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 الشمض الصىفي في شعش ألامير عبذ القادس الجضائشي 

  (1) ملفىف صالح الذًن

 مقّذمت

 م٣غوها بإؾماء ؤٖالم الجهًت عبذ القادس الجضائشي ٦ثحرا ما ٧ان ًىعص اؾم ألامحر 

ت وألاصبُت الٗغبُت الخضًثت في اإلاكغ١،   .الياصجيو البعتانيوالعهعاوي وكالباسودي ال٨ٍٟغ

ت في اإلاكغ١ ٞةن ألامحر ٖبض ال٣اصع  وإطا ٧ان مدمىص ؾامي الباعوصي عاثض الجهًت الكٍٗغ

 عاثضَا في اإلاٛغب، ٞهما مٗا ًمثالن مضعؾت ؤلاخُاء والخجضًض، و٢ض اقتر٧ا في نٟاث

اف خُاةالبُىلت في الك  ٗغ وفي الخغب، ٩ٞل مجهما زاى اإلاٗاع٥ في ؾاخاث الىغى، ٖو

الؼاَُت،  اإلاىٟى والٛغبت، واجهل بالترار ألاصبي الٗغبي ٖمىما والكٗغي زهىنا في ٖهىٍع

٣ت. ٍغ  م٘ عوح ججضًضًت مخىزبت ٨ٞغة وقٗىعا َو

غ حؿعى َظٍ الىع٢ت البدثُت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ْاَغة ؤصبُت مهمت حضا في قٗ

ت الخهٝى  ألامحر ٖبض ال٣اصع ٦ثحرا ما ٟٚل ٖجها البدازت والضاعؾىن، وه٣هض بظل٪ هٖؼ

ا بؾالمُا مخدغعا مً ٢ُىص الخ٣لُض  ، ٣ٞض ٧ان ألامحر مخهٞى و٦ُُٟت ججؿُض عمىٍػ في قٍٗغ

لى، و٢ض ػاصٍ  اإلامُذ، ومً ٖالم اإلااصة ال٤ًُ واإلاٛل٤، مخُلٗا بلى ٖالم الغوح ألاؾمى وألٖا

مت في جث٠ُ٣ هٟؿه بإهىإ الٗلىم الضًيُت هٟي الٟغو ً ٍٖؼ ؿُحن له زاعج ؤعى الَى

ٗت والخ٣ُ٣ت، وؤزظ ٖجهم الش يء  ت، ٞجالـ الٗلماء، وال٣ٟهاء، وعحا٫ الكَغ والضهٍُى

خه،  ال٨ثحر، ٞإياٝ ٧ل طل٪ بلى ز٣اٞخه وزبرجه في الخُاة الٗملُت، ٞخىؾٗذ آٞا١ مٗٞغ

هي بعشط البعتانواػصاصث ٖلىا وقإها، ٣ًى٫  ًال ًٖ " : ًٖ ألامحر في صاثغة مٗاٞع ... ٞو

٧ىهه مً ؤٖاْم عحا٫ الؿ٠ُ والؿُاؾت ٞهى ؤًًا في ٖضاص ال٨خبت والٗلماء وله عؾاثل 

 . وألن قٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي (020م، م. 3222 ،البؿخاوي) "وجأل٠ُ في الخهٝى
                                                           

(1) Université Khemis Miliana, 44225, Ain Defla, Algérie. 
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اللثام ًٖ َظا البٗض الغوحي ، اعجإًىا ؤن همُِ 1ما ػا٫ لم ًضعؽ صعاؾت ه٣ضًت َاصثت

ت.  اإلاخجظع في ٦ثحر مً ٢هاثضٍ الكٍٗغ

 وفاء لألمير عبذ القادس الجضائشي 

س ي وكإ ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي بً مديي الضًً بً مهُٟى بً ا ملخخاع ؤلاصَع

مت ٌٗىص وؿبها بلى  بالخؿني اإلال٣ب  ـــــى هللا ٖلُه --الغؾى٫ "هانغ الضًً" في ؤؾغة ٦ٍغ نلـ

لم ج٨ً مجهىلت ألانل في مى٣ُت َٚغـ، و٧اهذ ٧ل ال٣باثل آهظا٥ ج٨ً لها  ، ؤؾغة--وؾلم

ا بٗض جىُٟظ  لم، و٢ض ػاص نِذ الٗاثلت طًٖى ا مً قٝغ ٖو اختراما ٦بحرا إلاا ًدمله ؤبىاَئ

مكغٕو ال٣ُُىت الٗمغاوي، بًٟل اإلا٩اهت الضًيُت والاحخماُٖت التي ؤنبذ ًخمخ٘ بها الكُش 

ت، بٗض بهجاٍػ مغ٦ؼا ز٣اُٞا ٦بحرا )و  محيي الذًن ٣ت ال٣اصٍع الض ألامحر( واإلاغقض الغوحي للٍُغ

ت" ؾىت  ت ال٣اصٍع ، الظي ٧ان له الضوع الخُىي في حُٛحر مٗالم اإلاى٣ُت ه3200َى "الؼاٍو

خٗلمىن  م، ٍو لها بلى وعقاث صًيُت وز٣اُٞت، ًدٟٔ الهبُت في بًٗها ال٣غآن ال٨ٍغ وجدٍى

ل٣ىىن بٌٗ اإلاخىن ال٣غاءة وال٨خابت ومبا صت الخؿاب و٢ىاٖض اللٛت في بًٗها آلازغ، ٍو

ت 2الخ٣لُضًت اإلاىعوزت ًٖ الؿل٠ التي لها ٖال٢ت بالغوخُاث ، وألامحر بظل٪ ؾلُل ػاٍو

٣ت ٍغ ت َو ُت، ٞىالضٍ ٧ان قُش ػاٍو ض) نٞى   .(.ث .ص ،بىٍػ

ب هللا ملخيي الضًً في  ٚالما ؾماٍ ٖبض م 3201ؾبخمبر  20 لاإلاىا٤ٞ ه 3222عحب  21َو

ال٣اصع جُمىا بإحضاصٍ، وؤوالٍ شخهُا بٗىاًت زانت في حمُ٘ مغاخل َٟىلخه، ٞخىلى جغبِخه 

ل ًالػمه في الؿغاء والًغاء بدُث لم  غ له حٗلُما مىاؾبا ل٣ضعاجه ال٣ٗلُت، ْو بىٟؿه وٞو

ت، وعا٣ٞه بلى بِذ هللا الخغام صون بزىجه. وفي خًً ؤ م طاث ًٟاع٢ه ختى في ب٢امخه الجبًر

ت حك٩لذ اإلاٗالم ألاولى لصخهُت ألامحر، و٧ان ًدمل لها في ٢لبه بعجابا  شخهُت ٢ٍى

إزظ  ا ٍو ما في بٍغ بها واخترامه الكضًض لها، مما حٗله ٌؿدكحَر وإ٦باعا قضًضًً، ْهغ ؤزَغ

ه . و٢ض ؾمدذ مالػمت الابً لىالضٍ بإن ٨ًدك٠ 3بغؤحها في ٦ثحر مً قاوهه وفي ؤخغج ْغٞو

٘ في ال٣ضعاث َظا ألازحر  ت، والُٟىت الظ٦ُت، والىمى الؿَغ ا مبكغا بالىباَت الٍُٟغ ُٞه هبٚى
                                                           

حياة ألامير عبذ  .م(3311)قاع٫ َجري  ،حكغقل٦خاب ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا. م٣ضمت جغحمخه :  ىٓغً 1
  .22 .م ،الضاع الخىوؿُت لليكغجىوـ : (. ث. .ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا). القادس

اإلااؾؿت :  الجؼاثغ. التاسيخ )العهذ العثماني(الجضائش في م(. 3321)ههغ الضًً  ،ؾٗضووي : ًىٓغ 2
ى  .222 .م ،ُت للٟىىن اإلاُبُٗتالَى

ؼ.) (،3. ٍ). ظيرة ألامير عبذ القادس وجهادهم(. 3335)الخاج مهُٟى  ،التهامي : ًىٓغ 3 ٍؼ   ًديى بٖى

ىٓغ ٦ظل٪ هانغ50 .م ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي: بحروث  (.جذ. وج٤. وح٘. منتخباث من م(. 3321)دمحم  ،. ٍو
ى:  الجؼاثغ .شعش ألامير عبذ القادس  .02 .. م(ٍ .ص)، ُت للٟىىن اإلاُبُٗتاإلااؾؿت الَى
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الجؿمُت، والخُىع ٚحر الٗاصي في اإلال٩اث ال٣ٗلُت، ٞاؾخٛل َظٍ ؤلاًجابُاث في ن٣ل 

ـــت الىاصعة هي التي ؤَلخـــه للخ٠ُ٨  ظٍ الٗب٣ٍغ ٢ضعاث َٟله البُىلىحُت ومىاَبه الظاجُت، َو

٦بر مىـــه ؾىـــا، وؾـــاٖضجه ٖلى الاؾخجـــابـت للخٗلم في ؾً مب٨غ، وم٨ىخــــه مً والاهضماج م٘ ألا

خًىع خل٣اث الضعوؽ املخههت لؤل٦بر مىه ؾىا، وصٞٗذ به بلى جضُٖم ز٣اٞخه الظاجُت 

ت والث٣اٞت والؿُاؾت اإلا٣ُمحن  بمُالٗت ؤمهاث ال٨خب، ومسالُت ؤَل الٗلم واإلاٗٞغ

ا، ومجالؿ ا، والاؾخٟاصة مً ججاعبهم اإلاايُت بال٣ُُىت وػواَع ماء ال٣باثل و٦باَع ت ٖػ

ت، لُٗاٌل ًٖ  ضًً الىاٞضًً ٖلى الؼاٍو وزبراتهم الظاجُت والؿُاؾُت، والخ٣غب مً اإلاٍغ

ت ٣ت ال٣اصٍع ٢4غب َهاعة ٣ٞه جهٝى الٍُغ
.  

ل٣ض ؤوحى َظا ؤلا٢با٫ ال٨بحر ٖلى الخٗلم والخث٠ُ٣ لىالضٍ مديي الضًً ب٨ٟغة مٛامغة 

ً اإلاُضاوي الظي ًجىُه اإلاٛترب مً الغ  خلت الضعاؾُت ال٦دؿاب ججاعب الغحىلت، مثل الخ٩ٍى

، مً حٗىص ٖلى مدً الٛغبت و٢ؿاوة مغاعتها، وهي عخلت تهضٝ في الٓاَغ بلى  حٍر ب ٚو الخضٍع

ش والجٛغاُٞا،  ت، ٧الخؿاب، والخاٍع ا الؼاٍو جىؾُ٘ مٗاٝع ألامحر في بٌٗ الٗلىم التي جٟخ٣َغ

لىم اللٛ ت وآصابها، والث٣اٞت الضًيُت وؤنىلها. ٚحر ؤهه ًم٨ً ؤن ج٩ىن لهظٍ الغخلت ؤَضاٝ ٖو

الكُش :  ٚحر مٗلىت، ٧االخخ٩ا٥ بخجاعب اإلاضعؾحن ال٨باع ونٟىة الٗلماء باإلاى٣ُت، ؤمثا٫

ما مً عحاالث الٗلم  حَر غان، ٚو ى، وؤخمض بً زىحت بَى ؤخمض بً الُاَغ ٢اض ي ؤعٍػ

ً الخ٣ُ٣ي الظي ٖؼٍػ ألامحر . وحٗض َظ5وال٨ٟغ والؿُاؾت ت بمثابت بضاًت الخ٩ٍى ٍ الؿٍٟغ

بغخلخه بلى بِذ هللا الخغام ومجالؿت ٖلماء جىوـ، ومهغ، وبٛضاص، هاَُ٪ ًٖ اؾخٟاصجه 

ت التي ٧اهذ جل٣ى بالجام٘ ال٨بحر بضمك٤ التي ؤ٢ام بها قهىعا،  مً خل٣اث الضعوؽ اإلاخىٖى

ُٞه ما ٨ًٟي لٗب٣غي مثله ؤن ٨ًدؿب ٦ثحرا  وؤزظٍ مً مسؼون جغار الؿل٠ باإلاكغ١، الظي

، ومً ؤقهغ الظًً ؤزظ ٖجهم، هظ٦غ:  بمام صمك٤  عبذ الشحمن الكضبشي مً ججاعب ٚحٍر

. وال ق٪ ؤن َظٍ ألاؾٟاع ٢ض وضياء الذًن خالذ النقشبنذي العهشوسديومدضثها، 

خدذ ُٖيُه ٖلى وا٢٘ الٗالم ؤلاؾالمي ف جل٪ ي ؤ٦ؿبذ ألامحر الكاب ججغبت مُٟضة ٞو

، ت، ومىدخه ٞغنت الاخخ٩ا٥ بالٗٓماء والٗلماء الٓغٝو في الٗالم  وؤ٦ؿبخه ٖلما ومٗٞغ

6مما ػاص الغابُت ؤلاؾالمُت جىز٣ُا في هٟؿه ؤلاؾالمي،
.   

                                                           
اإلااؾؿت :  الجؼاثغ. الجضائش في التاسيخ )العهذ العثماني(م(. 3321)ههغ الضًً  ،ؾٗضووي : ىٓغً 4

ى  .222 .م ،ُت للٟىىن اإلاُبُٗتالَى
ني :  الجؼاثغ. ٖضص زام ،مجلت التاسيخ ،ٖبض ال٣اصعألامحر  (.م3321)دمحم  ،صبلٛغا:  ًىٓغ 5 اإلاغ٦ؼ الَى

سُت، ٘، للضعاؾاث الخاٍع  .325 .م الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىَػ
ؼ ((،3. ٍ). ظيرة ألامير عبذ القادس وجهادهم(. 3335)الخاج مهُٟى  ،التهامي : ًىٓغ6  ٍؼ جذ.  ،ًديى بٖى

 .30 .م ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي: بحروث  .).وج٤. وح٘
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لم ًضزغ ألامحر ٖبض ال٣اصع وحِكه حهضا في م٣اومت الاخخال٫ الٟغوس ي والضٞإ ًٖ خ٤ 

مت، وبظ٫ في ؾبُل طل٪ مً ألاعواح وألامىا٫ الٛالي والىِٟـ،  ً في الخُاة الخغة ال٨ٍغ الَى

وصامذ الخغب سجاال مضة ؾخت ٖكغ ٖاما، ايُغ ألامحر بٗضَا بلى صزى٫ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت 

ماله الخغبُت، ٞؿاءث الٗال٢ت بِىه وبحن ؾلُان اإلاٛغب، واجساط بالص ال ٍغ٠ ٢اٖضة أٖل

وج٣اٖـ ملى٥ اإلاؿلمحن ًٖ مٗىهخه وجإًُضٍ، وجأمغ ٖلُه اإلاخأمغون مً الضازل، وما 

ضجه  اؾدؿلم ختى اؾدىٟظ حمُ٘ الؿبل وم٣ابل قغٍو مُٗىت، بضؤث ٞغوؿا بى٨ثها خحن ٖو

ىلىن" الٟغوس ي ؤؾحرا، لُدبـ بإمبىاػ زمـ بى٣له بلى اإلاكغ١ بدغا، وؤهؼلخه بمغس ى "َ

 ؾىىاث. 

