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.بؿم هللا وخضه، وال ش يء 
ً
 وؤبضا

ً
 مٗه صاثما

بن الخمض هلل هدمضه ووؿخُٗىه ووؿخٟٛغه، ووٗىط باهلل ِمً قغوع ؤهٟؿىا، 

ل ٞال هاصي له، 
ُ
ًل ًَ ل له، وَمً  ًِ وِمً ؾِئاث ؤٖمالىا، َمً حهِضه هللا ٞال ُم

 ٖبضه وعؾىله: 
ً
٪ له وؤقهض ؤن مدمضا وؤقهض ؤال بله بال هللا وخضه ال قٍغ

 خ٤ ج٣اجه وال جمىجً بال وؤهخم مؿلمىن  آآ٫ }ًإحها الظًً آمىىا اج٣ىا هللا

[، }ًإحها الىاؽ اج٣ىا عب٨م الظي زل٨٣م ِمً هٟـ واخضة وزل٤ 102ٖمغان: 

 ووؿاًء واج٣ىا هللا الظي حؿاءلىن به 
ً
 ٦شحرا

ً
مجها ػوظها وبض مجهما عظاال

  آاليؿاء: 
ً
 [، }ًإحها الظًً آمىىا اج٣ىا هللا1وألاعخام بن هللا ٧ان ٖل٨ُم ع٢ُبا

٘ هللا  ُِ
ًُ ٟٛغ ل٨م طهىب٨م وَمً  ْهِلر ل٨م ؤٖمال٨م َو ًُ  .

ً
و٢ىلىا ٢ىال ؾضًضا

  آألاخؼاب: 
ً
 ُٖٓما

ً
 [.71، 70وعؾىله ٣ٞض ٞاػ ٞىػا

لُ٪ جى٧لىا، وبلُ٪ ؤهبىا، وبلُ٪  ْسُجض، ٖو
َ
َهلي وو

ُ
اللهم بًا٥ وٗبض، ول٪ ه

ه ال َخْى٫َ اإلاهحر، اللهم بها هبرؤ ِمً خىلىا و٢ىجىا وهلىط بدىل٪ و٢ىج٪، ٞةه

ؿلم ٖلى نٟىج٪ ِمً زل٣٪، وزاجم عؾل٪ ؾُضها 
ُ
هلي وو

ُ
وال ٢ىة بال ب٪، وه

لى آله وصخبه، وَمً صٖا بضٖىجه بلى ًىم  مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖو

 الضًً.

 ،،،وبٗض

ضع٥ ما آ٫ بلُه   ًىٓغ بلى وا٢ٗىا الش٣افي وال٨ٟغي، بال ٍو
ً
ٞما ؤًْ مىهٟا

 بٗض ًىم، ختى 
ً
ت، جؼصاص ًىما ٨ٍغ ؤمغها، وخا٫ بلُه خالىا، ِمً جبُٗت ز٣اُٞت ٞو

ى بلحها، ختى 
َ
٣

ْ
ل ًُ ت، ظٗلذ ٣ٖىلىا حؿخيُم ٧ل ما  ونلذ بلى ٖبىصًت ٨ٍٞغ

ماث زاصٖت وبضهُاث ٧اطبت، جغج
َّ
اح بلحها ال٣ٗى٫، وجامً ناعث لضًىا ُمَؿل

دىاَمى البىاء  بها، زم بالخالي جبضؤ في الاهُال١ مجها، وجبني ٖلى ؤؾاؾها، ٍو
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ِٝ هاٍع، ًجهاع بىا في جخُم الخل٠،  دؿ٘، ول٨ىه ٖلى قٟا ُظْغ ؼصاص ٍو ٗلى، ٍو َو

ت والَهىان، و٧ل طل٪ ٧اثً. َٗ  والًُإ، والخمؼ١، والكٗىع بالً

ِخج بال زُإ، والخُإ ٌؿخ٣غ، ٟٞي مجا٫ ال٨ٟغ خُىما ج٨ظب اإلا
ْ
ي
ُ
٣ضماث ال ج

ؼصاص،  غَّؽ الخُإ، ٍو
َ
َغي، ُٞخ٨

ْ
ز

ُ
ت ؤ  وم٣ضماث لٗملُاث ٨ٍٞغ

ً
َمض ؤؾاؾا

َ
خ ْٗ ٌُ زم 

ِكغ، وم٘ الخ٨غاع، واللجاظت وؤلالخاح، ًهبُذ الىهم خ٣ُ٣ت، 
َ
ىد دِؿ٘ ٍو ٍو

ُل،   بٗض ٖع
ً
 بٗض ظُل، وعُٖال

ً
ضاٞٗىن ٖجها. وظُال ًدكَبض بها الىاؽ، ٍو

َل جهبذ 
ْ
ؿَمذ بمىا٢كتها، وال بمؿاؾها، ِمش ٌُ هظه ألاوهام خ٣اث٤ م٣ضؾت، ال 

 )الخىىٍغ(، )اإلاىىعون(، )الكىامش(... بلخ.

جضوع ٖلى  -في ظملتها-و٧ان ِمً زمغة هظا الخًلُل الش٣افي ؤن ز٣اٞت ٖهغها 

سىا الؿُاس ي، بل وال٨ٟغي،  مدىعًٍ، ال زالض لهما: الخهجم ٖلى جاٍع

ت مىه، واػ   بال٣هىع والسخٍغ
ً
 وػوعا

ً
صعاء ٖلماثىا وؤثمخىا، واتهامهم ْلما

 والخ٣هحر، خُض ًغي البٌٗ ؤجهم اوكٛلىا ب٣ٟه الٟغوٕ.

"ولم ٌؿخُ٘ بهغهم ال٩لُل ؤن ًَغي اؾدبضاص الخ٩ام، واؾخُالتهم في ؤمىا٫ 

اث، وامتهاجهم ل٨باع الصخهُاث...". ضواجهم ٖلى الخٍغ  ألامت، ٖو

ٓمت وؤما اإلادىع الشاوي، ٞهى الخ ضًض ًٖ ؤمجاص الٛغب، وج٣ضم الٛغب، ٖو

ىظعوهىا بإن  ّٟؼٖىهىا ٍو ت التي بُيىا وبحن الٛغب، ٍو الٛغب، والٟجىة الخًاٍع

.
ً
 واحؿاٖا

ً
 مؿاٞت الخسل٠ جؼصاص ٖم٣ا

حٌن ٖلى  ه٨ظا، ٖحٌن ٖلى مايِىا هدا٦مه، وهجلضه، وههٟٗه، وهبرؤ مىه، ٖو

ه، وهمجضه، ختى وكٗغ هد
ُّ
ِجل

ُ
ىه بالهىان، وال٠ًٗ، الٛغب وٗٓمه، وه

 والاؾدؿالم.

ْم٨ًِ ؤن وؿمُه )ظؼء ألامت الش٣افي( ٌؿحر ٨ٞغه  ًُ هظا هى وا٢ٗىا! ؤنبذ ما 

حن(. خٗل٤ ٢لبه بحن )هظًً اإلاخىاٍػ  ٖلى هظًً )ال٣ًِبحن(، ٍو
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اُٞت؛ ألجها ؤصاعث ْهغها  ول٨ً هدمض هللا ؤن ٖامت ألامت، ما ػالذ بسحر ٖو

ذ 
ّ
هظه الش٣اٞت الغؾمُت ٦ما نىعها ألاؾخاط لهظه الش٣اٞت اإلاٛكىقت، ٞٓل

ذ ٖلى ؾُذ مدُِ هاصت"،  ال٨بحر الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص "ب٣ٗت ٍػ

ٞهاالء اإلاش٣ٟىن )اإلاىىعون(، وؤظهؼة الش٣اٞت ووؾاثلها ٧لها في واٍص وألامت في 

حها، ولً ٌُٛب، "ٞما ًجىػ ٖلى ألاٞغاص ال ًجىػ   ٖو
ً
ب ؤبضا ِٛ

ٌَ واٍص آزغ، لم 

٤" ٖلى ألامم ألا   .(1)نُلت، طاث اإلاا  ي الٍٗغ

وؾخ٨ىن الهٟداث آلاجُت مجا٫ البدض في هظه الٓاهغة )الخبُٗت 

 الش٣اُٞت(: وؾاثلها، ومٓاهغها، وؤزُاعها.

 ووؿإ٫ هللا ؾبداهه الخى٤ُٞ والؿضاص.

 و٦خب ؤبى مدمىص )ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب(

هجغة اإلاهُٟى ِمً  1413الضوخت: ٞجغ الٗاقغ ِمً عمًان اإلاٗٓم. ؾىت 

 نلى هللا ٖلُه وؾلم.

جىعي. 1993اإلاىا٤ٞ للشالض ِمً قهغ بله الخغب ماعؽ ؾىت   بالخ٣ىٍم الجٍغ

  

                                           
1

في بهؼ   -مس هللا في نمطها وهفو بها–اإلاهنى ئلى ما هخبخه السهخىضة بيذ الشاؾئ  هكطث في هصا 

إػفني أن الىظ لِؽ جحذ ًسي ألؤزًه هما هخبخه.  ملاالتها باألهطام، ٍو
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دضص )اإلاك٩لت( مىيٕى 
ُ
٣ًخًِىا اإلاىهج الٗلمي، ؤو الٗٝغ )ألا٧اصًمي( ؤن ه

ب٘ في ٖالظها، وألاصواث اإلاؿخسضمت في البدض، 
َّ
ن ألاؾلىب اإلاخ البدض، وهبّحِ

هدضص اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث مىيٕى الضعاؾت، ولٗله لِـ ِمً ٢بُل ٦ما 

ِٕ هظا الٗهغ، ولِـ ِمً 
َ
الاؾخُغاص اإلاُٗب ؤن ؤئ٦ض ؤن هظا لِـ ِمً ِبض

 بىٓام صعاؾدىا 
ٌ

ت ومؿخىعصاتها، ٞالظًً لهم بل٠ مجلىب الخًاعة الٛاٍػ

ىن ؤهه ٧ان ٖلى الُالب  لماثىا، ٌٗٞغ ان مهما ٧-ألانُل، وؤؾلىب ؤثمخىا ٖو

 
ً
 مبخضثا

ً
ؤن ٌٗٝغ )اإلاباصت الٗكغة( ألي ٖلم ِمً الٗلىم "٢بل ؤن  -قاصًا

ًداو٫ الخىى ُٞه"، وؤط٦غ ؤهىا في ؤو٫ )صعؽ( ِمً صعوؽ الىدى، في اله٠ 

ألاو٫ الابخضاجي باإلاٗهض الضًني، عاح ؤؾخاطها ٌكغح لىا )اإلاباصت الٗكغة(، 

ْم٨ً إلاخٗلم "ؤن ًسىى في ؤي ٖل ًُ ا٦ض لىا ؤهه ال  م" ٢بل ؤن ٌٗٝغ هظه ٍو

 -خضه  -)اإلاباصت الٗكغة( للٗلم الظي ًضعؾه، وهظه اإلاباصت هي: "اؾمه 

وؿبخه بلى ٚحره ِمً الٗلىم )ؤي ٖال٢خه بالٗلىم  -وايٗه/وكإجه  -مىيىٖه 

خ٨مه )ؤي الخ٨م الكغعي في الاقخٛا٫ به  -زمغجه  -اؾخمضاصه  -ألازغي( 

ه ومجزلخه(  -بلخ(  )مشل: مباح، ؤو مىضوب، ؤو ٞغى ٦ٟاًت...  -ًٞله )ؤي قٞغ

 مؿاثله".

 ُٞما ًإحي: (1)وِمً هىا ؾىدضص زُت هظا البدض 

 بُان مٟهىم الش٣اٞت، ومٗنى الخبُٗت. - ؤ

ً ألاؾئلت آلاجُت: - ب َٖ  ؤلاظابت 

                                           
1
 الػخذسام لفل )الىضكت( إلاا فُه ِمً جبهُت في  

ً
 جفازًا

ً
آزطها الخهبير بـ )دؿت هصا البحث( نمسا

 اإلاطؿلح.
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 هىا٥ جبُٗت ز٣اُٞت؟ وظٗلىا ٖىىان هظا الٟهل:  -
ً
و٦الء جىػَ٘ ال٨ٟغ "ؤخ٣ا

 ."الٛغبي

 ."ُٞٓ٘ ظهل ما ًجغي "إلااطا ٧اهذ هظه الخبُٗت؟ وظٗلىا ٖىىاهه:  -

ىىاهه:  - ث بلى هظه الخبُٗت؟ ٖو "ٚؼاة ال ما الٗىامل والىؾاثل التي ؤصَّ

 ."وؾ٠ُ الٛؼو في نضعي ؤقاهضهم 

ىىاهه:  - ى وؤ٢بدها"ما مٓاهغها وآزاعها؟ ٖو َمى قتَّ َٗ بطا هٓغث بٛحر .. نىع ال

 ."ُٖىجهً الهامُ 

ىىاهه: ٠ُ٦ ال -  حٗثر آلاعاء ُٞه "ىجاة ِمً هظه الخبُٗت؟ ٖو
ً
هدً هجخاػ مى٢ٟا

ْغصي
ُ
ثرة الغؤي ج  ."ٖو

زم هيبه بلى ؤهىا في مٗالجخىا لهظه ال٣ًاًا ؾىسً٘ للًىابِ واإلاالخٓاث 

 آلاجُت:

ي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ما  -1
َ
بن بٌٗ هظه الجؼثُاث ٢ض جخضازل وجخىاػ

 باٖخباع آزغ، بل ٢ض ًخُىع ألامغ ٨ًىن وؾُلت باٖخباع ٢ض ٨ًىن مٓهغ 
ً
 وؤزغا

ً
ا

 ُٞهبذ زمغة زالهت وآٞت ِمً آٞاث الخبُٗت.

ؿها،  ٞالخٗلُم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٧ان وؾُلت وؤصاة ِمً ؤصواث الخبُٗت وج٨َغ

ب حٗلُمىا، وههىٚه ٖلى اإلاشا٫ الظي  ِهّغ هدً آلان ٖلى حٍٛغ
ُ
ول٨ً خُىما ه

ض اإلادخل ؤن ًهىٗه بىا، ُٞهبذ  هظا الخٗلُم زمغة ِمً زمغاث ٧ان ًٍغ

 ِمً مٓاهغها.
ً
 الخبُٗت، ومٓهغا

، ب٣ضع  -2
ً
ؾإخاو٫ ما اؾخُٗذ ؤن ؤلتزم باألؾلىب الٗلمي الهاصت ظضا

 
ً
َا٢تي، ٞةطا ظاءث ٖباعة ٖالُت، ؤو ظملت خاصة، ٞٗظعي ؤهني لؿذ ٧اجبا

، وبهما ؤها ناخب ال٣ًُت، و٢ض خٟٓىا ِمً 
ً
 مغجؼ٢ا

ً
، وال م٣اجال

ً
مإظىعا
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ى، ٦هىث الىاثدت اإلا
َ
ل

ْ
٨

َ
إزىع ًٖ ؾلٟىا الٗٓام: "ما نىث الىاثدت الش

 اإلاؿخإظغة".

ر ًٖ هظا اإلاى٠٢ ال٣ا  ي الٟايل  اإلاؿدكاع َاع١ البكغي  (1)و٢ض ٖبَّ

 ب٣ىله:

ش ٢ىمه، هى ظؼء  "ومداولت هٕؼ ٖىهغ الاهخماء ِمً الباخض، في جىاوله لخاٍع

ىه وقٗبه، ؤي ؤن زل٘ الاهخماء  ِمً ٖملُت )جدُُضه(، ؤي ٖؼله ًٖ ٢ًاًا َو

 ،
ً
ِمً الباخض ًُٟض زل٘ الباخض هٟؿه، وجل٪ لٗبت لٗبها مٗىا الاؾخٗماع ٦شحرا

ْؿَعى بلى جدُُضها ف ٌَ حره، ِمً زال٫ ماؾؿاجه الٗلمُت،  ي وكاَىا الٗلمي ٚو

ىضما ًخم طل٪ ه٨ىن ٢ض اٚتربىا ًٖ  ً مكا٧لىا، ٖو اهىا وظماٖخىا، ٖو ًٖ ؤَو

 
ً
ؿهل ٖلُىا الخٗبحر ًٖ طاجىا الجماُٖت بالًمحر )هم( بضال صًاعها وؤهٟؿىا، َو

ِمً )هدً(، ٦ما ه٣ى٫ الُىم )ؤػمت الكغ١ ألاوؾِ(، ولِـ ؤػمخىا هدً 

حن والٗغب، مؿلمحن ومؿُد ُحن. وهظه ؤخؿم الخُىاث التي ًهحر اإلاهٍغ

 بال ٢ًُت وال عؾالت، وبما ِمً 
ً
، ؤي مداعبا

ً
 مغجؼ٢ا

ً
بٗضها اإلاش٠٣، بما م٨ٟغا

 بُيىا" 
ً
ً، ؤي م٨ٟغ بال مى٠٢. وما ؤ٦ثر الىمُحن اهدكاعا  .(2)زهُان اإلا٨ٍٟغ

 ِمً الالتزام باإلاىيىُٖت، والض٢ت اإلاىهجُت زم بن 
ً
ول٨ً هظا لً ًمىٗىا ؤبضا

 ِمً ٖٓماء ؤمتي، بمامىا ُحَجت ؤلاؾالم، ؤبى خامض الٛؼالي، -ي هظا لىا ف
ً
ؾلٟا

                                           
1
: ألهه آزطث هصا ال 

ً
َفِىطأزط ِمً آزاض الخبهُت والترحمت، وزاهُا

ُ
: ألن الخللُب باإلا

ً
َفِىط( أوال

ُ
 ِمً )اإلا

ً
للب بسال

 
ً
ّخاب مو بهؼ، وزالثا

ُ
 ًخلاضغه بهؼ الى

ً
 في هصا الللب -وهى ألاهم–أضبح هأل مباحا

ً
: أن له ػلفا

 به، وهى اللاض ي الفاغل نبس الطحُم البِؼاوي، وهىالصي هخب دؿا
َ

ب البشاضة بفخح بِذ ُنِطف

 ِمً الصًً  -نلى لؼان ضالح السًً–اإلالسغ 
ً
وما  -لم ًسحىىا–حُىما ؾهطه ِمً الطلُبين وأها واحسا

ظالىا ًإمىين بأن فخح بِذ اإلالسغ كازم ال محالت، فهس ى أن ًيىن أخي اإلاؼدشاض ؾاضق هى واجب بشاضة 

 الفخح في هصا العمان.
2
ؾبهت زاهُت  -زاض الشطوق -اللاهطة -11الؼُاػُت في مطط: ص اإلاؼدشاض ؾاضق البشطي: الحطهت  

 م. 1983-هـ 1403
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٣ٞض ٧ان في يغباجه اإلاىظهت للخبُٗت الش٣اُٞت في ٖهغه، خحن ٦خب ٦خابُه 

، ول٨ىه لم 
ً
 ظضا

ً
، ٖلمُا

ً
 ظضا

ً
)تهاٞذ الٟالؾٟت( و)ًٞاثذ الباَىُت( مىهجُا

 ٕ
َ
٤، ًجز

َ
ل
ْ
 ٦مً ٨ًخب في ٨ٞغ ُمُ

ً
 هامضا

ً
هٟؿه زاعط اإلاٗغ٦ت التي ٨ًً باعصا

ُه لخٓت بإهه ناخب  ب ٖو ِٛ ٌِ  جمام ؤلاصعا٥، لم 
ً
٨ًخب ٞحها، بل ٧ان ُمْضِع٧ا

: هظه هبرة زُابُت، ؤو لٛت ؤصبُت 
ً
ًَّ ؤخُض ٖلُىا ٢اثال ال٣ًُت، ٞال ًخٗغي

 لِؿذ ٖلمُت.

زم ِمً اإلاٗلىم ؤن ألاؾلىب الٗلمي اإلاخإصب )وهى اإلاؿخسضم في الضعاؾاث 

ه-مت( ٌؿ٘ ؤلاوؿاهُت بٗا ىض َمً ٌٗٞغ َسج  -ِٖ
ْ
ؤؾلىب بمامىا الٛؼالي، وَمً ًي

 ٖلى ِمىىاله.

ؤن ؤٖخمض في الخىز٤ُ والاؾدكهاص: ههىم،  -ما اؾخُٗذ-ؾإخاو٫  -3

 ومىا٠٢ مضعؾت الخبُٗت، وعظالها ؤهٟؿهم.

 ال هخٗغى للىُاث وزٟاًا الهضوع، وما وعاء الؿُىع، ال ألن  -4
ً
بهىا ؤبضا

مسال٠ لخٗالُم صًيىا  -٢بل طل٪-الٗلمي، بل ألهه طل٪ مسال٠ للمىهج 

 و٢ىاٖض ٣ٞهىا "هال ق٣٣ذ ًٖ ٢لبه"، "ألاخ٩ام جىاٍ بالٓاهغ".

ت ُٞه، والهىاب الظي ال ق٪  -5 عي ؤن ما ؤ٢ضمه هى الخ٤ الظي ال مٍغ ال ؤصَّ

ُٞه، ولؿذ ؤ٢ى٫ طل٪ ِمً باب الخىاي٘ ال٩اطب، الظي ٌسجله بٌٗ 

 ال٩اجبحن ٖاصة في م٣ضمت ؤٖ
ً
مالهم ومٟخخذ ٦خبهم، ول٨ني ؤ٢ى٫ طل٪ بلتزاما

ٓام:"٢ىلي نىاب  ِٗ  ًٖ ؤثمخىا ال
ً
باإلاىهج الظي حٗلمخه ِمً ؤقُادي، بعزا

ًدخمل الخُإ، و٢ى٫ ٚحري زُإ ًدخمل الهىاب"، ولِـ ِمً ٢بُل 

ً اإلاىهج  َٖ  ؤن ؤ٢ى٫: بهه مهما جغظم اإلاترظمىن 
ً
الاؾخُغاص اإلاُٗب ؤًًا

َه٘، وال الٗلمي، واخترام الغؤي 
ْ
ر، وال ؤه آلازغ، لً ًجضوا ؤوَظؼ، وال ؤْوضَ

 ؤْظَمل ِمً ٖباعة ؤثمخىا الؿالٟت هظه.
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ؤن ؤ٦خب بٗغبُت ٞهُدت، مٟغصاث، وجغا٦ُب  -ولُخني ؤؾخُُ٘-ؾإخاو٫  -6

 ؤمشا٫ هظه ال٩لماث: آلالُت، ؤلاق٩الُت 
ً
 -ؤلاًجابُت  -وؤؾالُب، مخجىبا

م  -الؿلبُت 
َ
ت  -هي الخما -اإلاماهاة  -الَؼز

َ
ى
َ
ْىه

َ
ِؾـ  -٢

ْ
َما

ُ
٢ىاٖتي... ٣ٞض  -ه

 
ً
ٖلي -مسخذ الخبُٗت الش٣اُٞت وظه لٛخىا الجمُلت، وِنغها ه٣غؤ ؤبدازا

جلىح َعجمت لٛىٍت بًُٛت ٞى١ ؤ٩ٞاعها وخى٫ مٗاهحها، ٞخ٣ٟضها  -ظىصتها

 عواءها، وبهاءها.

7-  َٖ ً بهىا خُىما هخ٩لم ًٖ الش٣اٞت والخبُٗت الش٣اُٞت، ؾيخ٩لم بال٣ُ٘ 

وا٢٘ مِٗل، ٞال وظىص لش٣اٞت في ٞغاٙ، وال ل٨ٟغ في زىاء. ٞما ًجغي لىا في 

٣ا٫ وؾ٣ُا٫ هىا في هظه الىضوة  حر البىؾىت مغجبِ بما ٢ُل ٍو البىؾىت ٚو

وؤمشالها: بن ألامم ال ُتْهَؼم في ؾاخت اإلاٗغ٦ت الخغبُت، وبهما ج٨ىن ُهِؼَمذ ٢بل 

ت ِمشل عنانت  مت الٗؿ٨ٍغ  بإجها )آلان( ٖبء طل٪، وجإحي الهٍؼ
ً
الغخمت، بًظاها

 ٖلى الخُاة.

ع، ًى٤ُ بإن الخُغ باث حهضص  -8
ْ
ظ

ُ
بن وا٢ٗىا آلان، وما ًدُِ بىا ِمً ه

ظظوعها، وحهضص ٦ُىىهدىا، ٞإما ؤن ه٨ىن ؤو ال ه٨ىن. ٞلم ٌٗض مجا٫ 

 للك٣ك٣ت اللُٟٓت، واإلاداوعاث الؿٟؿُُت.

ؤو ٞٗله، وال هخٗغَّى بطا حٗغيىا لصخو باالؾم ٞىدً هخٗغى ل٣ىله   -9

 لصخهه.

ً طاجىا، ٞةطا ظاء خضًض  -10 َٖ هدً لؿىا م٘ ؤو يض الٛغب، ول٨ىىا هبدض 

َهم في هظه الخضوص.
ْ
ٟ ًُ  ًٖ الهغإ بُيىا وبحن الٛغب، ٞإعظى ؤن 

  



14 

  



15 

 جض٫ ماصة: "ر. ١. ٝ" في ؤنل ويٗها اللٛىي ٖلى مٗان ٖضة مجها:

 الص يءألازظ: ظاء في اإلاهبإ 
ُ

 ؤزظجه". -ِمً باب حٗب -اإلاىحر: "ز٣ٟذ

 وز٣ٟا وز٣اٞت: 
ً
غح ز٣ٟا الَخظ١ والُٟىت: ظاء في ال٣امىؽ: "ز٠٣ ٨٦غم ٞو

 ُٞىا". وفي الصخاح مشل هظا. وفي اإلاعجم الىؾُِ: "ز٠٣ 
ً
ناع خاط٢ا

 الٗلم والهىاٖت: خ٣٣هما".

 في الخغب: ؤصع٦ه، 
ً
والص يء: ؤلاصعا٥: ظاء في اإلاعجم الىؾُِ: ز٠٣ ٞالها

ؼ: )ٞسظوهم وا٢خلىهم خُض ز٣ٟخمىهم( آاليؿاء:  ل الٍٗؼ ْٟغ به، وفي الخجًز

91."  ] 

ي به الغماح،  ؤلانالح والدؿىٍت والخ٣ىٍم: ظاء في الصخاح: "الش٣اٝ: ما حؿىَّ

 وحؿىٍتها: جش٣ُٟها". وفي العجم الىؾُِ: "ز٠٣ الص يء: ؤ٢ام اإلاٗىطَّ مىه".

ت اؾخٗملذ الش٣اٞت بمٗنى الخإصًب وؤما اإلاجاػ، ٞمىظ ؤػمان مخُاول

والتهظًب، ظاء في ؤؾاؽ البالٚت للؼمسكغي: "وِمً اإلاجاػ: ؤصبه وز٣ٟه، 

 وجش٣ٟذ بال ٖلى ًض٥".
ُ

بذ
َّ
. وهل تهظ

ً
 قِئا

ُ
ىذ

ُ
 ولىال جش٣ُٟ٪ وجى٢ُٟ٪ إلاا ٦

، ٞبِىه وبحن اإلاٗنى اللٛىي ٦بحر 
ً
الش٣اٞت في الانُالح: وؤما مٗىاها انُالخا

 ٩ًاص ٌكمل ٧ل مٗاهحها اللٛىٍت، ألانلي واإلاجاػي مجها.  اعجباٍ، بل هى 

ٞها َمْجَم٘ اللٛت الٗغبُت في معجمه الىؾُِ بإجها: "الٗلىم واإلاٗاٝع  ٣ٞض ٖغَّ

ها في اإلاعجم الٟلؿٟي بإجها: "٧ل ما  ٞغ  ٞحها"، ٖو
ُ
١

ْ
ب الَخظ

َ
ل
ْ
ُ ًُ والٟىىن التي 

والخ٨م لضي الٟغص ٞحها اؾدىاعة للظهً وتهظًب للظو١، وجىمُت إلال٨ت الى٣ض 

ؤو في اإلاجخم٘، وحكخمل ٖلى اإلاٗاٝع واإلاٗخ٣ضاث، والًٟ وألازال١ وظمُ٘ 

ت  ٨ٍغ ال٣ضعاث التي ٌؿهم بها الٟغص في مجخم٘، ولها َغ١ وهماطط ٖملُت ٞو
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وعوخُت، ول٩ل ظُل ز٣اٞخه التي اؾخمضها ِمً اإلاا  ي، وؤياٝ بلحها ما 

 ٍت.ؤياٝ في الخايغ، وهي ٖىىان اإلاجخمٗاث البكغ 

غ١َّ بُجها وبحن الخًاعة، ٖلى ؤؾاؽ ؤن الش٣اٞت طاث َاب٘ ٞغصي، 
َ
ٟ وٍُ

وجىهبُّ بسانت ٖلى الجىاهب الغوخُت، في خحن ؤن الخًاعة طاث َاب٘ 

َؿىي بحن اإلاهُلخحن"  ٌُ  .(1)اظخماعي وماصي. ٚحر ؤن الاؾخٗما٫ اإلاٗانغ ٩ًاص 

ها الض٦خىع ؽ. م. ًىؾ٠  ت في ظامٗت عثِـ صاثغة اللٛت الٗغبُ-و٢ض ٖٞغ

: الش٣اٞت في ألاؾاؽ مل٨ت ٣ٖلُت، بجها ُمْجَمل هٓغة ؤلاوؿان  -٦غاحص ي
ً
٢اثال

بلى الٗالم وم٩اهه الخام ُٞه، وبلى آعاثه في ٚاًت الخُاة، ومٟاهُمه 

للؿٗاصة والك٣اء، واخخماله في الكضة والغزاء، ومى٢ٟه ِمً مكا٧ل الخُاة 

"بن الهٟت اإلامحزة للمؿلم هي  الُىمُت، وفي هظا اإلاٗنى هٟؿه ٣ًى٫ ب٢با٫:

غ١  البؿمت ٖلى الكٟخحن ٖىض اإلاىث"، هظه اإلاىا٠٢ والاججاهاث َو

 .(2)الؿلى٥ جيب٘ ِمً بصعا٥ ٢ُم ؤؾاؾُت مُٗىت"

ٟاث  ٦شحرة جسخل٠ وجخ٤ٟ، ؤو جخ٣اعب وجدباٖض، ل٨جها ٧لها  (3)وهىا٥ حٍٗغ

ْجِم٘ ٖلى ؤن )الضًً( ظؼء الش٣اٞت ألاهم، ؤو باألخَغي الظ
ُ
ي جيب٘ مىه ٧ل ج

هبٛها بهبٛخه.  م٣ىماث الش٣اٞت، ٍو

م( 1965)جىفي -ًا٦ض هظا ٦الم الكاٖغ الىا٢ض جىماؽ ؾخحرن بلُىث 

والخانل ٖلى ظاثؼة هىبل، وناخب ٢هُضة )ألاعى الخغاب( التي ق٠ٛ 

                                           
1
ت،  –اللاهطة – 58َمْجَمو اللغت الهطبُت: اإلاعجم الفلؼفي: ص   الهُئت الهامت لشإون اإلاؿابو ألاميًر

 م. 1979 -هـ 1399ػىت 
2
 .37ص  مجمىنت ِمً مفىطي الهىسي وباهؼخان: الثلافت ؤلاػالمُت ِمً بهؼ ظوايها: 

3
هالم بسٌو، نً مفهىم الثلافت،  -مس هللا في نمطه-لشُذىا الجلُل ألاػخاش محمىز محمس شاهط  

 بمىهجىا في هصا البحث، ِمً نسم الاحخجاج نلى مسضػت 
ً
ومسلىلها لم وشأ أن وؼدشهس به هىا، التزاما

، )الخبهُت الثلافُت( بأحس ِمً داضحها ما أمىً. اكطأ هالم شُذىا ئن شئذ أن 
ً
 حسًسا

ً
جفُس نلما

م ئلى زلافخىا(: ص  -وحؼخمخو ببُاهه الهالي  .109 – 103في هخابه: )ضػالت في الؿٍط
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٢ا٫  -بها ؤصبائها، وه٣اصها، وقٛلتهم ًٖ جغار ؤمتهم، و٦ىىػ آبائهم وؤظضاصهم

الغثِؿت في زل٤ ز٣اٞت مكتر٦ت بحن قٗىب ل٩ل مجها بلُىث: "بن ال٣ىة 

ز٣اٞتها اإلاخمحزة هي الضًً، وؤعظى ؤال جسُئىا ٖىض هظه الى٣ُت بخهىع مٗنى 

، ولؿذ ؤعمي بلى جدىٍل ؤخض ًٖ صًىه، 
ً
 صًيُا

ً
لم ؤ٢هضه، ٞهظا لِـ خضًشا

وبهما ؤها ؤ٢غع خ٣ُ٣ت، ولؿذ قضًض الاهخمام بىخضة اإلاؿُدُحن الُىم، وبهما 

ضر ًٖ ؾجن اإلاؿُدُت اإلاكتر٥، الظي ظٗل ؤوعوبا ٖلى ما هي ٖلُه... في ؤجد

ب-اإلاؿُدُت همذ ٞىىهىا، وفي اإلاؿُدُت جإنلذ  ٢ىاهحن ؤوعوبا،  -بلى ٖهض ٢ٍغ

اع اإلاؿُخي. و٢ض ال ًامً ٞغص  ولِـ لخ٨ٟحرها ٧له مٗنى ؤو صاللت زاعط ؤلَا

ٟٗله ًإجُه ِمً ؤوعوبي بإن ال٣ُٗضة اإلاؿُدُت صخُدت، ول٨ً ٧ل ما ٣ًىله  ٍو

ٗخمض في مٗىاه ٖلى جل٪ الش٣اٞت. ما ٧ان ًم٨ً  جغازه في الش٣اٞت اإلاؿُدُت، َو

ؤن جسغط ٞىلخحر ؤو هُدكه بال ز٣اٞت مؿُدُت، وما ؤًْ ؤن ز٣اٞت ؤوعوبا جب٣ى 

. وال ًغط ا٢خىاعي بظل٪ بلى ٦ىوي 
ً
ى ؤلاًمان اإلاؿُخي ازخٟاًء جاما

َ
خُت بطا ازخٟ

 ٞدؿب، بل بوي
ً
 لٗلم ألاخُاء  مؿُدُا

ً
 بىنٟي صاعؾا

ً
م٣خى٘ به ؤًًا

 الاظخماعي.

 .(1)بطا طهبذ اإلاؿُدُت ٞؿخظهب ٧ل ز٣اٞخىا" 

 زهىنُت الش٣اٞت:

لى هظا ٞالش٣اٞت لها زهىنُتها، ٣ًى٫ الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص:  ٖو

 هي ز٣اٞاث  ال ز٣اٞت 
ً
"الكٗىب هي ز٣اٞتها، الكٗىب مسخلٟت، ٞالخ٣ُ٣ت بطا

ن ٖغبي ول٪ ز٣اٞخ٪ الٗغبُت ؤلاؾالمُت، وهظه ال بض ؤن واخضة.. ؤهذ آلا 

هان ِمً ؤلٟها بلى ًائها... ًجب ؤن ج٣ى٫: ؤها ناخب ز٣اٞت، وؾإخاٞٔ 
ُ
ج

                                           
1
 نً السهخىض نسهان ظضظوض،  

ً
ف الثلافت: جطحمت السهخىض شىطي نُاز، أدصا هخاب مالحكاث هحى حهٍط

اإلاىخب - 32، 31 في هخابه اللُم: في الفىط والثلافت ؤلاػالمُت: اإلاسدل وألاػاغ الهلائسي: ص

 م. 1991هـ 1411 -الؿبهت الطابهت  -بيروث  -ؤلاػالمي
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جب ؤن ؤخاٞٔ ٖلى ز٣اٞتي الٗغبُت وؤلاؾالمُت ِمً ألال٠ بلى الُاء،  ٖلحها، ٍو

وهي لِؿذ ٦خلت مُخت، لِؿذ مىيىٖت في نىضو١... في ز٣اٞخىا مغوهت 

التي جهلر للٗالم ؤْظَم٘، ل٩ل ْٝغ ِمً ْغوٝ الؼمً، ل٩ل ػمان  ألاصاء

وم٩ان... وهدً محزاهىا الش٣افي واخض، ومحزاهىا الضًني واخض، وجخٗضص ألاظؿام 

٣ه بلى ٦ُُٟت اؾخسضام  لى اإلاش٠٣ الٗغبي ؤن ٌٗٝغ ٍَغ ن بها، ٖو
َ
التي ًىػ

الش٣اٞاث(،  هظا اإلاحزان في مؿاثل الٗهغ ومك٨الجه، ٞإو٫ ما ها٦ضه: )حٗضص

 .(1)لم ولً وٗىص ه٣ِـ اإلاش٠٣ با٢ترابه مما ٣ًىله )الخىاظاث(" 

، ولم ٨ًً ٖلُه 
ً
وواضر ِمً ٦الم ألاؾخاط ال٨بحر ؤهه ٖاص بلى هظا الغؤي ؤزحرا

 -ِمً ٢بل، طل٪ ؤهه 
ً
ؤٖلً ؤهه اجهل بالترار ؤلاؾالمي في لٛخه الٗغبُت  -مازغا

إل ٖلُه، بٗض ؤن ٧ان ٣ًخهغ في ٢غاءءجه وصعاؾخه ٖلى ال٨ٟغ  وبضؤ الَا

غ، وحكهض بهض٢ه م٘ 
َ
٨

ْ
ك

ُ
ْدَمض له وح

ُ
الٛغبي، وهظه الهغاخت والصجاٖت ه

هٟؿه، بسالٝ ٚحره ِمً ألاؾاجظة ال٨باع الظًً ٧اهىا ًسُئىن في الٗلً، 

ٗخظعون في الؿغ، ٦ما ٢ا٫ قُسىا الجلُل ألاؾخاط مدمىص مدمض قا٦غ  .(2)َو

-ىص ٢ا٫ ؤؾخاطها الض٦خىع ؤخمض ه٩ُل وبمشل ٢ى٫ الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدم

وما ٧ان لي ؤن ؤؾدكهض وؤصلل ٖلى زهىنُت  -(3)ٖمُض صاع الٗلىم الؿاب٤ 

الش٣اٞت، بٗض ما عؤًىا ِمً ؤن "ث. ؽ. بلُىث" ًجٗل ز٣اٞت الكٗب وصًً 

ً مسخلٟحن لص يء واخض، وؤجها ججؿُض لهظا الضًً، وؤهه ِمً  الكٗب مٓهٍغ

 بلى 
ً
بًمان صًني بُٗىه، بىؾاَت الش٣اٞت التي ججؿض اإلام٨ً ؤن ججخظب ٢ىما

                                           
1
شطث غمً )كػاًا زلافُت -ز. ظوي هجُب محمىز: زوضها في زلافت الهؼط  

ُ
محاغطة بىازي الجؼطة، و

 م. 1988 -السوحت  -( هازي الجؼطة الثلافي والاحخماعي 24ص  2ضكم 
2
: ص  -اهكط هخابه: اإلاخىبي    م. 1977ػىت  -اللاهطة  -زاض اإلاسوي  - 42الؼفط ألاٌو

3
ص  2محاغطة بىازي الجؼطة، وشطث غمً )كػاًا زلافُت ضكم  -اهكط: هحى حػاضة نطبُت مهاضطة  

 م. 1988 -كؿط  -السوحت  -هازي الجؼطة الثلافي والاحخماعي  -( 152
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ْم٨ًِ ؤن ج٨ىن (1)هظا الضًً  ًُ  ِمً هظا جمام البُان ؤن الش٣اٞت ال 
ُ
. ٞبحن

٨ثرون ِمً اللجاظت وؤلالخاح ٖلى  ًُ ً ِمَمً  واخضة، ول٨ني عؤًذ ؤن ٦شحًر

)ٖاإلاُت الش٣اٞت( و)الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت( و)ؤجها ز٣اٞت واخضة( عؤًذ هاالء 

خضاء والاه٣ُاص للض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص، ٞهى واخض ِمً ؤ٢غب ب لى الٖا

ؤٖمضة )الخىىٍغ( الظًً ًإزظ ٖجهم هاالء ما ًلى٦ىهه ِمً آعاء، وما ًمًٛىهه 

 ِمً ؤ٩ٞاع.

