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 ؟ كيف فهم ألامير عبذ القادر النصراهية

 (1)لعمش  عبذ الحفيظ

 مقّذمة

خ الػعىشي والعُاس ي  ال جىىىي هزه الىسكت غلى غشك لعحرة أخذ غظماء الخاٍس

بل اهخفُُذ بأن أكذم ـىسة خاوفت غً اإلاشخلت الفاـلت مً خُاة  ،والذًني لهزا الشحل

ي دفػخه لإلكذام غلى خلً دماء هزا البىل، في لخظت خاوفت جدمل مػنى ألاصمت الىبري الت

اء مً مزبدت وادث أن جلؼ بال ٍسبألا  ت أّن في خُاة ول غظُم سابي ، بٍش خ البؽٍش سجل جاٍس َو

خ، وفي خُاة  جي، ًدمل ـاخبه ئلى أو كّىة حؽّذه للخاٍس ول غظُم جدٌى واسب أو جذٍس

الزسوة، أو تهىي به ئلى الخمُن. وهذف هزه الىسكت أن أكّذم ظّش جلً اللىة، وظشد رلً 

خ.   الخدّىٌ، وظشد رلً الشابي الزي فخذ لألمحر غبذ اللادس أوظؼ أبىاب الخاٍس

خ سحال واألمحر غبذ اللادس ًداسب خُث جيىن  فاوك  ،بالخش للذ غشف الخاٍس خُث ٍو

ثىس خُث جيىن الثىسة، ويهادن خُث ًجذس به أن يهادن. وهى في رلً  ججب اإلافاولت، ٍو

 .ةش الفذاتي، والفىفي ـاخب الخىمتاإلاثل ألاغلى للجىذي البىل، والثا

خ مً  وغىذما خاولذ أن أهخب غً الباب الزي ولج مىه ألامحر غبذ اللادس ئلى دهُا الخاٍس

اظدبّذ بي هىع مً الخحرة، وأها أظخػشك حهاده لّذ فشوعا، ففي ول أبىابه اإلالذظت، 

خ مً أوظؼ أبىابه لمً الخالذًً، 1خادزت ألّن الخُاة  جممً لألمحر أن جذخله سخاب الخاٍس

فيان مً باب ؤلاهفاف أن ًذسج )ماًيل  ال جلاط بىىلها، وإهّما جلاط بػشلها وغملها.

                                                           

 (1) Université de Bordj Bou- Arreridj, 34000, Bordj Bou-Arreridj, Algérie.  
واكػت خىم  -واكػت خىم الىىاح الاولى : أرهش أهم اإلاػاسن التي داسث مؼ آلامحر لذ الػعىش الفشوس ي 1

ل(–واكػت بشج سأط الػحن–الىىاح الثاهُت ٍض مت الججراٌ )جٍش واكػت )واـل( في هىاحي  –وكػت اإلالىؼ وهٍض
 جلمعان 
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بػذما الخظ أّن ، )الخالذون اإلااةت( شخفُاث : شخفُت ألامحر غبذ اللادس لمً 2هاسبذ(

في خحن ًىحذ غؽشاث آلاالف مً  دواةش اإلاػاسف لم جزهش ظىي غؽشون ألفا شخفا،

 مالًحن الّىاط لم ًخم رهشهم، ومنهم ألامحر غبذ اللادس بً مخي الذًً. 

 لىحذ غىاء في ول 
ّ
ال، وإال خ ؤلاظالمي وٍى فشوع صخُذ أّن اإلاإلف لم ًفدؾ في الخاٍس

شجُبُا لمً اإلااةت الزًً ولىحذ لألمحر غبذ اللادس سكما ج اإلاػشفت والعُاظت والذًً.

ب في جىابلها مؼ شخفُت ألامحر  بدعب اإلاىاـفاث اإلاػخمذة لذًه، اخخاسهم وال ٍس

ت والذًيُت، فهى الذاعي والػعىشي  ه  ،العُاظُت والػعىٍش
ّ
والعُاس ي وؤلاداسي، هما أه

 .3الىاظًالشةِغ والشحل الػابذ 

 ألامير الذاعي

البِذ الفالح وفي البِئت الفالخت وتهُأث له الففاث التي ًخم بها أداء ظهش ألامحر في 

 ،جألُف الللىب وحمؼ الثلت مهمخه سغم ـػىبتها وحعامت زللها، فياهذ له اللذسة غلى

وغحرجه غلى ووىه وأمخه. وإلاا وان للففاخت ـفت ججخمؼ  ،ؤلاًمان بلمِخه وواهذ له كىة

، وواهذ له مؼ ن أفصح اللعانللىالم وإلاىلىع الىالم، فلذ جياملذ لألمحر له في هالمه، فيا

م جدبباهه ئلى ول مً سآه، وججمػان ئلُه كلىب مً غاؼشوه، فيان 
ُ
ل
ُ
الففاخت ظهىلت الخ

لت واملخّبت، أّهلخه لخمل كمُت وو احامػ
ّ
ىه لذ الظلم والفعاد اإلاماسط مً وشف للث

ًىم، ولم ًخعجل ألامش حعجل مً ًخذع هفعه كبل أن فشوعا، فلم ًهجم هجىم ظاغت أو 

ذ، وحضع ختى اومأّن. فخشج مجاهذا بيل ما أوحي 
ّ
ًخذع غحره، ولىىه جشدد ختى جُّلً وجأه

 . 4مً كىة وسباوت حأػ، وجىحهذ دغىجه خُث اججهذ ؼشكا وؼماال وحىىبا

  

                                                           
خُتفليي وان ٌػمل في هُئت الفماء ألا ماًيل هاسبذ : غالم  2 ىُت. ووان ـاخب اإلاٌُى الخاٍس أغّذ هخابا  ،مٍش

م ألغظم الىاط  666في  خ. بػذما ولؼ هزا اإلاإلف ملاًِغ زابأـفدت بػىىان )اإلااةت(. جلٍى ت خزشا في الخاٍس
ت، ئر ال ًىفي أن ًيىن ال  يىن لها ألازش الػمُم في البؽٍش خخُاس الصخفُاث اإلااةت، غلى أن جيىن خلُلُت، ٍو

 .م(8986) ،أهِغمىفىس :  . أٌو هزه اللاةمتـلــــى هللا غلُه وظلم –له أزش ئكلُمي. ولزلً فلذ اخخاس دمحم
 الضهشاء لإلغالم الػشبي. .(7. ه) .الخالذون مائة أعظمهم دمحم رسىل هللا

التي جدذر غنها  ـلــــى هللا غلُه وظلم -ًىظش ول الففاث التي اكخذي بها ألامحر بصخفُت الىبي دمحم  3
اجه : ت دمحم( فزهش ـفاث دمحم  الػلاد في أخذ غبلٍش ومنها : دمحم الضوج والعُذ ـلــــى هللا غلُه وظلم.  –)غبلٍش

