الخؿني) "وؤباقغ الجهاص َىان مً حضًض

 ،ىضَا ٖضٌ اللاثض الفغوس ي ًٖ زُُهفٗ ،(68 م.م، 3611

، والتزامه الىبحر باإلاؿاولُت َىظا اؾخُإ  ِض هٍٓغ ْٗ ألامحر ٖبض اللاصع بدىىخه، وُب

بُل املخُِ  ٗت ؤلاؾالمُت، ؤن ًدافٔ ٖلى جماؾً الضولت الٗثماهُت ، وٍُ وبإوامغ الكَغ

ُٗي مثال عاجٗا  مى٘ حُىف فغوؿا مً صزىلها. َو ألاوعبي الكخُإ بالص الكام منها، ٍو

م والؿىت ؤلا  تزم بالخٗالُمللمؿلم الخلُلي اإلال ؾالمُت الخلت، الىابٗت مً اللغآن الىٍغ

فت، فلض ٖىـ ألامحر نىعة بًُاء هانٗت ًٖ خلُلت الضًً الاؾالمي  ت الكٍغ الىبٍى

 باألفٗاٌ ال باألكىاٌ. 

ٖغف ًٖ ألامحر بإهه عحل ٖلم وعؤي وناخب فىغ ومىهج، هما ٖغف بإهه عحل خغب 

الب اإلاٗغفت في مىفاٍ وخىم وؾُاؾت، ومً َظٍ الىفاطة الثلافُت صل ف بلُه الٗلماء َو

بفغوؿا، وهثرث مداوعاجه ومغاؾالجه، وكض اخخىم بلُه بٌٗ الفغوؿُحن خٌى مؿإلت 
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؟ فٗبر ًٖ جفًُله للباصًت بإصلت مٗلىلت وؤزغي ملبىلت،  الخًغ والباصًت وؤيهما ًفًل

ال وؤٌَى ؤٖ ،وؤشج٘ هفؿا وعؤي ؤن ؤَل الباصًت ؤوفى ٖهضا،
ً
خؿا  ىوؤقف ،ماعاوؤهثر اخخما

وؤنضق بلهاما. وكض واهبذ كضعجه البُاهُت اإلاٗهىصة زبرة صبلىماؾُت حضًضة اهدؿبها في ؤزىاء 

بكامخه باإلاىفى في فغوؿا، وم٘ طلً فلض ْل بعجابه بمٓاَغ اإلاضهُت مدضوصا، ألهه وان 

، وكض ؾبم األزالق، وفي اإلاغجبت الثاهُت الخلضم الٗلمي والهىاعي ووؾاثلهمابمغهؼا ومهخما 

ألامحر ٖبض اللاصع ٖهٍغ بلى مىاػلت الغغبُحن خٌى مدىع مً مداوع الهغإ بحن الكغق 

ى ألازالق  .(م3661 ،بغواث) والغغب، َو

ىتها الخىمت وألازالق، وصاهذ لها الخهىم  جمخ٘ ألامحر بؿمٗت هبحرة مألث ألافاق، وٍػ

سُت زالضة ، وما ؤوعصجه بٌٗ اإلاهاصع زحر صلُل وجىزُم ،مً لىم مجلـ  بكهاصاث جاٍع

الىىاب الفغوس ي للججراٌ المىعؾُِه اللاثض الفغوس ي الظي وان ًلاجل ألامحر في الجؼاثغ، 

ً طلً زُإ هبحر، فغص الججراٌ ٖلى والظي كبل حؿلُم ألا  محر وفم قغٍو ألازحر مٗخبًر

 ٌ ٍ٘  بن َظا اللىم الكضًض":  املجلـ باللى ًجب فُه  وك٘ ٖلي، بجىخي للؿلم، في مىي

مىم !! وؤها ؤجدلم ؤوي لى عهبذ الخُغ، بالؼخف ٖلى ٖبض اللاصع، ما عحٗذ  : الخغب، بٖؼ

ظا ،دُث ال ًمىىني ؤن ؤنل بلُهبال بسُمخه وسجاصجه !! وإهه لُظَب بلى الصخغاء، ب  ،َو

: بالهضق  طو نالبت في صًىه، مكتهغ ألن ٖبض اللاصع ،مً ؤن ًل٘ في ًضي ؤهُض ٖىضي

ظا، ألام ىه، قضًض الخمؿً بمباصثه. َو ٓم الضاعي وألاماهت في َو غ ألاوخض، والؿبب ألٖا

ض الحخمإ الللىب ٖلُه. ى الظي قهغ  وإن مبضؤٍ الفٍغ ٍ في حمُ٘ الجهاث. والقً ؤن : َو

الٓفغ الظي خهل للغحل، الظي خاعبىاٍ، في وكاجٗه، َى زمغة ما كغعهاٍ. ومً وان َظا 

غن في بالصٍ. وؤًْ ؤو
ُ
، بن ج

ً
 ُٖٓما

ً
ي ما ؾلىذ، بال قإهه وؾحرجه، فال بض وؤن ًدضر زُغا

حاصة الهىاب، وم٘ َظا فإعحٍٗى بلى مدله، م٘ اللىة التي واهذ مٗه فلِ. وؤمؿيٍى 

ه، بال ؤهىا ازترها  : عاخت فغوؿا، ٖىىة!! وؤها، والخاهم الٗام ما كبلىا حؿلُمه بال ٖلى قغَو

ا التي ؤيىىها الخٗب، وهثرة اإلاهاعف مً غحر َاثل هدهل ٖلُه، مً حهت ألامحر ؿاهَغ ، ٖو

 .(111 م.م، 1131 ،زحربً) "واللبٌ ٖلُه. فؿىخىا، واهفٌ املجلـ

َىان قاب مؿلم ٖغبي "والكهاصة ألازغي للٗلُض قاٌع َجري حكغقل ٖىضما كاٌ 

اولىً  .للٗمل الضًني في مٌٗؼ ًٖ الىاؽ هغؽ هفؿه  ،ؤػمت خلذ ببالصٍ وان فيها مهحَر

خه اؽ ألا ؤوويٗه ٖلى ع  ،فىاصاٍ الىاحب مً مٗؼله ليامىت خضار. واهبٗثذ بظوع ٖبلٍغ

ُم للجهاص يض  وؾُ٘ هجمه في ٖٓمت ال ،صفٗت واخضة في وامل الىطج جلاعن هضاُٖت وٖػ

ونض حُىف َظٍ الضولت مضة زمـ ٖكغة ؾىت، بلىة ؤصوى بىثحر  ،اٖخضاء صولت مؿُدُت
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 بدماؾه الّىاعي الظي ٖغف هُف ٌؿخسضمه للخفاّ ٖل
ّ
يها، وكض مً كىتها، ولم ًجىضَا بال

، للاب الؿُاصةإُه بؤعغم ٖضٍو مغجحن ؤن ٌٗترف له بامخُاػاث في بىىص الهلر، وؤن ًدُ

ت في شخهُت ألا " ظا ونف ٖالي الضكت زاكب الغٍئ ض في اللٌى ًٖ خؿً ؤلا َو ٍؼ  صاعةمحر، ٍو

يىن ، "محروالخىُٓم ٖىض ألا  ت جدل بوفي هفـ الىكذ وان ًلُم ٍو صاعة صازلُت واهذ بؿٖغ

لللاهىن والىٓام والٗضٌ. ووي٘ نبدذ مثاال ؤى اإلاخىاَُت والايُغاب، وكض مدل الفىض 

اًاٍ همىطحا للشجاٖت واللىة واليكاٍؤؾـ لضولت بؾالمُت. و ألا   ،ُٖى في شخهه لٖغ

  .(3613، حكغقل) "واإلاثابغة والىٕع والخماؾت

نفاء وان لألمحر شخهُت نىفُت مخدغعة مً كُىص الخللُض والخبُٗت، ومخُلٗت بلى 

لا لخجضًض الفهم  ا الىلي، فلض آمً بالخهىف ؤلاؾالمي َغًٍ َغ ٗت ؤلاؾالمُت وحَى الكَغ

