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أفعال ألامير عبذ القادس نزعةال  إلاوساهية في كتابات و
 "إوسان مترع بئوساهيته"

  (1) بىعشفةالقادس عبذ 

 مةّذ مق

ت، جخجؿض  الجزغت إلاوؿاهُت في الثهاقت إلاؾالمُت أوال في الحٌمت الػملُت ال الىظٍغ

ًا مماعؾا غلى أعى الىانؼ، ألن املػلم لا يجزغت قاإلوؿاهُت  ُو ال بض أن جٍىن ؾلى

ًان نغآها ًمصخى  . أما الخىظحر قهى مٌمل للػملي، ألن الػملي في نىعجه غلى لاعىللمؿلمحن 

ما حػهض أمغه وجىىع 
ّ
البؿُُت ال ًدخاج ئلى قلؿكت وهظغ ملُابهخه الكُغة إلاوؿاهُت، لٌىه ًل

ًاهذ الحاحت   لخىظحر أقض.ئلى اقٍله 

سُت غً لامحر غبض الهاصع مً زالُ مىانكه ويخاباجه أغُى  مثاال خُا وججغبت جاٍع

ػُ ٌُ للػمل )يمهابل للىظغ( الهُمت الكًلى غلى  يإلاوؿان املخجظع في ئوؿاهِخه، الظي 

الىظغ، قمهُاؽ يماُ إلاوؿان بػمله ال بىظغه، ألن الػمل ناغضة غامت ٌكترى قيها 

 ماُ.إلاوؿان الػاصي والٍامل مػا، أما الىظغ قهي زانُت إلاوؿان املترقي في ؾلم الٌ

 الشمز والتاسيخ

ش، أمثاُ هُجل وهحربغث ماعيُىػ  ..أن الثىعة لِؿذ جلَ .ًغي يثحر مً قالؾكت الخاٍع

ىعة جٌمً في الغوح التي حؿًٌ لاخضار وجدغيها، 
ّ
الىناتؼ املازلت للػُان، وإهما خهُهت الث

ش يما   هابلُىن في شخو مثله جقالىبُل )إلاوؿان املخكىم( غىض هُجل هى عوح الخاٍع

غة لغوح الثىعة أما بىهابغث،   .. ولػل ؾىؾِذ.ماعيُىػ عاهً غلى الُلبت يهىة ُمؿحرة وُمَإ
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ًان أيثر حغأة مً ؾحره خحن أيض في  مً لِؿذ )زىعة الجماهحر( أن الثىعة يخابه أوعجُجاؽ 

 وإهما الثىعة ًهىػها الغحاُ امللهمىن قهِ.  ،نىؼ الٌخل اللحمُت )الجماهحر(

ضعؽ يمً ما ٍمًٌ الهُى أن صو 
ُ
ش الجؼاةغ الحضًث واملػانغ، ًيبغي أن ج عاؾت جاٍع

ش، التي جبدث غً الالمىُىم زلل الحضر والىانػت  الظاهغة و ٌؿمى قلؿكت الخاٍع

غ سُت، وجداُو أن حؿخهغأ الػبرة مىه، وأن جٌدكل لَا ؿحرة له. الخاٍع
ُ
 امل

ش الجؼاةغي في يثحر مً يخاباجه عه زغ ب(، قػىضما ًإعُِر آلا ن آلازغ )الؿغ حالػاُ الخاٍع

خىلى هى طاجه مهىت أعقكت املاضخي  جي، ٍو با،  قاههللحضر الَى ؿغبه حؿٍغ ٌؿخلبه اؾخالبا وَُ

ش غىضةظ مُُت للمؿالُت، وحؿغا ق داُو آزغ لامغ  غ زُاب الاخخىاء،ٍمغ لخُهبذ الخاٍع ٍو

 
َ
 جضححن لامم امل

ْ
ضؼُ ؿ ٍُ   يؿاػٍ  ،وة وقو ما ًٍغ ا. مخػا  خًاٍع

ت صأبذ غلى جىلي مهىت ولِـ لامغ  ب، ألن أؾلب لامم الؿاٍػ ش لألمم البؿٍغ خأٍع

ؿخد
ُ
 : يحمغة، لػلخحن هما غلى الّىدى آلاامل

ش الظايغة الحهُهُت للجماغت ولاقغاص، ـ5 ش الخُغ لاُو  ًمثل الخاٍع ومىه ًهبذ الخاٍع

ػُي البػض الحهُ هي غلى الىحىص الاؾدُُاوي، لٍىهه ًدمل الخهىنُت الثهاقُت، َو

ت، ومً زمت ٌؿضو املػلم الثابذ لغقٌ املحخل واملغحػُت  لجهاص. ل لاولى للُهٍى

ش وقو طعاتػُخه  ٌؿعى آلازغ لخكاصي أي اخخماُ للغقٌ، قُلجأ ئلى جىحُه الخاٍع

ا مػالم الػلمُت  خي ًدمل ظاهٍغ غه لخُاب جاٍع وقلؿكخه، وطلَ مً زالُ جمٍغ

ت بؿًُت.واملىيىغُت، لًٌ مدخىاه الحهُهي ًىم غً ه  ؼغت اؾخدماٍع

غاف مىهج  .2 سُت، وحػل آلا ًكغى الهغاع الحًاعي غلى لَا ت الخاٍع زغ حؿلُب الغٍؤ

مػلم الحضر، وجهضًمه لألها في نىعة املخدًغ طو الجزغت إلاوؿاهُت الػالُت، وفي املهابل 

)أهضًجان(، مما ًىحي للكغص الىاشخئ أن  ئبغاػ الصخهُت املحلُت يىمىطج مخسلل وهمجي

 زغ في بلضه أولى مً حالةه.بهاء آلا 

ؿَخْدِمغ هكؿه غلى أهه ًمثل نُمت  .3
ُ
ج امل ْؿخدمغة جغٍو

ُ
ًكغى الهغاع في البالص امل

ؿَخدَمغ بأهه همجي وبغب
ُ
ي. وهالخظ طلَ غ إلاوؿاهُت وطعوة الحًاعة، بِىما ًهل غضوه امل

ًاهذ جهل أبُاُ املهاوم ت الكػبُت بالبرابغة حلُا في الٌخاباث الُصحكُت الكغوؿُت التي 

حن ونُاع الُغم، بِىما جهل ناصة الجُىف الكغوؿُت بالػظماء ولابُاُ  ،والضمٍى

اء.  حن الػُؼ ولابٍغ  مخىاؾُت املجاػع املغجٌبت في خو الجؼاةٍغ
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[ لاهثروبىلىحُاماع لاوعبي الحضًث غلم إلاهاؾت ]دولهظه الؿاًاث وؾحرها أؾـ الاؾخ

ت ئال ألحل حؿهُل غملُت اؾخدما  وجهُدبهاع قػىب الجىىب، قأؾلب الحمالث الػؿٌٍغ

، ًىضؾىن في قغاةذ املجخمؼ املضوي مهضمحن أهكؿهم لاهثروبىلىحُاجحاقل مً غلماء 

 لي، والخُىعة جٌمً هىا بالظاث، قاألهثربىلىجي ٌؿخُؼ ازترام املحظىع،اًأنضناء لأله

غبِ غالنت جًاًكُت مػ ُ والخىؾل في الثهاقت الكػبُت، ٍو مً غضو ئلى نضًو،  ها، قُخدى

ب ئلى آلا ومً آلا  زغ الحمُم، والّىمىطج الظي ًمًٌ أن وؿخضُ به غلى صحت زغ الؿٍغ

ى، املػُى ما قػله ًل مً لاب  ًقاُع صو قًى ـ ٍع  ...ئًضمىهذ صًىث، لَى

َمٌىه مً جىحُه أطهانهم ألاهاليئن الاؾخئىاؽ الظي ًدهل غلُه لاهثروبىلىجي مؼ  ًُ  ،

خي ًمـ نمُم غمو الجماغت، قُإزغ ؾلبا غلى وؾلىيهم  مً زالُ حكٌُله لخُاب جاٍع

هضخي غلى بهاًا مػالم الاغتزاػ لضًه. ،الىعي الجمعي  ٍو

خي املإؾـ  وختى في خالت غضم الهضعة غلى البهاء في البالص املحخلت، قان الخُاب الخاٍع

ش ؾُػمل قُما بػض العالم و ـ الضابط، القذيس، مً َغف الٍىلىهُالي غلى نبـ الخاٍع

املحلي بهبؿت خغباةُت، ئط ًخلىن بلىن الثهاقت املحلُت في الهًاًا الهامكُت املكبػت 

ت، أما غىض جىاُو الهًاًا  بالخغاقت ولاؾاَحر، أو يما هُلو غليها الُىم بالثهاقت الكلٍلىٍع

ب. ت ًخلىن الخُاب بثهاقت الاؾخالب والخؿٍغ ت واملهحًر  الجىهٍغ

ًان مإعزا عؾمُا أو مدترقا في اغخماصه الٌلي جبضو مكٍلت املإ  عر الجؼاةغي الُىم ؾىاء 

