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 -لآلخش عىذ ألامير طشق الجذال وأشالُب الحجاج 
 )قشاءة في فكش ألامير عبذ القادس(

(1)الحاج بىيرد
  

 مقّذمت

تي حّّشلذ لحُاة ألامحر ِبذ الٝادس الجضاثشي 
ّ
؛ ظىاء  ٠ثحرة هي اإلالخُٝاث والّذساظاث ال

اث  ُّ ى بال ؼ٤ّ مً ؤبشص شخف ت، َو ُّ ت، ؤو مً خُث معحرجه الٝلم ُّ مً خُث ظحرجه الّعُٙ

عُل الحبر
ُ
ثحر الجذ٥ وح

ُ
خه ج ِّ ؛ بحن معجب ٔا٥ٍ وواًِ  الٝشن الّخاظْ ِؽش، وال جضا٥ شخف

1مٕشك، مىز ٠خاب )خُاة ألامحر ِبذ الٝادس(
مً صماهه بلى ًىم الّىاط  " حؽشؼل"لئلهجلحزي  

ّففذ ملخُٝاث َزا، ٘اَخّم 
ُ
ّشي، وخ

ّ
ىا بعحرجه ومشاخل ٠ٙاخه، وُحمْ دًىاهه الؽ

ش ًخٙاوث مً خُث الجىدة والجّذة  ، بةهخاج ِلمّي ٍٔض ٢ٍش وؼٍّش   ودساظاث لجهادٍ ٘و

 ألَىاء 
ً
ًّ اإلاُٝذ؛ جبّا

ّ
ذًذ ؤو للى

ّ
في الىشح، وسّبما حّّشلذ شخفِخه للّخٍُّم الؽ

ت  تالّذاسظحن ومُىالتهم ال٢ٙشٍّ ُّ ت ،واإلاّ٘ش ، ؤو سّبما مص ى آخشون هدى هضوة 2وخّتى الجهىٍّ

٠ش، وفي ؤخعً ألاخىا٥ 
ُ
 إلِاا ر

ً
اًٍت إلاٝام البدث والّخىُٝب، ٣٘ان ِملهم بِادة الّخإلُٚ دون ِس

ا جّٙشٛ بحن بىىن اإلافادس واإلاشاحْ، ول٢ّىني لم ؤٜٚ ِلى مً خاو٥ الّخإـُل 
َ
حمّا إلِا

هجه ال٢ٙشّي والٙٝهّي جدذ املجهش، وجدذًذ مىىلٝاجه والّخإزُل ل٢ٙش ألامحر، وولْ مى

تي ١اهذ جدُي به، وال ؼ٤ّ ؤّن َزا 
ّ
ت في مىاحهت الّخدذًاث ال٢بحرة ال ًّ ت والاحتهاد ُّ الّٝل

                                                           
(1) Université de Mouloud Mammeri, 15000, Tizi-Ouzou, Algérie. 

ٞ ِلُه  . 2).ه (.حُاة ألامير عبذ القادس .م(2:93) ؼاس٥ َجري حؽشؼلًىٍش :  1
ّ
ل ّذم له ِو جشحمه ٜو

ؽش  : الجضاثشالّذ٠خىس ؤبى الٝاظم ظّذ هللا، 
ّ
ش٠ت الىوىُت للي

ّ
ْ،الؽ  .ال٢خاب مٝذمت والّخىَص

ت وجىاقظاتها دمغالطاث اإلاصاس دساشت لبعع ًىٍش :  2 ُّ خ اٍس
ّ
١اهىن  ،3123) بؽشي خحرب٤ ،الخ

شان اوي/خٍض
ّ
 للذساظت، جدٙت الّضاثش  .(الث

ً
ت دساشاث ومأزش ألامحر ِبذ الٝادس وؤخباس الجضاثش ؤهمىرحا

ّ
مجل

ت ُّ خ   .دمؽٞ .531، (229، 228)، جاٍس
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مىمه، بل ١ان َزا الهاحغ  الجاهب ؤخز ٜعىا ٠بحرا مً اَخماماث ألامحر واوؽٕاالجه َو

 ُّ ت التي خالها لّذ خفىمه وؤِذاثه، ٘ؤلن ؤخىش وؤِمٞ في هٙغ ألامحر مً اإلاّاٟس الحشب

ت والّىٙعُت ؤـّب ب٢ثحر مً مّاهاة  ججذ ل٤ خّحزا في وظي مليء بالّفشاِاث ال٢ٙشٍّ

ت  ُّ ٙذ مّاس٠ه اظخمّشث سجاالجه الٙٝه
ّ
الحشوب، وال ؤد٥ّ ِلى رل٤ ؤّن ألامحر وإن جٜى

ٙهم ؤلا زًً لم ًٜى
ّ
ت مْ خفىمه مً ؤبىاء حلذجه، ومْ ؤِذاثه ال ت وال٢ٙشٍّ ُّ اجعجاب بصخف

ت. ُّ لعٙ ت ٘و ُّ ت ووحىدًت ودًي   ألامحر مً الّذخى٥ مّه في مّاٟس ٢٘شٍّ

تي 
ّ
ت ال اث ال٢ٙشٍّ ُّ ت واإلاشحّ ُّ شث في البدث ًِ الجىاهب الخٙ

ّ
ومً َزا اإلاىىلٞ ٢٘

ذٜاء، ٢ُ٘ٚ له ؤن ًٙدم  ذاء ٜبل ألـا ت اخترمها ألِا ُّ خ ت جاٍس ُّ ـىّذ مً ألامحر شخف

ا ؤمام رل٤ اإلاّذ الٕشبّي ال٢ثُٚ؟ و٠ُٚ له ؤن ًفم خفىمه ؟ وما هي وٛش الجذا٥  ذ ٢٘شٍّ

تي ما ٘تئ ؤِذاٍئ ًلٝىنها ِلى خمشجه ومعامّه
ّ
بهاث ال

ّ
 ؟ وؤلا٘دام ِىذ ألامحر إلاىاحهاث الؽ

ت ؤخاو٥ بها حمْ ؼخاث  ُّ داو٥ ؤلاحابت ِنها، ورل٤ بىٍشة جإـُل
ُ
ا ه حَر َزٍ ألاظئلت ٔو

ٙحن  ّٝ حن بىحه خاّؿ ؤ٣٘اٍس وسدودٍ ِلى اإلاث ُّ  ِلى وعٞ جإزُلّي مخمّحز.  ،الٙشوع

ذ خاولذ جإـُلها ُ٘ما ًلي  : ٜو

- . ْبعي ٌؽتٟر ُ٘ه البؽش حمُّا ال ًم٢ً به٣اٍس
َ
بْ، ٘هىاٟ خّذ و

ّ
 الاخخجاج بالى

ى ما جىالْ املجخمْ ِلُه، وحشي به اهخٍام خُاتهم، ٘ال ًم٢ً  - ْشٗ الّشبّي، َو ُّ ال

 الىشبذ 
ّ
 و بال

ً
ىا ِلُه، به٣اٍس ؤًما بىال في اِخماد ما حّا٘س يبغي اِخباٍس سّدا ٜو خُاتهم، ٍو

زاُ.
ّ
ا في خا٥ الخالٗ والج ُّ ا وُخ٢ما مىلِى  وؤًما ًجب ِّذٍ مشحّا ٢٘شٍّ

حن ألّن رل٤  - ُّ الاخخجاج ب٢خب املخالٙحن، ١االظدؽهاد بالّخىساة وؤلاهجُل إلٜدام الٙشوع

اتهم، ٘ال ًم٢نهم به٣اس ما جّٝشس ٘يه ُّ  ما.مً مشحّ

خه  - ُّ ُش مً ال٢خاب والّعّىت، ألّنها مشحّ
ّ
وسّبما اخخّج في ٠ثحٍر مً ألاخُان بىفىؿ الؽ

ً َاّمحن  ذاثه ِلُه في رل٤. وظإخاو٥ بعي َزٍ الٝماًا بمدىٍس ُلت، وال مىًّ أِل ألـا

ذ الخىك ٘يها، وؤِني اظخمذاد ألامحر، وألازش الّملي  تي ؤٍس
ّ
جيخٍم ٘يهما اإلاعاثل والٝماًا ال

 شّي لزل٤.ال٢ٙ
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 أشالُب الحجاج عىذ ألامير

 العقل

ًشي ألامحر ؤّن الّٝل لىخذٍ ٜاـٌش ًِ بدساٟ :  قصىس العقل عن إدساك الحقائق

ت ُٞ،  الحُٝٝت اإلاىلٝت، البّذ مً لمُمت ؤخشي لخ٢خمل الّشٍئ ؛ وهي لمُمت الهذاًت والّخ٘ى

 ِىذ ولُى 
ّ
٢زا ٠مثل الّحن الباـشة ال ًم٢نها بدساٟ ألاؼُاء بال ا، َو مغ وهدَى

ّ
ؤهىاس الؽ

ُٞ والهذاًت مً   برا ولّذ ِلُه ؤهىاس الّخ٘ى
ّ
الّٝل ال ًٝذس ِلى بدساٟ الحٝاثٞ دون خىٍة بال

مّحز ألامحر بحن مشجبخحن مً الّلىم3هللا حّالى ًُ ت مً ٔحر جٝلٍُذ وال ظماُ،  ، وبهزا  ُّ ؛ ِلىٌم ِٝل

ت، وهي ِلىمٌ  ٞ ال٢خب الّعماوٍّ ت ًِ وٍش ُّ لىٌم ؼِش خالٚ –بدعب وشح ألامحر–ِو
ُ
ال ج

ى ًذِى بلى ِذم به٣اس رل٤، ٘اال٠خٙاء  ٢ّمله، َو
ُ
م الّٝلّي وخذٍ ًاّدي بلى بالّلالّٝل بل ج

ت،  ُّ ى ممٝىث في ؤِشاٗ ١ّل ؤلاوعاه ى بذوٍس ًاّدي بلى اإلا٣ابشة والّخّّفب، َو الٕشوس، َو

عامذ وألاخ
ّ
م بلى الد ذَِى خاوب ِلماء ؤوسبا بزل٤، ٍو ًُ وهبز الّخّّفب  ،ّىة والّخىالْوألامحر 

ما اخخلٙىا 
ّ
ٙاٛ ألاهبُاء، وإه

ّ
ت، ألّن "الّذًً واخذ باج شاٗ البؽشٍّ  مّما جّخٙٞ ِلُه ١ّل ألِا

ت" ُّ  4في بّن الٝىاهحن الجضث
ً
. وبزل٤ ًخذّسج ألامحر في ِشك ؤ٣٘اٍس بدعلعل مىىّٝي مشاِاة

؛ ؤي  اإلاّشفّي ِىذ الّلماء اإلاعلمحنإلاٝخط ى الحا٥، وبالّخالي حاء ِلى وعٞ الاظخذال٥ 

خماد ِلى الّٝل والّىٝل مّا إلدساٟ الحُٝٝت، ألّن الّٝل وخذٍ ٜاـٌش في بّن  الِا

، ٘ال ًىمئّن  ٣ٟى
ّ
 ما ًيؽذٍ ؤلاوعان برا اهخابخه الؽ

ً
ٞ ؤخُاها ّٝ اإلاىاٜٚ، والّىٝل ؤًما ال ًد

 برا آصٍس الّٝل ٘يها
ّ
 .5بلى ؤخ٣امه بال

 
ّ
مثُل للعقل بالط

ّ
اثالخ ُّ   بُع

ب اإلاّاوي الٕاممت واملجّشدة باظخّما٥ اإلاشجّي واإلالمىط، ومنها   لخٍٝش
ً
ٌععى ألامحر حاَذا

تي ًشي بإّنه
ّ
خشحها مً  اماَُت الّٝل ال ًُ  برا حشي ظبٌب 

ّ
ضة ١امىت وال جٍهش بلى الىحىد بال ٍٔش

ب 6الّٝىة بلى الّٙل
ّ
ُّت، ٘حربي بحن الّلم ؛ وجمثُله لخل٤ اإلااَُت باإلااء ال٣امً في ألاسك وبالى

                                                           
ىٍش : ظلُمان ِؽشاحي 3 ش .(م3122) ،ٍو

ّ
 ،الجضاثش ،47 .ؿ ،اإلاشحْ العابٞ ،(2. ه) .ألامير عبذ القادس اإلافك

شان ْ، ؿ : َو ؽش والّخىَص
ّ
 .2:8 .داس الٝذط الّشبّي للي

رلشي العاقل وجىبُه الغافل، ألامير عبذ القادس بن محيى الّذًن  .م(2:83) ،ألامحر ِبذ الٝادس 4
ي، ) ،الجزائشّي  ّٝ ىٍش : 216 -214 .ـقم٢خبت الخاهجي، :  الٝاَشة .(.وجٞ .جذممذوح خ ألامير عبذ ، ٍو

ش
ّ
 .::2، 9 ـق.، القادس اإلافك

شًىٍش :  5
ّ
 .311، ::2 .ـق، ألامير عبذ القادس اإلافك

اإلاقشاض الحاّد لقطع لصان مىخقص دًن  .م(:2:9) ،: ألامحر ِبذ الٝادس بً مديى الّذًً الجضاثشّي  ًىٍش 6
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م بالحٙش الظخخشاج اإلااء، خُث ًٝى٥ 
ّ
ٌُ  والّٝل والّععي للخّل  : "... ولَٙ الّٝل مىلى

زٍ الّلىم  ضة، وإوالٜه ِلى الّلىم مجاص مً خُث بّنها زمشتها، َو في الحُٝٝت لخل٤ الٍٕش

 برا 
ّ
ٝت، وال جٍهش بلى الىحىد بال

ْ
ضة بالِخل خشحها، ١إّنها مخمّمىت في جل٤ الٍٕش ًُ حشي ظبٌب 

خّتى ١إّن َزٍ الّلىم لِعذ بص يء واسٍد ِليها مً خاسج، و١إّنها ١اهذ معخ٢ّىت ٘يها ٍ٘هشث، 