خ.  والفذًم، ودمحم سحل الخاٍس
: كخاٌ الامحر للفشوعُحن في معخغاهم، وهشان بالغشب زم بالىاخُت الؽشكُت للغشب ول مً اإلاذًت  أرهش مثال 4

غىاه، ومً البالد الجىىبُت والؽشكُت ول مً بعىشة وظىُف، والجهت الؽمالُت الغشبُت ؼشؼاٌ وألا 
 ومىصاًت...الخ.
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الىبي في مػاملت أهل اكخذي بعحرة  ،ـلــــى هللا غلُه وظلم،–وكذوجه في خُاجه الىّبي دمحم 

حن والىفُدت، غلى الشغم مً أّن منهم مً آمً به ومنهم 
ّ
الزمت مً بني حلذجه بالشفم والل

لم  والػذوان بالىفشة ومّذ العالح . 
ّ
مً غذس، وجىىّش للجمُل، بل ظاهم في ئغاهت أهل الظ

واهىا ًفاخبىن الجِؽحن اإلاخلاجلحن لؽشاء  ،غحر مشة أّن مً أهل الزّمت ومنهم اليهىد وخذر

وبزٌ اللشوك، زم ًخلابلىن غلى جفاهم غىذ جففُت ألاغماٌ  ألاظشي، وبُؼ اإلاإهت،

خ غلى  .، د. ث(الػلاد) واإلاعاومت ؛ فىكش في أخالد ألامم أّنهم ؼػب غٍشب سجل الخاٍس َو

ىا. فهم الزًً 
ّ
ه واهذ لهم مؽاسهت في ول فخىت، وول غاسة أًً ما واهىا وأًىما خل

ّ
اليهىد أه

ت ئّبان كذوم ألامحر غبذ اللادس ئلى دمؽم  كامىا بخغزًت  الفشاغاث الىاةفُت بلبىان وظىٍس

ت، آجُا مً ألاظخاهت، ت الفشوعُت وؤلاهيلحًز ذ دفػىا بفشوعا وك معخخذمحن آلالُاث الػعىٍش

ئلى اّدغاء خم الخماًت غلى هفاسي الؽشق، فعػذ ئلى جلعُم لبىان وإغادة جىظُمه 

وجلعُمه بحن الذسوص واإلاىاسهت، وحػلذ مً ًدىم اإلاىاوم املخخلىت هم مؽاًخ الذسوص، 

، معخغلت م(8984 ،بشوولمان) م8845ومً خال ٌ هإالء كامذ بخفجحر الخشب ألاهلُت ظىت 

ذهم مً العالح وأغىخه  عياهُت للمعُدُحن وألاكلُت للذسوص،ألاغلبُت ال وكامذ بخجٍش

 ما حػل الفخىت جخشج كشونها للػلً وجلؼ الخشب.وهى  دُحن،للمعُ

خم اخمادها بالفلح بحن الىشفحن، وجلىم حماغت مً 8859زم جخجذد في ظىت  م ٍو

لخلىن دسصي، فُىدؽش  ،الذسوص بلخل سةِغ دًش هىِعت الشوم اليازىلًُ فيهُج الىفاسي ٍو

خجمهش الذسوص وجبذأ غملُاث الخشق والّنهب لللشي  ،الخىف بحن الىاط خىفا مً الاهخلام، ٍو

فا  هما اهخظشجه اإلاعُدُت في غهذها 
ّ
اإلاعُدُت ، وحؽشةب ألاغىاق ئلى العماء مىخظشة مخل

يىن  ،ذ اليهىد الخلُذألاٌو إلاا واهذ جتركب ظهىس معُذ مىلز مً وعل داود ٌػُذ مج ٍو

ـاخب الخىىت  بفلعىحن. وجلىح البؽاةش بظهىس ألامحر غبذ اللادس؛ظهىسه  بأسك الجلُل 

ت والذًيُت، فِععى ئلى سأب الفذع الزي وكؼ، مدزسا الذسوص مً مغّبت   العُاظُت والػعىٍش

هم ئلى جشن ما غّىلىا غلُه الخمادي في الغي،
ّ
 الجضاةشي، اللادس غبذ دمحم) مشؼذا ئًا

 
 .)م8964

م إلاا جىّفش بػن أهلها فىكؼ بُنهم 8842معخلهما دسط الخُاة مً واكػت )مخُجت( ظىت 

 ،فخلّبلها منهم ،محر فخمؼ اإلاخىفشة له بالىاغتعلمحن وكاتؼ غظُمت، ختى جذخل ألا وبحن اإلا

م الىاط به سغم مداوالث الفشوعُحن مً ؤلاغشاء  ،وغفا غنهم
ّ
خز منهم، وحػل

ُ
وسّد ئليهم ما أ

ف   .(م8964)دمحم غبذ اللادس الجضاةشي،  للعيانوالخخٍى

ي منها، فما صاد خشب الفخىت 
ّ
وجفّهم ألامحر دوافؼ الفتن الىاةفُت واإلاىابؼ التي جخغز

والدعُحر لألماهً اإلالذظت التي اؼخػاال في الؽام هى ئّدغاء الىفاسي أخلُت ؤلاؼشاف 
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اث اإلاعُذ والشظل، والتي واهذ مليا مؽاغا للىىاةف اإلاعُدُت مً وازىلًُ  جدفل به رهٍش

ان ،وأسزىرهغ ان، وألاكباه، وألاخباػ  ،وأسمً وظٍش وأكباه وأخباػ. وواهذ هىاتغ العٍش

 كذ دخلذ جدذ خماًت ألاسمً الزًً واهىا بمثابت اللىة اإلاالُت في ًذ الذولت الػثماهُت.

ي الزًً ساخىا ًىلبىن وساخذ جخخّمش غذوي الىشاهُت بحن الذسوص اإلاعلمحن والىفاس 

ا إلاا كام بػن أبىاء اإلاعلمحن  عا،مىُت لهم مً الباب الػالي ومً فشوالخماًت ألا  خفـى

بشظم الفلُب غلى الىسق وسمُه في ألاماهً اللزسة، وسظمه أًما غلى الىشكاث لُذوظه 

اإلاعُدُت. فأدسن ألامحر غبذ اللادس خىىسة هزا ألامش اإلااّسة، اظخفضاصا إلاؽاغش الىىاةف 

لؼ ما وكؼ بجبل لبىان، فُخخزه الفشوعُى  ػت لخشب البالد الزي كذ ًجلب الفخىت ٍو ن رَس

لحن داغُا ئلى  والػباد. فلما وكػذ الفأط في الشأط خشج ألامحر غبذ اللادس هاصخا للفٍش

لبي الّىفغ وجدىُم الػلل، وي ال ججزلم ألامىس ئلى ما ال جدمذ غلباه. غحر أّن الغىغاء 

هم بحن وظفهاء اللىم مً الذسوص جىادوا بالجهاد لذ أبىاء غمىمتهم مً أهل اإلاعُدُت، و 

 ظهشاهيهم ومً أهل الزّمت.