ض غلى ما يخبه الكغوؿُىن خُى الجهاص الكػبي جىيُذ تهاقذ الخُاب . ومً هىا هٍغ

خي الجؼاةغي مً زالُ  خي الٍىلىهُالي وغضم اؾخهاللُت، وأنالت الخُاب الخأٍع الخأٍع

 .تيغاث الًباٍ والهؿاوؾظولِـ م ،ههىم ناوػُه

قلى اقتريىا أن الخػهب هاُ مىا خظه، واملخُاُ املخػالي حىذ بىا في ؾماه، بالغؾم مً 

ًان أبا أو  ،أو يابُا ،طلَ قاهىا ال ًمًٌ أن هىٌغ خهُهت مازلت للػُان ًىن الكغوسخي ؾىاء 

َهضع يخابت ما وؿمُه الُىم باملهاومت الكػبُت، لِـ مً باب  ،غاملا أهثربىلىحُا
َ
هى الظي ج

ولًٌ مً أحل اؾخٌماُ املخُِ الاؾدُُاوي الظي  ،ح الػلمُت أو الجزغت إلاوؿاهُتالغو 

 : نؿم يما ًلي

 ـ اخخالُ لاعى.5

 ـ اخخىاء الػهل.2

لؿان.3
ّ
 ـ احخثار ال
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 سؤال البذء

أؾلب الخُاباث الؿغبُت الجزغت إلاوؿاهُت غً املؿلمحن وقلؿكتهم، وجداُو حصجب 

ت . الظي اؾخُاع .خهغها في الؿغب. أن ًخسلو مً غهضة الضًً واملاضخي، وآمً بهُم الحٍغ

والػضالت وإلازاء، لظلَ أنبدذ الجزغت إلاوؿاهُت في الكلؿكت الؿغبُت مغجبُت بهُم 

 الضًمهغاَُت ومهىالث قالؾكت لاهىاع.

سُت جٌمً في بيُت الخُاب الؿغبي طاجه،  لًٌ بالغؾم مً طلَ، ههغ أن املؿالُت الخاٍع

ت مكػم بالجزغت إلاوؿاهُت التي جهضؽ إلاوؿان وججػله مػُاع قهى مً خُث البيُ ت الىظٍغ

بما قيها هللا والٍىن، لًٌ الؿلىى واملماعؾت الػملُت ظلذ بػُضة غً الجزغت  ،ًل لاقُاء

إلاوؿاهُت، قلهض قهض غهغ ما بػض لاهىاع خغيت اؾخضماع واؾخدماع للكػىب ؾحر 

لاوعبي لاغغام الضهُا لخسضمه مضي الحُاة  لاوعوبُت بحجت أن الُبُػت أهضث للػىهغ

ىان وؾحره مً قالؾكت الؿغب.   وقو قلؿكت أعوؿذ ٍع

ىان ئن يخاب   ( Reforme Intellectuelle et morale de la France)اعوؿذ ٍع

ٌػٌـ الجزغت إلاوؿاهُت املؿلهت، قاإلوؿان املخخاع هى الظي جخدضص مػامله مً زالُ املػُاع 

خػماع ئهه يغوعة ؾُاؾُت في الضعحت لاولى... ئن ؾؼو بلض مً غغم أصوى مً نبل "الاؾ:  الخالي

ت قظلَ  بلض مً غغم أغلى ال ًضغى ئلى الاؾخهجان... غىضما ًٍىن لامغ بحن لاغغام املدؿاٍو

 .1ًضغى ئلى الاؾدىٍاع"

الكلؿكت الؿغبُت إلاوؿاهُت في بالػما مدُُها الثهافي والجؿغافي قهِ، جدهغ 

لذ هألنها جخ ،ؿاهُت لاوعوبُت ئوؿاهُت جكخهغ لػىهغ الػاملُتقاإلو ّهِ
ُ
ىنؼ غلى طاتها، وق

 قلؿكُا لىىع ئوؿاوي، نُل غىه أهه ُمكٍغ في ئوؿاهِخه وقغصاهِخه ئلى خض الجىىن. 

 :  لهض اؾخُاع مالَ بً هبي أن ٌؿبر ؾىعها خحن ناُ

ت إلاوؿاهُت قُما وعاء . قٌُل ًخأحى للػالم إلاؾالمي أن ًبدث غً ئلهام قلؿك.."

هت ؟ ئن خضًثىا غً ئوؿاهُت أوعبا ال ًٍىن خضًثا غً هؼغت ئوؿاهُت  جهالُضه الػٍغ

 ،)حظبُت( صون ئقػاع، وفي هظه الحالت هغاها حػجي )ئوؿاهُت أعوبُت( في الضازل

ت( في الخاعج ، وهظه لازحرة  ناةمت غلى أنبذ املػاصالث و)ئوؿاهُت اؾخػماٍع

قاإلوؿان في غغقها مًغوبا في املػامل الاؾخػماعي ٌؿاوي :  االؿُاؾُت وأقىػه

  )5986 بً هبي، مالَ( نكغا."
                                                 

ت (.2007) .وآزغون ،غبض الهاصع بىغغقت:  ههال 1 ٍغ  : الجؼاةغ .صوع الؼواًا ئبان املهاومت والثىعة الخدٍغ
   .93-92 .نوميكىعاث وػاعة املجاهضًً، 
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ئن خًىع الجزغت إلاوؿاهُت لِـ بالًغوعة مىنىال بالخُاب والكٌغ، بل مػُاع 

 ئوؿاهُت إلاوؿان هى ؾلىيه الُىمي، قالخُاب إلاوؿاوي ًسكي وعاءه زُابا ال ئوؿاهُا 

لؿلىى هى الترحمت الكػلُت للكٌغة واملػخهض وقو مباصب غلم في أؾلب لاخُان، ألن ا

 الىكـ.

ػض مً أقض آلاًاث قخٍا بالهُم  ٌُ ئهىا هضعى مً زالُ الخجاعب الُىمُت بأن الخُاب 

ًاهذ أقػالهم غضواهُت ويض إلاوؿاهُت،  ا(  إلاوؿاهُت، قأقهغ أههاع الجزغت إلاوؿاهُت )هظٍغ

 ، هابغماؽ ...ولىخأمل مىانل ماعيـ، جىيكُل، هُضحغ

ًأقو قلؿكي ٌػُي لإلوؿان  ض أن ههلل مً أهمُت الخُاب إلاوؿاوي  هدً ال هٍغ

ام والخالم  جض قُه املػظبىن قىم لاعى التًر نضؾِخه املؿخالت غبر أػمىت الخىاحض، ٍو

إمً  ًُ ًاةً  الظهجي مً حبروث الُؿُان وغالم الػبىصًت. لًٌ بحن ما ًيبغي أن ًٍىن وما هى 

ُب الػمل غلى الىظغ، قسحغ الٍلماث ًكهض قغغُخه أمام نضم الكػل، الػانل بخؿل

ت.  والىخاةج الػملُت أنضم مً املهضماث الىظٍغ

ئلى حؿلُب الجزغت إلاوؿاهُت الػملُت لٍىنها ال جسخكي وعاء  أمُلومً زالُ ما ؾبو، 

هُُم الضًجي. ،الٍلماث ولاقُاء ًخدضر  لم بل جهضع غً وعي واغخهاص بؿٌ الىظغ غً الخَّ

الكٌغ إلاؾالمي غً الجزغت إلاوؿاهُت وقو قلؿكت مسهىنت، لٌىه ماعؾها في ؾلىيُاجه 

ًالهالة املإؾؿت غلى عيً الػمل. ًاهذ   الُىمُت، لهض 

ًان أبغػها  لهض ججلذ الجزغت إلاوؿاهُت في شخو الىبي دمحم مً زالُ ؾلىيها الُىمي، و

الم ها زاَب إلاوؿان ووسخي الػضو اللضوص اؾخمغث " ًىم ...طهبىا قأهخم الُلهاءا" : غلى إلَا

ًان  ،الجزغت إلاوؿاهُت إلاؾالمُت في أجباع دمحم مً أُو زلُكت للمؿلمحن ئلى آزغ ناةض قاجذ، و

ترغت باإلوؿاهُت املكخىخت، ئط انخض
ُ
 بالغؾُى  يلامحر غبض الهاصع يمً جلَ الؿلؿت امل

مه لإلوؿان وحػظُمه إلوؿاهِخه، وؾً الهىا هحن لجِكه مً زالُ حػالُم الغؾُى في جٌٍغ

م.  *الٌٍغ

حل الٌخاباث املػانغة غىض ئوؿاهُت لامحر غبض الهاصع، والتي لم ًغؾم خغوقها مً  جهل

ًان نض عنها عنا بأغماله ومىانكه الُىمُت. ئن  ،زالُ الكػغ والخُاب الهىفي قهِ بل 

ً بهُم الكه امت والكغوؾُت، قٍان مىانكه مؼ أغضاةه عؾمذ نىعة الكاعؽ الىبُل املٍؼ

                                                 
لت بىاء غلى  * ىت الجِل املحمضي الؿالب( الظي ألكه نضوع بً دمحم بً عٍو عاحؼ يخاب )وقاح الٌخاةب وٍػ

 لب مً لامحر غبض الهاصع، والظي أمل غلُه أؾلب بىىصه.َ



 ذ القادس بىعشفةعب

560 

ًان مىنكه لاعوع مؼ لانلُت .ًُػم لاؾغي مما ًأًل، وبُضًه في أؾلب لاخُان .. زم 

 املؿُدُت في صمكو، أًً بغػث ئوؿاهُت لامحر التي اهبثهذ مً مغحػُاجه إلاؾالمُت.