عاٛ بلُه ش يء مً  ٌُ خمّحز بالحّغ، ال بإن  جخمْ ٍو ه ًٍهش بالحٙش ٍو
ّ
ومثاله اإلااء في ألاسك، ٘ةه

ىص، وماء الىسد في الىسد ..."
ّ
دخّج 7حذًذ، و٠زل٤ الّذًَ في الل ؤًما ِلى ٜفىس الّٝل ، ٍو

ل ببّن 
ّ
اث، ٘جراٍ ًمث ُّ  ًِ املجّشداث ؤو الُٕب

ً
بدحرجه في ٠ثحر مً املحعىظاث ٘مال

ا دخاس الّالم الىبُعّي في جٙعحَر ا مً لم ًجّشبها، ٍو ى٢َش ًُ تي 
ّ
ت ال ُّ بُّ

ّ
ىاَش الى

ّ
 :  ؛ ُ٘ٝى٥  الٍ

جّمذ الّذم في الّشوٛ لٝىّ  ًُ ه 
ّ
ة بشودجه، والّالم "... داهٞ مً ألاُ٘ىن ظمٌّ ٜاجل أله

اث ًٝى٥  ُّ بُّ
ّ
راب،  بالى

ّ
تي ٌٕلب ٘يها ِىفش اإلااء والت

ّ
ه مً اإلابّرداث ال

ّ
بّرد أله ًُ ه 

ّ
: به

ذَا بلى َزا الحّذ، ولى ؤخبر وبٌِب  راب ال ًبلٖ جبًر
ّ
 مً اإلااء والت

ً
ومّلىٌم ؤّن ؤسواال

جّشبه لٝا٥ َزا ٠زب ... ًُ (22. ؿ ،:2:9( ". بهزا ولم 
8 

ملّي  : إلى هظشي وعملّي والحجاج بزلكجقصُم العقل  ًّٝعم ألامحر الّٝل بلى هٍشي ِو

 ِلى الّعّذ الّخٙخاصاوي )ث
ً
 ألَل ال٢الم )اِخمادا

ً
ى 9َـ( في ؼشح اإلاٝاـذ والٕضاليّ 8:3جبّا ، َو

تي بُنها،  جٝعُم اِخباسّي 
ّ
عب ال

ّ
اث والي ُّ

ّ
ذس١اث، "٘باِخباس بدسا٠ه لل٣ل

ُ
؛ ؤي باِخباس اإلا

عّمى الّٝل الّىٍشّي، وباِخباس اظخيباوها للّفىاِاث  والح٢م ِليها ٌُ ب 
ْ
ل باإلًجاب والعَّ

عّمى الّٝل الّملّي" ٌُ تٟر  ًُ ّٙل ؤو  ًُ ت مّما ًيبغي ؤن   ، زّم ؼُش 10ال٢ٙشٍّ

في اإلاٙاللت بُنهما، وخلق بلى ؤّن الّٝل الّىٍشّي ؤؼٗش مً الّٝل الّملّي، ور٠ش ازىا ِؽش 

خه ُّ   وحها في ؤسجح
ّ
ُى 11ٝه بزاث هللا حّالى؛ منها حّل بهاث بلى الّىٙغ والٜى

ّ
 ، وؤّن مذاخل الؽ

ما ّ٘فل 12في ؤلالحاد مشّدٍ بلى ؤلاظشاٗ في اظخّما٥ الّٝل وإظاءة اظخّماله
ّ
 ، وألامحر به

                                                                                                                                        

ْ،  : الجزائش .ؤلاشالم بالباطل وؤلالحاد ؽش والّخىَص
ّ
اظُلي للي

ّ
 .23، 22 .ـقداس الى

  .اإلاقشاض الحادّ  ،ألامير عبذ القادس: ٍىٍش ، و 35 .ؿ .ألامير عبذ القادس، رلشي العاقل وجىبُه الغافل 7
 .23، 22 .ـق

اإلاقشاض الحاّد لقطع لصان مىخقص دًن  .م(:2:9) .ألامحر ِبذ الٝادس بً مديى الّذًً الجضاثشّي :  ًىٍش 8
ْ، ؿ : الجزائش .ؤلاشالم بالباطل وؤلالحاد ؽش والّخىَص

ّ
اظُلي للي

ّ
 .23، 22 .داس الى

 .24 .ؿ .اإلاقشاض الحادّ  ،ألامحر ِبذ الٝادس: ًىٍش   9
، الحادّ اإلاقشاض  ،ألامير عبذ القادس: ٍىٍش ، و 51ؿ  .، رلشي العاقل وجىبُه الغافلألامحر ِبذ الٝادس 10

 .36، 35 .ـق
 وما بّذَا. 25 .ؿ .اإلاقشاض الحادّ  ،ألامحر ِبذ الٝادس: ًىٍش  11
 وما بّذَا. 33 .ؿاإلاشحْ هٙعه، 12 
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رار وبّا–في جٝعُم الّٝل ِلى َزا الّىدى
ّ
حن –اِخمادا ِلى الت ُّ  لُفل بلى ؤّن ألاوسوب

حن اظخّمل ُّ ىا الّٝل الّملي وبالٕىا ُ٘ه، وؤَملىا الّٝل الّىٍشي وفي مّٝذمتهم الٙشوع

ّخطح رل٤ مً خال٥ جّٝذمهم وإبذاِهم في املجا٥ الّفىاعي والحماسّي ِلى  ذوا ُ٘ه، ٍو وَص

اث، ٘هى ًٝى٥  ُّ ذ اِخنى ِلماء ٘شوعا ومً خزا  خعاب الُٝم والّخّالُم والّشوخاه : "... ٜو

ٙه، ٘اظ م باظخّما٥ الّٝل الّملّي وجفٍش خخشحىا الّفىاجْ العجُبت والٙىاثذ خزَو

ً ... ٘لى اظخّملىا مْ َزا الّٝل الّىٍشّي  ٍش
ّ
بت، ٘اٜىا بها اإلاخّٝذمحن، وؤاجعجضوا بها اإلاخإخ الٍٕش

ت خ٢مخه في خلٞ الّعماواث وألاسك، وما ًلضم لئلله مً  ٙاجه، وفي مّ٘ش ت هللا ـو في مّ٘ش

 ّٝ ه ؤن ًّٙله وؤن ال ًّٙله ل٣اهىا ال٢ما٥، وما ًخّٝذط ِىه مً الّىٝق، وما ًم٢ً في خ

، ول٢ّنهم ؤَملىا اظخّما٥ َزٍ الّٝىة  ؽٟش
ُ
تي ال ح

ّ
ت ال ، واإلاضٍّ ذٟس

ُ
تي ال ج

ّ
خاصوا اإلاشجبت ال

ر ِليها في ٠خبهم هاٌش ..."
ُ
ّث ٌَ عمْ منهم را٠ش، وال  ٌُ ت خّتى بّنهم ال  ذ بزل٤ 13الّىٍشٍّ ٍش ًُ ، وألامحر 

ت ْٜذس ؤلام٣ان، ٘هى ٌّ ُّ م التزام اإلاىلِى ىاصاة ًذَِى
ُ
تٗر بخّٝذمهم الّلمي والّفىاعي، وباإلا

ت هللا  م،  –ظبداهه وحّالى–بلى اظخ٢ما٥ جّٝذمهم بذِىتهم بلى مّ٘ش والّخمّع٤ بذًىه الٍٝى

حن، ولم  ُّ َزا مً حهت، ومً حهت ؤخشي لم ًىبهش ألامحر بالّخّٝذم الّفىاعّي والحماسّي لؤلوسوب

زا ًبّث ِلى ؤلااجعجاب ًذّ٘ه رل٤ بلى الاهُٝاد اإلاىلٞ لهم  ت مّهم، َو ُّ مخه الحشب م ٍَض ٔس

 والاخترام مً ؤِذاثه وخفىمه ٜبل مدّبُه وؤـذٜاثه.

ين ُّ زا وبّا مً خال٥ حٍّشٚ ِلماء  : اعتراطه على ماهُت الّظىء عىذ ألاوسوب َو

ه ِشٌك ال حعٌم ى ألاوسوبُال٢الم له، ٘ٝذ اِخبٍر 
ّ
اسلهم بإه ت واهخٝا٥، ِو  له ظِش

ً
ن حعما

ٍهش ِلى ما ًٝابله مً حعم ٠ثُٚ ًدّل ُ٘ه، وال ًدّل في الهىاء ٜاثم ، 14بجعم مط يء، ٍو

ٙه ِىذ ِلماء   الظخّٝش في الٙشآ، ٠ما َى مّشٗو في حٍّش
ً
والٝفذ ؤن الّمىء لى ١ان حعما

ه ِشك ًلخفٞ 
ّ
ِلَم ؤه ُِ ا ا٘خٝش الّمىء بلى خاحض ؤو بلى حعٍم آخش ٌعخّٝش ِلُه 

ّ
ال٢الم، وإلا

 ىم بىٙعه. بالجعم وال ًٝ

زي جيخٍم ُ٘ه خُاة :  جقذٌض العلم
ّ
ض ِلى لشوسة الّلم باِخباٍس الخُي ال

ّ
ش٠ ًُ وألامحر 

ت، وألامحر ًخذّسج في ٠خابه )ر٠شي الّاٜل وجىبُه الٕا٘ل( ُّ ت والّذًي ًّ زي –ؤلاوعان اإلااّد
ّ
ال

ت ُّ ت الٙشوع ُّ ّٝعمه بلى –ؤسظله بلى ألا١ادًم ِلٍم  في بُان خُٝٝت الّلم ولشس الجهل، ٍو

ّب والحعاب، وإلى ِلٍم مزمىٍم  مدمىد
ّ
ى ما جشجبي به مفالح الّذًً والّذهُا ١الى ؛ َو

                                                           
 .52، 51 .ؿاإلاشحْ هٙعه،  13
 .53، 52 .ؿاإلاشحْ هٙعه،  14
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ما اإلاعلمحن ُّ ، ١15الّسحش والىلعماث، وؤبشص ألامحر ما للٝذماء في ؼّتى ؤهىاُ الّلىم، ال ظ

ّٝشس ُ٘ه بزباث الّىبّىة، وخاحت ؤلاوعان بلى  شعّي، وٍُ
ّ
الّلىم وبّذَا ًيخٝل بلى بزباث الّلم الؽ

ٞ ألاهبُاء والّشظل  ًِ وٍش
ّ
ٞ بال ّٝ ت، وهي ال جخد ُّ ت والّذًي ُّ ِش

ّ
ذ –ِليهم الّعالم–الؽ ، ٜو

ُل ولم ًخىّشٗ ولم ًخّّفب، 
ْ
ا، ٘لم ٌٕ ُّ ه ١ان مىلِى

ّ
ٝت جىمئ بلى ؤه ِشك ألامحر ؤ٣٘اٍس بىٍش

ت  ُّ ذ ألامحر بإّن الّلم جش٠ت بوعاه  دون ِلم، ومً مٍاَش رل٤ جفٍش
ً
 ذاؼتر٠ولم ًدخٝش ِلما

ا  ت في رل٤ جىٙشد بها ًِ ٔحَر ـّ ٘يها ألامم الٝذًمت اإلاخدّمشة، وجمّحزث ١ّل ؤّمت بلمعت خا

م ؤّو٥ مً ولْ  وجذ٥ّ ِليها، ١اخخفاؿ الهىىد بّلىمهم ومزاَبهم وخماستهم، َو

ّىتهم، ١لٌّ جمّحز بما ًخّفه  ىشهج، ومأزش الٙشط والّشوم والُىهان بفىاجّهم وخى٢تهم ٜو
ّ
الؽ

ىا٘ٞ  ، واهخهى ٍو ببذاِه واظخّذادٍ، وؤّن ١ّل َزٍ اإلاأزش هي زماس حهذ بوعاوّي ِاّم مؽتٟر

ذاهيها ٘مل،  ًُ ت ال  ُّ ألامحر بلى ٘مل الّشب، وبّحن ؤّن ٘ماثلهم ٠ثحرة وحلُلت ِلى ؤلاوعاه

ه ١ان ًامً 
ّ
ما اهخخى ألامحر َزا اإلاىخى واهخهجه؛ أله

ّ
ت وؤلاظالم، وإه ُّ ّذد ٘ماثلهم في الجاَل ِو

ٙه ألاّولىن وما بً
ّ
ٞ الّلم الّىاْ٘، بما خل  ًِ وٍش

ّ
ّٞ ال ٣ًىن بال ى٥ بلى الح ا ؤّن الـى  ٜىٍّ

ً
ماها

 بالّٝل والّىٝل
ّ
ٞ بال ّٝ زي ال ًخد

ّ
خٝىن لبلٓى الُٝحن ال

ّ
، ودِا بلى 16ًجب ؤن ًٝىم به الال

 : الاحتهاد

والاحتهاد في ما َى مخاٌح ًذِى ألامحر بلى اظخّما٥ الّٝل وؤلابذاُ :  الّذعىة إلى الاحتهاد

له، ٘هى ًشي بإّن ".. هخاثج ألا٣٘اس ال جٝٚ ِىذ خّذ، وجفّش٘اث الّٝى٥ ال خّذ لها ... وال 

ً ما لم ٌّىه ل٢ثحر مً اإلاخّٝذمحن ٍش
ّ
عدبّذ ؤن ًّذخش هللا لبّن اإلاخإخ ى٥ الٝاثل 17ٌُ :  ... ٜو

ٝا٥ما جٟش ألاّو٥ لآلخش ؼِئا خىإ، والٝى٥ الّصحُذ َى: ٠م جٟش ألا  : ال ١لمت  ّو٥ لآلخش، وٍُ