بٗض مط ي ؾىىاث ألاؾغ، ج٣غع بَال١ ؾغاح ألامحر، ٞؿاٞغ بلى اؾُىبى٫، ؤًً اؾخ٣بله 

بدٟاوة، وزحٍر في الجزو٫ خُث ٌكاء ٞازخاع مضًىت  الٗثماوي ٖبض املجُضالؿلُان 

الىدى وال٣ٟه واإلاى٤ُ  "بغوؾت"، وؤ٢ام ب٣هغ مضًىتها مٗؼػا م٨غما، واقخٛل ٞحها بخضَعـ

والخهٝى بجام٘ الٗغب، ٚحر ؤهه لم ٌؿخ٣غ بها ٚحر ٖامحن وهه٠، اعجدل بٗضَما بلى 

صمك٤ واجسظَا ؾ٨ىا له ولٗاثلخه، وقٕغ في بل٣اء الضعوؽ الٗلمُت بمضعؾت "صاع الخضًث" 

وطإ نِخه ٖاإلاُا، وحٗل مً صمك٤ مىُل٣ا لغخالجه اإلاخٗضصة بلى ال٣ضؽ، والٗغا١، 

 جاػ، ومهغ، واؾُىبى٫، وؤوعبا.والد

ت، وؾٟغ  ضٍ اَالٖا وجٟخدا ٖلى ألامىع الضًيُت والضهٍُى ْل ألامحر بضمك٤ بحن ٖلم ًٍؼ

ماء وال٣اصة والٗلماء والخ٩ام في الٗالم، و٦خابت  بحن البلضان الٗغبُت وألاوعبُت، واجها٫ بالٖؼ

باصة وجهجض، بلى ؤن واٞخه اإلاىُت ًىم  عحب مً ؾىت  33الجمٗت للكٗغ وجإل٠ُ لل٨خب، ٖو

ت "صمغ"، 3221اإلاىا٤ٞ لؿىت ه 3100 م ًٖ ٖمغ ًىاَؼ الؿاصؾت والؿبٗحن ٖاما ب٣ٍغ

ٞاَتزث صمك٤ إلاىجه وب٩اٍ الىاؽ ٖلى ازخالٝ مكاعبهم، وعزاٍ ألاصباء والكٗغاء ؤخغ عزاء، 

، وبٗض محيي الذًن بن عشبيوصًٞ في حىاػة مهُبت في "الهالخُت" بلى حىاع الٗالمت الهىفي 

ً في اخخٟا٫ قٗبي وعؾمي ًىم  اجه بلى ؤعى الَى جد٤ُ٣ الجؼاثغ الؾخ٣اللها خملذ ٞع

لُت ؾىت  01الازىحن   . ومىث ألامحر ٖبض ال٣اصع 7م ل٩ُىن ٢بٍر ٞحها بم٣برة الٗالُت3300حٍى

ت وز٣اٞتها آهظا٥، ٞالغاخل عمؼ الضولت  ش الضولت الجؼاثٍغ في خ٣ُ٣ت ألامغ خضر حلل في جاٍع

ني و٢ىمي ًدمل ألابىاء وألاخٟاص الجؼا ت في ٖؼ الاخخال٫، وما زلٟه مً بعر هًالي َو ثٍغ

م بلى الخماؾ٪  ضَٖى ؤٖباء مؿاولُت الاؾخمغاع في اإلاُالبت بخد٤ُ٣ آما٫ الغحل وؤخالمه، ٍو

 في م٣اومت الاؾخٗماع وال٣ًاء ٖلى آزاع اؾخٗباصٍ. 
                                                           

ى:  الجؼاثغ .منتخباث من شعش ألامير عبذ القادسم(. 3321) ،هانغ دمحم : ًىٓغ7  ُت للٟىىن اإلااؾؿت الَى
 . 32 .م، اإلاُبُٗت
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 آثاس ألامير عبذ القادس الفنيت

اؾتهل ألامحر ٖبض ال٣اصع ٦خابت الكٗغ قابا ٦ما جض٫ ٖلى طل٪ وز٣ُت البُٗت ألاولى التي 

اث ؤًام خُاجه، ولم ًىهٝغ ًٖ  جهٟه بالكاٖغ الىازغ، و٢ض صؤب ٖلى ٦خابت الكٗغ بلى ؤزٍغ

خ٣ا٫  طل٪ في ٧ل خاالجه، ؾىاء في مغخلت اإلا٣اومت والجهاص في الجؼاثغ، ؤم في مغخلت الٖا

ٛلب ٖلى الًٓ ؤن ؤٚلب ال٣ؿم ألاو٫ مً بٟغوؿا، ؤم  في مغخلت الاؾخ٣غاع في الكام، َو

قٍٗغ ٢ض يإ زال٫ هجىم الٟغوؿُحن ٖلى "الؼمالت" واؾدُالئهم ٖلى م٨خبت ألامحر وؤوعا٢ه 

الخانت، ؤما ال٣ؿم اإلاخٗل٤ باإلاغخلخحن الخالُخحن ٣ٞض ؤزبذ ما حٗل٤ مىه بالخهٝى في ٦خابه 

ُا في صًىان نٛحر ؾماٍ ٖىض الُب٘: دمحم  )اإلاىا٠٢(، واٖخنى هجله بجم٘ ما لم ٨ًً مىه نٞى

ت الخاَغ في ٢ٍغٌ ألامحر ٖبض ال٣اصع( ، وفي عؤًىا ؤن ٦ثحرا مً قٗغ ألامحر ال ًؼا٫ 8)هَؼ

مجهىال، وال هضعي ؤًً ًىحض، واملخخمل ؤن ٦ثحٍر مىحىص في زؼاثً الكام، و٢لُله مخٟغ١ 

غوؿا.   بحن الجؼاثغ، وجغ٦ُا، ٞو

اث َظا الضًىان اإلاكاع بلُه آهٟا، ًدبحن لىا جهي٠ُ قٗغ ألامحر خؿب  مً زال٫ مدخٍى

ى يئُل بط ال ًخجاوػ  ٢ؿم:  مغاخل خُاجه بلى زالزت ؤ٢ؿام ٢اله بالجؼاثغ ؤًام الجهاص َو

ٛلب ٖلُه َاب٘ الٟسغ والخماؾت، والخٛني بالكٝغ  اث، َو ؾذ ٢هاثض وبٌٗ اإلا٣ُٖى

٢اله  ٢ؿم زانوالبُىلت، والخىحن بلى ألاَل الظًً ايُغتهم الٓغٝو بلى الابخٗاص ٖىه، و 

ا هلل، مخىؾال بغؾىله  ى بإمبىاػ ؤؾحرا، وهجضٍ ُٞه ياٖع ل ٖىه آالمه، مدكى٢ا بلى َو ؤن ًٍؼ

ألاَل والخالن، وؤخُاها ٩ًىن مخٛؼال ب٨ثحر مً الٟٗت، ؤو وانٟا ما في البضاوة مً َهغ 

غ١ ُٞه  ٢ؿم زالثونٟاء، وما في الخًاعة مً ٍػ٠ وهٟا١، و  ٢اله بٗض بَال١ ؾغاخه، َو

ؼ٫، وإزىاهُ ت، مً مضح، وتهىئت، وون٠، ٚو اث الخ٣لُضًت اإلاٗغٞو اث، ٧ل اإلاىيٖى

. ؤما ًٖ ال٣هاثض الىاعصة في جهاًت م٣ضمت ٦خاب )اإلاىا٠٢( ٣ٞض بلٜ ٖضصَا حؿ٘  وجهٝى

ت  : زالر مجها وعصث في الضًىان، والبا٢ُت وعصث في م٣ضمت ٦خاب ٖكغة ٢هُضة وم٣ُٖى

وهي ما يغب ٖىه ابىه دمحم نٟدا في الضًىان، وؤقاع بلُه بالخ٣ُ٣ت  ٣ِٞ، إلاىا٠٢ا

ى ٌٗني بظل٪  . واللُاث٠ َو  قٗغ الخهٝى

م، وؤن َظا  ٣ى٫ بٌٗ الضاعؾحن بإن لؤلمحر قٗغا ٦ثحرا جىا٢له عحا٫ الُغ١ في ؤط٧اَع ٍو

با مً ؤ٢ىا٫  جا ٍٚغ الكٗغ ٢ض ؤنبذ زلُُا عجُبا مً ؤ٢ىاله ومً ؤ٢ىا٫ ؾىاٍ، ومٍؼ

م َى ما  مخٟاوجت الضعحاث، وؤ٦ثٍر مسخل الىػن، مًُغب اإلاٗنى، والظي ًاصي َظا الٖؼ
                                                           

بٗه في ٦خاب خمل ٖىىان 8 : ؤقٗاع ٖبض ال٣اصع وؤهٓمخه  ٧اهذ ٞغوؿا الؿبا٢ت في حم٘ قٗغ ألامحر َو
ت ؾىت  ٢ام بها ألامحر دمحم الظي حم٘ قٗغ والضٍ في صًىان نٛحر م، ؤما املخاولت الثاهُت ٣ٞض 3212الٗؿ٨ٍغ
ت الخاَغ في ٢ٍغٌ ألامحر ٖبض ال٣اصع ؾىت  ازخاع له ٖىىان  م ًٖ مُبٗت اإلاٗاٝع بمهغ. 3233: هَؼ
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اث ُٞه  ًلخٔ مً جٟاوث بحن في َظا الكٗغ اإلايكىع في ٦خابه )اإلاىا٠٢(، ٞبٌٗ اإلا٣ُٖى

غوض ي واضر، مما ًهٗب مٗه جهض٤ً وؿبتها لؤلمحر  .9جدؿم ب٠ًٗ لٛىي ٖو

ومهما ٨ًً مً ؤمغ، ًغي ألامحر ٖبض ال٣اصع في الكٗغ ؤهه مً مخمماث الصخهُت 

ولهظا الكإن ٧ان ٌٗضٍ مً  الٗغبُت، ٌٗتز به ٧ل مٗتز بالٟهاخت والبُان وال٩لمت الُُبت،

جحز ٖلُه الكٗغاء الظًً ًمخضخىهه بالُٗاًا، ٦ما  ىت وخلُت ٍو خسظٍ ٍػ مٟازغ الٗغب، ٍو

 :  ٧ان ٌؿاحل الٗلماء به مً ؤ٢غاهه وإزىاهه، و٦ثحرا ما ٧ان ًغصص

  ٝ ــــــــــــــــَغ
َ
ً  ق ِغ ِمــــــــــــــــ  ٗ ــــــــــــــــ ِ

 
ــــــــــــــــاَن الك

َ
ا َحِهلــــــــــــــــَذ َم٩

َ
 ِبط
 

ــــــــــــــــــــــــــــــَغِب  َٗ ــــــــــــــــــــــــــــــَذ لل  ُ
َ
٣ ب 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــَغة  ؤ

َ
س  ٟ يب َم

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــإ

َ
 !؟ ٞ
 

بطا ٧ان ما ونلىا مً قٗغ ألامحر ال ٨ٌٗـ ز٣اٞخه الىاؾٗت، ٞالىثر ٦ك٠ ٖجها في 

جدبحراث ؾلُمت مً ألاؾالُب الغ٨ُ٦ت، واملخؿىاث البضٌُٗت اإلا٩لٟت، وحكهض بظل٪ ٦خاباجه 

ال٣ُمت التي ؤْهغ ٞحها ز٣اٞت واؾٗت في ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي، بُض ؤن مالٟاث ألامحر ٧اهذ 

ت للخىام مً ال٣غاء، إلاا ٞحها مً بخُاء لل٨ٟغ الضًني، والٟلؿٟت في مجملها مىحه

ش  لىم الخاٍع ٣ُت، ٧اإلاى٤ُ، والُب، والٟل٪، ٖو ٍغ بت ل٩ل الٗلىم ؤلاؾالمُت وؤلٚا اإلاؿخٖى

ت التي جضاولها حهابظة  لم الىٟـ، والاحخمإ، وما بلى طل٪ مً الٗلىم اإلاخىٖى والجٛغاُٞا، ٖو

 ال٨ٟغ في الٗهىع الؼاَُت. 