الخبُٗت: "هي خا٫ الصخو ؤو الجماٖت التي ًسً٘ وكاَها إلابضؤ زاعط 

 .(2)ٖجها، وج٣ابل اؾخ٣ال٫ الظاث" 

ب ونٟي، ٌٗني بالخدضًض زًٕى ٞٗىىان البدض )الخبُٗ
َّ
ت الش٣اُٞت( ُمْغ٦

 إلابضؤ زاعط ٖجها. -للصخو ؤو الجماٖت-اليكاٍ الش٣افي 

 ومباخشت،  -بٗض َىع اليكإة ألاولى-وإلاا ٧اهذ الش٣اٞت في َىعها الشاوي 
ً
"هٓغا

ومماعؾت للخ٨ٟحر، والخى٣ُب والٟدو، ومٗالجت الخٗبحر ًٖ الغؤي، الظي 

ْم٨ًِ ؤن  هى هخاط مؼاولت ال٣ٗل ًُ لٗمله، ختى جخ٨ىن الىىاة الجضًضة إلاا 

( ألاو٫  ى ز٣اٞت، وبحن ؤن الؿبُل بلى جد٤ُ٣ طل٪ هى )اللٛت( و)اإلاٗاٝع َؿمَّ ٌُ

  -(3)التي ٧اهذ في َىعها ألاو٫ مهبىٚت بهبٛت الضًً ال مدالت" 
ً
ىا ِ

ِّ ٧ان ب

 ٧ل الىيىح، نٗىبت الٗبض بش٣اٞت ؤمت ِمً ألامم، ؤو 
ً
جمام البُان، وواضخا

ٖلى -ظماٖت ِمً الجماٖاث، وبزًاٖها واؾخدباٖها، ٞةن طل٪ بن ؤم٨ً 

في الجاهب اإلاٗغفي، والجاهب اللٛىي، ٞةهه ٖؿحر ؤقض الٗؿغ في  -ٖؿغه

                                           
1
 م. 1972هت اإلاسوي مؿب -اللاهطة  - 497أباؾُل وأػماض: ص  -شُذىا الجلُل-محمىز محمس شاهط  

2
ت  –اللاهطة  -َمْجَمو اللغت الهطبُت: اإلاعجم الفلؼفي: حطف الخاء مو الباء  الهُئت الهامت للمؿابو ألاميًر

 م. 1979 -هـ 1399 –
3
م ئلى زلافخىا: ص   ػلؼلت هخاب  -زاض الهالٌ - 107أػخاشها محمىز محمس شاهط: ضػالت في الؿٍط

 م. 1991ػبخمبر  -اللاهطة  - 489الهسز ضكم  -الهالٌ 
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ً ٖىا٠َ، ومكاٖغ، الجاهب الضًني، وفي الُىع ألاو٫، وما ٣ًىم ٖلُه مِ 

 واهٟٗاالث.

ِؿغ لىا ؤن الجهىص اإلاَىَظهت يض ؤمخىا 
َ
ٟ ًُ  -مىظ هدى ٢غهحن ِمً الؼمان-وهظا ما 

ىٟها، وزبثها، وؾىء م٨غها وجضبحرها، وجضؾؿها،  ٖلى يغاوتها، ٖو

ؤ٢ى٫:  -واؾخسٟائها، واجساطها ل٩ل خالت لبىؾها، وج٣ىٗها بإل٠ ٢ىإ و٢ىإ

م ٧ل طل٪ لم ًٓهغ الخ إزحر بال بٗض ٖضة ؤظُا٫، جضٞ٘ ٧ل ظُل زُىة، زم بٚغ

 بالىٓغ بلى صعظت هظه 
ً
الجُل الظي ًلُه زُىة ؤزغي، وهظا واضر جماما

اٖت  ٓم ٞع الخبُٗت، ؤو بلى الٟغ١ بحن الخبُٗت التي بضؤها اإلاىضهل ألٖا

الُهُاوي وظُله، والخبُٗت التي هغاها آلان، زم هي بٗض، لم جٟٓغ بال ب٣كغة 

ت يُٟٗت، ولم ًدبٗها بال ألا٢لىن ألاطلىن، وب٣ي بيُان ألامت في هكت، وظماٖ

. ٕؼ  لم ًتٖز
ً
 مخِىا

ً
 ظملخه ؾلُما

ها الاؾخٗماع م٩اهه ٢بل ؤن ًغخل، 
َ
٨

َ
ل٨ً الخُغ في ؤن هظه ال٣لت هي التي َمل

ٞىعثها الؿلُت، وال٣ُاصة في ٧ل م٩ان وفي ٧ل مجا٫، ٣ٞض م٨جهم ِمً مىاب٘ 

بإًضحهم، وؤلاطاٖت بإًضحهم، والؿِىما بإًضحهم،  ال٨ٟغ والخىظُه، ٞالصخاٞت

ىن بإًضحهم، وبغامج الخٗلُم بإًضحهم، ووؾاثل  واإلاؿغح بإًضحهم، والخلٍٟؼ

 اليكغ والُب٘ بإًضحهم، وصوع ال٨خب بإًضحهم.

س ى ؤن ٨ًىن في الهٟداث الخالُت بُان إلاا ٧ان ٠ُ٦ ٧ان، وإلااطا ٧ان؟!  ٖو
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، ٞإئ٦ض ؤن هظا الٗىىان لِـ ِمً 
ً
ؤباصع ٢بل ؤن ًلىي ؤخض عؤؾه مدخجا

ٖىضي، ٞما ؤها بالظي ًجبه اإلاسالٟحن بلى هظا الخض، ول٨ىه ِمً ٦الم 

ضة الكغ١  "الغواجي اإلاهغي ال٨بحر ًىؾ٠ ال٣ُٗض"، ٣ٞض خاوعجه ظٍغ

ت ووكغث  جدذ ٖىىان ضخم: )لِـ ٖىضها م٨ٟغون ول٨ً و٦الء  (1)ال٣ٍُغ

 ِمً ؤهم عمىػ ظُل اإلاغاعاث،  لخىػَ٘
ً
ال٨ٟغ الٛغبي(، خاوعجه بهٟخه "واخضا

اب الغواًت الٗغبُت آلان، و٢ض جغ٥ بهمت واضخت في مؿحرة 
ّ
خ

ُ
وِمً ؤبغػ ٦

الغواًت الٗغبُت بما ٢ضمه ِمً ؤٖما٫ عواثُت مخمحزة، حٗخبر بياٞت خ٣ُ٣ُت 

ى خحز اإلا٩ان الٗغبي، وه٣ل
َ
 بلى  لهظا ؤلابضإ الغواجي والظي جسُ

ً
مترظما

ت والٟغوؿُت والغوؾُت وألاإلااهُت وؤلاًُالُت  الٗضًض ِمً اللٛاث، ٧اإلهجلحًز

حرها" ؤ.هـ بىهه.  ٚو

(... وال.... وال... ٞماطا 
ً
ا ( وال )مخُٞغ

ً
( وال )مخذجغا

ً
 لِـ )عظُٗا

ً
ٞالغظل بطا

 ٢ا٫؟

َبلىع هٟؿه في ْل هظا الؼخا ًُ ْم٨ًِ ؤن  ًُ م ؾإله اإلادغع: "وهل ال٨ٟغ الٗغبي 

 بالىا٢٘ 
ً
ؿخُُ٘ ؤن ٨ًىن م٣ترها ٣ه، َو ك٤ ٍَغ الكضًض ِمً ألا٩ٞاع، َو

 ؤ٦ثر؟".

ٞإظاب: " ؤها مسخل٠ مٗ٪ في م٣ىلت ال٨ٟغ الٗغبي. في ال٣ى٫ ب٨ٟغة ال٨ٟغ 

الٗغبي. ال ًىظض ٨ٞغ ٖغبي، ول٨ً ًىظض ٨ٞغ ٚغبي له و٦الء، َالبى ٞلؿٟت 

 في الخاعط: ٌٗني ه٣ى٫:

 "الجىاهُت".* ٖشمان ؤمحن، ماطا ٞٗل؟ 

 * ٖبض الغخمً بضوي، ماطا ٞٗل؟ "الىظىصًت".

                                           
1
ِشط في ًىم  
ُ
 م. 1992/ 5/ 21و
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ا، ماطا ٞٗل؟ "اإلااع٦ؿُت".  * ٞااص ػ٦ٍغ

ُت   هي جغظمت خٞغ
ً
 ٌؿخسضمىن ظمال

ً
با ٣ُا، ج٣ٍغ * ؤلازىة في قما٫ بٍٞغ

للمٟغصاث الٟغوؿُت، ؤها ٖىضما ؤ٢غؤ عواًاتهم، ؤظضهم ٣ًىلىن: "الك٨الهُت"، 

ت"، وؾإلذ ٖلماء اللٛت، ٣ٞالىا: ال جىظض ؤها ال ؤٖٝغ ماطا حٗني "الك٨الهُ

٧لمت بهظا اإلاٗنى في اللٛت الٗغبُت. ؤظضهم ٣ًىلىن: "ًٞاء عواجي" ال ؤٖٝغ 

ماطا حٗني؟ وهل هي الخحز الؼماوي ؤو الخحز اإلا٩اوي؟ اللظان ٨ًخب ٖجهما 

الغواجي ٖىضما ٨ًخب الغواًت؟ هل هي البٗض الؼمني للغواًت؟ وهل... وهل... 

رة ل٩ي ؤنل بلى ش يء، وال ؤنل بلى "الًٟاء الغواجي"، وهظه ظملت ؤؾئلت ٦شح

٣ُا ؤها ؤٖخبره  لها هُمىت قضًضة و٢ىٍت ٖلى وظضان الىاؽ. ٧ل قما٫ بٍٞغ

ه.  ِمً الٟلؿٟت الٟغوؿُت الخضًشت". ؤ.هـ بىّهِ
ً
 زاعظا

 الخضًض ًىعي ٖلُىا الخى٨غ لترازىا ٣ٞا٫: "وهظا ال ٌٗني 
ً
زم ؤؾخإه٠ مىانال

عة الٗغبُت خًاعة ٣ُٖم في ؤلاهخاط الٟلؿٟي، بال٨ٗـ، هىا٥ ؤن الخًا

ال٣ضًم، ول٨ً نلخىا به م٣ُىٖت، وال هخمشله، وهه٠ ؤهٟؿىا بالؿلُٟت 

.. ٖىضها ابً زلضون 
ً
 مؿدىحرا

ً
م ؤن ُٞه ٨ٞغا وألانىلُت، خُض ال هخجه بلُه ٚع

ً وم٘ طل٪ هإحي بٗلم الاظخمإ مغة ِمً "٧اهِ" ومغة ِمً "٧اع٫ ماع٦ـ" ومِ 

ٚحرهما، وهم الظًً ؤزظوا في ألاؾاؽ هظا الٗلم ِمً ٖالم ٖغبي هى ابً 

 زلضون.

دضر ٞحها حٗضًالث، زم حٗىص بلُىا مغة ؤزغي،  بًاٖخىا جظهب ألوعوبا ٍو

ع، ٞىىبهغ بها، وهىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ش يء ظمُل،  وج٨ىن في ق٩ل ش يء ُمَهضَّ

 و٦إجها مسلى٢ت آلان.

ٖغبُت، وؤػمت اإلاجخم٘ اإلاهغي ألاؾاؾُت آجُت  ؤها ال ؤٖخ٣ض ؤن هىا٥ ٞلؿٟت

ض ٞلؿٟت ٖامت قمىلُت،  ِمً ؤهه مجخم٘ لِـ له ٞلؿٟت ٖامت، وؤها ال ؤٍع
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 والىاؽ حؿحر ُٞه، وَمً ال ًضزل ٨ًىن ِمً الخىاعط 
ً
بمٗنى ؤن ج٨ىن زُا

ب ٖلى هظا.
َ
ٗا٢  وَُ

ول٨ً ؤها ؤ٢هض ٞلؿٟت ٖامت، بمٗنى جهىع ٖام للخُاة، ٢اثم ٖلى همِ 

ه.ٞل ت ٞلؿُٟت، هظا ٚحر مىظىص م٘ ألاؾ٠ الكضًض" ؤ.هـ بىّهِ  ؿٟي، وعٍئ

 
ً
 في هظا الاؾدكهاص، طل٪ ؤوي آزغث ؤن ؤه٣ل ال٨الم ٧امال

ُ
 بن ؤَلذ

ً
ظعا ٖو

بىهه وخغوٞه؛ ل٣ؿىة الٗىىان الظي ؤزظجُه ِمً ٦المه، وختى ال ًًٓ ؤخض 

 ؤهىا هجتزت ِمً ال٨الم بما ٌكهض لىا.

٨ٟي ال٣ُٗض ؤن ٌكهض ب ، ؤما إلااطا خضر هظا ٍو
ً
هظا، وهدً هخ٤ٟ مٗه جماما

 ما بحن 
َ
ض ْٗ و٠ُ٦ الٗالط؟ ٞال خغط ٖلُه وال ٖلُىا بن جباٖضث عئٍدىا، ُب

 اإلاكاع١ واإلاٛاعب.

اهت، هى بُٗىه  وهظا الظي ٢اله الغواجي ًىؾ٠ ال٣ُٗض بإلٟاّ م٨كىٞت ٍٖغ

ابً  الظي ٢اله ألاؾخاط ال٨بحر الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص، ول٨ً بهضوء

ه في لٟاث٠ هاٖمت ِمً خ٨مت الؿىحن.
ّ
 الشماهحن، ولٟ

ؤن  -بيُتها ٖلى زبرة مباقغة-وهظه هي قهاصجه بىهها: "ؤقهض قهاصة نض١ 

 في زىاًا ما 
ً
م ما ٧اهىا ٌٗغيىهه مبشىزا عواصها ِمً ؤٖالم الجُل اإلاا  ي، بٚغ

ت والٗضالت واإلاؿاواة... بلخ ٢ض ٧اهىا  ٚلب ٖلى ألا -٨ًخبىهه ِمً ٢ُم الخٍغ

م ؤخغم الىاؽ ٖلى ؤن جب٣ى مؿاٞاث بُٗضة بُجهم وبحن َمً ًخٗاملىن  -ألٖا

مٗهم ِمً ؾىاص الىاؽ، ومٗنى طل٪ ؤهه بطا لم ج٨ً عؾالت ال٩اجب ٢ض 

ً؟ ْدِضر ؤزغها في آلازٍغ
ُ
٘ لها ؤن ج

َّ
ى٢

َ
خ ًُ  ؤخضزذ ؤزغها في شخهه هى،، ٞهل 

ْجَىة ٖم٣ُت بحن الصخاث٠ ٦ما 
َ
 ٣ٞض ٧اهذ هىا٥ ٞ

ً
٦خبها ٧اجبىها، بطا

ت! بن عواصها قٛلهم ما ٧اهىا  ووكغوها بحن الىاؽ، وبحن و٢٘ الخُاة الجاٍع

 ِمً ال٨خب، ٖما ٧اهذ ججغي به خُاة الىاؽ ِمً ٞىاظ٘... 
ً
ًى٣لىهه جلخُها

٘ لضيَّ ِمً الٗالماث واإلاالخٓاث. ما ظٗلني ؤوق٪ ؤن ؤهخهي بلى  ول٣ض جَجمَّ
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٩لمت بهما ٧اهىا ٨ًخبىن ب٣ٗىلهم، وؤما هدُجت ؤو٢ً بها، وهي: ؤن ظبابغة ال

مىا   ِمما ٖػ
ً
٢لىبهم وما جامً به، ٩ٞاهذ مخسلٟت هىا٥. جيبٌ بما ٧ان ؾاثضا

روه. ّٛحِ
ُُ  ؤجهم بهما ٦خبىا ل

 
ً
 طهبُت

ً
 ٞغنا

ً
لى ظمهىع الىاؽ ظمُٗا ٘ عواصها ٖلى ؤهٟؿهم، ٖو َُّ َ

م ي
َ
٦

ص م٘ الهباء بؿبب ما ٢ض و٢ٗىا ُٞه ِمً اػصواظُاث في  ؾىَدذ، ٞتر٦ىها جدَبضَّ

 اإلاٗاًحر". ؤ.هـ بىهه.

ُٗت، ؤو ٖضم جإزحر الش٣اٞت  زم ٌٗلل لٗضم ٢ضعتهم ٖلى الخإزحر بش٣اٞتهم الٞغ

ُٗت ٞحهم، ٌٗلل طل٪ "بإجهم بظلىا الكُغ ألا٦بر ِمً ظهضهم في ٖغى ما  الٞغ

 .(1)٦خبه ٞالن ِمً ألاؾالٝ، ؤو ما ٦خبه ٞالن ِمً ظهابظة الٛغب" ؤ.هـ بىهه 

، هظه 
ً
قهاصة ؤؾخاط ٦بحر، وألهمُتها ؤصٖى٥ ألن ج٣غؤها زاهُت، وجخإملها ظُضا

، وِمً ؤظل هظا، 
ً
 ظضا

ً
 زُحرا

ً
لجري ؤن ألاؾخاط ال٨بحر ؤعاص ؤن ٣ًى٫ قِئا

ِغب، وخاَوع وصاَوع، وهظا ِمً ُخؿً الخإحي  ْٗ ٌُ ِصر، وؤْعَجم ولم 
ْ
ٟ ًُ َظْمَجم ولم 

٨ِض-لؤلمىع 
َ
 بهه ٣ًى٫:  -في هظا الؼمان الى

ٟت" وٗم!!!  -ظبابغة ال٩لمت-"بن ز٣اٞت هاالء الغواص الكىامش   مٍؼ

 ٠ُ َهغ في ؾلى٦هم؟" وهل للتًز
ْ
ؤلم ٣ًل: "بجها لم جازغ في ؤصخابها، ولم جٓ

 مٗنى ٚحر طل٪؟

 إلاا ٦خبه ٞالن ِمً 
ً
ن ؾغ الضاء، ٣ٞا٫: "بجها ٧اهذ في ظملتها جلخُها زم َبحَّ

ن ِمً ظهابظة
ّ

 الٛغب". ألاؾالٝ، ؤو ما ٢اله ٖال

ً، ولهظا  ٨غ آلازٍغ ت، ػاثٟت، َمْؿلىزت ِمً ٖمل ٞو  ز٣اٞت ٢كٍغ
ً
ٞهي بطا

ً ؤن جازغ في ؤصخابها، وبالخالي َعِجؼ ؤصخابها ؤن ًازغوا في ؤمتهم. َٖ  عجؼث 

                                           
1
سة الشطق    م. 1992ًىهُه  3 -حٍط
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 "اإلا٨ٟغ ٌٗغى بًاٖت الٛحر":

 لِـ ِمً ٖىضي، وبهما هى ٦الم ؤؾخاط ٦بحر، ِمً ؤٖالم 
ً
هظا الٗىىان ؤًًا

م هى الض٦خىع خؿً خىٟي، في ٦خابه "م٣ضمت في ٖلم الخ٣ضمُحن، طل٨

 الاؾخٛغاب".

ب( الظي امخض ؤزغه، لِـ  ٣ًى٫: "بن ٖلم الاؾخٛغاب وكإ في مىاظهت )الخٍٛغ

٣ِٞ بلى الخُاة الش٣اُٞت وجهىعاجىا للٗالم، وهضص اؾخ٣اللىا الخًاعي، بل 

 بلى ؤؾالُب الخُاة الُىمُت، وه٣اء اللٛت، ومٓاهغ ال
ً
خُاة الٗامت وامخض ؤًًا

 
ً
، واإلا٨ٟغ ٖاعيا

ً
، والٗالم مترظما

ً
ً الٗماعة... ختى ؤنبذ الٗلم ه٣ال ٞو

 .(1)لبًاٖت الٛحر"

ض ؤن هجٗل الٛغب  زم هدً مٗه في ؤهىا لؿىا يض وال م٘ الٛغب، ول٨ً " هٍغ

 للٗلم، 
ً
 مهضعا

ً
 ِمً ؤن ًٓل صاثما

ً
 للٗلم بضال

ً
 للضعاؾت، مىيىٖا

ً
مىيىٖا

عها ِمً الاؾ خٗماع، ول٨ً ما ػلىا وٗخمض ٖلُه في الٛظاء وال٨ؿاء وفي ل٣ض جدغَّ

الؿالح، وفي الش٣اٞت والٗلم، خان آلان الى٢ذ بٗض ؤن مض ى ٢غهان ِمً 

ؾىت( خان آلان ؤن هيخ٣ل ه٣لت ٦ُُٟت، ؤي هجٗل الٛغب  200الؼمان )

.
ً
 ِمً الا٦خٟاء بالى٣ل والترظمت ٖىه" ؤ.هـ ملخها

ً
 للضعاؾت، بضال

ً
 مىيىٖا

وؤ٦خٟي بهظه الكهاصاث الشالر ًٖ وا٢٘ الخبُٗت الش٣اُٞت، وبكاٖت هظا 

 ٕ ضَ
ْ
ٕ به َمً اهس ضَ

ْ
 -الىا٢٘، الظي اهس

ً
ا  ؤن ٖىضها  -وِمً ال ًؼا٫ مسضٖو

ً
ْاها

٤ الجهًت، ولٗل الىا٢٘ البك٘ الظي  ً، وؤهىا وؿحر وعاء عواصها في ٍَغ م٨ٍٟغ

حرهم ِمَمً لم هضّون ناعث بلُه ؤمخىا هى الظي ؤ٣ًٔ هاالء ألاؾاجظة، ٚو

ع، وؤن ه٨ىن ٢ض ؤبهغها طعاج٘ 
ُ
ظ

ُ
ني ٖجهم الى

ْ
ٛ

ُ
ى ؤن ه٨ىن مما ح قهاصتهم، ٞٗس َ

 الٟىاء التي ٦كغث لىا ًٖ ؤهُابها.
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 قهضاء نض١ ول٨ً:

بطا ٧اهذ هظه الكهاصاث ٢ض اج٣ٟذ ٖلى ؤهه لِـ ٖىضها م٨ٟغون، بل و٦الء 

خهىن، ٞهم
ّ
، وما  لخىػَ٘ ال٨ٟغ الٛغبي، ومجغص ه٣لت وُمل

ً
ناص٢ىن خ٣ا

قهضوا بال بما ٖلمىا، ول٨جهم في طاتهم هم ؤهٟؿهم ؤزغ ِمً آزاع الخبُٗت، 

َىٌع( ٨ٞغي، ٞهم ال ًىٓغون  َٖ ومٓهغ ِمً مٓاهغها، ٞٗىضهم )َخَى٫ٌ( ز٣افي و)

بال بٗحن واخضة، وفي اججاه واخض، ًىٓغون في اججاه الٛغب ٣ِٞ، ًيخٓغون 

ً هىا٥، وهحهاث هحهاث، ولى هٓغوا ؤن ًُل٘ ٖلحهم مش٣ٟىن وم٨ٟغون مِ 

م، 
ُ
٣ ْٗ َ

م، ولً ح
ُ
٣ ْٗ َ

بالٗحن الشاهُت، وفي الاججاه اإلاؿخ٣ُم؛ لغؤوا ؤن ؤمخىا لم ح

 ً ِجَبت، ل٣ض ؤهجبذ ؤمخىا مش٣ٟحن ؤنالء، وم٨ٍٟغ
ْ
ِجَبت، وؾخٓل ُمى

ْ
٩ٞاهذ ُمى

ب، ول٨ً بٗهغها  غ باإلاا  ي البُٗض، وال باإلاا  ي ال٣ٍغ ِ
ّ
ظ٦

ُ
، ولً ه

ً
خ٣ا

ً بد٤، ًىُب٤ ٖلحهم بهض١ الخايغ،  )ٖهغ الخىىٍغ(، ؤهجبذ ؤمخىا م٨ٍٟغ

ت، لهم  ل٣ب )م٨ٟغ( بمٟهىمه ال٩امل، ٧اهىا ٖلماء ؤصخاب عؤي، وعٍئ

اتهم، ولهم ٖملهم في مجا٫  مالٟاتهم وؤٖمالهم الٗلمُت التي سجلذ هٍٓغ

حٗلُم ألامت، وجغبُتها، وبٖضاصها للجهاص، بل مجهم َمً ٢اصوا الجهاص بإهٟؿهم، 

 في 
ً
ى قهُضا  و٢ضوة، بل مجهم َمً صٞ٘ خُاجه ٞضاًء لغؤًه، ٣ٞض َ

ً
و٧اهىا مشال

 اإلاُضان، ؤو في ٚحر اإلاُضان.

 هظ٦غ مجهم ٖلى ٢ضع ما حؿ٠ٗ الظا٦غة آلان:

 م(. 1883 -هـ 1300ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي )ث  -

 م(. 1940 -هـ 1359ؤلامام ٖبض الخمُض بً باصٌـ )ث  -

م  -  م(. 1963 -هـ 1382الخُابي )ث ألامحر ٖبض ال٨ٍغ

 م(. 1974 -هـ 1394الكهُض ٖال٫ الٟاس ي )ث  -

 م(. 1931 -هـ 1350الكهُض ٖمغ اإلاسخاع )ث  -
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 م(. 1935 -هـ 1354الكهُض الكُش ٖؼ الضًً ال٣ؿام )ث  -

 م(. 1792 -هـ 1206ؤلامام مدمض بً ٖبض الىهاب )ث  -

 م(. 1885 -هـ 1302ؤلامام مدمض ؤخمض اإلاهضي )ث  -

ماؾـ الؿىىؾُت ألاو٫  -م الؿىىس ي مدمض بً ٖلي بً الؿىىس ي ؤلاما -

 م(. 1859 -هـ 1276)ث 

ُم الشاوي للؿىىؾُت  -ؤلامام مدمض بً مدمض بً ٖلي الؿىىس ي  - الٖؼ

 م(. 1902 -هـ 1320)ث 

٠ بً مدمض بً مدمض ٖلي الؿىىس ي  - ٢اثض  -ؤلامام ؤخمض الكٍغ

 م(. 1933 -هـ 1351الؿىىؾُت الشالض )ث 

ي قهُض الٛضع ؤلامام ا - ِ
ّ
ُىف

ُ
 م(. 1949 -هـ 1368لكهُض خؿً البىا )ج

 في  -
ً
ى قهُضا

َّ
 م(. 1967 -هـ 1387الكهُض ؾُض ٢ُب )اإلاخىف

بل ٧ان هىا٥ م٨ٟغون مهلخىن ٢اصوا خغ٧اث ؤلانالح في ؤ٦ثر ِمً هاخُت في 

 الٗالم ؤلاؾالمي ٧له ولِـ في الٗالم الٗغبي وخضه.

٣ُا نىث الكُش ٖشمان   صان ٞىصًى الٟىالوي.٩ٞان في بٍٞغ

ان الهىضي.  و٧ان في الهىض ؤلامام ؤخمض بً ٖٞغ

 وفي بًغان آًت هللا ٧اقاوي، وهىاب نٟىي.

ضون، هاالء هم اإلاهلخىن  حر هاالء ٦شحرون، ول٩ل مجهم جالمُظ ومٍغ ٚو

، ٞهم خملت همىم ألامت، وصٖاتها للجهىى، 
ً
اإلا٨ٟغون اإلاش٣ٟىن خ٣ا

جها الاؾخٗماع ِمً والصخىة، وِمً ؤظل هظا ٧ان ٖلى 
َّ
مضعؾت الخبُٗت التي م٨

م٣الُض ألامت ؤن تهُل ٖلحهم التراب، وخ٤ لهم، ُٞىم حؿحر ألامت ٖلى ههجهم، 
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وتهخضي بهضاهم؛ ؾخٗبر ٞجىة الخسل٠، وجسل٘ َى١ الٗبىصًت، وج٨ؿغ 

 ؾالؾل الٗبىصًت.

خ٣ها بهظه ؤلاقاعة  -مضعؾت ألانالت-وما ؤْىني بال بسؿذ هظه اإلاضعؾت 

ً ؤٖالم  َٖ س ى ؤن جخاح ٞغنت لضعاؾت مخإهُت واُٞت  اإلاىظؼة بلى ؤٖالمها، ٖو

 هظه اإلاضعؾت، وؤظُالها، وصوعها وظهاصها، وهللا اإلاؿخٗان.
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ُت اإلاهمت، التي جسلٟذ ًٖ الخمالث الهلُبُت، بوكاء  "وِمً الىخاثج الٟٖغ

للخبكحر بحن اإلاؿلمحن، ٣ٞض ا٢خى٘ عظا٫ ال٨ٟغ بٟكل ؤلاعؾالُاث الىهغاهُت 

ت في مٗاملت اإلاؿلمحن،  هظه الخغوب )الهلُبُت( وبزٟا١ الىؾاثل الٗؿ٨ٍغ

ٞإزظوا ًضٖىن بلى جغ٦حز الاهخمام ٖلى الىؾاثل الؿلمُت. و٧ان ال٩اهً 

مىضال٫ )ث  م( ؤو٫ ؤوعوبي قضص ٖلى ؤهمُت  1315هـ 715ال٣ُالوي ٍع

 ِمً الضعاؾاث الكغ٢ُت 
ً
٦إصاة ٞٗالت لىًا٫ ؾلمي ٌٗخمض ٖلى ؤلا٢ىإ بضال

مىض هظا ظَغي الغوح الهلُبي في مجَغي ظضًض، هى ب٢ىإ  ؤلا٦غاه... وبخإزحر ٍع

 ِمً بباصتهم.
ً
 اإلاؿلمحن باٖخىا١ الىهغاهُت بضال

ؿها في هظا البلض  ؤما ألازىة ال٨غملُت التي ال جؼا٫ ٖاملت في ؾىعٍا، ٣ٞض ؤؾَّ

اها باؾم ؤخض  1157هـ 552ؾىت  ؤخض الهلُبُحن م )اهدبه مىظ متى( وؾمَّ

ْغَمل. وفي ؤواثل ال٣غن الشالض ٖكغ وكإث ازيخان ِمً 
َ
ظبالها، ظبل ال٨

ألازىٍاث الغهباهُت هما: الٟغوؿِؿ٩ان، والضومُي٩ُان، وؤوكإث ٧لٌّ مجهما 

 في ٦شحر ِمً اإلاضن الؿىعٍت )٧لمت ؾىعٍت هىا حكمل لبىان 
ً
لىٟؿها ٞغوٖا

 وما خىلها(. وفي الؿىىاث ألازحرة ِمً طل٪ ال٣غن ٧ان للٟغوؿِؿ٩ان ؤً
ً
ًا

 ٦ىِؿت ٦بحرة في بحروث.

م ػاع ماؾـ ألازىٍت الٟغوؿِؿ٩اهُت، ال٣ضٌـ  1219هـ 616وفي ؾىت 

ٞغوؿِـ ألاؾِس ي، بالٍ ألاًىبُحن في مهغ، وؤْظَغي مىا٢كت صًيُت ٣ُٖمت 

 م٘ اإلال٪ ال٩امل.

ى عؾاثل  -ولُم الُغابلس يهى -و٦خب ؤؾ٠٣ صومُي٩ُاوي 
َ
عؾالت ِمً ؤوف

ىاًَ التي ًخ٤ٟ ٞحها ؤلاؾالم 
َ
 اإلا

ً
ى بكاون اإلاؿلمحن، مىضخا

َ
الٗهىع الىْؾُ

 ِمً 
ً
ً( بضال  باؾخسضام اإلاغؾلحن )٣ًهض اإلاىهٍغ

ً
م٘ الىهغاهُت، ومىنُا
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 في 
ً
الجىىص الؾخٗاصة البالص اإلا٣ضؾت، و٧ان هٓحر ػمُله ولُم الهىعي مىلىصا

 .(1)، ل٨ً ِمً ؤبىًٍ ؤوعوبُحن" اهخهى بىهه هظه البالص

ش ؾىعٍا الجؼء الشاوي  هظا ما ٦خبه ُٞلُب خخا في الجؼء الشاوي ِمً ٦خابه جاٍع

 ٖلى آزاع الخغوب الهلُبُت وهخاثجها.263م 
ً
 . ح٣ُٗبا

م وظىص ههىم ٦شحرة، ووزاث٤ ال خهغ لها، جا٦ض هظا الضوع ال٨ُضي  وبٚغ

لش٣افي، بال ؤهني خٟي بهظه الىز٣ُت لٗضة ؤؾباب، الخأمغي، في هظا الاؾخٗماع ا

 مجها:

ش، هىا  -1 ؤجها ٖلى لؿان عظل ؤ٧اصًمي مكهىص له بُى٫ البإ في الخاٍع

 وفي الٛغب.

ب ومدا٫ ؤن ًٟتري ٖلحهم. -2  ؤهه ال مجا٫ التهامه بالخٗهُّ

، بل بضؤث  -3
ً
ؤجها حكهض ٖلى ؤن هظا الٛؼو خ٣ُ٣ت وا٢ٗت بضؤث ٞٗال

.
ً
 ظضا

ً
 مب٨غا

ضون ٧لماث وِمً هى َُّ بىن، جخه ا ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ٣ًى٫: به٨م مخّٗهِ

مىجها وحُٗىجها  ِ
ّ
إلاخٗهبحن مشل٨م ِمً الجاهب آلازغ، جىٟسىن ٞحها، وجطخ

 ؤ٦بر ِمً حجمها، ٞهم ًخ٩لمىن، وؤهخم جخ٩لمىن.

 م٘ ألاؾ٠ هىا٥ َمً ٣ًى٫ طل٪ لآلن!!

: خُىما هلٟذ الىٓغ بلى مشل هظه الىز
ً
ا  جأمٍغ

ً
اث٤، وهداو٫ ؤن لِـ جٟؿحرا

هٟؿغ ما ظَغي وما ًجغي في يىئها، هجض بٌٗ بني ٢ىمىا ِمً خؿني الىُت 

٣ىلىن: ه٨ظا ؤهخم. ٖىض٦م هاظـ الخأمغ،  ٌكُدىن بىظىههم ٖىا، ٍو

ً ال ٖمل لهم وال  وجٟؿغون ٧ل ما ًجغي ٖلى ؤهه ماامغة يض٦م، ٦إن آلازٍغ

                                           
1
ر ػىضٍت ولبىان وفلؼؿين:    م. 1972 - 2ؽ  -بيروث  -زاض الثلافت  - 263/ 2فُلُب حخا: جاٍض
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َجب الظي قٛل بال الخأمغ ٖل٨ُم، زم ٌؿخمغون: ؤهخم بهظا ججضون 
ْ

ص
َ
اإلا

حٗل٣ىن ٖلُه مأؾ٨ُم، وججضون الىؾُلت التي جبرعون بها ؤمام ؤهٟؿ٨م 

 ي٨ٟٗم وجسل٨ٟم.

 ه٨ظا ٣ًىلىن!!