 .18: ما جٟش ألاّو٥ لآلخش ؼِئا" ؤلّش بالّلم مً ٜىلهم

  الاحخجاج بطبع العشبي وبذاوجه

داو٥ ؤن  - ٛو الّاّم ِلى خفىمه، وٍُ
ّ
بْ والز

ّ
 ٠بحرا لالخخجاج بالى

ً
ىلي ألامحر اَخماما ًُ

رار ؤلاظالمّي 
ّ
جذ له معّىٔاث في الت ل لزل٤ ٍو ـّ بْ والٙىشة ظابٝخان   ًا

ّ
؛ بر ًشي بإّن الى

                                                           
ش ،ًىٍش : ظلُمان ِؽشاحي 15

ّ
 .2:9 .، ؿألامير عبذ القادس اإلافك

 .314 .ؿ .اإلاقشاض الحادّ  ،ألامير عبذ القادس:  ًىٍش 16
صهُل(َزا الٝى٥ َى هٙعه ٜى٥ ابً مال٤ ألاهذلس ّي الّىدىي في ٠خاب  17

ّ
حى )الد

ّ
عهُل، مّٝذمت في الى

ّ
. )الد

 ال٢خاب(.
ىٍش : ظلُمان ِؽشاحي241 -:23. ـق .رلشي العاقل وجىبُه الغافل ،ألامير عبذ القادس 18 ألامير  ،، ٍو

ش
ّ
 .312 .ؿ .عبذ القادس اإلافك
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دخّج لزل٤ بإزش  ِلى الّىٝل والّعماُ، ولىالَما ما ظآ جفذًٞ الىحي والّمل بالّعماُ، ٍو

، وال  : "سؤًذ الّٝل ِٝلحن ِلى رل٤ –٠ّشم هللا وحهه– ِلّي بً ؤبي والب ٌُ ومعمُى : مىبى

مغ وهىس 
ّ
، ٠ما ال جىْٙ الؽ " ًىْٙ معمُى برا لم ٢ًً مىبُى  . 19الّحن ممىُى

 ِليها -
ّ
تي دِا بليها ؤلاظالم وبّا وخث

ّ
ت الٙاللت وال ُّ س مً  ،اخخّج لؤلخالٛ ؤلاوعاه

ّ
وخز

بْ
ّ
ل لزل٤ بىاًء ِلى الى ـّ  ِلى ِلماء ال٢الم  ،ؤلذادَا، وؤ

ً
وبه ِّشٗ ألاخالٛ اِخمادا

ٞ ِباسة ًِ َُئت الّىٙغ ساسخت جفذس ِنها ألاّ٘ا٥ بعه والٙالظٙت ٘ٝا٥
ُ
ىلٍت : "٘الخل

ت، ٘ةن ١اهذ الهُئت بدُث جفذس ِنها ألاّ٘ا٥ الجمُلت  عش مً ٔحر خاحٍت بلى ٢٘ش وسوٍّ وَُ

 ٜبُدت 
ً
 خعىا، وإن ١ان الّفادس منها ؤّ٘اال

ً
ا ُظّمُذ الهُئت خلٝا املحمىدة ِٝال وؼِش

ئا" ِّ  ظ
ً
تي هي اإلافذس خلٝا

ّ
 .20ُظّمُذ الهُئت ال

اث حمُّها ِلى جٙمُله، بما  - ٙاٛ املخلٜى
ّ
بْ الّاّم ِلى ؤ٘ملُت الّلم واج

ّ
 اخخّج بالى

باجْ 
ّ
ٙاٛ الى

ّ
تي ال حّٝل، ٘إ٘ملُت الّلم ال جدخاج بلى ِٝل إلزباتها، بل اج

ّ
في رل٤ البهاثم ال

ّخه ه و٘س ت وخذٍ ٢ًٙي إلزباث ؼ٘ش ُّ : "... ومً دالثل ؼٗش الّلم ولىاصمه  ؛ بر ًٝى٥  البهُم

فاد٘ىن وباِهم مجبىلت ِلى اخ ًُ باُ، خّتى بّن ؤٔبُاء الّىاط وؤحال٘هم 
ّ
ترام الّالم في الى

ش 
ّ
حر ؼُىخهم الخخفاـهم بّلٍم صاثٍذ معخٙاد مً الّخجاسب، والبهاثم بىباِها جٜى جٜى

ا بخمّحز ؤلاوعان ب٢ما٥ٍ مجاوص لذسحاتها، وإرا زبدذ ٘مُلت الّلم ١ان  ؤلاوعان لؽّىَس

مه ؤ٘مل ...
ّ
ٍْ آخش21"حّل ٝى٥ في مىل ا جددؽم الّٝل،  ، ٍو : "... والبهُمت مْ ٜفىس جمُحَز

خّتى بّن ؤٍِم البهاثم بذها وؤؼّذَم لشاوة وؤٜىاَم ظىىة، برا سؤي ؤلاوعان اخدؽمه 

ابه، ولهزا جشي ألاجشاٟ وألا٠شاد  ،والّعىادًً وؤحالٗ الخلٞ مْ ٜشب حيعهم مً البهاثم ،َو

 
ّ
ُخ بالى

ّ
شون )٠زا( الؽ

ّ
ادة ّٜىجه، بل مٜى بْ، ولِغ رل٤ ل٢ثرة ماله وال ل٢َِبر شخفه وال لٍض

تي هي زمشة ِٝله"
ّ
ادة ججشبخه ال تي هي حماِها وؤـلها ِىذ ألامحر هي 22لٍض

ّ
. وؤّمهاث ألاخالٛ ال

ت، والّذ٥ ؤسبّت ّٙ جاِت، والّ
ّ
ى٥ ألاسبْ جفذس 23: الح٢مت، والص ، ٘مً اِخذا٥ َزٍ ألـا

ها، "٘مً
ّ
ًَ، وزباجت الّشؤي،  ألاخالٛ الجمُلت ١ل

ّ
اِخذالها ًدفل خعً الّخذبحر وحىدة الز

ً لذٜاثٞ ألامىس، ومً ب٘شاوها جفذس الّشبذة واإلا٢ش
ّ
، والّخٙى ًّ

ّ
والخذاُ  ،وإـابت الٍ

                                                           
 .23 .ؿ .ألامير عبذ القادس، اإلاقشاض الحادّ  19
 .2:2 .ًىٍش : اإلاشحْ العابٞ، ؿ 20
 .:2 .ؿ .اإلاقشاض الحادّ ، ألامير عبذ القادس 21
 .21 .ؿ اإلاشحْ هٙعه، 22
 .2:5 .ؿاإلاشحْ هٙعه،  23
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ىها ًفذس البله والٕباوة . و١ّل مً حمْ َزٍ 24والحمٞ والجىىن ..." ،والّذَاء، ومً جٍٙش

 
ً
ّٞ ؤن ٣ًىن بحن الخلٞ مل٣ا ٝخذون به  ألاخالٛ اظخد هم بلُه، ٍو

ّ
 مىاِا ًشحْ الخلٞ ١ل

ىا٥ سثاظت الّذًً والّذهُا
ُ
ٞ ج
ُ
 ، وال ؼ٤ّ ؤّن ؤٍِم الّىاط 25 في حمُْ ألاّ٘ا٥، وبدعً الخل

 َى الّىبيّ 
ً
م– ؤخالٜا

ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
ٝاط الّىاط مً خُث ؤخالٜهم بمذي –ـل ًُ ما 

ّ
، وإه

 .26 الٝشب والبّذ مىه

ت البادًت والحالشة اخخ٢مىا بلى ألامحر، ِىذما اخخلٚ بّن ؤمشاء - ُّ ٘شوعا في ؤ٘مل

ى وبْ  زي ُحِبل ِلُه، َو
ّ
ى بذوٍس اخخ٢م بلى وبّه ال هحرة؛ َو

ّ
٘ىّحه بليهم ٜفُذجه الؽ

ت، ٘ٝا٥ ُّ زي لم ًخلّىر بمٝخمُاث اإلاذه
ّ
 : ]البعُي[ الّشبي الّىاش ئ ِلى الٙىشة، وال

َح 
ْ
ـــــــــــــاَم ِفـــــــــــــي ال ََ ـــــــــــــْذ 

َ
 اِلْمـــــــــــــِشٍت ٜ

ً
ـــــــــــــاِرسا َِ ـــــــــــــا   َمـــــــــــــشِ ًَ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــشِ  َٙ

َ
ٝ
ْ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــْذِو َوال

ْ
ِحــــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ ال

ُ
 مِل
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِرال َِ  َو

 
َهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
 َمْدَمل

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــٚ

َ
 خ
ً
ىجـــــــــــــــــــــــــــــــا ُُ ًْ ُب ُمَم

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــز

َ
 ج
َ
 ال
 

َ َجـــــــــــــــــــــــــــشِ 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــحِن َوال ِ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــىَث الى ُُ ًْ ُب ْمــــــــــــــــــــــــــَذَخ

َ
 َوج
 

ُسِوي
ُ
ــــــــــــــز ّْ

َ
َبـــــــــــــْذِو ح

ْ
ــــــــــــــُم َمـــــــــــــا ِفــــــــــــــي ال

َ
ل ّْ
َ
ْىـــــــــــــَذ ح

ُ
ـــــــــــــْى ٠

َ
 ل
 

ًْ َلــــــــَشسِ  َجْهــــــــِل ِمــــــــ
ْ
ــــــــْم ِفــــــــي ال

َ
ــــــــَذ َو٠

ْ
ًْ َحِهل ٢ِــــــــ

َ
 27ل
 

ْى 
َ
ت ل ُّ ًّ في الّفشاُ الحماسي بحن  : اإلاشأةقظ

ّ
مً هٝاه الّخماط الّخفادم بل والى

ت اإلاشؤة، وهي مً ؤَّم وؤِٝذ الٝماًا  ُّ حن ٜم ُّ الٕشب وؤلاظالم ِمىما، وبحن ألامحر والٙشوع

ّىىنها خّحزا ٠بحرا مً الاَخمام الختراٛ املجخمْ  تي ما ٘تئ ؤِذاء ألاّمت ٌعدثمشون ٘يها، َو
ّ
ال

ا، ومثاس الجذ٥ في ١ىن دوس اإلاشؤة في املجخمْ ؤلاظالمي وجٙ ُّ ج ٤ُ٢ بىِخه والٝماء ِلُه جذٍس

عائالث 
ّ
ا في مٝاًِغ سقّي الحماسة واهدىاوها، ولهزا ١اهذ مً ؤَّم الد ُّ  ؤظاظ

ً
ا ٘اٜس

ت، ٘ٙي هٍش الحماسة  ُّ شخذ ِلى ألامحر مً وٗش الّىخبت الٙشوع
ُ
تي و

ّ
وؤلاؼ٣االث ال

ّخبر اإلاشؤة ظُّ 
ُ
ت ح ُّ زي جدٍى به ؤلاظالم

ّ
م الّفىن ال ذًش ؼاون البِذ بةسادتها، ٘هي ٔس

ُ
ذة ج

شلت ألن جشي مً جىا٘عها في ِىاوٚ صوحها )الّخّّذد(، خ٢مذ ِليها  ُِ  ؤّنها 
ّ
مً ٜبله بال

ها مً 
ّ
ها مً الاهتهاٟ، وخٍ  ِلى ؼ٘ش

ً
ا شة خ٘ى

ّ
ًّ مب٢ إة للّضواج في ظ ُّ الُٝم باالخخجاب، مه

نها الّشحل  الخخما٥ الٙعاد بعبب اإلاحرار ؤّٜل مً ٍٜش
ً
دعً ال٢خابت دّ٘ا

ُ
ّٙمل لها ؤن ال ج ًُ  ،

مت بما ًجّلها مدّل باجعجاب  ٞ وجخإّدب بأداب الحُاء وألاخالٛ ال٢ٍش
ّ
ليها ؤن جخخل رل٤، ِو

                                                           

 .2:6 .ؿ .اإلاقشاض الحادّ ، ألامير عبذ القادسًىٍش : 24 
 .2:7 ؿ. هٙعه، 25
  .2:7، 2:6 .قهٙعه، ـ 26
 .29 ؿ. ،(28-3) ًىٍش : بؽشي خحرب٤، جدٙت الّضاثش. 27
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خالي ألاوظاه وجدخ٤ّ بالّشحا٥، وال 
ُ
ذة باسصة ج ُّ ت ظ ُّ . وهي في الحماسة الٕشب خٍش الّشحل ٘و

تها في اإلاعل٤ الّمىمي والّخّلُم، لزل٤ هي ؤٜشب للٙعاد ؤخذ مً املجخمْ ما ًدّذ مً خشّ  ٍّ

شلت لالمتهان، ٘دالها في الٕشب لِغ باإلاثالي، ٘ٝذ جدّىلذ بلى ظلّت، وؤّدث خّشٍتها –ِو

زور، وابخّذث اإلاشؤة ًِ ِّضتها –باإلاٙهىم الٕشبي
ّ
ي الؽ

ّ
ت، وجٙص  بلى الخّٙسخ واهدؽاس اإلاُِى

 . 28بٙٝذان ماّظعت الّضواج م٣اهتها

٘ٙي الّعاا٥ الىاسد ِلُه مً الججرا٥ الٙشوس ي "دوماط" خى٥ اإلاهش في الّضواج واِخباس  -

٣ا للّشحل، اخخّج بالّٗش الّشبي ٘ٝا٥
ْ
ًّ ِىذ  اإلاشؤة ِمل مً بىاته

ّ
: "... و١اهذ وعاء الّشب ٌّل

الّض٘اٗ ٠ُٚ ًخخبرن ؤصواحهً ٘خٝى٥ ألاّم البىتها: ًا بيُت اخخبري صوح٤ ٜبل ؤلاٜذام 

حم ِلى جشظه، ٘ةن ظ٢ذ ٢٘عشي والجشؤ
ّ
ة ِلُه ٘اهضعي صج سمده، ٘ةن ظ٢ذ ٘ٝىعي الل

" ه خماٟس
ّ
 .29الٍّام بعُٙه، ٘ةن ظ٢ذ ٘احّلي البررِت ِلى ٌهٍش واس٠بُه ٘ةه

ْشٗ الّشبّي ُ٘دخّج بإّن  - ُّ بْ ؤو ال
ّ
ج الٙخاة الّفٕحرة ًشّد ِلُه بالى ُه ؤًما في جضٍو ٘و