ت بالخُبُم. ًىُلم ألا الضًني، وؤؾلىبا للخُاة ًمتزج فيها الٗمل بال محر مً فىغة ىٓغ والىٍٓغ

 ٖلى حماٖت مُٗىت ؤو فغص مدضص، بهما هي زمغة حهض البكغ بمٌٗؼ 
ً
ؤن الخلُلت لِؿذ وكفا

 .(م3668 ،بغكاوي )ًٖ اٖخلاصَم واهخمائهم ؤلازني 

خلاُص بهم ؤم ال، طلً ؤن الخم  ً َخُؿً الٖا  ٖمَّ
ً
ه ما بطا وان الخم ناصعا فالٗاِلم ال يهمُّ

َٗغف بالضلُل ال بالخللُض. وفي : كؿم  يىء َظٍ الفىغة ًلؿم الجؼاثغي الىاؽ بلى كؿمحن ٌُ

ض لغحٍر ِٗ ض لىفؿه وُمؿ ِٗ ى الظي ٖغف الخمَّ بالضلُل ال بالخللُض، وكؿم ُمهِلً –ٖاِلم ُمؿ َو

ؿخدؿىىن، وجغن –لىفؿه وُمهِلً لغحٍر ض آباءٍ وؤحضاصٍ فُما ٌٗخلضون َو
َّ
ى الظي كل َو

ض "ه خىمت مهمت الىٓغ بٗلله، وصٖا الىاؽ لخللُضٍ، ولظا فل ِ
ّ
لاص ؤفًل مً ملل

ُ
بهُمت ج

 .م(3668)بغكاوي،  "ًىلاص

ؾُاؾت هٓم لى بؾالمُت ؤلا  واإلاباصتمحر كض جغحم اللُم ًيىن ألا  وآلاعاءفياع وفلا لهظٍ ألا 

كىاٌ ُم والٗمل، الخسُُِ والخىفُظ، ألاواكُٗت، وعسخ مىهج الٗلل والفٗل، اإلاى

والؿعي الى  ،والؤالخلُلي  ؤلاًمانؾاؾُت جىحُه الىاؽ هدى . وواهذ ؤَضافه ألا فٗاٌوألا 

ظٍ اإلاًامحن في زضمت ؤلا  محر مترسخت ومخىاؾلت ومخياملت ألا  عاءآفياع و ؤوؿاهُت زاهُا، َو

بر  ،فٗالهؤفي هخاباجه ومالفاجه، زم ججضَا خلُلت ؾاَٗت في ؾحرجه و  وفي طلً صعوؽ ٖو

خٗٔ، وعص ٖلى مً ًضعي  لهُت ؤلا عاصةكض باعهتهم ؤلا  ولُاءوألا  هبُاءفئت ألا  نؤهبحرة إلاً ٌٗخبر ٍو

ضَم وهغاماتهم، فلض  وال  نؤمحر وكبله وبٗضٍ الىثحر ألا  زبذؤًمىً الىنٌى الى مغاجبهم وَػ

ٌ هفؿه وجدهحن عوخه مً زالٌ الهضق وؤلا  وؿانؤلا ًمان، ٖىضَا ؾُجض كاصع ٖلى جغٍو

 .هللا مىفلا وعاُٖا وهانغا
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 كزاءة جذًذة لبعض رسائل ألامير عبذ اللادر : الثاوياملبحث 

ُ اجغن لىا ألامحر ٖبض اللاصع الجؼاثغي جغاز صبُت اإلاٗبرة مً الغؾاثل ألا  اوعاكُ اهٖى

ؾالمُت الصخُدت بحر وممحز مً ألافياع وآلاعاء ؤلا والهاصفت، والتي جدخىي ٖلى هم ه

غ ؤلا  ،واإلاؿاولت حن ماوالتي جمثل في مًمىنها حَى وؿاهُت كهضٍ عؾٌى ؤلا ؾالم ٖو

 واإلابٗىر عخمت للٗاإلاحن الىبي دمحم نلى هللا ٖلُه واله.

ت آاؾدىض ألامحر في ؤفياٍع وآعاثه ومًامحن ٖباصجه بلى اللغ  م والؿىت الىبٍى ن الىٍغ

ال، وؤن الغؾل ٖلى  ى هللا حل ٖو ا واخض َو ت مهضَع فت، مامىا بإن الىخب الؿماٍو الكٍغ

لت جىخُضها " : خض، وفي طلً كاٌالضٖىة الى الىاخض ألا م واخض، َى ازخالفهم َضفه ٍغ َو

لت جىخُض الىخب اإلاجزلت، وؾىت الغؾل  لت اإلاخيلم، وال الخىُم اإلاٗلم ولىً ٍَغ ماهي ٍَغ

اإلاغؾلت، وهي التي واهذ ٖليها بىاًَ الخلفاء الغاقضًً والصخابت والخابٗحن والؿاصاث 

بً مديي الضًً )" فٗىض هللا ججخم٘ الخهىم الٗاعفحن، وإن لم ًهضكىا الجمهىع والٗمىم،

 . م(1111 ،الجؼاثغي 

ا عؾاثل ألامحر مً زالٌ مدخىاَا ؤلافي مدىع البدث الثاوي كغاءة لبٌٗ  وؿاوي وؤفياَع

 وؤَضافها وؤبٗاصَا الؿُاؾُت والاحخماُٖت والضًيُت، وفم هٓغجه الاؾالمُت التي ٖىاَا 

ضة الخفؿحر واإلاًمىن ؤفي اللٌى ؤٖالٍ، والتي ؤقاع فيها ؤن  ولىنها مُابلت لٗهض  ،فياٍع فٍغ

يىن هللا الخاهم  ،ن هثر ٖضصَم مً الجمهىع إالغاقضًً والخابٗحن، مخدضًا املخالفحن و  ٍو

 ،ًمان ٖمُمإو  ،واللاض ي والفُهل بحن املخخلفحن ًىم الخالق، وفي طلً اللٌى زلت هبحرة

لحن ناصق.   ٍو

واخضة الجهت اإلالهىصة والهضف اإلايكىص، ألن  جم ازخُاع زالر عؾاثل مهمت جمثل ول

لُه وعص بمحر وؾٗت ٖالكاجه وهثرة الغؾاثل التي بٗثذ الىبحر لترار ألا  الىاك٘ ًاهض الٗمم

 فًال ًٖ التي هخبها مبخضثا.  ،ٖليها

 الزسالة ألاولى

ىعن جاًمؼ بٗض  ؤًام فلِ مً اهضإل  6بسِ ألامحر ٖبض اللاصع وكغث في صخُفت هٍُى

اث 3681اإلاىاحهاث الُاثفُت بضمكم جمىػ  ؿخٗغى املجٍغ ، ًلخو بها ما خضر َو

 مؿُدُحن وجإمُنهم.للوألاخضار وما كام به مً خماًت 

 3681جمىػ  11نضعث ًىم 

 3681جمىػ  36للهجغة ...  3111جت دطي ال 11)صمكم 
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  ؤٖؼاجي ألانضكاء ألافايل

با وؤصٖى  للض حؿلمذ عؾالخىم الثمُىت واإلااعزت  ،هللا ؤن ًدفٓىم ؤجمنى للاثىم كٍغ

للض ٖلمخم ؤهه في ًىم ألازىحن  ،ولإلحابت ،جمىػ اإلاخٗللت بما خضر للمؿُدُحن بضمكم 31في 

الخغب هدُجت مٗاكبت بٌٗ اإلاؿلمحن لخٗغيهم  اهضلٗذجمىػ خىالي الؿاٖت الثاهُت ْهغا  6

ىا في جىجغ قضًض مؿلخحن للٗٓم بلى اللؿم  ،ؾاءتهم للمؿُدُحنإو  َاالء اإلاؿلمحن َٖغ

وؾاٖضَم في طلً الجىىص  ،وبضؤوا اللخل والخغق والنهب في ؤن واخض ،اإلاؿُخي مً اإلاضًىت

كاعوىن اإلاكاغبحن  ،يُغاباثمداولت وكف الا  اصٖى األاجغان الظًً  و لىنهم واهىا ٌغظون َو

 في اللخل والنهب والؿلب. 