 ال هبرت ؤهٟؿىا بظل٪، بل بال٨ٗـ 
ً
: بهىا ؤبضا

ً
وفي بًجاػ قضًض ه٣ى٫ لهم ؤوال

هدً هبدض ًٖ ظظوع ما ٧ان و٠ُ٦ ٧ان؛ لىٗٝغ ٠ُ٦ هجخثها، ٞؿمُّ ألاٞعى 

ا١ ِمً لٗابها. ال هجاة مىه  بال بتًر

زم بن بني ٢ىمي صاثمى الخضًض ًٖ مهاعة ال٣ىم في الخسُُِ، والضعاؾاث 

 الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت، وهم ألظل طل٪ معجبىن بهم 
ً
الاؾتراجُجُت، وؤزحرا

 مبهىعون ب٣ضعاتهم.

ٞلماطا بطا ظئىا هدً هىٓغ في ؤٖمالهم؟ هغبِ بحن ؤواثلها وؤوازغها، وبحن 

 ًٖ الؿل٪ الظي ًىٓمها؛ لىٗٝغ ٠ُ٦ هىجى مما ظؼثُاتها 
ً
و٧لُاتها، بدشا

َبغ لىا ضَ إلااطا بطا خاولىا ؤن هضعؽ وهٟهم ٣ًا٫ لىا: به٨م جٟؿغون  -ًغاص بىا، وٍُ

؟!
ً
ا  جأمٍغ

ً
 ما ًجغي جٟؿحرا

َغي، وال وٗٝغ بال بٗض ٞىاث 
ْ
والعجُب ؤن ال٨ىاعر جد٤ُ بىا واخضة جلى ألاز

وو٢ٗىا ٞحها بإعظلىا؟ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الشىعة ألاوان، ٠ُ٦ ٢اصوها بلحها، 

ت لخ٣ؿُم بالصها...  الٗغبُت، وبؾ٣اٍ الخالٞت ؤلاؾالمُت، زم اإلاٗاهضاث الؿٍغ

ماجمغ )خ٨ماء  -ُٞما وٗلم-زم ماجمغاث الخبكحر والخىهحر. وآزغها 

٦ىلىعاصو( الظي او٣ٗض جدذ قٗاع )جىهحر الٗالم ؤلاؾالمي ٧له ؾىت 

 م(.2000

 ًلي ٦ىهحن، ٞاإلاهى٘ الظي ؤهخجه لم ٌٛل٤ ؤبىابه.وجظ٦غوا ب

 وبالىٓغ بلى هظه الىز٣ُت هجض ؤجها ويٗذ زُت طاث قٗبخحن:
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 ِمً 
ً
ألاولى: ب٢ىإ اإلاؿلمحن بالىؾاثل الؿلمُت باٖخىا١ الىهغاهُت بضال

 ؤلا٦غاه.

الشاهُت: )الضعاؾاث الكغ٢ُت، ٦إؾاؽ لىًا٫ ؾلمي( ٌٗني صعاؾت ؤخىا٫ 

 غ١ ٧له، صعاؾت واُٞت لُضوع الىًا٫ الؿلمي ٖلى ؤؾاؾها.اإلاؿلمحن، بل الك

 بحن الكٗبخحن، خُض ٌؿخُٟض الخبكحر ِمً ؤٖما٫ 
ً
وواضر ؤن هىا٥ حٗاوها

اصاتها،  اإلاؿدكغ٢حن وصعاؾتهم لخهاثو ٧ل مى٣ُت وؤخىالها، ٖو

وبم٩اهاتها... بلخ. والظي هلٟذ الىٓغ بلُه ؤن الضعاؾاث الكغ٢ُت 

 بلى خض الخىا٢ٌ، ول٨جهما )الاؾدكغا١( ٢امذ 
ً
بٗملحن مسخلٟحن جماما

.
ً
 واخضا

ً
 بلى خض ًهبدان مٗه قِئا

ً
 مخ٩املخان جماما

ألاو٫: هى صعاؾت الكغ١ )صعاؾدىا( صعاؾت ٧اُٞت قاُٞت، ِمً ظمُ٘ الىىاحي، 

خذ مٛال٣ُها، بال  ٪ عمىػها، ٞو وما ٨ٖىٞهم الضاثب ٖلى اإلاسُىَاث، ٞو

ت ٠ُ٦ ٨ًٟغ، و٠ُ٦ ًضبغ، للضزى٫ بلى ؤٖما١ ال٣ٗل اإلاؿل م، إلاٗٞغ

ت ٠ُ٦ ًدب و٠ُ٦ ٨ًغه، ختى ظاػ ؤن ه٣ى٫:  وال٢خدام ال٣لب اإلاؿلم إلاٗٞغ

 
ً
ٗت، وؤعيا ٣ُضة وقَغ ، ٖو

ً
ىىها  ٞو

ً
لىما  ٖو

ً
 وخايغا

ً
سا ىهىا جاٍع بجهم ٌٗٞغ

 وججاعة... ؤ٦ثر مما وٗٝغ ؤهٟؿىا.
ً
، وا٢خهاصا

ً
ا  وػٖع

، لئلؾالم واإلاؿلمحن، نىعة الشاوي: ؤجهم عؾمىا نىعة قاجٗت ٧اطبت زاَئت

 مؿخبكٗت ٚاًت البكاٖت.

ؤما الهىعة الشاهُت: ٞهي التي ؤقاٖىها بحن قٗىبهم، وعبىا ٖلحها ؤبىاءهم، 

 لهم يض ؤلاؾالم، ختى ال 
ً
نٛاعهم وقبابهم، ًيكاوجهم ٖلى طل٪؛ جدهِىا

خ٨غع ما ٧ان في ألاهضلـ.  ًضزل ؤلاؾالم في ٢لىبهم، ٍو

الكٗىب لخ٩امها ما جغج٨به ِمً ظغاثم في خ٤ زم ِمً هاخُت ؤزغي حٟٛغ 

ٟٛغ صاٞ٘ الًغاثب لخ٩امه ما جى٣ٟه في  هاالء اإلاؿلمحن اإلاخىخكحن، َو
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٣ُ٘ ؤًضي  ؾبُل ال٣ًاء ٖلى هظا الضًً اإلاؿخبك٘ الظي ًظ٫ اإلاغؤة، ٍو

بُذ البىاث ألاب٩اع للؿلُان... بلخ. غظمهم بالدجاعة ختى اإلاىث، ٍو  الىاؽ، ٍو

ر في هظه الهىعة ِمً بٌٗ الخٗضًل، ٞلم ٨ًً طل٪ وال ًسضٖى٪ ما خض

ىه، وبهما لخُُٛت ٦ظب اه٨ك٠ ٖىاعه، ختى ال ج٣ٟض   بلى خ٤ ٖٞغ
ً
عظىٖا

م لها ًٖ ؤلاؾالم. ضَّ
َ
٣ ًُ  الجماهحر ز٣تها ُٞما 

ؤما الهىعة ألاولى الهاص٢ت الكاُٞت ال٩اُٞت: ٞهي ؤمام ناو٘ ال٣غاع، 

ى  ت ٢ىة(. لُهىٗه ٖلى ٖلم، ولٗلهم هم الظًً ازتٖر ا هظه الخ٨مت )اإلاٗٞغ

م الض٦خىع ٖشمان ؾُض ؤخمض ؤن قٗاع مضعؾت  و٢ض ؤزبروي ألار ال٨ٍغ

الضعاؾاث الكغ٢ُت في لىضن ٖباعة ًٖ صاثغة في وؾُها ظمل وخىلها ما 

ت ٢ىة(.  جغظمخه )اإلاٗٞغ

ول٣ض اؾدبدغث في هظه الضعاؾاث، واحؿٗذ بلى خض ٩ًاص ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ 

ا٫ هىا لظ٦غ ؤلاخهاثُاث اإلاخاخت ًٖ مغا٦ؼ الغنض جهض٣ًه، وال ٌؿ٘ اإلاج

حن لضعاؾاث الكغ١  هظه، ول٨ً ٣ِٞ ٨ًٟي ؤن وكحر بلى ؤن ٖضص اإلاخٟٚغ

٩ا وخضها ٢ٟؼ ِمً   ؾىت  363ألاوؾِ في ؤمٍغ
ً
  670م بلى  1969باخشا

ً
باخشا

صوعٍت ظاصة ٚحر خ٨ىمُت، باللٛت  262م، وؤن هىا٥ هدى  1986ؾىت 

ت وخضها.  ؤلاهجلحًز

ُ٪ ًٖ ٖكغاث اإلاغا٦ؼ التي ؤوكئذ صازل البالص ؤلاؾالمُت هٟؿها، جدذ هاه

مؿمُاث مسخلٟت، ِمً مغا٦ؼ ز٣اُٞت، بلى مغا٦ؼ حٗلُم لٛاث، بلى مغا٦ؼ حٗاون 

 وجباص٫ زبراث، بلى مٗىهاث ٞىُت للضعاؾاث الؿ٩اهُت ؤو... ؤو....

مىضال٫ ال٣ُالوي،  ى به ال٩اهً ٍع  إلاا ؤْوص َ
ً
ِمً زال٫ ٧ل هظا ًإحي جىُٟظا

 ِمً اخخال٫ ألاعى.
ً
 اخخال٫ ال٣ٗى٫، بضال
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زم جُىع طل٪ بٗض اخخال٫ عؤؽ ظؿغ في ٣ٖى٫ ؤبىاء ألامت، بلى الكٗاع الظي 

ٗه ػوٍمغ: "جبكحر اإلاؿلمحن ًجب ؤن ٨ًىن بلؿان عؾى٫ ِمً ؤهٟؿهم،  ٞع

 .(1)وِمً بحن نٟىٞهم؛ ألن الصجغة ًجب ؤن ٣ًُٗها ؤخض ؤبىائها" 

 ن.وهظا هى ما ًجغي آلا 

  

                                           
1
 - 30أ. ٌ شاجلُه: الغاضة نلى الهالم ؤلاػالمي: جطحمت محب السًً الخؿُب ومؼانس الُافي: ص  

س  ر. -بيروث  -مىخبت أػامت بً ٍظ  زون جاٍض



35 

 وؾ٠ُ الٛؼو في نضعي          ٚؼاة ال ؤقاهضهم

خضًصىا في هظا الٟهل ًٖ الىؾاثل التي ؤصث بلى هظه الخبُٗت الش٣اُٞت، بل 

ِل٤ ٖلُه: ظُل الكخاث ال٨ٟغي 
ْ
ُ

ُ
بلى ما هى ؤؾىؤ ِمً الخبُٗت، ؤصث بلى ما ه

اإلا٨دؿبت )ٖلى خض حٗبحر ألاؾخاطة والش٣افي، اإلاهاب بمغى ه٣و اإلاىاٖت 

 الجلُلت الض٦خىعة بيذ الكاَئ(.

، وال٨ثرة، والخٗاون، والخضازل، بدُض ال ًم٨ً  وهظه الىؾاثل ِمً الخىٕى

، زم 
ً
الخضًض ًٖ ٧ل واخضة مجها بالخٟهُل، وِمً هىا ؾى٨خٟي بؿغصها ؤوال

 بٗض طل٪ هٟهل ب٣ضع ما حؿمذ به اإلاؿاخت في مشل هظا اإلاى٠٢.

 الىؾاثل هي:هظه 

 الصخاٞت. -

 الخٗلُم. -

 الٟىىن. -

 البٗشاث الضعاؾُت. -

 الخىهحر. -

ش. -  حكىٍه الخاٍع

 الجامٗاث. -

 الجملت ٖلى اللٛت الٗغبُت. -

 حُٛحر ال٣ىاهحن وهٓام الخ٣ا  ي. -
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 بزاعة الىٗغة ال٣ىمُت. -

م٨ً ؤن حٗخبر  وهىا٥ وؾاثل ؤزغي، ًم٨ً ؤن جًاٝ بلى هظه الىؾاثل، ٍو

ت ؾلُان الضًً.هدُجت لهظه الىؾاثل مشل:  ٖؼ  ٖػ

 الصخاٞت:

ِمً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن هخدضر ًٖ زُىعة الصخاٞت وؤزغها، في نُاٚت 

ال٣ٗى٫، والٗىا٠َ واإلاكاٖغ، وجىظُه الاججاهاث والاهخماماث، والؿُُغة 

 آزغ، لم ًب٤ 
ً
ال٩املت ٖلى الىظضان، وبةًجاػ نُاٚت ؤلاوؿان، وبوكاثه زل٣ا

 مىه بال نىعة اللخم والضم.

ّغِط ٖلى ِهْجَغة الكىاّمِ وال وؿخ َٗ ُ
ُُ٘ بن هخدضر ًٖ الصخاٞت ِمً ٚحر ؤن و

 
ً
 بإجها ٧اهذ لجىءا

ً
 وجًلُال

ً
ُٟا بلى مهغ، جل٪ الهجغة التي جهىع لىا آلان جٍؼ

حن، زم جهىع بإجها  ت والىىع، بعياًء لٛغوع اإلاهٍغ بلى بلض ألامً وألامان، والخٍغ

با٫ لبىان، ٞؿ٣تها وعٖتها خملت بلى مهغ بظوع الجهًت التي لم جيبتها ظ

حن. ْغ  ي ٚغوع الُٞغ ًُ  مهغ، ٞبظل٪ 
ُ
 وزمغتها زهىبت

ا، ًٖ ألازىٍاث، وألاصًغة التي 
َّ
ول٨ً ٖىص ٖلى بضء، لىظ٦غ وز٣ُت ُٞلُب خخ

مؤلث لبىان مىظ و٢ذ مب٨غ، ٞخل٪ ألاصًغة ٧اهذ إلٖضاص الٟؿاثل وججهحزها، 

ه وعٍه وتهُئخه. ٧ان ؤبىاء إلٖاصة ٚغؾها وقخلها في اإلا٩ان اإلاىاؾب، بٗض خغز

بهم ال٩امل في ألاصًغة، وال٨ىاجـ واإلاضاعؽ  ىا جضٍع
َّ
الكام هاالء ٧لهم ٢ض جل٣

 )للىًا٫ الؿلمي( الظي ؤقاعث بلُه وز٣ُخىا.
ً
ت في لبىان، بٖضاصا  الخبكحًر

 مُبٗتهم ومُبٗخىا:

ها الكغ١ ظاءث م٘ هابلُىن، زم  ِمً اإلاٛالُاث الكاجٗت ؤن ؤو٫ مُبٗت ٖٞغ

ىن وظائوا بمشلها بٗض طل٪، م٘ ؤن الىا٢٘ ًشبذ ؤن ألاصًغة ٖٞغ ها اإلاهٍغ
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ذ اإلاُبٗت ٢بل مهغ بإ٦ثر ِمً ماثت ؾىت  ت ٖٞغ ، ٞهىا٥ (1)واإلاغا٦ؼ الخبكحًر

ْعِؾلىا بلى مهغ، ٧اهذ 
ُ
جضعبىا ٖلى الُباٖت وال٨خابت، بل والصخاٞت، زم ؤ

ر ِمً صخُٟت، مجها
َ
ث
ْ
ْهِضع ؤ٦

ُ
غ(. ؤما  ألاصًغة ومغا٦ؼ الخبكحر ج ِ

ّ
َبك

ُ
ِغ١( و)اإلا

ْ
ك

َ
)اإلا

ىا ول٨ً 
ّ
ىا بها، ٞى٣ى٫ وٗم! اؾخٓل

ّ
ال٣ى٫ بإن مهغ ٧اهذ الىاخت التي اؾخٓل

وفي ٖلى 
ُ
غي في مهغ مىظ ٖهض مدمض ٖلي، زم ؤ

ْ
ك

َ
بالىٟىط ألاظىبي الظي اْؾد

الٛاًت في ٖهغ ؾُٗض وِمً بٗضه بؾماُٖل. بن مهغ ٦ما ٣ًى٫ الض٦خىع 

عقاص عقضي 
ٌِ : ٧اهذ مإوَ (2) إ ؤوعوبا، مىظ ٖهض مدمض ٖلي، زم لم ًم ي ٖع

 بال و٧اهذ في ٢بًت ألاظاهب، 
ً
ٖلحها بٗض بضء خ٨م مدمض ٖلي ؤعبٗىن ٖاما

ً، و٧ان ؤبىاء الكام هاالء الظًً ظاءوا ألصاء  اإلاغابحن، واإلاًاعبحن واإلا٣امٍغ

 ، ، وَمً لم ٨ًً ٌٗٝغ صوع )الىًا٫ الؿلمي(، ؾىاء مجهم َمً ٧ان ٌٗٝغ

حن.٧اهىا ؤ  ٢غب بلى ألاظاهب مجهم بلى اإلاهٍغ

٣ٞض ٖاقىا في ظماٖاث م٣ٟلت ٖلى ؤهٟؿهم، لهم هىاصحهم الخانت بهم، 

اصاتهم، ال ًسخلُىن  ولهم مضاعؾهم، ولهم ٦ىاجؿهم، ولهم مٓاهغهم ٖو

بىن الىاخض مجهم بالخىاظت  ِ
ّ
ىن ًل٣ ، و٧ان اإلاهٍغ

ً
 واؾخ٨باعا

ً
حن حٗالُا باإلاهٍغ

(3). 

، ولِـ ٦ما  وَمً ٧ان في ق٪ ِمً
ً
 وجضبحرا

ً
ؤن مجُئهم بلى مهغ ٧ان م٨ُضة

مىها، و٦ما اخخٟلىا بمجُئهم في )مئىٍت الهال٫( َمً ٧ان في ق٪ ِمً طل٪ 
َّ
ٖل

٩ي بُترظغان، ٞما ؤْىه بغاًٞه لغؤًه، وال عاص  ؤخُله بلى ٦الم اإلااعر ألامٍغ

ل٣ىله، خُض ًا٦ض بِخجغان "ؤن خ٨ىمت ٞغوؿا ؾٗذ بلى ٚغؽ ٞئت ِمً 

ت وصمُاٍ وعقُض، ٧ان طل٪ في ٖهض الخج اع اإلااعوهُحن الكىام في ؤلاؾ٨ىضٍع

تزمذ 1793-1754لىَـ الؿاصؽ ٖكغ )
ْ
م(، واإلاضهل ؤن خ٨ىمت ؤلاصاعة ال

                                           
1
ر ػىضٍت: ص    مطحو ػابم. - 324، 323فُلُب حخا: جاٍض

2
سة ألاهطام:  -أمجاز الحيام ومطير الشهىب    م. 1983/ 2/ 17ملاٌ بجٍط

3
 م. 1986 -بيروث  -ميشىضاث الجامهت اللبىاهُت  - 269مؼهىز غاهط: الهجطة اللبىاهُت ئلى مطط: ص  
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 بؿُاؾت خ٨ىمت لىَـ الؿاصؽ ٖكغ 
ً
بٗض ؤن ؤٖضمذ اإلال٪ الخِٗـ -جماما

 .(1)ُٞما ًخٗل٤ بدماًت وجبني مهالر الخجاع اإلااعوهُحن في مهغ" -هٟؿه

، وهى صخُذ 
ً
 ؤو اؾدكهاصا

ً
ٞالىا٢٘  -بن قاء هللا-وبن ٦ىا ٢لىا طل٪ اؾخيخاظا

اث صخ٠  ضجحن ِمً ٦بًر اإلالمىؽ ٨ًٟي، ؤلِـ ِمً اإلاٗلىم اإلاكهىع ؤن ظٍغ

 ً الكىام: ألاهغام واإلا٣ُم ٧اهخا جدىاٞؿان، وجدىاْغان، ؤي الاؾخٗماٍع

ِخب في هظا إلاا ٢ًِذ 
ُ
 مما ٦

ً
ؤًٞل؟ ؤلاهجلحزي ؤو الٟغوس ي؟ ولى ٢غؤث قِئا

 العجب.

 ِمً هظه اإلاالخاة، ٖىض
ً
نالح ٖبض الهبىع، في ٦خابه:  )ا٢غؤ بن قئذ قِئا

( و٧ان ٖبض هللا الىضًم ُٞلؿىٝ ٢153هت الًمحر اإلاهغي الخضًض: 

َؿمي ما ًيكغوهه  َؿمي ُصُخ٠ هاالء )ظغاثض الجغاء(، وَُ ٌُ الىَىُت 

 (.117بال٣اطوعاث. )نالح ٖبض الهبىع، ٢هت الًمحر اإلاهغي الخضًض: 

بل عؤًىاه بٗض طل٪  ولم ٠٣ً بوكاء صخ٠ )ألاظغاء( ٖىض اإلاىاعهت ٣ِٞ،

٨ُت )يمً ؾلؿلت صوع  خحن ؤوكئذ صاع ؤزباع الُىم بإمىا٫ اإلاسابغاث ألامٍغ

ؤوكإتها في الكغ١ ألاوؾِ، بل وفي ؤإلااهُا( وطل٪ لدك٨ُل الىظضان، وتهُئت 

٩ي، الىعٍض ألاوخض لالؾخٗماع ألاوعوبي  . زم ٧اهذ (2)اإلاى٣ُت لالؾخٗماع ألامٍغ

م، وو٢٘ في  1945ؤوكئذ بإمىا٫ نهُىهُت ؾىت مجلت )ال٩اجب اإلاهغي( التي 

غها، زم جى٢ٟذ ؾىت   لخدٍغ
ً
م 1948قغا٦ها الض٦خىع َه خؿحن، ٩ٞان عثِؿا

ٞجإة وبال م٣ضماث، و٧اهذ ٢ض زاعث خىلها الكبهاث والك٨ى٥، وجدضاها 

 
ً
اب ؤن حؿدى٨غ ظغاثم الههُىهُت ٖلىا

َّ
خ

ُ
 .(3)بٌٗ ال٨

                                           
1
سة ألاهطام:  -امي دشبت: بساًاث جحطض اإلاجخمو اإلاططي في اللطن الثامً نشط ػ  / 10/ 14ملاٌ بجٍط

 م. 1983
2
 .231ضاحو ئن شئذ محمس حؼىين هُيل: الصحافت والؼُاػت: ص  

3
 م. 1985 -اللاهطة  -الهُئت الهامت للىخاب  - 83ز. نلي شلش: زلُل اإلاجالث ألازبُت: ص  
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ذ في ب
َ
ِكئ

ْ
و
ُ
٨ُت وؤما مجلت )خىاع( التي ؤ حروث، ٣ٞض ؤوكإتها اإلاسابغاث ألامٍغ

ت الش٣اٞت(، و٧ان ِمً ٚغاثبها  جدذ اؾم بغا١ جهضعها )اإلاىٓمت الٗاإلاُت لخٍغ

٨ُت- خابها الض٦خىع  -وهي ؤمٍغ
ُ
ؤن حؿخ٣ُب ؤ٢الم الِؿاع اإلاهغي، ٩ٞان ِمً ٦

 في لجىت ظىاثؼها، ٦ما ٧ان مىضوبها في مهغ ؤخض 
ً
مدمض مىضوع، و٧ان ًٖىا

اه٠ الِؿ ْبَري الصخ٠ الٗغبُت لؿغ ال وٗلمه، مما ٖػ
ُ
ًَ لهم في ٦

ِ
ّ
اع الظًً ُم٨

ُت وعؤؾمالُت، وبهما  ، وال قُٖى
ً
مُىا  ٍو

ً
ًض٫ ٖلى ؤن اإلاؿإلت لِؿذ ٌؿاعا

ى ًٖ 
َّ
٤ ز٣اٞتها، وبٗثرة عئٍتها، اإلاهم ؤن جخسل مجلت ز٣اُٞت في اإلاى٣ُت لخمٍؼ

، ٞهظا هى اإلاُلىب
ً
 ماع٦ؿُا

َ
 ٖىض مجلت )خىاع(. ٢ُم٪ ألانُلت، ولى ِنْغث

ل٣ض ؤٖلىذ )خىاع( ًٖ ٞلؿٟتها، وال٣ُم التي جامً بها، ٣ٞالذ جدذ 

ٖىىان: )بهظه ال٣ُم هامً(: "بن الخًاعة ألاوعوبُت اإلاىبش٣ت ًٖ الخ٣الُض 

ُىا ببٌٗ ال٣ُم، وظمإ هظه  الُىهاهُت والغوماهُت واإلاؿُدُت، جغجبِ في ٖو

ىهخه هظه الخًاعة، بهىا ال٣ُم ٌُٗي نىعة ٧املت ًٖ ؤلاوؿان الظي ٦

 ٪ ههضع هظه اإلاجلت، وهدً هُمذ بلى بزاعة هظه اإلاٗغ٦ت في الًماثغ وجدٍغ

ال٣ىي الش٣اُٞت والغوخُت في ؾبُل الضٞإ ٖجها، مؿخمضًً خُىٍدىا ِمً 

 اإلاا  ي والخايغ، وِمً الجُل الهاٖض الظي ًدمل عؾالت ٞخُت ناُٞت.

 للمسابغاث
ً
ِلً ًٖ جبُٗتها عؾمُا ْٖ ُ

٨ُت، زم جى٢ٟذ ًٖ الهضوع،  و٢ض ؤ ألامٍغ

ّحن مىضوبها  ُٖ ي ظامٗاث الىالًاث اإلاخدضة و  بةخضَ
ً
غها ؤؾخاطا ّحن عثِـ جدٍغ ُٖ و

ً ماؾؿت  َٖ  بمجلت الُلُٗت الخ٣ضمُت، الهاصعة 
ً
في ال٣اهغة مدغعا

 .(1)ألاهغام"

 
ً
ولٗل ما ًا٦ض خ٣ُ٣ت صوع الصخاٞت وزُىعجه، وؤجها ٧اهذ جاصي صوعا

 بمهاعة 
ً
٤ ز٣اٞت ألامت، وبٗثرة عئٍتها، وخغماجها ِمً ؤهم مغؾىما وخظ١ في جمٍؼ

م٣ىماتها، ما ًا٦ض طل٪ هى ٢ى٫ اإلاؿدكغ١ )ظب( مؿدكاع وػاعة الخاعظُت 

                                           
1
ذ  - 35ت والغعو الفىطي: ص حالٌ هشً، اإلااضهؼُ   م. 1969 -هـ 1388 -مىخبت ألامل باليٍى
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ت، في ٦خاب )بلى ؤًً ًخجه ؤلاؾالم؟(، وهى ٖباعة ًٖ مجمىٖت  ؤلاهجلحًز

ؤبدار ظاصة إلاجمىٖت ِمً ٖلماء الاؾدكغا١، جبدض في وا٢٘ الٗالم 

ى ِمً ؤلاؾالم
َ

ي، وجُىع ؤخىاله، وطل٪ بالُب٘ ِمً باب الخ٣ُُم إلاا َمض 

مغاخل )الىًا٫ الؿلمي(، ولخؿً الخسُُِ وال٨ُض إلاا ٌؿخ٣بل ِمً 

خماص ٖلى الخٗلُم في  مغاخل، ٢ا٫ )ظب(: "ًجب ؤال هدهغ ألامغ في الٖا

 بلى 
ً
ا اإلاضاعؽ الابخضاثُت والشاهىٍت، بل ًجب ؤن ٨ًىن الاهخمام ألا٦بر مىهٞغ

خماص ٖلى الصخاٞت... بن الصخاٞت ز ل٤ عؤي ٖام، والؿبُل بلى طل٪ هى الٖا

 في الٗالم ؤلاؾالمي، زم ٣ًغع ؤن 
ً
هي ؤ٢ىي ألاصواث ألاوعوبُت، وؤٖٓمها هٟىطا

مضًغي الصخ٠ الُىمُت ًيخمىن في مٗٓمهم بلى َمً ٌؿمحهم بالخ٣ضمُحن؛ 

 جدذ جإزحر آلاعاء وألا 
ً
ؾالُب الٛغبُت. ولظل٪ ٧ان مٗٓم هظه الصخ٠ وا٢ٗا

 في حك٨ُل الغؤي الٗام بال٣ُاؽ بلى ألاخضار 
ً
 مهما

ً
بجهم ال ًلٗبىن صوعا

اإلادلُت ٞدؿب، ول٨ً صخٟهم جدخىي ٦ظل٪ ٖلى م٣االث حكغح الخغ٧اث 

لى م٣االث مترظمت ِمً الصخ٠  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت في ؤوعوبا، ٖو

ما ًجغي في الٛغب  ألاوعوبُت، زم هم في الى٢ذ هٟؿه ٣ًٟىن الغؤي الٗام ٖلى

ِمً ؤخضار، وما ٌؿخدضر ِمً آعاء، مبِىحن نَضي طل٪ في بالص الكغ١... زم 

ٌٗغى بٗض طل٪ لصخاٞت الٗالم ؤلاؾالمي مبِىا ما بُجها ِمً ٞغو١، ٣ُٞى٫: 

ىُت ال صًيُت. وهي ال ججغئ ٖلى ؤن  بن الصخاٞت التر٦ُت هي بُبُٗت الخا٫ َو

 ٨ىمت مغا٢بت قضًضة.ج٨ىن صًيُت؛ ألجها مغا٢بت ِمً الخ

ت، ٞهي ٖلى ال٨ٗـ ِمً هظا الاججاه الشىعي  ٞهي -ؤما الصخاٞت اإلاهٍغ

جخُىع ببِء، وحٗغى َاثٟت مىىٖت ِمً آلاعاء الجضًضة، وهي ٖلى ٧ل خا٫ ال 

صًيُت في اججاهها. ؤما الصخاٞت في البالص الٗغبُت ألازغي في ٚغب آؾُا، ٞهي 
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 بالجامٗت الٗغبُت. ؤما 
ً
الصخاٞت في الهىض، ٞال ًؼا٫ ؾلُان ؤ٦ثر جمؿ٩ا

"
ً
 .(1)الضًً ٖلحها ٢ىٍا

غ( ٧ان في ؾىت  َغي ماطا ؾ٣ُى٫ 1932ٞةطا ؤصع٦ىا ؤن طل٪ ال٨خاب )الخ٣ٍغ
ُ
م، ج

 )ظب( وؤؾالٞه ًٖ صخاٞخىا آلان؟!

ت ٢ى٫  ى٣ل ناخبا ٦خاب )الخبكحر والاؾخٗماع(، ًٖ الىزاث٤ الخبكحًر ٍو

ً ؤهٟؿهم: "بهىا وؿعى بلى اؾ ، وبن اإلابكٍغ
ً
 واؾٗا

ً
خٛال٫ الصخاٞت اؾخٛالال

اإلاؿلمحن ٨ًثرون ِمً ٢غاءة الصخ٠، و٢ىلهم: بجهم اؾخٛلىا الصخاٞت 

ت ٖلى ألازو للخٗبحر ًٖ آلاعاء اإلاؿُدُت، ؤ٦ثر مما اؾخُاٖىا في ؤي  اإلاهٍغ

بلض بؾالمي آزغ، و٢ىلهم: ل٣ض ْهغث م٣االث ٦شحرة في ٖضص ِمً الصخ٠، 

 .(2)ان، ؤو بال ؤظغة في ؤخىا٫ هاصعة"بما مإظىعة في ؤ٦ثر ألاخُ

خىا بد٣ُ٣ت ٦شحر ِمً الصخهُاث طاجٗت الهِذ  ٞةطا ؤيٟىا بلى طل٪ مٗٞغ

في مُضان الصخاٞت، وال٨ُض الظي ٧اصوه لؤلمت؛ ؤصع٦ىا ؤي صوٍع ٧اهذ جاصًه 

ُه ال٨ٟاًت.  بىاخض ٣ِٞ، ٞو
ً
 صخاٞت هاالء! ولىًغب مشال

 بكاعة ج٣ال:

ضة-ؤخض ماؾس ي ألاهغام  ضة التي ؤؾؿذ ٖلى  -الٗغب ال٨بري  ظٍغ جل٪ الجٍغ

.
ً
 قٟا ظٝغ هاع، والظي زبض ال ًسغط بال ه٨ضا

"لم حهاظغ آ٫ ج٣ال ِمً لبىان بؿبب الايُهاص ؤو يِٛ الؿلُىت الٗشماهُت، 

، وهي الؿىت التي ٣ٞ1860ض ٧اهذ هجغتهم بٗض ؾىت 
ً
م بىدى زالزت ٖكغ ٖاما

                                           
1
 -بيروث  -زاض النهػت الهطبُت  - 218، 217/ 2اهكط: ز. محمس محمس حؼين: الاججاهاث الىؾىُت:  

 م. 1972 -هـ 1392
2
 م. 1957 -الؿبهت الثاهُت  -بيروث  - 214مطؿفى الخالسي، ز. نمط فطوخ: الخبشير والاػخهماض: ص  
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م بدا٦م مِ 
َ
ْد٨

ُ
ُت ج . (1)ً ٢َِبل الىهاَعي ألاوعوبُحن"ناع ٞحها لبىان مخهٞغ

 بالخماًت الٟغوؿُت، وؤ٢ام بكاعة ٖال٢ت 
ً
وجمخ٘ ؾلُم وبكاعة ج٣ال عؾمُا

وز٣ُت ب٨باع الؿاؾت ألاوعوبُحن، زانت الٟغوؿُحن مجهم وؤلاهجلحز، وبد٨ىمت 

ت، وبالؿلُىت الٗشماهُت، وقاه بًغان . )اهٓغ ٠ُ٦ ًجم٘ (2)عوؾُا ال٣ُهٍغ

ت!!(.٧ل هظه ألايضاص، وب  سانت الؿلُىت الٗشماهُت، م٘ عوؾُا ال٣ُهٍغ

ىٟش  ، ٍو
ً
" ًىًمُّ بلى الٗغابُحن ؾغا

ً
"هظا الظي ًخمخ٘ بالخماًت الٟغوؿُت ؾغا

ضة )ألاهغام( ٖلحها،  في هاع الشىعة، ختى بطا ٢امذ الشىعة بالٟٗل؛ اه٣لبذ ظٍغ

 مما ايُغ الكٗب بلى مهاظمتها، وبقٗا٫ الىاع في مبىاها.

 ٞةطا ٧ان مخ
ً
 بالخماًت الٟغوؿُت عؾمُا

ً
٠ُ٨ٞ  -ؤي ؤهه نيُٗت ٞغوؿُت-مخٗا

 اه٣لب ٖلى الشىعة الٗغابُت لخؿاب ؤلاهجلحز؟

 ِمً اإلااعزحن 
ً
، وصٞٗهم بلى الشىعة؟ بن ٦شحرا

ً
زم ٠ُ٦ اهًمَّ بلى الٗغابُحن ؾغا

لىن ٖغابي ٧اعزت الاخخال٫ ٢اثلحن: بهه بؿبب اإلاغجباث والتر٢ُاث، وبٌٗ  دّمِ ًُ

ٗت الظخُاح البالص، وحكضًض ؤلانالخ اث ؤقٗل زىعة، اجسظها ؤلاهجلحز طَع

إتهم ٖلحها. وم٘ ؤهىا ال ه٣ى٫ بهظا الغؤي، بال ؤن زضإ بكاعة ج٣ال هظا  َو

٘ بلحها ٖغابي؟ ِٞ : هل ٧اهذ الشىعة مهُضة ُص
ً
 ًجٗلىا هدؿاء٫ ٞٗال

 ٣ًى٫ ٖغابي في مظ٦غاجه: 

 ؤهه ٢ضم "وبٗض ؾاٖت ظاء لحزوعوي بكاعة ج٣ال، مدغع ظغ 
ُ

ىيذ ٍضة ألاهغام، ْو

بضي ٖىاَٟه هدىي، و٢ض ٧ان ممً ًضًىىن بمبضثىا ٢بل الخغب،  ني، ٍو لٍُٗؼ

ىىا، و٢ض  ت َو ه ؤهه واخض مىا، وؤهه ٌٗمل لخٍغ و٢ض ؤ٢ؿم بضًىه وقٞغ

ذ، زم 
ُّ
ذ ؤقض الخى٢

َّ
ٖضصهاه في الخ٤ ِمً الىَىُحن، ول٨ىه إلاا صزل ٖليَّ جى٢

                                           
1
م،  1986بيروث  -ميشىضاث الجامهت اللبىاهُت  - 263مؼهىز غاهط: الهجطة اللبىاهُت ئلى مطط: ص  

 مطحو ػابم. - 150ومطؿفى الخالسي ونمط فطوخ: الخبشير والاػخهماض: ص 
2
 مطحو ػابم. - 264الهجطة اللبىاهُت ئلى مطط: ص  
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ماطا خل ب٪؟ وعؤًذ ؤن الغظل زاثً وال ٢ا٫: ؤي ٖغابي، ماطا نىٗذ؟ و 

 قٝغ له".

ه٨ظا عوي ٖغابي بإصبه الَجم، ول٨ً ٣ًى٫ بٌٗ الىاؽ ِمً الش٣اث: ؤن 

 لكٟاء ما في نضعه!
ً
لبا ، َو

ً
 .(1)بكاعة ج٣ال به٤ في وظهه قامخا

ٌُ هظا لِكهض بما ٢امذ ٖلُه )ألاهغام(.  ؤال ٨ًٟي بٗ

ً قاء ؤن ًخاب٘ صعاؾت ؤخىا٫ )ألاهغام
َ
ىضها وإلا غها، ٖو ( وعئؾاء ومضًغي جدٍغ

:
ً
 ؾ٣ُى٫ ناعزا

كغي   ٚؼاة الُىم ٧الُاٖىن 
َ
ى وهى ٌْؿد

َ
ٟ

ْ
س ًَ 

)وال ٌؿمذ اإلاجا٫ آلان بالخضًض ًٖ ٖىامل الخبُٗت بإ٦ثر ِمً هظا، ٞلىضٖه 

 بلى مجا٫ آزغ(.