فلم حػشف الذهماء خلىق الجاس في الذًً والىحن، مما أدسن ألامحر واحب اظخجاسة 

ت دمحم ـلــــى هللا غلُه  -املجحر وخماًت الزمّي وفذاةه بالىفغ والىفِغ، كذوة بخحر البًر

، وكذوة بالعُذ اإلاعُذ. فجػل جدذ خماًخه ما ًلاسب مً خمعت غؽش ألفا  -وظلم

معُدُا في البُىث وألاكبُت، بل الخم الزًً أخزوا الىاط غىىة مً دًاسهم فأمش باسحاغهم 

  خماًت لهم مً الزغش والخىف، زم أسظل ببػن الىفاسي ئلى بحروث لُبلغهم مأمنهم

م ألامحر هزا الذسط، .5(م8964)دمحم غبذ اللادس الجضاةشي، 
ّ
لت اخخىاء  وكذ حػل واهدعب وٍش

فمثلهم مثل بػن الذسوص بلبىان  ،6ألاصمت مً خالٌ ما غاٌؽه في الجضاةش مً بػن اللباةل

م أمام غابش العبُل، خُث وان مً دأبهم ظلب الىفىط وألامىاٌ وكىؼ ا ،ودمؽم لىٍش

واهدسح أمىالهم وؼدذ ؼملهم، وهى ما كام به بالفػل وبىفغ  ،محر للىؼ ؼأفتهمفنهن ألا 

اإلاىكف لذ الذسوص، بل ظعى ألامحر ئلى الفلح بحن الىشفحن هما كام به مً كبل بأسك 

ىام أو الؽلف خالُا الجضاةش بحن كباةل مً البربش في هىاحي نهش  ،فجمؼ ولمتهم (،)مُىت( )ألـا

7وبالغ في غلىبت مً أزاس الفخىت وأظػشها
.  

                                                           
. خُث رهش اإلافذس أن الفخىت اظخمشث مذة أسبػت 632 .ؿ، ... ثحفة الزائر غبذ اللادس الجضاةشي، دمحم 5

 غؽش ًىما.
ألامحر غبذ  –مؼ ما كامذ به كبُلت )فلُخت( مً اغخذاء غلى الىاط ، حػلذ الامحر يهضمهم بمىىلت )بهبرة(  6

 .868 .ؿ، ثحفة الزائراللادس، 
ف، بالفلح بحن أوالد ) ألامحر. خُث كام 426 .وما ًليها. وؿ 868 .هفغ اإلافذس، ؿ 7 ألاهشد( و)أوالد ؼٍش

 و)بني وعلم(.
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 ألامير العسكري 

للذ هجح ألامحر في دغىجه لذ الاظخػماس، ووان ظبب هجاخه اجلاهه لفىىن الخشب، ولم 

ًجخيب الهجىم واإلابادأة باللخاٌ لعجض أو خىف مما ًجهله، لىً أخذار الىش والفش جبّحن 

جخىبها خُثما جِعشث له الخُلت الىاجخت.  ه وان ًلجأ ئليها وال خُلت له في احخىابها، ٍو
ّ
أه

لم جىً هجىما ئال غلى ظبُل اإلابادسة بالذفاع بػذما ًدبّحن له هىث الػهذ وخشوب ألامحر 

شاس غلى اللخاٌ، فيان بالفػل اللاةذ البفحر الزي ًفِب في  وحعُحر  ،اخخُاس وكخهوؤلـا

ت للػذو بأظشع ما  حِؽه، وجشظُم خىىه، فيان ًىّحه هّمه ألاٌو ئلى لشب اللىة الػعىٍش

ػت  ،ؼٌعخىُ ًفاحئه بها، وهى غلى ًلحن أن الفىص في هزه الهجمت ٌغىُه فُبادسه بهجمت ظَش

حن. فيان ألامحر ًخخاس اإلاىكؼ اإلاالةم له،  غً املخاوالث التي ًلجأ ئليها مػظم اللادة الػعىٍش

باغذ الػذو كبل جمام اظخػذاده، وهزا ال ٌػني أّن ألامحر لم  ت، و ٌػاحل ٍو خخاس الفـش ٍو

مت  -البخت- وعُحنًىً لحرجىب خىأ في خشوبه مؼ الفش  خ أّن مً أظباب هٍض فُزهش الخاٍس

حن الضغماء ئهمالهم للىفاةذ التي ٌعمػىنها في مجالعهم الخشبُت،  اللادة الػعىٍش

 الغخلادهم باظخدباب ألامً والخىأ الخلذًشي في اظخىالع أخباس الجىذ، ولم ًىً ألامحر 

 ا.في مىأي غً رلً، غلى الشغم مً خبرجه بالخشب وكذسجه غليه

 ألامير السياس ي 

ى في ظُاظت خفىمه
ّ
ى ألامحر أغماال هثحرة في املجاٌ العُاس ي جخجل

ّ
وظُاظت غذّوه  ،جىل

أجباغه، وفي الاغخماد غلى الّعلم والػهذ خُث ًفلخان، وفي الاغخماد وظُاظت  ،الاظخػماسي 

مداسبت غلى الخشب واللىة خُث ال جدعً اإلاعاإلات وال جفلح الػهىد. فبذأ بالذغىة ئلى 

فشوعا، مؽاسوا ول اللباةل، سافػا لىاء الثىسة التي حػلها كمُت واخذة في وحه الاظخػماس، 

فأفعذ غلى فشوعا ما واهذ جدلم به مً بعي الىفىر غلى خحراث الجضاةش واظخغاللها بغحر 

زم أفعذ غلى فشوعا مً حهت أخشي ما حػّمذه كادتها بما اّدغىا مً كىؼ ألاسصاق،  وحه خّم.