ولىً الًباٍ ألاجغان لم  ،اإلاؿلمحن كامىا بمداولت بًلاف َظٍ ألافٗاٌبٌٗ خىماء 

ولىً ٖلى الٗىـ ؤمغوا حىىصَم بمالخلت اإلاؿُدُحن الباجؿحن  ،خالٌ الؿالمبفي ا ى بًغغ

م بإفىاج مً املجغمحن مً ول َاثفت.  وصٖمَى

 ءلخماًت َاال حهضاال لى َظا الخض الخُحر لم ؤصزغ وكخا و بوبٗض ؤن ونلذ ألامىع 

حن ،الباؾاء ن هىلظ ألاعواح مً عحاٌ ؤ ؾخُٗىااو  ،وطَبذ مؿلخا بلىة ؤجباعي الجؼاثٍغ

 لى بغ ألامان. بوهغح٘ بهم ؾاإلاحن  ،ووؿاء وؤَفاٌ

خُث لم ًخىكف اإلاكاغبىن ًٖ اللخل  ،زىحن والثالزاءلُىمي الا ؾخمغثاَظٍ الخالت 

 ن.حلهاالء اإلاؿُدُي ٖىن مً حهت الىالي ؤبضاء بوالخغق والخطخُت باإلاؿُدُحن، مً صون 

ً بلىة لخماًتهم آللض بٗثذ للؿُض الهىؽ اللىهل الفغوس ي بضمكم وفغوؿُحن  زٍغ

 مً غًب جلً الٗهاباث. 

ظا لِـ بالؿبب ٖاصث  ،زىحن مً اإلاؿلمحنا صٖاء بملخلوفي ْل الا  ،وفي ًىم ألاعبٗاء  َو

ومً حتهي فإها ؤٖبر ًٖ قضًض ألاؾف  ،ووالي صمكم ٖضمه ووحىصٍ واخض ،لالقخٗاٌالخغب 

 للمإؾاة التي خلذ باإلاؿُدُحن مً خغق وجضمحر إلاىاَلهم وبُىتهم.  

ن ُحوألاوعب نوول اإلاؿُدُح ،10111ولىنهم ًلضعون بدىالي  ،ال وٗغف جماما ٖضص اللخلى

ىجي  ،اخخُاحاتهمخخمىا بمجزلي َم ؾاإلاىن, ؤمىذ لهم حمُ٘ االظًً  وؤصٖى هللا ؤن ًدفٔ ٍو

، الُٗاع( ٖبض اللاصع بً مخي الضًً( غالة اإلاخٗهبحن.الاإلاؿُدُحن الباؾاء مً َاالء 

 .م(1116

ٖىضما هلغؤ َظٍ الغؾالت بخمًٗ هجض فيها مًامحن وؤفياع مهمت طاث بٗض بوؿاوي 

 وفىغي وؤزالقي، ومً ؤحل الخىيُذ ؾىف ًخم كغاءة فلغاتها مجؼؤة.
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وفُه ؤن البضء بالىالم ٖىض ألامحر ٖىض مساَبت ألاصًان  ،بضاًت الفلغة ألاولىهبضؤ مً 

والهالة والؿالم ٖلى  ، والثىاء ٖلُههللااإلاٗخاصة مً خمض  ؾالمُتؤلا  ًبضؤ البضاًت ألازغي ال

ض مً طلً الخلغب بلى آلازغ  ،عؾىله ا ٖمُلا، بط ًٍغ ظا صلُل ٖلى ؤن لألمحر بٗضا فىٍغ َو

لخه وباألؾ ال باألؾلىب اللؿغي الاؾخٗالجي الىاب٘ مً  ،لىب الظي ًغغب فُه آلازغبٍُغ

جب  ولِـ بإؾلىب الخىاع وألازظ والغص واإلاىاككت.  ،كىًٗ بما ؤئمًؤ ؤن فىغة ؤها ألاصر ٍو

بّن الثلافت الغغبُت زغحذ مً بَاع اإلالضؽ واإلااله والاوغالق مىظ ٖهغ النهًت 

غ مىظ مئاث الؿىحن، بل بن ّول ش يء ٖىضَم مكيىن فُه ختى ًثبخه الٗلل  والخىٍى

م الغُبُاث والٗىاَف التي ٌٗضونها مً الخ واإلاىُم، وال ُاٌ، والخُاب الضًني جثحَر

الىحه الظي  ؾالمي ًثحر ٖىضَم هٓغة اإلاخسلف واإلاخإزغ واإلاىغلم، وال ًلغؤون باألؾلىب ؤلا 

ضٍ الياجب ؤلا  مل ًٍغ لتهم، ٖو ٍغ م وفهم صوافٗهم َو ؾالمي، ولظلً فةن ألامحر كغؤ ؤفياَع

 
ّ
خحن وفم آلاًت اللغآهُت )وحاصلهم بالتي هي ؤخؿً(، وؤلاوؿان الغغبي الًىاكل والًجاصٌ بال

لخه َى جداوٍع الٗللي واإلاىُلي وفم املخؿىؽ واإلالمىؽ  اللاثمت ٖلى الىلاف ،بٍُغ

 .والىاك٘

ت الىنف ليل حهت مألامغ آلازغ في َظا الج ً حهاث الجزإ، ؼء، بن ولماجه واهذ مدؿاٍو

م زالزت اإلاؿلم خضار، ولىىه اؾخضعن وألاجغان، وليل حٗل له صوع في ألا ن ى واإلاؿُدُ ن ى َو

ماٌ بإنهم مكاغبحن في صاللت ٖلى ؤن  ،في آزغ الجؼء لُهف ألافغاص الظًً قاعوىا بهظٍ ألٖا

وفي طلً  ،ألاجغان بإنهم ؤؾهمىا وقاعوىا في ألاخضارؾالم في ش يء. زم اتهم طلً لِـ مً ؤلا 

 ًجاص الخلٌى اإلاىاؾبت. بوعغبت في  ،وشجاٖت هبحرة ،حشخُو صكُم

لىا حهىصا لى خىمت بٌٗ عحاٌ اإلاؿلمحن الظًً بظبالجؼء الثاوي ًخدٌى فُه ألامحر 

ً البٗض ألازالقي في الضًً ؤلاؾالمي زاه ،وؿان ؤوالهبحرة في الضفإ ًٖ ؤلا ُا، ألنهم بظلً ٖو

والخهغفاث.  فٗاٌهما الضًً باأل إو  ،زبخىا ؤن الضًً لِـ بالىهىم وألاكىاٌ والكٗاعاثؤ

هؼاء، بلضع صٖىجه والدكفي والخمثُل والاؾت ،ًدغى ٖلى الٗىف والاهخلام والثإع ؾالم الوؤلا 

وخب الىاؽ وخب الخحر  ،والدؿامذ والخٗاٌل ،والغخمت واإلاغفغة ،مانبلى الؿالم وألا 

مله.  ٖو

كام به مً صوع في جلً ألاخضار وهُف  في الجؼء الثالث ؤوضر ألامحر ألنضكاثه ما

ًَ  حٗالىاؾخُإ خماًت ٖضص هبحر مً اإلاؿُدُحن في صاٍع م٘ بٌٗ عحاله ، كاٌ  َخٌض ّمِ
َ
))َوِإْن ؤ

َم 
َ

ال
َ
َ٘ ه ْؿَم ٌَ ٰى  ٍُ َختَّ ِحْغ

َ
إ
َ
ِغِهحَن اْؾَخَجاَعَن ف

ْ
ك
ُ ْ
مَّ اإلا

ُ
ِ ز

َّ
هُ  َّللا

ْ
ْبِلغ

َ
َمَىهُ  ؤ

ْ
ُمىَن((  َمإ

َ
ل ْٗ ٌَ  

َّ
ْىٌم ال

َ
ُهْم ك نَّ

َ
ًَ ِبإ ِل

َٰ
ط
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فىُف بإَل الىخاب الظًً ؤوص ى هللا  ،حاعةظٍ آلاًت في اليافغ الظي ًُلب ؤلا َو ،(8) الخىبت