  

                                           
1
 -اللاهطة  -مؿبهت اإلاسوي  - 340، 339ص اهكط: محمىز محمس شاهط )أػخاشها(: أباؾُل وأػماض:  

 م. 1972 -الؿبهت الثاهُت 
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ى وؤ٢بدها بطا
َ
َمى قت َٗ ًَّ الهامُ  نىع ال  هٓغث بٛحر ُٖىجه

ً مٓاهغ هظه الخبُٗت التي زُمذ ٖلى  َٖ ِمً الٗؿحر اؾدُٟاء الخضًض 

، ٞظل٪ ؤمٌغ ٖلى ال٩اجبحن (1)وا٢ٗىا الش٣افي في ٧ل مىاخُه، وظمُ٘ ماؾؿاجه 

ٚحر ٌؿحر؛ ولظل٪ ؾىىظؼ هظا ألازغ في ٧لماث ظىام٘، ؤزالها حكمل ما 

ض ِمً ألامغ، هظه ال٩لماث هي: َّٗ ب وحك َّٗ  حك

م - 1
ّ
 اث ٧اطبت زاَئت.بضهُاث ومؿل

 مهُلخاث ومٟغصاث مؿخٗاعة لٛحر مىيٗها. - 2

ه. - 3  وظضان ممؿىر مكىَّ

هظه هي آزاع الخبُٗت الش٣اُٞت ومٓاهغها في ظملتها، وؾىداو٫ ؤن هىضر 

 اإلا٣هىص ب٩ل واخضة ِمً هظه الشالر، في بًجاػ قضًض بن قاء هللا.

 بضهُاث ٧اطبت:

ايُاث والُبُُٗاث، ؤو في مجا٫ في البدض الٗلمي، ؾىاء ٧ان في مجا٫  الٍغ

 لالؾخيخاط، 
ً
ظ ؤؾاؾا

َ
س

َ
خ
ُ
ماث وبضهُاث ج

ّ
الٗلىم ؤلاوؿاهُت، هىا٥ ُمؿل

اث، واؾخسالم ألاخ٩ام.  ومىُل٣اث لبىاء الىٍٓغ

وهظه البضهُاث ال ج٨ىن مدل هٓغ، وال مىي٘ اؾخضال٫، بل ال ًغص ٖلى 

 في الخاَغ مىا٢كتها، ؤو ازخباع نض٢ها، والخشبذ ِمً صختها
ً
، ِمً طل٪ مشال

ايُاث والُبُُٗاث: )الخِ اإلاؿخ٣ُم ؤ٢هغ مؿاٞت بحن ه٣ُخحن،  مجا٫ الٍغ

                                           
1
ْمِىً أن وؼمُه حعء ألامت الثلافي فلـ، بل وهني الىمـ اإلاؼُؿط في هصا الجعء   ًُ وهني بالؿبو ما 

ت اليلمت للجمُو بالهسٌ واللؼؿاؽ؛  ، وأجُحذ حٍط
ً
فلـ واإلاذسونين به. وئال فلى حسزذ معجعة غسا

 مت الحلُلي، ومثلفهها ألاضالء.لطأًذ مهسن ألا 



46 

ى٨مل  180مجمٕى ػواًا اإلاشلض ٌؿاوي  صعظت، الخضًض ًخمضص بالخغاعة ٍو

 بالبروصة...(.

ى 
َ
ْبن ًُ  في ٞؿاص ٧ل ما 

ً
هظه البضهُاث الشابخت لى صزلها الخلل؛ ل٩ان طل٪ ؾببا

 ٖلحها.

ا الش٣اُٞت، وصعاؾدىا ؤلاوؿاهُت ٖىضها بضهُاث قاجٗت ٌؿخٗحن وهدً في خُاجى

لى هظه البضهُاث ال٩اطبت  بها الباخشىن، ول٨ىه ال٣ُحن الخاصٕ ال٩اطب، ٖو

ى ؤَغوخاث ظامُٗت، وجهضع ؤخ٩ام، 
َ
ْبن

ُ
واإلا٣ضماث الٟاؾضة، ج٣ىم بدىر، وج

ٟاؾضة وجخم ؤٖما٫ ٞىُت، و٧لها ٞاؾضة ٦ما ج٣ى٫ اإلاىا٣َت، وهظه الىخاثج ال

ى ٖلحها ؤخ٩ام ؤزغي، وجىي٘ 
َ
ْبن

ُ
ٗخبر بٗض طل٪ خ٣اث٤ وبضهُاث، وبالخالي ج

ُ
ح

كُ٘ الخلل باؾم الٗلم والبدض واإلاىهج،  دىاَمى الخُإ َو اث ظضًضة، ٍو هٍٓغ

ضاٞٗىن ٖىه، وال  ، ًامً به مش٣ٟى هظا الؼمان ٍو
ً
هبذ هظا الباَل خ٣ا ٍو

ًداو٫ طل٪ في ٣ٖله  ٣ًبلىن ُٞه ؤي مغاظٗت ؤو مباخشت، بل ًتهمىن َمً

٨غه، بن لم ٨ًً في يمحره وهِخه.  ٞو

 ٞمً هظه البضهُاث ال٩اطبت:

 "بهىا ٦ىا وِٗل في ْالم ومىاث، ختى ظاءجىا الخملت الٟغوؿُت". -1

ال٫، وبما جىحي به ِمً مكاٖغ،  هظه اإلا٣ىلت ب٩ل ما جدمله ِمً مٗان، بل ْو

ٗخبر ؤولى الغ٧اثؼ في ز٣اٞخىا اإلاٛكىقت، م٘ ؤجها ٖىض 
ُ
وجسل٣ه ِمً ٖىا٠َ، ح

نُل الجاص باَلت ال ؤنل لها. ٞلم ج٨ً الهىعة بهظه ال٣خامت 
ً
البدض ألا

عوجها، ٟٞي الجاهب الؿُاس ي وهٓام الخ٨م عؤًىا َمً  والبكاٖت التي ًهّىِ

َبل 
ْ
٣ ًَ ًىا٢ل ؤخض ٞغماهاث الؿلُان، م٘ هاثبه في مهغ، وم٘ ال٣ا  ي، وال 

ال١، بل ٣ًى٫: بن هظا الٟغمان ال  الدؿلُم بىظىب َاٖت ولي ألامغ باإَل
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م  ِ
ّ
َؿل ٌُ ، وال  سال٠ ؤمغه؛ ألن طل٪ مسال٠ للكٕغ ُإ الؿلُان ُٞه، ٍو ًُ

، وال لىاث  للؿلُان في ٞٗل ما ًسال٠ الكٕغ
ً
 . (1)به ؤًًا

هظه اإلاىا٢كت الضؾخىعٍت التي جيخهي بالخ٨م بٗضم صؾخىعٍت مغؾىم 

ب ًٖ الضوع الخدًحري 
َ
خ

ْ
٨ ًُ ٠ مما  ؾلُاوي، ؤلِؿذ ٧اُٞت لٟطر ٧ل ٍػ

 الظي لٗبخه الخملت الٟغوؿُت؟!

هظا اإلابضؤ الخُحر الظي ٌٗلىه الكُش اإلاىهىعي ؤخض ٖلماء ألاػهغ في ؾىت 

)الباؾدُل( بإ٦ثر ِمً هه٠ ٢غن، ٢بل ؤن  م، ٢بل ؾ٣ى1735ٍ-هـ1148

ى 
َ

ض 
َ
خ

ْ
٨ًٟغ ؤي ٣ٖل ٚغبي في ظىاػ مغاظٗت اإلالى٥، الظًً ٧اهىا ًد٨مىن بُم٣

 .(2)الخ٤ ؤلالهي

م، ٢بل مجيء الخملت الٟغوؿُت بإعب٘ ؾىىاث، ٧اهذ 1794-هـ1209وفي ؾىت 

 زىعة الجماهحر ٖلى مٓالم اإلامال٪ وق٨ىاهم بلى الٗلماء ومىا٢كت الٗلماء

٘ الٓلم وببُا٫ اإلا٨ىؽ والًغاثب، وؤن ٌؿحروا في  للممالُ٪، ومُالبتهم بٞغ

الىاؽ ؾحرة خؿىت، وؤن ٨ًٟىا ؤًضحهم وؤجباٖهم ًٖ الىاؽ، وال ًىهٝغ 

ٗها ألامغاء ِ
ّ
ى٢  .(3)الٗلماء بال بٗض ؤن ٨ًخب ال٣ا  ي وز٣ُت بهظه الكغوٍ، ٍو

ٗل٤ ؤؾخاطها مدمىص مدمض قا٦غ  لىا٢ٗت ب٣ىله: " ٖلى هظه ا -ؤبى ٞهغ  -َو

 خحن لم ًشبذ في ٦خابه هو هظه الىز٣ُت ال٩املت 
ً
ؤزُإ الجبرحي زُإ ٦بحرا

لحها جى٢ُ٘ ألامغاء، ول٨ً مًمىجها ٖلى ٧ل خا٫ ؤًٞل مئاث اإلاغاث ِمً  ٖو

                                           
1
ر الجبرحي:  -نبس الطحمً الجبرحي: عجائب آلازاض   بسون  -بيروث  -زاض الجُل  - 221/  1اإلاشهىض بخاٍض

ر.  جاٍض
2
الؿبهت  -اللاهطة  -زاض العهطاء لإلنالم الهطبي  - 85اكطأ: حالٌ هشً: وزدلذ الخُل ألاظهط: ص  

 م. 1990 -هـ 1410 -الثالثت 
3
 مطحو ػابم. - 166/  2س الطحمً الجبرحي: عجائب آلازاض: نب 
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اث "  وز٣ُت )اإلااظىا ٧اعجا( التي خاو٫ ؤلاهجلحز جٟؿحرها ٖلى ؤجها يماهت للخٍغ
(1). 

ؤمؿُىن( هىٓغ بلى اإلاا  ي، وال هغي ُٞه بال ٧ل وختى ال ًتهمىا ؤخض بإهىا )

مىا ؤجها هي التي  ش ٞغوؿا التي ٖػ مض يء بهُج، صٖىها هىٓغ بلى َٝغ ِمً جاٍع

ت، وؤن الخ٩ام بكغ، ًجىػ ٖلحهم الخُإ، وِمً خ٤ الكٗب  ٖلمخىا الخٍغ

مؿاءلتهم، ولً هىٓغ بلى ٞغوؿا ٢بل الشىعة، بل بٗض الشىعة، بل بٗضها 

 ضام لىَـ الؿاصؽ ٖكغ، وبٖالن الجمهىعٍت.بؿىىاث، بٗض بٖ

ل  15بٗض الشىعة بسمـ ٖكغة ؾىت في  - م ؤُٖض مبضؤ وعازت 1804ؤبٍغ

 الٗغف، وج٣غع ؤن ًب٣ى في ؤؾغة هابلُىن.

٫ الخ٨م في هٟـ الؿىت بلى الىٓام ؤلامبراَىعي الىعاسي، ونضعث  - جدىَّ

ههِب بزىة هابلُىن ال٣ىاهحن بالىْاث٠ وألال٣اب التي ٧اهذ في ظملتها ِمً 

 وؤ٢اعبه.

ٕ الىالًاث ٖلى ؤ٢اعبه، ٩ٞاهذ ق٣ُ٣خه )باولحن( صو٢ت ظىاؾخاال في  -
وػَّ

 ٖلى ممل٨ت هابىلي ون٣لُت، وق٣ُ٣ه 
ً
بًُالُا، وق٣ُ٣ه )ظىػ٠ٍ( مل٩ا

 ٖلى ممل٨ت هىلىضا، وق٣ُ٣خه )بلحزا( مل٨ت ٖلى بماعة لىٞا 
ً
)لىَـ( مل٩ا

 ٖلى صو٢ُت بغط و٧ل٠ُ  وحؿ٩اهُا، وػوظ٤ ق٣ُ٣خه )٧اعولحن(
ً
 . (2)مل٩ا

ش ٢ىلخه: "بن  - سجل الخاٍع ٧اهذ ٧ل الؿلُاث بُض ؤلامبراَىع هابلُىن، َو

 بطا لم ٨ًً هى ٧ل ش يء".
ً
 مظ٦ىعا

ً
 ناخب الخ٨م لً ٨ًىن قِئا

 ًبُذ له خ٤ ه٣ٌ ؤخ٩ام ال٣ًاء. -
ً
 نى٘ صؾخىعا

                                           
1
م ئلى زلافخىا: ص   اللاهطة  - 489ػلؼلت هخاب الهالٌ، الهسز ضكم  -زاض الهالٌ  - 187ضػالت في الؿٍط

 م. 1991ػىت  -ػبخمبر  -
2
ت وؤلاكؿام:   هطة. )اهكط اللا -زاض الفىط الهطبي  - 59/  2ز. محمس فإاز شىطي: الططام بين البرحىاٍظ

م بالز الىىض(.
َ
ْحى

ُ
 الباب وله لتري هُف واهذ ج
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ًضٞٗىن وؤعجُب ما نىٗه ؤهه ظٗل خ٤ الاهخساب لؤلٚىُاء ٣ِٞ، الظًً  -

 .(1)ال٣ؿِ ألا٦بر ِمً الًغاثب 

م، واؾخدضر َب٣ت ظضًضة 1808ؤٖاص هابلُىن ٢اهىن الُب٣اث في ؾىت  -

 ٖلى ؤن ًمؼط بُجها وبحن َب٣ت 
ً
ها ِمً الىبالء؛ ألهه لم ٨ًً مجهم، و٧ان خٍغ

 الىبالء ألانُلت.

خغم هابلُىن ٖلى ؤن ٣ًام له خٟل جخىٍج في ٦ىِؿت هىجغصام، ًباع٦ه  -

 .الباب

ٞغى الغ٢ابت ٖلى الصخ٠، وؤلؼم ٧ل صخُٟت بالخبٕر بمبلٜ ِمً اإلاا٫  -

 لئلهٟا١ ٖلى ظهاػ الغ٢ابت، ؤي ؤن الصخ٠ جخدمل ه٣ٟاث الغ٢ابت.

 1811ؤنضع ٢اهىن اإلاُبىٖاث والغ٢ابت ٖلى الصخ٠ ؾىت  -
ً
٤ ٦شحرا

َ
م، وؤٚل

ى ٖلى بًٗها صون حٗىٌٍ 
َ
 . (2)ِمً الصخ٠، واؾخىل

م  1881هىٞمبر ؾىت  26ُبىٖاث هظا نضع ٖىضها في )الخٔ ؤن ٢اهىن اإلا

ببان الشىعة الٗغابُت، زم جى٠٢ الٗمل به، زم ؤٖاصه بلى الخُاة مغة زاهُت 

 ِمً  1909بُغؽ ٚالي باقا عثِـ الىػعاء في ماعؽ ؾىت 
ً
م، و٧ان طل٪ واخضا

 ٖضة ؤؾباب ؤصث بلى اٚخُاله، ٞهل ٧ان هظا ال٣اهىن هضًت ٞغوؿا بلُىا؟(.

ماًى  3ل بٗض طل٪ بلى ٖهض لىَـ الشامً ٖكغ، الظي جىلى الخ٨م في ولىيخ٣

ِؼ٫ وؤُٖض زاهُت )بٗض خ٨م اإلااثت ًىم اإلاكهىعة التي  1814ؾىت  ُٖ م، زم 

٣ب ٖىصجه  1815خ٨مها هابلُىن بٗض ٖىصجه ِمً مىٟاه( في ًىلُى ؾىت  م. ٖو

ذ ؤًضوا ٢امذ اإلاظابذ بحن ال٩ازىلُ٪ والبروحؿخاهذ، بضَٖىي ؤن البروحؿخاه

                                           
1
ت وؤلاكؿام:    مطحو ػابم. - 62/  2ز. محمس فإاز شىطي: الططام بين البرحىاٍظ

2
 .68/  2اإلاطحو الؼابم هفؼه:  
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ذ هظه اإلاظابذ 
َ
ِغٞ ُٖ ٘ بهم ال٩ازىلُ٪ مظبدت ُٖٓمت، و

َ
ٖىصة هابلُىن، ٞإْو٢

 .(1)باؾم )ؤلاعهاب ألابٌُ( 

َغٝ باإلال٨ُت الغاظٗت، ٖاص لىَـ  - ْٗ ٌُ ل٣ض ٖاص اإلال٪ لىَـ الشامً ٖكغ ُٞما 

ً هظا الخ٤ ٧ان ٣ًاجل ال٩ازىلُ٪  لُد٨م باؾم الخ٤ ؤلالهي اإلا٣ضؽ، ٖو

ظبدىن البروحؿ  خاهذ.ٍو

( ؤو ُنِى٘ له، باالهخساب )الخغ(،  -
ً
 )بغإلااها

ً
نى٘ لىَـ الشامً ٖكغ مجلؿا

(، ختى ٧ان ٌؿمُه لىَـ باإلاجلـ اإلاى٣ُ٘ 
ً
ا  مخُٞغ

ً
٩ٞان هظا اإلاجلـ )مل٨ُا

 .(2)الىٓحر، و٧ان ٣ًى٫ لهم: ال ج٨ىهىا مل٨ُحن ؤ٦ثر ِمً اإلال٪ 

 )بد٤ ل٣ض ٖلمخىا ٞغوؿا(.

ذ اإلال٨ُت اإلا٣ضؾت،  -
َّ
ل
َ
التي ًد٨م ٞحها اإلال٪ باؾم الخ٤ اإلا٣ضؽ، وجىو ْ

 .(3)م  1830ٖلى طل٪ في م٣ضمت الضؾخىع ختى ؾىت 

ش الىىع(. ٨ٟي هظا ِمً جاٍع  )ٍو

ت، وؤزظ بُضها في مضاعط  -2 "بن اجهالىا بٟغوؿا هى الظي ٖلمىا مٗنى الخٍغ

 الخًاعة والجهًت".

ش هظه البضحهت هي الىظه آلازغ لؿاب٣تها، وؤخؿب ؤن ما  ؾل٠ ًٖ جاٍع

ؽ بهىعة ٖلىُت، ختى ؾىت  ضَّ
َ
٣
ُ
م باؾم الخ٤ ؤلالهي اإلا

َ
ْد٨

ُ
ٞغوؿا التي ْلذ ج

. )اهٓغ وجإمل(، زم )متى ٧ان (4)م1848م، زم بهىعة مبُىت ختى ؾىت 1830

ٖىضها َمً ًد٨م بالخ٤ ؤلالهي اإلا٣ضؽ؟( ج٨ُٟىا هظه. ل٣ض ٧ان خ٩امىا 

                                           
1
 .495، 494/ 2اإلاطحو الؼابم هفؼه:  

2
 .495/  2اإلاطحو الؼابم هفؼه  

3
 .509/  2اإلاطحو الؼابم هفؼه:  

4
 .534/  2اإلاطحو الؼابم هفؼه:  -ػىت اهتهاء ملىُت ًىلُى  
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ىا ٌؿاٞغون بلى بالصهم ًظهبىن بلى مجالـ الٗلماء لُخٗلمىا، بل ٧اه

غ 
َ
٦

ْ
ظ لِؿمٗىا الٗلم مجهم، ولم ٨ًٟغ واخض مجهم ؤن ًضٖى الٗالم بلى ٢هغه، وٍُ

 ِمً هاالء هاعون الغقُض، ونالح الضًً ألاًىبي.

وبن ٧ان هاالء ٌٗىىن ؤهىا حٗلمىا ِمً ٞغوؿا الهىاٖت والٗلىم الخُب٣ُُت، 

، بل بن الجهًت التي ٧اه
ً
ذ بالصها جخمسٌ بها في ٞما ؤًْ الٟغ١ ٧ان قاؾٗا

ؤ٦ثر ِمً ظاهب ِمً صًاع ؤلاؾالم، ٧اهذ ٦ُٟلت بخضاع٥ هظه الخُىة التي ٧اهذ 

ىا في بغازً الاؾخٗماع، وجضظُىه ل٣اصة الغؤي  ٢ض ؾب٣خىا بها ؤوعوبا، لىال و٢ٖى

 وال٨ٟغ ُٞىا.

عوا  ىَّ ولٗلىا هظ٦غ ؤن عظا٫ الخٝغ والىعف في بىال١، ٢ض ؤهخجىا ؤؾلخت، َو

اؾخسضمذ في زىعة ال٣اهغة الشاهُت، مما ٧ان ِمً ؤؾباب قٗىع ؤؾلخت، 

 ٌٗض الٗضة لالوسخاب.
ً
 الجِل الٟغوس ي باؾخدالت الب٣اء، ٞبضؤ ٞٗال

ٌ لجهًت ؤنُلت ٚحر مًللت "مىظ مىخه٠ ال٣غن الخاصي 
َّ
بهىا ٦ىا هخمس

ٖكغ الهجغي بلى مىخه٠ ال٣غن الشالض ٖكغ الهجغي، مىخه٠ ال٣غن 

غ هظا وال الؿاب٘ ٖكغ 
َّ
اإلاُالصي بلى ؤواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، جظ٦

غ الٟاضر الظي َٟدذ  ، ٞهى الظي ٨ًك٠ ل٪ اللشام ًٖ الخٍٛغ
ً
جيَؿْه ؤبضا

 .(1)به خُاجىا ألاصبُت الٟاؾضة اإلاهل٨ت"

وآًت طل٪ في الجاهب الٗلمي الخُب٣ُي الظي ٌكيكىىن به، ؤن هجض "الكُش 

 1774 - 1698هـ : 1188 - 1110خؿً بً ببغاهُم الجبرحي )
ً
 ٦بحرا

ً
م(. خىُٟا

، وهى في الغابٗت والشالزحن 
ً
 مٟخُا

ً
لم ال٨الم، جهضع بماما  باللٛت ٖو

ً
، ٖاإلاا

ً
هابها

مغه، ول٨ىه في ؾىت  ُٖ ى وظهه قُغ الٗلىم التي 1731 -هـ  1144ِمً 
َّ
م ول

 ٖلى ؤهل ػماهه، ٞجم٘ ٦خبها ِمً ٧ل م٩ان، وخغم
ً
 مؿخٛل٣ا

ً
ٖلى  ٧اهذ جغازا

ى في طل٪ ٖكغ ؾىىاث، ختى مل٪  ل٣اء َمً ٌٗلم ؾغ ؤلٟاْها وعمىػها، و٢ض َ

                                           
1
م ئلى زلافخىا: ص    مطحو ػابم. - 119محمىز محمس شاهط )أػخاشها(: ضػالت في الؿٍط
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ت ٧لها،  هانُت الغمىػ ٧لها، في الهىضؾت وال٨ُمُاء والٟل٪ والهىاج٘ الخًاٍع

 ،ً ى الىجاعة والخغاَت والخضاصة والؿم٨غة، والخجلُض والى٣ل واإلاىاٍػ ختَّ

 ب٩ل ؤصاة في نىاٖت، و٧ل آلت، 
ً
 في وناع بِخه ػازغا

ً
 ؤًًا

ً
 ٖاإلاا

ً
وناع بماما

ؤ٦ثر الهىاٖاث، ولجإ بلُه مهغة الهىإ في ٧ل نىاٖت ٌؿخُٟضون ِمً 

م زضمه في بِخه، 
َّ
ى ٖل

َ
لم وؤٞاص، خت ٖلمه، وماعؽ في ٧ل طل٪ بىٟؿه، ٖو

٣ى٫ ابىه الجبرحي اإلااعر:  ٍو

غ بلُه َالب ِمً ؤلاٞغهج، و٢غئوا ٖلُه ٖلم الهىضؾت، وطل٪ في ؾىت 
َ
"وَخً

م( وؤهضوا بلُه ِمً نىاجٗهم وآالتهم ؤقُاء 1746 -هـ 1159زمؿحن )حؿ٘ و 

هِٟؿت، وطهبىا بلى بالصهم، ووكغوا بها الٗلم ِمً طل٪ الى٢ذ، وؤزغظىه ِمً 

ال٣ىة بلى الٟٗل، واؾخسغظىا به الهىاج٘ البضٌٗت مشل َىاخحن الهىاء، وظغ 

حر طل٪"  .(1)ألاز٣ا٫، واؾخيباٍ اإلاُاه، ٚو

٣ل ل٪ هىا ههُدت ؤبي ٞهغ ؤؾخاطها الجلُل، ٢ا٫: "ههُدت وال ًٟىجني ؤن ؤه

وجىبُه: ال جىٓغ بلى الٟغ١ الهاثل ال٩اثً الُىم بحن الكما٫ اإلاؿُخي والجىىب 

ؤلاؾالمي، ٞةه٪ بن ٞٗلذ يللذ ًٖ الخ٣ُ٣ت. والخ٣ُ٣ت ًىمئظ ؤن الٟغ١ 

ْضَع٥ بالِهَمت والهبر والضؤب والخ
َ
ْؿخ

ُ
همُم ال بُيىا وبُجهم ٧ان زُىة واخضة ح

 ،٤ ؤ٦ثر، بل ؤ٦بر ِمً طل٪، ٞةن ال٣ُٓت ألاوعوبُت ٧اهذ بُٗض في ؤو٫ الٍُغ

 ٖلى ما ٧ان ٖىضها ِمً الٗلم اإلاؿُىع في ٦خبىا بغمىػه 
ً
وجخ٩ئ اج٩اًء قضًضا

لى الٗلم الخي الظي ٖىض ؤهل صاع ؤلاؾالم،  هم، ٖو التي جدخاط بلى اؾدباهت ٞو

"٦ما خضز٪ الجبرحي اإلااعر ًٖ ؤبُه ال٣ُٟ
ً
 .(2)ه الجلُل آهٟا

 ٞغ١ بُيىا وبُجهم:

                                           
1
ر الجبرحي: 121، 120اإلاطحو الؼابم هفؼه: ص   لتري أي هىم ِمً  463 - 445/ 2، واكطأ ئن شئذ جاٍض

: و 
ً
لتري أن الجبرحي الىبير لم ًىً  97 - 88زدلذ الخُل ألاظهط: ص الهلماء وان هإالء. واكطأ أًػا

، وئهما هى همىشج لىثير ِمً نلماء نططه.
ً
 فطزا

2
 .123اإلاطسض الؼابم هفؼه: ص  
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٣ٓتهم ًىمئظ، ؤن ٣ًٓخىا ٧اهذ هاصثت ؾلُمت  "و٧ل الٟغ١ بحن ٣ًٓخىا ٍو

الُىٍت، مىبٗشت ِمً صازلها، لِـ لها هضٝ بال اؾخٗاصة قبابها وهًغتها في 

 خضوص ؤلاؾالم.

وؤما ٣ًٓتهم هم، ٩ٞاهذ مخٟجغة بد٣ٍض ٢ضًٍم م٨ٓىٍم، قُمخه الؿُى الخٟي 

ْم 
َ

ها ُمْجخِم٘ بالًُٛىت اإلاخ٣اصمت، وهضٞها بٖضاص الٗضة الزترا١ صاع وق
ُ
ل

ؤلاؾالم، بالضٖاء والخضإ واإلا٨غ، ؤي هما ٣ًٓخان ٧اهخا في ػمً واخض، 

٤ اإلاهظب، وألازغي ِمً َبُٗتها الٗضوان  بخضاهما ِمً َبُٗتها الٞغ

 .(1)الٟاظغ"

ً ًٓىىن ؤن العجؼ  وبطا ٧اهذ هظه الكهاصة عجُبت مٟاظئت ل٪، و٦ىذ ِممَّ

ً ؾب٣ىها بمئاث  والخسل٠ مًغوب ٖلُىا مىظ ٢غون مخُاولت، وؤن آلازٍغ

سه ٖلى ما ٢اله  الؿىحن، ٞاؾم٘ قهاصة ماعر ٖهغي ز٣ت، ٌٗخمض في جإٍع

ماعزى ال٣ىم ؤهٟؿهم، ٢ا٫ الض٦خىع مدمض ٞااص ق٨غي: "قهض ٖهض مل٨ُت 

الهٛحرة اإلاجزلُت، م( صوع الاهخ٣ا٫ ِمً هٓام الهىاٖاث 1848-م1830ًىلُى )

بلى هٓام اإلاهاو٘ والىعف، واؾخسضام آلاالث والبساع في الهىاٖت. و٢ض ٢ُ٘ 

هغث هدُجت لهظا الاه٣الب الهىاعي ٖضة  ، ْو
ً
 ٦بحرا

ً
هظا الضوع قىَا

 .(2)مكا٧ل"

اهٓغ وجإمل متى بضؤ ٖهغ الخدى٫ والاهخ٣ا٫ ِمً الهىاٖت اإلاجزلُت بلى ٖهغ 

٣ا٫  ًُ  ل٪.اإلاهاو٘!! وجضبغ ُٞما 

٩ي، ظاء بلى  ولٗل ؤهم ما ٣ًُ٘ الكٛب ٖىا ؤن هى٣ل قهاصة ماعر ؤمٍغ

، ٢ًاها 
ً
اف بها ؾذ ؾىحن صؤبا بحن اإلاسُىَاث  -و٢ض عؤًىاه-مهغ، ٖو

م التي خضصها 1840-1760والىزاث٤، وسجالث، بٖاعة ال٨خب )في الٟترة 

                                           
1
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مىيٕى صعاؾخه( وزغط بضعاؾت وزاث٣ُت ًٖ ز٣اٞت جل٪ الٟترة، ووا٢ٗها 

غَّ الا 
َ
ظخماعي والا٢خهاصي، ؤزغظها في ٦خاب، ٢ا٫ في م٣ضمخه: "ل٣ض ؤي

الهجىم الٟغوس ي ٖلى مهغ بالُب٣اث الىؾُى، وبالش٣اٞت ال٣ٗالهُت التي 

لى ؤي خا٫، ٧اهذ هظه الُب٣اث في وي٘ ٢ٍغب ِمً ألاػمت  ٧اهذ جٟغػها، ٖو

ؼ ٢غاع الخ ٩ام في طل٪ الى٢ذ، وال ق٪ ؤن الخإزحر الٟغوس ي ٖمل ٖلى حٍٗؼ

ضون ٞحها  حن الالخ٣حن؛ ٧ي ًخدالٟىا م٘ ألاظاهب، وفي الخضوص التي ًٍغ اإلاهٍغ

اًت ألاظىبُت"  وفي ْل الٖغ
ً
 .(1)زل٤ نٟىة ج٣ىُت مضعبت مدلُا

زم ٢ا٫: "ولم ج٨ً ؤوعوبا في ال٣غن الشامً ٖكغ مخ٣ضمت في الُب ؤو الٗلم 

جاالث، بك٩ل مشحر. ول٣ض بغهىذ ٖلى ؤن ازخُاعاث مدمض ٖلي في هظه اإلا

ت بٗىامل ؾُاؾُت، ؤ٦ثر مجها باالٖخباعاث الٟىُت،  ٧اهذ ٖلى ما ًبضو مضٖٞى

 باليؿبت إلاا ٧ان ًدهل ٖلُه.

ؤما الخالٝ ألا٦بر هى الخإزحر ألاوعوبي، ٞهى ؤن اإلاىاٞؿت بحن الغؤؾمالُاث ٢ض 

 وجبُٗت للخاعط"
ً
 ؤ٦ثر جسلٟا

ً
 .(2)ؤيغث بمهغ، وجغ٦تها بلضا

ىن في الىه٠ ألاو٫ ِمً ال٣غن زم ٣ًى٫: "بن صعاؾت ص٢ُ ٣ت إلاا ٦خبه اإلاهٍغ

الخاؾ٘ ٖكغ، باإلا٣اعهت م٘ ما ٦خبىه في الىه٠ الشاوي ِمً ال٣غن الشامً 

ن ؤن البالص في الٟترة ألازحرة )ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ( ٧اهذ في خالت  ٖكغ، جبّحِ

 اهدُاٍ ز٣افي.

َمِشل مغاظٗت للم٣ىلت الكاجٗت بإن مهغ ٧اهذ حٗ
ُ
 هظه ال٨ٟغة ج

ً
اوي ٞغاٚا

، وؤن ؤوعوبا هي التي مؤلث هظا الٟغاٙ باأل٩ٞاع الخضًشت، بن هٓغة 
ً
ز٣اُٞا

"
ً
 .(1)ٞاخهت بلى مهغ في جل٪ الٟترة جىحي بص يء آزغ جماما

                                           
1
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 ٖما 
ً
ضا ، وال مٍؼ

ً
م ظضًضا ٣ّضِ

ُ
٩ي ظاص، وم٘ ؤجها لم ج هظه قهاصة ماعر ؤمٍغ

مه قهىصها )َمً ط٦غها قهاصتهم وَمً لم هظ٦غ( ِمً  خملت همىم هظه ٢ضَّ

ت، ًظوصون ًٖ خهىهىا، َمً حهضمىجها  ألامت، اإلاغابُىن في مىا٢ٗهم ال٨ٍٟغ

 ال ق٪، ٖىض 
ً
ِمً صازلها، م٘ طل٪ ٞإها خٟي بهظه الكهاصة؛ ألن لها وا٢ٗا

ً(، وآًت طل٪ ؤن ٦الم ؤثمخىا وقهىصها،  )اإلاش٣ٟحن( و)اإلاىىعًٍ( و)اإلاؿدىحًر

ب، ولم ه ص مىظ ؤَمض لِـ بال٣ٍغ ي، ٖلى خحن ها٫ ٦خاب )بُتر ًترصَّ
َ
جض له نض

اِعى، وما  و ٖو ِ
ّ
خ

َ
ظغان( ٖىاًت هدى ٖكغة ِمً الباخشحن والٗلماء، ما بحن ُمل

ْرَظم، ؤما بٗض ؤن 
َ
ت ًُ ّغِّ وماِصح، وهظا ٢بل ؤن 

َ
بحن ُمىا٢ِل وها٢ِض، وما بحن ُم٣

ْغِظم، ٞإعظى ؤن ًىا٫ ٖىاًت ؤ٦بر، لُاصي صوعه في حٗضًل، وجصخُذ هظه 
ُ
ج

 ضهُاث ال٩اطبت.الب

 "الاؾخٗماع التر٧ي ٧ان ؾبب ه٨بدىا وجسلٟىا" -3

وهظه )البضحهت( جخهل بما ٢بلها ٖلى هدى ما، ول٨جها بالُب٘ حٗني مٗنى آزغ، 

ول٣ض بلٜ ِمً ؾُُغة هظه البضحهت ؤن ال٨خب اإلاضعؾُت، التي وكإها ٖلحها، 

يكإ ٖلحها ؤبىائها، ٧اهذ جبضؤ بٌٗ ٞهىلها وؤبىابها بمشل ه  ظه الٗباعاث:ٍو

ى الٓالم التر٧ي ؾضوله"، "بضؤ الٗهغ الخضًض باه٣كإ الٓالم 
َ
"وإلاا ؤعد

عها ِمً الىحر  التر٧ي"، "اؾد٣ُٔ الكغ١ ٖلى َل٣اث مضاٞ٘ هابلُىن"، "إلاا جدغَّ

 الٗشماوي".

وؤٖخ٣ض ؤهه لِـ ِمً الٗلم، وال ِمً اإلاىهج، وال ِمً ؤلاههاٝ ؤن هد٨م ٖلى 

٣ت، ٞظل٪ الٗهغ الٗشماوي الظي اؾ
َ
ل
ْ
ُ

ُ
خمغَّ هدى زمؿت ٢غون بهظه ألاخ٩ام اإلا

مسال٠ لبضحهت ال٣ٗل، ٞمدا٫ ؤن ؾخمغ هٓام بهظا الىن٠ ٧ل هظه 

 ال٣غون.

                                                                                   
1
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؟
ً
 زم هل ًصر ؤن حؿمى ٖال٢خىا بالضولت الٗلُت اؾخٗماعا

وِمً العجُب ؤن هىا٥ صعاؾاث ظاصة للضولت الٗشماهُت، لٗلماء وباخشحن لهم 

 لخصخُذ هظه م٩اهتهم ولهم مجزلتهم
ً
، ول٨ً ختى ًىمىا هظا ال هجض ؤزغا

ظإ. ب وٍُ
َ
خ

ْ
٨ ًُ ماث ال٩اطبت ُٞما 

َّ
َؿل

ُ
 اإلا

ل  -4
َ
ٓ

َ
ْمض، ختى ه َٖ  ً َٖ "٧ان الاؾخٗماع الٗشماوي، ًدى٫ بُيىا وبحن ؤوعوبا 

ؿهل ٖلُه الؿُُغة ٖلُىا".  ؤْؾَغي الخسل٠ َو

: جٟترى
ً
ؤن الىىع ٧ان في  وفي هظه اإلا٣ىلت ٦شحر ِمً ؤلىان الخًلُل، ٞهي ؤوال

: بن الٗشماهُحن 
ً
ؤوعوبا، وؤهه ال جهًت وال ٣ًٓت بال في الاجها٫ بها، وزاهُا

: جٟترى 
ً
ضون لىا ال٣هغ وؤلاطال٫، بٗض الخسل٠ والاهدُاٍ. وزالشا ؤٖضائها ًٍغ

ؤن مهغ لم ج٨ً بُجها وبحن ؤوعوبا ؤي ٖال٢ت ختى ظاءها هابلُىن، وهظا ُٞه 

ش، خُض ًجٕز مىا ؤًت ٖاَٟت ٦غه، ؤو ًٚب، ٚؿُل للىظضان بٗض ٚؿُل اإلا

ؤو مجغص ؤلم ججاه )هابلُىن( وما ٞٗله بإمخىا ِمً ؾٟ٪ لضماء ؤبىائها، وجضمحر 

 لخًاعتها، وجهب لىزاث٣ها ومسُىَاتها، واؾخجزاٝ لخحراتها.