ٌٗض ٦خاب )ط٦غي الٗا٢ل وجىبُه الٛاٞل( مً مالٟاث ألامحر التي اخخىث بحن صٞخحها ٖلى 

ُت في الٗلىم  ال٨ثحر مً الٗلىم ؤلاؾالمُت الخ٣لُضًت، وؤباهذ ٖلى ز٣اٞت ألامحر اإلاىؾٖى

و٢ض ال ًخم٨ً مً ٞهم مدخىاٍ الٗم٤ُ بال الخىام مً الىاؽ، ولىا في  اإلاى٣ىلت واإلا٣ٗىلت،

  : لي قاَض ٖلى طل٪، ٣ًى٫ ألامحراإلا٣ُ٘ الخا

اٖلمىا ؤن ؤلاوؿان مً خُث خهىله في الخحز واإلا٩ان ٞجؿم ٦ؿاثغ ألاحؿام، "

خدغ٥ باالزخُاع ٞدُىان،  يؿل ٞىباث، ومً خُث ًدـ ٍو ومً خُث ًخٛظي ٍو

ألامحر ٖبض ال٣اصع ) ".ومً خُث نىعجه و٢امخه ٩ٞالهىعة اإلاى٣ىقت ٖلى الخاثِ

  (11 .م، ص.ث.، الجؼاثغي 

 

                                                           

صاع ال٣ُٓت : بحروث  )..جذ .ممضوح خ٣ي(. (1. ٍ) ،الذًىان .م(3305) ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي  : ًىٓغ9 
ىٓغ 32 .مالٗغبُت،  : الجؼاثغ  .الشعش الذًني الجضائشي الحذًثم(، 3323)ٖبض هللا  ،ؤًًا الغ٦ُبي. ٍو

٘ ىُت لليكغ والخىَػ  .251-251 .نو، الكغ٦ت الَى



 الشمض الصىفي في شعش ألامير عبذ القادس الجضائشي 

151 

وؤما ٦خاب )اإلاىا٠٢( ُٞهى٠ في زاهت ؤلاهجاػاث الٗلمُت ال٨بحرة، ؤبغػ ُٞه ألامحر ٦ٟاءة 

لؿُٟا، طل٪ ؤن  ؤلاوؿان اإلاؿلم وخؿه ال٨ٟغي الؿلُم، خبٍر للىسبت اإلاث٣ٟت صًيُا ٞو

ؤلاوؿان الٗاصي ٢ض ٨ًٟغ ألامحر بمجغص اَالٖه ٖلى بٌٗ الىهىم التي ال ٣ًٟه مٗىاَا 

  :  ُذ، ٦خل٪ التي جىاو٫ ٞحها ٖال٢ت الخال٤ واملخلى١ خحن ٢ا٫الٗم٤ُ والصخ

ٞالخ٤ حٗالى له ال٣ضم وما له صزل في الخضور، والٗالم له الخضور وما له "

صزل في ال٣ضم، وؤلاوؿان له ال٣ضم وله صزل في الخضور، ٞهى مىٗىث بهما 

بض. ٖبض مً خُث ؤهه مسلى١ م٩ل٠ وعب مً خُث ؤهه   ".زلُٟتٞلهظا َى عب ٖو

  م(3301، ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي )

اتهم  ا ل٩ل ال٣غاء ٖلى ازخالٝ مكاعبهم ومؿخٍى َر لؤلمحر ٖبض ال٣اصع مالٟاث ؤزغي خب 

ــــصون اؾخثىاء، مثل جإلُٟه اإلاٗىىن  ىت الجِل املخمضي الٛالب(، الظي  بــ )وقاثذ ال٨خاثب وٍػ

، ؤو مظ٦غاجه التي ٦خبها 10الغامُت بلى الخجضًض في الث٣اٞت ابن العنابيؤ٦ض ُٞه جُب٤ُ صٖىة 

ن ٞحها ؾحرجه الظاجُت3213في السجً ؾىت  ، التي (م3335 ،وآزغوندمحم الهٛحر ) م، وصو 

ٔ ال٨ثحر مً الباخثحن واإلااعزحن ٖلى صخت اهدؿابها لؤلمحر.   ٟ  جد

 مفهىم التصىف عنذ ألامير عبذ القادس

٢بل الخىى في جهٝى ألامحر ٖبض ال٣اصع و٦ُُٟت ججؿُضٍ في ٦خاباجه  - ٢محن بىا

ت  حن اإلاؿلمحن، ومً الىاضر  -الكٍٗغ ؤن وؿلِ الًىء ٖلى مٟهىم الخهٝى ٖىض اإلاخهٞى

ؤهه ًهٗب خهغ الخهٝى ؤلاؾالمي في حٍٗغ٠ حام٘ ماو٘، طل٪ ؤن الخٗاٍع٠ ُٞه ٢ض 

ؿغ بىحٍى " : بلى ال٣ى٫ بلٛذ مً ال٨ثرة الٗضصًت ما صٞ٘ بإخض قُىر الخهٝى  خض وعؾم ٞو

 "جبلٜ ألالٟحن. مغح٘ ٧لها ؤن الخهٝى نض١ الخىحه بلى هللا بما ًغياٍ مً خُث ًغياٍ

ُت، وعصَا . و٢ض (0 .مم، 3302، ػعو١ ) ٠ الهٞى الخٔ ابً زلضون ال٨ثرة الٗضصًت في حٗاٍع

حن، وجُىع الخُــاة  بلى ؾببحن َما حن مً : ازخالٝ ؤخىا٫ اإلاخهٞى ؤلاؾالمُــت. ٞمً اإلاخهٞى

غي  الخهٝى الضزى٫ في ٦ــل زل٤ ؾني والخغوج مً ٦ــل " : ٖبر بإخىا٫ البضاًــت، ٣٦ى٫ الخٍغ

م م٘ " : . و٣٦ى٫ ال٣هاب11"زلــ٤ صوي م مً عحل ٦ٍغ مت ْهغث في ػمان ٦ٍغ َى ؤزال١ ٦ٍغ

                                                           
صاع : بحروث (. 2. ٍ) .ابن العنابي )سائذ التجذًذ إلاظالمي( .م(3330) ؾٗض هللا ،ؤبى ال٣اؾم : ًىٓغ 10

 .35 .م ،الٛغب ؤلاؾالمي
ت،  11 ٟان واعصان في الغؾالت ال٣كحًر  .15 .. وفي اللم٘ في الخهٝى للُىس ي، م552 .، م2. جالخٍٗغ
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ؤن " : ًٖ الخهٝى ٣ٞا٫ الجنيذومجهم مً ٖبر بإخىا٫ الجهاًت، ٣ٞض ؾئل  .12"٢ىم ٦غام

ض والخ٣ك٠ " : . والخهٝى13"ج٩ىن م٘ هللا بال ٖال٢ت ٣ت في الؿلى٥ حٗخمض ٖلى التَز ٍَغ

اإلاىجض في اللٛت ) "والخدلي بالًٟاثل جؼ٦ُت للىٟـ وؾُٗا بلى مغجبت الٟىاء في هللا حٗالى

ُت ْاَغا" : . والخهٝى ؤًًا(م2000الٗغبُت اإلاٗانغة،  ٞحري  الى٢ٝى م٘ آلاصاب الكٖغ

خ٨مها مً الٓاَغ في الباًَ، وباَىا ٞحري خ٨مها مً الباًَ في الٓاَغ، ُٞدهل 

ه (321 .م م،2001 ،الجغحاوي) "للمخإصب بالخ٨محن ٦ما٫ الكُش ؤبى الخؿً . و٢ض ٖٞغ

ب الىٟـ ٖلى الٗبىصًت " : الكاطلي بض٢ت وإًجاػ خحن ٢ا٫ وعصَا ألخ٩ام الخهٝى جضٍع

  .(2 .م م،2002، ال٨خاوي) "الغبىبُت

م والؿىت  ومما الق٪ ُٞه ؤن الخهٝى ؤلاؾالمي ٢ض اؾتن اإلاباصت مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ٟت، ووحض اإلاخجهىن بلى اإلاٗاوي الغوخُت في الجماٖت ؤلاؾالمُت في خُاة الىبي  ت الكٍغ --الىبٍى

ـــــى هللا ٖلُه وؾلم ٓمت  --نلـ ؤؾىتهم في ؤٖمالهم، َظٍ الؿحرة التي احؿمذ بؿمى الىٟـ ٖو

غتها، وؤلا٦ثاع مً الهىم والخهجض،  ىتها وَػ الغوح، بالخ٣لُل مً مخإ الضهُا والخد٣حر مً ٍػ

والخث ٖلى مغا٢بت الىٟـ وال٨ٟغ والظ٦غ، والخدظًغ مً الٟٛلت والهىي. ٖلما بإن 

ٍ مً ٚحر اإلالل التي صان ٖلماء ٞحهم باإلؾالم، الخهٝى ؤلاؾالمي اػصاص بما ًالثم م٣انض

م وؤخاصًث  ٞى٣لىا له بٌٗ ما اخخٟٓىا به مً مٗخ٣ضاتهم التي وحضوا لها في ال٣غآن ال٨ٍغ

ضَا 14اإلاهُٟى ما ًٍا
.  

، ٞهى ٌٗضٍ  ٟه الخام بالخهٝى حهاص الىٟـ في ؾبُل هللا، ؤي "لؤلمحر ٖبض ال٣اصع حٍٗغ

ت هللا وإصزا٫ الىٟـ جد مئىان وؤلاطٖان ألخ٩ام ألحل مٗٞغ ذ ألاوامغ ؤلالهُت، والَا

  م،3301 ،ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ) "الغبىبُت، ال لش يء آزغ مً ٚحر ؾبُل هللا

ىحه ألامحر جدظًٍغ بلى الهىفي الظي (313 .م اياث الكا٢ت ألحل ". ٍو ًجاَض هٟؿه بالٍغ

ٚنى، ؤو هدى طل٪ مً َلب حاٍ ٖىض اإلالى٥، ؤو لهٝغ وحٍى الٗامت بلُه، ؤو خهى٫ 

ُىن في هٓغ (313 .م م،3301 ،ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ) "الخّٓى الىٟؿُت . والهٞى

ً م٘ هللا "ألامحر َم َاالء الظًً ٖلحهم  اتهم خايٍغ ؤن ٩ًىهىا في حمُ٘ ؤخىالهم وجهٞغ

. َظا َى مٟهىم الخهٝى (10 .م، 3 .مج م،3301، ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ) "حٗالى

                                                           
 .15 .مهٟؿه،  12
٠ في اللم٘ في الخهٝى للُىس ي، م 13  .15 .وعص َظا الخٍٗغ
ا -. صمك٤التصىف وألامير عبذ القادس الحعني الجضائشي  (.م3300)حىاص  ِ،اإلاغاب : ًىٓغ 14  : ؾىٍع

 .3 .م ،الٗغبُتصاع ال٣ُٓت 
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اياث الكا٢ت، والٗباصة  ٤ الٍغ ت هللا ًٖ ٍَغ ٖىض ألامحر، حهاص للىٟـ في ؾبُل مٗٞغ

الخالهت هلل، والخًىع الضاثم م٘ هللا، ال ؾبُال لالؾترػا١ والخ٨ؿب ؤو َلب الخٓىة 

 والؿلُان.

ىن"،  ىعا "الٗاٞع ُحن ؤل٣ابا ٖضًضة ٞهم جاعة "ؤَل هللا"، َو ل٣ض ؤَل٤ ألامحر ٖلى الهٞى

ٟه ألَل هللا ؤن ًصدر بٌٗ ومغة "ؤَل ا داو٫ ألامحر مً زال٫ حٍٗغ ل٨ك٠ والٗغى"، ٍو

اإلاٟاَُم الخاَئت، التي ٧اهذ جغسخ في ؤطَان بٌٗ الىاؽ في ٖهٍغ ًٖ الخهٝى 

حن، ٞإَل هللا الظًً ٌٗىحهم ألامغ بدضًثه لِؿىا  َاالء الظًً ًإ٧لىن الىاع "واإلاخهٞى

ضزلىن  ضزلىن مؿامحر الخضًض في ؤقضا٢هم، ٍو مكىن عا٦بحن ٖلى ْهىع  ٍو الخىىع ٍو

هم الٗىام... ألن ما ًهضع ًٖ َاالء مىه ما َى قٗىطة ومىه ما َى  ألاشخام لُٗٞغ

 م،3301، ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ) "ؾُمُاء، ومىه ما َى زىام هٟؿُت ًخىاعزىجها بُجهم

 .(012 .م، 2 .مج

 أظباب جصىف ألامير عبذ القادس

ت، هجملها فيبن  ألاؾباب التي خملذ  ٤ الخهٝى ٦ثحرة ومخىٖى :  ألامحر ٖلى ؾلى٥ ٍَغ

ُت، وإًماهه  خه ؤلاوؿاهُت، واهخماثه بلى آ٫ البِذ الىبىي، وجغبِخه الضًيُت والهٞى هٖؼ

ت  الكضًض بال٣ًاء وال٣ضع، ومداعبخه الخ٣لُض واإلا٣لضًً، وجغ٦ه للخُاة الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

ت ألامحر ؤلاوؿاهُت في َلُٗت ألاؾباب  بٗض اؾدؿالمه، وؤزحرا ٖؼلخه في ؤؾٍغ بإمبىاػ. جإحي هٖؼ

، طل٪ ؤهه ؤعاص ؤن ٩ًىن نلت الىنل بِىه وبحن ؤزُه ؤلاوؿان ال تي صٞٗذ به نىب الخهٝى

ؤؾاؽ الضًاهت، وؤنىلها، زالٝ "قغ٢ُا ٧ان ؤم ٚغبُا ؤو ؤوعبُا، مؿلما ؤو مؿُدُا، بط ؤن 

ٞحها، بحن ألاهبُاء، مً ؤصم، بلى دمحم ٖلُه الهالة والؿالم. ٩ٞلهم ًضٖىن الخل٤ بلى جىخُض 

. واإلاخإمل في الدؿامذ الضًني (303 .م ، ص.ث.،ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ) "مهؤلاله وحُٗٓ

الظي ٖٝغ به ألامحر في ؤزىاء وحىصٍ في الجؼاثغ، وزاعحها مىُٟا، ًضع٥ ؤن الغحل ٧ان ٖلى 

مؿخىي مً الىعي ؤلاوؿاوي، اإلاخٟهم لخ٣ُ٣ت ؤلاوؿان وؤلاوؿاهُت التي ال جامً بالخضوص 

م اإلاكاومت في صمك٤ بال صلُل 3200، وما جضزل ألامحر في ؤزىاء ٞخىت والخىاحؼ بحن البكغ

ت ألامحر ؤلاوؿاهُت في ٢هاثضٍ الهىُٞت التي ؤ٦ض في بًٗها ٖلى  ٖلى طل٪، وؤ٦ثر ما جبضو هٖؼ

ىعا َظا الغاَب الظي ٌؿٕغ بلى  ت، ٞهى جاعة َظا اإلاؿلم الؼاَض، َو وخضة ألاصًان الؿماٍو

 :  للخىعاة، ٣ًى٫ في َظا الكإنال٨ىاجـ، ومغة مضعؽ حهىصي 
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مما ال ق٪ ُٞه ؤن ألامحر ٖبض ال٣اصع ٢ض اٞخسغ بيؿبه بلى آ٫ البِذ الىبىي الكٍغ٠، 

ت والخماؾُت التي هٓمها في اإلاغخلخحن ألاولى  هغ ٞسٍغ َظا في الٗضًض مً ال٣هاثض الٟسٍغ ْو

15والثاهُت مً خُاجه
متؤما مى٢ٟه مً ؤَل البِذ ٖامت، ُٞبضو لىا في قغخه لآلًت  .   : ال٨ٍغ
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ب
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ُ

َ
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ىعة ألاخؼاب. مً ؾ 

واإلاجزلت الؼلٟى، ألَل جإمل َظٍ الٗىاًت ال٨بري، واإلاى٣بت الٗٓمى، ":  . والتي ٢ا٫ ٞحها11آلاًت 

البِذ الىبىي. ولٟٓت ؤَل حٗمهم مً ؤولهم بلى آزغ مىلىص مجهم، خهغ حٗالى بعاصجه ٞحهم 

ى الظهب، جُهحرا ٧امال ما٦ضا  م مً الغحـ، َو بإجها إلطَاب الغحـ ٖجهم، وجُهحَر

باإلاهضع، وطل٪ بإن ٩ًىن ٧ل ما ًهضع مجهم مً اإلاٗاص ي واملخالٟاث، مٟٛىعة لهم، بل 

  (.3301، )الامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي  "ٟٛغة مخ٣ضمت...اإلا

ت التي  قب ألامحر ٖبض ال٣اصع في حى جغبىي صًني، ٣ٞض وكإ وكإجه ألاولى في مضعؾت الؼاٍو