 وحذة العقل إلاوساوي 

البكغي مً خُث هى  جخأؾـ الجزغت إلاوؿاهُت غىض لامحر غبض الهاصع غلى وخضة الػهل

بحن الىاؽ في نىامت الجؿم ومباصب الػهل، وجغى  ي نؿمت غاصلت بحن البكغ، قاهلل ؾاو 

الخىاقـ في جكخُو جلَ الهبت الغباهُت مً زالُ غملُت الخكٌحر، ومً زم ًيكأ الازخالف بحن 

 ،البكغ، قمً اؾخُاع أن ٌؿدثمغ جلَ املىدت الغباهُت أمؿَ بأؾباب الهىة والحًاعة

 مً اؾخٍان للؿكلت قمهحره غالم البهُمُت والجهل.و 

يبه الىاؽ حمُػا ئلى  ،خاُو لامحر مً زالُ يخابه طيغي الػانل وجىبُه الؿاقل ًُ أن 

 الػالمت الضالت غلى وخضة البكغ، ومً زمت ٌؿخُُؼ البكغ ئصعاى لانل والجىهغ 

ش، بل  كهم الضًً ئال مً زالُ في خهُهتهم إلاوؿاهُت، قالػهل قىم الضًً والػغم والخاٍع ًُ ال 

زىة لِـ بىخضة لاب )آصم( بل بىخضة الػهل. ئجهىعاث الػهل، وغلى هظا لاؾاؽ قالىاؽ 

خاُو أخمض البرناوي مً زالُ صعاؾخه طيغي الػانل أن ًإيض غلى غهالهُت لامحر 

 :  وإوؿاهِخه مً زالُ اؾخيخاحه

 
ٌ
غامت ومكتريت بحن الىاؽ قان "ألن قٌغة الػهل التي ًضاقؼ غنها الجؼاةغي قٌغة

، بمػُؼ 
ً
للحهُهت َابػها إلاوؿاوي الػام، خُث ئن الحهُهت حهض البكغ حمُػا

غً اهخماءاتهم إلازيُت والهىمُت. لهظا ال ٌؿأُ الجؼاةغي غً مهضع الحهُهت، 

بل غً الحهُهت لظاتها، قاهخماؤه ئلى إلاؾالم يثهاقت وصًً ال ًمىػه مً ايدؿاب 

 ً  ( 5995، البرناوي ) ".هم غلى ؾحر صًىه وزهاقخهالحهاةو ممَّ

ئن الػانل الظي جكًُ بالحضؽ زم باالؾخضالُ غلى أن الػهل هى حىهغ يُىىهت 

ًا، وجخكجغ ًىابُؼ الغخمت مً نلبه وأهىاع  ،البكغ ال ًمًٌ أن ًٍىن ئال ئوؿاهُا قٌغا وؾلى

غنهم لىن أو لؿان أو الحو مً بهحرجه، قِؿخىي الىاؽ غىضه اؾخىاء مػلىما، بدُث ال ًك

 الػهل ؾىاؾُت. ملباؽ، قالىاؽ أما

ت الخػبحر والغأي يكػل ئوؿاوي حػخبر مً جكغى  إلاوؿاهُت يدو واحب الكػل، قدٍغ

ًان لامحر ًجحز للىاؽ خو الازخالف املكغٍو باخترام  أحل ججلُاث إلاوؿاهُت، ولهض 

 إلاوؿان. 
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 وحذة الحقيقة إلالهية

كغم لامحر بحن هىغحن  سُت التي جخىلض مً ججاعب البكغ ًُ مً الحهُهت، الحهُهت الخاٍع

سُت، قالحهُهت  وغاصاتهم وجهىعاتهم، والحهُهت إلالهُت املخػالُت غً لاخٍام الخاٍع

هضوها الىهم والجهل، وأيبر مىخج لها الخهلُض  سُت ًٌخىكها الخػهب والخُغف، ٍو الخاٍع

بجى غلى أؾاؽ الى
ُ
ًاة، قالحهُهت التي ج ماطج الجاهؼة هي أيبر مػهل للخكغنت بحن واملحا

هت الؾخػباص الىاؽ بػًهم بػًا.  الىاؽ، وأؾهل ٍَغ

أما الحهُهت إلالهُت املخػالُت قهي ججمؼ وال جكغم، ألن الىاظغ واملخأمل وقو أنُى 

سُت، قلِـ هىاى زالف بحن لاصًان  ،الػهل ًضعى الحهُهت إلالهُت في ًلُاث الحهُهت الخاٍع

ت جإمً باهلل الىاخض، لًٌ وكأ الخالف بكػل غلى مؿخىي ا لخىخُض، قٍل لاصًان الؿماٍو

ش وخمىالجه املػغقُت وإلاًضًىلىحُت. سُت التي حؿظث بكػل الخاٍع  لاخٍام الخاٍع

ئن الحهُهت إلالهُت هي طلَ إلاحماع إلاوؿاوي خُى مىيىع ما، قمدبت الهضم ويغه 

الظي عصص حىن حاى عوؾى خحن ناُ أن الؿضع ال ًسخلل قيها أخض. وهى الهُى هكؿه 

  ...البكغ جىخضهم الُبُػت

ئن الهغاع الضًجي والُاةكي ال مبرع له خحن ًغي الػانل أن الؿاًت مً الخضًً هى مػغقت 

ال ًمًٌ أن ًٍىن  ،مً باهلل وقو مبضأ الخهلُض والىعازت الاحخماغُتآهللا، قاملخضًً الظي 

ٌؿخىي غىضه الىاؽ  ،الظي آمً باهلل بػهله ونلبهمدؿامدا ومدبا ألزُه إلاوؿان، أما 

 له وإقؿاصه. خغم نخأحمػحن، قٍلهم ئوؿان وحب خبه واخترامه، و 

َىا :  لامحر مػجى مضلُى نىله حػالى أصعى
َ
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ْ
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َىل

َ
التي أؾاُؾها غضم  الكلمةقالحهُهت إلالهُت جٌمً في  *ج

 اؾخػباص البكغ لبػًهم بػًا، وغباصة زالو ًل البكغ.  

الحهُهت إلالهُت مؼ الكُغة إلاوؿاهُت جًاًكا صاللُا، قالحهُهت غالمت مً  اًلجخً

ُز إلاوؿان بحن الخحر  َمّحِ
ًُ لُمت التي قُغ هللا غليها آصم وبيُه، ولظلَ  غالماث الكُغة الؿَّ

سها مخجاوؿت  والكغ، الجماُ والهبذ، الهضم والٌظب... وجٍاص جٍىن أخٍام البكغ غبر جاٍع

ش : ألن ،ومخهاعبت   الحهُهت غامل جىخُض بالغؾم مً ئيغاهاث الخاٍع

                                                 
 .64:  آلاًت ،ؾىعة آُ غمغان *
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"والحهُهت غامل جىخُض بحن البكغ، عؾم ازخالقهم، وهظا ما ًجزع غً الضًً 

ت قان  نكت الخػهب التي هي أخض أؾباب الاههؿام الُاةكي. ومً هظه الؼاٍو

( وبحن لاخٍام ال
ً
ًالخىخُض مثال ز بحن الحهُهت إلالهُت ) سُت، الجؼاةغي، ئط ًمّحِ خاٍع

ل الازخالف بحن املىخمحن ئلى لاصًان املخخلكت التي  قاهه ًبدث غً طاى الظي ًٍؼ

ضها خهُهت واخضة  2".جىّخِ

ًان بػٌ الىاؽ ًيخهض لامحر لٍىهه صزل املحكل املاؾىوي، قالػلت جٌمً   ئطا 

في اغخهاصه أن الىاؽ ئطا احخمػىا خُى الحهُهت إلالهُت قلِـ هىاى ُمَؿّىؽ لىحىص 

امُت أوال، وجٌغم الُىاةل واملظاهب، ما صا مذ الحهُهت جخجه هدى ئزباث هللا ونُمه الؿَّ

 إلاوؿان وجدترمه زاهُا.