ُمىا ِمْنُهْم ط كاٌ حٗالى ب بهم زحرا،
َ
ل
َ
ْ ًَ ِظً

َّ
 ال

َّ
ًُ ِبال ْخَؿ

َ
ِتي ِهَي ؤ

َّ
 ِبال

َّ
ِىَخاِب ِبال

ْ
َل ال َْ ىا ؤَ

ُ
َجاِصل

ُ
 ج

َ
)َوال

ُه ُمْؿِلُمى 
َ
ًُ ل ْد

َ
ْم َواِخٌض َوه

ُ
ُهى

َٰ
ُهَىا َوِإل

َٰ
ْم َوِإل

ُ
ى ُْ ٌَ ِبلَ هِؼ

ُ
َىا َوؤ ُْ

َ
ٌَ ِبل هِؼ

ُ
ِظي ؤ

َّ
ا ِبال ىا آَمىَّ

ُ
ىل

ُ
الٗىىبىث  (َن َوك

ي الخٗامل م٘ ؤَل ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى صٖا اإلاؿلمحن بلى الخؿنى ف ، وواضر حضا(18)

لحنؤلا الىخاب، ألّن  ٌم وحهه هلل ٖؼ وحل، وفي ْل َظٍ  ،له واخض ٖىض الفٍغ
ّ
والجمُ٘ مؿل

ىا نىعة ؤلا  ًاإلاباصت جدغن ألامحر وخمى اإلاؿُدُحن مً بُل اإلاكاغبحن الظً ؾالم، قَى

ىؿىا حهلهم وعغبت  ؾالمي.والنهب ٖلى الضًً ؤلا هم في الؿلب ٖو

ٌُُٗىا  ،وغالة اإلاخٗهبحن مغة زاهُت ،بن ونف ألامحر للجماَحر الثاثغة باإلاكاغبحن مغة

م، ألن وؿاهُت التي ًخمخ٘ بها، ومضي غًبه وزىعجه ٖليهٖمم الغوح ؤلا صلُال واضخا ٖلى

والؿالم حاء  ؾالم في ش يء، بل بّن الغؾٌى دمحم ٖلُه الهالةالخٗهب والخُغف لِـ مً ؤلا 

ملخاعبت الخُغف والغلى والٗاصاث الجاَلُت، ولظلً هجضٍ ًهف اإلاؿُدُحن بالباؾاء 

ضٖى لهم بالخالم مً َظٍ الكضة.     ٍو

عؾالت مً كاثض الثىعة في الضاغؿخان والكِكان الكُش )دمحم قامل  : الزسالة الثاهية

 : الضاغؿخاوي( بلى ألامحر ٖبض اللاصع وهّهها

بلى مً اقتهغ بحن الخىام والٗىام ، وامخاػ باملخاؾً الىثحرة ًٖ حملت ألاهام،  ...)

الظي ؤَفإ هاع الفخىت كبل الهُجان، واؾخإنل شجغة الٗضوان، عؤؾها وإهه عؤؽ قُُان، 

املخّب املخلو الؿُض ٖبض اللاصع اإلاىهف ؛ الؿالم ٖلُىم وبٗض : فلض كٕغ ؾمعي ما 

ِضًً ما ال ًيبغي جمّجه ألاؾمإ، وجىفغ ٖىه الُ ََ ٗا
ُ
بإ، مً ؤهه وك٘ َىان بحن اإلاؿلمحن واإلا

فض ي بلى امخضاص الٗىاص بحن الٗباص في جلً البالص،  ًُ ه مً ؤَل ؤلاؾالم، وعبما وان  وكٖى

بؿذ َالكت وحهي، وكلُذ )ْهغ الفؿاص في البر  ولظلً ٖىض ؾماٖه اككّٗغ مىه حلضي، ٖو

ُذ هُف ٖمَي مً ؤعاص الخىى في جلً الفخىت وكض حعجب ،والبدغ بما هؿبذ ؤًضي الىاؽ(

ًضا ؤو اهخلهه خّله  نلدى هللا ٖلُه وؾلممً الىالة ًٖ خضًث عؾٌى هللا  ََ ا َٗ )ؤال مً ْلم ُم

فه فىق َاكخه ؤو ؤزظ مىه قًِئا بغحر َُب هفـ، فإها حجُجه ًىم اللُامت(
ّ
ى  ،ؤو ول َو

ً زفًذ حىاح الغخمت والك(خضًث خؿً، 
ّ
ويغبذ ٖلى ًض  ،فلت لهمزّم إلاا ؾمُٗذ ؤه

وؤزظث كهب الؿبم في مًماع الثىاء واؾخدلُذ لظلً،  ،مً حّٗضي خضوص هللا حٗالى

ٌٌ وال بىىن  ألهً ؤخُِذ ما كاٌ الغؾٌى  ،عيُِذ ٖىً وهللا حٗالى ًغيًُ ًىم ال ًىف٘ ما

خه باملخالفت
ّ
وٗىط باهلل  ،الُٗٓم الظي ؤعؾله هللا عخمت للٗاإلاحن، وويَٗذ مً ًخجّغؤ ٖلى ؾي

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
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 بظلً. والؿالم. خغع 
ً
 بالغض ى ٖىً هخبُذ بلًُ بٖالما

ً
مً ججاوػ خضوص هللا، وليىوي ممخأل

ب(.3111ؾىت   َد قامل الغٍغ

لى  فإحابه ألامحر بغؾالت حاء فيها : )الخمض هلل عب الٗاإلاحن ونلى هللا ٖلى ؾُضها دمحم ٖو

بلى مىالٍ الغني ٖبض اللاصع بً مديي ؾاثغ بزىاهه مً الّىبُحن واإلاغؾلحن، بهه مً الفلحر 

خب مً ؤحله ؤلامام قامل ،الضًً الخؿني
ُ
 وان هللا لىا ولىم  ،بلى ألار في هللا حٗالى وامل

ؼ هخابىم وؾّغوي ألالظ  ،في اإلالام والغخُل وؾالم هللا ٖلُىم وعخمخه وبٗض، فةهه ونلني ألٖا

ب ًٖ زُابىم، والظي بلغىم ّٖىا وعيِخم به مّىا مً خماًت ؤ
َّ
َل الظمت والٗهض، والظ

ٗت  م ٖلمىم ملخض ى ؤوامغ الكَغ ؤهفؿهم وؤٖغايهم بلضع الُاكت والجهض، َى هما في هٍغ

ٗخىا مخممت إلاياعم ألازالق، فهي مكخملت ٖلى حمُ٘  الّؿيُت، واإلاغوءة ؤلاوؿاهُت ، فةّن قَغ

ىاق. والبغُي في ول  ىاق ٖلى ألٖا ومغحٗه  ،اإلالل مظمىماملخامض اإلاىحبت الثخالف اقخماٌ ألَا

 ومغجىبه ملىم ولىً : ،وزُم

دددددددددددددددددْغ 
َ
دددددددددددددددددى اإلا

َ
ل َٖ ى  ْلضددددددددددددددددد َ ددددددددددددددددداِم ِمْدَىِخدددددددددددددددددِه  ِفدددددددددددددددددي ءًُ ًَّ

َ
 ؤ

 
دددددددددددددددى ًِ  َختَّ ـَ ِبالَخَؿددددددددددددددد ِْ ددددددددددددددد

َ
 َمدددددددددددددددا ل

ً
دددددددددددددددَغي َخَؿدددددددددددددددىا ًَ 

 

ًً ا هلل وإها بلُه عاحٗىن ٖلى فلض ؤَل الّضِ
ّ
ت الىانغ للخم واإلاٗحن، ختى ناع  ،فةه

َّ
وكل

ًُّ مً ال ٖلم له ؤّن ؤنل صًً ؤلاؾالم الغلٓت واللؿىة والَبالصة والجفىة، فهبٌر حمُل  ًٓ

 وهللا اإلاؿخٗان.