ابلهم ألامحر بملاومت  ججخيب الػىف مً غحر احخىاب اللىة، والتزام العلم وجشن فل

، فلذ بل ولؼ ول ؼيئ في هفابه ،العالح وخذه وال ئلى العلم وخذه اإلالاومت، فلم ًشهً ئلى

ؽاٌ بُجى كاةال له :  خشج ألامحر ئلى اإلااَس
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لخلّل الخبىب جبزٌ حهذن، في حػىُل مىاظمىا،  –أيها الخاهم– وإوي أسان"

؛ أن  : أن رلً ؛ أكىي ظبب لخمىع أهل البالد ئلُىم. والخاٌ غىذها. ظّىا مىىم

هزا، لِغ بؽيئ غىذهم. فاّن هممهم لِعذ مخػللت بلزاةز ألاوػمت وألاؼشبت 

ه ًىحذ 
ّ
لُم أَودهم هُفما وان. غلى أه مثلىم. بل ًىفيهم : ما ٌعّذون به سملهم. ٍو

ملخفىظت في آلاباس، اإلاػّذة لها ما ًىفيهم ظبؼ غىذهم، مً ـىىف الخبىب ، ا

 8".فىدً ال هترن كخالىم ما دمخم، في وغُاهىم حػمهىن  … ظىحن آجُت

ك
ّ
 ألامير إلاداري املحن

ذ أن  اًاه مً خُث هي ملياث شخفُت الصمخه خُث وهٍش ؽحر ئلى بػن أغماٌ ألامحر وـو

ت التي بىِذ غلى أظاط الخفىحر، واظخىاع أن ًلُم بىاء  وان، فهى ـاخب اإلالىت ؤلاداٍس

ت الخذًثت.  مت اظخىاغذ حؽىُل الذولت الجضاةٍش  ئداسة غلى أظغ كٍى

 ألامير الناسك 

ووبُػت الػبادة، وواهذ  ،ووبُػت الػمل ،الخفىحراحخمػذ في شخفُت ألامحر وبُػت 

فُه هزه الىباتؼ حمُػا مجخمػت، فيان غابذا ومفىشا وغامال ٌغّحر الذهُا بػمله، تهُأ 

ىه، ف  للػبادة بمحرازه ووؽأجه وجيٍى فهى الزي ولذ في بِذ الخلىي ،فػشفه الىاط بالـى

هىذامه، وفي ؼشابه ووػامه،  : في ظماه وفي والشواًت، وهللىا غىه ول ملخت مً ملخاجه

ُامه، وخله وجشخاله، وظيىجه وهالمه، فيان ألامحر مثاال هادسا للشحىلت الػشبُت الجه ـو  ،ـو

 ،وؤلاداسي  ،والعُاس ي ،والػعىشي  ،الذاغُت : اظخىفى ؼماةل املخبت واإلاهابت .فيان ألامحر

خُت في بىاء حعىس الخفاهم  ،والػابذ الىاظً والدعامذ بحن ألادًان أهثر الصخفُاث الخاٍس

في مىىلت الؽام، ئر ٌػىد له الفمل في جىعحر أبىاب الفخىت الىبري بحن اإلاعُدُحن 

 واإلاعلمحن في ول مً لبىان ودمؽم.

 ألامير الفقيه بالذًاهة النصراهية

ت ألامحر في البدث والاظخلفاء في حػامله مؼ أهل الزمت اوالغه غلى ظحرة  ،جبذو مٍض

م –م الىبي غِس ى بً مٍش ، ومً خالٌ الترار غليهما العالم مً خالٌ آًاث اللشآن الىٍش

هجُلي الزي خمله اإلابؽشون مػهم ئلى الجضاةش وهم مفاخبحن للجُىػ الالهىحي ؤلا 

                                                           
 .397 -396 .ـق، ، ثحفة الزائردمحم غبذ اللادس الجضاةشي  : فيهزا الىق مىحىد  8



 كيف فهم ألامير عبذ القادر النصراهية ؟

888 

حن لُلف  ت الفشوعُت، فشاح ألامحر ًىظش ئلى ظحرة اإلاعُذ مً خالٌ هزًً اإلافذٍس الاظخػماٍس

واإلايان اللزًً واها أخىج ما ًيىهان فُه ئلى مً ٌػُذ اإلاعُذ التي حاءث في الضمان غلى دغىة 

شد المالحن غً الخمادي في الاهدذاس ئلى مخاهاث المالٌ.  الخم ئلى هفابه، ٍو

لف ألا  ُت ٍو محر غىذ ألاكىاٌ التي حاءث غلى لعان العُذ اإلاعُذ في مجاٌ الخـى

جىهحر  ،ه اإلاعُذ منهار الغشك الزي ًشمي ئلُئ ،فال ًشي فيها ما ًىىش أو ٌعخغشب ،والىغظ

الىفغ وججزيهها أوال ختى ًبلغ الخىهحر أغمم أغماكها، واحخثار ما جىىىي غلُه مً حزوس 

ال جلاومىا الؽش، بل مً لىمً غلى خذن ":  الؽش وبزوس الفعاد زاهُا. ورلً مثل كىله

أخز زىبً فأجشن له الّشداء أ ًما. ألاًمً فدّىٌ له آلاخش أًما. ومً أساد أن ًخاـمً ٍو

شن م
ّ
لً فأغىه. ومً أساد أن ًلترك مىً فال أُال واخذا فارهب مػه ازىحن. مً ظومً سخ

لىا ألحل الزًً "و  ،9"جشّده أخبىا أغذاءهم، باسوىا الغىُىم، أخعىىا ئلى مبغمُىم، ـو

ىشدوهىم 10"ٌعِئىن ئلُىم ٍو
. 

وفهم أن وأدسن ألامحر أن اإلاعُذ غلُه العالم كفذ اإلاػاوي ولم ًلفذ الخشوف، 

اًا واهذ مىحهت ئلى جالمُز اإلاعُذ وسظله اإلاخجشدًً ليؽش الذغىة، خالف ما ًلىم به  الـى

الزًً لبعىا زُاب الشهبىت وهم ًمهذون وٍشم الاظخػماس  ،اإلابؽشون الىيعُىن الخالُىن 

 والاخخالٌ.

حعذ ألامحر غبذ اللادس في هفعه أخالق العُذ اإلاعُذ مً جشبُت سوخُت حػلخه مىز 

غماق لمحره لػله ٌػشف مذي اكترابه أو ابخػاده مً أاه غشلت للللم والخىلُب في ـب

م هللا، وكذ حغلب ألامحر غلى مدىت الللم بالجهاد والفبر ألالُم هما ـبر العُذ  ،وٍش

اث سظالخه كاةال ئن أمىً فلخػبر غني هزه اليأط. ":  اإلاعُذ الزي وان ًبتهل ئلى هللا في أخٍش

ذ ذ أهذ ،أها لىً لِغ هما أٍس  .11"بل هما جٍش

للذ فهم ألامحر الذًاهت الىفشاهُت وفهم غلُذتها التي كىامها أن الاوعان خاظش ئرا ملً 

، وأن مليىث العماء في الممحر ولِغ في اللفىس والػشوػ، 12الػالم بأظشه وفلذ هفعه

فىش فُه ُمه مً وما ًلبعه وما ًل ،ولِغ بما ًأوله وما ٌؽشبه ،وأن اإلاشء بما ًممشه ٍو