 إوساهية إلاسالم 

ذ والضغاًت الهُى  ؼ أن بلِـ مً باب الترٍو أن هللا ؾبداهه وحػالى أنغ في يخابه الػٍؼ

واملىث،.. وأهه خحن  الىاؽ ؾىاؾُت مً خُث لانل واملهحر، الحو والىاحب، الحُاة

جدضر غً الحُاة ومكٌالث إلاوؿان اؾخػمل ًلمت الىاؽ أو إلاوؿان، وجلَ جضُ غلى أن 

 زُاب املىلى ال ًهخهغ غلى املؿلم بل ًل غباص هللا صون اؾخثىاء.

اؾخيخج غلماء إلاؾالم غظمت  ،ومً زالُ جلَ آلاًاث الضالت غلى نضؾُت إلاوؿان

ت ومضي خغمتها  غىض هللا ، قٌُكي الهغآن طيغا أن آًت واخضة مىه أؾؿذ الىكـ البكٍغ

ْكًؿا :  لإلوؿاهُت املكخىخت، قهىله حػالي
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وؿان ن إلاأما ال نهاًت مً لاهكـ في الحالخحن، و ي جضُ صاللت ناَػت أن هكؿا واخضة حؿاو 

د ًُ م هى الظي   ي ال الظي ًهخل. حالٌٍغ

ًان الغؾُى ًىصخي أصحابه بالىاؽ زحر  ، يػضم الخػغى للُػباص في نىامػهم، اولهض 

كاُ والػبُض، والىباث والحُىان، وخّغم نخل لاغُؼ أو املؿخجحر  ،والعجاةؼ والكُىر، ولَا

لاؾغي مً َػامهم،  أو الىاَو بالكهاصة ولى جٍلكا، بل َلب الغؾُى مً حىىصه ئَػام

 وغضم قض وزانهم...

                                                 

 املغحؼ واملٍان هكؿه.2 
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خي، قٍان  اوػٌؿذ جلَ الىناًا غلى لامحر غبض الهاصع، ئط َبهها في مؿاعه الخاٍع

ش مً بابه الىاؾؼ. أنخضاؤه بالغؾُى املكخاح الظي ا  صزله الخاٍع

خجلى الا مه لجِكه وأههاعه مً الكغقاء ولاحىاص، ٍو نخضاء في بىىص الهاهىن الظي عؾَّ

 : هظيغ مىه ما ًلي والظي

ػخبر أؾحر خغب، وأن ٌػامل يظلَ. 5 ٌُ ئلى أن  ،أي قغوسخي ًخم أؾغه في املػاعى ًجب أن 

 جخاح قغنت جباصله مهابل أؾحر حؼاةغي.

جغص مً الؿالح.. 2
ُ
م  نخل لاؾحر وامل  جدٍغ

خػغى  ،مػاملت لاؾحر مػاملت خؿىت، وفي خالت قٍىي لاؾحر. 3 حؿهِ املٍاقأة ٍو

 لػهىباث.

 صوعو(. 8ًل مً ًهضم أؾحرا قغوؿُا ًدهل غلى مٍاقأة نضعها ) .4

 مضاواة لاؾغي وإَػامهم مً َػام الجِل.. 5

ضعج يمً عواص  ًُ ئن الهاهىن إلاوؿاوي الظي عسخه لامحر في الهغن الخاؾؼ غكغ حػله 

م ملخهى صولُا  ِ
ّ
ظ

ُ
ئلى  3 مً صازل نهغ لامم املخدضة في حىُلالهاهىن إلاوؿاوي، ولظلَ ه

ل  25 وميشذ  ،القادس الجزائشي، سائذ القاهىن إلاوساوي ألامير عبذ:  ، ُوِؾَم ب2006أبٍغ

. خُث أقاص حل املخضزلحن بالبػض إلاوؿاوي في مىانل لامحر غُض الذياهات الحىاس بين

 الهاصع.

 بً عشبيفلسفة محي الذيً 

قلهض أزغ قُه جأزحرا  ال ًمًٌ قهل لامحر غبض الهاصع غً الكُش مخي الضًً بً غغبي،

 يبحرا، زانت في مجاُ املػغقت ومدبت إلاوؿاهُت والخكٌحر قيها.

ًان ابً غغبي مً بحن أهم أغالم الكٌغ الهىفي في مجاُ الجزغت إلاوؿاهُت، وأيثرهم  لهض 

صقاغا غً إلاوؿان الحُىاوي الظي لم ًهل بػض ئلى مهاف الٌماُ. ئن ابً غغبي ٌػخهض أن 

ؼصاص، *ىحىصاث ختى في خُىاهِخهإلاوؿان أقغف امل قغقا ويماال ًلما اهخهل مً خاُ  ٍو
                                                 

"اغلم أن اليكأة إلاوؿاهُت بٌمالها عوخا وحؿما وهكؿا زلهها هللا غلى نىعجه، قال ًخىلى خل هظامها ئال  *
ا بؿحر أمغ هللا قهض ظلم هكؿه وحػضي خض هللا قيها أو بأمغه. ومً جىاله -ولِـ ئال طلَ -مً زلهها، ئما بُضه

وؾعى في زغاب مً أمغه هللا بػماعجه. واغلم أن الككهت غلى غباص هللا أخو بالغغاًت مً الؿحرة في هللا. أعاص 
صاووص بىاًت البِذ املهضؽ قبىاه مغاعا، قٍلما قغؽ مىه تهضم، قكٍا طلَ ئلى هللا قأوحى هللا ئلُه أن بُتي هظا 

ًهىم غلى ًضي مً ؾكَ الضماء، قهاُ صاوص ًا عب ألم ًًٌ طلَ في ؾبُلَ؟ ناُ بلى! ولٌنهم ألِؿىا  ال
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الحُىاهُت ئلى خاُ إلاوؿاهُت، أو مً خالت آلاصمُت ئلى خالت الغؾىلُت، قٍل ئوؿان عؾُى 

ش ئال الىؾُلت التي ٌؿدىُو بها هللا  طاجه ئطا وعى الحو ؾبداهه وحػالي، وما الغؾل غبر الخاٍع

هت ئوؿاهُت إلاوؿان املضقىه ت جدذ بغازً حهله وخبه للماصة. وقغف إلاوؿان لِـ في ٍَغ

ًان الههض الخمحز  زلهه بل قُما أوحي مً الكهم والخػهل، قػىضما زلو هللا أصم غلى نىعجه 

 :  بحن مهام إلاوؿاهُت وآلاصمُت

كا حمؼ قُه مػاوي الػالم الٌبحر وحػله  ،"زلو هللا إلاوؿان، مسخهغا قٍغ

وناُ قُه  ،لػالم الٌبحر، وملا في الحًغة إلالهُت مً لاؾماءوسخت حامػت ملا في ا

 ،ئن هللا زلو آصم غلى نىعجه... قان إلاوؿاهُت ججمؼ الظيغ ولاهثى:  عؾُى هللا

ت ولاهىزُت ئهما هما غغيان لِؿخا مً خهاةو إلاوؿاهُت ملكاعيت  ،والظًىٍع

  1998) غغبي، ابً( ".الحُىان ًلها في طلَ

ًان ًماعؽ مكهىم إلاوؿاهُت، ئن لامحر غبض  قاإلوؿان الهاصع مً املىُلو الؿابو 

قٌُ عوخه، وما الاغخهاص والخضًً ئال مً ئعاصة إلاوؿان، ولظلَ  ئوؿان بما ويػه هللا في

ًان لامحر ًدخج بأبُاث ابً غغبي  غلى الػانل الػاعف أن ٌػامل إلاوؿان مً هظا الباب ، و

 :   الخالُت

                                                                                                                   

؟ ناُ ًا عب قاحػل بيُاهه غلى ًضي مً هى مجي، قأوحى هللا ئلُه أن ابىَ ؾلُمان ًبيُه. قالؿغى  غباصي
ال جغي غضو الضًً نض قغى مً هظه الحٍاًت مغاغاة هظه اليكأة إلاوؿاهُت، وأن ئنامتها أولى مً هضمها.أ

ل غلى هللا" ؟ أال جغي  ت والهلح ئبهاء غليهم، وناُ " وإن حىدىا للؿلم قاحىذ لها وجًى هللا في خههم الجٍؼ
مً وحب غلُه الههام يُل قّغع لىلي الضم أزظ الكضًت أو الػكى، قان أبى خُيئظ ًهخل؟ أال جغاه 

ًان أولُاء الضم حماغت قغضخي واخض با ضون ئال الهخل، يُل ؾبداهه ئطا  لضًت أو غكا، وباقي لاولُاء ال ًٍغ
غجح غلى مً لم ٌػل قال ًهخل نهانا؟ أال جغاه غلُه الؿالم ًهُى في ناخب اليؿػت "  ًغاعى مً غكا ٍو
ًان مثله"؟ أال جغاه ًهُى "وحؼاء ؾِئت ؾِئت مثلها ؟" قجػل الههام ؾِئت، أي ٌؿىء طلَ  ئن نخله 