، ٢٘ثح ًّ البلٓى شّد ِليهم في جإخحر الّضواج بىاث الّشب ٌعُش بليه ًّ جبلٖ في حعْ ظىحن، ٍو ٌر منه

 ، 30ُ٘ٝى٥: "وؤّما جإخحر٠م للّضواج ٘مً ؤظباب الّضها مً خفى٥ الاحخماُ والاخخاله"

شة خعٌم ألظباب الاهدشاٗ واملجىن في املجخمْ
ّ
ًّ مب٢ ج البيذ في ظ ّت 31وفي جضٍو َش

ّ
 ، والؽ

لٞ ؤبىا ساجْ ٔو
ّ
 ب الٙعاد والٙخىت.في مٝاـذَا حاءث لعّذ الز

ُش اصو وؤّما  -
ّ
هاسة، ٘ٝا٥ ِىهج اإلاىمغ ٘ىهى الؽ

ّ
بْ والٕحرة والى

ّ
: "... وال  بما ًىا٘ٞ الى

 ؤخّغ الّىاط وؤسرلهم ..."
ّ
 . 32ًّٙله بال

دخّج ببّن ؤٜىالهم ُ٘ٝى٥  - بْ، ٍو
ّ
الٛ ِىذ اإلاعلمحن ًشّد ؤًما بالى

ّ
ٗش  وفي الى ُِ " :

الٛ: برا لم 
ّ
ٝىلىن: دواء ما الحؽتهُه الّىٙغ الّشب وؤخالٜهم في الى اٛ ٘ٙشاٛ، ٍو ٢ًً ٘و

ٙاٛ"
ّ
 .33الٙشاٛ، والِّؾ ال ًىُب بحن ازىحن مً ٔحر اج

شاٗ املجخمْ الجضاثشّي ًىمئز،  - ا، بالّىٍش أِل ُّ ٙا ظلب ٝٚ ألامحر مً حّلُم اإلاشؤة مٜى ٍو

مً ألادب ا وؤلاوعان ابً بُئخه ُ٘ٝى٥ 
ّ
ما ًخّل

ّ
اث به ُّ لزي ًلُٞ : "... ٘اِلمىا ؤّن الّشب

                                                           
ش: ظلُمان ِؽشاحي، ًىٍش  28

ّ
 .2:1 -297 .ـق .ألامير عبذ القادس اإلافك

 وما بّذَا. ، (2-161).جدٙت الّضاثش، بؽشي خحرب٤  29
 .287 ؿ. ،(286-3 مج.) اإلاشحْ هٙعه، 30
ش ،: ظلُمان ِؽشاحيًىٍش  31

ّ
 .294 .ؿ .ألامير عبذ القادس اإلافك

ش .ظلُمان ِؽشاحي: ٍىٍش ، و 276 ؿ. (.3)ج.  .جدٙت الّضاثش، بؽشي خحرب٤ 32
ّ
  .ألامير عبذ القادس اإلافك

 .297 .ؿ
 .(717-3) .جدٙت الّضاثش، بؽشي خحرب٤ 33
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ًّ ..."، ٘األمحر ًشي بإّن  ٝحن، وججلب ٜلىب ألاصواج بليه ، وجفلح به الّؽشة بحن الٍٙش ًّ بإصواحه

م 
ّ
ًّ حهله، ومً حملتها وبّا حّل مً ما ال ٌعّه

ّ
ما ًخّل

ّ
م ال٢خابت، وإه

ّ
عاء  ال ًفلحً لخّل

ّ
الي

م اإلا
ّ
ى ًشي بإّن حّل ، َو ًّ ت والحُاء وخعً مّاؼشة ؤصواحه ّٙ شؤة لل٢خابت مً ألاخالٛ والّ

؛ لعهىلت الّخىاـل بها، ودْ٘ اإلاٙاظذ ؤولى مً حلب اإلافالح، في مجخمْ  34ؤظباب الّضها

ٝى٥  ُى اإلاشؤة في اإلاّفُت، ٍو : "... ٘خّلُم ال٢خابت واحٌب  مداَ٘ حّذا ٌّخبر اإلاىث ؤولى مً ٜو

عاء
ّ
٤ بّن الباخثحن في وعبت َزا ا35..".ِلى الّشحا٥ م٢شٍو ِلى الي

ّ
ذ ؼ٢ ٚ ، ٜو إلاٜى

 ً ًّ ٌّ٘ش ت وؤّن ؤظشجه ١اهذ حّٗش ال٢خابت، ومنها بىاجه وؤخىاجه و والذجه ٠ ـّ لؤلمحر، خا

لت، و١اهذ بها م٢خبت ضخمت جدىي  ّٝ ٗش ِىه ؤًما بىاٍئ للّضمالت اإلاخى ُِ الٝشاءة وال٢خابت، و

ٙهم سؤًه ِلى الىحه الّصحُذ، 36آالٗ املخىىواث ًُ ه، وسّبما لم 
ّ
 في مدل

ٌ
َ ّٙ زا جد ، َو

ت ؤّن مفذس َزٍ اإلاّلىماث حّّشك للّش٘ن والاهخٝاد مً مدُي ؤبىاء ألامحر هٙعهوخا  .37ـّ

عدؽهذ بإٜىا٥ وعاء الّشب بزل٤، ُ٘ٝى٥ -  :  َو

ًِ صوحها لٕىاَا ل٣اهذ ؤٔنى  امشؤة: ًا بيُت لى اظخٕىذ  "ٜالذ امشؤة البىتها

عاء 
ّ
لًٝ للّشحا٥ ٠ما ؤّن الّشحا٥ خلٝىا للي

ُ
عاء خ

ّ
ًّ الي اليعاء ًِ الّشحا٥، ول٢

١ىوي لضوح٤ ؤسلا ٢ًً ل٤ ظماء، و١ىوي له وواء ٢ًً ل٤ ٔىاء، واصحبُه 

 ْ ، وال مٜى ه بالّعمْ والىاِت، وال حٕٙلي ًِ مىلْ هٍٍش اؼٍش بالٝىاِت ِو

دا وُبت، وال حٕٙلي ًِ ؤهٙه، ٘ال جْٝ ُِىه ِ لى ٜبُذ مى٤، وال ٌؽّم مى٤ بال ٍس

ق الّىىم 
ّ
ذ وّامه وال ًِ مىلْ مىامه، ٘ةّن خشاسة الجُى جلهُه، وجىٕ ٜو

فه
ّ
ىا، وال  ًىٕ ُاله، وال جٙشحي برا ١ان خٍض واخٍٙي ماله وجٙٝذي خذامه ِو

ّذمي ما ً لى ٜذس حٍُّم٤ له ٣ًىن ب٠شامه ل٤، ٜو دّبه جدضوي برا ١ان ٘شخا، ِو

الذ ؤخشي  : ..ال حّص ي لضوح٤ ؤمشا وال جٙص ي له ظّشا،  ِلى الزي جدّبِىه ؤهذ، ٜو

و١ىوي لضوح٤ ؤ٠ثر الّىاط بٍِاما ٢ًً ؤ٠ثر الّىاط ل٤ ب٠شاما ... ومً ٜى٥ 

ا  اخخَٝش
ّ
: ألادب  الّشب: ًلضم ؤن ج٣ىن اإلاشؤة ٘ٛى الّشحل في زالزت ؤؼُاء وإال

 38(:28ؿ. ، 3123)خحرب٤،  ". والجما٥ والّفبر...

                                                           
شظلُمان ِؽشاحي: ًىٍش  34

ّ
 .296 .ؿ .، ألامير عبذ القادس اإلافك

 .(2-178) .جحفت الّزائش، بؽشي خحرب٤ 35
ت وجىاٜماتها )جدٙت الّضاثش ومأزش ألامحر ِبذ الٝادس وؤخباس دساظت لبّن  36 ُّ خ مٕالىاث اإلافادس الّخاٍس

 للّذساظت
ً
شان، (2012 بؽشي خحرب٤، .الجضاثش( ؤهمىرحا اوي/خٍض

ّ
ت). ١اهىن الث ُّ خ ت دساشاث جاٍس

ّ
 (117- ،مجل

 .546-545ـق.  .دمؽٞ ،)229
 وما بّذَا. 534 .اإلاشحْ هٙعه، ؿ 37
 .:28. (، ؿ3/289)مج. . جحفت الّزائش، بؽشي خحرب٤  38
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عاء، ًشّد ِلُه بإؼّاس الّشب في م٣اهت 
ّ
وفي سّدٍ ِلى الججرا٥ دوماط باخخٝاس الّشب للي

باُ وؤحال٘هم، وإهما خُث ُوحذ 
ّ
ى لٕالً الى

ّ
ّش ال ًخإح

ّ
مهم لها، ٘الؽ اإلاشؤة ِىذَم وج٢ٍش

ت، ُ٘دخّج ألامحر بٝىله في امشؤجه ُّ ت وؤحمل مّاوي ؤلاوعاه
ّ
ّش ُوِحذث الّشٜ

ّ
 : ]الىا٘ش[ ؼّشا الؽ

ْيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ِزًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُذ ج

َ
ت
َ
٘ 
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َّ
ُْ ِرل َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ
خ
َ
 َوؤ
 

ـــــــــــــــــــــــــــِخَذاِد 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــا ِفـــــــــــــــــــــــــــي اؼ ََ َسا

َ
ْجـــــــــــــــــــــــــــِشي ؤ ََ  َوِفـــــــــــــــــــــــــــي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍضّ  ِِ اَث 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ر ِنّ َِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤   َٙ ْى

َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ج

َ
٘ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدي
َ
ه
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؤ

ّ
ِل
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤  ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــي ر َٙ

ْ
ه
َ
 َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؤ

 
ي صــــــــــــــــــــــ ِ

ْ
ْظــــــــــــــــــــــُذ َبى

ُ ْ
ًْ اجَعَجــــــــــــــــــــــٍب َتَهــــــــــــــــــــــاُب ألا  َوِمــــــــــــــــــــــ

 
ًْ ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــَشاِدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَضا٥ٌ 

َ
ِنـــــــــــــــــــــــــــــــــي ٔ ُّ ْمَى ٍَ  39َو

 

ه ال ًّٙله بال  -
ّ
وفي سّدٍ ِلُه في ١ىن الّشب ٌعِئىن مّاملت اإلاشؤة وُيهُىىنها، ؤحاب بإه

زًً ال دًً لهم وال مشوءة، وؤّما ؤ٘الل الّشب وؤَل الّذًً منهم 
ّ
م ال ؤوباػ الّىاط وظٙهاَئ

عاء 
ّ
، ٘الي ًّ شلُنه ًّ ٍو  ما ًىُب ٜلىبه

ّ
ًّ بال ُعذ خاله

َ
عاء برا ٘

ّ
 ٘ةّنهم ال ًّٙلىن مْ الي

ئام
ّ
ًّ الل ُل ٌٕلبن ال٢شام، ويهُنه  .40في وبْ الّشبّي ألـا

ًّ ُ٘ه،  : مكاهت اإلاشأة -
ّ
اِىىن في دًً ؤلاظالم مً اإلاشؤة خّحزا ٠بحرا للى

ّ
خز الى

ّ
لٝذ اج

بّحن م٣اهت  عخذ٥ّ بإظشجه، ٍو ت، َو ّخبر حجش الّضاٍو
ُ
ّٝشس ألامحر ؤّن اإلاشؤة في املجخمْ ؤلاظالمّي ح وٍُ

ٙها 41اإلاشؤة ٘يها، خُث ١اهذ ؤّمه هي اإلاذًش الّٙلّي لؽاون ؤظشتها
ّ
٣ل ًُ لى الّشحل ؤن ال  ، ِو

زا مً الّذًً واإلاشوءة ولى ١ان ٘ٝحراال ، َو ّٛ ا
ّ
 .42ّمل الؽ

زي ال ـُاهت مّه مزمىم،  : احخجاب اإلاشأة -
ّ
هم، ٘الجما٥ ال ٘ش ى مً وبْ الّشب ِو َو

ٗش وال٢شامت، وال ًٝىي ِلُه 
ّ
ت الؽ ّٙ ى ظلٟى ؤَل الّ ىا٘ٞ وبُّتها ووبُّت الّشحل، َو ٍو

ٙذ ؤخالٜهم  ُّ شوعا ٘ٝذ ج٢ ه مً ؤخالٛ الّذًً ؤلاظالمي، وؤّما ؤَل الٕشب ٘و
ّ
اإلاعلم، ٠ما ؤه

ما جٝىي  بد٢م ِاداتهم وجىّبّهم ِلى ظلٟى
ّ
هىة، وإه

ّ
زا ؤّدي بلى لّٚ الؽ الاخخاله، َو

ب الجذًذ  .43بالٍٕش

                                                           
 (.3-282) بؽشي خحرب٤، جدٙت الّضاثش. 39
ش ،ظلُمان ِؽشاحي: ٍىٍش وما بّذَا، و  .(2-738). جحفت الّزائش، بؽشي خحرب٤  40

ّ
 ،ألامير عبذ القادس اإلافك

  .293، 292 .ـق
ش ، ألامير عبذظلُمان ِؽشاحي: ٍىٍش ، و )856- (2 مج: اإلاشحْ العابٞ، ًىٍش  41

ّ
 .293 .ؿ .القادس اإلافك

ش ،ظلُمان ِؽشاحي :ٍىٍش ، و ):84-3 ( مجاإلاشحْ هٙعه،  :ًىٍش  42
ّ
 .293 .ؿ .ألامير عبذ القادس اإلافك

 .وما بّذَا ،(853-3) مجاإلاشحْ هٙعه، : ًىٍش  43
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ت، ٘هى ًشي بإّن مبذؤ  - ُّ ٛو اإلاؽتٟر في ؤلاوعاه
ّ
بْ الّاّم والز

ّ
ت اإلاحرار ًشّد بالى ُّ وفي ٜم

ئحن ِخلٝت  ُّ عاء اإلاه
ّ
جٙاوث اإلاحرار بحن الّشحل واإلاشؤة ًيسجم مْ ٘مل الّشحا٥ ِلى الي