ب. وهل واهذ للذهُا آفت غحر آفت الخىاخش غلى اإلاظاهش ؟ وأن الخب  ـشوح اإلاػابذ واملخاٍس
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وأهشمه أن  ،وأفمل الخب خب ألاغذاء، وأن الىشم أن حػىي مً ٌعألً ،أفمل الفماةل

بغحر ظإاٌ، وأن مليىث العماواث ال جفخده ألامىاٌ، وأن  يوأن حػى ،فىق ما حعأٌ يحػى

 .13للُفش، وما هلل هللما للُفش 

فهم ألامحر أن الذغىة اإلاعُدُت هما ظاكها الغُب وجشكبها الػالم الزي ظُلذ ئلُه 

ودغىة ئلى جدىُم  ،والذغىة ئلى العالم ،ودغىة ئلى اكخالع حزوس البغماء ،دغىة ئلى ؤلاخاء

اء، ولِغ جدىُم ظالح اء  حجت وغزس للمخلاغغ ظالح ألاكٍى  :  لزلً كاٌ اإلاعُذ ،ألاكٍى

ذ لى الىشمذ ألاسك فماراحئذ ألللي هاسا غلى "  ، ووان ًلٌى لخالمُزه : 14"؟ أٍس

.. وإهما هى الفذام .هال"زم ًبادس فُلٌى :  15"أجدعبىهني أجِذ ألمىذ ألاسك ظالما "

: ًىلعم ألاب  والاهلعام، خمعت في البِذ ًىلعم زالزت منهم غلى ازىحن، وازىحن غلى زالزت

والبيذ غلى أمها، وجىلعم الخماة غلى  ،والابً غلى أبُه، وجىلعم ألام غلى بىتها ،غلى ابىه

فػلى هزا الىحه وخذه فهم ألامحر الذغىة اإلاعُدُت غلى  .16"غلى الخماةالىىت و الىىت 

فمل مً أالخُاة  "حلُتها  بالشغم ما ًبذو غليها مً الىلاةن وألالذاد، فلذ كاٌ اإلاعُذ : 

، وظلُمان في فمأالىػام، والجعذ  ل مً اللباط... وصهابم الخلل جىمى وال جخػب وال حغٌض

را وان الػؽب الزي ًلىم الُىم في الخلل اول مجذه ال ًلبغ هما جلبغ واخذة منها، ف

ىشح غذا في الخىىس ًلبعه هللا  "فما أخشاهم أن ًلبعىم ًا كلُلي ؤلاًمان... ،ٍو

فاولبىا أهخم ما هى  ،والؽشاب وكلم الػِؾرا تهالىذ أمم الػالم غلى الىػام إ.. و .وػم"

خُث ال جىالها ًذ العاسق وال ًبليها  ،.. أولبىا هىىصا ال جىفذ في ظماواتها.أفمل وأبلى

17"العىط
. 
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 ٌ لى  :  ٍو

وبيُه   ،باه وامشأجهأما هى بلادس أن ًيىن لي جلمُزا مً ال ًلذس غلى أن ًبغن "

ًيىن لي جلمُزا مً ال ًلذس غلى أن خىجه، بل ًبغن هفعه "وما هى بلادس أن إو 

لي" دبػني في وٍش ، كاٌ هزا هى اللاةل : ) أيها العامػىن: 18ًدمل ـلُبه ٍو

خبىا أغذاءهم ، أخعىىا ئلى مبغمُىم باسوىا الغىُىم، ادغىا إلاً ٌعِئىن أ

ٌعش، ومً أخز سداءن فامىده ًمً فدّىٌ له ألائلُىم، مً لىمً غلى خذن ألا 

ذون أن أزىبً، وول مً ظ لً فأغىه. ومً أخز ما في ًذن فال جىالبه، وما جٍش

ن أخببخم الزًً أًفىػه الىاط لىم فاـىػىه لهم أهخم، وأي فمل لىم 

 19". ...ن الخىأة لُدبىن مً ًدبهمئ؟  ًدبىهىم

لًُ ئن أخىأ إن جاب فاغفش له، و إو خىن فىّبخه، أ: "ئن أخىأ  وكاٌ هزا هى اللاةل

، وهزا هلُن ران، فهمها ألامحر 20فخلبل مىه جىبخه"  ،مشاث لًُ ظبؼئظبؼ مشاث وجاب 

هلُن البغماء التي حؽمل بها أخب الىاط  ،غلى أن هزه الشخمت التي حػّم ألاغذاء وألاخباب

 وروي الشخم واللشبى. ،وألابىاء  ،وألامهاث ،: آلاباء ئلى الىاط

لُه ول ؼػىس، وال ظُما ئأدسن ألامحر أن سظالت اإلاعُذ سظالت كلب هبحر ٌؽػش فُجزب 

ن أولى الىاط بالشخمت فاإلاتهمى  ،ؼػىس الضخاًا واإلاظلىمحن، وخُث ًيىن الظلم هى آلافت

هلار، فىىبى للخضاوى. وىبى للمعاهحن. وىبى للجُاع والظلماء. وىبى والػىف وؤلا 

حمُؼ  حػالىا ئلّي ًا":  هىزا كاٌ اإلاعُذ ،للمىشودًً في ظبُل البر، وىبى للىدغاء والشخماء

فخجذوا ساخت لىفىظىم. ألن هحري  . اخملىا هحري غلُىم وحػلمىا مني....اإلاخػبحن واإلاثللحن.

ل الؽباعى الزًً ال ٌػلمىن أنهم حاتػىن، 21"هحن وخملي خفُف ل فهى ٍو ، أما الٍى

ً الزًً الأوألاغىُاء الزًً ال ٌػلمىن  نهم معاهحن، أٌػلمىن  نهم مػىصون، واإلاخجبًر

ً الزًً ال ٌػلمىن   نهم مىىعشون.أواإلاخىبًر

ل ألامحر ئلى فهم لب الشظالت اإلاعُدُت مً خالٌ لّب سظىلها اإلاعُذ ـّ فال سظالت  ،للذ جى

، وال ظبُل ئلى كُام اإلاعُدُت بغحر معُذ، ف ن مفذس الشظالت الشوخُت افي الخم بغحر سظٌى
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اداث. ،هى صبذتها وحىهشها ُل في كىتها وهفارها، وول ما غذاه فشوع وٍص ل ألـا  فلى وهى ألـا

 غاد اإلاعُذ ئلى ألاسك ألهىش الىثحر مما ٌػمل الُىم باظمه، وأن الػبرة بما 

بذو غلى ال حيفي المماةش ال بما جى  ت ؤلابه ألالعً ٍو  ال  ،وعانىحىه، وأن الىحي في وٍى

 الممحر الىلي جفذي ألامحر ألبىاق وأبىاب الفتن.في وىاًا الىخب وألاوساق. وغلى ـشح 

 أبىاب الفتنة الكبري وثصذي ألامير لها

خُت غً كُام حماغت مً ألاسزىرهغ الزًً واهىا جدذ خماًت الشوط  جزهش سواًت جاٍس

لت فىق معلي سأط اإلاعُذ بىىِعت اإلاهذ ببِذ 
ّ
بعشكت هجمت فمُت مضخشفت واهذ مػل

ػت ملاومت لذ الىفىر الشوس ي في الؽشق لخم، فأغلىذ فشوعا جدذ هزه  22الخادزت رَس
. 