"قمً غكا وأنلح قأحغه غلى هللا" ألهه غلى نىعجه. قمً غكا غىه ولم ًهخله الكػل مؼ ًىهه مكغوغا. 
عاغاه  قمً ،بىحىصهقأحغه غلى مً هى غلى نىعجه ألهه أخو به ئط أوكأه له، وما ظهغ باالؾم الظاهغ ئال 

. وال وإهما ًظم الكػل مىه، وقػله لِـ غُىه، ويالمىا في غُىه ،ئهما ًغاعي الحو. وما ًظم إلاوؿان لػُىه
قػل ئال هلل ؛ ومؼ هظا طم منها ما طم وخمض منها ما خمض. ولؿان الظم غلى حهت الؿغى مظمىم غىض هللا. قال 
مظمىم ئال ما طمه الكغع، قان طم الكغع لحٌمت ٌػلمها هللا أو مً أغلمه هللا، يما قغع الههام 

وهم  ،ي الههام خُاة ًا أولي لالباب"للمهلحت ئبهاء لهظا الىىع وإعصاغا للمػخضي خضوص هللا قُه. "ولٌم ف
أهل لب الصخيء الظًً غثروا غلى ؾغ الىىامِـ إلالهُت والحٌمُت. وإطا غلمذ أن هللا عاعى هظه اليكأة 
وإنامتها قأهذ أولى بمغاغاتها ئط لَ بظلَ الؿػاصة، قاهه ماصام إلاوؿان خُا، ًغجى له جدهُل نكت 

ابً غغبي، مخي الضًً،   قهض ؾعى في مىؼ ونىله ملا زلو هللا."الٌماُ الظي زلو له، ومً ؾعى في هضمه 
)خٌمت  .568-567 نو.، 5946: ابى الػال غكُكي، صاع الٌخاب الػغبي، بحروث،  قهىم الحٌم، حػلُو

 .ًىوؿُت(
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ـــــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاع نلبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال ًـــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــىعةلهــ
 

ـــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ لغهبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؼالن وصًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى لؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قمغعـ
 

ـــــاةل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َـ ـــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان ويػبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ ألوزـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِـ  وب
 

 وألــــــــــــــــــــــــــــــىاح جــــــــــــــــــــــــــــــىعاة ومصــــــــــــــــــــــــــــــحل نــــــــــــــــــــــــــــــغآن
 

ـــــذأأصًــــــــــــــــــــــً بــــــــــــــــــــــضًً الحـــــــــــــــــــــــّب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــً جىحهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاةبي قالحـــــــــــــــــــــــــــــــــّب صًجـــــــــــــــــــــــــــــــــي وإًماهــــــــــــــــــــــــــــــــــي ًـ  ع
 

حػل لامحر ًؼوع الٌىاتـ  ،ئن هظا الحب الٌبحر الظي ًدمله الكٌغ إلاؾالمي لإلوؿان

جالـ عهبانها  خأؾل غً اغخهاصه الؿابو الىاحم غً نلت  بان ئنامخه فيئٍو قغوؿا، ٍو

مجغص أمٌىت ونىع غظمتها قُما  ،غغقان وههو في البرهان، قالٌىِؿت واملػبض واملسجض

ؿضنه غلى إلاوؿان مً ؾػاصة ومػغقت الحو. ئن ًل مً ًهغأ لابُاث الؿابهت أو ٌؿمػها
ُ
 ،ح

ب والاخترام للبكغ، ئن خاُ لامحر ٌكػغ بخلَ الجزغت إلاوؿاهُت املكخىخت التي جكٌُ بالح

ض خحن ؾمػها مؿىاة قهاُ يبداُ هانغ أب هًمًٌ حكبيه  : ٍػ

"ويم ؾػضث وأها اؾخمؼ لهظه لابُاث ملحىت مؿىاة ... ويم ؾمغوي الكغح خحن 

غلمذ بخأؾِـ حمػُاث في بلضان ؾغبُت باؾم ابً غغبي، هظا املكغوع الظي 

ت باؾم صًً  ،الحب ًجمؼ بحن "الضًغ" و"الٌػبت" ناؾه ابً غغبي نُاؾت قػٍغ

و"مغعى ؾؼالن"، قهلب الػاعف ًدؿؼ لٍل هظه الهىع  مً  ،و"بِذ لاوزان"

إمً بٍل هظه املػخهضاث ألهه ٌػغف لانل الىحىصي  الػباصاث والكػاةغ، ٍو

 (2002 ،ههغ خامض)" .الظي حؿدىض ئلُه حمُػها

وخغنه غلى  ،قغغاًخه لألؾغي بىكؿهلهض أزغ ابً غغبي في مىانل لامحر أزىاء الجهاص، 

الث أؾخاطه ابً غغبي خحن ناُ ،خُاتهم وؾالمتهم  :  وؿدككها مً جأٍو

"أعخم مً واقو الحو ومً زالكه عخمت له، قان طلَ نؿمت، قان الٍاقغ ئطا 

عخم املإمً زكل هللا غىه، وإطا عخم املإمً الٍاقغ وفى هللا له، الٍل زلو هللا 

زلهه حػظُمه، قُىبى ملً عخم زلهه، وال ًلؼم مً قخػظُم  ،ومًاف ئلُه

  ".عخمهم أن ًلهي ئلى أغضاء هللا باملىصة. أعخمهم مً خُث ال ٌػلمىن 

 (ث ص. ،ابً غغبي(

ًان ؾلىى لامحر، الغخمت والػكى، ولحن الجاهب وعغاًت زلو هللا بالغؾم مً  ،هٌظا 

يكغهم وؾؼوهم لبالصه. وجضبحر قأن الخلو ملا جخُلبه نكت الخالقت، ألن الخلُكت لِـ 

ولًٌ الخلُكت مً ايخملذ ئوؿاهِخه، وخاًى الغؾُى دمحم ألهه  ،الحايم بأؾباب الؿُاؾت

 .(5990 ابً غغبي،) أيمل البكغ مىظ بضء الخلُهت
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 ية الحذيثة إلاوساهالتجشبة ألامير سائذ 

هؼغخه إلاوؿاهُت، والتي سجلها  ثوبلىع  املغحػُاث الؿابهت شخهُت لامحرقٍلذ 

سُت الكهحرة ، وزانت بػض نهاًت الجهاص وعخُله غلى  ش مً زالُ جلَ لاخضار الخاٍع الخاٍع

 الجؼاةغ. 

هى أوؿىت مكهىم الجهاص هكؿه، قالجهاص  ،أبغػ مىنل وسجله لألمحر في مجاُ إلاوؿاهُت

الظلم غً وعقؼ  ،والهضم والحغم، بل الجهاص هى صقؼ الكغص ئلى الحو ،ـ الهخل والضملِ

" لِـ املههىص :  لبُل خٌم الهخاُ ،غي لخدهُو جلَ الؿاًاثزالخلو، قلى ُوحضث َغم أ

ب البالص ،مً الجهاص والهخاُ ئجالف الػباص وإهما املههىص  ،وال الغؾبت في لامىاُ ،وال جسٍغ

بضٌػت ) ولى أمًٌ خهُى طلَ مً ؾحر نخاُ خّغم الهخاُ." ،أل ئلى ًلمت الحوصقؼ الكغص وامل

 (2000 خؿجى،

ًان  وا لخدُخه ؤ الظًً حا مهامه مؼاعا للمهاجلحن الكغوؿُحنغىضما عخل ئلى قغوؿا 

وقٌغه غلى يغمه وؾػت نضعه، قلهض صاوي الجغحى وخمى لاؾغي، وآمً املؿخجحر. لهض 

 ن أغضاصا مً لاؾغي ئ : ناةال وألامير عبذ القادس III به هابليىن كتاغلو الٍىهذ صو ؾُكي في 

ًاهىا ًأجىن  مً مىاَو هاةُت في اججاه  الكغوؿُحن الهضامى الظًً جلهىا غالحا مً نبل لامحر، 

مه ،نهغ "بى" ونهغ "أمبىاػ" ًان لامحر ،لخدُخه وجٌٍغ  امػخهال، والكهاصة طاتها ههله خُث 

".. عيب ؾٌت الحضًض ئلى مضًىت أمبىاػ التي أنام قيها أؾحرا أعبؼ  : الحؿُجي في جدكت الؼاةغ

وحض حمُؼ ؾٍانها ًيخظغون ونىله، قهابلىه بالكغح والؿغوع،  ،ؾىحن، وملا ونل مدُتها

 .(5903، غي اةالجؼ  الهاصع غبض بً دمحم) ومصخى لاغُان والىحىه ئلى مدل هؼوله"

بكًل هؼغخه إلاوؿاهُت الؿامُت، والتي ئن هظا الاؾخهباُ املجُض لصخو لامحر هاله 

ًظيغها حكغقل في يخابه خُاة لامحر غبض الهاصع، ولهض أوعص حكغقل مجمىغت مً الكىاهض 

مّحز أبضا بحن لاؾغي وعحالىا بسهىم الُػام واملأوي"  : لامحريهُى 
ُ
 هجري )"ئهىا لم ه