ت، لاللىاُل بٍّاثم ألام ما٥ واإلاىاـب الّذهُىٍّ ىس ١الّعلىىت، ومباؼشة الٝخا٥، وجىلُت ألِا

خّّحن ؤلاهٙاٛ ِلُه بخال٘ها" ؽحرجه... ٍو ذاْ٘ ًِ بالدٍ ِو داسب وٍُ ًُ ظلُمان ) والّشحل 

  (.295ؿ. ، م3122، ِؽشاحي

ا بٝفق  - اء بالّهذ وهدَى الاخخجاج ِلى ألاخالٛ الٙاللت للّشب مً ال٢شم وال٘ى

ت واإلاىاٜٚ اإلاؽهىدةالّشب في  ُّ خ ت وؤلاظالم، وباألخذار الّخاٍس ُّ )ظلُمان ِؽشاحي،  الجاَل

  .(م3122

داو٥ ألامحر ؤن ٌّىي بىٙعه وؤخالٜه همىرحا  - ًُ بْ الخاّؿ بالّشب واإلاعلمحن 
ّ
ومً الى

ت  ُّ ألخالٛ ؤلاظالم وحّالُمه ووهاسة ؤخ٣امه، ٘ٝذ خاو٥ حهذٍ الالتزام بإخ٣ام ؤلاظالم الّىٝ

حن وؤؼُاِهم، ٘التزم ألامحر بمداظً ألاخالٛ ب٘داما  ُّ اِىحن في دًً ؤلاظالم مً الٙشوع
ّ
للى

 وظلما
ً
ها خشبا حر رل٤، ٘اهتهذ بهم بلى ؤن  وؤؼ٘ش ؛ مً املحاٍ٘ت ِلى الّهذ وإ٠شام ألاظشي ٔو

م  ى به مً ٠ٍش
ّ
٠ش؛ بما ًخدل

ّ
ُْ الّذسحت والز ًٝخىّىا ؤّنهم ؤمام همىرج بوعاوي ساٛ و٘س

 .م(3122)ظلُمان ِؽشاحي،  ُل الّىّىث وألاخالٛالّفٙاث وحم

بْ والّٗش الّشبّي، ٘مً وبّهم ؤلا٠ثاس مً  -
ّ
جُب ؤًما بالى ًُ في حّّذد الّضوحاث 

اثلخه ل ألامحر بىٙعه ِو
ّ
مث ُش رل٤ بإسبْ، وٍُ

ّ
)ظلُمان ِؽشاحي،  الّضوحاث، وخّذد الؽ

  م(.3122

ت الجهاد - ُّ   : قظ
ً
لحذًً بابا

ُ
ٕشلىن مً الّىفاسي واإلا

ُ
خزَا اإلا

ّ
تي اج

ّ
ومً ؤ٠بر اإلاعاثل ال

ب ِليها مً ظ٤ٍٙ للّذماء 
ّ
ت الجهاد، وما ًترج ُّ ؽ٤ُ٢ في سظالت ؤلاظالم هي ٜم

ّ
ًّ والد

ّ
للى

بْ اإلاىا٘ٞ للح٢مت 
ّ
 بما ًخىّحب مً الى

ً
ْ لآلمىحن، ٘شّد ِليهم ؤًما ٍٗ للّىٙىط وجشَو وإجال

، وؤّما س  ُش
ّ
خه للٝخا٥ والجهاد ُ٘ٝى٥: "لِغ اإلاٝفىد مً الجهاد والٝخا٥ بجالٗ والؽ ٍئ

ما اإلاٝفىد به دْ٘ لشس ألامم املخالٙت، 
ّ
ب البالد، وال الّشٔبت في ألامىا٥، وإه الّباد، وال جخٍش

ٍْ ما وحب  م خفى٥ رل٤ مً ٔحر ٜخا٥ وال د٘
َّ ُى
ُ
، ولى ج ودْ٘ ١لمت ؤلاظالم بالٝخا٥ ؤو بٕحٍر

ذما ..."الٝخا٥، ألّن ال ى وحىدا ِو
ّ
لى 44ح٢م ًذوس مْ الّل ّت ِو َش

ّ
ه مبنّي في مٝاـذ الؽ

ّ
، وؤه

                                                           
ىٍش : ظلُمان ِؽشاحي312 .ؿ .اإلاقشاض الحادّ  ألامحر ِبذ الٝادس، 44 ش، ٍو

ّ
  ،، ألامير عبذ القادس اإلافك

 .325 .ؿ
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ذ ؤّٜش الح٢ماء ؤّن الخحر ال٢ثحر 45اإلافلحت الّشاجحت، ٘هى ؼشٌّ ٜلُل لحماًت الخحر ال٢ثحر ، ٜو

 ٠ثحرا.
ً
 ًلضمه ؼشٌّ ٜلُل، ألّن في جٟش خحٍر ٠ثحر ًلضمه ؼّش ٜلُل ؼّشا

تهم بخٍُّم رل٤  : والخُاهتالىفاء بالعهذ ورّم الغذس   - ُّ اؼتهش الّشب في حاَل

ٗى ِىذٍ، ٘ خفّىس  اظخٍّامهم٣ان والٜى ًُ ٘اٜىا به ظاثش ألامم، ٜذ و  ،ومشاِاتهم له ٘ٛى ما 

مٌم ٍُِمت،  ب٘دع مت، َو ت، وخفا٥ٌ ٠ٍش ُّ ٌٛ مشل ت، وؤخال ُّ ألامحر ٜذ "١اهذ لهم هٙىٌط ص٠

 
ٌ
 ـمُم، وؤهٙت

ٌ
ٝى٥ ساجحت، وآساء هاجحت، وؼٗش بّىا ِلى خفا٥ ِو

ُ
ٍٞ رمُم، و مً ١ّل خل

ْ واشدشهذ  .46الٙمل واإلاشوءة ٜبل ؤن ج٣ىن بُنهم الّىبّىة" ّٙ ى ٘اسس يّ -بٝى٥ ابً اإلاٝ في  -َو

ت الّشب وظبٝهم لعاثش ألامم ُّ ت 47وظالمت وباِهم ،ؤ٘مل ُّ ا هض٥ الىحي وآلاًاث الٝشآه
ّ
، وإلا

ت وؤلاظالم  ٍاظخدّب وبّهم رل٤ ووا٘ٝه وإن ؤه٢ش  ُّ بّمهم وجحذ، "ولزا جشاَم في الجاَل

اء، وؤؼّذ رّمهم بالٕذس وال٢زب، ولهم في رل٤ ؤسجاُ وؤؼّاس  ؤ٠ثر مذخهم بالّفذٛ وال٘ى

 .48جخشج ًِ ؤلاخفاء"

بُعت عىذ حعّين القخال -
ّ
ّب والط

ّ
مثُل بالط

ّ
ل ألامحر ٠ّادجه ِلى ـذٛ  : الخ

ّ
مث وٍُ

ّب باِخباس ِ
ّ
بُّت والى

ّ
ه بالى ل بالّىاسدِاٍو

ّ
يها  لماء ٘شوعا لهم جّٝذم ٠بحر ٘يهما، ُ٘مث ؛ ٘و

ى ؼشٌّ ٜلُل بالُٝاط بلى مىاّ٘ها،  ٞ زىٍب ٘ٝحر، َو  خٍش
ً
مىاْ٘ ٠ثحرة، وإن ١ان ًلضمها ؤخُاها

ّب ٘مشس 
ّ
ل بالى

ّ
مث ب ِليها مً بّن اإلاٙاظذ. وٍُ

ّ
٘ال ًٝى٥ ِاٌٜل بةِذام الّىاس ألحل ما ًترج

 :  ال٣ّل، ُ٘ىّضح ألامحر رل٤ بٝىله الجضء ًدعً برا ؤّدي لحماًت

"... ولشس الجضء ًدعً برا دْ٘ مٙعذة ًِ ال٣ّل، ؤال جشي ؤّن الّٝل ًدّعً 

بْ برا خُٚ ٘عاد  دعً ٜىْ ألـا بْ، ٍو ٜىْ ألاهملت برا خُٚ ٘عاد ألـا

ساُ مً 
ّ
دعً ٜىْ الز ساُ، ٍو

ّ
 برا خُٚ ٘عاد الز

ّ
دعً ٜىْ ال٢ٚ ، ٍو

ّ
ال٢ٚ

زي َى ألا٠ثر، وإرا ١ان َزا ِذ٥ٌ وال ؤـله برا ١ان رل٤ ًجلب 
ّ
مفلحت للبذن ال

بذ ُ٘ه، ٢٘زل٤ راٟ ...
ُ
ًٌ وال ٜ  49". حىس ُ٘ه، وُخْع

وظشد ألامحر بّذَا ال٢ثحر مً ؤمثا٥ الّشب وخ٢مهم في مذح ألاخالٛ الٙاللت ورّم 

 ٜبُدها. 

                                                           
 .2:8 .ؿ .، اإلاقشاض الحادّ ألامحر ِبذ الٝادسًىٍش :  45
 .354 .ؿ هٙعه، 46
 .355 ،354 .ـق ،هٙعه 47
 .355 .ؿ هٙعه،48 
 .::2 ،2:9 .ؿهٙعه،  49
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اء، ورّم الاحخجاج بأشعاس العشب - هم ِلى ؤخالٛ الّشب ومذخهم لل٢شم والّفذٛ وال٘ى

م  ّش دًىان الّشب، ٘دمل ؤخباَس
ّ
أللذادَا مً معخٝبذ ألاخالٛ، وواإلاا ١ان الؽ

وؤخالٜهم ١ان مً الّفىاب الاظدؽهاد به ِلى ما ؤه٢ٍش خفىم ألامحر مً ؤخالٛ اإلاعلمحن 

، منها ٜى٥ امشت الِٝغ حٍر  منها في ٠خاب )اإلاٝشاك الحاّد( ٔو
ً
 ٠ثحرا

ً
ذ ر٠ش ؼِئا :  والّشب، ٜو

ل[ ٍى
ّ
 ]الى

ـــــــــــــــــــــــَماِثال 
َ
ِبُـــــــــــــــــــــــِه ؼ

َ
ًْ ؤ ُـــــــــــــــــــــــِه ِمـــــــــــــــــــــــ ِ٘  

ُ
ـــــــــــــــــــــــِشٗ ّْ

َ
 َوح
 

ًْ ُحْجـــــــــــــــشِ  ِضٍـــــــــــــــٍذ َوِمـــــــــــــــ ًَ  ًْ اِلـــــــــــــــِه َوِمـــــــــــــــ
َ
ًْ خ  َوِمـــــــــــــــ

 
ا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء ر

َ
ا َوَو٘

َ
ا َو ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَّ ر

َ
 ر
َ
 َظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماَخت

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــشِ  ـ

ْ
ا ُظ٢

َ
ا َصــــــــــــــــــــــــــــــحا َور

َ
َٟ ر ا

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــَل ر اِث

َ
 50َوه
 

حر ل[ ومً رل٤ الاظدؽهاد بٝى٥ َص ٍى
ّ
 : ]الى

ــــــــــــِى  ْٙ َّ
ْ
ــــــــــــاٌن َوِفــــــــــــي ال َِ

ْ
ــــــــــــِم ِبر

ْ
ِحل
ْ
ــــــــــــي ال  َوِف

ٌ
 َمْذَخــــــــــــت

 
 ِٛ ــــــُذ

ـْ ا
َ
ــــــِشّ ٘

َّ
ًَ الؽ  ِمــــــ

ٌ
ِٛ َمْىَجــــــاة ــــــْذ ــــــي الّفِ َوِف
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م  حَر ً مً ؤَل ألاهذلغ واإلإشب ٔو ٍش
ّ
حن واإلاخإخ ُّ حن وؤلاظالم ُّ ور٠ش مً ؤؼّاس الجاَل

زًً جٙاخشوا بالخلٞ الحعً.
ّ
ّشاء ال

ّ
 مً مؽاَحر الؽ

 لظشوسة،  -
ّ
 القخال ال ًكىن إال

ّ
ورل٤ ب٣ىهه آخش خّل بّذ الّذِىة بلى ؤلاظالم ومنها أن

ت زّم الٝخا٥.   زّم الجٍض

تي خشؿ ؤلاظالم ِليها ؤؼّذ الحشؿومنها آداب القخال،  -
ّ
س مً مخالٙتها ؤؼّذ  ،وال

ّ
وخز

ٝخل 
ُ
ّت خَٙ الّىٙغ، ومً َزٍ آلاداب ؤّن اإلاشؤة ال ج َش

ّ
ث الخمغ للؽ

ّ
ُا
ّ
الّخدزًش، ٘مً ال٣ل

م ِّ ذ تٟر ِلى دًنها، ٍو
ُ
 ألامحر رل٤ بإٜىا٥ ؤَل الّلم، ومنها ٜى٥ الّالمت خلُل  وج

) زا لُبّحن ألامحر ؤّن آداب الٝخا٥ ؤـُلت ِىذ 52: "واٜخلىا بال اإلاشؤة" في )مخخفٍش ، َو

ه مً ال 
ّ
اإلاعلمحن، ولِعذ ولُذة ألاخذار ؤو معخجّذاث الحماسة، ومً آداب الٝخا٥ ؤه

ٝخل  ًُ ٝاجل ال  ، ١الّفبُان لّذمًُ  ،والّشَبان ،وؤَل الّفىاجْ ،والّمّٙاء ،واإلاشض ى ،لشٍس

ِؽهم. ،والٝعاوظت ّىى لهم ما ٢ًٙيهم لٝىتهم ِو ٌُ  وؤمثالهم، بل 

                                                           
50

 .358 ؿ. هٙعه، 
شظلُمان ِؽشاحي 51

ّ
  .362، ؿ ، ألامير عبذ القادس اإلافك

ىٍش : خلُل بً بسحاٛ ::2 .ؿ هٙعه، اإلاشحْ 52 لبىه  .مخخصش خلُل .(3118) ،الجىذي اإلاال٣ي، ٍو
ُمه ٞ ِلُه وولْ جٜش