٧ان والضٍ ؤوكإَا، وجل٣ى مباصت الٗلىم الضًيُت وال٣ٟهُت ٞحها، و٧ان َمىخه ألا٦بر في 

ني ًٖ قبابه ؤن ًهبذ مغابُا، مثل والضٍ الظي ٧ا خدمـ له جدمؿا بالٛا. ٚو ن ًدبه، ٍو

ُحن في مجاَضاتهم  ال٣ى٫ بن خُـاة الٟخىة واإلاغابُت جغجبِ اعجباَا وز٣ُا بدُاة الهٞى

ُـت. و٢ض حاَض ألامحر في اإلاغخلت الثاهُت مً خُاجه في ؾبُل الىنى٫ بلى مغجبـــت الٟخىة  الهٞى

ُت التي عبي ٖلحها. هاَُ٪ ًٖ جإزٍغ واإلاغابُت، وما طل٪ بال هدُجت التربُت الضًيُت وال هٞى

 .17بكُىر الؼواًا والُغ١ في اإلاكغ١ 

ًضزل بًمان ألامحر ٖبض ال٣اصع الكضًض بال٣ًاء وال٣ضع في حملت ألاؾباب التي خملخه 

، وهلمـ بًماهه َظا في ٦خاب الٗهض الظي ؤُٖاٍ  ٤ الخهٝى ـٖلى ؾلى٥ ٍَغ  ألامحر للَى

  : وحٗهض ُٞه بٗضم الٗىصة بلى ؤعى الجؼاثغ ٢اثال ،Louis Napoléonهابلُىن 
                                                           

 : بحروث .(.وجذ .قغممضوح خ٣ي. )(. 1. ٍ) .الذًىانم(. 3305) ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي  : ًىٓغ 15
٠ في ٢هُضة )ؤبىها عؾى٫ هللا( الىاعصة في  ميكىعاث صاع ال٣ُٓت الٗغبُت... اٞخساٍع بيؿبه الىبىي الكٍغ

 .11 الهٟدت، و٢هُضة )بىا اٞخسغ الؼمان( في 12ٟدت هال
 .11 : ؾىعة ألاخؼاب. مً آلاًت 16
ى في بٛضاص  17 ٣ت الى٣كبىضًت ًٖ الكُش زالض الى٣كبىضي الؿهغوعي، وؤزظ َو ؤزظ ألامحر في صمك٤ الٍُغ

ت مً ًض ه٣ُب ألاقغاٝ ببٛضاص الكُش مدمىص ال٣اصعي ال٨ُالوي. ت، ولبـ الخغ٢ت ال٣اصٍع ٣ت ال٣اصٍع  الٍُغ
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ىض طل٪ ٣ِٞ " ٖىضما ؤمغوي هللا بالجهىى جهًذ.. ول٨ً ٖىضما ؤمغوي بالخى٠٢ جى٢ٟذ، ٖو

ٗبر ألامحر في عؾالخه التي ؤعؾلها بلى 18"جسلُذ ًٖ الؿلُت واؾدؿلمذ   Dupuch صًبِل. َو

ً الضوع الظي  : عؾم له مىظ مُالصٍ ٢اثال عثِـ ؤؾا٢ٟت باَعـ، ًٖ مُٛباث ال٣ضع ٖو

بضو لي ؤهه ٧ان " لٗل٪ ا٦دكٟذ مً زال٫ خضًثىا ؤهني لم ؤولض أل٧ىن مداعبا. ٍو

ًجب ٖلي ؤن ال ؤ٧ىن مداعبا ولى ًىما واخضا. وم٘ طل٪ ٣ٞض خملذ الؿالح... ما 

ؤ٦ثر ٚمىى مُٛباث ال٣ضع، ولم ٨ًً ؾىي مدٌ الهضٞت ؤن وحضث هٟس ي 

ى الضوع الظي  بُٗضا جماما ًٖ الضوع الظي خضصٍ لي مُالصي وجغبُتي ومُىلي، َو

٦ما حٗلم حُضا، َاإلاا حكى٢ذ الؾخئىاٞه والظي لم ؤػ٫ ؤنلي بلى هللا ؤن ٌؿمذ 

 ، م3311 ،حكغقل) ".لي بالٗىصة بلُه، آلان وؤها في زاجمت خُاحي الكا٢ت

 (252 م.

لؤلمحر ٖبض ال٣اصع مى٠٢ زام مً ٢ًُت الخ٣لُض واإلا٣لضًً، ٞهى ٌٗخ٣ض ؤن ؤلاوؿان 

٤ الخ٣لُض، وال٣بى٫ "٢ض ٩ًىن  مذجىبا باٖخ٣اص ؾب٤ بلى ال٣لب، و٢ذ الهبا، ٖلى ٍَغ

مى٘ ؤن ًى٨ك٠،   بدؿً الًٓ، ٞةن طل٪، ًدى٫ بحن ال٣لب، والىنى٫ بلى الخ٣اث٤. ٍو

ظا حجاب ُٖٓم، حجب ؤ٦ثر الخل٤، ًٖ الىنى٫ بلى  في ال٣لب ٚحر ما جل٣اٍ بالخ٣لُض. َو

 "الخ٤، ألجهم مذجىبىن باٖخ٣اصاث ج٣لُضًت، عسخذ في هٟىؾهم، وحمضث ٖلحها ٢لىبهم

ىحه ألامحر ٦المه للم٣لض واإلا٣لضًً (15-11 .نو ، ص.ث،ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي )  . ٍو

ت (3301 ال٣اصع الجؼاثغي،)الامحر ٖبض  "بطا ٦ىذ م٣لضا ٞلِـ ٦المي مٗ٪" : ٢اثال ، ألن مٗٞغ

٤ الخ٤ جٟغى ٖلى الىاْغ ؤن ًبهغ  غمي الخ٣لُض ؤو الخٗهب "ٍَغ بٗحن ؤلاههاٝ، ٍو

دؿاٝ  .(3301، محر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي )الا  "والٖا

بن اإلاغخلت الثاهُت مً خُاة ألامحر ٖبض ال٣اصع )مغخلت الجهاص( ٢ض اؾدىٟضث الش يء 

ت، ال ًخسُاَا بال  ، واهدهغ َظا ألازحر في ألامىع الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ  ال٨ثحر مً ج٨ٟحٍر

19في ال٣لُل الىاصع
ت ٧ان مُٟضا حضا،  . بُض ؤن صزىله في مٗتر٥ الخُاة الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

ما خغ٦خان   ٣ٞض ؤوحض له بضًال ًٖ ٣ٞضان وكاَه ألاصبي والٗلمي َى ٞخىجه ومغابُخه، َو

 
                                                           

18
خُاة ألامحر ٖبض ال٣اصع، الهاصع ًٖ  بــــــحكغقل اإلاٗىىن مً ٦خاب  201هو الٗهض مىحىص في الهٟدت  

 م.3311ميكىعاث الضاع الخىوؿُت لليكغ ؾىت 
ما ًالخٔ ٖلى مٗٓم بهخاج ألامحر ألاصبي ٨٦خاب اإلاىا٠٢ مثال ؤهه ٢ض زغج بلى خحز الىحىص في اإلاغخلت  19

.ً  الثالثت مً خُاجه بٗض زغوحه مً الجؼاثغ، وهُٟه زاعج ؤعى الَى
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ت، جبضؤ  . وباه٣ًاء َظٍ اإلاغخلت الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ مً ؤقض الخغ٧اث اعجباَا بالخهٝى

 باصة، والخجغص ًٖ مخإ الضهُا الٟاهُت.مغخلت حضًضة، هي مغخلت الخهٝى والٗ

ه ل٩ىجها مغخلت َامت  ٧اهذ ٖؼلت ألامحر ٖبض ال٣اصع بإمبىاػ في ٞغوؿا مً ؤؾباب جهٞى

، خُث جغص ٖلُه  ه، بط ٧ان ٌكٛل هٟؿه ٞحها بالضٖاء والخًٕغ سُت لخهٞى مً اإلاغاخل الخاٍع

عحاء مخىازبا م٘ و٢ضة الىاعصاث في الى٢اج٘ مكحرة وآمغة بالهبر، ٖىضما يا٢ذ ٖلُه ألا 

ظا ما ؤوعصٍ  مما ؾمٗه مً ؤبُه  ًىؾ٠ اإلاغابِالايُغاع جاعة وو٢ضة الكى١ جاعة ؤزغي، َو

٤ُ نباٍ( ٖبض الغخمً اإلاغابِ 20)نض٤ً ألامحر وٞع
. 

 ٧اهذ َظٍ ألاؾباب الغثِؿُت لخهٝى ألامحر، ؤؾهبىا في قغح بًٗها، وازخهغها 

٤ الخهٝى في قغح البٌٗ آلازغ، خؿب ؤَمُت الؿبب،  و٢ىجه في حظب ألامحر لؿلى٥ ٍَغ

 مً مىٓىعها الصخص ي.

 شعش ألامير الصىفي وسمىصه

ؤن وٗغج ٖلى  -٢بل الخىى في جهٝى ألامحر ٖبض ال٣اصع الكٗغي وعمىٍػ-حضًغ بىا 

ُحن، والغمؼ بٟخذ الغاء والغمؼ بًمها حٗني  مٟهىم الغمؼ ووكإة الكٗغ الغمؼي ٖىض الهٞى

21ؤلاًماء وؤلاقاعة
ُحن َى جل٪ الخملت  . بضو ؤن الؿبب في وكإة الكٗغ الغمؼي ٖىض الهٞى ٍو

كى٘ ٖلُه، ٞايُغ  ٤ ًىاوت آلازغ َو ت، ٞإزظ ٧ل ٍٞغ ت التي قجها ال٣ٟهاء ٖلى اإلاخهٞى ال٣ٍى

ت مً طل٪ ألاؾلىب الغمؼي  ُت بلى الغمؼ والخٗمُت في ٦المهم، و٢ض حٗل اإلاخهٞى الهٞى

بى  ً ال٣ٟهاء، ٢ىاٖا، ٌؿترون به ألامىع التي ٚع ا في ٦خماجها ًٖ الٗامت مً الىاؽ ٖو

دؿترون وعاءَا.  ٍو

ُىن ًٖ مضي  ُحن ٚىُت ناص٢ت، ٣ٞض ٖبر الهٞى ت ٖىض الهٞى ت الخمٍغ ٧اهذ الغمٍؼ

ت هللا، ومدبخه بٗباعاث ج٩اص ج٩ىن ٖباعاث قٗغاء الٛؼ٫ واليؿِب، بل  قى١ الغوح بلى مٗٞغ

م ؤن ٢هُضة ن ت ؤو ؤن الدكابه لِكخض ؤخُاها، ٞىخَى ُت هي في ألانل ٢هُضة زمٍغ ٞى

ً ؤؾاؾُحن مً عمىػ   ٚؼلُت قإن ٢هاثض قٗغاء الخمغة والٛؼ٫. وؾىدىاو٫ في ما ًلي عمٍؼ

 

                                                           
ا -. صمك٤التصىف وألامير عبذ القادس الحعني الجضائشي  (.م3300)حىاص  ِ،اإلاغاب : ًىٓغ 20  : ؾىٍع

 .32 .م ،صاع ال٣ُٓت الٗغبُت
ىٓغ ; 151-150 .نو .5.. مجلعان العشب .م(2001) ،ابً مىٓىع  : ًىٓغ 21  ،٦ظل٪ البؿخاوي بُغؽ :ٍو

 .231-230 .نو. 3. مجمحيغ املحيغ
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ُت َما: الخمغة والخبِب )املخبت(، ولٗل صاعي َظا الازخُاع صون ؾىاٍ مغصٍ بلى  ألامحر الهٞى

ُت.  ؤجهما ؤ٦ثر عمىػ ألامحر ْهىعا وويىخا في ٢هاثضٍ الهٞى

 مشة الصىفيتالخ

ا بخاجا،  اث في صًىاهه ولم ًظ٦َغ لم ًٟغص ألامحر للخمغة الخؿُت اإلااصًت ٢هاثض وم٣ُٖى

ابن و٧ل ما في ألامغ ؤهه ط٦غ َظٍ الخمغة ؤلالهُت التي ونٟها ونٟا ٩ًاص ٩ًىن قبحها بىن٠ 

ت الخبِب ألاػلي، ؤي واحب اإلاُل٤، ً الفاسض ت ؤلالهُت، ؤو إلاٗٞغ ٣ى٫ خحن ٖضَا عمؼا للمٗٞغ

 :  ابً الٟاعى في مُل٘ ٢هُضجه

 
ْ
ـــــــــــــــــــــت ــَضاَمـ ــــــــــــــــــــِغ الَخِبِــــــــــــــــــــِب م 

 
ــــــــــــــــــــى ِط٦

َ
ل َٖ ـــــــــــــــــــــا 

َ
ىـ ِغب 

َ
 ق
 

م   ــــــــــــــغ 
َ
ــــــــــــــ٤َ ال٨

َ
ل
 
س  ً ن  

َ
بــــــــــــــِل ؤ

َ
٢  ً ها ِبَهــــــــــــــا ِمــــــــــــــ  َؾــــــــــــــ٨ِغ 

 
ــــــــــــــــــه  

 
ل  َ

َ
ــــــــــــــــــَبَذ ؤ ن 

َ
ِ ؤ
٦ِــــــــــــــــــَغث  ِفــــــــــــــــــي الَخــــــــــــــــــي 

 
ــــــــــــــــــِةن  ط

َ
ٞ 
 

ـُــِهـــــــــــــــــــــــــــــم َوال ِبزــــــــــــــــــــــــــم  
َ
ـلـ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــاع  ٖـ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــاَوي َوال ٖـ

َ
ك

َ
 و
 (312 .م ،3222 ،ابً الٟاعى)

ُت  ل٣ض جُغ١ ألامحر ٖبض ال٣اصع بلى ط٦غ َظٍ الخمغة ؤلالهُت في صًىاهه في ٢هُضة نٞى

 :  واخضة ازخاع لها ٖىىان )ؤؾخاطي الهىفي( ومُلٗها

 
َ
ىص  َحــــــــــــــؤ  ٗ ـــــــــــــ ض  وَ  اءَ َمؿ   ٗ ــــــــــــــ  الؿب

َ
ــــــــــــــر  وَ الخ ــــــــــــــغ  ح  ؿ   ِ  ال

 
ـِ وَ وَ 

د  ـــــــــــــىف  الــــــــــــىب  ُ ــــــــــــذ  ح 
ب
ـــــــــــــ ل

َ
ـَ ل ـــــــــــــغ  لَهــــــــــــ ِ 

 
 ا ِط٦

  م،3305 ،ٖبــــــــــــــــــــــــــــــــض ال٣ــــــــــــــــــــــــــــــــاصع الجؼاثــــــــــــــــــــــــــــــــغي )
 (197 .م

ُت التي يمجها ط٦غ الخمغة ج٩اص ج٩ىن نىعة َب٤ ألانل ل٣هُضة  و٢هُضة ألامحر الهٞى

ابً الٟاعى، بُض ؤن الٟغ١ الىخُض بُجهما َى ؤن مىيٕى ٢هُضة ابً الٟاعى الخمغة 

ؤلالهُت ٣ِٞ، في خحن ؤن ٢هُضة ألامحر ٖبض ال٣اصع ٩ًىن اإلاىيٕى الخمغي ٞحها حؼءا مً 

 مىايُ٘ ؤزغي. 