في هزه الفخىت أًما دولت الىمعا بخأحُج الفىض ى والثىسة بالجبل ألاظىد بلبىان  ذوظاهم

مػخبرة ما جلىم به مً دغم لعيان الجبل هشد لجمُل فػلىه خالٌ  ،لذ الذولت الػثماهُت

ت. والىمعا في ئسغام )الباب الػالي( غلى ولؼ فيان الخػاون الّخام بحن سوظُا  الثىسة املجٍش

ػترف بمى  ٌُ شهُت. وجدالفذ ول مً فشوعا حبها بدم ألا مػاهذة  سزىرهغ بشةاظت البىٍش

ىاهُا لذ    ،ًخعش الخشب في بدش مشمشاحػل )الباب الػالي( مما  ،الذولت الػثماهُتوبٍش

 في ظىت
ّ
شة اللشم.8854 وجخأخش سوظُا في الخذخل ئال وجخدشن مؽاغش ألامحر غبذ  م في حٍض

 :23اللادس همعلم غُىس غلى دًىه بأن ٌعخػحن بشبه هفشة لعلىان الباب الػالي كاةال

 ًــــــــــــــــــــــــاسّب  ًــــــــــــــــــــــــاسّب  ًــــــــــــــــــــــــاسب ألاهــــــــــــــــــــــــام  ومــــــــــــــــــــــــً
 

 ئلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفضغىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّشا وغالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــشام    مالىىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالٌ ورا ؤلاهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارا الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  …ًـــ
 

 ًـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــّي  ًـــــــــــــــــــا مىلُـــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــال وإخعـــــــــــــــــــاها
 

ـــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــشوح اللـــــــــــــــــذط ملجأهــــــــــــــــــا ًـــــــــــــــــاسّب  ًّ  …   أ
 

ــــا. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه خحرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ. وال جبلُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ املجُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غبــ
 

ـــــً ــ ــ ــ ــ ـــــشمحن، ومـ ــ ــ ــ ــ ـــــً ألاهـ ــ ــ ــ ــ ـــــف، وابـ ــ ــ ــ ــ ـــً الخالةـ ــ ــ ــ ــ ــ  ابـ
 

 جىاسزـــــــــــــــــــــــــىا، اإلالـــــــــــــــــــــــــً ظـــــــــــــــــــــــــلىاها فعـــــــــــــــــــــــــلىاها
 

ت الذًيُت  ً وزُلت جلضم الذولت الػثماهُت غلى العماح بالخشٍّ خم فُما بػذ جذٍو ٍو

ذ اإلاىاـب الػلُا في الذولت، وفي املجالغ املخلُت، بل ًدم ختى لألحاهب  للمعُدُحن،
ّ
وبخلل

شبي بػن اإلاإسخىن أظباب جفش ي الفتن  امخالن ألاساض ي، ولىً بؽشوه مػُىت. ٍو

                                                           
ػت في اخخالٌ الجضاةش ،أما  22 حػُذها فشوعا   ؼبه الامغ بالُىم ئ فان خادزت اإلاشوخت التي اظخػملذ هزَس

 اإلاهذ ببِذ لخم. تم ألاسزىرهغ بجزع الىجمت مً هىِعفي الخذ مً الىفىر الشوس ي باتها
 .586 .. ؿثحفة الزائرألامحر غبذ اللادس،  23
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ت ألاوسبُت  الىاةفُت بجبل لبىان ودمؽم ئلى جلً اإلاػاهذاث التي غلذث بحن اللىي الػعىٍش

 هذة باَسغ.ومنها مػا ،لذ الذولت الػثماهُت

 معاهذة باريس ثمهذ للفتنة بلبنان

غ  ت الػثماهُت مً 8856ظىت جىػلذ مػاهذة باَس م همؽشوع إللػاف ؤلامبراوىٍس

ورلً بضسع الخالفاث بحن الذسوص واإلاىاسهت في لبىان، وهجح مؽشوع اإلاػاهذة في ظىت  ،الذاخل

ا اهلّن الذسوص غلى اإلاىاسهت جدذ مشأي الجىىد 8866
ّ
الػثماهُحن الزًً لم ًدشوىا أي م إلا

ظاهً بحجت غذم دفؼ سواجبهم. وبذأث الػذوي جيخلل ئلى دمؽم في مالخلت اإلاعُدُحن كخال 

ت زلت مً سحاله في وكف هزه الفخىت  ُّ ونهبا. فاهبري لهزا الػذوان )ألامحر غبذ اللادس( بمػ

ت سدغا لفػلت الذهماء التي فخدذ الباب أمام فشوعا باسظالها لعخت آالف حىذي ئل ى ظىٍس

24وما كامىا به مً مزبدت في خم اإلاعُدُحن ،الذسوص
وهٌض الججراٌ الفشوس ي )بىفىس( بجىذه  .

ووان مفشا غلى رلً لىال تهذًذ ألامحر غبذ اللادس له بالىكىف لّذه،  ،لمشب دمؽم

ػىد أدساحه مً خُث حاء .لخبذأ بشكُاث الؽىش والػشفان  25فجػله ٌػذٌ غً مىكفه َو

ضه لفيُؼ
ُ
َم باوال بذون وحه ألامحر غبذ اللادس، وما كام به مً خلً لذماء صهُت وادث أن ج

ت الػثماهُت باكامت اظخػشاك غعىشي جذغى له ألامحر لخمىسه خم، وجدخفل ؤلا  مبراوىٍس

اؿ واليلل بفذسي، فال "فُػخزس كاةال :  ي ؼاهذث رلً فػال وغمال، وهىذ أجلّلى الـش
ّ
ئو

خه ة لي، آلان بشٍؤ
ّ
26"جمثُال لز

. 