هظا ٖلى ٞغى ؤهه -زم وؿإ٫: ٠ُ٦ ٧اهذ مهغ في ٢ُُٗت ًٖ ؤوعوبا وهىعها 

ت؟  -(1)٧ان لضحها هىع  و٧اهذ ججاعة ؤوعوبا جمغ في مٗٓمها ٖبر الضًاع اإلاهٍغ

ٛضون في  لمائها اإلاؿدكغ٢ىن، ًغوخىن َو البها، ٖو و٧ان ججاع ؤوعوبا، َو

ؤهداء مهغ والكام، وفي بخهاثُت ؤ٧اصًمُت للض٦خىع خلمي مدغوؽ بٗىىان 

)صعاؾاث في الخالت الاظخماُٖت في مهغ في الىه٠ ألاو٫ ِمً ال٣غن الخاؾ٘ 

ِبذ -م 1811ًظ٦غ ؤن ٖضص ألاوعوبُحن في مهغ ؾىت  ٖكغ(
َ
ش ًُ ؤي ٢بل ؤن 

 .(2))حؿٗت آالٝ وزمؿماثت ؤوعوبي( ٧9500ان  -ُمدمض ٖلي ؤ٢ضامه

                                           
1
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ولٗل في ٖباعة الجبرحي ما ًا٦ض ؤن ججاع ؤوعوبا ٧ان لهم وظىص ملخّى في 

ىضما هجم هابلُىن، َلب ألامغاء الخجاع  مهغ ٢بل مجيء هابلُىن. ٢ا٫: "ٖو

ؤلاٞغهج بمهغ ٞدبؿىا بًٗهم بال٣لٗت، وبًٗهم بإما٦ً ألامغاء،  ِمً

حرها"  .(1)وناعوا ًٟدكىن في مدالث ؤلاٞغهج ٖلى ألاؾلخت ٚو

َهم ِمً الٗباعة ؤن الٗضص ٧ان ؤ٦بر مما جدخىٍه السجىن بال٣لٗت ؤو ٚحرها، 
ْ
ٟ ُُ ٞ

ٞىيٗىهم في بُىث ألامغاء، جدذ خغاؾتهم، ٦ما ؤن مدالتهم وؤما٦جهم ٧اهذ 

.
ً
 مٗغوٞت مما ًض٫ ٖلى َى٫ ب٢امتهم، وم٩اهتهم ؤًًا

"بن مهغ ٧اهذ واخت ألامً وألامان والغزاء والجهًت مىظ ٖهض مدمض  -5

غ( 
ْ
٨ ِٞ م( و)

ْ
ل ِٖ ٖلي، وِمً ؤظل هظا لجإ بلحها ؤهل الكام، بما لضحهم ِمً )

ً( و)ِزْبرة( بالصخاٞت والخجاعة... بلخ".
َ
 و)ٞ

 بخضي اإلا٣ىالث الباَ
ً
 مً ٧ل ما ؾب٣ها، وهظه ؤًًا

ً
لت، بل ؤقض بُالها

٠ ل٣ىتها وزغوتها، وشخهُتها وز٣اٞتها،  ٞالىا٢٘ ؤن مهغ بضؤث ٖهغ الجًز

بل و٦ُىىهتها مىظ بضؤ مدمض ٖلي ٣ً٘ جدذ جإزحر ٢ىانل الضو٫ الٛغبُت 

غ لل٣ىي الىَىُت التي ٧اهذ ٦ما عؤًىا 
َّ
دى٨ في ؤًام الخ٨م -)وبسانت ٞغوؿا( ٍو

ىالي التر٧ي، وجد٨م بٗضم صؾخىعٍت ٞغمان الؿلُان جىا٢ل ال -الٗشماوي

الٗشماوي، وجىهغ الٗامت والٟالخحن ٖلى ألامغاء اإلامالُ٪، وجىتٕز لهم وز٣ُت 

 م٨خىبت بد٣ى٢هم.

٣ىلىن جهًت(. ٤ الًُإ. )ٍو ش، بضؤث مهغ ٍَغ  مىظ طل٪ الخاٍع

 

 

 

                                           
1
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 "بهىا ظئىا بلى مهغ ٢بل ألاوان":

اص  ىَّ
ُ
َمؼ١َّ هظه الٗباعة ٢الها ؤخض ٢

َ
الخملت الٟغوؿُت اإلاضخىعة، ٢الها وهى ًخ

!! ٞإي ؤوان ٧ان ٣ًهض هظا 
ً
 مضخىعا

ً
خؿغة ٖىض مٛاصعجه مهغ، مظئوما

٪؟
َّ
َدى

ُ
 ال٣اثض اإلا

بن مهغ ٢بل ٖهغ الجهًت اؾخُاٖذ في ؤ٢ل ِمً ٖكغ ؾىحن، ؤن جغص 

خحن: الخملت الٟغوؿُت  خحن ٚاصعجحن، أل٦بر صولخحن اؾخٗماٍع خملخحن ٖؿ٨ٍغ

ت )خملت 1798ظاءث ؾىت  التي م، ولم حؿخ٣غ لها ٢ضم، والخملت ؤلاهجلحًز

ؼع( التي ظاءث ؾىت  م، ٞلم حؿخُ٘ ؤن جً٘ ٢ضمها ٖلى ؤعى 1807ٍٞغ

 مهغ.

 وٗم ظائوا ٢بل ألاوان.

لم ٨ًً )الغظل ألابٌُ( ٢ض ٢ام )بإماهت الخمضًً والخدًحر والخش٠ُ٣(، 

عى وتهُئتها، وبٖضاصها، ختى و٧اهذ اإلاباعاة بحن ٞغوؿا وبهجلترا في َخْغر ألا 

ًجيء ألاوان، و٧ان هٟىط ٞغوؿا هى ألا٢َىي في باصت ألامغ، ٞالبٗشاث ٧اهذ 

ىا  لٟغوؿا، والخبراء ِمً ٞغوؿا، واإلاؿدكاعون ِمً ٞغوؿا، والظًً اؾخجٞز

زغوة مهغ في حؿلُذ ظِل مدمض ٖلي ِمً ٞغوؿا، وهم الظًً صٞٗىه 

ً وعاء زضمت الضولت الٗلُت، لخدُُم الجهًت الؿلُٟت في الؿٗىصًت ، مدؿتًر

ذ ٧ل ٢ىاه  زم هم الظًً صٞٗىه بٗض لخغب الضولت الٗلُت، ختى اؾخجٞز

 و٢ضعاجه، و٧ان اإلاغابىن في الاهخٓاع ل٣ُضمىا ٢غويهم في بغاءة، بل وفي مغوءة.

بل بن ٞغوؿا ٨ٞغث طاث ًىم في ؤن جضٞ٘ مدمض ٖلي بلى الاؾدُالء ٖلى 

٤ نض٣ًها مدمض ٖلي.الجؼاثغ، وبظل٪ ج٨ىن ال  جؼاثغ في ًضها ًٖ ٍَغ

وهم الظًً ػعٖىا اإلاىاعهت لُاصوا صوعهم، و٢ض ٧ان، وظاء ألاوان، ول٨ً 

بهجلترا ٧اهذ ؤْؾَب٤ بلى الشمغة ٣ُٟٞتها ٢بل ٞغوؿا؛ ألن ٞغوؿا ٧اهذ ٢ض 
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م، و٧اهذ جداو٫ اػصعاصها ٖلى  1830ٚهذ بالجؼاثغ التي ابخلٗتها مىظ 

 مك٣ت.

ش ؤلاؾالمي لم ٌٗٝغ الٗض٫ وؤلاههاٝ بال في ٞترة قاطة، ٧اهذ "بن الخاٍع -6

 ٞلخت، وهي ٖهغ ٖمغ ع  ي هللا ٖىه":

 
ً
هظه البضحهت ال ؤ٢ى٫ زاَئت ٧اطبت ٣ِٞ، بل ؤ٢ى٫: ظاهلت ٞاظغة، اهُال٢ا

مت جهضع ٧ل ًىم مئاث ألاخ٩ام، ٖلى عظا٫، ومىا٠٢، وصو٫، 
َّ
َؿل

ُ
ِمً هظه اإلا

َؿغ في يىئها ؤخضار، ومى 
َ
ٟ

ُ
 ا٢٘...وج

 و٢هاعاها في الجهاًت جىدُت الضًً ًٖ اإلاجخم٘.

ومىا٢كت م٣ىلت مشل هظه وبؾ٣اَها ؤمغ ٌكٗغ ؤلاوؿان مٗه باإلاغاعة في 

ش الظي   لؼمان ًدخاط ُٞه مشل هظا الخاٍع
ً
الخل٤، وي٤ُ في الهضع، ٞخٗؿا

٤ الغقي، والىبل، والُهاعة، والؿماخت، والٗضالت ؤ٦ثر ِمً  ت ٍَغ اعجاص للبكٍغ

ش بلى صٞإ. ؤل٠  لؼمان ًدخاط ُٞه مشل هظا الخاٍع
ً
 ٖام. حٗؿا

 ًجض ُمّغا به اإلااء الؼُّالال  وَمً ً٪ طا ٍٞم ُمٍغّ مٍغٌ

 بطا اخخاط الجهاع بلى صلُل  ولِـ ًصر في ألاطهان ش يءٌ 

 "بن جىدُت الضًً ًٖ اإلاجخم٘ ؾبُل الجهًت والاهُال٫ والخدغع": -7

ر ًٖ هظه اإلا٣ىلت ؤخض ؤٖ بَّ َٖ :و٢ض 
ً
 مضة )الش٣اٞت( و)الخىىٍغ( ٢اثال

، ٞال ًب٣ى له ؤزغ 
ً
ت جماما ى آماله ؤن ًسخٟي الضًً ِمً الخُاة اإلاهٍغ ص َ

ْ
"بن ؤ٢

٪ بهظه  بال جل٪ الٗال٢ت الخُٟت بحن اإلاغء وعبه )هظا بن ؤعاص ؤلاوؿان الخمؿُّ

الب٣ُت(. ؤما حٛلٛل الضًً في خُاجىا الٗامت، ٞال ُبض ِمً ال٣ًاء ٖلُه، 

حن،  -٣ِٞ-ء ٖلُه ٞبال٣ًا ؿخإنل الؿلبُت الٗم٣ُت ِمً هٟىؽ اإلاهٍغ
ُ
ح

 وجدل مدلها بًجابُت زىعٍت خُىٍت بىاءة!" ؤ.هـ بىهه.
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ىاعها، ما ػا٫ ٦شحر  هىع ٖاعها ٖو وِمً العجُب ؤهه بٗض اجهُاع اإلااع٦ؿُت، ْو

ِمً هاالء ٖلى مى٢ٟهم هظا في الضًً، وبن ٧ان في هظه اإلاغة لخؿاب 

.بؾغاثُل نغاخت ؤو 
ً
 يمىا

"بهىا صزلىا في ٖهغ الخسل٠ والاهدُاٍ مىظ ال٣غن الغاب٘ الهجغي،  -8

 ٞاه٣ُ٘ ؤلابضإ واإلابضٖىن، ولم ًب٤َ بال الى٣ل واظتراع ما ؾب٤".

 ِمً الٗاملحن في الخ٣ل ؤلاؾالمي، والظًً 
ً
والخُحر في هظه اإلا٣ىلت ؤن ٦شحرا

مت(.
َّ
َؿل

ُ
ؿمىن باإلؾالمُحن ٌٗخ٣ضون نض١ هظه )اإلا ٌُ 

 لم ؤع م٣الت ٌٗظع ؤصخابها مشل هظه اإلا٣الت "ٞالىاؽ ؤٖضاء ما ظهلىا".و 

 ٖلى هظه )البضحهت(:
ً
 وؤ٢ى٫ حٗل٣ُا

 ماطا ٢غؤجم ِمً جغار هظه الٗهىع، وبهخاظها؟ -

هَ ؤؾماء 
ْ
بن بٌٗ هاالء ال ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًى٤ُ ؤؾماء ألاثمت اإلاالٟحن، َبل

ٖىه وال هيخٓغه مىه.  ٦خبهم، ؤما ؤن ٣ًغؤ مجها نٟدت، ٞظل٪ ؤمغ ال وؿإله

بت( ظاءجىا ِمً الٛغب ٖبر اإلاؿدكغ٢حن، وجالمُظهم 
َّ
ل َٗ ول٨جها ؤخ٩ام )ُم

 )اإلاىىعًٍ(.

 زم الؿاا٫ ألاوظ٘: ماطا ؤبضٖخم في )٢غوي( الجهًت؟ -

وه٨خٟي بهظه البضهُاث ال٩اطبت م٘ ؤن هىا٥ ٚحرها ٦شحر، ول٨ىه ًم٨ً ؤن 

كخ٤ مجها.  ًغظ٘ بلحها َو

 إلااطا؟

ماث هي التي جد٨م ز٣اٞخىا، وجىظه ٨ٞغها، ال ؤصعي إلا
َّ
َؿل

ُ
اطا جٓل هظه اإلا

بى٫ في يىء الضعاؾاث التي ْهغث مىظ ٞتراث 
ْ
ٞظل٪ ؤمغ ٚحر مى٣ُي، وال َم٣

َىٍلت، صعاؾاث ظاصة ٢ام بها م٨ٟغون ؤنالء، صعاؾاث ٖلمُت ؤ٧اصًمُت، 
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وبًٗها ؤَغوخاث ظامُٗت، هظه الضعاؾاث ؤ٢امذ الضلُل ٖلى ٞؿاص هظه 

البضهُاث( التي اؾخٗغيىاها. وفي مىيىُٖت ٖلمُت عنِىت جم جصخُذ )

 هظه )اإلا٣ىالث(.

ْغَجى لها، ما الظي  ًُ ول٨ً ال هضعي ؤي ًض جسى٣ها، ال ججٗلها جهل بلى خُض 

ضاصي  -ًدى٫ بحن هظه الخهىٍباث و٦خب الخٗلُم ألانلي )الابخضاجي   -ؤلٖا

الشاهىي(؟ بن بً٘ ؾُىع في ٦خاب مضعس ي ٧اُٞت لدك٨ُل وظضان جلمُظ 

 الُىم، الظي هى عظل الٛض.

بت، هل  ول٨جها الض٨ًخاجىعٍت! وٗم ص٨ًخاجىعٍت ز٣اُٞت، ص٨ًخاجىعٍت عجُبت ٍٚغ

 ؤ٢ى٫: ص٨ًخاجىعٍت )الٗلماهُت( في م٣ابلت الغؤي آلازغ؟

ت الغؤي، وخ٤ الخ ٗبحر، ول٨ً ًبضو ؤن م٘ ؤجهم ال خضًض لهم بال ًٖ خٍغ

لى ز٣اٞتها ألانُلت. ت ٖىضهم هي الجغؤة ٖلى جغار ألامت، ٖو  الخٍغ

٨ٟحهم قهاصة ألاؾخاط ال٨بحر ػ٧ي هجُب مدمىص و٢ض ؤقغها بلحها ُٞما ؾل٠:  ٍو

غون ب٣ُم ال ًامىىن بها". ِ
ّ

 "بإجهم ًبك

 اإلاهُلخاث واإلاٟغصاث:

ى هظه الخبُٗت بهىعة ؤ٦ثر بكاٖت في الى٢ٕى 
َّ
في ؤؾغ )اإلاهُلخاث( وجخجل

 ً و)اإلاٟغصاث( الٛغبُت، واؾخساصمها ٚاٞلحن، ؤو طاهلحن ًٖ ؤزغ طل٪، ٖو

ما ٌٗىُه ِمً هُمىت لش٣اٞت الٛغب، وللى٢ٕى في ؤؾغها،  مضلىله، ٖو

لؿٟت زانت  ٞاإلاهُلر ًغجبِ بؿُا١ خًاعي زام، وزمغة لخجاعب ٞو

 
ً
، زُإ ٖلمُا

ً
ا  ببٛاٍو

ً
م ًهبذ ه٣له ه٣ال

َ
؛  بهاخبه، وِمً ز

ً
 مىهجُت

ً
وزُُئت

 
ً
ألهه ًىحي بضالالث ال وظىص لها في الؿُا١ اإلاى٣ى٫ بلُه، بل عبما ٧ان مدمال

ا ه٣ل اإلاهُلخاث صون 
َّ
، وهدً م٘ ألاؾ٠ "ؤصمى

ً
بضالالث ٨ٖؿُت جماما

بٖما٫ ٨ٞغ، ؤو اظتهاص، وصون ٞدو ؤو جمدُو، وؤنبدذ الٗلىم 
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ها في ؤطهحها، هى٣ل آزغ ما
ُ
وؿم٘ بإماهت ومىيىُٖت،  ؤلاوؿاهُت الٗغبُت ٣ٖل

 .(1)جبٗشان ٖلى الطخ٪"

ًدضر هظا آلان، ٖلى خحن ًَغي َمً له ؤصوى بإلاام بترازىا، مضي ٖىاًت ؤثمخىا 

لماثىا بًبِ اإلاهُلر، وبصعا٥ ؤزغ طل٪، والخدظًغ ِمً ؤي زلل ؤو زلِ  ٖو

، وؤلٟىا في 
ً
با في هظا اإلاجا٫، هبهىا بلى طل٪ في م٣ضماث ٦خبهم ٧لها ج٣ٍغ

 زانت، ٞمما ظاء في م٣ضماث ال٨خب، ٢ى٫ بمام الخغمحن اإلاه
ً
ُلخاث ٦خبا

ً ال ٨ًىن 
َ
الجىٍني: "اٖلم ؤهه ال ًخم جد٤ُ٣ الىٓغ )ؤي البدض الٗلمي( إلا

 إلاٗاوي ما ًجغي مً ؤهل الىٓغ في مٗاوي الٗباعاث، وخ٣اث٣ها ٖلى 
ً
مؿخىُٞا

 ب
ً
ت ٖلى الخد٤ُ٣، ٞخ٨ىن البضاًت بطا ظ٦غها الخٟهُل والخسهُو، مٗٞغ

ؤخ٤، وؤنىب. ٞإو٫ ما ًجب البضاًت به، بُان )الخض( ومٗىاه لخخد٤٣ 

 .(2)زىام خ٣اث٤ الٗباعاث وخضوصها..."

 في بُان )الخضوص( اإلاهُلخاث للٗلم الظي ؤل٠ ال٨خاب 
ً
 ٧امال

ً
زم ؤٞغص ٞهال

 ِمً ؤظله )ٖلم الجض٫(.

٣ى٫ في مٟخخذ ٦خابه )البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه(: "خ٤ ٖلى ٧ل َمً ًداو٫  ٍو

ّ ِمً ٞىىن الٗلىم، ؤن ًدُِ باإلا٣هىص مىه، وباإلاىاص التي مجها 
ًٍ
َ
الخىى في ٞ

                                           
1
ملسم ئلى )هسوة ئشيالُت الخحيز  -في بحث له نً اػخيراز اإلاطؿلحاث  -السهخىض نبس الىهاب اإلاؼيري  

م بطناًت هلابت اإلاهىسػين، واإلاههس 1992/ 2/ 9ضؤٍت مهطفُت، وزنىة ئلى الاحتهاز( ُنِلَس باللاهطة في  -

سة ألاهطام اللا -الهالي للفىط ؤلاػالمي. ضاحو: ملاٌ فهمي هىٍسي  ت بهىىان )اهخفاغت زلافُت حٍط  -هٍط

 م(.1992/ 3/ 3في 
2
زاض ئحُاء الىخاب الهطبُت  -اللاهطة  -ضحمها هللا-اليافُت في الجسٌ: جحلُم السهخىضة فىكُت محمىز  

 م. 1979 -هـ 1399 -)نِس ى البابي الحلبي( 
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َمض طل٪ الًٟ، وبد٣ُ٣خه وخضه... والٛغى ِمً طل٪ ؤن ٨ًىن ؤلا٢ضام 
َ
ْؿخ ٌُ

 .(1)ٖلى حٗلمه م٘ خٔ ِمً الٗلم الجملي بالٗلم الظي ًداو٫ الخىى ُٞه"

٣ى٫ ابً خؼم في م٣ضماث ٦خابه )ؤلاخ٩ام في  ؤنى٫ ؤلاخ٩ام( ًٖ جدضًض ٍو

اإلاهُلر وزُىعجه: "هظا باب زلِ ُٞه ٦شحر ِمَمً ج٩لم في مٗاهُه، وقب٪ 

بحن اإلاٗاوي، وؤو٢٘ ألاؾماء ٖلى ٚحر مؿمُاتها، وَمَؼط بحن الخ٤ والباَل، ٨ٞثر 

ٓمذ اإلاًغة، وزُٟذ الخ٣اث٤، وهدً  بن -لظل٪ الكٛب والالخباؽ، ٖو

 .(2)ون ٧ل لٟٓت ٖلى خ٣ُ٣تها"ممحز -قاء هللا حٗالى بدىله و٢ىجه

وؤهذ واظض في زىاًا ٦خبهم الخضًض ًٖ )ؤلٟاّ( ؤهل الهىاٖت )اإلاسخهحن( 

 ِمً الخُإ والخلل والؼلل.
ً
تها، وؤلاخاَت بها، خظعا  ويغوعة مٗٞغ

ٟاث( زانت، ٞهي ٦شحرة،  ذ في )اإلاهُلخاث والخٍٗغ
َ
ٟ ِ

ّ
ل
ُ
وؤما ال٨خب التي ؤ

 مىظ ٞجغ خًاع 
ً
جىا بهظا الكإن، ِمً هظه ال٨خب: عؾالت حكهض بٗىاًدىا مب٨غا

ى 
َّ
٠ ؤبى 252لل٨ىضي الُٟلؿىٝ اإلاخىف

َّ
هـ )في خضوص ألاقُاء وعؾىمها(، وؤل

ى 
َّ
هـ 387ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً ًىؾ٠ البلذي الخىاعػمي ال٩اجب اإلاخىف

٦خاب )مٟاجُذ الٗلىم(، ظم٘ ُٞه مهُلخاث الٗلىم في ٖهغه، زم ٧ان 

ى ؾىت للكُش الغثِـ ؤبي ٖ
َّ
َىف

َ
خ
ُ
هـ عؾالت بٗىىان ال٨ىضي 428لي ابً ؾِىا اإلا

: ٦خاب )الخضوص(، وكغه 
ً
هٟؿه: )في خضوص ألاقُاء وعؾىمها(، وِمً هظا ؤًًا

ه خماص  ى ؾىت 1973 -هـ 1392بحروث  -هٍؼ
َّ
َىف

َ
خ
ُ
هــ 373م، ألبي الىلُض الباجي اإلا

ى ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
لُلبت( لىجم الضًً ؤبى هـ، و)َلبت ا395و)خلُت ال٣ٟهاء( للغاػي اإلا

ى ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
هـ، و)اإلاٛغب 537خٟو ٖمغ بً مدمض بً ؤخمض بً بؾماُٖل اإلا

في لٛت ال٣ٟه( للمُغػي، و)الٟغو١ اللٛىٍت( للٗؿ٨غي. ولآلمضي ؾ٠ُ 

                                           
1
 -اإلاىطىضة  -ط مط -جحلُم السهخىض نبس الهكُم محمىز السًب  - 77/ 1البرهان في أضٌى الفله:  

 م. 1992 -هـ 1412 -الؿبهت الثالثت  -زاض الىفاء للؿبانت واليشط 
2
 م. 1978 -هـ 1398 -مىخبت ناؾف  -اللاهطة  - 41/ 1ؤلاحيام في أضٌى ألاحيام:  
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ى ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
هـ عؾالت 631الضًً ؤبي الخؿً ٖلي بً ؤبي ٖلي بً مدمض اإلا

٠ ٖلي بً بٗىىان )اإلابحن ًٖ مٗاوي ؤلٟاّ الخ٨ما ء واإلاخ٩لمحن(، وؤما الكٍغ

ى ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
ٟاث(، 816مدمض الجغظاوي اإلا ٠ ٦خابه اإلاكهىع )الخٍٗغ

َّ
هـ، ٣ٞض ؤل

ى ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
هـ 1094وظاء ؤبى الب٣اء ؤًىب بً مىس ى الخؿُني ال٨ٟىي، اإلا

٠ ٦خابه اإلاٗغوٝ )ال٩لُاث(، وِمً بٗضه ظاء ال٣ا  ي ٖبض الىبي بً ٖبض 
َّ
ٞإل

ى ؾىت الغؾى٫ ألا 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
هـ، ٞإل٠ ٦خاب )صؾخىع 1173خمض ه٨حري الهىضي اإلا

٠ التهاهىي 
َّ
الٗلماء ؤو ظام٘ الٗلىم(، وفي ال٣غن الشاوي ٖكغ الهجغي ؤل

ى بً ٖلي بً ال٣ا  ي مدمض خامض بً مدمض نابغ الٟاعوقي 
َ
مدمض ؤٖل

ى بٗض ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
ت هـ ٦خابه الٟظ )٦كاٝ انُالخاث الٟىىن( في ؾخ1158اإلا

، وي٘ ألامحر الٗالم ؤبى الُُب نض٤ً خؿً 
ً
مجلضاث، وِمً الهىض ؤًًا

ى ؾىت 
َّ
َىف

َ
خ
ُ
. وما (1)هـ ٦خابه )ؤبجض الٗلىم(1307زان، البساعي ال٣ىىجي اإلا

غ اإلاهُلخاث ويبُها، وبنضاعها في  ػالذ ٖىاًت الٗلماء واإلاجاَم٘ بخدٍغ

عاث، إلاً مجمىٖاث زانت ب٩ل ًٞ حكهض بًغوعة يبِ اإلاهُلخاث والٗبا

.٠ُ  ؤعاص الىنى٫ بلى الٗلم الخ٤، والؿالمت ِمً الدكىَل والتًز

غا٢خىا في  هظا هى جغار ؤمخىا وهظه هي ظهىص ؤثمخىا، وهظه هي ؤنالخىا ٖو

 ِمً بني ٢ىمىا ز٣ل ٖلحهم الٗلُم بترار ؤمتهم، 
ً
٢ًُت اإلاهُلر، ول٨ً بًٗا

ت، وعاخىا ولم ًلخٟخىا بلى ج٣الُضها وؤنالخىا، وو٢ٗىا في ؤؾغ  الش٣اٞاث الٛاٍػ

ًغصصون مٟغصاتها، ومهُلخاتها، طاهلحن ًٖ الخُإ اإلاجهجي، والخُُئت 

 الٗلمُت ُٞما ًٟٗلىن.

 وها٥ هماطط لهظه اإلاهُلخاث اإلاؿخىعصة:

                                           
1
ملسمت جحلُم )اإلابين نً مهاوي ألفاف الحىماء واإلاخيلمين( وكس ؾبهه باػم  -اهكط: نماض ؾالبي  

اإلاىحع في  -م، وز. محمىز الؿىاحي  1983 -الجعائط  -اإلاإػؼت الىؾىُت للىخاب  -ػفت اضؿالحاث الفال 

ف الهلىم   م. 1985 -هـ 1406 -مىخبت الخاهجي  -اللاهطة  -مطاحو التراحم والبلسان واإلاطىفاث وحهٍط
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 * الٗاإلاُت:

 ٖلى ؤلؿىت وؤ٢الم ال٨خاب والباخشحن، واإلاخدب٘ 
ً
ًترصص هظا اإلاهُلر ٦شحرا

٣هضون به )الٛغب( والٛغب ٣ِٞ، ٞهى في لؿُا٢ه، وما ٌٗىىن به؛ ًجضهم ً

ألانل انُالح ؤوعوبي ٚغبي، ًُل٣ه هاالء ٖلى ؤهٟؿهم باٖخباع ؤجهم 

: الخغب 
ً
)الٗالم( وما ٖضاهم، ٞهم ٦م مهمل ال وػن له. ٞهم ٣ًىلىن مشال

الٗاإلاُت ألاولى، والخغب الٗاإلاُت الشاهُت وهي في الىا٢٘ خغب ؤوعوبُت، صاعث 

 بحن مداوع و 
ً
جدالٟاث ٚغبُت، والضو٫ ألازغي التي ؤنابها مجها ش يء، ؤؾاؾا

 لها.
ً
 لها، وال ها٢ت لها ٞحها وال ظمل، ولم ج٨ً بال و٢ىصا

ً
 ٧اهذ جبٗا

( وال ه٣هض بظل٪ بال الٛغب، 
ً
وهدً هخدضر آلان ًٖ الٗاإلاُت في ألاصب )مشال

ْغِظَمذ 
ُ
 اهدكغث ؤٖماله في ٧ل البالص الٗغبُت، وج

ً
 ٖغبُا

ً
بلى ٧ل ٞلى ؤن ؤصًبا

 
َ

، وال ُوِن٠
ً
 ٖاإلاُا

ً
ِضّ ؤصًبا ُٖ ٩ا الالجُيُت؛ إلاا  ٣ُا وآؾُا، بل وؤمٍغ لٛاث بٍٞغ

؛ 
ً
ت ؤو الٟغوؿُت مشال ْغِظم له ٖمل واخض بلى ؤلاهجلحًز

ُ
بالٗاإلاُت، ول٨ً لى ج

 لخٓي بىن٠ الٗاإلاُت.

كُض  ٌُ ىُب٤ هظا ٖلى ٧ل الٟىىن والٗلىم والهىاج٘، "ٞاإلٖالم الٗاإلاي  ٍو

ى بأزاعها" ٌٗني مخاخ٠  بىا"، ٌٗني
َ
ْؼه

ُ
بٖالم الٛغب، و"اإلاخاخ٠ الٗاإلاُت ج

الٛغب، "وألاؾىا١ الٗاإلاُت جدخٟي بهىاٖخىا" ٌٗني ؤؾىا١ الٛغب، ختى في 

٤ ال٣ىمي بال٨غة الٗاإلاُت" ٌٗني بٟغ١  ايت "ٞاخخ٩ا٥ الٍٟغ مجا٫ الٍغ

 الٛغب... بلخ.

لٛغبُت بمجغص وه٨ظا ناع الٛغب هى )الٗالم(، وو٢ٗىا في ؤؾغ الغئٍت ا

 هغصصه، ؤو ٧لمت ه٨خبها، وبهما وعاء 
ً
اؾخسضام هظا اإلاهُلر، ٞلِـ ألامغ لٟٓا

ت، ومكاٖغ ٢ىمُت.  هظا اللٟٔ وؿ٤ ٨ٞغي، ومىٓىمت خًاٍع
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 * ٖهغ الجهًت:

ى بلى الٗهىع الخضًشت )ِمً 
َ
٤ ٖلى ٞترة الاهخ٣ا٫ ِمً الٗهىع الىؾُ

َ
ل
ْ
ُ ًُ "

 ٖلى الخُاعاث الش٣اُٞت 16 - 14ال٣غن 
ً
ض٫ مهُلر ٖهغ الجهًت ٚالبا (، ٍو

ت التي بضؤث بةًُالُا في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ، وبضؤث ؤوط اػصهاعها في  وال٨ٍٟغ

. وِمً بًُالُا اهدكغث بلى ٞغوؿا وبؾباهُا وؤإلااهُا وألاعا  ي 16، 15ال٣غهحن 

ت ؤلاًُالُت اإلاىسًٟت وبهجلترا وبلى ؾاثغ ؤهداء ؤوعوبا. واػصهغث الجهً

اًت آ٫ مُضًدص ي في ٞلىعوؿا، وؾٟىعحؿا في مُالهى، والبابىاث في عوما،  بٖغ

حرهم، و٧ان ؤٖٓم شخهُاث ٖهغ الجهًت: لُىهاعصو صاٞيص ي، وما٩ًل  ٚو

ؤهجلى، وم٨ُُاُٞلي، وؤعاػمىؽ، وعابلُه، ومىدُني، و٧ان لهظه الخ٣بت جإزحر 

 ٦بحر في الًٟ والٗماعة، وج٨ىًٍ ال٣ٗل الخضًض".

٨ُت   -هظا ما ٢الخه اإلاىؾىٖت الش٣اُٞت التي ؤنضعتها ماؾؿت ٞغاه٨حن ألامٍغ

 م.1972 -ال٣اهغة  -صاع الكٗب 

 ِمً 
ً
هظا هى مهُلر )ٖهغ الجهًت( في ؤنله وخ٣ُ٣خه ومٗىاه، ل٨ً هٟغا

سىا في الٟترة التي   به في جاٍع
ً
بني ظلضجىا عاح ٌؿخٗمل هظا اإلاهُلر ٢انضا

خاؾ٘ ٖكغ، وبالخدضًض مىظ مجيء خملت هابلُىن جبضؤ مىظ مُل٘ ال٣غن ال

ً ِمً ظُلىا  ٖلى الكغ١ )ولِـ ٖلى مهغ ٦ما ٖلمىها(، ولٗل ال٨شحًر

ًظ٦غون ؤن الخضًض ًٖ هظا الٗهغ )ٖهغ الجهًت( ٧ان ًبضؤ بهظه الجملت 

 )اؾد٣ُٔ الكغ١ ٖلى َل٣اث مضاٞ٘ هابلُىن( ٦ظا!

الىىع الظي خملخه بلُىا  زم ًبضؤ الخضًض ًٖ الخغوط ِمً ٖهىع الٓالم، بلى

الخملت الٟغوؿُت، بما ظاءث به ِمً وؾاثل خًاعة، ه٣لخىا بلى )ٖهغ 

الجهًت( بما ظاءث به ِمً ؤو٫ مُبٗت، وؤو٫ مغؾم زغاثِ، وؤو٫ صخُٟت، 

 وؤو٫ مٗمل ٦ُمُاجي.. بلى آزغ ما ٣ًىلىن ِمً هظا ال٨الم.
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غة جسً٘ صًاع ٞالىا٢٘ ؤن ٖهغ الجهًت هظا هى ٖهغ )الاخخال٫(، ٞؤلو٫ م

٣ي ٧له،  ؤلاؾالم، في مهغ والؿىصان وبالص الكام، والٗغا١ والكما٫ ؤلاٍٞغ

ٟغى  غبها، ٧ل هظه الضًاع صًاع ؤلاؾالم، لم ًُإها ٚاػ، ٍو ٣ُا ٚو وقغ١ بٍٞغ

 ٖلحها ٢اهىهه وؾُىجه وؾُُغجه بال في هظا الٗهغ، ٖهغ الجهًت!

 * ال٣غون الىؾُى:

 وبًداءً 
ً
بالخسل٠ والجمىص والخذجغ  هظا اإلاهُلر ًدمل مًمىها

والاهدُاٍ، وهى هابذ في ؤعومخه ألانلُت، الش٣اٞت ألاوعوبُت، وهظا ٌٗني 

ال٣غون اإلآلمت التي ٖاقتها ؤوعوبا بٗض اهدُاٍ الغومان، بلى خحن بضؤ 

ٖهغ الجهًت ٖىضهم، ٞاؾخسضام هظا اإلاهُلر بهظا اإلاضلى٫، ولهظا 

 ي، واإلاش٠٣ ألاوعوبي.ؤلاًداء، ؤمغ مى٣ُي ِمً اإلااعر ألاوعوب

ؿخسضم ٖىضها  ىتٕز ِمً ؾُا٢ه الخًاعي، ومىبخه الش٣افي، وَُ ًُ ؤما خُىما 

ٞظل٪ هى بُٗىه الخلل اإلاجهجي، والٟؿاص ألا٧اصًمي، ٞخل٪ ال٣غون ٧اهذ 

الٗهغ الظهبي ألمخىا، باإلياٞت بلى الٛىٚاثُت اإلاغطولت خُىما ٌؿخسضم في 

 ظاث، والهىٍت ؤلاؾالمُت.مىاظهت َمً ًىاصون باإلاداٞٓت ٖلى ال

 * الكغ١ ألاوؾِ:

لماء  ص الُىم ٖلى ٧ل لؿان ِمً مش٣ٟحن ٖو م٘ ألاؾ٠ هظا الخٗبحر ًترصَّ

وباخشحن، وماعزحن وؾُاؾُحن وخ٩ام، وهى ًمشل ٢مت الاؾخالب الش٣افي، 

والخبُٗت في ؤبك٘ نىعها، ٞاإلا٣هىص بالكغ١ ألاوؾِ هى )هدً( ٞإي بالء، 

ٜ ز٣افي ؤٞٓ٘   ِمً ؤن هخدضر ًٖ ؤهٟؿىا بلٟٔ )هم(!!وؤي جَٟغ

وِمً العجُب ؤن )بغهاعص لىَـ( اإلاؿدكغ١ الحهىصي، وهى ًد٩ي ٢هت هظا 

اإلاهُلر ال ًٟىجه ؤن ٌسخغ ِمً قٗىب الكغ١ ألاوؾِ وهي حؿخٗمل هظا 

٩ي )الٟغص ٞاًغ  الخٗبحر، ٢ا٫: "ؤو٫ َمً ؤَل٤ هظا الخٗبحر اإلااعر البدغي ألامٍغ

م لُض٫ به ٖلى اإلاى٣ُت الىا٢ٗت بحن الهىض 1902 ماهان( وؤَل٣ه في ؾىت
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غة الٗغب، والخلُج الٟاعس ي ٦مغ٦ؼ لها ِمً وظهت الىٓغ  وقبه ظٍؼ

ذ هظا الخٗبحر، 
َّ
ضة )الخاًمؼ( اللىضهُت جبي ت. بال ؤن ظٍغ الاؾتراجُجُت البدٍغ

ُاهُت. وه٨ظا قإ اؾخٗما٫ هظا الخٗبحر بلى  وجبٗتها ُٞما بٗض الخ٨ىمت البًر

ً خضًشان، ظاهب حٗ ى(، ٨ٞال الخٗبحًر
َ
بحر آزغ ؾب٣ه ب٣لُل وهى )الكغ١ ألاصو

حن، ٞهما ِمً مسلٟاث ٖالم جدخل ؤوعوبا الٛغبُت وؾُه،  ول٨جهما لِؿا ٖهٍغ

 ً م ِمً ؤن ؤخض هظًً الخٗبحًر لى الٚغ مؿخ٣ُبت اإلاىا٤َ ألازغي خىلها، ٖو

٢ض بُل اؾخٗماله، ٣ٞض خٓي )الكغ١ ألاوؾِ( ب٣بى٫ ٖاإلاي، وهى 

٣ُحن والهىىص ٌ ؿخٗمل آلان للضاللت ٖلى جل٪ اإلاى٣ُت ِمً ٢بل الغوؽ، وؤلاٍٞغ

الظًً ٌك٩لىن ٖلى الخىالي خضوصه الكمالُت والجىىبُت، والكغ٢ُت. ومً 

ب ؤن قٗىب الكغ١ ألاوؾِ هٟؿها حؿخسضم هظا الخٗبحر"  .(1)الٍٛغ

 * الخىىٍغ:

، ٞهى ٌٗني في ؤنله ٖىض ؤصخابه )الٛغب(: 
ً
هظا انُالح مؿخىعص ؤًًا

ِل٤ في البضاًت ٖلى 
ْ
َ

ُ
ؿمذ بيكاٍ ٖلمي وز٣افي ُٖٓم، وؤ

َّ
"الٟترة التي اح

الخغ٦ت التي ْهغث بإإلااهُا في ال٣غن الشامً قٗغ، والتي اؾخلمهذ آعاء ٧اهِ 

 بلى بهجلترا في ؤًام لى٥ 
ً
مخض اإلاهُلر ؤخُاها وهُىجً وهىٍؼ، وبلى ولِؿىج، ٍو

اؾ٨خلىضا في ؤًام هُىم وآصم ؾمُض، وبلى ٞغوؿا في ؤًام مىهدؿ٨ُى، 

ىلخحر، وصًضعو وعوؾى، وحكمل ٦ظل٪ خغ٦ت الخىىٍغ ٖهغ بُغؽ ألا٦بر  ٞو

٪ الشاوي مل٪ بغوؾُا، وألامبراَىع ظىػ٠ٍ الشاوي  ضٍع ٍغ بمبراَىع عوؾُا، ٞو

 هـ.ؤ. ( 2)بمبراَىع الىمؿا في ال٣غن الشامً ٖكغ 

                                           
1
نسز  - 284مجلت الفىط الهطبي ص  -نطع مىس ى حمىز  -بطهاضز لىَؽ: الغطب والشطق ألاوػـ  

ل  - 32الهسز ضكم  -لبىان  -بيروث  -جطسض نً مههس ؤلاهماء الهطبي  -اص نً الاػدشطاق د ًىهُى  -أبٍط

 م.1983ػىت 
2
 مطحو ػابم. -وشط مإػؼت فطاهىين  -اإلاىػىنت الثلافُت  
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 للٟترة التي جبضؤ ِمً 
ً
٤ ٖىضها جمجُضا

َ
ل
ْ
ُ ًُ وهى مشل ؾاب٣ه )ٖهغ الجهًت( 

الىه٠ الشاوي ِمً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، خُض عاح الى٣لت لل٨ٟغ الٛغبي، 

َؿَمى ٖهغ الًال٫  ٌُ ى ؤن 
َ
، ٩ٞان ألاول

ً
، وجلخُها

ً
ٌٛغ٢ىن في الخبُٗت ؾُىا

 ال٨ٟغي. 