ر الخمغة ؤلالهُت ٞظ٦غ ٢ضمها الظي ٌٗىص بلى ما ٢بل ٦ؿغي، وهي زمغة ال جىاو٫ ألامح

ا، وبإجها هي الٗلم، بىنٟها الٛىُمت ال٨بري ولظل٪ جصر الهجغة  حؿ٨غ، وجدضر ًٖ ؤزَغ

ً زهاثو َظٍ الخمغة ٞهي اإلاٗخ٣ت مً ٢بل  ها، ٖو  ،كعشي أنى ششوانبلحها وبلٚى

ضوؿها، ٞال   يمها صن، وال ٖابها ُٖب، وال ٖغيذواإلاهىهت ًٖ ٧ل ما ٌس يء بلحها ٍو

غة ل٩ل الىاؽ، ٣ًى٫  للخجاعة، ألجها ب٩ل بؿاَت مسهىنت باأل٧اعم مً الىاؽ ولِؿذ مخٞى

  : ألامحر
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 ِمـــــــــــــــــــــ
 
ـــــــــــــــــــــت

َ
٣ خب َٗ ـــــــــــــــــــــغَ ٦ِ  َبـــــــــــــــــــــِل ً  ٢ِ م   ي َم ؿ 

َ
ــــــــــــــــــــــىه  ه 
 
 ت

 
هَ ا َيـــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــوَ   نٌّ وَ ا صَ مب

َ
َٖ الَهـــــــــــــــــــــــــــــــال ه ـــــــــــــــــــــــــــــــغ  ا   ه 

 
 وَ 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَ ال ق

َ
 وَ ـا ػِ َهـ

 غـاثِ َؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاَع ال َؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ٌّ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــغ   ج 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ج

َ
ــالَهـــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــال َوال هــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ٦

َ
ـــاِلهــ

َ
مـ ح 

َ
 ِبــــإ
 .مم، 3305 ،ٖبــــــــــــــــــــض ال٣ــــــــــــــــــــاصع الجؼاثــــــــــــــــــــغي )

202) 

وزمغة ألامحر ٦سمغة الجىت التي هٟى ال٣غآن ٖجها ؤلاؾ٩اع، ٞلِـ لها نٟاث الخمغة 

ت، ٞال ًىن٠ قاعبها بالؿ٨غ، وال بسٟت ال٣ٗل والجهل والخم٤، وهي الخمغة  الضهٍُى

 :  الهاُٞت التي ال حكىبها قاثبت، ٣ًى٫ ألامحر في َظا الكإن

َضاَمـــــــــــــــــــــت   ً  م   ِمـــــــــــــــــــــ
ْ
ت
َ
ٞ إْؾـــــــــــــــــــــا ِنـــــــــــــــــــــغ 

َ
ـــــــــــــــــــــَغب  ٧

 
ك ََ  َو

 
ـــــــــــــــــــغ    م 

َ
ا ز

َ
ـــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــا َخبب ٍَ ــــــــــــــــــإؽ  َو ـ

َ
ا ٧

َ
ـــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــا َخبب َُ

َ
ٞ 
 

 
 
ـــــــــــــــــــــــــت

َ
ٞ ؼ 

َ
َهـــــــــــــــــــــــــا ه ج  َٖ حَهـــــــــــــــــــــــــا ال َوال  ِٞ  ٫َ

ـــــــــــــــــــــــــى 
َ
ـــــــــــــــــــــــــال ٚ

َ
ٞ 
 

َهــــــــــــــــــــــــــا َخـــــــــــــــــــــغ  
َ
ـَ ل  ِ ـــــــــــــــــــــ

َ
ص  َول َهــــــــــــــــــــــــــا َبـــــــــــــــــــــغ 

َ
ـَ ل  ِ ـــــــــــــــــــــ

َ
 َول
ـــر )الا  ــ ــ ــ ــ ـــــضمحـ ــ ــ ــ  م،3305 ،ال٣ــــــــــــاصع الجؼاثــــــــــــغي  ٖبـ
 (201 .م

ا  ا ال ٦َغ ٓهغ جإزحر َظٍ الخمغة الكضًض في جسلي اإلالى٥ ًٖ جُجاجهم وممال٨هم َٖى ٍو

 :  بمجغص ؤن ًىٓغوا بلى زخم بهائها، جماما ٦ىضماء ابً الٟاعى، ٣ًى٫ ألامحر

ــــاِثــــَهــــــــــــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــــــــــــَم ِبه ــخ 

َ
ـــــــــــــــــــــال٥  زــ ـــ م 

َ
َغ ألا

َ
ــــــــــــــــــــــــٓ

َ
ــــــــــــــــــــى  ه

َ
ل
َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــغ   ـــ ـــه 
َ
ــــــــــــــــا َوال ٢ـ ـــ ْٖ ـــى 

َ
ــــــــــــــــال٥ِ َـ ـــ م 

َ
ًِ ألا ـــــــــــــــ

َٖ ـــــــــــــــىا 
ب
ل
َ
س

َ
 ج
 

ِؽ ِعٍَدَهــــــــــــــا ع  ــــــــــــــالم  فــــــــــــــي الــــــــــــــضب  ٖ
َ
ذ  ألا ِ

ــــــــــــــم 
َ
ــــــــــــــى  ق

َ
 َول
 

ـــــــــغ  
 
٨ ِٞ  

َ
ـــــــــَىاِب لَهـــــــــا ِب الهب ً  َنـــــــــى  ـــــــــ َٖ ـــــــــاَف 

َ
َ 

َ
ـــــــــا
َ
 إلا
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ا  والخمغة ٖىض ألامحر هي الٗلم ٧ل الٗلم، بل هي مغ٦ؼ ٧ل الٗلىم التي حؿخمض مىه هىَع

ظا ما ٌكحر بلُه ألامحر ب٣ىله  :  وإقٗاٖها، َو

ــــــــــــــــؼ  الــــــــــــــــِظي
َ
٦ غ 

َ
ــــــــــــــــِم واإلا

 
ل ِٗ ــــــــــــــــل  ال

 
ــــــــــــــــم  ٧

 
ل ِٗ  ِهــــــــــــــــَي ال

 
ع   ـــــــــــــــــــــه  َصو  ــ

َ
ـــــــــــــــــــــحن  لـ ـــــــــــــــــــــلب ِخـــ ـ

 
ـــــــــــــــــــــم  ٦ ـ

 
ــل ِٖ ـــــــــــــــــــــل   ـ

 
 ِبــــــــــــــــــــِه ٦
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اإلا٣اعهت بحن الهىفي الخبحر بكغب َظٍ الخمغة، وبحن ًدلى لؤلمحر ٖبض ال٣اصع ؤن ٣ٌٗض 

الجاَل الظي ًسغج نٟغ الُضًً بٗض قغبها وال ٌؿخُٟض قِئا، ٞالٛىُمت ال٨بري في َظٍ 

ظا ما ٖبر ٖىه ألامحر ب٣ىله  : الخُاة ؤن ًىا٫ اإلاغء مجها، والٛبن ال٨بحر في حهله لها، َو

ــــــــــــــــــــــــــــغ   ـــِبـــُــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــاِلَم ِبال ز ــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــال ٖـ ــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــا ٞـ ِبَهــــ ـــــــغ 

 
 ِبـــــــــك

 
ـــــــــــــــــــــــــــغ   ـــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــا ٚــ ـــــــــــــــــــــــــــى٫  ِبَهـــــ ـــــ ــــــه 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــَل ِبال حـ ــــ َِ ـــــا

َ
 َوال حـ

 
ـــــــــــــــــــــــــت  

َ
ــــــــــــــــــــــــا َوال ِمـــــــــــــــــــــــــً َعِػٍئ َُ ه َن فــــــــــــــــــــي الض  ــــــــــــــــــــب 

 
 وال ٚ

 
ع   ــــــــــــــــؼ 

َ
ــــــــــــــــــه  ه

 
ـــِلـــَهــــــــــــــــــــا َخٓ  ُ ـــ

َ
ً  ه ــــــــــــــــ َٖ ـــــــــــــــــل    ِؾــــــــــــــــــَىي َعح 
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ِؿـــــــــــــــــــَغ فـــــــــــــــــــي 
َ
ِاِؾـــــــــــــــــــغ  َوال ز

َ
ـــــــــــــــــــَى ز  َ ا َوال  َُ

 
ه  الـــــــــــــــــــض 

 
غ    ٟ ـــإِؾَهــــــــــــــا ِنــــــــــــ

َ
ً  ٦ـ  ِمـــــــــــ

 
ـــــــــــ٠

َ
 ِؾـــــــــــَىي َوِالـــــــــــه  َوال٨
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ا  وفي ؾبُل الخهى٫ ٖلى الٛىُمت ال٨بري، ًبضؤ ألامحر هجغجه م٘ ٖضم الا٦خٟاء بظ٦َغ

 ٤ وحؿمُتها ٣ِٞ، وإهما ًخٗضي ألامغ خض جظو١ مٗاهاتها ومجاَضاتها، و٢ُ٘ مغاخل الٍُغ

ت، وؤَىاء ٖاَُٟت،   الغوخُت مغخلت مغخلت مً ؤحلها، ٞحهىن ما ٖضا طل٪ مً ملظاث صهٍُى

ان وؤَالي، وؤخبا ب وؤصخاب، و٢ٟاع وبداع، ٣ًى٫ ألامحر ًٖ َظٍ الهجغة الغوخُت وؤَو

ُت  : العجُبت في ؾبُل ا٢خىاء زمغجه الهٞى

ـــــــــــــــا  –َوفــــــــــــــي قــــــــــــــَمَها  ــــــــــــــــــا –َخ٣ْــ
َ
ىَؾىـ  ٟ ـــــــــــــــا ه  ـــــَىــــ

 
ل
َ
 َبظ

 
ع   ـــــــــــــــــــــض 

َ
ــــــــــــــــــــه  ٢

َ
ء  ل ي 

َ
ـــــــــــــــــــــلب  ــــــــــــــــ 

 
ـــَىــــــــــــــــــــا ٦  ُ ـــ

َ
ـــل َٖ ــــــــــــــــــاَن 

َ
ــهـ
َ
 ٞـ
 

ــــَىـــــــــــــــــــا 
 
 َوِمــــل

ْ
ــــــــــــــــــت

َ
ل م  ـــــــــــــــــــِل ح   َ

َ
ــــــــــــــــــاِن َوألا

َ
َ و 

َ
ًِ ألا ـــــــــــــــــــ

َٖ 
 

ـــــــــــــغ   ه 
َ
ِنــــــــــــي َوال ال٣

 
ث
 
ِٝ ج ـــــــــــــغ 

 
اِنــــــــــــَغاث  الُ

َ
ــــــــــــال ٢

َ
ٞ 
 

ـــــــــــــــَضث  
َ
ٚ  ً َواِثِب َمـــــــــــــــ

ب
ـــــــــــــــَخاِب الـــــــــــــــظ ص 

َ
ً  ؤ ـــــــــــــــ َٖ  َوال 

 
غ   د  ــــــــــــــــــــــــىب ــــــــــــــــــــــــب  َوالـ َراِثــــ

ب
ـــــــــــــــــــــــي الـــــت ِ

ــــــــــــــــــــــــم  ِمن  ـــــ ـــــه  ـــــب  ِٖ
َ
ـال
َ
 مــــ
 

َبــــــــــــــــاَب  خ 
َ
َهــــــــــــــــا ألا

َ
ــــــــــــــــا ل

َ
ه ــــــــــــــــم  َهَجغ  ه 

ب
ل
 
َب ٧ ــــــــــــــــخ   َوالصب

 
ـــــــــــــــــــــغ   ــــ

 
ـ٨
َ
ـــــــــــــــــــــا بــ ـــ

َ
ىـ
َ
ــــــــــــــــــــض  َوال َعا٢ ـــــــــــــــــــــا َػٍ  ـــــَىــــ

َ
ـــــا٢ َٖ ـــــَمـــــــــــــــــــــــــا 

َ
ٞ 
 

َضا َٗ َىاِصي َوال الــــــــــــــــــــــ َٗ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا الـــ ــــَهـــ ـــى 
َ
ــــــــــــــــــــــا ٖـ ــ

َ
هـ  َوال َعصب

 
ــــــَىـــــــــــــــــــــــــــــا  َٖ ــــــــــــــــــــــــــــــغ  َوال َعا

 ٟ ــــــ
َ
ــــــَىـــــــــــــــــــــــــــــا ٢

َ
ــــــال ََ ـــــــــــــــــــــــغ  َوال   َبد 
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ل٣ض ونل ألامحر في جهاًت َظٍ الهجغة الغوخُت الكا٢ت بلى ٚاًخه الؿامُت، وقغب مً 

ا ما ًجهله ٦ثحر مً اإلالى٥،  ٝغ مً ؤؾغاَع ُت قغبت جلى قغبت، ٖو ٧إؽ زمغجه الهٞى

ظا ت هي ٞى١ ٧ل مخإ الضهُا، َو ت ألاؾغاع الٗلٍى ما ٖبر ٖىه في جهاًت عخلخه  وؤصع٥ ؤن مٗٞغ

 : ٢اثال

ــــــــــــــــــا ِبَهــ غ 
 
ــــــــــــــــــال ِبــك ــ  ً ـــ

َ
ــــــــــــــــــاب  ٞ ــ َب ـــــــــــــــــَم الـــَى َٗ

 
و
َ
ـــــــــــــــــض  ؤ

َ
 َو٢
 

ــــــــــــــــــــــــــغ  
 
٨

 
ــــــــــــــــــــــــــه  الك

َ
ـــــــــــــــــــــــض  َصاِثـــــــــــــــــــــــــــــــم  َول ــــــــــــــــــــــــــــِه َخم 