  

                                                           
هما وكفذ فشوعا مؼ اإلاعُدُحن باغخباسها  الخامُت لهم في لبىان ودمؽم، وكف ؤلاهيلحز ئلى حاهب  24

الذسوص فلامذ بىكف مىاـلت خملت ؤلاغذام التي واهذ كذ ؼيذ  مً وشف الباب الػالي غلى صغماء 
ت الػىدة 2498الذسوص، وأبػذ  ا ئلى وشابلغ، وما لبثىا أن مىدىا بػذ خمغ ظىىاث خٍش  -ئلى دًاسهم.   دسٍص
 .573 .، ؿسالمية، ثاريخ الشعىب إلا م8984واٌس بشوولمان 

ت، ما أوسده اإلافذس: ألامحر غبذ اللادس، دمحم  25 مً سظاةل ملىن الػالم وكادجه، وسظاةل الجمػُاث الخحًر
ش خاسحُت  . ومً هزه الشظاةل659 .، ئلى ؿ648 .مً ؿ ثحفة الزائرغبذ اللادس الجضاةشي،  : ما هخبه وٍص

ش ملً ئًىالُا  –هق مشظل بخي كُفش الشوط  –هق مشظل بخي ملً بشوظُا  –فشوعا   –هق جدٍش
ىط  –هق كىفل دولت اهيلترا في دمؽم  –هق ما هخبه ملً الُىهان   هخب ألادًب : اظىىذس آغا أبا واٍس

وإغاهت اإلافابحن في البر والبدش  حمػُت غمل الخحر –( هىادر الزمان في وقائع جبل لبنان:  في هخابه
 وؽشث بػن الجشاةذ ألاوسبُت مً أخباس الخادزت الؽامُت. –الفشوعُت 

 .636 .ؿ .ثحفة الزائرألامحر غبذ اللادس،  26
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 ألامير بعذ الحرب ًركن إلى العلم

ما ئن أخزث ألامىس حعىً وحعخلش بذمؽم ختى بذأ ألامحر ٌؽغل باله بالػلم واإلاػشفت، 

وواهذ مذسظت الخذًث ألاؼشفُت هلىت اوػىاف في خُاجه الهخمامه بذسوط الفله 

كفت هزه اإلاذسظت ئلى ما بلغ ألامحر  وغلم مفىلح الخذًث وسواة الخذًث. وحػىد ،والخفعحر

ت مً أسلها وحػلها مشحػا لؽشب  ،مً ؼيىي ـاخب اإلاذسظت وأّن معُدُا اكخىؼ صاٍو

ة ألامىس. فخىّلل ألامحر غبذ اللادس ئلى غحن اإلايان 
ّ
ه لم ًفغ ألمشه أخذا مً وال

ّ
الخمش، وأه

اها مىكفت غل واؼتري اللىػت اإلاغخفبت، ًّ ى رّمت ـاخب اإلاذسظت. ولّمها للمذسظت حاغال ئ

وجذَسغ هخاب العُىوي )ؤلاجلان في غلىم  وافخخذ ألامحر بها جذَسغ هخاب صخُذ البخاسي،

 .27اللشآن(

ة حػلذ الىثحر مً ألادباء ٌؽُذون به، ومً هإالء 
ّ
ئّن ما كام به ألامحر مً خفاٌ فز

اٌ في ألامحر ما غلى ظبُل اإلاثاٌ الياجب وألادًب اإلاعُخي )ظلُمان أفىذي الفىلت( الزي ك

 :  هفه

ُم، داغُت الففاخت، في الُػشب والعجم. الخمذ "
ّ
 هلل الزي حػل مياسم الؽ

: آًِت الخشب واملخشاب،  : فلّما أحمؼ البؽش، مً البذو والخمش، غلى مذح وبػذ

ف... –لؽهشجه –والللم، واللشلاب، العُذ الؽٍشف اإلاعخغني   غً الخػٍش

اللادس. رو العُف الباجش، والفمل الباهش، والخلم الّعافش،  مىالها ألامحر غبذ

والخضم الىافش، سّب اإلافاخش والىكاس، والّعماح اإلاذساس، اإلاغشبي الّىجاس ] كذوة 

أو اإلاعُذ أهه وان هجاسا[ واإلاؽشقي ألاهىاس، اللاوً آلان  –بُىظف الىجاس

ه الّعامي، هما بالىىاهت، كمش خّفه الجماٌ، وصاهه. أخببذ أن أحؽشف بمذخ

 28".حؽّشف هػب بمذح حّذه التهامي

 أمير حىار ألادًان والحضارات ألامير :

غلذ غلماء باَسغ اجفاكا غلى أن ًذّون اظم ألامحر في دًىان الػلماء، واهخهى بهم الخذًث 

ت مً أهل زبأئلى رهش مإلفاجه، ومىاغظه، ف
ّ
خىا اظمه في دًىان الػلماء مً ول أمت ومل

                                                           
ض ( 27 ض في مىاكب ظُذي غبذ الػٍض غ هخاب ) ؤلابٍش ، وحػل ألخمذ اإلاباسن بمذسظت الجلملُت حػل جذَس

غ هخاب ) الؽفاء( لللاض ي غُاك وهخاب ) الػلاةذ الىفعُت( وصخُذ معلم  جذّسط بجامؼ ظُذي  جذَس
 .662. ، ؿرثحفة الزائألامحر غبذ اللادس، دمحم غبذ اللادس الجضاةشي،  -ًخي 

 .662 .، ؿالزائر ثحفة الجضاةشي، اللادس غبذ دمحم 28



 كيف فهم ألامير عبذ القادر النصراهية ؟

887 

رهش ) فىخب ئليهم سظالت وظماها :  ،اإلاالُت، فأزبخىه وهخبىه ئلُه ًخبروهه بزلًاللشون 

وإلاا جُلىذ أن ألاؼُاء حػشف بألذادها لم ٌعػني ظىي هلل ما  .29الػاكل وجىبُه الغافل(

أن  ،هخبه غبذ الشخمان، ظلىان اإلاغشب ألاكص ى ئلى مؽاًخ بني )ًضهاظً( وأهل )أهياد(

: أن ألامحر غبذ  بلغىا"ًيىهىا ًذا واخذة، في ئخشاج ألامحر مً بالد الٍشف الغشبي، فجاء فُه : 

اللادس، نهن في كىمه، ومً اهماف ئلُه، مً ئخىاهىم، الزي اظخفضهم وخذغهم : بخمىيهه 

وكخل  غلى مً بها مً الىفاسي، وغّعهم. وأوكؼ فيهم. وإبىاله؛ ختى هٌض )بجامؼ الغضواث(

 
ّ
 ئزاسة الفعاد، وحلب الؽّش والفخىت،  ؛ هم.ولم ًىج منهمحل

ّ
 مً فّش بىفعه. وما مشاده ؛ ئال

ّ
ئال

واهلادوا  –والػُار باهلل–للمعلمحن، هما حلبها إلًالت الجضاةش وغحرها. ختى أوكػهم في الىفش 

الظدُالء الىّفاس. وأظلمىا أهفعهم ألخيامه وغاد غليهم، ؼإم فػله بالذًً، الزي  بعببه ؛

وكذ خذغىم : باظهاس الذًً  ال ًشلاه معلم. وال خٌى وال كىة ئال باهلل، الػلي الػظُم.