 * ٖهغ ال٨كىٝ الجٛغاُٞت:

م هظا
َ
ض

ْ
س

َ
ْؿخ اإلاهُلر للضاللت ٖلى ٞترة اليكاٍ البدغي البرحٛالي  ٌُ

وؤلاؾباوي، والٛغبي ٖامت، التي ٧ان الٛغى مجها جُىَ٘ الٗالم ؤلاؾالمي، 

 ِمً اإلاٛامغة با٢خدامه، ٖلى خض حٗبحر 
ً
 وزىٞا

ً
والالخٟاٝ خى٫ سٛىعه، خظعا

جىػ . زم ٠ُ٦ ً(1)٦بحر اإلااعزحن ؤلاهجلحز في الٗهغ الخايغ )ؤعهىلض جىٍىبي( 

لىا ؤن وؿخسضم هظا )اإلاهُلر( واإلا٣هىص به )ا٦دكاٞىا هدً؟(، ل٣ُل 

ِك٠ )ب٨ؿغ 
َ
د

ْ
٨
ُ
هغ )ال٨كىٝ( ٞهى اإلا الٛغب ما قاء ًٖ )الا٦دكاٞاث( ٖو

ه ٖلى ؤلؿىدىخا، وؤ٢المىا،  الكحن(، ؤما هدً، ٠ُ٨ٞ هجحز هظا الخٗبحر، وهجٍغ

ٟىن )بٟخذ الكحن(؟ هل هدً وٗتٝر بٗضم وظى 
َ

ك
َ
د
ْ
٨
ُ
صها ٢بل ؤن وهدً اإلا

 ٨ًدكٟىا الٛغب؟

ٗىن الهلُب،  ٢ىن الٗالم ؤلاؾالمي، ًٞغ ل٣ض ٧ان اإلا٨دِكٟىن وهم ًُّىِ

ىاصون: "الهلُب ؤو اإلاضٞ٘"، ٞهي   -ٍو
ً
 ظٛغاُٞت. -ؤًًا

ً
 ٚاعة ولِؿذ ٦كىٞا

 -ال ٖلى ؾبُل الخهغ-وعٚبت في ؤلاًجاػ وكحر بلى ٖضص ِمً اإلاهُلخاث 

 مجغص ؾغص صون جٟهُل وبُان، ٞمجها:

 ال٣ٗالهُت. -

- .)٘  الكإع )ِمً الدكَغ

 الخجضًض. -

                                           
1
 مطحو ػابم. - 228الهالم والغطب نً محمىز شاهط )أػخاشها(: أباؾُل وأػماض: ص  
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 ؤلا٢ُإ. -

 الؿلُٟت. -

 ؤلانالح الضًني. -

 الاظتهاص. -

 ججضًض ال٨ٟغ الضًني. -

 ألانىلُت. -

 الُمحن والِؿاع. -

٠ ؤن ؤلامام ابً باصٌـ ٧ان ٣ًى٫ في م٣ابلت هظا اإلاهُلر:  وِمً الٍُغ

)ؤي الٛنى( وفي آلازغة ِمً ؤهل "اللهم اظٗلني في الضهُا ِمً ؤهل الِؿاع 

 
ً
٠ بلى ازخالٝ مٗنى اإلاهُلر ٖىضها جماما  بهظا الضٖاء الٍُغ

ً
الُمحن"، مكحرا

 ًٖ مىعصه الظي ظاء مىه.

ت:  وفي مجا٫ الضعاؾاث ألاصبُت واإلاظاهب ال٨ٍٟغ

 ال٨الؾ٨ُُت. -

 الىا٢ُٗت. -

 الخضازت. -

 الغوماهد٨ُُت. -

 الال م٣ٗى٫. -

 
ُ
ً، ٞال ج٣٘ جدذ ؤما اإلاٟغصاث التي ح  لآلزٍغ

ً
ؿخسضم ٧ل نباح ومؿاء جبٗا

٨ٟي ؤن هظ٦غ مجها الىماطط آلاجُت:  خهغ، ٍو
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خضا٫  -الخُٝغ  -ؤلاعهاب  -الغظُٗت  -الخذجغ   -الٓالمُت  -الُاثُٟت  -الٖا

 الٟضاء. -الخالم  -الهلب  -الخُُئت  -الجمىص 

: حك٨ُل الىظضان:
ً
 زالشا

لٗاَٟي والاهٟٗالي في ؤلاوؿان، وهي ووٗني بهظا الؿُُغة ٖلى الجاهب ا

مغخلت ؤبٗض وؤبلٜ ِمً الجاهب اإلاٗغفي وال٨ٟغي، ال ج٨ىن بال بٗض مغخلت 

ى بلى 
َ
٣

ْ
ل ًُ َىٍلت ِمً الخًٕى ال٨ٟغي، والخبُٗت ال٩املت والاؾدؿالم ل٩ل ما 

ؤلاوؿان، زم ٨ًىن حك٨ُل الىظضان ونُاٚخه، وهظا ٚاًت الخبُٗت الش٣اُٞت 

ىن بال بٗض الاجهُاع ال٩امل للش٣اٞت ألانُلت )ألام(، ولهظا ال ًخم وجهاًتها، وال ٨ً

طل٪ في ظُل واخض بل في ٖضة ؤظُا٫. ًخطر طل٪ ِمً الٟغ١ بحن ظُل 

ٓم( اٖت الُهُاوي وظُل اإلاخٛغبحن الظًً ٌِٗكىن بُيىا.( 1))اإلاىضهل ألٖا  ٞع

 ٞالظي وٗىُه )بدك٨ُل الىظضان( هى الىنى٫ بلى صعظت اؾخدؿان الخاب٘

 ٖىه اإلاشل ال٣اثل: 
ً
، والظي ًم٨ً ؤن ٨ًىن حٗبحرا ٧ل ما ًهضع ًٖ اإلاخبٕى

هم"، طل٪ اإلاشل الظي جغظمخه الٗامت: "مغآة الخب  ٪ الص يَء ٌٗمي ٍو "ُخبُّ

 ٖمُاء". ول٨ً ألابلٜ هى ٢ى٫ الكاٖغ:

ى ٖلى اإلاغء في ؤًام مدىخه ض َ
ْ
٣ ًُ  ًِ  ما لِـ بالخؿ

ً
 ختى ًغي خؿىا

 بلى هظا الخض )حك٨ُل الىظضان( ؤو بن قئذ 
ً
خُىما ًهل اإلاؿخلب ز٣اُٞا

 -بن لم ه٣ل ٌؿخدُل-٢لذ: "مسخ الىظضان"، خُىما ًهل بلى طل٪ ًهٗب 

 الخىاع مٗه ؤو حٗضًل عؤًه، ؤو ختى ؤن ٌؿم٘ ل٪ مجغص الاؾخمإ.

َمشل هظا -وهى ٣ٖل ٦بحر ال ق٪-* وعبما ٧ان ألاصًب ال٨بحر جى٤ُٞ الخ٨ُم  ًُ 

 بكٗحرة ِمً الكٗاثغ ؤلاؾالمُت، ؤال وهي 
ً
 ؾازغا

ً
خُىما ٨ًخب مؿتهؼثا

                                           
1
كطت الػمير اإلاططي  -نىسي، وئهما هى ِمً ضُاغت الشانط ضالح نبس الطبىض هصا الللب لِؽ ِمً  

 مطحو ػابم. 37الحسًث: ص 
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 ًٓهغ ألاس ى ٖلى الخغاٝ وألالم والخؼن 
ً
 ياُٞا

ً
ألاضخُت، خُىما ٨ًخب م٣اال

 ٖلى لؿان 
ً
 الطٖا

ً
٤ ٦الما لظبدها ِمً ٚحر طهٍب ظىخه، وؤظغي ب٣لمه الكٍغ

هه بلى ؤلاوؿان  .(1)زغوٝ الُٗض، وظَّ

، وعؤي ٖاصة ال٣ىم في طبذ ٣ًى٫ هظا م٘ ؤهه ٖ
ً
اف في ٞغوؿا ؾىحن ٖضصا

الضً٪ الغومي في ُٖض اإلاُالص، واجساط طل٪ قٗحرة ِمً قٗاثغ ُٖضهم، ول٨ىه 

لم ًإلم للضً٪ الغومي، بل لٗله ٧ان ًىٓغ بلى هظا الٗمل ِمً الٟغوؿُحن ٖلى 

 ؤهه ِمً ٖالمت الغ٢ت والخٟت والىٗىمت الٟغوؿُت.

 ًٖ  * ولٗل ِمً ؤْهغ ألامشلت
ً
 نضع ؤزحرا

ً
 مٛغبُا

ً
ٖلى طل٪ ؤهىا "٢غؤها زُابا

 لخل٪ اإلاهاصٞت ٚحر الؿُٗضة، التي ؤوظضث 
ً
شخهُاث هاٞظة، جبضي ؤؾٟا

 اؾمه )البدغ اإلاخىؾِ(، ٧ان ِمً قإهه ؤن ًٟهل مى٣ُت اإلاٛغب ًٖ 
ً
قِئا

بت خاعة في بخُاء وججضًض جل٪ الىقاثج التي لم  ر الخُاب ًٖ ٚع ّٗبِ ؤوعوبا، َو

ش ظضًض ًصدر زُُئت الجٛغاُٞا"جخهل،   .(2)ٞغبما ؤم٨ً بوكاء جاٍع

كحر بلى  ٌُ ت يض ٧ل ما هى صًني، ال بل ما  وعبما ٌكهض لخل٪ الخؿاؾُت اإلاَٟغ

بٗىىان: )مٗغ٦خىا والخ٨ٟحر الال  (3)الضًً، ِمً طل٪ ما ٦خبه ؤؾخاط الٟلؿٟت 

غ هلل ٣ٖلي(، ٦خب في هظا اإلا٣ا٫ ٌؿدى٨غ ما قإ بحن الىاؽ ِمً خمض وق٨

ٖلى الىهغ، وِمً عبُهم بحن الىهغ والخ٣ىي و٢ىة ؤلاًمان، ٦خب ٣ًى٫: 

"ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٞهم، وبن لم ؤ٦ً ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٟٚغ اهدكاع ؤلىان ِمً الخ٨ٟحر 

مت ًىهُى  م، ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٞهم طل٪... وؤئ٦ض 1967الال ٣ٖلي بُيىا بٗض هٍؼ

ٍمت".. زم ٌؿخمغ ؤهني ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٚخٟغ هظا اللىن ختى في مغخلت الهؼ 

 بهظا الخ٨ٟحر )الضًني( الظي ٌؿمُه زغاٞت. وإلاا ًخظ٦غ ؤن بؾغاثُل 
ً
مىضصا

                                           
1
 م. 1931/  6/  30الطازض في  291الهسز ضكم  -اكطأ اإلالاٌ في مجلت الطػالت  

2
سي   سة ألاهطام  -ملاٌ بهىىان جفىًُ ألامت  -فهمي هٍى   م. 1991 -حٍط

3
ا   سة ألاهطام  -السهخىض فإاز ظهٍط   م. 1973/  11/  18 -ملاٌ بجٍط
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ٖضوها الٗىُض ج٣ىم ٖلى ٚغؽ الضًً والغئٍت الخىعاجُت في ٧ل مىاحي خُاتها. 

 ٣ًى٫ بالخٝغ الىاخض:

 ٖلى الخغاٞت، وفي وؾٗىا ؤن وؿخٛل اإلاُى٫ 
ً
"بؾغاثُل بطن ٨ٞغة ج٣ىم ؤنال

ىٍت التي حؿىص اإلاجخمٗاث الٛغبُت، في مداعبت بؾغاثُل بؿالح الٗلماهُت ال٣

 )!!!( ول٨ىه في هٓغ ال٣ٗى٫ اإلاؿدىحرة ؾالٌح ٞٗا٫ بلى ؤ٢ص ى 
ً
لً ٩ًلٟىا قِئا

الخضوص. ؤما بطا الخجإها هدً بضوعها بلى الال م٣ٗى٫، ٞةهىا هًُ٘ بظل٪ ٖلى 

اإلاخدًغ" ؤ.  ؤهٟؿىا ٞغنت عاجٗت للخٟى١ اإلاٗىىي ٖلى الٗضو في هٓغ الٗالم

 هـ. بىهه.

لؿٟت اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثُلي،  اهٓغ.. الٛغب ال ٌٗٝغ الىا٢٘ ؤلاؾغاثُلي، ٞو

وجمؿ٨ه بالخىعاة والُا٢ُت الؿىصاء ٖلى عؤؽ عثِـ الىػعاء في ماجمغ 

ض، وامخىإ ابً ظىعٍىن ًٖ ع٦ىب الؿُاعة ًىم حكُِ٘ ظىاػة حكغقل،  مضٍع

لى اإلاص ي ٖلى ٢ضمُه... ٧ل طل٪ وبعبا٥ الجىاػة الٗاإلاُت ٧لها بةنغاعه ٖ

ه للٛغب، وه٣ى٫ لهم: اهٓغوا، بؾغاثُل ج٣ىم  ه. وهدً ؾىٗٞغ الٛغب ال ٌٗٞغ

، وؤنبدىا ٖلماهُحن 
ً
ٖلى الخغاٞت، ؤما هدً ٣ٞض جسلُىا ًٖ الضًً جماما

لها ِمً  ٍؼ ت( ٍو
َ
ٞ ّغِ

َ
س

ُ
ىضها ؾِى٣لب الٛغب ٖلى بؾغاثُل )اإلا ؤ٦ثر مى٨م. ٖو

لخُحر الٟٗا٫ في هٓغ ال٣ٗى٫ اإلاؿدىحرة، والظي الىظىص، هظا هى "الؿالح ا

ْم٨ًِ ؤن هيؿ٠ به بؾغاثُل". ًُ 

زم ًى٨غ مٗنى ؤلاًمان اإلاخباصع بلى الظهً، ٞحهغب مىه خحن ًًُغ لالٖتراٝ 

ب٣ُمت ؤلاًمان، ولٗله ايُغ لظل٪ مماألة للؿلُان، الظي اجسظ قٗاعه 

 ًىمظا٥ )صولت الٗلم وؤلاًمان(، ول٨ً ناخبىا ًجض لئلًم
ً
ان مٗنى ظضًضا

 
ً
ت، التي اػصاصث ٧ل ًىم بلخاخا بت الجاٞع ٣ُٞى٫: "ؤلاًمان ًخمشل في جل٪ الٚغ

ؼة ِمً ؤعى الىًَ، وفي جبضًض  غ ٢ُٗت ٍٖؼ َىا٫ ؾذ ؾىىاث، في جدٍغ

َهغ، والجُىف الٗغبُت التي جٟغ ِمً ؤو٫ َل٣ت، وفي 
ْ
٣ ًُ زغاٞت الجِل الظي ال 
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بإن هىا٥ ٢ًُت ٖاصلت حؿخد٤  م وألاهم ِمً طل٪ ؤلاًمان 1967مسر ٖاع 

 ٧اهىا ظىىص الخٟاء الظًً 
ً
ؤن ًًخي اإلاغء بدُاجه ِمً ؤظلها. هاالء ظمُٗا

ىا بإظىدهخم البًُاء الىانٗت مدل٣حن في ؾماء  ٞغ ٢اجلىا مٗىا، والظًً ٞع

ا بًٟلهم ِمً ج٣ضًم ؤعوٕ ألامشلت في الصجاٖت، 
ّ
اإلاٗغ٦ت، والظًً جم٨ى

ت لم ٨ًً ً " ؤ. هـ. بىهه.وجد٤ُ٣ هخاثج ٖؿ٨ٍغ
ً
 خى٢ٗها ؤقض ؤههاعها جٟائال

بت   بال٣ًُت، والٚغ
ً
ؤعؤًذ؟ خُىما ايُغَّ بلى مهُلر )ؤلاًمان( ظٗله بًماها

مت الٗضو.... و... و... و٦إهىا ٦ىا في ؾىت  ىىا، وال 1967في هٍؼ م ال هدب َو

ض ؤن جهؼم بؾغاثُل!  هٍغ

 جل٪ 
ً
ال٣ًُت التي ؤزاعتها * وعبما ٧ان ِمً ؤَْهغ ألامشلت ٖلى طل٪ ؤًًا

ت في ؤو٫ الٗام الضعاس ي هظا  م، خحن نممذ 1993-1992الصخ٠ اإلاهٍغ

ها الخام )الُىهُٟىعم( وظٗلذ ُٚاء الغؤؽ  بخضي مضاعؽ البىاث ِػحَّ

مضة( الُىمُت ٧لهم  )ؤلاٌكاعب(، ٞهاظذ الصخ٠، و٦خب ؤصخاب )ألٖا

، واؾخٗضوا الىػٍغ ٖلى بصاعة اإلاضعؾت، و٢ضمذ اإلاضً
ً
با غة للخد٤ُ٣، م٘ ج٣ٍغ

ها الخام، ومىه ُٚاء الغؤؽ، ول٨ً زُُئت  ؤن ٧ل اإلاضاعؽ الخانت لها ػحُّ

هظه اإلاضعؾت ؤجها ازخاعث )ؤلاٌكاعب( وهى ٌكبه الدجاب، ؤو ٌؿخسضم في 

ً: ال٣بٗت. ٖلى ؤي ق٩ل ِمً ؤق٩الها  الدجاب، ؤما لى ازخاعث مشل آلازٍغ

كت، ؤو ٖلحها ق ( ِمً ظلض ؤو )مؿخضًغة( ؤو )م٣ببت( ٖلحها َع ٝغ ِ، لها )ٞع ٍغ

.
ً
 ِمً ٢ماف، لىجها ؤخمغ ؤو ؤػع١... ؤو... و٧ل طل٪ مىظىص ٞٗال

لى ُٚذ الغؤؽ بإي ش يء ٧ان، مهما ٧ان ق٩له وزمىه، ومهما ٧اهذ اإلاضعؾت 

جخاظغ ُٞه، ٞهظا )ج٣ضم( و)اؾدىاعة( )مشلهم( و)حكبه بهم( ؤما )ؤلاٌكاعب( 

 سُاها الؼمً.ٞهى ٖلم ٖلى )خًاعة( وعمؼ )لش٣اٞت( ج

* وطاث ًىم ٧ان ه٣اف خى٫ الخغاٞت، وؤزغها في اإلاجخمٗاث البضاثُت، 

 ،
ً
 وقماال

ً
وزُىعة ألامُت وجدالٟها م٘ الخغاٞت، وما٫ بىا الخضًض ًمُىا
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 له بؿبب الخغاٞت، خحن ع٦بذ الُاثغة ِمً 
ُ

 حٗغيذ
ً
ٞظ٦غث لهاخبي مى٢ٟا

لي؛ ألوي ٖضصث مُىهُج بلى لىضن وؤزُإث في الجلىؽ في اله٠ اإلادضص 

الهٟىٝ بُضي وؤها ؤؾحر بحن اإلا٣اٖض، ولم ؤهٓغ بلى ؤٖلى أل٢غؤ ألاع٢ام، خُض 

 ألهه ًجلب الىدـ ٖىضهم! 13بن الُاثغة ؤؾ٣ُذ ع٢م 

ٞما عاٖني بال ناخبي الض٦خىع و٢ض ٖلذ هبرجه في الضٞإ ًٖ قغ٦ت الُحران، 

و)بمخإ الغا٦ب( وؤن هظا لِـ زغاٞت، وبهما ِمً باب )الٓغاٞت( و)ال٩ٟاهت( 

 بلى آزغ ما ٢ا٫. وهىا ؤزظث ألامغ مإزظ الجض و٢لذ له:

بن ٧ل ؤَٟا٫ الٛغب باجىا لُلت عؤؽ الؿىت وهم ًيخٓغون الهضاًا التي ؾُإحي 

بها لهم ال٣ضٌـ بابا هىٍل، وًٍٗها جدذ شجغة ُٖض اإلاُالص، اؾخجابت 

 بلُه.للغؾاثل التي ؤعؾلىها بلُه ِمً ٢بل، وألاصُٖت التي وظهىها 

جٗلها ٩ٞاهت، ومخٗت، وبهجت  ٞةطا بهاخبىا ًضاٞ٘ ًٖ هظه الخغاٞت، ٍو

وؾٗاصة، بلى آزغ ما ٢ا٫. ٞإ٣ًىذ ؤن ٧ل ما ًٟٗله الٛغب هى الهىاب 

 ما لِـ 
ً
 باإلوؿان "ؤن ًغي خؿىا

ً
بُٗىه، وؤن ٚؿل الىظضان ٢ض ًهل ٞٗال

 بالخؿً".

 ؤو ؤن هظا هى خا٫ الضهُا:

مداؾً ٚحره، وبطا ؤصبغث ٖىه ؾلبخه مداؾً  "بطا ؤ٢بلذ ٖلى ؤخٍض ؤُٖخه

 هٟؿه".

دص ى، ال حُٛب ًٖ اإلاخإمل في ؾلى٥ هظا 
ُ
ٗضُّ وال ج

ُ
وهىا٥ هماطط ال ح

 الٟهُل ِمً بني ٢ىمىا.

هىا ؤو ازخهغها مٓاهغ الخبُٗت الش٣اُٞت، في هظه 
َّ
* وبطا ٦ىا ٢ض لخ

ى مٓاهغ الاججاهاث الشالزت، ٞال ًمى٘ طل٪ ِمً ؤن هىمئ بًماءة مىظؼة بل

 ؤزغي، م٘ ؤن بًٗها ٢ض ٨ًىن ِمً ظؼثُاث هظه الجىام٘ الشالر، ٞمً طل٪:
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 الجغؤة ٖلى الضًً ومداولت هُٟه ِمً الخُاة. -

 ب٩ل نىعها ومًامُجها ختى مؿغح الٗبض  -
ً
الٟىىن الٛغبُت اإلاى٣ىلت ه٣ال

 الظي ال ًٟهمه ختى ٧اجبه.

ايت التي زغظذ ًٖ مٗىاها، وناعث نىاٖت، وج - جاعة، ختى ونل الٍغ

٣ٗض ظلؿت في بغإلاان 
ُ
)ؾٗغ الالٖب( بلى ؤع٢ام ٞل٨ُت، وبلٜ الاهخمام بها ؤن ح

٩ا  ٤ ال٣ىمي لل٨غة، م٘ ؤن ؤمٍغ مت الٍٟغ صولت ٖغبُت ٦بري لضعاؾت ؤؾباب هٍؼ

ذ لالجهُاع، وج٨٨ٟذ بٗض طل٪ 
َّ
ُهِؼَمذ ِمً ؤإلااهُا الكغ٢ُت التي ٧اهذ جتره

 ب٣لُل.

- ُ ُه ووؾاثل التٞر  ه.التٞر

ًُّ الٗماعة التي هي ؤم الٟىىن، ختى نغها ه٣ُم ميكأث في بالص الكمـ  - ٞ

اإلادغ٢ت بالؼظاط الؿاَ٘ ٞخخدى٫ في الضازل بلى ٞغن ووٗىص ٞىُدً الهىاء 

 ًٖ ٖضم مالءمتها ل٣ُمىا وز٣اٞخىا.
ً
 وهبرصه، هظا ًٞال

 الؼي، وطل٪ ؤمغ ٌٗٝغ الٗلماء اإلاسخهىن ؤزغه في بىاء شخهُت ألامم. -

الاؾتهاهت باللٛت الٗغبُت، ٣ًابل طل٪ الاهخمام باللٛت ألاظىبُت، والض٢ت في  -

 ؤصائها وبج٣ان ه٤ُ الخغوٝ ومساعظها.

٨ٟي هظا آلان للخضلُل ٖلى ما هداوله ِمً بُان مٓاهغ الخبُٗت  .(1)ٍو

  

                                           
1
سي هخاباث حُسة حٌى مكاهط هصه الخبهُت، وبذاضت ما ًسدل في مسخ الىحسان،   لألػخاش فهمي هٍى

ب أو الهالن، وفطل في ظمً الطق الثاوي في هخابه: اللطآن والؼلؿان   -زاض الشطوق  -اكطأ فطل الخغٍط

 م. 1911 -هـ 1411الؿبهت الثالثت  -اللاهطة 



77 

 حٗثر آلاعاء
ً
ثرة الغؤي جغصي  هدً هجخاػ مى٢ٟا  ُٞه ٖو

 خاٞٔ ببغاهُم قاٖغ الىُل

 بما ؤن ه٨ىن ؤو ال ه٨ىن:

وا٢ٗىا ال ًدخاط بلى بُان، ٞىدً ٖىض َمً له ؤصوى بهحرة وؿحر في زِ 

، وهغجاح 
ً
الاهدضاع، مىظ هدى ٢غهحن ِمً الؼمان، و٧ل ما ٧ان ًلخم٘ لىا ؤخُاها

 بال وهى 
ً
، وال ججض الُىم ؤٖمى وال بهحرا

ً
له، ووؿ٨ً بلُه، لم ٨ًً بال ؾغابا

بالخُغ الظي ًتهضص ألامت، ال في ؤعيها، ؤو خانالتها، ؤو ا٢خهاصها، قاٖغ 

 وبهما ًتهضص ٦ُىىهتها وب٣اءها.

 ًٖ جد٤ُ٣ ؤهضاٞىا ال٨بري في 
ً
، و٧ل ًىم هؼصاص ابخٗاصا

ً
بهىا ابخٗضها جماما

الىخضة، وفي الخدغع ِمً الاؾخٗماع، ٟٞي الىخضة ؤنبدذ ؤلا٢لُمُت 

 والخغم ٖلحها ِمً الخضة لضعظت ؤ
ً
، وجىاٞؿا

ً
 ؤخُاها

ً
 مضمغا

ً
جها ولضث نغاٖا

ر ًٖ طل٪ اإلا٨ٟغ مال٪ بً هبي ٢بل هدى ؤعبٗحن ؾىت،  بَّ َٖ ، ول٣ض 
ً
 ؤخُاها

ً
٣ُٖما

 خحن ٢ا٫:

م٨ً ال٣ى٫   بٌٗ اإلآاهغ-"ٍو
ً
بن الٗالم ؤلاؾالمي ٧ان  -بطا ما َغخىا ظاهبا

َمغ؛ أل  ْٗ َ
ن وخضجه ٢بل ؤعبٗحن ؾىت ؤ٢غب بلى الخل الغقُض إلاك٩لخه وهى ُمْؿخ

الغوخُت ؤو ألاًضًىلىظُت ٧اهذ ؤمتن ِمجها الُىم، ٞهى آلان وهى مؿخ٣ل، ٦إهما 

ًبخٗض ًٖ هضٞه؛ ألن وخضجه هظه ٢ض جهضٖذ ِمً ٖملُت الخ٣ؿُم التي 

ذ ٖلُه مىظ ؤعبٗحن ؾىت"  .(1)ؤظٍغ

                                           
1
 مطحو ػابم. - 134ص  -مجلت الفىط الهطبي  -مالً بً هبي: ئهخاج اإلاؼدشطكين وأزطه  
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وفي مجا٫ الخدغع ِمً الاؾخٗماع، ٣ٞض ؤزغظىاه، ؤو زغط، ول٨ىه ٖاص بلُىا ؤو 

ؿا٦غه وؾالخه، ٖاص ال لُدخل ألاعى، وال٣ىاٖض، وبهما ؤُٖض، ال بج ُىقه ٖو

ؿغ١ ؤلؿىدىا، ٖلى خض ٢ى٫ ؤخض م٨ٟغي  ٖاص لُدخل هٟىؾىا و٢لىبىا، َو

وبهما هى مىلُحر اإلالخه٤  ( 1)الجؼاثغ: "بن اإلادخل الخ٣ُ٣ي لِـ )بىظى(

ت:  مال٪ خضاص بهغزخه الكٍٗغ
ً
ر الكاٖغ الجؼاثغي ؤًًا بَّ َٖ  ب٣لىبىا"، و٦ما 

 ال جلمني ًا ؤدي

ِغُب٪ ٚىاجي
ْ
ُ ًُ  بط لم 

 ؤها ال ؤٚىــــــي

 .(2)ل٣ض ؾغ٢ىا لؿاوي ٞإها ؤنغر

 بجها مؿاولُخ٨م ؤهخم:

ً، مؿاولُت ٢اصة الش٣اٞت، بن ألامم ال ج٣ىم باإلاهاو٘ وال  مؿاولُت اإلا٨ٍٟغ

ت..  ، وال بالجُىف والترؾاهاث الخغبُت، وألاؾلخت الظٍع باإلاىاظم، وال باإلاؼإع

الاجداص الؿىُُٞتي ٖبرة مازلت للُٗان، ٖاص ؤبىائه بؿُٟىتهم  ها هى 

لذ. ٢ذ، وألاعى ٢ض جبضَّ  الًٟاثُت، ٞىظضوا الضولت ٢ض جمؼَّ

ألامم ال ج٣ىم بال بالغظا٫، لِـ بهىعة اللخم والضم، وبهما بالبىاء الش٣افي 

٤، ٞإؾاؽ مؿاولُت  وال٨ٟغي، ٞهل آن ألاوان ألن هً٘ ؤ٢ضامىا ٖلى الٍُغ

 .(3)مىذ الىعي الظاحي الاظخماعي وال٣ىمي وؤلاوؿاوي ل٣ىمه" اإلا٨ٟغ 

 ٖبرة الىا٢٘:

                                           
1
 كائس حِش الاػخهماض في الجعائط وكخصان.  

2
 م. 1993/ 2/ 11 -ألاهطام  -شاهسة نطط  -نً السهخىضة بيذ الشاؾئ  

3
هتي: الهىزة ئلى الصاث: ص    م. 1986 -هـ 1406 - اللاهطة -العهطاء لإلنالم  - 306نلي شَط
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مىظ ما ُؾّمي لىا بٗهغ الجهًت، وهدً هًغب في جُه ال٨ٟغ الٛغبي، ؤو 

، ًجغها بلُه بٌٗ بني ٢ىمىا خؿىى الىُت، ِمَمً 
ً
غ بلُه ظغا جَّ

ُ
بالخدضًض ه

ٗاع، وؤن الىمىطط الٛغبي هى 
َ
ْؿخ

ُ
ْم٨ًِ ؤن ح ًُ جهىعوا ؤن ألا٩ٞاع والش٣اٞاث 

جت بٗض ٧ل هظه ألاوخض وصوهه الؿ٣ىٍ، وهظا هى الىا٢٘، وهظه هي الىدُ

َهض بها ؤخض قهىص الٗهغ ال٨باع الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص، 
ْ

ك ٌَ اإلاٗاهاة، 

ذ ٖلى مدُِ هاصت(  ع هظا ال٨ٟغ الىاٞض بإهه )ب٣ٗت ٍػ في ٖضم ( 1)خُىما َنىَّ

ع طل٪ في ؤ٦ثر  غَّ
َ
ل اإلاجخم٘ له، ٦ما ٦ ضم ج٣بُّ ٢ضعجه ٖلى الامتزاط باإلاجخم٘، ٖو

م التي ؤه٨غ 1988هاصي الجؿغة في ًىاًغ ؾىت  ِمً مىاؾبت، مجها مدايغجه في

ع  ا، ٣ٞض َنىَّ ٞحها نغاخت ؤن ه٨ىن في جهًت، وؤما الض٦خىع ٞااص ػ٦ٍغ

ذ ٖلى   ال ٣ًل في َغاٞخه ًٖ الخهىٍغ: )ب٣ٗت الٍؼ
ً
بي جهىٍغا اإلاكغوٕ الخٍٛغ

غ ؾبب زؿاعة الٗلماهُت في مىاظهت  ؿَّ
َ
ؾُذ اإلادُِ الهاصت(، ٣ٞض ٞ

ىله: "بن اإلاىاظهت هىا ؤقبه بخل٪ اإلاٗاع٥ التي ٦ىا اإلاكغوٕ ؤلاؾالمي ب٣

 في اإلاغاخل اإلاب٨غة ِمً ؤٖماعها، خُض ٠٣ً ؤخض الُٟلحن ٖلى 
ً
هإلٟها ظمُٗا

ىاظه  ٖخبت البِذ ال٨بحر الظي ٌؿ٨ىه بزىجه وؤبىاه وؤظضاصه وؤٖمامه ٍو

 ًٖ الخي، ِٞؿخُُ٘ بهُدت واخضة ؤن ٌؿدىٟغ ٖكحرجه ٧لها 
ً
با  ٍٚغ

ً
َٟال

 في اؾخسضام ما ًمل٪ ِمً ٢ضعاث؛ ألن لىهغجه، 
ً
ٖلى خحن ٠٣ً آلازغ مترصصا

 ألاعى التي جضوع خىلها اإلاٗغ٦ت لِؿذ ؤعيه".

٤ ال٩اجب ظما٫ ؾلُان-ٞالكهاصة 
َّ
ل َٖ قضًضة اإلاغاعة، ب٣ضع ما هي  -٦ما 

ىن بٗض عخلت ال٣غن وهه٠ ال٣غن  قضًضة الىيىح، ل٣ض ا٦دك٠ الخىىٍٍغ

لى الجماٖت، وؤن ألاعى لِؿذ ؤعيهم، ؤو ؤجهم ْلىا ًمشلىن الخاعظحن ٖ

 .(2)بمٗنى آزغ ؤجهم زاعط وؿُج ألامت وج٨ىٍجها الىٟس ي وال٣ٗلي والضًني " 

                                           
1
  ألاهطام. -هصا هى نىىان اإلالاٌ الصي نالج فُه اهفطاٌ هصا الفىط نً اإلاجخمو  

2
ين ِمً البسًل ؤلاػالمي  -حماٌ ػلؿان   ٍط سة الحُاة  -دىف الخىٍى  -م 1992/ 9/ 24 -ملاٌ بجٍط

سة نطبُت ًىمُت جطسض في لىسن.  حٍط
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 وجظ٦غوا ِمً جغ٦ُا الٟكل:

جغ٦ُا صولت ؤوعوبُت اإلاى٢٘، ؤوعوبُت الهَىي، ؤوعوبُت الازخُاع، مىظ ؤجاجىع٥ 

٤ )ألاوعوبت( ٞلبؿذ الب ى في ٍَغ
َ
ُ

ُ
رهُُت و٦خبذ وهي حؿحر بإؾٕغ الخ

ذ ألاطان باللٛت الٗغبُت، و٢ُٗذ ما بحن الضًً  باألبجضًت الالجُيُت، وخَغمَّ

، بل ونلذ في هظا بلى ؤبٗض ِمً الٛغب: جى٨غث ل٩ل ما هى 
ً
والضولت جماما

)صًً( وي٣ُذ ٖلُه، بل ظغمخه، خحن ٢ضمذ بٌٗ اإلاؿاولحن بلى اإلادا٦مت 

ب  بتهمت بضء الخُب بالبؿملت )بؿم هللا الغخمً الغخُم(، ٞهل هىا٥ حٍٛغ

 ؤبلٜ ِمً هظا، ؤو جدضًض ؤو جىىٍغ، ؾمه ما قئذ؟!