  .(5975 حكغقل،

مً لاخضار الضالت غلى ئوؿاهُت لامحر  وؾام هجري حكغقل في يخابه خُاة لامحر الٌثحر

غبض الهاصع، ومً طلَ خاصزت نخل الهاضخي، ئط جأؾل لامحر غلى نخله وغانب ناجله لٍىهه 

 .لم ًدترم ئوؿاهِخه بالغؾم مً زُاهخه لألمحر
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ػض
ُ
أيبر صلُل غلى  5845عؾالت لامحر غبض الهاصع ألؾهل الجؼاةغ الؿُض صًبىف ؾىت  ح

كغج غً بػٌ ت وقخىعها غىض الخهم، قاألؾهل َلب مً لا غلى همخه إلاوؿاهُ ًُ محر أن 

 :  ، قلم ٌعجب لامحر الُلب قغص غلُه ناةاللاؾغي قهِ

ًان أحضي بَ، بىنكَ غبض إلاله ونضًو إلاوؿان لِـ قهِ أن جُلب  "لهض 

يما  -بل أن أَلو ؾغاح ًل لاؾغي املؿُدُحن ،مجي ئَالم ؾغاح أؾحر واخض

ض أن حػامل به. نض  -لػهض الجضًض حاء في ئهجُل ا ً بمثل ما جٍغ غامل آلازٍغ

ًٍىن لاؾهل نض أصي مهمخه غلى أخؿً وحه ... لى نام بجمُل مً هظا 

الهبُل... لهالح غضص ممازل مً لاؾغي املؿلمحن الهابػحن في السجىن 

 3".الكغوؿُت

َ الجزغت إلاوؿاهُت الضقُىت في قُغة ًل البكغ أزمغث حملت  :  منها ،مً الغؾاةلئن جدٍغ

خضور أيبر غملُت جباصُ لألؾغي بحن الجِكحن في مٍان ٌؿمى ؾُضي زلُكت. ولم جتراحؼ 

الكغوؿُحن غلى ًضي زلُكخه  ي مٍاهخه في هكىؽ أغضاةه بالغؾم مً خاصزت نخل لاؾغ 

5846مهُكى بً التهامي ؾىت 
4
. 

قلهض نام لامحر باههاط أما الحاصزت التي ٌػغقها الػالم بأؾغه، هي خاصزت صمكو ؾىت ، 

ألكا مً املسحُحن واليهىص مً املىث املإيض، خُث قخذ لهم أبىاب بِخه وجهضي  52

للمؿلمحن ومىػهم مً نخل املخالكحن في الضًً والػهُضة، وغلمهم يُل ًدترمىن إلاوؿان 

ػخهض. 
ُ
 بؿٌ الىظغ غً امل

 ض الهاصع الحؿجي خُث ههل يثحر مً املإعزحن جلَ الىانػت، ومً بُنهم ابىه دمحم غب

 ُ  : ًهى

"قبػثىا ئلى لامحر ٌؿخؿثىهه، قأعؾل ئليهم قغنا مً املؿاعبت لحماًتهم مً 

غاع، وملا ؾهذ صوع لامحر بالىهاعي مؼ حػضصها واحؿاغها
ُّ

 ئلى أزظ ًغؾلهم ،الظ

الهلػت باطن الحٍىمت، قاحخمؼ غىضه وفي الهلػت هدى الخمؿت غكغ ألل 

ًان لامحر ًهىم  (5903، غي اةالجؼ  غبض الهاصع بً دمحم)الجمُؼ."  تبىكه هكـ، و

                                                 
3  ُ  .205 .هجري ، خُاة لامحر غبض الهاصع. م ههال غً : حكغقل  قاع
 .235 .هكؿه، م املغحؼ 4
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 لهض أقاص املؿُدُىن أهكؿهم باألمحر، وزانت البُاعيت والهؿاوؾت، خُث حاء 

َ لاهُاًي  م مالطا  :في ًلمت الخأبحن للبٍُغ " وأما لامت املؿُدُت قهض قهضث بصخهه الٌٍغ

 ً ا وصعغا مىُػا جٌؿغث غلى قكاعه ألىف مً الؿُىف  ظيغ نٍى
ُ
اهذ غلى خُاتهم نايُت، ج

، غي اةالجؼ  الهاصع غبض بً دمحم)له ؾىت الؿخحن ونلىبها جكٌُ باملىت والكٌغ الجمُل" 

5903). 

ًان لخلَ الحاصزت هخاةج مظهلت ئط أمُغ ملىى الػالم نضع لامحر باألوؾمت والىُاقحن 

مخه. قخاحي في نهُضة حؿضها الكاغغ غبض الغػام  للكهاصة غلى قٍغ ئوؿاهِخه، ونىة غٍؼ

 : حاء قيها

ل  في قخــــــــــىت الكـام الكٍغ
ـــــُب املخُل ــ  نض ؾًٌ الخــ

ـــــىُل ـــــ  بدؼمت الــىافي املــ
ــــال غً نُغها ـــ ـــــ  زـــل البـــ

 في قخىت الكام يم وفى مً الهمم
 ختى خٍى نىػه هاعا غلى غلم

 ونض خبخه ملـــىى لاعى بالّىػم
اوللكـ  ـــــــــــساع هُاقِىا ػهذ ٍػ

نضم املكاغغ إلاوؿاهُت املخباصلت غلى جضُ محر لا ههاةض التي يخبذ بػض وقاة الوجضُ 

بحن لامحر غبض الهاصع وؾحره مً ؾٍان بالص الكام زهىنا، قلهض غبر يثحر مً الكػغاء 

 :  غً مضي خؼنهم لىقاة مىانغ إلاوؿاهُت وخاميها

 ىذ قامتهاولخبٌَ الكام ئط نض ي

 ولُبٌَ الؿغب ئط نض يىذ مىاله

ُـ اث بم  ولخبٌَ الػاصًاث املىٍع

 صان الحغوب الظي نض يىذ حؿكاه

 جىعي الىػاة ابً مخي الضًً مً خؼن 

 ًا زحر مً قٌغ الغخمان مؿػاه

 ًا زحر مً نام في مدغاب َاغخه

 مىاحُا في صجى لاسحاع مىاله

ايُاث أو مً للػكاة ومً  مً للٍغ

 بً الؿبُل ئطا ما أّم مؿىاهال 
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مًٌ الاؾخضالُ بٌثحر مً الغؾاةل التي يخبها ملىى الػالم ونىانله، والتي اججهذ  ٍو

ًان لامحر ئوؿاهًلها  باوؿاهِخه ئلى  اُمكبػ انىب الحضًث غً ججغبت لامحر إلاوؿاهُت. لهض 

هكش جكًل  ،قُهأوحبه هللا مً خُث هى هاقش عوخه  ىاء في إلاوؿان قىاًء عوخُاخض الك

 وجٌغم ال هكش وحىص وججؿض.

محر غبض الهاصع، يخب ملَ عوؾُا ئؾٌىضع الثاوي عؾالت ًلها جغيحز غلى ئوؿاهُت لا 

ومماعؾخه لها، قالؿغب ًىظغ للجزغت إلاوؿاهُت لًٌ الخجغبت يثحر مً  خهواهبهاع بخجغب

 لاخُان جسخكي وعاء الؿُاؾت والبدث غً لامجاص.

.. انخًذ عؾبدىا أن وكهغ الخكاجىا ئلٌُم بكهامخٌم .":  الت ما هههحاء في مخىن الغؾ

واحتهاصيم في ئههاط ألىف املسحُحن مً أهالي صمكو الظًً  ،وغملٌم بما انخًه إلاوؿاهُت

ت  ،وحضوا في زُغ غظُم انخضخى الحاُ أهىا ؾمُىايم مً أغظم قغؾان إلامبراَىٍع

ًاهُت املكهىعة باليؿغ لابٌُ وهدً لم هُؼ بانحن غلى  ،المتها وانلت ئلٌُموهظه غ ،امللى

ي"  .(5903، غي اةالجؼ  غبض الهاصع بً دمحم) املحبت لىدىيم باالغخباع إلامبراَىعي امللًى

له وؾام اليؿغ  اث ال جكي لامحر غبض الهاصع خهه، قبػثونض قػغ ملَ عوؾُا أن الٍلم

ًا لابٌُ، وهى مً أغظم  ،ىِكان غغبىن مدبتالن الىُاقحن التي ٌؿلمها امللَ. لهض 

 إلوؿاهُت لامحر غبض الهاصع. اوجهضًغ 

م أن هظيغ بأن املؿخهبل نابل لٍل ممًٌ، قالػضو باملاضخي  ًجضع بىا في هظا املهاُ الٌٍغ