ب
ـــِلل

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــــــــم ــ
 
ــــ٨

 
ـــإه

َ
م  َوق ـــــــــــــــــــــــخ 

 
ه
َ
ِى ؤ ع 

َ
ـــــــــــــــــــــــى٥ِ ألا

 
ل
 
ـــــــــــــــــــــــل  إلِا  ٣

َ
ٞ 
 

َزي 
 
م  ِيــــــــــــــــــــــــــ 

 
٨ ٣ِؿــــــــــــــــــــــــــَمخ 

َ
ــــــــــــــــــــــــــر  ٞ

 
ث
 
َىا ٦ ــــــــــــــــــــــــــَمخ   و٢ِؿ 

 
ـــــــــــــــــــــا ــ ْٗ حِهَمــــــــــــــــــــا َم ِٚ َبا

َ
ــــــــــــــــــــَغي ؤ

 
ز
 
ا َوألا َُ

 
ه ــــــــــــــــــــِظ الــــــــــــــــــــض 

 
 ز
 

ـــــــــــــــــــغ  
 
َىـــــــــــــــــــا َوٞ

َ
ا ل

َ
َهـــــــــــــــــــظ

َ
ـــإْؾــــــــــــــــــــــا ٞ

َ
ـــــــــــــــــــــا ٦

َ
ىـ
َ
ــــــــــــــــــــاِث ل ــ ََ  َو

 م،3305 ،ٖبــــــــــــــــــــــــــــــــض ال٣ــــــــــــــــــــــــــــــــاصع الجؼاثــــــــــــــــــــــــــــــــغي )
 .(232 .م

ت آلاهٟت الظ٦غ جغؾم لىا نىعة حلُت ًٖ الغمؼ الخمغي الهىفي في  بن الكىاَض الكٍٗغ

ُت مٗخ٣ت،  قٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع، وجدُل ٖلى زهاثهه املخخلٟت، ٞسمغجه الهٞى

ومهىهت، ولِؿذ في مخىاو٫ الجمُ٘ بضلُل اٞخ٣اص ألاؾىا١ لها، وهي زمغة الجىت التي ال 
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ا ًضٞ٘ باإلا لى٥ بلى الخىاػ٫ ًٖ ٖغقهم بٗض الٟغاٙ مً اخدؿائها، وهي حؿ٨غ، ٚحر ؤن ؤزَغ

زمغة الٗلم بل ٧ل الٗلم، وهي الٛىُمت التي جهجغ الضًاع وألاَل وألاخبت ألحلها، ٠ُ٨ٞ 

ؿدؿُٜ خالوتها ؿخٛني ٖما ؾىاَا بٗض ؤن ًخظو٢ها َو  .!؟ ٣ٌٗل ؤال ًضع٦ها َالبها َو

 الغضل الصىفي

ُحن عمؼ  ت ؤلالهُت، ٞةن املخبت ؤو )الٛؼ٫ الهىفي( بطا ٧اهذ الخمغة ٖىض الهٞى ا للمٗٞغ

 الخاثُت  الؿهغوعصيَى ٚؼ٫ بلهي لىاحب الىحىص اإلاُل٤ ؤي الخ٤. وحٗض ٢هُضة 

ُت التي جسضم َظٍ ال٨ٟغة وجضٖمها، ٣ًى٫ َظا الهىفي اإلا٣خى٫   : مً ال٣هاثض الهٞى

 
ب
ــــل
َ
٨
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِق٣ِحَن  ج َٗ ـــــ

 
َمـــَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِلـــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاَواَعخ   ٟ  ـــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــاح   ـــــ ًب ـــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــَىي ٞ ــــــــــــــــــــــــــــِت والَهـــــ ـ ـــــــبب

َ
خـ
َ
َر امل

 
 ِؾــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــم  َ

 
َبــــــــــــــــــــــــــــاح  ِصَمـــائ

 
ىا ج ِ ِبن  َبــــــــــــــــــــــــــــاخ 

 ِباِلؿـــــــــــــــــــــــــغ 
 

ـــــَبــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــحَن ج ـــــاِق٣ِـ َٗ ا ِصَمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ال

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــظ ــــ

َ
 َو٦
 

 ِ
ِخـــــــــــــــــب 

 
ـــــــــــــــــى امل

َ
ل َٖ ـَ   ِ ـــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــا َنـــــــــــــــــاح  ل ًَ 

 
ــــــــــــــــــت  َمالَمــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــ٤ِ الِىَنــــــــــــــــــــــــــــا٫ِ َنَبــــــــــــــــــــــــــــــــاح  

 
ٞ
 
 ِبن  الَح فــــــــــــــــــــــــــــي ؤ

 
ــــــــــــــــــــــــــَب الَهــــــــــــــــــــــــــَىي 

َ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــا١ِ ِبن  ٚ

ب
ك  ٗ ــــــــــــــــــــــــــَب ِلل 

 
ه
َ
 ال ط
 

ــــــــــــــــــــــــىا ــــ َبـــــاخ 
َ
ـــــــــــــــــــــــَغام  ٞ

َ
ــــــــــــــــــــــــا الٛ َىَمــــ

َ
م ٞ ه  ــــــــــــــــــــــــاج  َمــــ  ٦ِ22خ 

 

ُت،  ل٣ض جُغ١ ألامحر ٖبض ال٣اصع بلى مىيٕى الٛؼ٫ ؤلالهي في بٌٗ ٢هاثضٍ الهٞى

)الخاثُت( التي حٗض وسخت قبحهت ل٣هُضة الؿهغوعصي التي ؤقغها بلحها  هظ٦غ مجها ٢هُضجه

 ،ً ٢بل ٢لُل، ٞدٝغ الغوي َى هٟؿه في ٦ال ال٣هُضجحن، واإلاٗاوي مدكابهت ٖىض الكاٍٖغ

ختى ًًٓ ال٣اعت ؤن ال٣هُضجحن مً هٓم قاٖغ واخض. و٢ض جدضر ألامحر في )خاثِخه( ًٖ 

خه، زم مؼج بحن مىيىع : الخمغ واملخبت، وون٠ لُالي الل٣اء، مىخ٣ال  يونا٫ الخبِب وعٍئ

ذ مً  بلى الخىحه ال٨لي للخبِب، ومؿخُغصا نبر املخبحن، ومبضًا آزغ ألامغ مى٢ٟه الهٍغ

 ؤَل الٗك٤ ؤلالهي.  

ونل ألامحر في مجاَضاجه بلى مغخلت الخد٤ُ٣ واإلاكاَضة التي جامً له ؤلاًمان الظوقي 

ى ل٣اء  الخد٣ُ٣ي ٞٗٝغ ونا٫ الخبِب ألاو٫، َظا الىنا٫ الظي اٖخبٍر ُٖضا وؤٞغاخا، َو

 : ًجز٫ في ٢لب ألامحر مجزلت الغوح والغوح والغاح، ٣ًى٫ ألامحر في َظا الكإن

ـــــــــــــــــــــــــــَغاح   ــــ
 
ٞ
َ
ـــــُـــــــــــــــــــــــــــــض  وؤ ِٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــم  

 
ـــــِلـــــ٨ ــــــــــــــــــــــــــــــاث  َون 

َ
و٢ـ

َ
 ؤ
 

اح   ح  َوالــــــــــــــغب و  وح  ِلــــــــــــــي َوالــــــــــــــغب ــــــــــــــم  الــــــــــــــغ   َ   ً ــــــــــــــا َمــــــــــــــ ًَ 
 

                                                           
 ، مُبٗت بىال١: ال٣اَغة  .(2 .ج) .وفياث ألاعيان وأنباء الضمان (.3233ٌ)ؤخمض  ،ابً زل٩ان : ًىٓغ 22

 .111 .م
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  ً ــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــِتِهمًَ َٗ
 
ل
َ
ِنـــــــــــــــــــي ِبُ  ُ َٖ ـــــــــــــــــــذ  

َ
َخَدل

 
ا ا٦

َ
 ِبط

 
ـــــــــــــــــــاح   ــــ

َ
جـ ــــغ 

َ
ًِ جـ ــــــــــــــــــ

ؿ  ــــــــــــــــــــــــا الخ  ُب َد ــــــــــــــــــذ  ِفــــــــــــــــــي م 
َ
٣  َوَخ٣ب

  م،3305 ،ٖبــــــــــــــــــــــــــــــــض ال٣ــــــــــــــــــــــــــــــــاصع الجؼاثــــــــــــــــــــــــــــــــغي )
 (230 .م

ت الخبِب ولظة الىٓغ بلُه، ٞلم ًىٓغ ألامحر بلى  بن ونا٫ ألامحر بالخبِب ًد٤٣ له عٍئ

ؤخباب ٢لبه، ٞهىعة مدبىبه مبثىزت في ٧ل ال٩اثىاث،   يء في َظا الىحىص بال و٢ض الح مىه 

 :  ول٣ض هٓغ قاٖغها ألامحر بلى خؿً الظي ال   يء ٌكبهه ٣ٞا٫

َبـــــــــــــــــــــــَضا
َ
ـــــــــــــــــــَضا ؤ ء  َبــــ ي 

َ
ث  ِبلــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــغ 

َ
ٓ

َ
ـــــــــــــــــــا ه ـــــَمــــ

َ
ٞ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــىا ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  الخ 
َ
وه ِبــــــــــــــــــــــــــــي ص 

 
ل
َ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ٢ خ 

َ
 ِبال َوؤ

  م،3305 ،ٖبــــــــــــــــــــــــــــــض ال٣ــــــــــــــــــــــــــــــاصع الجؼاثـــــــــــــــــــــــــــــــغي )
 (230 .م

ل ال ٌٗٝغ له ؤو٫ وال آزغ، و٢ض ؤصًغث  ازغ ألامحر ؤن ًسلى بلى مدبىبه في لُل ٍَى ٍو

ى ٧لما اػصاص قغبا مً َظٍ الخمغة  ت ؤلالهُت، َو ٤ وألا٢ضاح اإلاملىءة مً زمغة اإلاٗٞغ ألاباٍع

ت اػصاص مدبت له، ٣ًى٫ ألامحر في حمٗه بحن  ت بهظا الخبِب، و٧لما اػصاص مٗٞغ اػصاص مٗٞغ

لاملخ  :  بت والخمغة في اللُل الٍُى

ـــــــــــــــــــــــــــــىث  ِبهـــــــــــــــــــــــــــــم  
َ
ل
َ
ن  ز

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــاِلي ؤ َُ

ب
ــــــــــــــــــــــــــــى٫َ الل

 
َوص  َ

َ
 ؤ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــَضاح   ــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ٤  َوؤ٢ َبـــــاِعٍــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــَغث  ؤ ِصًــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــض  ؤ ــ

َ
 َو٢
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، ألهه بًظان بٟغا١  بن ؤ٦ثر ما ًثحر الخٝى في ألامحر الكاٖغ َى الهباح بًُاثه وهىٍع

م، ٞهظا اللُل بضا مكغ٢ا مً خؿً َلٗت خبِبه، و٧ل الضَغ  ألاخبت زٝى اه٨كاٝ ؤمَغ

ظا ما ٖبر ٖىه ألامحر  بقغا١ وإنباح بطا ٧ان قبحها باللُلت التي ًُل ٖلُه الخبِب ٞحها، َو

 :  ب٣ىله

ـــــــــــــــــــــــه   ــــ  ٗ ِج
َ
ال
َ
َخـــــــــــــــــــــــــذ  َ

َ
ذ  ِبن  ال ــــــــــــــــــــــب  ِنــــــــــــــــــــــي اله   ٖ و غ  ًَ 

 
ء   ً  َيــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــ

 
٨ ًَ ــــــــــــــــــــم  

َ
َخــــــــــــــــــــه  ل  ُ

َ
ــــــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــــــَباح  ًَ  َوِإن 

 
ــــــــــــــِتِهم َٗ

 
ل
َ
َ ًِ ــــــــــــــ

ؿ  ً  خ  ا ِمــــــــــــــ
ْ
ــــــــــــــِغ٢

 
ك ِلــــــــــــــي َبــــــــــــــَضا م   ُ

َ
 ل
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــَغاح   ـــ
 
ٞ
َ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــَىاع  َوؤ

َ
ِغ ؤ  َ ا الــــــــــــــــــــــــــــــــــضب

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ط

 
 َو٦
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بضو الخىحه ال٨لي ٖىض ألامحر في خبه ؤلالهي َظا خحن جسلى ًٖ حمُ٘ الىضماء ما ٖضا  ٍو

ٗمل حاَضا ٖلى وكغ َظٍ ألازباع وإًًاخها.  واخضا َى الظي ٖىضٍ ؤزباع الخبِب، َو

اًت  ولِـ لل٨ؿب اإلااصي مً ٢ُمت في هٓغ ألامحر، وإهما ال٨ؿب الغوحي َى ٢ُمت ال٣ُم، ٚو

 :  الٛاًاث، ٣ًى٫ ألامحر في َظا الكإن
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َتــــــــــــــى
َ
ــــــــــــــَر ٞ ح 

َ
ـِ ٚ ــــــــــــــ

 
و
 
ـــــــــــــــــِضًِمي بَدـــــــــــــــــــاِن ألا

َ
ـــــَمـــــــــــــــــــا ه

َ
ٞ 
 

م َِ َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع
 
ز
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   ل ًَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  َوِإً

 
ك

َ
 و

 
َمـــــــــــــــــــَل  َٖ َل َوال 

 
ــــــــــــــــــٛ

 
ــــــــــــــــــَب لــــــــــــــــــي َبـــــــــــــــــــل  َوال ق ؿ 

َ
 ال ٦

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   َبــــ ع 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  َوؤ ج 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِضًِثِهم ج ِٟ

َ
ٞ 
 

ـــــــــــــــــِض بال ِفـــــــــــــــــي مَجـــــِاِلـــــِؿِهــــــــــــــــــــــم
 
ل
 
 الخ

 
ــــــــــــــــــــــت  َمــــــــــــــــــــــا َحىب

 
عَواح  

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  وؤ َُ َ

َ
اع  وؤ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حَهــ ِٞ 
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٠٣ ألامحر مخعجبا مً نبر املخبحن ٖلى ؤؾغاع املخبت ؤلالهُت التي ائجمىىا ٖلحها،  ٍو

، ول٨ً ؤوى له ما ؤعاص ألن الهىي ًٞاح، وجٓهغ  ُٞداو٫ ٦خم َظا الهىي الظي ًسخلج نضٍع

 :  ٖالماث املخبت ٖىض املخب مً مىٓىع ألامحر في ٢ىله

ء   ي 
َ

ً   ـــــــــــــ  َجـــــــــــــب  ِمـــــــــــــ ع 
َ
ـــــــــــــذ  ؤ ى 

 
ـــــــــــــى  ٦

َ
َجَبِنــــــــــــــيل ع 

َ
 أل

 
ىا ىا َوال َبــــــــــــــــــــاخ  ـــــــــــــــــــاخ 

َ
ـــــــــــــــــــحَن َمــــــــــــــــــــا ه ِ

ِخب 
 
ر  امل  َنـــــــــــــــــــب 

 
ِنـــــــــــــــي  ٗ َى م  َُ ــــــــــــــــــــَم الَهـــــــــــــــَىي  ِخـــــُـــــْىــــــــــــــــــــا َٞ ـــــخ 