 الفعاد، وإًلاد الفخىت بحن الػباد. ومً ًدبػه غلى 
ّ
وأخىاٌ الفالخحن. وما في لمحره ؛ ئال

 هى،
ّ
ً أغماال، الزًً لّل ظػيهم في الخُاة الذهُا. وهم ًدعبىن :  رلً ؛ ئال مً ألاخعٍش

أنهم ًدعىىن ـىػا. وهدً ال هىشه الجهاد بؽشووه. وهىشه : ما ٌػىد بالمشس، والغلبت، 

لجاهب ؤلاظالم. ولىً هزا اإلاؽئىم ؛ أساد هلن ما أّظعىاه، مً الفلح الؽشعي، وإًلاد 

همم حاهب غّضهم، وإفعاد دًىىم ودهُاهم. وجىذًش خاوشها الفخىت بػذ ئوفائها. ظػُا : في 

وما غلذهاه مً الفلح، مؼ الػذّو اليافش ؛ أّظعىاه غلى كىاغذ  ... غلُىم. وأهخم ال حؽػشون

ض، وبىِىاه، واكخذًىا فُه بشظٌى هللا فاهه ـالح هّفاس   -ـلــــى هللا غلُه وظلم -الؽشع الػٍض

م أخىاٌ  فىُف ًأحي هزا البّذاع ً البِذ الخشام ...كَشؾ ـلح الخذًبُت، خحن ـّذوه غ
ّ
ٌػل

الجهاد وأخيامه ؟ وهدً أغشف به مىه، وما وسد فُه. ولى سأًىا الخحر للمعلمحن، في غحر 

 رلً. وإّن مً جبػه فلذ باء بالمالٌ والّشدي، وخاد غً 
ّ
الّفلح ؛ ما اسجىبىاه. فال ًفُذهم ئال

ػت الهذي  وكذ أحجمذ  .(489-488 .ـق، م8964 ،الجضاةشي دمحم غبذ اللادس ) ؼَش

وإلاا فُه مً خزالن اإلاعلم  ،في الخػلُم غلى هزا الىق إلاا فُه مً الجىس والبهخان الػظُم

ألخُه اإلاعلم، وهُف ًبرس الفاؼل فؽله بشمي التهم غلى غحره بأهه مػثرة له ولجاهه 

 وظلىاهه. 

                                                           
، حػله ألامحر في ملذمت وزالزت أبىاب، في ول باب ففل وجىبُه ركر العاقل وثنبيه الغافلهخاب :  29

وخاجمت. وحػل في الباب ألاٌو ففل الػلم والػلماء، وفُه ففل في حػٍشف الػلل وفمل ادسان الػلل 
غلى ادسان الخىاط. مبِىا اهلعام الػلم ئلى مدمىد ومزمىم. وبحن في الباب الثاوي فمل الػلم الؽشعي. 

اث الىبّىة التي هي مىبؼ الػلىم الؽشغُت، وفي الباب الثالث فُه فمل الىخابت وبُان غذد زبئوفُه ففل في 
 هخاباث ألامم. 
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 خاثمــة

لم غذالت  ئّن الّىفش الخم لِغ
ّ
ب غلى غذّو ألامغ والخلٌى مياهه. ال ًىللب الظ

ّ
في الخغل

ؼشاكها  ئغادة اللُم الشوخُت ئلى ئبمجّشد اهخلاله مً مػعىش ئلى آخش ؛ الّىفش اإلابحن في 

ت والعالم في هىف الىشامت. وهزه هي  بالدؽبث بعامي مبادب الػذالت الاحخماغُت والخٍش

سظالت ظالم جفشك مشاغاة خلىق  حهها ئلى املخافل الذولُت.سظالت ألامحر غبذ اللادس التي و 

غً سظالت بػن اإلاإظعاث اإلاعُدُت التي لم جفً جخخلف  ،أحلهاؤلاوعان والػمل مً 

ت الغشبُت، وهىان مإظعاث معُدُت مػخذلت  جمامنها في الغالب مؼ اللىي الاظخػماٍس

وأغلىذ  ،التي اكترفها الغشبصاء اإلاظالم ئؼػشث بالظلم والخُف، فشاخذ جشاحؼ مىكفها 

حػاونها مؼ الؽػىب اإلالهىسة غلى اغخباس أن اإلاعُدُت واهذ دًً الّخىالؼ والفلش. وللذ 

ه بالخىاس 
ّ
أدسن ألامحر أّن اوػذام الخىاس هى الّذاء الػماٌ الزي حؽيى مىه ألادًان، وأه

عُدُت، ذغى ئلُه اإلاظالم هما جظؼ في الخػاون الزي ًذغى ئلُه ؤلا ًجاد املجاٌ الىائًمىً 

ىن والجيغفىالهما ًلُمان ؤلاخاء ؤلا
ّ
والىبلت   ،وعاوي الؽامل الزي ٌػلى فىق فشوق الل

وؤلاكلُم الجغشافي .وهم هدً مدخاحىن ئلى اللغت ألاخالكُت التي غمل بها ألامحر غبذ اللادس 

غلى كامت العالم ئفي مجاٌ خلىق ؤلاوعان وفي خلىق الؽػىب والىىاةف الذًيُت مً 

وأن ًيىن  ،فيان بدم العماء وألاسك أن ًدبىأ ألامحر غبذ اللادس مدشاب الخالذًً الػذٌ.

خ مً أبىابه اإلالذظت.  مً الزًً دخلىا الخاٍس

افيا  بيبليىغر

(. الضهشاء لإلغالم 7. )ه. الخالذون مائة أعظمهم دمحم رسىل هللا. (8986)مىفىس  ،أهِغ

 الػشبي. 

ٌ  ،بشوولمان : هبُه أمحن  (. هلله ئلى الػشبُت86. )ه. ثاريخ الشعىب الاسالمية(. 8984) واس

 .566، ؿ. فاسط، مىحر البػلبيي، بحروث : داس الػلم للمالًحن

ت :  بحروث-ـُذا. الصهيىهية العاملية)د. ث(. غباط، مدمىد الػلاد  ميؽىساث اإلاىخبت الػفٍش

  .للىباغت واليؽش

ت -ـُذا .عبقرية دمحم)د. ث(.  الػلادغباط، مدمىد  بحروث : ميؽىساث اإلاىخبت الػفٍش

 .86. للىباغت واليؽش، ؿ
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 .636 -424. ـق(. بحروث : داس الُلمت الػشبُت، 2(، )ه. 2، 8)ج

(. الضهشاء لإلغالم 7. )ه. أعظمهم دمحم رسىل هللا الخالذون مائةم(. 8986أهِغ ) ،مىفىس 

 الػشبي.