ّ
ل ْ،  : بحروث: ؤخمذ ِلّي خش١اث،  ِو ؽش والّخىَص

ّ
باِت والي

ّ
 .212 .ؿداس ال٢ٙش للى
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اء والّهذ جىا٘ٞ وفي ألاخالق  - بّحن ألامحر ؤّن ألاخالٛ الٙاللت مً الّفذٛ وال٘ى ًُ

بْ أللذادَا مً ال٢زب والخُاهت 
ّ
بْ لها، ٠ما جىا٘ٞ اظخٝباح الى

ّ
ا، اظخدعان الى وهدَى

ام  ًّ ا رل٤ ِىذ الّشب في ؤ بْ في رل٤، بل ١ان مّش٘و
ّ
 للى

ٌ
ت مىا٘ٝت ُّ ّت ؤلاظالم َش

ّ
والؽ

خه خى٥ خبر الّىبيّ  ُّ ل مْ ؤبي ظُٙان في حاَل تهم، ور٠ش خىاس َٜش ُّ ى هللا ِلُه – حاَل
ّ
ـل

م
ّ
وؤّن ؤبا ظُٙان آهزاٟ مْ ؼّذة بٕمه لئلظالم لم ٌعخىْ ؤن ٢ًزب خحن ظإله  –وظل

ل ًِ الّىبيّ  م،  –َٜش
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
َى " : ٝا٥ ؤبى ظُٙان٘ـل

َ
اء   ف َُ  الَح

َ
ْىال

َ
ِ ل

  ِمً َّللاه
ْ
أن

ه
ْ
 عى

 
ْبذ

َ
ز
َ
ك
َ
ِزًبا ل

َ
يه ل

َ
وا َعل ِثش 

ْ
أ بُّت ، وؤّن اإلاعلمحن ألاواثل حشي الّفذٛ ٘يهم مجشي 53"ًَ

ّ
الى

:  والٙىشة، وؤّن ؤخذَم لُإهٚ مً ؤن ًّخفٚ بشراثل ألاخالٛ، ومً رل٤ ٜى٥ ابً الّعماٟ

ما ؤدِه ؤهٙت"
ّ
ي به

ّ
ًّ ؤّن هللا ًإحشوي ِلى جٟش ال٢زب، ألو بْ 54"ما ؤٌ

ّ
ُش الى

ّ
 ، ووا٘ٞ الؽ

 في رل٤ ٘جّله مً ِالماث الّىٙاٛ.

ىساة وؤلاهجُل(
ّ
ؤزىاء ُمداوساجه وسجاالجه   إوي باألمحر١ :  الاشدشهاد بالكخاب اإلاقّذس )الخ

ى ٌعخدمش رل٤ دوما في حمُْ ؤوىاس الّخىاـل ت، َو ُّ م ؤّمت ٠خاب حن ٌّخبَر ُّ ، 55مْ الٙشوع

حن  ُّ ى ًدشؿ ؤؼّذ الحشؿ ِلى الالتزام بىذاء الٝشآن وؤخ٣ام ؤلاظالم في مّاملت ال٢خاب َو

 ٜىله حّالى
ً
َْ  )اليهىد والّىفاسي(، ممخثال

َ
ا ؤ ًَ ْل 

ُ
َىا : "ٜ

َ
ي ُْ ِلَمٍت َظَىاٍء َب

َ
ى ١
َ
ْىا ِبل

َ
ال َّ
َ
٢َِخاِب ح

ْ
َل ال

ًْ ُدو  ْسَباًبا ِم
َ
ًما ؤ ّْ ُمَىا َب ّْ  َب

َ
ِخز خَّ ًَ  

َ
ًئا َوال ِْ

َ
َٟ ِبِه ؼ ِش

ْ
ؽ
ُ
 و
َ
َ َوال

َّ
 َّللا

َّ
ُبَذ ِبال ّْ

َ
 و
َّ
ال
َ
ْم ؤ

ُ
َى٢ ِْ ِةْن َوَب

َ
٘ ِ
َّ
ِن َّللا

ا ُمْعِلُمىَن ) هَّ
َ
َهُذوا ِبإ

ْ
ىا اؼ

ُ
ىل ُٝ

َ
ْىا ٘

َّ
َىل
َ
 [.75(" ]آ٥ ِمشان: 75ج

ت اإلاشأة - ُّ ِىذ مداوسجه للّىفاسي ًدخّج ِليهم بالّٝل وبما في ٠خابهم اإلاّٝذط، مً :  قظ

ً ٜا٥ هللا لحىاء رل٤ : "ج٣ىهحن جدذ ظلىان الّشحل  : "... وفي الّهذ الٝذًم في ظٙش الّخ٣ٍى

اس جدذ ٜهش اإلاشؤة ٘ٝذ خالٚ  ي ِل٤ُ"، ٘ةرا خالٚ الّشحل َزا ـو
ّ
ى ًدعل خ٢مت هللا َو

ا ال جابّا وهاَُا ال  ،وآمشا ال مإمىسا ،واظخدٞ الٕمب مً هللا، ألّن هللا حّل الّشحل مخبِى

 (.274، ؿ. 3123، بؽشي خحرب٤) منهُا..."

؛  وفي اخخجاحه ِلى ؤظئلت الججرا٥ دوماط واظدؽ٣االجه خى٥ ال جاب والالخداٗ -

ا٥ ِِس ى  -ِلُه الّعالم-اخخّج بخبر اإلاعُذ  ه ًضُس -ِلُه الّعالم–: "... ٜو
ّ
ا٠م والّىٍش ٘ةه ًّ : ب

هىة"
ّ
 .56في الٝلب الؽ

                                                           
 .327 .ؿ ،هٙعه اإلاشحْ  53
 .325 .العابٞ، ؿ اإلاشحْ 54
جشحمت ٠خاب ِبذ  .آلاخششخصُت ألامير عبذ القادس من مىظىس  .(3114) ،ِبذ الٝادس ؼشؼاس: ًىٍش   55

ا ت إوصاهُاثؤهمىرحا،  ،الٝادس لٝىظخاٗ دٜو
ّ
شان ،الجضاثش،مجل  مش٠ض البدث في الاهثروبىلىحُا،  : َو

ْ بل٢ترووي:   http://insaniyat.revues.org/5976مٜى
ش ظلُمان ِؽشاحي، :ٍىٍش وما بّذَا، و  272(، ؿ.3.)جهٙعه،  إلاشحْا 56

ّ
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ج البيذ ـٕحرة مّما اخخّج به ِلى دوماط ما حاء في الّخىساة، ٘ٝا٥ - ج  وفي جضٍو : "...وجضٍو

شاجْ الٝذًمت
ّ
، ٘ٙي الّخىساة: "برا بلٕذ البيذ ازىتي ِؽشة ظىت ٘لم 57الّفٕحرة حاثض في الؽ

ا ٘إزمذ البيذ جها" ًضّوحها ؤبَى ه َى الّعبب في جإخحر جضٍو
ّ
)بؽشي  بزما ٘ةزم رل٤ ِلُه، أله

 (.287، ؿ. 3123خحرب٤، 

جُب بإّنها مً ظجن ألاهبُاء، ٠ُّٝىب  - ًُ حٍر مً  -ِلُه الّعالم-وفي حّّذد الّضوحاث  ٔو

خار ؤلاماء اخخّج بةبشاَُم 58ِليهم الّفالة والّعالم -ؤهبُاء بني بظشاثُل
ّ
ِلُه الّفالة - ، وفي اج

 ؼاجّا في الحماساث الٝذًمت –والّعالم
ً
ا ، و١ان رل٤ مّش٘و حٍر اَشة في 59ٔو

ّ
زٍ الٍ . َو

خار الّؽُٝاث واإلاىمعاث في بواس 
ّ
ى اج ٝابلها ِىذ الٕشب ما َى ؤؼّذ وؤٜبذ، َو ًُ الحُٝٝت 

60دِىي الّخدّشس وخٝٛى ؤلاوعان
. 

ب ِلُه مً  -
ّ
الٛ ِىذ الّشب وما ًترج

ّ
معاوت ؤحابه ألامحر وفي به٣اس الججرا٥ دوماط الى

 ٜذًمت مباخت 
ٌ
ّت الٛ لشوسة في خالت اوعذاد الّالٜت بحن الّشحل واإلاشؤة، وهي ؼَش

ّ
بإّن الى

الٛ مباح 61في ألادًان الٝذًمت
ّ
 ، واخخّج بىفىؿ مً ال٢خاب اإلاّٝذط ٘ٝا٥: "... والى

ً في ظٙش الخشوج : بن  في ألادًان الٝذًمت، ٘ٙي الّخىساة في ؤلاصحاح الحادي والّؽٍش

ً اوي والّؽٍش
ّ
ذَا صواحها ٘لُىلٝها"، وفي ظٙش ألاخباس في ؤلاصحاح الث ُّ : بن  اظخٝبذ ظ

لم مً َزا  ُّ لٝذ بيذ ال٣اهه ولم ٢ًً لها ؤوالد وسحّذ بلى بِذ والذَا جإ١ل مً الٝذط؛ ٘
ُ
و

ا باإلاعلمحن" ـّ الٛ لِغ خا
ّ
  (.288، ؿ. 3123)بؽشي خحرب٤،  ؤّن الى

تي  -
ّ
ىن ًشّد ؤًما بىفىؿ الّخىساة، ٘خٙاوث وفي ٜمُت اإلاحرار ال ُّ اظدؽ٣لها الٙشوع

ذ ِلُه الّخىساة ٜبل الٝشآن ٘ٝا٥
ّ
اوي  اإلاحرار بحن الّشحل واإلاشؤة دل

ّ
: "... وما وسد في ؤلاصحاح الث

ً ١ىس ِلى ؤلاهار" والّؽٍش
ّ
  .62: "مً مٍاَش جٙمُل هللا لجيغ الز

دخّج ألامحر ؤًما بإخباس اإلاىفٙحن مً ؤَل :  الاحخجاج بقصص أهل الكخاب )اليهىد( ٍو

ىا وسحّىا بلى دًً ؤلاظالم،  ال٢خاب، ومّمً خالىا ججاسب الّخ٢زًب وؤلالحاد زّم اِت٘ر

ّحر  ت ٔو زي امخدً ألادًان، ٢٘خب ٠خبهم الّعماوٍّ
ّ
زي ١ان في ِهذ اإلاإمىن ال

ّ
٠ّٝفت اليهىدّي ال

                                                           
ش ،: ظلُمان ِؽشاحيًىٍش   57

ّ
 .294 .ؿ .ألامير عبذ القادس اإلافك
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ل بلى الٝشآ ىذما ـو ن ٘ىىىا لزل٤ ولم ٌعخىْ بُّه، ّ٘لم ؤّن ٘يها وباِها وهجح في رل٤، ِو

 بدَٙ هللا له، 
ً
ا  الٝشآن؛ ل٣ىهه مدٌٙى

ّ
 ١ّل ال٢خب جٝبل الّخُٕحر والّخبذًل والّخدٍشٚ بال

 . 63وفي ـذوس ؤَله، ٘إِلً بظالمه لهزا الّعبب

-  
ً
ه ومنها أًظا

ّ
اِتراٗ اإلاىفٙحن مً ؤَل ال٢خاب )اليهىد والّىفاسي( بفذٛ ؤلاظالم وؤه

 ّٞ ل وهفاسي دًً الح ىا باإلظالم منهم، ومً رل٤ اِتراٗ َٜش ، وخ٣ى ألامحر ؤخباس مً اِت٘ر

م-الّشوم في صماهه ِلى هبّىجه 
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
حٍر -ـل ، وؤّن 64وخ٣ى ّٜفخه مْ ؤبي ظُٙان ٔو

ا٥ لهم ل حمْ ؤُِان ٜىمه بدمق، ٜو : "ًا مّؽش الّشوم َل ل٢م في الٙالح والّشؼذ،  َٜش

ّمىا بالخشوج مً وؤن ًثبذ مل٢٢م ٘ى اج َو باٌْ َزا الّىبّي"، ٘اهضاجعجىا لزل٤ ؤؼّذ الاهِض

ل هٙشتهم وؤٌغ مً بًمانهم ؤمش بشّدَم  ٝذ، ٘لّما سؤي َٜش
ّ
ل
ُ
مجلعه، ٘ىحذوا ألابىاب ٜذ ٔ

ا٥ م، ٜو ي ٜلذ مٝالتي ١ي ؤخخبر بها ؼّذج٢م ِلى دًى٢م" بّذ هٙىَس
ّ
 .65: "بو

ت ُّ عت ؤلاشالم َش
ّ
ي ألامحر ًدخّج في مىاوً ٠ثحرة ِلى هش  : الاحخجاج بأحكام الش

ت ُّ ّت ؤلاظالم َش
ّ
حن بإخ٣ام الؽ ُّ ّت الٙىشة  الٙشوع  مىه في بُان هٝائها وؤّنها ؼَش

ً
؛ احتهادا

ت، مً َزٍ اإلاىالْ مثال ُّ  : وؤلاوعاه

ىذها  - ت -"... ِو ُّ ّت ؤلاظالم َش
ّ
ه  -ؤي في الؽ

ّ
مها ؤه برا ـبٖ الّشحل ؼِبه وجضّوج اإلاشؤة وؤَو

بىله"ؼاّب ٘ةّن  ٙسخ الّى٣اح ٍو ُش ٌّاٜبه ٍو
ّ
زا (:27، ؿ. 3123)بؽشي خحرب٤،  الؽ ، َو

ًّ ال ٣ًىن دون بسادتها، وؤّن الّضواج ِىذ  لُبّحن ؤّن صواج الٙخاة الّفٕحرة مً الّشحل اإلاع