َ
ِعٍـــــــــــــــــــــض  ٦

 
 ؤ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــاح   ًب
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــب  ٞ  ال َوالخ 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــ٠  ُ

َ
٩ِـــــــــــــــــــــــــــــي ٦  َتَهخ 
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ا ًٖ مى٠٢ ألامحر مً ؤَل الٗك٤  ً الظي ًخمل٨ه الصجً ؤم  ؤلالهي، ٞهى مى٠٢ الخٍؼ

ظا ما ًٓهغ واضخا في  والُإؽ، ألن خٓهم الهال٥ ؾىاء ٦خمىا مدبتهم، ؤو نغخىا بها، َو

 :  ٢ىله

ـــــــــــــــــــــم   ــــ ـــــه 
 
ا َخـــــٓ

َ
ـــــــــــــــــــــظ ــــ ََ ــــــــــــــــــــ٤ِ 

 
ك ِٗ ـــــــــــــــــــــِل ال ــــ  َ

َ
ــــــــــــــــــــَذ ؤ  ٍ  َو

 
ىا ــــــــــــــــــــــــــــــــــىا وَنــــــــــــــــــــــــــــــــــغبخ  َخم 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٦ َمــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــى َمه 

َ
٩
 
ل ََ 
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َظا َى الٛؼ٫ الهىفي في قٗغ ألامحر، ًبضؤ وناال وعاخت هٟؿُت و٢ذ ل٣اء الخبِب 

وجد٣ُ٣ا للظة الىٓغ بلُه، وخحن ًٟخ٣ض الىٓغ بلُه مباقغة ٌؿخٗحن بالىٓغ بلى ؤي   يء 

ؤمامه، ألن نىعة الخبِب م٩ٗىؾت في ٧ل ال٩اثىاث. والخلىة بالخبِب حؿخلؼم الخمغة 

ـ، ومجلـ ٦هظا ال ٣ٌٗض بال في لُل ال ًغض ى اه٣ًاءٍ، ٌك٘ ؤلالهُت وإال ما ا٦خمل املجل

بجما٫ الخبِب، واه٣ًاٍئ مٗىاٍ ٞغا١ الخبِب. وخحن ٌُٛب الخبِب ٌؿخٗحن بالىضًم الظي 

ًدمل ؤزباع مدبىب ال٣لب وإال ٞال للىضماء، ونبر الخبِب يغب مً اإلاؿخدُل، وخب 

 ٦هظا ًيخهي بالهال٥ ال مدالت. 

ج ٖلى اإلاضح الهىفي بن  الخضًث ًٖ الخهى  ٝ في قٗغ ألامحر ًضٞٗىا صٞٗا بلى الخٍٗغ

ُت املخهىنت بمكاًسه بال  ٖىضٍ، ولى ؤن ألامحر لم ًخٗغى في ٢هاثضٍ اإلاضخُت الهٞى

إلاضح قُسُه: دمحم الكاطلي ال٣ؿىُُني الظي حٗٝغ بلُه في ؤؾٍغ بإمبىاػ، ودمحم الٟاس ي الظي 

ُت التي ٢اص جه بلى الدجاػ. ولم ًخُغ١ ألامحر في مضخه الهىفي حٗٝغ بلُه ؤزىاء عخلخه الهٞى
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بلى الىىاحي اإلااصًت مُل٣ا، ٞلم ًمضح قُىزه بالجما٫، والجاٍ، والؿٗت، وؤ٦ض في اإلا٣ابل 

ى  ت، َو ت الخل٣ُت، و٠ُ٦ ًم٨ً لؤلمحر ؤن ًمضح قُسا له بًٟاثل صهٍُى ٖلى الىىاحي اإلاٗىٍى

 :  ال٣اثل ٖىه

ا  َُ
 
ه  الـــــــــــــــــــــض 

 
ـــــــــــــــــــــَغة  َ ـــــــــــــــــــــَغي َوَمـــــــــــــــــــــا َػ  ً ـــــــــــــــــــــه  

َ
ء  ل ي 

َ
 ِبشـــــــــــــــــــــ 

 
َهــــــــــــــــــــا 

َ
ـَ ل  ِ ــــــــــــــــــــ

َ
ْمــــــــــــــــــــا  -َول ى  ــــــــــــــــــــغ   -ًَ

 
ك

َ
ِلِؿــــــــــــــــــــِه و  بَمج 
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اٞخخذ ألامحر ٖهض اإلاضًذ الهىفي ب٣هُضة )مُمُت(، هٓمها بمىاؾبت ل٣اثه ألو٫ مغة ٢ُبا 

ً َى الكُش دمحم الكاطلي ال٣ؿىُُني، و٢ض ؤ٦ض  ُت اإلاكهىٍع في مضخه له مً ؤ٢ُاب الهٞى

: حالء آلاالم وألاخؼان، واملخبت اإلاخباصلت بُجهما، ومجزلت الكُش مً ابً  ٖلى زالزت ؤمىع هي

ٖغبي. ول٣ب ألامحر قُسه الكاطلي بالخبِب الظي جىجلي بدًىٍع الهمىم وال٨غوب التي 

، ٣ًى٫ الكاٖغ  :  الػمخه في ؤؾٍغ

ــــــــــــــــــــــــــــــاِصِم 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــال ِبالَخِبِــــــــــــــــــــــــــــــِب ال٣ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــال َوَؾه  ــ  َ

َ
 ؤ
 

 
َ
ــــــــــــــــــــــــظ حــــــــــــــــــــــــر  َمَىاِؾـــــــــــــــــــــــــــــِم ََ

َ
ــــــــــــــــــــــــَضيب ز

َ
َهـــــــــــــــــــــــــــاع  ل  ا الجب

 
وِمــــــــــــــــــــــــــــِه  ض  َهــــــــــــــــــــــــــــاِخْبا ِل٣  وع  م  ــــــــــــــــــــــــــــغ   َحـــــــــــــــــــــــــــاَء الؿ 

 
ِػِمـــــــــــــــــــي

َ
ال ـــــــــــــــــــل  م  ب 

َ
ــــــــــــــــــاَن ٢ ـ

َ
ـــــــــــــــــــض  ٧

َ
ـــــــــــــــــــَؼاَح َمـــــــــــــــــــا ٢

 
 َواه
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ؤما ًٖ املخبت اإلاخباصلت ومغاخلها بحن الخلمُظ وقُسه، ٣ٞض ٖبر ٖجها ألامحر بخٗابحر 

حن ال٣ُحن، وخ٤ ال٣ُحن(.  ُحن ؤهٟؿهم وهي مغاخل ال٣ُحن الثالر )ٖلم ال٣ُحن، ٖو الهٞى

و٢ض بضؤث املخبت بحن ألامحر وقُسه الكاطلي ٢بل ٖهض الل٣اء والخٗاٝع بحن الازىحن، ٩ٞاهذ 

ؾمُٗت ؤوال، ؤي في ٖلم ال٣ُحن خؿب اإلاهُلر الهىفي. زم اهخ٣لذ بلى مغخلت ٖحن ال٣ُحن 

ت، ؤو الل٣اء بُجهما، زم ؤنبدذ في اإلاغخلت ألازحرة خ٤ ال٣ُحن بٗض ٖىض اإلاكاَضة  الىٍٓغ

 : مدبتهما ونضا٢تهما. ٣ًى٫ ألامحر ملخها مغاخل َظٍ املخبت

ـــــــــــــــــــــِل َمـــــــــــــــــــــا ب 
َ
٢  ً م  ِمـــــــــــــــــــــ

 
٨ ـــــــــــــــــــــخ  َبب  خ 

َ
َو ِبن  ؤ ـــــــــــــــــــــغ 

َ
ٚ 

َ
 ال
 

ِم 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــال َٗ ـــــــــــــــــــــــــــا٫  ال

َ
م حَمــــ ــــــــــــــــــــــــــخ 

 
ه
َ
م ؤ

 
٨ ج  ض  ََ ـــــــــــــــــــــــــــا ــ

َ
 ق
 

ــــــــــــــــــــــاع
َ
ٛ
َ
ِعي ح ــــــــــــــــــــــى َؾــــــــــــــــــــــم 

َ
ل َٖ ـــــــــــــــــــــذ  

َ
اه
َ
ِغي  ٧ ِْ ــــــــــــــــــــــَىا

َ
 ه

 
ـــــــــــــــــــــــــاِلِمي

َ
٩ ـــــــــــــــــــــــــَذ م 

 
ه
َ
ـــــــــــــــــــــــــَذ ؤ

 
ه
َ
ـــــــــــــــــــــــــَ٪ ؤ خ   ً

َ
ـــــــــــــــــــــــــى َعؤ  َختب

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــِه  ِ

٣ِحِن ِبَد٣  َُ ًَ الــــــــــــــــــــــــــــــــ َث ِمـــــــــــــــــــــــــــ  َوآلاَن ِنـــــــــــــــــــــــــــغ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــَىـــــاِصِمــــ وَع م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  ُِىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ِبنب الؿ  َٗ  َوِب
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 صالح الذًن ملفىف

110 

ٖغبي، ٞم٩ان الكُش الٗلى، وال ًضعي َظٍ ًجز٫ ألامحر قُسه الكاطلي في ٖهٍغ مجزلت ابً 

  : اإلا٩اهت ؤخض ٖاٝع بٗلم الكُش، ٣ًى٫ ألامحر في َظا الكإن

ـــــــــــــــــــى
َ
ـــل  ٗ ــــــــــــــــــَ٪ الـــ

َ
ـــــــــــــــــحَن ل ـ ِٞ ـــــاع

َٗ ــــــــــــــــَب ال
 
ُ

 
ي ٢ ِ

َؾــــــــــــــــم 
 
 ؤ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلِم  َٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلب َمـ َحــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِمـــى  ــــ

ْ
ث ِ
ـــَخـــَبـــى   م 

 
ـــــــــــــِل   ً َٟ ـــــــــــــَذ الـــــــــــــِظي ِفـــــــــــــي ال

 
ه
َ
ـــــــــــــَغْصاؤ  ٟ ـــــــــــــَبَذ م  ن 

َ
 ؤ

 
ــــــــــــــــــــــــــــِم  َؼاِخـــ ٕ  َوم 

ـــــــــــــــــــــــــــضب ً  م  ــــــــــــــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــــــــــــ ٍ  َمــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــال  ٗ  ِل
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مثلما ؤٞغص ألامحر لكُسه الكاطلي ؤبُاجا في اإلاضح، زو قُسه دمحم الٟاس ي بالٛغى 

ُت، وقماثله ؤلاوؿاهُت، وؤو٫ َظٍ  ًاثله الهٞى هٟؿه، وا٢خهغ ٦المه ُٞه ًٖ زهاله ٞو

، ٞةطا ٧ان  ضٍ، ونبٍر ٢ض ؤنبذ  خاجم الُاجيالكماثل ٖىض الكُش ٦غمه، وخلمه، وَػ

 ببغاَُم بً ؤصَممًغب اإلاثل بدلمه، و٧ان  بً ٢ِـ ألاخى٠مًغب اإلاثل ب٨غمه، و٧ان 

ضٍ، ٞةن الكُش ٢ض ٢غؤ الخؿً مً ٧ل حىاهبه وحم٘  -مً مىٓىع ألامحر -مًغب اإلاثل بَؼ

ظا ما ٖبر ٖىه ألامحر ب٣ىله  :  بلُه ٧ل َظٍ الكماثل مخٟى٢ا ٖلحهم حمُٗا، َو

 ؟ ٢ م  ــــــــــــِــــ َوَمـــا َخاج
 
َىــــ٠ِ  ل  لــــي َوَمـــاـــــــــــــــــــــ خ 

َ
ـــم  ؤ

 
 ؟ ِخل

 
ـــــــــــِم  ََ ص 

َ
ـــــــــــض  ببـــــــــــَغاََُم ؤ  َ ر   َوَمـــــــــــا ػ  ـــــــــــب   ؟ ؟ َمـــــــــــا الهب
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ا٦ض ألامحر في مضخه لكُسه الٟاس ي ٖلى عخابت نضٍع وخلمه، ٞهى َكىف بكىف،  ٍو

٣ًى٫ ال ٌؿخٍٟؼ الًٛب حغاء َضوثه وجد٨مه في ؤٖهابه، ووحهه َل٤ املخُا ٖلى الضوام، 

 : ألامحر

اِنـــــــــــَضا
َ
ــــــــــِب ٢ خ  ـــــــــــى ِبالغب

َ
٣
 
ل ًَ ــــــــــىف  

 
ــــــــــىف  َبك

 
ك ََ 
 

ــــــــــــــــــر  
 
ت  ٟ ًَ   ٍ ــــــــــــــــــا

َ
٣
 
ل
َ
ِن ج ــــــــــــــــــؼ 

 
ِ اإلا

ــــــــــــــــــِل َخــــــــــــــــــب 
 
ً  ِمث ــــــــــــــــــ َٖ  َو

 
  ٍ ـــــــــــــــــؼب ـــ ِٟ ـــَخـــ

ـــؿ  ًَ ن  
َ
ـــــــــــــــــإ ـــــــــــــــــا ِبــــ ــــ

َ
ـــــــــــــــــَب َخـــــاق ــ ًِ ــ

َ
ــــــــــــــــال ٚـ

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــغ   ـــــــــــــــــــــــــــــــَضٍ ي  ــــ ــــى  ِٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــال وال  ــــ
َ
٦ 

 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــضب  َوال ِخــــ

 
َىــــــــــــــــــــا 

َ
الل ِ

ــــــــــــــــض  ٍ  الــــ ع  ِ
ــــــــــــــــــــض 

َ
ـــــ٨

 
ع  َمــــــــــــــــــــا ج ـــــــــــــــــــــــه  َنـــــــــــــــض   ِمـــى 

 
ـــــــــــــــــــــــــــغ  

َ
ــــــــــــــــــــــــــــه  الَبك ــــ

 
ــل ًِ َؼا

 ً ــــــــــــــــــــــــــــ٤  ال  ـــِلـــُــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــه  َ ــــ  َوَوح 
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 (201 .م

بن  َظٍ الًٟاثل والخها٫ التي ًخدلى بها الكُش الٟاس ي، بهما هي ًٞل مً هللا حٗالى 

ت، ًىٗم  به ٖلى مً ٌكاء مً ٖباصٍ، وللكُش ؤن ًٟخسغ بما مً هللا ٖلُه مً قماثل مٗىٍى