 .م(3611 ،الجؼاثغي الخؿني) ٌ(3111خغع في ؤٌو حماصي ألاولى 

ومُابلت آعاثه م٘ آعاء ألامحر ٖبض  ،وؿاويعؾالت الكُش دمحم قامل بٗضَا ؤلا ًالخٔ في

٘ وشجب ألفٗاٌ اإلاكاغبحن الظً ت ، وفيها جلَغ  ًاللاصع مضٖىمت بأًاث كغآهُت وؤخاصًث هبٍى

زباع ؤًمثلىن ؤلاؾالم، زم ؤُٖذ الغؾالت نىعة واضخت ًٖ مضي اهدكاع  ونفهم بإنهم ال

مم الخإزحر الظي ؤخضزه مىكف ألامحر مً ؤخضار الفخىت لخمىػ ؤألامحر في   هداء اإلاٗمىعة، ٖو

في صمكم، وانفا ألامحر بإهه ؤخُا ؾجن الىبي دمحم نلى هللا ٖلُه وآله الظي ؤعؾل  3681

مبخضثا بدمض هللا والهالة والؿالم  ،ووان عص ألامحر في غاًت الضكت والجماٌ عخمت للٗاإلاحن.

ى ألا  ، مؿلماملخاَب  ألّن  ،ؾالمُتٗخاص في هخابت الغؾاثل والىخب ؤلا ؾلىب اإلاٖلى عؾىله َو

ب بها في جلً الخلبت لظلً هخب  ،زم ًخىاي٘ ؤمام اليلماث الفسمت والخُٗٓمُت التي زَى

وجهغحر ؤفٗاله  ،ًماهه باهلل ؾبداهه وحٗالىبفي بقاعة بلى ٖمم  ،مً )الفلحر الى مىالٍ الغني(
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نفاث الٗلماء  وهي ٖاصة مً ،والخٗالي والخىبر ،بلى ألاصوى ليي ال ًهاب بالعجب والفسغ

اص ألا  جلُاء.الىباع والَؼ

ٗت التي بٗثذ مخممت إلاياعم ونف ألامحر ؤفٗاله بإنها مً ؤؾاؾُاث الضًً وال كَغ

لُه ًجب ؤن جى ،ؾالم ٌكخمل ٖلى املخامض ولها، بل بن ؤلا زالقألا  ٗىـ ٖلى الؿلىن، ٖو

وؤن البغي مهما وان فاٖله مظمىم في ول ألاصًان واإلالل، وهخاثجه وزُمت وهبحرة ٖلى الضًً 

ض ألامحر ٖلى مداؾبت مغجىبي البغي
ّ
ان، ولظلً فلض ؤه لى ألاَو ألهه ؾعي في زغاب  ،ٖو

ُت  يال ٌُٗ ؤلاؾالمُت، بط ؤوحب بللاء اللىم ٖلى اإلاكاغبحن ختى اإلاباصتوجضمحر  إلاثل قٖغ

 جلً الخهغفاث.

في نهاًت الغؾالت قيا ألامحر للضاغؿخاوي مً كلت الىانغ واإلاٗحن ألَل الخم، في بقاعة 

ًىهغون الخم بلضع ههغتهم للجهل ولللغاءاث  بلى ؤن ؤغلب عحاٌ الضًً في ٖهٍغ ال

الؿُدُت للضًً، ختى ًهل في ونفه بلى ؤن ؤَل الضًً الخلُلُحن فلضوا، ولم وٗض 

ت مً هجضَم، وف ي طلً ًخطر مضي ألالم واإلاٗاهاة التي ٖاقها ألامحر م٘ َظٍ املجمٖى

 الىاؽ.

واهدكاع  ،ؤن كلت الخبرة ٖىض ٖلماء الضًً ،بضكت شخوحالغؾالت  مًالجؼء ألازحر 

ُت، ٖىؿذ نىعة عاء صًيآلجهالء مً الىاؽ مضٖىمت بفخاوي و الخهغفاث وألافٗاٌ ل

ه ًٖ الضًً ؤلا   يه ؾالميؿلم ملخىٗا ؤن ألانل في الضًً ؤلا اإلاؾالمي، وؤنبذ غحر مكَى

جيىن ًٖ الظي ؤعاصٍ عؾٌى  والجفاء والبالصة، وهي نفاث ؤبٗض ما ،الغلٓت واللؿىة

 محن نلى هللا ٖلُه وآله.وهبي الغخمت دمحم الُاَغ ألا  ،وؿاهُتؤلا

 الزسالة الثالثة

 الخلُفت الٗثماوي ٖبض املجُض زان، وما 
َ
َغة ًْ بلغْذ ؤزباُع واكٗت صمكم الهاثلت َخ

نىٗه ألامحر في ؾبُل َاٖت الخلُفت وؤصاء واحب زضمخه، ؤْهغ الخلُفت عياٍ الٗالي بفٗله 

َغَماًها وخملهما  ،وؤوٗم ٖلُه بالىِكان املجُضي الٗالي الكان مً الغجبت ألاولى
َ
وؤعفم مٗه ف

ٓم ٖلي باقا، وإلُىم هّو الفغمانبلى ألام  : حر الهضُع ألٖا

ت الثابخت في ؤنل فُغة ألامحر  ُّ ت الضًي ُّ )كض ؤخاٍ ٖلمي الكٍغف الؿلُاوي بداٌ الخم

ت، وكض  ُّ ُض لُغف صولتي الٗل ه، وزلىنه ألاهُض الَى
ُ
َض فًل ٖبض اللاصع الجؼاثغي، ٍػ

ت الفا ُّ ثضة في الخضمت اإلاغغىبت وهي جسلُو ايٍُغ ول منهما الؾخٗماٌ الهّمت والغحرة اليل
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ت الىاكٗحن بإًضي ألاقلُاء الٓاإلاحن ٖىض َوك٘ الفخىت والٗىاص  ُّ ٖضص هثحر مً جبٗت صولتي الٗل

ت ،مازًغا في الكام ُّ ت ؤلاؾالم ُّ اثف الٗل وألاخيام  ،مً بٌٗ طوي الخىخل الجاَلحن بالْى

ت ُّ توخُث ؤّن خغهخه الخؿىت كض اؾخىحبذ لض ،الجلُلت الكٖغ ُّ اصة املخفْى  ،ي ؾلُىتي ٍػ

واإلايافإة  ،وألحل خؿً جىحهاحي الؿلُاهُت الخانلت في خّله ،ووكٗذ مىك٘ الاؾخدؿان

ت الىاكٗت، ؤخؿيُذ بلُه بىِكاوي املجُضي الهماًىوي مً الغجبت  ت ٖلى زضمخه الخحًر ُّ الٗلى

طن باإلاياعم اإلالىواه
ْ
ُت في ؤٌو نفغ الخحر ألاولى، وؤنضعُث له فغماوي الؿلُاوي اإلاٗلىم اإلاا

 ؾىت ؾب٘ وؾبٗحن ومئخحن وؤلف(. 

لخو  ،فُؿغَّ ألامحر بهظا ؤلاوٗام الؿلُاوي وعف٘ بلى خًغة الخلُفت هخاًبا ٌكىٍغ فُه ٍو

 له ما خضر، حاء فُه :

هم خمضا مٗترف
ّ
وؤنلي وؤؾلم ٖلى  .بالخلهحر ًٖ قىغ ما ؤولُذ مً الّىٗم ا)ؤخمضن الل

لى آله و  ،الٗغب والعجمًُ ؾُضها دمحم ؤفًل هب ؾالم. الظًً قُضوا مىاع ؤلا  صخابهؤٖو

 ،زم ؤعف٘ ؤًضي الًغاٖت والابتهاٌ. بلى عبىا اللضًغ اإلاخٗاٌ ،وصٖاثم الضًً بالٗضٌ والخؿام

ٓم ضٌ ألافسم ،ؤن ًضًم الىهغ والخإًُض لخًغة مىالها الخلُفت ألٖا ؾلُان  ،واإلالً ألٖا

ت ،ْل هللا اإلامضوص في الٗالم ،ؾالَحن ألامم خافٔ ؤخيام  ،هاقغ لىاء الٗضٌ ٖلى البًر

ت ٗت بالهمت الٗلُت اللٍى زم  ،لى ًىم الضًًبؤمحر اإلاامىحن ؤًض هللا حٗالى صولخه الٗلُت  ،الكَغ

ماله في حمُ٘ ألاؤجىحه بلُه ؾبداهه بللبي وجًغعي ؤن ًىفم وافت و   ،كُاعهالثه ووػعاثه ٖو