راض ي.
ّ
 اإلاعلمحن ًخّم باإلاىاصحت واإلا٣اسمت والّخىا٘ٞ والت

ا للجىاثض ًشّد بإخ٣ام  وفي سّدٍ ِلى وًّ الججرا٥ دوماط في خشوج اإلاشؤة - وخمىَس

بْ، ٘ٝا٥
ّ
ىا٘ٝت للّخجشبت والى

ُ
ُش اإلا

ّ
مىْ اإلاشؤة مً ؼهىد الجىاثض ججّىبا  الؽ

ُ
: "... وج

وفي سّدٍ ِلى مضاِم بّن الّىفاسي ؤّن اإلاعلمحن ال ًإخزون باألظباب سّد ببّن  .66."..للٙخىت

ٙت، ٠دذًث معلم ٍش
ّ
ت الؽ  : "ل٣ّل داٍء دواء"، وخذًث الحا٠م  ألاخادًث الّىبىٍّ

)  ؤهض٥ له دواًء ِلمه مً ِلمه وحهله مً حهله" في )اإلاعخذٟس
ّ
، وبّحن 67: "ما ؤهض٥ هللا داًء بال

ّشاح صحاح ٠خب الحذًث، ١ابً 
ُ
وحه الاظخذال٥ بها ِلى وحىب ألاخز باألظباب بإٜىا٥ ؼ

 اللت.ؤبي حمشة وابً حجش وألابي، ووحه الاظخذال٥ بها ٌاَش الّذ 
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ّ
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ل رل٤ ِلى ألاخالٛ، وؤّن ٘ماثل الؽّشَّت  - ـّ ّت ؤلاظالم ًا في الاخخجاج لّذالت ؼَش

ٞ الّىبّي 
ُ
ل
ُ
مت في خ ماستهما، ُ٘دخّج باآلًاث ال٢ٍش  –ومداظنها حاءث لفالح الّذهُا وآلاخشة ِو

م، هدى ٜىله حّالى
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
ىله حّالى ـل ُم"، ٜو ٍِ

َِ  ٍٞ
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
ل َّ
َ
٤َ ل : "َوَما  : "وِإهَّ

ٍشٚ في ٜىله 
ّ
دخّج ٠زل٤ بالحذًث الؽ حن"، ٍو ِ

َ
اإلا َّ
ْ
 ِلل
ً
 َسْخَمت

ّ
َٟ ِبال َىا

ْ
ْسَظل

َ
ى هللا ِلُه –ؤ

ّ
ـل

م
ّ
ما ُبّثذ ألجّمم م٣اسم ألاخالٛ" وظل

ّ
 .68: "به

ًٌ ال ًدشؿ ِلى ظ٤ٙ  - وفي الاخخجاج آلداب الٝخا٥ ِىذ اإلاعلمحن، وؤّن ؤلاظالم دً

الٝخا٥ في ؤلاظالم مً باب دْ٘ الّمشس ال٢بحر باسج٣اب  الّذماء ٠ما ًّذعي اإلإشلىن، وؤّن 

 مً 
ً
ها، مثل ال٣ي والبتر ِىذ ألاوّباء لحماًت ال٣ّل مً ؤلاجالٗ، ٘ز٠ش ألامحر حملت ّٙ ؤخ

ٙت في َزا الباب، ومنها ٜىله  ٍش
ّ
ت الؽ م –ألاخادًث الّىبىٍّ

ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
: "أضوا باظم  -ـل

لىا وال جٝخلىا
ّ
مث
ُ
ا هللا، وال ج حَر ا" ٔو ُّ  .69امشؤة وال ـب

م خفىم ألامحر، اخخّج ِليهم  - اء بخالٗ ما ِص وفي بُان ؤّن ؤلاظالم دًً ِهذ و٘و

ى  بىفىؿ الٝشآن والّعّىت، منها ٜىله حّالى ِحْشٍ َختَّ
َ
إ
َ
٘ َٟ ِش٠ِحَن اْظَخَجاَس

ْ
ؽ
ُ ْ
إلا
َ
ًَ ا َخٌذ ِم

َ
: "َوِإْن ؤ

َمَىه 
ْ
ُه َمإ

ْ
ْبِلٕ
َ
مَّ ؤ

ُ
َم هللا ز

َ
ال
َ
٠ َْ ْعَم ب بّذ رل٤ بخٙعحر ٌَ ّٝ ُمىن" ِو

َ
ل ّْ ٌَ  

َ
ْىٌم ال

َ
ُهْم ٜ نَّ

َ
ِل٤َ ِبإ

َ
ر

  البُماوّي لهزٍ آلاًت، وبٝىله حّالى
َ
ْهِذ هللِا َوال َّ ىَن ِب

ُ
٘ى ًُ  ًَ ِزً

َّ
َباب ال

ْ
ل
َ ْ
ىا ألا

ُ
ول
ُ
ُش ؤ
َّ
٠
َ
َخز ًَ َما  : "ِبهَّ

ْن 
َ
هلُل ِبِه ؤ

َ
َمَش ا

َ
ىَن َما ؤ

ُ
ِفل ًَ  ًَ ِزً

ّ
ل
َ
اٛ َوا

َ
ُث ِ
ْ
إلا
َ
ُمىَن ا ُٝ ْى ْهِذ ًَ َّ ىا ِب

ُ
ل" آلاًت، وبٝىله حّالى: "َوؤْو٘ ـَ ى ًُ

ب  ّٝ ُال"، ِو ِٙ
َ
ْم ٠

ُ
٢ ُْ
َ
ل َِ ُخْم هللَا 

ْ
ل َّ ْذ َح

َ
ا َوٜ ََ ْى٠ُِِذ

َ
َذ ج ّْ َماَن َب ًْ

َ ْ َ
ُمىا ألا ُٝ ْى

َ
 ج
َ
ذجْم َوال ََ ا َِ ا 

َ
هللِا ِبر

ا مً آلاًاث في املحاٍ٘ت ِلى  حَر ؤًما بخٙعحر البُماوي وابً ُحّضي ِلى َزٍ آلاًت، ٔو

زًً جبٕمىنهم. الّ
ّ
ذاء ال اس وألِا ّٙ  هىد والّخدزًش مً مخالٙتها ولى مْ ال٢

مُمت بخالٗ دِىي  -
ّ
 ؤلاظالم ِلى ألاخالٛ الٙاللت وجدزًٍش مً ألاخالٛ الز

ّ
وفي خث

بىلت إلاضاِم 
ُ
ت ِلى رل٤ واإلا

ّ
ت الّذال ُّ ِش

ّ
الخفىم، ظاٛ ألامحر ال٢ثحر مً الّىفىؿ الؽ

ؤّن الّفذٛ في هٍش اإلاعلمحن َى ؤـل ألاخالٛ وؤّظها، َاالء، ٠مذح الّفذٛ ورّم ال٢زب، و 

وبخال٘ه ال٢زب، وؤّن الّفذٛ مً ؤبىاب الجّىت، ٠ما ؤّن ال٢زب مً ؤبىاب الّىاس، وظاٛ 

م–لزل٤ خذًث الّىبّي 
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
ه يهذي بلى البّر، والبّر يهذي  ـل

ّ
: "ِل٢ُم بالّفذٛ ٘ةه

ا٠م بلى الجّىت، وما ًضا٥ الّشحل ًفذٛ ٍو ًّ ٢خب ِىذ هللا ـّذًٝا، وإ ًُ خدّشي الّفذٛ خّتى 

وال٢زب ٘ةّن ال٢زب يهذي بلى الٙجىس، وإّن الٙجىس يهذي بلى الّىاس، وما ًضا٥ الّشحل ٢ًزب 

                                                           
 .:29 .ؿ ،اإلاقشاض الحادّ  اإلاشحْ هٙعه، 68
ش، ظلُمان ِؽشاحي:  ًىٍش  69

ّ
 .312، 311 .ـق ،ألامير عبذ القادس اإلافك
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ابا"
ّ
٢خب ِىذ هللا ٠ز ًُ خدّشي ال٢زب خّتى  : "خُاس٠م ؤخاظى٢م ؤخالٜا"،  ، وخذًث70ٍو

هم ُِا٥ هللا، وؤخّبهم بلُه  وخذًث
ّ
ا مً الّىفىؿ 71ؤهّٙهم لُّاله": "الخلٞ ١ل حَر ، ٔو

حن  ُّ ت ِلى بشاءة ؤلاظالم مّما ؤلفٝه به خفىمه مً اليهىد والّىفاسي واإلالحذًً الٙشوع
ّ
الّذال

م. حَر  ٔو

حن للمعلمحن بالخُاهت  - ُّ ت، ٘ٙي اّتهام الٙشوع ُّ ت اإلاال٢ ـّ الاخخجاج بىفىؿ ألاثّمت وخا

، وا حٍر اء ًدخّج بىفىؿ مخخفش خلُل ٔو ذم ال٘ى  ِو
ً
اء بالّهذ بلٖ ِىذ اإلاعلمحن خّذا  ل٘ى

م، لذسحت ؤّن ألاظحر اإلاعلم ِىذ الّذّو برا ؤّمىٍى ِلى هٙعه  ّٗش له مثُل ِىذ ٔحَر ٌُ ال 

 ولى ِلى هٙعه" ًدشم ِلُه الهشوب، ٠ما ٜا٥ خلُل
ً
، 72: "وُخشم خُاهت ؤظحٍر اثخمً واجّا

ّمذٍ بإٜىا٥ ؤثّمت اإلازَب ١اللخمي بر ًٝى٥   ًٝى٥  ِو
ّ
ا لئال  : "ال يهشب ولى ؤّمىٍى م٢َش

ىن بالّهذ" الّذّو  اء 73: اإلاعلمىن ال ً٘ى ْٝ ال٘ى م، ٍو ، و٠زل٤ برا ظّشخٍى بؽشه ِذم ٔضَو

ت الٝخا٥ بالّعُٚ ؤو الّشمذ ُّ خّّحن ِلى اإلاعلمحن ؤن ال  ،خّتى في ٠ُٙ  ؤو سا٠با، ٍو
ً
ؤو ساحال

دخّج بٝى٥ خلُل شه، ٍو
ّ
ُّىىا ـاخبهم في خا٥ الؽ : "١اإلاباسص مْ ٜشهه ًجب ِلُه  ؤًما ٌُ

شه"
ّ
اء بالؽ اء بالّهذ في الحشوب74ال٘ى اث الحشب ِىذ اإلاعلمحن  ،، وال٘ى ُّ والالتزام بإخالٜ

شوه مً الّذّو 
ّ
وإسادة هٝمها وهبز  ،مبعىه في ٠خب الٙٝه، ومنها في خا٥ اخخال٥ الؽ

عخذ٥ّ بٝى٥ خلُل ،الّهذ ّلمىنهم بزل٤، َو م" : "وإن اظدؽّش خُاهت ٌُ ، 75هبزٍ وؤهزَس

ذ ِليها 
ّ
ووّضح َزٍ الّباسة ب٢الم ؤبي ب٢ش ابً ِشبي، وؤّن الخُاهت برا ٌهشث ِالماتها ودل

ُى في اإلاهل٢ت بالّخمادي، و٠زل٤ في خشمت اإلاّاَذ ووحىب  ،دالثل وحب هبز الّهذ خٗى الٜى

تي خ ،خماًخه والٝفاؿ له في خا٥ حّّشله إلا٢شٍو
ّ
ُشمً ؤو٠ذ اإلاىازُٞ والّهىد ال

ّ
 الؽ

ّ
 ث

، ومنها ٜىله  ُش
ّ
عخذ٥ّ بىفىؿ الؽ س مً الخّّذي ِليها، َو

ّ
م-ِليها وخز

ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
: -ـل

دها ًىحذ مً معحرة ؤسبّحن ِاما"   بٕحر حشم لم ًشح ساثدت الجّىت، وإّن ٍس
ً
"مً ٜخل مّاَذا

، زّم ًشحْ ألامحر بلى (338ؿ. م، :2:9 ،ألامحر ِبذ الٝادس) في الّصحُذ سواٍ البخاسّي 

تي سّبما خالٙذ رل٤ مً بّن اإلاعلمحن، ُ٘ٝى٥: "ؤّما مً 
ّ
ؤلاؼاسة بلى بّن ألاخذار ال

 
ً
خالٚ َزا مً اإلاعلمحن ٘هى ـاخب دهُا بال دًً، و١ان بظالمه دِىي ال خُٝٝت، وهاٜفا

                                                           
 .319، 318 .ـقهٙعه،  : ًىٍش الحذًث 70
 وما بّذَا. :31. .: هٙعه، ؿ ًىٍش الحذًث  71
 .334 .ؿ. اإلاقشاض الحادّ ًىٍش : ألامحر ِبذ الٝادس،  72
ىٍش : خلُل بً بسحاٛ الجىذي اإلاال٣ي335 .اإلاشحْ هٙعه، ؿ  73  .213 .ؿ .خلُلمخخصش ، ، ٍو
ىٍش، 336اإلاشحْ هٙعه، ؿ   74  .214 .ؿ .مخخصش خلُل، خلُل بً بسحاٛ الجىذي اإلاال٣ي : ٍو
 .218 .ؿ .مخخصش خلُل، خلُل بً بسحاٛ الجىذي اإلاال٣ي 75
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في خا٥  ، وبّحن ؤّن رل٤ ال ًذخل(:33-339. ـقم، :2:9)ألامحر ِبذ الٝادس،  ال ١امال ..."