 :  ٨ٖـ اإلالى٥ الظًً ًٟسغون بما امخل٩ىا مً ألاقُاء اإلااصًت، وفي َظا ٌٗبر ألامحر
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ــــــــــــــــــا ــــ
َ
ـــك ًَ   ً ِجـــُــــــــــــــــــــــِه َمـــــــــــــــــ

 
ـــا  ً ـــــــــــــــــل  هللِا   ً

َ
ِلَ٪ ٞ

َ
 ٞــــــــــــــــــظ

 
ـــــــــغ  َوال ـــــــــِل َخه   ً َٟ ـــــــــى ِطي ال

َ
ل َٖ ـَ  ـــــــــِ

َ
ـــــــــغ   َول  َحج 
 

ـــــــــــــــــَضا
َ
ٚ  ً ـــــــــــــــــَغ َمـــــــــــــــــ

 
س

َ
ـــــــــــــــــغ  ال ٞ

 
س َٟ ا َوؤِبُـــــــــــــــــَ٪ ال

َ
 َوط
 

ـــــــــــــــــغ   ه  ٍ  الـــىب ــــــــــــَض ــ َٖ ــــــــــــــــا َوَؾـــــا َُ ـــ
 
ه ــــــــــــَ٪ الـــض  ــ

َ
ض َمـــل

َ
ــــــــــــ ــ
َ
 َو٢
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 (201 .م

ألامحر، وحك٩ل َظٍ الًٟاثل الغباهُت آلاهٟت الظ٦غ مغجبت ال٨ما٫ التي ونل بلحها قُش 

ظا َى مضلى٫ البِذ الخالي  :  بجها مغجبت ٖالُت مً الٗلم والىٕع الظي ال ًًاَُه ُٞه ؤخض، َو

ِهـــــــــــــــــِه  ج 
 
ـــــــــــــــــ٠ِ ٦ ً  َون  ـــــــــــــــــ َٖ ـــــــــــــــــلب 

َ
َمـــــــــــــــــا٫  ٧

َ
ا ٦

َ
ـــــــــــــــــظ ََ  َو

 
ــــــــــــــــــَى الِؿــــــــــــــــــغ    َ ا 

َ
َهــــــــــــــــــظ

َ
ا ٞ

َ
ــــــــــــــــــظ ََ ِعي  ــــــــــــــــــضب ًَ   ً َمــــــــــــــــــ

َ
ٞ 
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له  ألن  -مً مىٓىع ألامحر-بن  مغجبت ال٨ما٫ التي وي٘ ٞحها ألامحر قُسه دمحم الٟاس ي، جَا

لى ٖاف عاب٘ الخلٟاء مٗه  هللا ٖىه زلُٟخه ــــي هللا ٖىهعي أبي ظالبعلي بن ًىهبه ؤلامام 

 : وعؤي مىه ما عآٍ ألامحر، وفي َظا ٣ًى٫ ألامحر

ـــــــــــــــــــــــض  
َ
ــــــــــــــــــــــــى  ٢ ــــ

َ
ً  ل ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــى َخـــــَؿــــ ــ ب 

َ
ــــــــــــــــــــــــه   ؤ ــــ َخـــــبب

َ
ٍ  ؤ  َعآ

 
ـــــــــــــــــــغ   ــــــــــــــــــــــا َبد  ًَ  

 
ـــــــــــــــــــت َٟ ِلُ

َ
هـــــــــــــــــــَذ الخ

َ
ــــــــــــــــــــه  ؤ ــ

َ
ــــــــــــــــــــــا٫َ ل

َ
 َو٢
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مً مالمذ اإلاضح الهىفي ٦ظل٪ في قٗغ ألامحر، ما ججلى في مضاثده لخحر زل٤ هللا دمحم بً 

ت  !؟ ٖبض هللا ٖلُه ؤًٞل الهالة وؤػ٧ى الؿالم، ٠ُ٦ ال وألامحر ؾلُل الغويت الىبٍى

ـــُه وؾـــله ٖلـــال نلىالُاَغة، ٣ًى٫ ألامحر مىاحُا الغؾى٫   :  لمـ

ِضي ِ
 ُ ــــــــــــــــــا َؾــــــــــــــــ ًَ ــــــــــــــــى٫َ هللِا  ــــــــــــــــا َعؾ  ًَ ِضي  ِ

 ُ ــــــــــــــــا َؾــــــــــــــــ ًَ 
 

ــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــَضِصي ـ ٍَ ـــــــــــــــــِني َو ـــــــــــــــــا ِخه  ٍَ ـــــــــــــــــا َعَحـــــــــــــــــاِجي َو ٍَ  َو
 

ـــــــــــــــــــــــــــــه   م  ِ
ـــض 
َ
٢
 
ــــــــــــــــــــــــــــيَء ؤ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــي ِعَيــــــــــــــــــــــــــــــا٥َ َوال ق ِٛ ـــــ

ب 
َ
 ؤ
 

ــــــــــــــــِضي ًَ َغاِع  ِٟ ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــي َوان  ِ

 
ل
 
ــــــــــــــــاِعي َوط

َ
ِخ٣

 
 ِؾــــــــــــــــَىي اٞ

 
ــــــــــــــــَغِفي

َ
ــــــــــــــــا ق ٍَ ــــــــــــــــِغي َو

 
س

َ
ــــــــــــــــا ٞ َُ

َ
ــــــــــــــــَذ َعاى  ٞ

 
ه
َ
 بِطا ؤ

 
َخــــــــــــــــــِض 

َ
ً  ؤ ـــُـــــــــــــــــــــَذ ِمــــــــــــــــــــ

َ
ا َوال

َ
ـــــــــــــــــــــيب بط

َ
ـــل َٖ ا 

َ
ـــــــــــــــــــاط  ؟ َمــ
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ت بخل٪ ألابُاث التي ٌٗبر ٞحها ًٖ والثه وخبه للغؾى٫  نلى وهسخم َظٍ الكىاَض الكٍٗغ

ا ؤن وؿبه ٨ُٟه ٞسغا ؤهه اإلاامً بغبه،  هللا ٖلُه وؾلم، وخؿبه قٞغ ٌٗىص بلى بِذ الىبىة، ٍو

ب  ٚغ اب، ٍو م الَى الهاص١ في خبه، املخلو في صًىه واٖخ٣اصٍ، ًغحى الثىاب مً ال٨ٍغ

 :  ٟٛغة وال٣ٗاب، ٣ًى٫ ألامحر في َظا الكإنألاحغ في صاع اإلا
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ـــــــــــــــــَغا ــــ
َ
ــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــــــَىَعي َ ح 

َ
ـــــــــــــــــــى٫  هللِا ز ـــــــــــــــــــــا َعؾ 

َ
ـــــىه ب 

َ
 ؤ
 

َعا؟
ــــــــــــض 

َ
ـــــــــــــا ٢ َىـــ

 
ـــــاِول

َ
ُ  ً ِػــــــــــــي  ب  ًَ ً  ِفــــــــــــي الــــــــــــَىَعي  َمــــــــــــ

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــا ـــــَمــــ ِ
َدخ  ــــــــــــــــــا م  ـــــغَيــــ

َ
ــــــــــــــــــا َوٞ ــــــــــــــــــَضا ِصًـــــْىــــ ــ

َ
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  ،م3305، ٖبــــــــــــــــــــــــــــــــض ال٣ــــــــــــــــــــــــــــــــاصع الجؼاثــــــــــــــــــــــــــــــــغي )
 (301 .م

ت مً ألاؾباب،  وهاٞلت ال٣ى٫  ؟، ل٣ض احخمٗذ لؤلمحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي مجمٖى

خه ؤلاوؿاهُت صٞٗخه بلى ؤلاًمان بىخضة  ُت، ٞجٖز ً شخهِخه الهٞى ٖملذ ٧لها في ج٩ٍى

ُت ٚغؾذ في هٟؿه عوح الٟخىة واإلاغابُت، ألاصًان  ت، وجغبِخه الضًيُت والهٞى الؿماٍو

ُا باإلاُالص والتربُت  وإًماهه الكضًض بال٣ًاء وال٣ضع حٗلخه مخإ٦ضا مً ؤهه زل٤ ل٩ُىن نٞى

واإلاُل، ومداعبخه للخ٣لُض واإلا٣لضًً صلُل بًماهه الخد٣ُ٣ي الغوحي الظوقي، وهجٍغ للؿُاؾت 

ؼلخه في ألاؾغ حٗلخه ًخىحه بلى هللا والخغب صٞٗخه بلى  اعجضاء لباؽ الخهٝى والٗباصة، ٖو

في حملت ما ٖالجه قٍٗغ  -بالخًٕغ والضٖاء والٗباصة والخدلي بالهبر. و٢ض ٖالج ألامحر 

ُت، ؤولهما -الهىفي ً مً عمىػ الهٞى ت  عمٍؼ ت ؤلالهُت، ؤو مٗٞغ : الخمغة، وهي عمؼ اإلاٗٞغ

لٛؼ٫ ؤلالهي، ؤي املخبت وهي عمؼ لىاحب الىحىص اإلاُل٤. ؤما مضخه : ا الخبِب ألاػلي، وزاهحهما

ُحن : دمحم  الهىفي ٩ٞان هدُجت خخمُت ومى٣ُُت لخًٕى ألامحر والخظلل لكُسُه الهٞى

 الكاطلي ال٣ؿىُُني، ودمحم الٟاس ي، ووؿبه الظي ٌٗىص بلى بِذ الىبىة. 

جهض٢ها ألاٞٗا٫، ومً زم زِ عخم هللا ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي، ٣ٞض ٧اهذ ؤ٢ىاله 

ُم والبُل الظي لم ج٨ً للمىانب  مجضا ال ًُاو٫ وال ًُا٫، ٩ٞان الٗالم والكاٖغ والٖؼ

وال للما٫ وال للجاٍ وال لش يء في الضهُا ٢ُمت، ؤمام ما ٌٗمل له مً ٚاًاث ؾامُت وما به 

ثغ مضة ؾخت ًًغب اإلاثل لخب٣ى ألامت مخمؿ٨ت بد٣ها وبإمجاصَا وبم٣ضؾاتها. ٩ٞان للجؼا

ت الهٗاب واملخً ب٨ٍٟغ وبؿُٟه  خإَب إلا٣اٖع ٣ال ًضبغ ٍو ٖكغ ٖاما ٢اثضا ًظوص، ٖو

 وب٣لمه.

بن  محزة ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ؤن ٧ان له نىلجان و٧ان له ٢لم، بُض ؤن الظي 

 ٤ ًٟخسغ به ٧ل حؼاثغي، بل ٧ل ٖغبي و٧ل مؿلم ؤهه لم ًجٗلهما بال إلاا ٣ًخدم ألمخه به ٍَغ

ماء ال ما٫ واإلابراث ما حٗله ال في َلُٗت الٖؼ خلىص، وؤن ٧ان له مً آلاعاء واإلاأزغ وألٖا

حن. ً، بل وفي َلُٗت ٖباص الغخمً اإلاخهٞى  وال٣اصة، وال في َلُٗت الٗبا٢غة واإلا٨ٍٟغ
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افيا  بيبليىغش

ٖني به ؤمحن . (2 .ٍ) .جالء الغامض في ششح دًىان ابن الفاسض .(3222) ابً الٟاعى

 .312 .م ،اإلاُبٗت ألاصبُت: الخىعي. بحروث 

مزكشاث الكىلىنيل أظكىث عن إقامته في صمالت ألامير عبذ  .(3323) الٗغبي ،بؾماُٖل

٘: الجؼاثغ  .القادس   .الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىَػ

اقف في التصىف والىعظ وإلاسشاد م(.3301) ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي  زالزت  .املى

  ،(10. م ،3 )مج. ،313 .م ،ميكىعاث صاع ال٣ُٓت الٗغبُت: . صمك٤ (2. ٍ)مجلضاث. 

 .225 م. .(012م. ، 2 )مج.

اقف، مخعىط ألامير عبذ القادس. (3330) ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي  ألامحر الجؼء الثاوي،  .املى

ىُت، الجؼاثغ ت باإلا٨خبت الَى  .نىعة مً ألانُلت املخْٟى

ج٤.(. جذ. ممضوح خ٣ي. ). ركشي العاقل وجنبيه الغافل ث.(. )ص. ال٣اصع الجؼاثغي ألامحر ٖبض 

٘. م: بحروث   .11 .م٨خبت الخاهجي للُباٖت واليكغ والخىَػ

اقف  .(م3305) ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي  ألامحر  .321 املىقف : .225 م. .272:  املىقف .2املى

 .(311،121 ،21) نو.

: بحروث  ،املجلض الخاصي ٖكغ .ألامير عبذ القادس الجضائشي  م(.3222) بُغؽ ،البؿخاوي

  .مُبٗت اإلاٗاٝع

ض انتصاس املعشفت( .(.ث.ص)بىمضًً  ،بىٍػ مسبر  .ألامير عبذ القادس الجضائشي )هضيمت الحشب و

ت بالجؼاثغ. الجؼاثغ  .321 .صاع ال٣ضؽ الٗغبي. م:  ألابٗاص ال٣ُمُت للخدىالث الؿُاؾُت وال٨ٍٟغ

 .(.وح٘ وج٤ ث ؤبي ال٣اؾم ؾٗض هللا،) .ألامير عبذ القادس(. 2001)قاع٫ َجري  ،حكغقل

اث الجامُٗت:  الجؼاثغ  .صًىان اإلاُبٖى

٠ ،الجغحاوي اقلي). التعشيفاث .م(2001) الكٍغ : بحروث . (2 )ٍ. .(.جذ ،دمحم ٖبض الغخمً مٖغ

 صاع الىٟاجـ.

. يبُه الششيعت والحقيقتقىاعذ التصىف على وجه ًجمع بين  .م(3302) ؤخمض ،ػعو١ 

ل٤ ٖلُه ببغاَُم ال٣ُٗىبي. صون جدضًض م٩ان الُب٘   . مُبٗت اإلاالح: ٖو

 : الجؼاثغ .في جاسيخ العهذ العثماني (.3321) بىٖبضلي الكُش اإلاهضيو هانغ الضًً  ،ؾٗضووي

 .اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب
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 . (3. ٍ) .وألانذلغ في عهذ املىحذًنألادب الصىفي في املغشب  .م(2002)هىع الهضي  ،ال٨خاوي

 صاع ال٨خب الٗلمُت.: بحروث 

  (.2)ٍ.  ،(مخعىط)مزكشاث ألامير عبذ القادس  .(م3335) وآزغون ،دمحم الهٛحر

٘.: الجؼاثغ   قغ٦ت صاع ألامت للُباٖت والترحمت واليكغ والخىَػ

بىاوي دمحم بىاوي ودمحم ) . (1849).عىط ظيرة راجيت كتبها في السجنخمزكشاث ألامير القادس م

 )..وح٘ ٤جد ،الهباح الجىن 