٧ل طل٪ لم ًىٟ٘ جغ٦ُا، ٞهي هي بظلذ ماء وظهها، وؾٟدذ صمٗها ٖلى 

ؤٖخاب الؿى١ ألاوعوبُت، ولم ًاطن لها بالضزى٫، بل نٟٗها اإلاؿدكاع 

 ألاإلااوي )هلمذ ٦ى٫( خحن ٢ا٫:

جغ٦ُا لها خًاعة ٚحر خًاعة ؤوعوبا. بن  " بن جغ٦ُا لِؿذ صولت ؤوعوبُت. بن

 خًاعة جغ٦ُا بؾالمُت، وخًاعجىا حهىصًت مؿُدُت " ؤ. هـ. بىهه.

لى خض حٗبحر اإلاغخىم الض٦خىع مدمض ببغاهُم ٧اْم: " بن ٚحر الٛغبي ال  ٖو

 ِمً الخًاعة الٛغبُت، ختى ٖلى ٞغى 
ً
ْهِبذ ظؼثا ًُ ٌؿخُُ٘ إلاجغص الخمني ؤن 

اعة ظضًغة باالجبإ، ٞةطا ؤيٟذ بلى طل٪ ؤجها ان الخًاعة الٛغبُت خً

 .(1)لِؿذ بالًغوعة خًاعة ظضًغة باالجبإ " 

 وهل ٣ًبلىهىا؟

بن الٛٝغ في ؤنل ز٣اٞخه ال ٌٗتٝر بٛحر )طاجه(، الغظل ألابٌُ ِمً البكغ، 

 ٖلى مؿخىي الغظل ألابٌُ، 
ً
 بكغا

ً
ؤما آلازغون، ٞلِؿىا ولً ٨ًىهىا ؤبضا

                                           
1
ت والخؿبُم الجامهت بين  -ز. محمس ئبطاهُم واقم    - 16بحث بحىلُت ولُت ؤلاوؼاهُاث: ص  -الىكٍط

 م. 1987 -هـ 1407 -حامهت كؿط  -الهسز الهاشط 
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بهىا به، مهما جغاَىىا بلٛخه، وؤٖلىىا ٖك٣هم مهما خاولىا، ومهما حك

للمؿغح ب٩ل مضاعؾه، واؾخمٗىا للؿُمٟىهُاث الخالضة، وال٨ىوكغجى الغاب٘ 

والخامـ، وصهضهىا بإقٗاعهم ِمً هىمحروؽ ختى بلُىث، وجدضزىا ًٖ 

ىىا الباًب، مهما ٞٗلىا ٞالٛغب لً 
َّ
البالُه، وألاوبغاث، ولبؿىا ال٣بٗت، وصز

ت، ٢امٗت، ل٨ً ٣ًبلىا، وقهاص دت هانٗت، ٢اٖع اث ٞالؾٟتهم، وم٨ٟغحهم نٍغ

ض ؤن ًهض١ ما بحن ُٖيُه، وما ًلمؿه بُضًه، ل٣ض ٢ا٫   مىا ال ًٍغ
ً
بًٗا

ؾاعجغ: "ًىظض ٣ِٞ هه٠ ملُاع ِمً البكغ، وملُاعان وهه٠ ِمً اإلادلُحن"، 

وبخٗبحر الاؾخٗماع: الٟغ١ بحن ؤلاوؿان واإلادلي هى الٟغ١ بحن الٛغبي 

 .(1)يوالكغق

ب في ٖالم زا٫ ِمً البكغ،  ً هٟؿُت الٛغب وؾ٨ُىلىظُخه، وؤهه ًٚغ ٖو

، 42، وجإمالث م 161عاظ٘ مال٪ بً هبي، في ٦خبه )في مٗب اإلاٗغ٦ت م 

.)ً  وصوع اإلاؿلم في الشلض ألازحر ِمً ال٣غن الٗكٍغ

ً ؤنبدذ في خاظت بلى  وما ؤًْ هظه الٟلؿٟت الٛغبُت باليؿبت لآلزٍغ

 خضال٫ ٖلحها.اؾدكهاص لها واؾ

اإلاُت  اإلاُت الش٣اٞت، ٖو هىن به ٖلُىا ِمً ؤلازاء وؤلاوؿاهُت، ٖو مّىِ ًُ ؤما ما 

اإلاُت الًٟ، وخىاع الخًاعاث، ٞما هى بال هٕى ِمً الخضظحن  ال٨ٟغ، ٖو

 ً ِ
ّ
والتروٌٍ، ٞما ؤظملها ٢غوص الؿحر٥، وهي جلبـ ؤلاؾمى٦ً، وجضز

 .الباًب، وحٗٝؼ البُاهى، وجإ٧ل بالكى٦ت والؿ٨حن

ى ب٦ما٫ 
َّ
هظا الخضظحن هى الظي خاوله هابلُىن )بخُٛحر ٖىاثض البالص(، زم جىل

ر ًٖ  بَّ َٖ ـ، زم  ت في باَع ِغٝ ٖلى البٗشاث اإلاهٍغ
ْ

ك
ُ
اإلاكغوٕ )مؿُى ظىماع( اإلا

: "بطا ؤعصجم ؤن 
ً
بلىٚه ٚاًخه الٗالمت )ظا٥ بحر٥( خحن هصر ٞغوؿا ٢اثال

 ٧ان!!و٢ض . جب٣ىا في الجؼاثغ، ٞازغظىا مجها".

                                           
1
هتي: الهىزة ئلى الصاث: ص    مطحو ػابم. -وما بهسها  48نلي شَط
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ٗخبرها مجغص  وبطا خاو٫ البٌٗ ؤن ًهٝغ هظه الكهاصاث ًٖ وظهها، َو

٧لماث ِمً ؤٞغاص مهما ٧اهذ مجزلتهم، ٞهي زُغاث ووؾاوؽ ال وظىص لها في 

الىا٢٘، بطا خاو٫ البٌٗ طا٥ ٞما ؤًْ الىا٢٘ ٨ًظب. ٣ٞض وكغث 

ى 
َّ
ت للبى٪ الضولي ٣ًترح ؤن ًخىل ب هو مظ٦غة ؾٍغ الصخ٠ باألمـ ال٣ٍغ

لبى٪ الضولي حصجُ٘ جهضًغ الهىاٖاث ال٣ظعة ِمً الضو٫ الهىاُٖت ا

اإلاخ٣ضمت بلى صو٫ الٗالم الشالض، والظي ؤٖضَّ اإلاظ٦غة هى )لىعوـ ؾمغػ( ٦بحر 

 .(1)الخبراء الا٢خهاصًحن في البى٪ الضولي

 
ً
وؤما جهضًغ الىٟاًاث الىىوٍت والؿامت بلى بالصها، ٞإًْ ؤمغها ناع م٨كىٞا

.
ً
 مٗغوٞا

وؤٖخ٣ض ؤن هجمت ما ٌؿمىهه بالُمحن يض ألاظاهب )الظًً هم هدً( هى 

الىظه الخ٣ُ٣ي ال٣بُذ للٛغب، بٗض ؤن اهتهذ ٞترة الخاظت بلى ألاًضي 

الٗاملت الغزُهت التي ٧اهىا في خاظت بلحها إلٖاصة البىاء بٗض الخغب ال٨ىهُت 

م ٦غحهت الشاهُت، ٞةطا اه٣ًذ الخاظت ا٦دك٠ قحرا٥ "ؤن ألاظاهب عاثدته

 جٟؿض هىاء ٞغوؿا".

  

                                           
1
سة ألاهطام   ت  -حٍط  م. 1992/ 2/ 8 -الطفحت ألاولى  -اللاهٍط
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 (1) 

 ز٣اٞت زانت:

وٗم ز٣اٞت زانت بىا هدً، ال ؾلُان لش٣اٞت الٛغب ٖلحها، و٦ما ؤقغها ُٞما 

٠، هظه الش٣اٞت ٧اِمىت مىظىصة في ؤٖما١ ألامت، بال ؤجها مذجىبت زل٠ 
َ
َؾل

 ؾخاثغ وؤ٢ىٗت الش٣اٞت الغؾمُت.

 في ط
ً
ل٪، ٞالضو٫ الىاُٖت جدمي ز٣اٞتها، وال حؿمذ وهدً لؿىا بضٖا

بازترا٢ها، ولٗل في الاؾدكهاص بما جداوله ؤوعوبا ِمً الى٢ىٝ في وظه 

ىن بلى الخىابظ )باالوٛال١(  ٨ُت، ما ًجٗل الظًً ٌؿاٖع الش٣اٞت ألامٍغ

 ُٞما ه٣ى٫.
ً
 و)الجمىص( و)الخذجغ( ٨ًٟغون ٦شحرا

١ ألاوعوبُت ٢ض ؤ٢مىاها ِمً ؤظل ل٣ض ٢ا٫ الغثِـ الٟغوس ي مُتران: "بن الؿى 

٨ُت، وِمً زُغ الازتراٖاث الُاباهُت.  خماًت ؤوعوبا ِمً ؾمىم الش٣اٞت ألامٍغ

ر بالش٣اٞت  ىَّ
َ
، ٞالجى ألاوعوبي ُمل

ً
، وماء ملىزا

ً
و٦ما ؤن هىا٥ هىاًء ملىزا

٩ي. ىن ألامٍغ ٨ُت، بالخلٍٟؼ  ألامٍغ

٣ظ ؤلاوؿان ألاوعوبي وال بض ِمً الى٢ىٝ واإلاىاظهت والهمىص... ًجب ؤن هى

 .(2)ِمً الاهخداع الش٣افي والٗلمي"

٩ا في ؾىت  م، ؤن الغثِـ )مُتران( 1990وفي زبر ؤطاٖه عاصًى نىث ؤمٍغ

٨ُت التي  ، ٖىضما ٖلم طاث ًىم بإن وؿبت البرامج ألامٍغ
ً
 قضًضا

ً
اظا اهؼعج اهٖؼ

َمِشل )
ُ
ىن الٟغوس ي ج  ٖبر الخلٍٟؼ

ُّ
َبض

ُ
( ِمً البرامج الٟغوؿُت، ألامغ الظي 1:  3ج

ت باٖخماص  ض ٖلى زالزماثت ملُىن صٖا الغثِـ الٟغوس ي بلى اإلاؿاٖع مبلٜ ًٍؼ

                                           
1
 الجلُل، ألاػخاش محمىز محمس شاهط. هكطث في هصا الهىىان ئلى ضػالت أػخاشها 

2
سة ألاهطام    نمىز )مىاكف(. -م 1989/ 9/ 30 -اللاهطة  -حٍط
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٩ي؛ للٗمل ٖلى ٨ٖـ هظه اليؿبت لهالر البرامج الٟغوؿُت زال٫  صوالع ؤمٍغ

 .(1)زمـ ؾىىاث 

ً مجها: 1992/ 4/ 25ووكغث ألاهغام في  ـ جدذ ٖىاٍو  ِمً باَع
ً
م جد٣ُ٣ا

٩ا ٢اصمت في زُاب م٩ُي ماوؽ(،  ٩ي(، )ؤمٍغ )الٟغوؿُىن ٌك٨ىن ِمً ٚؼو ؤمٍغ

ز٣اُٞت بٗض اهتهاء الخغب الباعصة(، و٧ان طل٪ بمىاؾبت اٞخخاح )ؤو٫ مىاظهت 

٩ي.  مضًىت مالهي ٖلى الُغاػ ألامٍغ

٨ُت والٟغوؿُت ِمً ؤؾغة واخضة.  هظا م٘ ؤن الش٣اٞخحن ألامٍغ

 زهىنُت ول٨ً:

 وٗم ل٨ً!!

( نضع ٦خاب )زُت لٛؼو الٗالم 
ً
في هدى ؤل٠ نٟدت )بالبىِ الهٛحر ظضا

بدىر ومىا٢كاث ماجمغ )خ٨ماء ٧لىعاصو(، طل٪  ؤلاؾالمي(، وهى ٖباعة ًٖ

ضاص الُىٍل الجاص اإلاًني ٦ما -م 1978اإلااجمغ الظي او٣ٗض في ؾىت  بٗض ؤلٖا

 واو٣ٗض هظا اإلااجمغ جدذ ٖىىان: -هى ُمَبّحن في م٣ضمت خهاص اإلااجمغ

م، والظي حهمىا هى ما ًسخو بالبدىر التي ٖالجذ 2000جىهحر الٗالم ؾىت 

ؾالمي، وو٢ىٞها في وظه الخىهحر. وزالنت ما اهخهى بلُه ز٣اٞت الٗالم ؤلا 

 في جسُُُهم هى:
ً
 ال٣ىم الىاٖىن ظضا

"بن ٞكل الخىهحر ُٞما مض ى ٌٗىص بلى الغبِ بحن الش٣اٞت الٛغبُت 

ن نٗىبت ا٢خإل اإلاؿلم ِمً ز٣اٞخه، وبصزاله في الش٣اٞت  والخىهحر، ٣ٞض جبحَّ

ذ باؾم الٗاإلاُت 
َ
ٟ ِ

ّ
ل
ُ
وؤلاوؿاهُت؛ ولظل٪ ج٣ىم الاؾتراجُجُت الٛغبُت، مهما ٚ

تراٝ  الجضًضة ٖلى ٞ٪ الاعجباٍ بحن الش٣اٞت الٛغبُت والخىهحر، ويغوعة الٖا

                                           
1
سة ألاهطام في  -الثلافت بين الخأزير والخأزط  -ز. نبس الؼالم الفاضس ي    م.1992/ 11/ 10ملاٌ بجٍط
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بسهىنُت الش٣اٞت اإلاجخمُٗت، ووؿبُتها، ول٨ً في الى٢ذ هٟؿه يغوعة ٞ٪ 

الاعجباٍ بحن الش٣اٞاث اإلادلُت وؤلاؾالم"
(1). 

ـ الش٣ اٞاث ؤلا٢لُمُت في ٖاإلاىا جغي هل ما ًجغي آلان ِمً جإنُل وج٨َغ

ىهُت والبابلُت وآلاقىعٍت  ؤلاؾالمي، هى ؤزغ ِمً هظه الخُت؟ الٟٖغ

والُٟي٣ُُت... و... و... واإلاباهاة، واإلاٟازغة الجاهلُت التي ٖاصث آلان، ختى 

ناعث ؤلا٢لُمُت بلى صعظت ِمً الخؿاؾُت بن لم جخضاع٦ها اإلااؾؿاث 

ضها زهىنُت، ول٨ً الش٣اُٞت ِمً آلان، ٞؿخ٨ىن الٗىا٢ب  وزُمت. هٍغ

 
ً
بؾالمُت، ٞاإلؾالم وخضه هى ٖهام هظه ألامت، التي لم حٗٝغ لىٟؿها ًىما

 بال في عخابه.
ً
ما  ٦ٍغ

ً
 خغا

 ٖىانغ ووؾاثل:

وٗغى لٗىانغ ز٣اٞخىا، ووؾاثل بىائها، واإلاداٞٓت  -مًُغون بلُه-في بًجاػ 

 ؤن هىٟ٪ ِمً ظبل اإلاٛىاَِـ ا
ً
لظي ًجظبىا بلُه ٖلحها ٞى٣ى٫: ٖلُىا ؤوال

، ؤٖني بظل٪ الاوٗخا١ ِمً ؤؾغ الش٣اٞت الٛغبُت، ٣ٞض ه٣لىا ِمً الٛغب 
ً
ظظبا

ل، جغ٦ىا ما هى محرار بوؿاوي ٖام، 
َ
٣

ْ
ى ًُ ل، وجغ٦ىا ما ٧ان ًجب ؤن 

َ
٣

ْ
ى ًُ ما ال 

ايُاث وجُب٣ُاتها وه٣لىا ما هى طاحي زام، ِمً ٞىىن  ِمً الُبُُٗاث والٍغ

اصاث، وج٣الُض، وه ٓام خُاة، وؤزُغ ِمً طل٪ الٟلؿٟاث التي وآصاب، ٖو

جدضص ٖال٢ت ؤلاوؿان بال٨ىن، وما وعاء الُبُٗت، و٧ل طل٪، له ظظوعه 

ل بلُىا؟!
َ
٣

ْ
ى ًُ  الًاعبت بٗم٤ في جغبخه التي وكإ ٞحها ٠ُ٨ٞ 

لُىا بٗض طل٪ ؤن ه٨دك٠ ؤهٟؿىا، ووٗٝغ طواجىا، ووؿخسغط َا٢اث ؤمخىا  ٖو

 وهدغ٦ها ِمً م٩اجها.

 ٪ بً هبي:وؤ٢ى٫ م٘ مال

                                           
1
 .85 - 75، 15 - 9ص  -دؿت لغعو الهالم ؤلاػالمي  
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"و٧ل ما هخمىاه هى ؤن ج٣ىم في بالصها عابُت ِمً اإلاش٣ٟحن ل٨ك٠ هجماث 

ت لخل٪ الهجماث صون 
َ
ى ألا٩ٞاع ُمَٗغي

َ
ت، ختى ال جْب٣ الٛغب ٖلى الجبهت ال٨ٍٟغ

 هجضة وال مضص".

 وال ق٪ ؤن ِمً ؤهم ٖىانغ ز٣اٞخىا:

 الضًً. -1

اللٛت بياٖت للظاث،  اللٛت الٗغبُت، ٞلٛت ٧ل ؤمت هي طاجُتها، وبياٖت -2

 ٖلى خض حٗبحر ُٞلؿىٝ الىَىُت ٖبض هللا الىضًم.

و٦ما ٢ا٫ ال٣ٗاص: "بن الخملت ٖلى اللٛت في ألا٢ُاع ألازغي، بهما هي خملت 

 ٖلى لؿاجها، ؤو ٖلى ؤصبها، وزمغاث ج٨ٟحرها ٖلى ؤبٗض اخخما٫.

ول٨ً الخملت ٖلى لٛخىا هدً، هي خملت ٖلى ٧ل ش يء ٌٗىِىا، ٖلى ٧ل 

لى اللؿان وال٨ٟغ والًمحر في يغبت  ج٣الُضها الاظخماُٖت والضًيُت، ٖو

واخضة؛ ألن ػوا٫ اللٛت في ؤ٦ثر ألامم ًب٣حها بجمُ٘ م٣ىماتها ٚحر ؤلٟاْها. 

 ًمحزه ًٖ ؾاثغ 
ً
ْب٣ي للٗغبي ؤو اإلاؿلم ٢ىاما ًُ ول٨ً ػوا٫ اللٛت الٗغبُت ال 

ى له با٢ُت في بُان، وال ألا٢ىام، وال ٌٗهمه ؤن ًظوب في ٚماع ألامم، ٞال جب
َ
٣

ت وال بًمان". ْغٝ، وال مٗٞغ ُٖ 

ش ؤلاؾالمي. - 3  الخاٍع

ايُاث والُبُُٗاث،  -4 الترار )ب٩ل م٨ىهاجه ِمً ٖلىم الضًً، والٍغ

 وآلاصاب(.

ش الٗلىم وجُىعها، ال بض لضاعؽ  )ٖىض ألامم الىاُٖت، مىاهج زانت بخاٍع

 الٗلىم ِمً ؤلاخاَت بها(.

ى ما ؤناب صعاؾت وا٢٘ ال -5
َ
ٗالم ؤلاؾالمي ب٩ل بم٩اهاجه ومك٨الجه، و٦ٟ

ىظئىا بجمهىعٍاث  مش٣ُٟىا ِمً زؼي ٖىضما ج٨ٟ٪ الاجداص الؿىُُٞتي، ٞو
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ىن مجغص ؤؾمائها. ٖلى خحن  ٌؿ٨جها ٖكغاث اإلاالًحن ِمً اإلاؿلمحن، وال ٌٗٞغ

٨ُت واخضة واخضة، بل ما حكتهغ به هىلُىوص،  ىن الىالًاث ألامٍغ ٌٗٞغ

 وج٨ؿاؽ.وق٩ُاٚى، 

وِمً اإلاٟاع٢اث البكٗت ؤهه ٖىضما ؤٖلىذ هدُجت الاؾخٟخاء )في ظمهىعٍت 

البىؾىت( وخهلذ ٖلى اؾخ٣اللها، ٦خب ؤخض مدغعي الصخ٠ الٗغبُت 

: ٌٗني 
ً
غ ِمً هظه الجمهىعٍاث )اإلاُني( و)اإلا٨ُغو( زم اؾخٓٝغ ٢اثال

َ
ٌسخ

سخُٟت خُىما ٌؿإ٫ واخض ِمً هاالء ًٖ ظيؿِخه ٣ًى٫: )بىؾني( جىعٍت 

ِغَى ٖلُه.
ُ
، ل٨ً ما طهبه م٘ الخجهُل الظي ٞ

ً
 َبٗا

٣ي. -6  صعاؾت وا٢٘ الٗالم آلاؾُىي وؤلاٍٞغ

صعاؾت الٗالم الٛغبي، صعاؾت واُٖت، ال ٖلى مؿخىي هجىم هىلُىوص،  -7

ـ، و٧لبت بىف، و٢ُت ٧لُيخىن، وصًاها وحكاعلؼ، وؾاعة وؤهضعو...  ولُالي باَع

ؿغ ول٨ً ٖلى مؿخىي ٞهم ز٣اٞت ال
َ
ٟ

ُ
٣ىم وج٨ٟحرهم؛ ل٩ي وٗٝغ ٠ُ٦ ه

اتهم، وما وعاء زُُهم و٢غاعاتهم، )ٌٗني ٦ما ًٟٗلىن بىا آلان(.  جهٞغ

نُاٚت مىاهج حٗلُمىا ِمً الخًاهت بلى الجامٗت، نُاٚت هابٗت ِمً ٢لب  -8

ماصها )الضًً(.  ز٣اٞخىا ٖو

9 -  
ً
هما  ٞو

ً
م إلا٩اهخه في ز٣اٞخىا وحٗلُمىا، خٟٓا  .بٖاصة ال٣غآن ال٨ٍغ

 لخٗلُم الٗامت  - 10
ً
 للٗباصة، ومىثال

ً
بٖاصة اإلاسجض إلا٩اهه وم٩اهخه، بِخا

وجش٣ُٟهم، وظامٗت جغبِ بحن ؤهله بغباٍ الخب وؤلازاء ختى ٨ًىن اإلاجخم٘ 

 ٧البيُان اإلاغنىم.

ال بض ِمً خماًت صازلُت طاجُت، بخُهحر الىٟىؽ وجؼ٦ُت ألازال١، وال  -11

ت الخال٫ والخغام.ؾالح في طل٪ مشل ؾالح الضًً وال  خ٣ىي، ومٗٞغ



88 

 الٗىصة بلى هٓام الخُاة الُىمي، الظي ًغجبِ بمىا٢ُذ  - 12
ً
ِمً اإلاهم ظضا

٣ِب نالة الٟجغ مباقغة، وجيخهي الٟترة ألاولى  َٖ الهالة، بدُض ًبضؤ الٗمل 

م٘ ؤطان الٓهغ، وجبضؤ الٟترة الشاهُت ٣ٖب نالة الٗهغ. ٟٞي هظا ِمً جىٞحر 

ُٞه م٘ طل٪ ِمً مٗاوي الاعجباٍ باإلاسجض، وجِؿحر ؤصاء  للُا٢ت ما ُٞه، زم

الهلىاث الخمـ في ظماٖت، وؤزغ طل٪ في الٗال٢اث الاظخماُٖت وجماؾ٨ها، 

 زم في بخُاء مٗاوي الخ٣ىي والهضي والاؾخ٣امت في الىٟىؽ.
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ً
..وؤزحرا

في الش٣اٞت الٛغبُت، بل بن الخُغ ألا٦بر آلان لِـ في الخبُٗت الش٣اُٞت، ؤو 

الخُغ ألا٦بر في ز٣اٞت الخجؼثت، في الش٣اٞت ؤلا٢لُمُت ال٣ًُت، التي بضؤث 

ىىا الٗغبي، في ز٣اٞت التراب وألاحجاع التي بضؤث جخدضر  ل بغؤؾها في َو ُِ
ُ
ج

ت... بلخ، وجهضٕ عئوؾىا  ُي٣ُُت، وؾىمٍغ ىهُت وبابلُت، وآقىعٍت، ٞو ًٖ ٖٞغ

الصلُٟا، وحجاعة بابل، وؤٖمضة بدىعؽ، وؤبي الهى٫، وؤَال ٫ ظغف، ٞو

.
ً
 وخ٣ا

ً
 بٗلب٪، وآزاع... بلخ. هظا هى الخُغ ألا٦بر ٞٗال

وؾغ هظا الخُغ ألا٦بر ؤهه ؤؾٕغ بلى الىٟىؽ، وؤ٢َغب بلى الٗامت، و٢ض طعَّ 

 ٢غهه ِمً آلان.

بي خُىما   ل٨ٟغ لُٟي الؿُض الخٍٛغ
ً
بن الجماهحر التي ؤصاعث ْهغها مشال

٣ٗالهُت(، ومالًىت اإلادخلحن والاههغاٝ بلى )البىاء( بمٗاوهت صٖاها بلى )ال

 ؤلاهجلحز والخٗلم مجهم... 

تها(، و)بهجاػاث(  ٟخجها ؤن جدضثها ًٖ )ٖب٣ٍغ هظه الجماهحر ٌصجحها ٍو

ٓمت( آبائها.  ؤظضاصها، )ٖو

تزاػ بالىًَ، ٞظل٪ ؤمغ ُٞغي، وصًيىا صًً   في الٖا
ً
وبالُب٘ ال خغط بَال٢ا

غؤها في ؾحرجه نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٢ىله ًساَب م٨ت: "وهللا الُٟغة؛ ولظا ٢

به٪ ألخب بالص هللا بلّي... ولىال ؤن ٢ىم٪ ؤزغظىوي مى٪ ما زغظذ"، ال خغط 

في خب الىًَ والخٛني به، ل٨ً الظي هداطعه، وهسكاه ؤقض الخكُت، هى 

ت، التي ظٗلذ ِمً خب الىًَ  ِغيَ
ْ
ٛ
ُ
هظه ال٨خاباث ٚحر اإلاؿاولت، بل اإلا

 لكإن آلازغ، وظٗلذ حٛغؽ مكاٖغ الاؾخٗالء، 
ً
 وجد٣حرا

ً
تزاػ به، تهىٍىا والٖا

ً، واػصعاءهم، )مجغص مشا٫: خضًض البٌٗ ًٖ خًاعة  ر ٖلى آلازٍغ والخ٨بُّ

ؾبٗت آالٝ ٖام في م٣ابلت البضاوة والصخغاء واإلااٖؼ(. بن هظا هى اللٗب 
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عجب هل بضؤث بالىاع التي ؾخٗه٠ بالجمُ٘، وال جب٣ي وال جظع. وبوي أل

ذ في ؾىت  َٗ ،  1978زُت خ٨ماء )٧لىعاصو( التي ُوِي
ً
ٗا م. جاحي زماعها ؾَغ

 ه٨ظا؟!

تراٝ بالخهىنُت الش٣اُٞت  ل٣ض بىىا زُتهم الجضًضة ٖلى "يغوعة الٖا

اإلاجخمُٗت ووؿبُتها، ول٨ً في الى٢ذ هٟؿه ًجب ٞ٪ الاعجباٍ بحن هظه 

 الش٣اٞاث اإلادلُت وؤلاؾالم".

 هى بضء الخُب٤ُ الٗملي لهظه الخُت الخبِشت؟هل ما ًجغي آلان 

ني: جظ٦غوا ؤن مهُٟى ٧امل قهُض الىَىُت الهاص٢ت،  وؤ٢ى٫ لبني َو

ل الخالٞت الٗشماهُت،  ِْ غ مهغ ِمً الاؾخٗماع في  والظي ٧ان ًىاصي بخدٍغ

خه، وهى ناخب  والخبُٗت للباب الٗالي، هى هٟؿه الظي ٧ان ًباهي بمهٍغ

".ال٣ى٫ اإلاإزىع: "لى لم ؤ
ً
ا  لىصصث ؤن ؤ٦ىن مهٍغ

ً
ا ض مهٍغ

َ
 ول

وجظ٦غوا ؤن ُٞلؿىٝ الىَىُت، وؤزلو زلهائها ٖبض هللا الىضًم ٧ان ٣ًى٫: 

٨تهم ٢ىابلهم باؾم ؤوعوبا".
َّ
حن، بهما خى  "بن الظًً ٣ًىلىن: مهغ للمهٍغ

 ٖالط آزاعها، ٣ٞض 
ً
ئُت ؤهه ًهٗب ظضا وبن ؤزُغ ما في هظه الش٣اٞت الخجٍؼ

٪ ًدخاط بلى ؤظُا٫، ط
ُ
ه ٖىاَٟهم، وِجْمل ل وظضان الٗامت، وجىّظِ ِ

ّ
٩

َ
ك

ُ
ل٪ ؤجها ح

مكاٖغهم؛ مما ًجٗل الخؿاؾُت بحن الجماهحر، بحن الكٗىب، ولِؿذ 

 ٢انغة ٖلى الهٟىة والىسبت، ؤو ٖلى ألاهٓمت ٦ما ٧ان ًدضر ِمً ٢بل.

 وهللا وخضه اإلاؿخٗان ٖلى ٧ل بلُت.
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حؿائالث بمشل هظا الاحؿإ والكمى٫ صون الاهُال١ ِمً َمً الهٗب بزاعة 

 ٖلى هظا الىيىح ال٨ٟغي، 
ً
ها بَاع مٗغفي واضر. ول٣ض ٧ان الباخض خٍغ

َمً جد٤ُ٣ الجهًت الكاملت.  ًْ ُه إلاكغوٕ بؾالمي ً ِ
ّ
ٞإٖلً مىظ البضاًت جبي

 ِمً الاحؿا١ الضازلي 
ً
 ملخىْا

ً
وال ق٪ ؤن طل٪ ٢ض مىذ البدض الخالي ٢ضعا

 ح ال٨ٟغي.والىيى 

حرة ِمً الا٢خباؾاث )الُىٍلت وال٣هحرة(،  ول٣ض اٖخمض ال٩اجب ٖلى َاثٟت ٞو

َبْرِهً ٖلى نض١ ألا٩ٞاع الؿاب٣ت  ًُ ألاظىبُت والٗغبُت واإلاىخ٣اة بٗىاًت؛ ل٩ي 

م ِمً ؤن البدض الخالي ٌك٩ل بياٞت مهمت بلى  لى الٚغ التي اهُل٤ مجها. ٖو

الخبُٗت الش٣اُٞت في الىًَ الٗغبي، بال ال٨خاباث الخضًشت اإلاخىامُت في مجا٫ 

 بلى حسجُل ٖضص ِمً اإلاالخٓاث ألاولُت خى٫ هظا 
ً
ؤهني ؤظض هٟس ي مضٞىٖا

 الٗمل:

ٟاث ل٩لمت الش٣اٞت، بِىما لم  -1 خغم ال٩اجب ٖلى َغح ٖضص ِمً الخٍٗغ

م ِمً ؤهه ٢ض ؤٖلً  ٠ ل٩لمت الخبُٗت، ٖلى الٚغ ًدغم ٖلى ج٣ضًم حٍٗغ

٠ ٧لمت الخبُٗت في بدض ٧البدض الخالي  بىيىح ؤهه ًىىي طل٪. بن حٍٗغ

ص اؾخ٨ما٫ ق٨لي إلظغاء مجهجي. بهه مُلب مجهجي وهٓغي يغوعي.  لِـ ُمَجغَّ

ْم٨ًِ ٞهمها في يىء مجمىٖخحن ِمً الٗىامل: ٖىامل  -٦ما وٗلم-ٞالخبُٗت  ًُ

ىامل زاعظُت: جخهل ببيُت  صازلُت: جخهل ببيُت وجغ٦ُب اإلاجخم٘ الخاب٘، ٖو

غ )ؤو الىٓام الٗاإلاي(، زم َبُٗت وهمِ الٗال٢ت بحن وجغ٦ُب  ُِ
ُْ َؿ

ُ
اإلاجخم٘ اإلا

غ. ٦ما ؤن مشل هظه الٗال٢ت جخم ِمً  ُِ
ُْ َؿ

ُ
٧ل ِمً اإلاجخم٘ الخاب٘ واإلاجخم٘ اإلا

زال٫ وؾاثل وؤؾالُب ٢ض ج٨ىن اإلاضٞ٘ والبىض٢ُت في ٞترة مُٗىت، و٢ض ج٨ىن 

٨ىن اإلاٗلىماث في ٞترة الٛظاء والخ٨ىىلىظُا واإلاا٫ في ٞترة ؤزغي، و٢ض ج

 زالشت.
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ص الباخض بإصواث جدلُلُت مهمت في  ْم٨ًِ ؤن ًَؼِوّ
ُ
٠ الخبُٗت ٧ان ِمً اإلا بن حٍٗغ

 مشل هظا البدض.

ؾَعى ال٩اجب ب٩ل ما اؾخُإ ظمٗه ِمً قىاهض وا٢خباؾاث البرهىت ٖلى  -2

وظىص خالت الخبُٗت في ألا٢ُاع ؤلاؾالمُت )ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن البدض لم 

ًدضص هُا٢ه اإلا٩اوي، خُض ًضعؽ ْاهغة الخبُٗت بك٩ل مُل٤ ٦ما ٌكحر بلى 

حصخُو  ٖلى -في مٗٓم ألاخُان-طل٪ ٖىىاهه(. وهدً ِمً ظاهبىا هخ٤ٟ 

لذ في هظا البدض  وبؿبب -ال٩اجب إلاك٩لت الخبُٗت، بال ؤن الخبُٗت ٢ض جدىَّ

غ بأزغ  -ُٚاب الىٓغة الجضلُت ُِ
ُْ بلى ْاهغة ؤخاصًت الاججاه جغبِ َٝغ ُمَؿ

زاي٘، وم٘ حؿلُمىا بضوع الٗىامل الخاعظُت في خضور الخبُٗت في الٗالم 

ؤال وٟٛل الٗىامل الضازلُت ؤلاؾالمي وظمىص الىٓام الؿُاس ي، بال ؤهىا ًجب 

لى عؤؾها ٢ٟل باب الاظتهاص.  ٖو

بن الٗالم ؤلاؾالمي والٗالم الٗغبي ًؼزغان بجهىص ضخمت جهضث إلاُلب 

 
ً
 ؤولُا

ً
ت. وال ق٪ ؤن جدلُال الاؾخ٣ال٫ ال٨ٟغي، ومىاظهت الهُمىت ال٨ٍٟغ

ً ومىايلحن ِمً ؤمشا٫ ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي، وال٨ىا٦بي،  ألٖما٫ م٨ٍٟغ

بض  مغ اإلاسخاع، وؤلامام خؿً البىا، ٨ًٟي لخىيُذ ٖو ال٣اصع الجؼاثغي، ٖو

غح بضاثل مسخلٟت  نىع الىًا٫ ال٨ٟغي ِمً ؤظل ٞهم ؤًٞل لىا٢ٗىا، َو

 إلاىاظهخه.

ْبِرػ نىع الخبُٗت الش٣اُٞت في  -3
ُ
ؼ الباخض اهخمامه ٖلى ال٨خاباث التي ج

َّ
َع٦

 ٖاإلاىا ؤلاؾالمي ؾىاء ألاظىبُت مجها ؤو الٗغبُت، 
ً
وخ٤٣ في هظا اإلاجا٫ هجاخا

ب 
َ
ل
َ
، بال ؤن الىٓغة الكمىلُت جخُ

ً
ؤن ًمىذ الباخض  -في الى٢ذ هٟؿه-ملخىْا

٩ا الالجُيُت مىظ  ٣ُا وؤمٍغ ت التي قهضتها ؤ٢ُاع آؾُا وبٍٞغ  للجهىص ال٨ٍٟغ
ً
خحزا

خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال٫ ِمً ؤظل جضُٖم ز٣اٞاتها الىَىُت، وجُىٍغ ؤهٓمت 

ُت و٢ُمُت جم٨ج ها ِمً مىاظهت الهُمىت الغؤؾمالُت. وفي هظا الؿُا١ مٗٞغ
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ؤصٖى ال٩اجب بلى مخابٗت الجهىص في مجاالث ٖضًضة مشل: صوع مضعؾت الخبُٗت 

وظهىصها في ؤ٢ُاع الٗالم الشالض، مداوالث ؤلاخُاء الخًاعي في ؤ٢ُاع مشل 

الهحن والهىض، الصخىة ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة، ب٦ؿاب الٗلىم الاظخماُٖت 

٣ُا، هماطط الخىمُت البضًلت َابٗ ، جضُٖم اللٛاث اإلادلُت في بٍٞغ
ً
ىُا  َو

ً
ا

 اإلاُغوخت آلان في الٗالم الشالض.