نض ًهبذ نضًها مهغبا، ونضًو املاضخي نض ًهبذ غضوا، طلَ ما هٌدككه مً املغاؾالث 

ع، قالغؾاةل املخباصلت أزىاء ئنامخه بكغوؿا التي خضزذ بحن ؾاؾت قغوؿا ولامحر غبض الهاص

الكام حػلذ  أخضارًاهذ باهخت وؾُدُت وال حػٌـ مهام لامحر إلاوؿان الهاةض. بُض أن 

ىن غمو الخُأ الظي الؿاؾت  اعجٌبىه في خو الغحل.  في قغوؿا ًضًع

غ زاعحُت قغوؿايخب   ىاصر ا"أيها لامحر الؿامي ئن زبر الح : عؾالت حاء قيها وٍػ
ّ

 امُتلك

ت، وإحابت لُاغت مىالي إلامبراَىع وإعاصجه باصعث آلان  ،نض َغم مؿامؼ الضولت الكغوؿاٍو

باغالن اغخباعه الؿامي والدكٌغ الىاقغ مً َغف حاللخه غلى الؿعي الظي جٌغمخم به غلى 

حن ،لاهالي املؿُدُحن وحمهىع الهىانل بخلَ الىانػت  ،والغاهباث واملبػىزحن الكغوؿاٍو

ت الػظُمت في طلَ هي مكاهضة همخٌم الػلُت التي حػلخٌم وناًت لحُاة  ،هتاملحؼ  واملٍؼ

ًان لاقهُاء الخاعحىن غً الُاغت  ،ألىف املؿايحن وحػلذ مدلٌم مالطا لهم في ونذ 
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 غبض الهاصع بً دمحم)وما جهخًُه إلاوؿاهُت"  ،ًغجٌبىن الهباةذ املخالكت ألوامغ الباعي حػالى

 .(5903، غي اةالجؼ 

لم ًهل لامغ غىض الؿاؾت والهاصة الكغوؿُحن، بل املجخمؼ املضوي الكغوسخي أخـ و 

" ئلى لامحر لاحل :  بظلم قغوؿا للغحل، وهظا ما غبر غىه أغًاء الجمػُت الكغوؿُت بكغوؿا

كت املهضؾت أغبض الهاصع في صمكو،  غلم أيها لامحر أن الػالم املخمضن نض ًلل هامخٌم الكٍغ

وهدً ههضم ئلٌُم قغخىا بٍىهٌم حؿمُخم مً املحٍىم لهم  ،والاقخساعباًلُل الكغف 

ًاهىا أو صًً الظًً أظهغوا أهكؿهم بٍامل إلاوؿاهُت . وأهذ نض  بدؿً الؿحرة مً أي قغنت 

ولم حؿمؼ ئال ئلى ئلهاماث عباهُت في نلبَ أمغجَ بمهاومت  ،أظهغث هكؿَ ئوؿاها نبل الٍل

ت  ،هاع مكخػلت مً الهُجان البربغي  والخػهب الجاهلي. وػم ئهَ الىاةب الىخُض لألمت الهٍى

التي أوعوبا مضًىهت بهؿم غظُم مً جمضنها وغلىمها التي اؾدىاعث بها . ولهض أزبذ  .الػغبُت

ًان آلان في  م قُمَ أن هظا الجيـ لم ًىدِ اغخباعه الؿابو، وهى وإن  بأغمالَ وبٌٍغ

ت هظحر هكؿَ . و قؿُدُهظ لألغماُ الػظُمت باؾ ،ؾىت مً الىىم  ،هظغاخضغاء هكـ نٍى

ًاهذ زهُمخَ وما طلَ ئال لٍىهَ  ،قانها آلان غغقذ يُل حػخبرى وجبتهل بَ ،قغوؿا التي 

 ،لَ املجض والكٌغ جٌغاعا، قاإلله الظي وسجض له حمُػا .أغُُذ للخمضن خهه أيها لامحر

ًاقت الٌغماء أقال ًىظغ ئلى  .الخحر ًخم غمله بٌم في ،والظي غغقه في صازل نلىبىا ونلىب 

ًت إلالهُت بػض جهلباث غضًضة يُل أجذ بٌم ئلى جلَ البرص ألحل جبضًض ظلماث الجهل االػى

وإههاط حػِسخي الحظ مً ًض الجهلت. وأغلم أيها لامحر لاحل  ،وإَكاء هاع الخػهب الجاهلي

ًاهذ ال نُمت لها. خغع في ب ـ في الثاوي مً أهىا وازهىن بأن جهبلىا مىا هظه الغؾالت وإن  اَع

 .(5903، غي اةالجؼ  غبض الهاصع بً دمحم) أيخىبغ ؾىت ؾخحن وزماهماةت"

ظيغ ابً لامحر غبض الهاصع أهه ونلذ بػٌ الجغاةض الكغوؿُت التي أقاصث باألمحر  ٍو

ًاهذ وكغجه غىه أزىاء املهاومت والجهاص الكػبي، مػخبرا أن لامحر  إلاوؿان، وجغاحػذ غً ما 

ًان ًهاجل الكغوؿُحن  ،ماكاإلوؿاهُت لِـ قهِ في بالص الا بًان مدؿم  بل ختى غىضما 

التي يخبذ ؾىمغي(  بلى ئخضي الصحل الكغوؿُت )مىضافي أعى الجؼاةغ، وازخاع ابىه دمحم 

مهاال بػىىان )غبض الهاصع أمحر مػؿٌغ ؾابها( طيغث قُه ظلم قغوؿا لصخهُت لامحر غبض 

ذ أمام ونكخه إلاوؿاهُت في الحىاصر ؾغي جبضصث وجالقكاتػاث بهخله لأل وأن ال ،الهاصع

ًان محجىبا بؿُاهب  : الضمكهُت ا املحؼهت نض أظهغث للىحىص اؾما  "ئن خىاصر ؾىٍع

ت بالغحكت والايُغاب. هى  ،الؿغبت وهى طاى الاؾم الظي َاملا يغعجه ألؿىت لامت الكغوؿاٍو

ت مً قاَئ نهغ قلل ئل  ى عماُ الصحغاء طلَ الاؾم املغؾىم بأخغف صمٍى
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ت في الجؼاةغ.  ،ونض أًضث له نىانل الضُو وههاعي صمكو الكٌغان الجمُل في ؾىٍع

ًان ؾاجغا لهااوبظلَ اهٌكل غً مؼ  وؾضوها حمُػا هدباعى باؾم غبض  ،ًاه الحجاب الظي 

زم حمػهم  ،الهاصع وهى الظي انخدم لازُاع ألحل أولئَ املؿايحن مً أًضي ؾاقٍي الضماء

ونام قغؾان املؿاعبت لامىاء بمؿاغضجه  ،وأقاى غليهم مً سجاُ يغمه وبغهفي نهغه 

قبظلىا وؾػهم في ئههاط املؿُدُحن وخماًتهم مً اغخضاء ؾكهاء الكام  ،أخؿً نُام

ًان ًلىح غلى وحهه مً  وغالماث الحؼم  ،ماعاث الثباثأوالضعوػ. هى طلَ الغحل الظي 

. هى طلَ الغحل والكُىت ما ًضُ غلى قغقه واجهاُ وؿبه ب أنام في مىكاه الظي الغؾُى

ًان غلُه مً املحاقظت غلى لاوامغ الكغغُت وأصاء الحهىم الثابخت  ،ؾىحن ولم ًخؿحر غما 

  (5903، غي اةالجؼ  غبض الهاصع بً دمحم) لإلوؿاهُت"

لم ًخىنل لامغ غىض قغوؿا وعوؾُا، بل حػضي لامغ ئلى اؾلب الضُو لاوعوبُت، قملَ  

 ،أمام أوعوبا ذأزبفي الحىاصر الكامُت نض  املؿُدُحنئن غظُم جهغقٌم في أمغ ":  ئًُالُا

زهىنا في الحاصزت الضمكهُت التي أههظجم قيها  ،أهٌم ممً خاػ املؼاًا الحغبُت الػظُمت

مت املهُكاة، زم ئهه ًىحض بُجي وبِىَ أيها  الىكىؽ الٌثحرة، قٍان طلَ خلُت لىكؿٌم الٌٍغ

ؼ مى  ت التي ججػل جابػيها مداقظحن غلى  ،انلت أقغح بظيغهالامحر الػٍؼ وهي مدبت الحٍغ