زا بّذ  م، َو اؼخذاد الحشب، ٘ةّن الحشب خذِت، ال ًخخلٚ في رل٤ ؤَل ألادًان وال ٔحَر

ٞ ؼشووه ّٝ وخ٣ى مً ؤخباس  .(:33م، ؿ. :2:9)ألامحر ِبذ الٝادس،  حّّحن الٝخا٥ وجد

شوه، ومنها ِىذ ٔضو الٙشط، 
ّ
اءَم بالّهذ والتزامهم بالؽ ذ ٘و

ّ
ففهم ما ًا٠ اإلاعلمحن ٜو

ا ؤلٝىا الٝبن ِلى مل٤ الٙشط ؤولٝه بّذ ؤخز ألامان مً ؤخذ حىىد اإلاعلمحن، 
ّ
٘ةّنهم إلا

 مً ؤَل ألاهذلغ 
ً
ً ؤًما ٍش

ّ
 ٠ثحرة في َزا الباب. ور٠ش ؤخباس اإلاخإخ

ً
وظشد بّذَا ٜففا

راحم مثل ٠خاب )
ّ
 بشوك اإلاىشب ألاهِغواإلإشب، واِخمذ في رل٤ ِلى ٠خب الّعحر والت

خ اإلإشب ملٟى ؤخباس في الٝشواط ( البً ؤبي صُس الٙاس ي، و)الا٠خٙاء مً ٘اط مذًىت وجاٍس

خ  اء ـالح الّذًً ألاًىبي مْ الّىفاسي اِخمذ ِلى )جاٍس ؤخباس الخلٙاء( لل٢العّي، وفي ر٠ش ٘و

ا.بِذ اإلاٝذط حَر  ( ألبي الٝاظم اإلاٝذس ّي ٔو

 هخائج البحث

تي  -
ّ
خ ؤلاظالمّي، وما ؤلاؼ٣االث ال ها في الّخاٍس  مً هِى

ً
ذة  ٍ٘ش

ً
ّّذ ألامحر ِبذ الٝادس ٌاَشة ٌُ

خه  ِّ تي جدىاو٥ شخف
ّ
 ِلى رل٤، ٢٘ثرث ال٢خب والّذساظاث واإلالخُٝاث ال

ً
 دلُال

ّ
حرث خىله بال

ُ
ؤز

 مً ١ّل الجىاهب وفي ١ّل ألاما٠ً.

١اهذ لؤلمحر ِبذ الٝادس سجاالث مؽهىدة ومىاٜٚ مؽّش٘ت في مجابهت الٕضو  -

يذ صحاثٚ ٠خب  الٙشوس ّي، واحه حُىؼهم ومذدَم ال٢بحر بعُٙه بإهاة وحلذ وشجاِت صٍّ

خ، ٠ما واحه ؤباوُلهم وإؼاِاتهم خى٥ الّشب واإلاعلمحن، والؼ٤ّ ؤّن َزٍ اإلاىاحهت  الّخاٍس

ت ١اهذ ؤـّب  ُّ ت والّشوخ حن ال٢ٙشٍّ ُّ ت وؤّن الٙشوع ـّ ت، خا وؤخىش مً اإلاىاحهت الّع٢شٍّ

ت   في الٝشن الّخاظْ ِؽش، ٘مىاحهت ألامحر ال٢ٙشٍّ
ً
ا ساثذا ا وخماسٍّ  ٢٘شٍّ

ً
١اهىا ٜذ بلٕىا هطجا

ت م٢خملت بماّظعاتها وهخبها. ُّ ت ٘شوع  ١اهذ إلاىٍىمت ٢٘شٍّ

رار الّشبّي  -
ّ
ت ٢ٍ٘ش مً الت ؤلاظالمّي، ومً زٝا٘خه  اظخمّذ ألامحر في َزٍ اإلاىاحهت ال٢ٙشٍّ

ت، والخٍىا  ُّ خه الّذًي ُّ هومشحّ
ّ
ما ؤه ش َزٍ اإلاىاحهت في حبهخحن ازيخحن؛ َو

ّ
 : ًم٢ً ؤن هاو

م  الجاهب الّذًني و الّٝاثذي -2 حَر ل في ببىا٥ مضاِم الّىفاسي مً الٙشوعّحن ٔو
ّ
: وجمث

ؽ٤ُ٢ في دًً ؤلاظالم وج٢زًب الّىبّىة وما بلى رل٤، واِخمذ ألا 
ّ
محر في بحاباجه ِلى خى٥ الد

َزٍ الاظدؽ٣االث ِلى ِلم ال٢الم، وبالّخدذًذ ِلى ٠خب ؤثّمت الّعادة ألاؼاِشة، ١إبي اإلاّالي 

م. حَر ٍشٚ الجشحاوي، والّمذ ؤلاًجي، ٔو
ّ
ني، والّعّذ الّخٙخاصاوي، والؽ  الجٍى
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ل في ببىا٥ مضاِم َاالء خى٥ ؤخالٛ اإلاعلمحن، واّتهامهم  الجاهب الحماسّي  -3
ّ
: وجمث

الّخىّخؾ والٕلٍت وما بلى رل٤، ومنها اّتهامهم بال٢زب والخُاهت وهٝن الّهىد )و١اهىا َم ب

ًّ في ُٜم اإلاعلمحن وخماستهم، 
ّ
 للى

ً
ت ُّ ت اإلاشؤة مى ُّ خزوا مً ٜم

ّ
اٗ(، واج ؤخشي بهزٍ ألاـو

 ِّذة إلبىا٥ مضاِمهم
ً
ا ىا مىّىال ِلى َزا الىجش، واظخّمل ألامحر وٜش  : ؛ منها ّ٘٘ض

بْ - ؤ
ّ
حن ال ًامىىن  الى ُّ ، ألّن الٙشوع ٛو ؤلاوعاوي اإلاؽتٟر

ّ
بْ الّاّم والز

ّ
: سّد ِليهم بالى

 ، زي ال ًم٢نهم به٣اٍس
ّ
بْ ؤلاوعاوي اإلاؽتٟر ال

ّ
بىفىؿ اإلاعلمحن، ٘إلجإَم ألامحر بلى الى

 و٘شومنها ر٠ش 
ً
ت وؤلاظالمو مً ؤخباس الّشب  ا ُّ م في الجاَل ذ ٢ِغ ما  ، التيؤؼّاَس

ّ
جا٠

.  اِخٝذٍو

ٚ  ال٢ٙش الخلذووي - ب
ّ
حن خى٥ جخل ُّ ت الّمشان لشّد مضاِم الٙشوع : اظخّمل ألامحر هٍشٍّ

ب ِلُه مً اخخُاج الّىاط بلى 
ّ
زا ِىذ الخإـُل لمشوسة الاحخماُ وما ًترج اإلاعلمحن، َو

 بّمهم، ووؽىء الّلىم والّفىاِاث وما بلى رل٤.

ل٢ثحر مً الّىفىؿ مً ا ب: اظخّمل ألامحر في سّدٍ ِليهمالّشّد بىفىؿ ؤَل ال٢خا - ج

ذ مٝاسهت بحن ٝال٢خاب اإلاّٝذط )الّخىساة وؤلاهجُل( إلبىا٥ مضاِمهم خى٥ م٣اهت اإلاشؤة، ِو

ىا مدّمذ  ِّ ذالت سظالت ؤلاظالم، وإزباث هبّىة هب ى هللا –ألادًان، وإزباث ـذٛ الّىبّىة ِو
ّ
ـل

م
ّ
 .–ِلُه وظل

: اظخّمل ألامحر ٠زل٤ بّن  حن٥ ؤثّمت اإلاعلماالّشّد بىفىؿ الٝشآن والّعّىت وؤٜى  -د

تي 
ّ
ّت ؤلاظالم في الٝماًا ال ٙت في بُان هفىؿ ؼَش ٍش

ّ
ت الؽ مت وألاخادًث الّىبىٍّ آلاًاث ال٢ٍش

 ؤلاظالم ِلى ألاخالٛ الٙاللت ١الّفذٛ
ّ
ا، وبّحن لهم بخل٤ الّىفىؿ خث  ،اظدؽ٣لَى

اء بالّهذ ا، والّخدزًش مً ؤلذادَا ١ال٢زب ،وال٘ى ا. واخخّج  ،والخُاهت ،وهدَى وهدَى

ت، ١البُماوّي  ُّ ت ِلماء ألاؼاِشة واإلاال٢ ـّ  ،والٕضالي ،بإٜىا٥ الّلماء اإلاعلمحن في رل٤ خا

م. ،وخلُل بً بسحاٛ ،واللخميّ  حَر  ٔو

ؽُذ  -ٌ  ٌُ ه 
ّ
تراس بما ِىذَم، مْ ؤه حن والٕشب ِمىما بلى جٟش الٔا ُّ دِىجه للٙشوع

م ٜفب الّعبٞ في الّفىاِاث والّلى  م ألامحر بلى بخّٝذمهم وإخشاَص ت، ًذَِى م الّذهُىٍّ

ٕاء بلُه زا بخفذًٝهم لشظالت ؤلاظالمللُبّحن  ،وحىب ؤلاًمان وؤلـا ، َو ّٞ ٞ الح  ،هم وٍش

 خّتى ًجخمْ لهم خحر الّذهُا وآلاخشة.

م، ١اهىا لم ًيغ ألامحر خا٥ اإلاعلمحن، وؤّنهم في ال٢ثحر مً ألاخُان  - و ظبب بلحاد ٔحَر

ًّ في دًنهم ما ال ًخٙى، مً خال٥ ِذم التزامهم بخّالُم 
ّ
وؤّنهم ٘خدىا مً ؤظباب الى
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ّت ؤلاظالم تي لم جثبذ في ؼَش
ّ
 ،ؤلاظالم، وؤه٢ش ِلى بّمهم الاخخجاج باألٜىا٥ الّمُّٙت ال

 واِخٝادَم بالخشا٘اث وما بلى رل٤.

ت ألامحر مً خال٥ جدّبْ جذّسحه - ُّ ال٢ٙشّي واإلاىىٝي في اظخذساج الخفم  جبرص لىا شخف

مت  ت بلى الهٍض ُّ بلى لشوسة ؤلاًمان باإلظالم، ٠ما ١ان ٠ثحرا ما ٌعخذسحهم في مّاس٠ه الحشب

تراٗ.  والِا

افُاُبِبل  ىغش

جدُٝٞ  .رلشي العاقل وجىبُه الغافل م(.2:83) ألامحر ِبذ الٝادس بً مديى الّذًً الجضاثشّي 

ي، الٝاَشة  ّٝ  .م٢خبت الخاهجي: وجٝذًم ممذوح خ

اإلاقشاض الحاّد لقطع لصان مىخقص  .(م:2:9) ألامحر ِبذ الٝادس بً مديى الّذًً الجضاثشّي 

ْ : الجضاثش .دًن ؤلاشالم بالباطل وؤلالحاد ؽش والّخىَص
ّ
اظُلي للي

ّ
 .داس الى

. ه(. د) .رلشي العاقل وجىبُه الغافلألامحر ِبذ الٝادس بً مديى الّذًً الجضاثشّي )د. ث(. 

 وبّت ٜذًمت.

شان، 3123)خحرب٤  ،بؽشي  اوي/خٍض
ّ
ت  (.١اهىن الث ُّ خ دساظت لبّن مٕالىاث اإلافادس الّخاٍس

 للّذساظت، 
ً
ت وجىاٜماتها )جدٙت الّضاثش ومأزش ألامحر ِبذ الٝادس وؤخباس الجضاثش( ؤهمىرحا

ّ
مجل

ت ُّ خ   .دمؽٞ، (229 ،228)، دساشاث جاٍس

ٞ ِلُه وولْ  .مخخصش خلُل (.م3118) خلُل بً بسحاٛ الجىذي اإلاال٣ي
ّ
ل  لبىه ِو

ُمه ْ : : ؤخمذ ِلّي خش١اث، بحروث جٜش ؽش والّخىَص
ّ
باِت والي

ّ
  .داس ال٢ٙش للى

ٞ ِلُه ) (.3. )ه .حُاة ألامير عبذ القادس (.م2:93)حؽشؼل  ،ؼاس٥ َجري 
ّ
ل ّذم له ِو جشحمه ٜو

ْ : ، الجضاثش(ؤبى الٝاظم ظّذ هللا ؽش والّخىَص
ّ
ش٠ت الىوىُت للي

ّ
 .الؽ

ا) .شخصُت ألامير عبذ القادس من مىظىس آلاخش  ، ث.(.٠خاب ِبذ الٝادس لٝىظخاٗ دٜو

ت إوصاهُاث ؤهمىرحا، ِبذ الٝادس ؼشؼاس،
ّ
شانمجل  الجضاثش-، مش٠ض البدث في ألاهثروبىلىحُا، َو

 :ْ  http://insaniyat.revues.org/5976مٜى

 .ماّظعت ال٢خاب الّشبّي  : بحروث .مقّذمت ابن خلذون  (.م3115)ِبذ الّشخمً  ،ابً خلذون 

ذ :  .ألامير عبذ القادس الجزائشّي وأدبه (.م3111) بً الّعبْ ،ِبذ الّشصاٛ ماّظعت حاثضة ال٣ٍى

ّشّي 
ّ
ض البابىحن لئلبذاُ الؽ   .ِبذ الٍّض

  

http://insaniyat.revues.org/5976
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وخذة  .ألامير عبذ القادس الجزائشي مؤّشض دولت و قائذ حِش (.م2:95) بظماُِل ،الّشبي

ت: وخذة الّشٔاًت  ،الجضاثش ُّ  . اإلااّظعت الىوىُت للٙىىن اإلاىبّ

ش (.م(2011 ظلُمان ،ِؽشاحي
ّ
شان(. 2. ه) .الجضاثش .ألامير عبذ القادس اإلافك داس  :الجضاثش  -َو

ْ ؽش والّخىَص
ّ
 .292 ،313. . ـقالٝذط الّشبّي للي

شان (.2. )ه .ألامير عبذ القادس العشفاوّي ). م (2011ظلُمان ،ِؽشاحي داس الٝذط  : الجضاثش-َو

ْ ؽش والّخىَص
ّ
  .الّشبّي للي

  : باب الىاد -لجضاثشا .ألامير عبذ القادس فاسس العقُذة والىطن (.م9::2) سابذ ،لىهِس ي

ت.  داس اإلاّ٘ش

خ الجزائش وألامير عبذ القادس .(م2:75دمحم بً ِبذ الٝادس الجضاثشي )  .جحفت الّزائش في جاٍس

ي3 .)ه ّٝ ت: بحروث  ،(. ؼشح وحّلُٞ ممذوح خ ُّ  .داس الٍُٝت الّشب