بالتزام نفتي الهضق والاؾخلامت في الؿغ وؤلاحهاع. وبٗض فةن الٗبض  بلى جدهُل مغياجه

كُت ت للضولت الٗلُت في ول بىغة ٖو اثف الضٖىاث الخحًر مخدضزا بىٗم هللا  ،لم ًٌؼ كاثما بْى

ملغا بالعجؼ ًٖ  ،قاهغا آالء ؤمحر اإلاامىحن اإلاتراصفت في ول صكُلت وزاهُت ،الٓاَغة والباَىت

لى ول مىخض في َظا البابوحب ٖل ًفاء بٌٗ ماب ؾاثال مً طي الجالٌ الٗهمت ًٖ  ،ُه ٖو

غ  ا وكٗذ خاصزت الكام واهُتِهىذ مداعم هللا بال اخدكام ، وحّٗحَن ٖلى ول  ،بوالاعجُاالَؼ
ّ
زّم إلا

فغٍص مً الٗباص بظٌ املجهىص في صف٘ طلً الفؿاص، كمُذ بإصاء ما كضعث ٖلُه مً َظٍ 

 ا
ُ
ت ُّ  الضولت  ،لصخُدت في طلً جدهُُل عياء هللا حٗالىالفٍغًت الُٗيُت ؛ والى

ُ
زّم َاٖت

ت ُّ غ فااص يُت بؿفغ ناخب آلاعاء الهاثبت ألاوإلاا نضعث ؤلاعاصة الؿ ،الٗل إلاُٗت خًغة الىٍػ

ا مً جمحز هاع الفؿاص جياص ؤو  ،لى صمكم وهي جفىع واإلاغحلبباقا هاْغ الخاعحُت، كضم  عحاَئ

 ٌ فغجب الٗؿاهغ اإلآفغة في اإلاىاك٘ الالػمت ٖلى ملخض ى الخاٌ، وباصع بخمهُض  ،ؤن جؼلؼ

لهُت والخىحه ؾاٖضجه اللضعة ؤلا ،مضة كلؤوفي ؤكغب وكذ و  ،مهاٌبكىاٖض الخىمت بال 

طَب مً اإلاضًىت بىىع الهضي ْالم ؤو  ،لى الفٗلببغػ زمغة جضابحٍر مً اللىة إمضٍ فؤالؿلُاوي 
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ؾالم ٖلى ختى ؤٖلىذ بظلً  زُباء ؤلا  ،اإلاامىحن ليل باص وخايغالجهل، وؤْهغ ٖضٌ ؤمحر 

ٗت املخمضًت مً  ،اإلاىابغ هغ طًل الكَغ وعض ي به وافت اإلالل والىدل مً اللام والضان، َو

فجؼاٍ هللا ًٖ ؤمحر اإلاامىحن واإلاؿلمحن زحرا، َظا وإّن ؾُضها  ،لىن ؤَل البغي والٗضوان

ولم ًىخف بظلً صام  ،جخجضص ٖلى ججضص آلاهاء وألاطَانبغخذ وٗمت  ما ،ومىالها ؤًضٍ هللا

ا لِـ في خحز ؤلا ٖالٍ ختى َىكني بٗالمت الافخسا وعف٘ كضع  ،ميانع، وهي وٗمت قىَغ

لى بم٘ ؤهه ًىفُني فسغ اليؿبت بالٗبىصًت  ،مملىهه بما لؿذ ؤَال مً الٗىاًاث والخلُُف

 . (ملامه الكٍغف

 تٖٓددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً وٗمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ؤع 
 

 مىددددددددددددددددددددددذ ولدددددددددددددددددددددم جدددددددددددددددددددددً لدددددددددددددددددددددي فدددددددددددددددددددددي خؿددددددددددددددددددددددداب
 

ا قددددددددددددددددددددددددددددىغ وكددددددددددددددددددددددددددددذ الؿددددددددددددددددددددددددددددغو   عؾإقدددددددددددددددددددددددددددىَغ
 

َددددددددددددددددددددددددددددددددا طهدددددددددددددددددددددددددددددددددغ وكدددددددددددددددددددددددددددددددددذ الكبدددددددددددددددددددددددددددددددددداب  واطهغ
 

 ؤًدددددددددددددددددددددددددددددا ؾددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابلا بالدددددددددددددددددددددددددددددظي لدددددددددددددددددددددددددددددم ًجدددددددددددددددددددددددددددددل
 

 بفدىدددددددددددددددددددددددددددددددددغي زدددددددددددددددددددددددددددددددددىابا وودٗدددددددددددددددددددددددددددددددددم الثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىاب
 

 ًهدددددددددددددددددددددددددددددددددظا فلخدىدددددددددددددددددددددددددددددددددً وٗدددددددددددددددددددددددددددددددددم الاهدددددددددغمُددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

َددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالبؤجفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا يء بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال مىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددت   و 
 

حٗالى بيل صٖاء مؿخجاب ؤن ًجٗل وافت آعاء صولخه الٗلُت لى هللا ببتهل ؤوبىاء ٖلى طلً 

مت اإلالىهُت بالخ ضًم بلاء طاجه الىٍغ  ًُض مكمىال بىماٌإملاعهت للؿضاص والهىاب، ٍو

والخمض هلل  ،بجاٍ ؾُض الىحىص ٖلُه الهالة والؿالم ،بلى ؤمض مضًض والٗافُت الصخت

 .(66-68 .نوم، 3611 ،الخؿنيالجؼاثغي ) صٖاء اإلاخلحن في البضء والخخام ((

 َد3111ٌو واثل عبُ٘ ألا ؤ

لِـ إلاىاكف  ،ٖىضما هلغؤ عؾالت الؿلُان ٖبض املجُض هجضٍ كض ٖبر ًٖ ُٖٓم قىٍغ

قاعة، ، ٖلى الغغم مً وحىص جلً ؤلا ؾالميؤو ألهه مُابم للضًً ؤلا  ،ألامحر مً اإلاؿُدُحن

ض ٖلى ؤَمُت صوع ألامحر 
ّ
صف٘ الًغع ًٖ صولخه، واإلالهىص بالًغع َىا، في  ولىً الؿلُان ؤه

ا، ووكىف ألامحر خاثال صون طلً. ولٗل ألازباع ونلذ  مداولت الفغوؿُحن الخضزل ٖؿىٍغ

بلى الؿلُان بإن ألامىع ؾاءث بلى صعحت الخضزل الٗؿىغي الفغوس ي، ولم جىً الضولت 

 زاع خغب آلذ حٗاوي مً الٗثماهُت في َظا الىكذ باللاصعة ٖلى نض َظا الهجىم، ألنها الػا
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ُاهُحن والفغوؿُحن لها في جلً الخغب  6اللغم ت، ولىال مؿاهضة البًر م٘ عوؾُا اللُهٍغ

 لؿلُذ الؿلُىت بغمتها.

عص ألامحر وان مغهؼا وقامال ليل ألاخضار، فبٗض البضاًت ؤلاؾالمُت اإلاٗخاصة، هجض صٖاء 

ؾالمُت، وانفا بًاٍ بإمحر ألامحر للخلُفت بالؿضاص والهىاب وصوام وٗمت الخالفت ؤلا 

ُخه اإلاامىحن ،اإلاامىحن ويغوعة الخىم  ،وهي صٖىة بلى الخلُفت وجظهحر بىاحباجه ججاٍ ٖع

ٗت الصخُدت الىابٗت مً عوح الغخمت والؿالم، اللاثمت ٖلى الٗضٌ وؤلاههاف  بالكَغ

 والغؤفت بالىاؽ.