الػضالت الحهُهُت. وإطا يىذ في أًامَ الؿابهت لم ًمٌىَ الحهُى غلى الىجاح الخام غلى 

ت، الاخترام  ،خؿب مغؾىبَ قهظا ال ًٍىن ماوػا اليدؿابَ بالىظغ لصجاغخَ الهٍى

ً أهلوالاغخباع مً حاهب  لظًً ًهاجلىن في نالح اؾخهاللُت للَ و  ،الحغب املػانٍغ

م ،الكػىب قأها مغؾل ئلَُ آلان  ،وهظغا لكهاصحي بهظا الاخترام املخهىم لصخهَ الٌٍغ

ـ والػاطع ُت الٌبري هِكان مىَع وهى  ،وهى أنضم هُاقحن الخُىلُت والكغوؾُت ،الكٍغ

ؿلم لَ غلى ًض ازىحن مً يباَي ًاؾدُلىهُى ،ٌُ هذ صي والٍى  ،وهما الٍاوالحرصي 

 ،قضًض اغخىاةَجي أوصخي بهما هوإ ،حل هظا لامغالهاصمحن ئلى خًغجَ أل  ،ًاؾدُلىهُه

وأعحى أن جهاصقَ الؿػاصة قُما بحن ًضًَ أيها لامحر الؿػُض هظحر الىضا الظي ًهُغ مً 

يما  ،واملأمُى نبُى هظا الضغاء مجي ألحلَ في املؿخهبل ،الؿماء لُػُي إلانباُ ئلى لاعى

 .(5903، غي اةالجؼ  غبض الهاصع بً دمحم)ى أن حػخهض جمام مدبتي" جي أعحهأ

ولم ًكىث ملَ الُىهان املؿاهمت في بلىعة جلَ الجزغت إلاوؿاهُت لضي لامحر، ئط يخب 

نض أغُُىا لامحر غبض الهاصع الىِكان  ،" هدً أوجىن بىػمت هللا ملَ الُىهان:  عؾالت ههها

ي املضغى بىِكان املخلو املإعر ًىلُهالٌبحر عجبت أولى مً نىل هِكاهىا  ؾىت زالر  ،امللًى

ؿخػمله بمهخضخى أمغها ،وزالزحن وزماهماةت وألل وبىاًء غلى طلَ  ،وأعؾلىاه ئلُه لُدمله َو
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ًي"أنضعها له هظا املغؾىم ممًُ غ بالَىا امللى  غبض الهاصع بً دمحم) ا مىا زم مً وٍػ

غي   .(5903، الجٍؼ

:   هٍلترا بضمكوئ ها لامحر غبض الهاصع جلَ التي يخبها نىهلومً أعوع الغؾاةل التي حؿلم

وي نض أمغث مً الحٍىمت ئ ،"ئلى غظمت لامحر الؿُض غبض الهاصع املػغوى لؿػاصجٌم

ت الكسُمت أن أبحن لٌم خاؾُتها الكاةهت  ،هظغا ملا اظهغجمىه مً خهىم إلاوؿاهُت ،إلاهٍلحًز

بحن أًضي أهل الهؿاوة لظًً لىال طلَ لهلٍىا بخسلُو خُاة حماغت يبحرة مً املؿُدُحن ا

الغقُؼ  مًت مهامٌفي املظبدت لازحرة بضمكو. وبؿلىى غظمخٌم غغقذ الحٍىمت إلاهٍلحز 

هٍلترا اأن هظا الكغف الظي نحروي واؾُت لخهضًم خاؾُاث صولت  زم أغغى ،للؿاًت

ض غلُهأ ،الكسُمت ئلى خًغجٌم  احتهاصضث ونض يىذ قاه ،غخبره قغقا غظُما ال مٍؼ

ًاهىا مًُهضًً ختى أهجي خهلذ بظلَ غلى خاؾُاث  ،غظمخٌم في جسلُو غضة أهاؽ 

غبض  بً دمحم)الخعجب. وآلان لي الكغف بأن أًىن مبلؿا لٌم ما ؾُغجه وصاغُا لػظمخٌم" 

  .(5903، غي اةالجؼ  الهاصع

ي وجبُض ظبذ أبىاء الكػب الجؼاةغ ًاهذ قغوؿا ج ،في مهابل هظا الػمل إلاوؿاوي الغاتؼ

غ الصحاقُحن ،خُىاهاتهم، وحؿخىلي غلى أعاػنهم ًاًؼابُل  ،يما جغوي ًىمُاث يباَها وجهاٍع

 ئًبهاعصث. 

ًاهذ  ش هكؿه و ُاهُا في الخاٍع ض ػظاببٍل أهىاع الالهىض ؾٍان حؿم بٍغ ، خُث والدكٍغ

ُاهُت في الهىض    .ملُىن هىضي 500ما ًهاعب بلـ حػضاص ما نخلخه الضولت البًر

غ هي إلاوؿاهُتقأًً   ،الهغن الخاؾؼ غكغئبان في أوعبا  ؟ هل في زُاباث قالؾكت الخىٍى

 ؟ الجؼاةغي  أم في أغماُ لامحر غبض الهاصع

 مارا وستفيذ اليىم مً ألامير ؟؟

ش، ئط أنبذ إلاوؿان ال ٌؿاوي قِئا  ا ال هظحر له في الخاٍع  ٌػِل الػالم ويػا مأؾاٍو

الػاملُت والضولُت واملحلُت نًذ غلى ئوؿاهُت  في غغف الهاصة والؿاؾت، قالحغوب

 إلاوؿان، وخىلذ إلاوؿان ئلى مجغص عنم في مػاصلت املهالح الًُهت.  

ىظع بٍاعزت  ًضُ الهخل الػكىاتي والخىٌُل والخػظًب غلى اوػضام املكاغغ إلاوؿاهُت، وٍُ

ت إلاوؿان. ئن قظاغت املجاػع املغجٌبت  في خو إلاوؿان مؿخهبلُت ؾخإزغ غلى مهىماث وهٍى

جكغى غلُىا ئغاصة جغهحن لامحر غبض الهاصع، مً أحل بث الجزغت إلاوؿاهُت الؿاةبت بكػل 

 الىعي الؼاةل والكخاوي الحمهاء.
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ت يكُل بمُالص حُل قبُه باألمحر غبض  ئن اؾدثماع لامحر غبض الهاصع في البرامج التربٍى

ً ب لامحر يترار قٌغي واغتراقه باآل  ،الهاصع في ؾلىيه وقٌغه، وخبه للَى ُّ ُ
زغ. لهض ؾ

ًأًضًىلىحُت قهِ، وهدً وػلم أن الخُاب إلاًضًىلىجي ال ًيخج ئال عحاال  ،وإوؿاوي وخًغ 

.ً  يػكاء وغالت غلى الَى

ئن لامحر لِـ مؿحرة حهاص قدؿب، بل مؿحرة ئوؿان غغف أن هللا لم ًهُل لىكؿه 

ظلَ ًجب أن ًخػلم املؿلم الُىم أن حيؿا وال غغنا، بل حػل الىاؽ ًلهم يػملت واخضة، ل

م والخهضٌـ أن هدكظ هكؿه كغى طلَ الخٌٍغ  ،أيغم شخيء غىض هللا هى إلاوؿان، ٍو

هى ههٌ  ،غلى أنل مً جلَ لانُى الخمؿت وصًىه، وأي حػٍض  ،وماله ،وغغيه ،وغهله

 وقٌ للػهض مؼ الظاث إلالهُت.    ،لإلوؿاهُت

افيا  بيبلىغش

)غىصة ئلى طيغي الػانل وجىبُه الؿاقل لألمحر غبض الهاصع  اء(.، قخ5995) البرناوي  ،أخمض

  Maaber.com املجلة إلالكتروهية، مىهىلت غً 55، الؿىت (38)، مجلة الىهجالجؼاةغي( 

 .6 .م .صاع الكٌغ : صمكو) 5 .ٍ. )وما بذلى ثبذيال .(2000) بضٌػت ،خؿجى الجؼاةغي 

ب : أبى الهاؾم ؾػض هللا، ) ٍ ص.(،القادسحياة ألامير عبذ  )ص. ث(.قاُع هجري  ،حكغقل حػٍغ

 (.235 -205-237-597) .نو ،الضاع الخىوؿُت لليكغ

ب : غبض الهبىع قاهحن، صمكو .)5 .ٍ(. العالم إلاسالمي وحهه ).5986(بً هبي  ،مالَ  : حػٍغ

 .20. صاع الكٌغ، م

ت .ثحفة الزائش ).5903 (دمحم غبض الهاصع  َل، صاع ؾغػوػي وحاو  : إلاؾٌىضٍع

 (.265-94-559-552-505-500-99-98. )نو

صاع الٌخاب  : بحروث .(.حؼ بى الػال غكُكي،)أ .فصىص الحكم .(5946) ابً غغبي ،مخي الضًً

 .الػغبي

(. حمؼ مدمىص مدمىص ؾغاب، صمكو : 2ٍ. (. إلاوسان الكامل. )5990 (مخي الضًً، ابً غغبي

 .29صاع الٍاجب الػغبي، م. 

ائش (.5998) بيغغ  ابً ،مخي الضًً الضًيُت،  مٌخبت الثهاقت  :مهغ .إوشاء الجذاول والذو

 .36 .م

 .53 .، مثاج التراجم مخي الضًً، ابً غغبي )ص. ث(.

ض  الهُئت الػامت للٌخاب املهغي، : . الهاهغةهكزا ثكلم ابً عشبي (.2002) ههغ، خامض أبى ٍػ

 .55-54 .نو