لت الىصر وؤلاعقاص غحر اإلاباقغة الت زغ في هفـ جترن ألا ي الألابغػ في الغؾالت هي ٍَغ

لم وألا اإلاخللي ب م غحر مباقغ إن اإلالابل ًىصر وىهه ألٖا فهم، بط َالب الخلُفت ًٖ ٍَغ

ٗت الؿمداء ُت ٖماله ووهالثه في حمُ٘ ؤعحاء الؿلُىت بإن ًدىمىا وفم الكَغ ن ؤو  ،جٖى

م الهالح والغيا ؤلالهي، و  ٖمل  ًيىن  ن الؤًخدلىا بهفتي الهضق والاؾخلامت ألنهما ٍَغ

اء ماٌ مخُابلت  ،ن ًيىن في الٗلً فلِإو  ،الخحر مالػما للٍغ  وإهما ًجب ؤن جيىن ألٖا

 في الؿغ وؤلاحهاع.

لت مسخهغة ومغهؼة مىظ بضاًتها ، مىخلضا  اهخلل ألامحر بلى ونف ؤخضار الكام بٍُغ

ضًحن لخلً ألاخضار ؤو  ،مىاكف الىثحر مً عحاٌ الكام الظًً واهىا بما مىافلحن ومٍا

م بخيلُفهم وواحباتهم ججاٍ مد اًضًحن الًخضزلىن، ماٖضا الللت الللُلت منهم، بط طهَغ

ً إبلضَم و  زىانهم، بط ًخٗحن ٖلى ول فغص بظٌ ول ما في وؾٗه لضف٘ الًغع وألاطي ٖىه ٖو

ىه ف الكغعي ومً ؤؾاؾُاث الخلم وؤَله وححراهه، ألن طلً مً نلب الخيلُ ،بلضجه وَو

 وؿاوي.ؤلا

غ فااص باقا الظي اؾخُإ في وكذ ةكغاعاث الؿلُىت بامخضح ألامحر  عؾاٌ الىٍػ

محز بها مً خؿً كهحرإٖاصة الهضوء وألامً بلى صمكم، وكض امخضخه ألامحر لللضعاث التي ج

ت ؤلا   هجاػ.الخضبحر وؾٖغ

                                                           
ت الغوؾُت والضولت الٗثماهُت في خغب  6 ، واؾخمغث 3681ؤهخىبغ  1اللغم : هي خغب كامذ بحن ؤلامبراَىٍع

ُاهُا وفغوؿا الخغب بلى حاهب الضولت الٗثماهُت في 3688ختى  م التي وان 3681م. وصزلذ مهغ وجىوـ وبٍغ
ؤؾبابها و م( مملىت بًُالُا. 3683كض ؤنابها الًٗف، زم لخلتها مملىت ؾغصًيُا التي ؤنبدذ فُما بٗض )

غة اللغم التي واهذ مؿغح  مإ ؤلاكلُمُت لغوؾُا ٖلى خؿاب الضولت الٗثماهُت وزانت في قبه حٍؼ ألَا
ض 3688ماعؽ  11اإلاٗاعن واإلاىاحهاث، واهتهذ خغب اللغم في  مت الغوؽ. للمٍؼ ٍؼ ـ َو م بخىكُ٘ اجفاكُت باَع

خغب اللغم ممهضاتها  .(3616-3861) لغوؾُت الٗثماهُتالٗالكاث ا م(.3668، )ًىٓغ : ٖبض الغئوف ؾىى
 .  11-18. نو بحروث، ،(16-11(،مجلة ثاريخ العزب والعالم .(3688-3681وجُىعاتها وهخاثجها )
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زم ًيخلل في الجؼء ألازحر الى ملابلت اإلاٗغوف باإلاٗغوف والكىغ والامخىان بيلماث عكُلت 

وكضعاجه الٗلمُت الىبحرة ، والكىغ اإلامؼوج بالىهُدت  ،جبدٍغ اللغىي  جضٌ ٖلى ٖمم

 والضٖاء اإلاكغٍو بخىافله م٘ الؿضاص والهىاب.

ت وولها مً اإلاغجبت ألاولى، فىاٌ وؾام الجىكت  مىدخه الضٌو ألاوعبُت ألاوؾمت الفسٍغ

وس ي، ؾىص البربٌُ الغوس ي، ووؾام نلُب اليؿغ ألا الفغوس ي، ووؾام نلُب اليؿغ ألا 

ا بىضكُت مغنٗت بالظَب، وكض  ُاهُا فىخىٍع ووؾام املخلو الُىهاوي، وؤَضث بلُه ملىت بٍغ

 ما " : زاَبها كاثال
ّ
  "وؿاهُتجىحبه ٖلي فغاثٌ الضًً ولىاػم ؤلابهني لم ؤفٗل بال

 .(38. م، م1111 ،ألامحر ٖبضاللاصع بً مديي الضًً الجؼاثغي )

ا، هثحر  ًبر الٗلماء  ،وهثحر الهضكاث ،الخهجض والخلىاثوان ألامحر خلُما ػاَضا وٖع

ت والهالخحن يخهب للًاء خىاثج الٗباص، ٖامال بخلىي هللا  ،والفلغاء بغواجب قهٍغ  ٍو

ٗتٌز زالله الىاؽ، ومً قضة  في الؿغ والٗلً ًهىم قهغ عمًان ٖلى الىًٗ والؼبِب، َو

  :  واهىا ًُلبىن نىعجه فىخب عصا ٖليهم ،خب الىاؽ له في صمكم والجؼاثغ والبالص ألاوعبُت

دددددددددداَن  د
َ
ًَ ْددددددددددداَغي  َدددددددددددظا لددددددددددد ْن و  الغؾدددددددددددُم ٌُُٗددددددددددد

 
َمددددددددددددددى

ْ
ىا الٗٓ

َ
ًَ الغؾدددددددددددددُم ندددددددددددددىعج ددددددددددددد ٍغ ًُ  فلدددددددددددددِـ 

 
، مَّ

َ
دددددددددددٌب لددددددددددده وعاء الغْؾدددددددددددِم، فدددددددددددث  شدددددددددددخٌو مذجَّ
 

ّمدددددددددددددددددددددددددددددددت دددددددددددددددددددددددددددددددى بإزمِهدددددددددددددددددددددددددددددددَها الىْجَمددددددددددددددددددددددددددددددددددا َِ
ُ
 حٗل

 
 ومدددددددددددددددددا اإلادددددددددددددددددغُء بالىحدددددددددددددددددِه الهدددددددددددددددددبُِذ افخسددددددددددددددددداُعٍ

 
دددددددددددددددددددددددددددددِم ألاؾدددددددددددددددددددددددددددددمى بالٗلدددددددددددددددددددددددددددددِل  ولىىدددددددددددددددددددددددددددددهُ 

ُ
ل
ُ
 والخ

 
ددددددددددددذ َٗ ٍِ فددددددددددددظاَن  وإن ُحِم ددددددددددددظ  للمددددددددددددغء َددددددددددددظي َو

 
ٗمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددى

ُ
بخغددددددددددددددددددددددددددددددددددددى بٗددددددددددددددددددددددددددددددددددددَضٍ و ًُ  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددظي ال 

، 1111)الامحددددددددددددددر ٖبددددددددددددددض اللدددددددددددددداصع الجؼاثددددددددددددددغي، 
 ( 11م. 

 كاثمة

اؾخلغاع ألامحر ٖبض اللاصع الجؼاثغي في صمكم، بٗضما ٖاف خُاجه في حهاص وهفاح، 

والٗباصاث، حٗله ٌِٗل خُاة الخهىف، مً كغاءة اللغآن والهالة والخهجض والهُام 

الخلت التي صٖا  وؿاهُت، ولظلً حكغب وحكب٘ باإلاًامحن ؤلافاإلؾالم ًجغي في ٖغوكه وصمه

ظ ،ألن ألامحر وان هلُا جلُا ناصكا ؤمُىا ،والخلُلي تالخلُلي، وؤكٌى الخل ؾالمبليها ؤلا  ٍ َو

ٍ ًمان الخلُلي بلى كلبه، فداباٍ هللا بىغاماث وحاالهفاث ؤصزلذ ٖىانغ الُلحن وؤلا 

ُٖٓم كلت مً الىاؽ مً خٓي بها، وم٘ طلً لكضة جىايٗه ونغغ الضهُا في ُٖىه لم ًإبه 

اث وخافٔ ٖلى مباصثه وكُمه بلى آزغ عمم مً خُاجه، والتي كضم مً زاللها ما  ،ليل اإلاغٍغ

 ٌؿخُُٗه ألمخه وصًىه.
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ٍلخلي مً ؤبغػ مىاكب ألامحر في جلً الخلبت ؤهه حٗل مً بِخه مغهؼا للكىعي، ٌؿخلبل و 

بيل ػاثغ، وناع ًإجُه ؤٖالم الٗالم ؤلاؾالمي وعحاالجه، ٌؿدكحروهه في مسخلف اللًاًا 

وألامىع، بما ًمـ واك٘ ألامت، بدىم ؤهه ٖالم حلُل مً حهت، وكاثض ٖؿىغي مً حهت 

 ؤزغي، فإنبذ اإلاىحه لخغواث ؤلانالح في ؤعى هللا الىاؾٗت.

في بحروث وصمكم بحن الضعوػ  ٠٦٨١ام بّن مىاكفه الباعػة في الفخىت التي خهلذ ٖ

واإلاىاعهت واإلاؿُدُحن مً حهت ؤزغي، حٗلذ الٗالم الغغبي ٌُٗض الىٓغ  ،واإلاؿلمحن مً حهت

ؾالمي، ال بل بن ٖلماء اإلاؿلمحن ؤًًا، مً خؿاباجه ججاٍ خلُلت الضًً ؤلا  في الىثحر

ا واهدغف ؤاؾخلىا الضعوؽ والٗبر وؤٖاصوا الىٓغ في الىثحر مً اإلافاَُم التي  زُإوا جفؿحَر

ا ًٖ مٗاهيها اإلالهىصة.   مؿاَع

إلاغفغجه  وؿاهُا زالها وعوخاهُا هلُا، وما كهض به بال بعياء عبه عحاءبوان مىكف ألامحر 

 وؾال إو 
ً
خه في طٖاها لُاٖخه، فدماًت اإلاضًىت وخماًت الىاؽ مً الفخىت، وكًاء اللُل ؾاَغا

اًت الثىلى مً اليؿاء، مىاكف ىهغة اإلآلىمحن ؤو ل ًضٍ، ًلىص عحاله جُبِب الجغحى، ؤو ٖع

ا مً عحل  ال ش زلضَا بإبهى وؤحمل الهىع، وألاحمل مً طلً نضوَع جخىغع هثحرا ،والخاٍع

صًً مخهىف ؤكغب نفاجه بلى البضاوة مً الخمضن، لُُٗي عؾالت ٖلى كضع هبحر مً 

والؿماخت  ،واإلاباصيء والٗمل الجاصزالق واللُم صًً ألا  ؾالمين الضًً ؤلا ألاَمُت مفاصَا ؤ

والخمثُل والؿلب  ،فت والخٗاٌل، ولِـ صًً اللؿىة والٗىف والجهاص اإلاٍؼف واللخلؤوالغ 

 ػالذ الهضؤ ًٖ واحهاجه.ؤوالنهب، فخلً اإلاىاكف البُىلُت، هكفذ ًٖ ههاٖت الضًً و 

ما الغحاٌ باألفٗاٌ ال باألكىاٌ
ّ
ألانىاث باإلاباصي واللُم كٗاعاث وجخٗالى الجغف٘  وهثحرا ما ،به

ض والشجاٖت وؤلاكضام وخؿً الؿلىن ،والكغف والجزاَت الؾُما مً  ،والضٖىة بلى الَؼ

ججض منهم  بٌٗ الخُباء والغحاٌ املخؿىبحن ٖلى الضًً، ولىنهم ٖىض الخُبُم الٗملي ال

ظٍ مً  ا واهذ مً الخُاٌ ولِؿذ مً الضًً، َو ؤخضا، ووإن ول جلً اليلماث التي كالَى

عجاثب ألامىع وغغاثبها، فخجض هماطج َاالء مىظ ػمً ألامحر ٖبض اللاصع في اللغن الخاؾ٘ 

لى خايغها الُىم وكض ػاصوا واهدكغوا في ؤغلب بلإ الٗالم ، في خحن هفخلض الُىم إٖكغ، و 

وخؿً الخضبحر والالتزام، زللا  ،الظي ًخدلى بالشجاٖت وؤلاكضام ،همىطج نىف ألامحر

لما حما للُت حلُت ،، ًيكغ لىا صًيىا الخىُف بهىعة بهُتؤؾمى ٖو  ،ومىاكف فٗلُت ،ٖو

ا اللغآن. ،ًمانومدخىاَا ؤلا  ،وؿانمًمىنها ؤلا  ومهضَع
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افيا  بيبليوغز

 :لبىان–(. بحروث 3. )ٍ. العالم املجاهذ –(. ألامير عبذ اللادر الجشائزي م3661هؼاع ) ،اباْت

 .31-38. نوصاع الفىغ اإلاٗانغ، 

(. )زىعي مِكُل، ث.(. صاع ُُٖت 3، )ٍ. ألامير عبذ اللادر الجشائزي  .(3661)بغوهى  ،بجُحن

 .131-131. نو لليكغ.

(. بحروث : صاع 3. )ٍ. صول التاريخ العثماويأفي . (3661)مهُفى  ،ؤخمض ٖبض الغخُم

 الكغوق.

اكف الزوحية م(. 1111ألامحر ٖبضاللاصع بً مديي الضًً الجؼاثغي ) والفيوضات املو

اٖخنى به : ٖانم ابغاَُم الىُالي الخؿُني الكاطلي الضعكاوي، بحروث : صاع الىخب  .السبوحية

 .8الٗلمُت، م. 

لي )ٌؿغ حابغ، ث.  .سوريا ولبىان وفلسطين ثحت الحكم التركي. (3666) كؿُىُحن ،باٍػ

 .118م. لبىان : صاع الخضازت، -مغاحٗت : مىظع حابغ(، بحروث

مجلة م(. طهغي الٗاكل وجىبُه الغافل لألمحر ٖبض اللاصع الجؼاثغي. 3668ؤخمض ) ،بغكاوي 

 ، قخاء اإلاىك٘ الالىترووي : 33، الؿىت (16)، الىهج

 : الجؼاثغ –باجىت  .ألامير عبذ اللادر الجشائزي املجاهذ الصوفيم(. 3661دمحم مغاص ) ،بغواث

 .13م. صاع اليكغ الالىترووي، 

)ابى اللاؾم ؾٗض هللا، ث.(. جىوـ : حياة ألامير عبذ اللادر. . (3613)قاٌع َجري  ،حكغقل

 .166الضاع الخىوؿُت لليكغ، م. 

 .811لبىان : صاع الثلافت، م.  –(. بحروث 1)ٍ.  .ثؤريخ لبىان. (م3611)فُلُب  ،ختي

 (. بحروث : صاع الجُل. 3ٍ. ) .أبحاث من ثاريخ لبىان املعاصز. (3668)ٖهام  ،زلُفت

سُت -م، واهىن الثاوي1131بكغي ) ،زحربً غان(. صعاؾت لبٌٗ مغالُاث اإلاهاصع الخاٍع خٍؼ

مجلة ؤهمىطًحا للضعاؾت.  "جدفت الؼاثغ ومأزغ ألامحر ٖبض اللاصع وؤزباع الجؼاثغ"وجىاكًاتها 

 .111حامٗت صمكم، م.  .(336-(117، دراسات ثاريخیة

ؼ ) ،ؾلمان . اللاَغة : مٗهض البدىر والضعاؾاث اللبىاهيةألاسمة م(. 3616هىاع ٖبض الٍٗؼ

 .318م.  الٗغبُت، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والثلافت والٗلىم،
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صاع النهاع  : لبىان -(. بحروث1)ٍ.  .ثؤريخ لبىان الحذًثم(. 3611هماٌ ؾلمان ) ،نلُبي

 .311لليكغ، م. 

اللاَغة : مٗهض  .الاهتذابلبىان مىذ عاذ املتصزفية إلى بذاًة عاذ  (.3686)ؤخمض  ،َغبحن

 .63، 86نو.  البدىر والضعاؾاث الٗغبُت.

. اإلاىك٘ الالىترووي : كاص وارف حلوق إلاوسانم(. 1116مهُب ) ،الُٗاع
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