م٘ حؿلُمىا بالخبُٗت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والش٣اُٞت أل٢ُاع الٗامل  -4

الشالض )وِمً بُجهما ألا٢ُاع ؤلاؾالمُت والٗغبُت( ِمً زال٫ اإلآاهغ وألاق٩ا٫ 

٣ت ؾازغة، بال ؤهني ؤعي ؤهىا التي اؾخٟاى في ج غيها بٍُغ دلُلها ال٩اجب ٖو

هىاظه آلان ْاهغة "الٗىإلات"، ؤي جدى٫ ٦شحر ِمً ال٣ًاًا واإلاك٨الث ِمً 

٨ٟي ؤن ؤقحر في هظا اإلاجا٫ بلى  هُا٢ها ؤلا٢لُمي بلى الىُا١ الٗاإلاي. ٍو

بًٗها: الخلىر بإق٩اله اإلاسخلٟت، الخصخغ، جأ٧ل َب٣ت ألاوػون، ؤلاًضػ، 

لهىضؾت الىعازُت. وم٘ حؿلُمىا باإلاى٢٘ اإلاخضوي لؤل٢ُاع الىامُت صازل ا

ج بال ٖلى 
َ
ٗال

ُ
الىٓام الٗاإلاي، بال ؤن مشل جل٪ ال٣ًاًا واإلاك٨الث ال٨ىهُت ال ح

ض  ُٗ مؿخىي ٖاإلاي. بل بن الخىمُت ؤلا٢لُمُت طاتها باليؿبت لضولت هامُت لم ح

 ىوي الجضًض.مم٨ىت صون الاهضماط بك٩ل ؤو بأزغ بالىٓام ال٨

 بلى 
ً
 مهما

ً
ا  جٟؿحًر

ً
هظا ٌٗني ببؿاَت ؤن الدؿاهض الضولي ٢ض ؤنبذ مٟهىما

 ظاهب مٟهىم الخبُٗت.

هدً بداظت بلى صعاؾت الىماطط الخىمىٍت الباعػة في مجخمٗاث الٗالم  -5

الشالض صازل الىٓام الا٢خهاصي الٗاإلاي اإلاٗانغ. ٖلُىا صعاؾت اإلاجخمٗاث 

لُىا بالخالي الهىاُٖت الجضًضة في ظ ىىب قغ١ آؾُا ِمً مىٓىع ز٣افي، ٖو

ب الىمى الا٢خهاصي ِمً 
َّ
ل
َ
ج٣ضًم بظاباث مباقغة ًٖ حؿائالث مشل: هل ًخُ

ت ٖلى ال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث وؤؾالُب الؿلى٥؟ ما هى مهحر  راث مىاٍػ حٛحُّ

ل الخدىالث الا٢خهاصًت التي جخُلبها الخىمُت؟ ما هى  ِْ الش٣اٞت الىَىُت في 
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ظي لٗبه الضًً في مجا٫ الخىمُت؟ بن ؤلاظابت ًٖ مشل هظه الضوع ال

ت لخجاوػ خالت الخبُٗت، م٘ ألازظ في  الدؿائالث جُغح ؤمامىا بضاثل ٨ٍٞغ

سُت أل٢ُاع الٗالم الشالض وِمً بُجها الٗالم  خباع الخهىنُت الخاٍع الٖا

 الٗغبي.

بٗضص ِمً ِمً الهٗب ٞهم الخبُٗت الش٣اُٞت في ٖاإلاىا الٗغبي صون الىعي  -6

اإلاخٛحراث الٗاإلاُت وال٣ىمُت وكحر بلى بٌٗ مجها: الشىعة الٗاإلاُت في اإلاٗلىماث 

المُت  وؾُُغة هٓام الاجها٫ الٗاإلاي بى٦الث ؤهباثه الطخمت، وؤظهؼجه ؤلٖا

، وجإزحر طل٪ 
ً
 واهدكاعه مدلُا

ً
الىٟاطة، ؾُاصة الىمىطط الغؤؾمالي عبما ٖاإلاُا

جداص الؿىُُٞتي ومؿخ٣بل الجمهىعٍاث ٖلى الش٣اٞت ال٣ىمُت، اجهُاع الا

ؤلاؾالمُت، مؿخ٣بل الصخىة ؤلاؾالمُت والضوع الظي ًم٨ً ؤن جلٗبه في 

 حك٨ُل الىظضان الٗغبي.

ًهٗب مىاظهت الخبُٗت الش٣اُٞت في ٖاإلاىا الٗغبي صون الخٗٝغ ٖلى  -7

الىػن اليؿبي ل٩ل ِمً الٗىامل الضازلُت والٗىامل الخاعظُت اإلادضزت ؤو 

ؿببت لها. بن الخبُٗت هي في جهاًت ألامغ مدهلت لخٟاٖل هظًً الىىٖحن ِمً اإلا

ىا ٖلى الىػن اليؿبي ل٩ل مجها، اؾخُٗىا عؾم  الٗىامل وبطا ما حٗٞغ

 إلاىاظهت الخبُٗت. ٟٞي ؤ٢ُاع بُٗجها، وزال٫ خ٣ب 
ً
اؾتراجُجُت ؤ٦ثر عقضا

ٗلى مُٗىت ٢ض جبضو الٗىامل الضازلُت ؤ٦ثر ؤهمُت في مىا٠٢ ؤزغي. ٞ

ب ٞحها الٗىامل  َٗ ْ
ل
َ
 ضخمت مشل الهىض والهحن ج

َ
الؿبُل اإلاشا٫، هجض ؤ٢ُاعا

٣ُا جلٗب ٞحها الٗىامل   نٛحرة في ؤٍٞغ
ً
، بِىما هجض ؤ٢ُاعا

ً
 باعػا

ً
الضازلُت صعوا

الخاعظُت الضوع الخاؾم. وِمً الهٗب مىاظهت الخبُٗت الش٣اُٞت صون 

ُت اظخماُٖت جدضص ال٣ىي ال٣اصعة اصي،  الخىنل بلى زٍغ ٖلى ال٣ُام بضوع ٍع

ت التي حؿخٗحن بها، والخٟاٖالث اإلادلُت والٗاإلاُت  واإلا٨ىهاث الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ

اإلاغجبُت بظل٪. بن الاهؼال١ بلى مى٠٢ الخبُٗت ؤمغ ٌؿحر، بِىما اإلاداٞٓت 

ٖلى الاؾخ٣ال٫ ًدخاط بلى ظهض وظهاص مخهلحن. وِمً ؤؾ٠ ؤن الخبراث 
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سُت اإلاخاخت ؤمامىا ج٨ ك٠ ًٖ ٦ثرة خاالث الاهؼال١ بلى مى٠٢ الخبُٗت، الخاٍع

.
ً
 وهضعة خاالث الاؾخ٣ال٫ وطل٪ باليؿبت أل٢ُاع الٗالم الشالض ٖمىما

ًجب ؤن جٓل الضٖىة بلى ٢غاءة جغازىا الٗغبي وؤلاؾالمي مٟخىخت ٖلى  - 8

الضوام ِمً ٢َِبل ماؾؿاجىا ألا٧اصًمُت والش٣اُٞت، الخ٨ىمُت وألاهلُت ٖلى 

ج ب ؤن جدؿلر هظه ال٣غاءة بمضازل مىهجُت مالثمت ٢اصعة ٖلى الؿىاء. ٍو

ت ؤ٧اصًمُت  ي مبضٖت لترازىا الخًاعي، وال ًخد٤٣ طل٪ صون خٍغ
َ
ج٣ضًم عئ

ب ٖلى ٢غاءة  واؾٗت الىُا١. بهىا هإمل ؤال جخدى٫ جل٪ ال٣غاءة بلى مجغص جضٍع

ت في ٖهىعها الظهبُ اصجىا الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ ت، الىهىم التي جشبذ وجا٦ض ٍع

ت مخٟخدت ٖلى  ل ه٣ُت اهُال١ لخ٨ىًٍ مضاعؽ ٨ٍٞغ ِ
ّ
٩

َ
ك

ُ
بل ًجب ؤن ح

ؤلاهجاػاث اإلاىهجُت الٗاإلاُت، وملتزمت في الى٢ذ طاجه بالهمىم وال٣ًاًا 

 باعػة ٢ض جد٣٣ذ في هظا اإلاجا٫ 
ً
م ِمً ؤن ظهىصا لى الٚغ الش٣اُٞت الٗغبُت. ٖو

ت ٢ىٍت. هدً بداظت زال٫ الؿىىاث ألازحرة، بال ؤجها ال جؼا٫ بداظت بلى صٞٗ

ى ٖهغ 
َّ
بلى الاهٟخاح ال٨ٟغي اإلاؿدىض بلى طاث مخمدىعة خى٫ هٟؿها. ل٣ض َول

الشىاثُاث: جىا٢ٌ الٗلم والضًً، جىا٢ٌ ال٣ىمُت وؤلاؾالم، جىا٢ٌ ألانالت 

واإلاٗانغة، وباث ِمً الىاضر ؤن الجهًت الش٣اُٞت ؤوؾ٘ ب٨شحر ِمً جل٪ 

 الشىاثُاث.

ل اإلاداٞٓت ٖلى الهىٍت ال ُبضَّ ِمً صعاؾت ألا  -9
ُ
ٟ

ْ
٨

َ
ؾالُب والىؾاثل التي ج

م٨ً  ًُ الش٣اُٞت إلاجخمٗاجىا الٗغبُت صون اوٛال١ ؤو ٖؼلت. ما هى الضوع الظي 

ؤن جلٗبه اإلااؾؿاث الش٣اُٞت في هظا اإلاجا٫؟ ما هي الٗىانغ الش٣اُٞت 

الغاسخت التي ًم٨ً ؤن جهمض في مىاظهت الازترا١ الش٣افي؟ ما هى مهحر 

٘ الاخخىاء؟ ٠ُ٦ ًم٨ً الش٣ا ٘ الخٛحر، ؾَغ ٞاث الكٗبُت في ْل ٖالم ؾَغ

جدىٍل الٗىانغ ؤلاًجابُت في جغازىا الخًاعي وؤلاؾالمي بلى مماعؾاث ًىمُت 

ٖلى مؿخىي الؿلى٥ والخ٨ٟحر؟ ما هي وؾاثل وؤؾالُب جضُٖم الىعي 
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بالظاث في مىاظهت الٛغب؟ مشل هظه الدؿائالث جدخاط بلى بظاباث واضخت 

 ض جدلُل ؤبٗاص طاجىا الش٣اُٞت.ٖى

ٌ ال٩اجب ما ؤَل٤ ٖلُه  -10 في مٗغى جدلُله لٓاهغة الخبُٗت الش٣اُٞت، ٞع

"البضهُاث" مشل: ؤهىا ٦ىا وِٗل في ْالم ختى ظاءجىا الخملت الٟغوؿُت، وؤن 

ت، وؤن جىدُت الضًً ًٖ اإلاجخم٘  مىا مٗنى الخٍغ
َّ
اجهالىا بٟغوؿا هى الظي ٖل

ُال١ والخدغع. الىا٢٘ ؤهه ِمً الهٗب بَال١ ٧لمت ؾبُل الجهًت والاه

"بضهُاث" ٖلى مشل جل٪ ألا٩ٞاع، ختى لى اؾخسضمها ال٩اجب ٖلى ؾبُل 

 ٤
َ
ل
ْ
ُ ًُ ت هي ؤ٢غب بلى ألاوهام! بن هظه ألاوهام جضزل في هُا١ ما  السخٍغ

ت الخدضًض" التي جظهب بلى يغوعة مدا٧اة الىمىطط الخىمىي  ٖلُه "هٍٓغ

 الٛغبي.

ط إلاشل جل٪ ألا٩ٞاع ختى صازل الٗالم والىا٢٘  ؤهىا لم وٗض هجض آلان ِمً ًغّوِ

 
ً
ض ج٨غاعا َٗ ٌُ الٗغبي طاجه. والؿبب بؿُِ وهى ؤهه لِـ هىا٥ همىطط للخىمُت 

لىمىطط ؾاب٤. ٞالىالًاث اإلاخدضة لم جد٤٣ جىمُتها باؾخسضام الىَمِ 

ُاوي، ومشل طل٪ ًىُب٤ ٖلى الُابان وؤ٢ُاع ؤزغ   ي ٦شحرة.الغؤؾمالي البًر

 ٖلى جغؾاهت اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث  -11
ً
ٔ ٦شحرا

َّ
خدٟ ٌ ال٩اجب ٍو ًٞغ

اإلاؿخسضمت في الٗلىم الاظخماُٖت والِؿاؾُت الٛغبُت. ومىظ البضاًت ٞةهني 

ًه. ٞٗلى ؾبُل  ٓه، وبن ٦ىذ ال ؤوا٤ٞ ٖلى ٞع
ُّ
ؤوا٤ٞ ال٩اجب ٖلى جدٟ

ٌ ٧لماث مشل: الخجضًض، والاظتهاص، وال ىا٢ُٗت، والخضازت، اإلاشا٫، هجضه ًٞغ

م خُاصًتها الٓاهغة. بن ؤ٢ص ى  وؤلا٢ُإ؛ ألجها ٚغبُت اليكإة واإلاهضع، بٚغ

ما وؿخُُ٘ ٖمله هى ؤن وؿخسضم اإلاهُلخاث واإلاٟاهُم بٗض الخٗٝغ ٖلى 

ذي، وؤن هضع٥ ؤن اإلاٟاهُم ما هي بال ؤصواث  ُت وؾُا٢ها الخاٍع صالالتها اإلاٗٞغ

ن هظا هى الىا٢٘ ألاوعوبي. بن ألابٗاص لخدلُل ٞهم ووا٢٘ بُٗىه ختى ولى ٧ا

ت للٗلم ج٨دؿب وظىصها ِمً زال٫ الٟهم الخًاعي اإلا٣اعن  الخًاٍع
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ذي. وِمً الُبُعي ؤن ٌٗخمض هظا الٟهم  للٓىاهغ ؤلاوؿاهُت في ؾُا٢ها الخاٍع

الخًاعي ٖلى جغؾاهت ِمً اإلاٟاهُم والخهىعاث ال٣اصعة ٖلى ججاوػ الؼمان 

 واإلا٩ان.

في جهاًت بدشه ٖلى خهغ ؤهم ٖىانغ الش٣اٞت اإلاخمشلت في  خغم ال٩اجب -12

ش ؤلاؾالمي، والترار. وهدً ِمً ظاهبىا  عؤًه في: الضًً، واللٛت الٗغبُت، والخاٍع

هخ٤ٟ م٘ ال٩اجب في هظا الخدضًض. بال ؤن الص يء اإلاهم في هظا اإلاجا٫ هى 

لِؿذ يغوعة جدضًض الىْاث٠ التي جاصحها جل٪ الٗىانغ. ٞاللٛت الٗغبُت 

 
ً
ل في الى٢ذ طاجه بَاعا

ّ
٩ِ

َ
ك

ُ
مجغص عمؼ ِمً عمىػ الخىانل والخٗبحر، ول٨جها ح

 ِمً ٖىانغ 
ً
ىهغا ت، ووؾُلت ال٦دكاٝ الىا٢٘ والخٗبحر ٖىه، ٖو للمٗٞغ

 ِمً ؤؾـ ؤلابضإ الش٣افي، ومشل هظا ٣ًا٫ ًٖ 
ً
ر، وؤؾاؾا الخغ٦ت والخٛحُّ

ىانغ الش٣اٞت ألازغي.  الضًً ٖو

جب بلى ؤن الجهًت الش٣اُٞت هي مؿاولُت ٢اصة ٦ظل٪ ٞل٣ض طهب ال٩ا

الش٣اٞت، وجل٪ ٢ًُت ال هسخل٠ خىلها ِمً خُض اإلابضؤ. بن ِمً الًغوعي 

الخٗٝغ ٖلى همِ الخ٨ىًٍ ال٨ٟغي للمش٣ٟحن، والؿُا١ الؿُاس ي الظي 

ال٢تهم بالجماهحر، و٢ضعتهم ٖلى الخٟاٖل م٘ الترار وم٘  ٌٗملىن في ْله، ٖو

 آن واخض. الخًاعة الٗاإلاُت في

ل٣ض ٢هضث بهظه اإلاالخٓاث ألاولُت بظغاء خىاع م٘ ألا٩ٞاع اإلاهمت التي َغخها 

 للخبُٗت الش٣اُٞت: 
ً
 قامال

ً
ل حصخُها ِ

ّ
َمش ًُ ال٩اجب في بدشه ال٣ُم، الظي 

ٖىاملها، ووؾاثلها، و٦ُُٟت مىاظهتها. وال ج٣لل جل٪ اإلاالخٓاث ِمً الجهض 

ؤن ٌؿخمغ ٖلى الضوام ِمً ؤظل ٞهم ال٨بحر الظي بظله ال٩اجب، والظي ؤعظى 

ؤًٞل لىا٢ٗىا الش٣افي، والىنى٫ بلى اؾتراجُجُت ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ جهًت 

ت إلاجخمٗىا الٗغبي.  خًاٍع

 ؤق٨غ٦م والؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه.
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم والخمض هلل عب الٗاإلاحن.

 وبٗض،،،

ؤق٨غ لؤلر الهض٤ً ألاؾخاط الض٦خىع ؾُض الخؿُني ٖىاًخه الىاضخت بهظا 

مدايغة  -٦ما ؤقاع ألار الض٦خىع صعوَل الٗماصي-الخ٣ُٗب الظي ظاء 

 ؤزغي.

٣ِب،  َٗ وِمً هىا ٧ان ٖلُىا ؤن هلتزم ؤلاًجاػ ال٩امل في ؤلاقاعة بلى مالخٓاث اإلاُ

ب حٗ ِ
ّ
٣ َٗ ، و٦ظل٪ في ؤلاظابت ٖلحها، ول٣ض ناٙ اإلاُ

ً
ي ٖكغ بىضا

َ
٣ُبه في ازن

 وم٣ضمت مىظؼة وها٥ الغص:

م٣ضمت اإلا٣ٗب ٖباعة ًٖ ظمل ضخمت و٧لماث ٞسمت ال ؤظض لها ٖال٢ت 

، بال ؤهني ؤ٠٢ ؤمام ٢ىله: " اٖخمض ال٩اجب ٖلى َاثٟت  مباقغة باإلاىيٕى

حرة ِمً الا٢خباؾاث )الُىٍلت وال٣هحرة( ألاظىبُت والٗغبُت، واإلاىخ٣اة  ٞو

 ًبرهً ٖلى نض١ ألا٩ٞاع اإلاؿب٣ت التي اهُل٤ مجها".بٗىاًت؛ ل٩ي 

ض  ٣ِب بظل٪؟ بن هظا ال٨الم له ما وعاءه، هل ًٍغ َٗ وبوي ألحؿاء٫: ماطا ٌٗني اإلاُ

كهض  ، زم بدشىا بٗىاًت ختى اهخ٣ُىا ما ًض٫ ٖلحها َو
ً
ؤهىا ويٗىا الىخاثج ؤوال

ٗٝغ  ٠ُ٦ لها؟ ؤُٖظه وخاقاه ؤن ٣ًهض طل٪! ٞهى ٌٗٝغ ٢ىاٖض اإلاىهج، َو

ْضَعؽ مشل هظه الٓىاهغ.
ُ
 ج

ٝغ مىهجه الظي بىِىاه ٖلُه، وهى بحن ًضي  وهى ال ق٪ ٢ض ٢غؤ البدض، ٖو

 ال٣اعت، لُد٨م ٖلُه، وال خاظت للخُىٍل بالخضًض ًٖ طل٪. 

ولظا ؤٖخ٣ض ؤن هظه الٗباعاث ظاءث مشل ؤزىاتها في م٣ضمت الخ٣ُٗب، بضون 

 مضلى٫.
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 ِ
ّ
٣ َٗ  للخبُٗت مشلما ٢ضمىا في البىض ألاو٫: ؤزظ ٖلُىا اإلاُ

ً
ٟا ب ؤهىا لم ه٣ضم حٍٗغ

لى هظا اتهمىا بال٣هىع )اإلاجهجي(.  للش٣اٞت، ٖو

 للخبُٗت في م 
ً
 قاُٞا

ً
ٟا ، مٗخمضًً ٖلى اإلاعجم 19والىا٢٘ ؤهىا ٢ضمىا حٍٗغ

٣ِب بخ٣ُٗبه  َٗ بضو ؤن ٖىاًت اإلاُ الٟلؿٟي الظي ؤنضعه مجم٘ اللٛت الٗغبُت. ٍو

٫ ؤوؿخه ما ٢غؤه ف ىَّ
َ
ُ

ُ
 ي البدض.اإلا

ب بلى ؤهىا لم هدضص هُا١ البدض اإلا٩اوي، م٘ ؤن  ِ
ّ
٣ َٗ والبىض الشاوي: ٌكحر اإلاُ

 في ٖىىان الىضوة )الش٣اٞت الٗغبُت(، ٞاإلا٩ان مٟهىم مدضص 
ً
هظا مٟهىم ؤنال

.
ً
 ؤو م٣ٗبا

ً
 ًٖ ٧ل َمً ؤؾهم في الىضوة باخشا

ً
 بضءا

 آزغ وهى ؤهىا نىعها الٗال
ً
٢ت " بؿبب ُٚاب و٢ض ؤزظ الباخض ٖلُىا هىا ؤمغا

 بأزغ 
ً
 ُمؿُُغا

ً
ا الىٓغة الجضلُت بلى ْاهغة ؤخاصًت الاججاه جغبِ َٞغ

ً ؤنالء مشل ٖبض ال٣اصع  زاي٘"، زم عاح ًا٦ض زُإها بظ٦غ م٨ٍٟغ

مغ اإلاسخاع، وخؿً البىا.  الجؼاثغي، ٖو

ولٗل ال٣اعت )والبدض بحن ًضًه(، ٌعجب معي ِمً هظا ال٨الم، ٣ٞض ط٦غث في 

ً ؤنالء ِمَمً "ؤن  30، 29م  ٣ِم.. وؤجها ؤهجبذ م٨ٍٟغ ْٗ َ
٣ِم ولً ح ْٗ ؤمخىا لم ح

ً. ٠ُ٨ٞ ٞاث  ٌؿخد٣ىن بد٤ ون٠ )اإلا٨ٟغ(" ويغبذ ؤمشلت بىدى ٖكٍغ

اإلا٣ٗب طل٪؟! بل وُٗذ ٖلى الظًً ٣ًىلىن بٛحر هظا، وونٟتهم )بالٗىع( 

 و)الخى٫( الش٣افي.

 ٠ُ٨ٞ ٞاث اإلا٣ٗب طل٪ مغة زاهُت؟

لُىا )ٖضم الىٓغة الكمىلُت( التي مىٗخىا ِمً بدض في البىض الشالض: ؤزظ ٖ

٩ا الالجُيُت..."، وؤًْ طل٪  ت التي قهضتها ؤ٢ُاع آؾُا وؤمٍغ "الجهىص ال٨ٍٟغ

٢ض ؤظُب ٖىه ِمً ٢بل، خُض بهىا خضصها البدض بضعاؾت ْاهغة الخبُٗت في 

 مجا٫ الش٣اٞت الٗغبُت ٣ِٞ.
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٣ِب بىظىص الخبُٗ َٗ م اإلاُ
َّ
ت الش٣اُٞت والا٢خهاصًت في البىض الغاب٘: َؾل

والؿُاؾُت، زم ٢ا٫: "بهىا هىاظه آلان ْاهغة "الٗىإلات" ل٣ًاًا ٦شحرة مشل: 

ز٣ب ألاوػون، وؤلاًضػ، والهىضؾت الىعازُت..."، و٦إهه ٌكحر بلى يغوعة 

 مكاع٦خىا للٗالم في هظه اإلاكا٧ل.

، ال  له مسالٟت ٧املت، ٞالٗالم الٟاٙع
ً
 ٖني ؤظضوي مسالٟا

ً
ما ظي ٕٞغ ول٨ني ٚع

ِمً مكا٧له ٖلى ألاعى ونٗض بلى الًٟاء ؤنبذ ًبدض في خل مكا٧ل: 

اه٣غاى وخُض ال٣غن، والُٟل ألابٌُ، والضب ألاؾىص، وججمض اإلاُاه خى٫ 

الخُخان، وجلىر الهىاء الظي ؤ٧ل ألاوػون، هظا الٗالم الٟاٙع الظي ا٦خجزث 

ه ِمً زغواجىا وزاماث بالصها، هظا الٗا لم الظي ٌِٗل ٖلى زؼاثىه بما اؾخجٞز

ع  َهِضّ ًُ ما ًهضعه لىا ِمً ؾل٘ ومىخىظاث، ًدضص زمجها ٦ما ٌكاء، بل ؤنبذ 

 بلُىا اإلاا٫ الٟاثٌ لِؿخٛل ٞىاثضه الغبىٍت ؤبك٘ اؾخٛال٫.

هظا الٗالم له اهخماماجه، بل ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ هىاًاجه، ٞما قإهىا هدً به، 

ى صي ظاه حرو(، وهظهب بلى هىا٥ هظا الٗالم الظي ًجغها ل٣مت ألاعى في )ٍع

هضبج ألابدار خى٫ ز٣ب ألاوػون واإلادمُاث الخُىاهُت والىباجُت، بل 

 وؤٖكاب البدغ.

ما لىا ولهظا ٧له؟ ل٣ض اوكٛل بٖالمىا في مهغ َىا٫ اله٠ُ اإلاا  ي 

ت ؤن وكاع٥ 1992 م بالخضًض ًٖ ٢مت ألاعى. ٞإًت مٟاع٢ت مدؼهت، بل مسٍؼ

خماؽ، طاهلحن ٖما ًتهضصها جدذ مىاَئ في هظه الخٓاهغة الٗاإلاُت بهظا ال

ً ؤًماهىا وقماثلىا، ؤلِـ َمً ه٨ض الضهُا ؤن ه٣غؤ  ى١ عئوؾىا، ٖو ؤ٢ضامىا، ٞو

لباخض ًضٖى إل٢امت مدمُت في ؤبى عواف لخماًت ال٣ٗاعب والشٗابحن، ٖلى 

إ٧لىجها في  ىجها في اإلااء ٍو ى الؿمىم التي ًخجٖغ
َ
خحن ًدؿا٢ِ البكغ نغع

خيؿمىجه  ا في الهىاء؟!الٛظاء ٍو
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٠ُ٦ هٟغص مؿاخت في صخُٟت لش٣ب ألاوػون، وبالىٖاث الهٝغ الهخي 

ى، ٠ُ٦ ًخدضر هظا الٗالم الى٢ىع ًٖ خماًت 
َ
ًدؿا٢ِ ٞحها الىاؽ نغع

ىن ماء  خُىان )الالما( ِمً الاه٣غاى، وهى ًَغي ٢بل ؤن ًضزل بلى الخلٍٟؼ

 ؤ٦ثر ِمً ؾخماثت مهى٘ جهب ُٞه؟ ٠ُ٦ ه
ً
خدضر ًٖ الىُل ًدمل ؾمىما

الىباجاث الىاصعة والكٗب اإلاغظاهُت، والٟكل ال٩لىي ؤنبذ وباء ؤو ٧الىباء في 

مهغ؟ ٠ُ٦ هخدضر ًٖ )٢مت ألاعى( ومهاو٘ ؤصواث اإلااثضة حؿخسضم 

 ِمً اإلاُالمحن، ٞخ٣ضم للىاؽ اإلاىث 
ً
)ماصة الُىعٍا( الؿامت لغزو زمجها بضال

 ٖلى َب٤ ِمً البالؾدُ٪؟!

( ًغ  ُت، ٞما لىا بن الٗالم )الٟاٙع ٍض ؤن ًجغها مٗه إلآاهغاجه ومٓاهغه التٞر

وما له؟ بن ؤي مش٠٣ ًيس ى ٢ًاًا وهمىم ؤمخه ال٣اجلت، وهي جدذ ٢ضمُه 

غوح ًمغح هىا وهىا٥ بذجت )الٗىإلات( و)الٗاإلاُت( هى مش٠٣  وبحن ًضًه، ٍو

٠، هى مش٠٣ مضبلج مضظً، بل هى زاثً ألمخه ول٣ىمه. وطا٥ ؤبك٘ ِمً  مٍؼ

 الخبُٗت.

 ؤجمىاها مٗه، ول٨ىه لِـ 
ً
ب ؤمىعا ِ

ّ
٣ َٗ في البىض الخامـ والؿاصؽ: ًخمنى اإلاُ

 ِمً مىيٕى بدشىا.

ض ِمً الضعاؾاث في ظىاهب مخٗضصة،  ب بلى مٍؼ ِ
ّ
٣ َٗ في البىض الخاؾ٘: ًَُمذ اإلاُ

 وؤٖخ٣ض ؤهه ًىا٣ٞني ٖلى ؤن هظا ال ٖال٢ت له باإلاىيٕى اإلادضص للبدض.

ب بٌٗ ما ٢ضمخه ِمً مٓاهغ الخبُٗت، وؤَل٣ذ في البىض الٗاقغ: ًى٨غ  ِ
ّ
٣ َٗ اإلاُ

ت(،  ٖلُه بضهُاث ٧اطبت مشل )بن اجهالىا بٟغوؿا هى الظي ٖلمىا مٗنى الخٍغ

ٞةن ٧ان ٌِٗل م٘ )مش٣ٟحن( ال ًامىىن بظل٪، ٞلُضلني ٖلحهم وق٨غي 

وج٣ضًغي له ولهم، بن ٧ل ما ٢غؤجه )للمش٣ٟحن الغؾمُحن( ٣ًى٫ بهظه البضهُت 

ت، ٞةن ٧اهذ ٢ض وكإث َب٣ت ؤنُلت ِمً اإلاش٣ٟحن )الغؾمُحن( ال جامً ال٩اطب

 بظل٪، ٞهظا ما هخمىاه.
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ب ٖلى جدٟٓىا في اؾخٗما٫ مىٓىمت  ِ
ّ
٣ َٗ في البىض الخاصي ٖكغ: ًىا٤ٞ اإلاُ

 بالخجضًض 
ً
ًىا لها، ويغب مشال اإلاهُلخاث الٛغبُت، ول٨ىه ال ًىا٤ٞ ٖلى ٞع

ًها والاظتهاص، والىا٢ُٗت، والخضازت، وؤلا ٢ُإ و٢ا٫: "بهه ال ًىا٤ٞ ٖلى ٞع

ألجها ٚغبُت اليكإة واإلاهضع". ول٨ً الخ٣ُ٣ت ؤن هظه لِؿذ ٧لها ٚغبُت 

ؿخسضم آلان ِمً مىٓىع ٚغبي  ٌُ اإلاهضع، بل بًٗها ؤنُل في جغازىا، ول٨ىه 

 ًٖ مٟاهُمىا، وه٨خٟي بمشا٫ واخض: )الاظتهاص( الظي 
ً
ب جماما وبمٟهىم ٍٚغ

 ،
ً
 زانا

ً
وصاللت مدضصة في جغازىا، وهي حٗني )بظ٫ الجهض ًدمل مٟهىما

ُت(. ٖلى خحن  والىؾ٘ وؤ٢ص ى الُا٢ت في اؾخسغاط الخ٨م ِمً ألاصلت الكٖغ

 ِمً ؤن ٨ًىن 
ً
، ٞبضال

ً
 م٨ٗىؾا

ً
ؿخسضم هظا اإلاهُلر آلان اؾخسضاما ٌُ

 ألخ٩امه آلامغة 
ً
 ٖلى مُُٗاجه، واؾخيباَا

ً
ا الاظتهاص صازل الىو، حٗٞغ

ؿخسضم  ٌُ ب ًٖ )الاظتهاص( اإلاٗغوٝ الىاهُت،  الاظتهاص آلان بمٟهىم ٚغبي ٍٚغ

 ًٖ ظهض بكغي 
ً
في ز٣اٞخىا ألانُلت، ٌؿخسضم مهُلر )الاظتهاص( آلان حٗبحرا

ُت، خُض ًَغي  ٤ ِمً ٧ل ٢ُض، ال ٖال٢ت له بالىهىم وألاصلت الكٖغ
َ
ل
ْ
ُمُ

 )
ً
البٌٗ ؤن الضًً ججغبت مجخم٘، وهخاط ْغوٝ وبِئت مُٗىت، ٞىدً )ٞٗال

، وللٓال٫ ال 
ً
ٌ اإلاهُلر لظاجه، وبهما للخلل في مٟهىمه ومضلىله ؤخُاها هٞغ

 ؤزغي.
ً
 وؤلاًداءاث التي ًدملها ؤخُاها

 بلى بُان وقغح 
ً
وه٨ظا ًدخاط ٧ل مهُلر ِمً اإلاهُلخاث التي يغبتها مشال

 َىٍل لؿىا له آلان.

ب ٌٗلً مىا٣ٞخه ٖلى  ِ
ّ
٣ َٗ في البىض الشاوي ٖكغ: لِـ هىا٥ زالٝ، ٞاإلاُ

 لش٣اٞخىا ألانُلت التي هغظىها.
ً
 الٗىانغ التي عؤًىاها ٖماصا

 ٤ُ  هللا لي وله الخٞى
ً
ب ؾاثال ِ

ّ
٣ َٗ م اإلاُ  لؤلر ال٨ٍغ

ً
وؤزخم بك٨غي مجضصا

 والؿضاص، وألمخىا الهضي والغقاص.
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1348–1431–1929–2010

 

 
ً
  بمام الخغمحن الجىٍني( )مً جغار –الخد٤ُ٣ وؤنى٫ ال٣ٟه  في  : ؤوال

ً .البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه (1  في مجلضًً ٦بحًر

  نلى هفلت أمير  –مؿابو السوحت الحسًثت  –ؾبهت أولى

 هـ. 1399 –زولت كؿط 

  هـ. 1401 –جىظَو زاض ألاهطاض باللاهطة  –زاهُت ؾبهت 

  س مً الخحلُلاث  ،ئدطاج حسًس –ؾبهت زالثت مو مٍع

  -هـ  1412باإلاىطىضة  -زاض الىفاء –والخهلُماث 

  م. 1997 -هـ  1418زاض الىفاء باإلاىطىضة  –ؾبهت ضابهت 

خب في الفىط - الُٛاسي )ُٚار ألامم في الخُار الٓلم( (2
ُ
مً أحّل ما ه

 الؼُاس ي ؤلاػالمي

  زولت  نلى هفلت –مؿابو السوحت الحسًثت  –ؾبهت أولى

 هـ. 1400 –كؿط

  وزاض الترار ،جىظَو مىخبت وهبت –اللاهطة  –ؾبهت زاهُت، 

 هـ. 1401 –وزاض الىفاء 

  1431 –زاض اإلانهاج لليشط والخىظَو  –حسة  –ؾبهت زالثت 

 هـ.

  الكاُٞٗت والخىُٟتالضعة اإلاًُت ُٞما و٢٘ ُٞه الخالٝ بحن  (3
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  ضسض اللؼم ألاٌو نً ئزاضة ئحُاء الترار ؤلاػالمي

 م. 1986هـ 1406بالسوحت 

 .)ئن شاء هللا 
ً
با  اللؼم الثاوي )ًطسض كٍط

 مجلض 21جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظهب  (4

  هـ.1428 –زاض اإلانهاج لليشط والخىظَو  –حسة  –ؾبهت أولى 

  سة  –ؾبهت زاهُت زاض اإلانهاج لليشط  –حسة  –مصححت ومٍع

 هـ. 1431 –والخىظَو 

 زاض اإلانهاج لليشط والخىظَو )ًطسض  –حسة  –زالثت  ؾبهت

 ئن شاء هللا(.
ً
با  كٍط

ي إلمام الخغمحن وبظابخه ٖجها.  (5 ِ
ّ
مؿاثل ٖبض الخ٤ بً هاعون اله٣ل

 
ً
با  بن قاء هللا(.  ،)ًهضع ٢ٍغ

هغه( :بمام الخغمحن (6  )خُاجه ٖو

  م. 1981 -هـ  1401 –ٍذ زاض الللم باليى  –ؾبهت أولى 

 ٣ٞه بمام الخغمحن )زهاثهه وآزاعه(  (7

  1405 –ئزاضة ئحُاء الترار ؤلاػالمي بالسوحت -ؾبهت أولى 

 م. 1985 -هـ 

  م. 1988 -هـ  1409مطط  –زاض الىفاء  –ؾبهت زاهُت 

  م. 2011 -هـ 1432حسة  –زاض اإلانهاج  –ؾبهت زالثت 

اًت الٗٝغ ٖىض بمام الخغمحن: (8  ٖع

  هت والسضاػاث 1982نام وشط م. حىلُت ولُت الشَط

 الهسز الثاوي –حامهت كؿط  –ؤلاػالمُت 
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  2012 – اللاهطة –زون  زاض–ؾبهت أولى 

 الٛؼالي وؤنى٫ ال٣ٟه (9

  وشط غمً الىخاب الخصواضي )ؤلامام الغعالي( الصي أضسضجه

 بالصهطي اإلاإوٍت الخاػهت لىفاجه  ،حامهت كؿط
ً
احخفاال

 م(.1986 -هـ  1406)

 ال٣ٗل ٖىض ألانىلُحن. (10

  بحث نلمي منهجي ًثبذ أن ما ًترزز في هخب ألاضٌى مً أن

 ال أضل له. ،اإلاهتزلت والشُهت ًحىمىن الهلل

  هت  –الهسز الخامؽ  –حامهت كؿط  –حىلُت ولُت الشَط

 م.  1987هـ  1408

  م. 1992هـ  1412زاض الىفاء باإلاىطىضة  –ؾبهت زاهُت 

 ال٣ٗل ٖىض ؤلامام الٛؼالي. (11

  هت بجامهت كؿط  م.1988 -هـ  1408 –حىلُت ولُت الشَط

  2012 – اللاهطة –زون  زاض–ؾبهت أولى 

خه (12  .ؤلامام الٛؼالي ٦ما ٖٞغ

 ملخلى الفىط ؤلاػالمي الحازي  ئلى كّسم أضل هصا الىخاب

ً بالجعائط )  م(.1987 -هـ  1408والهشٍط

   2012 – اللاهطة – زون  زاض –ؾبهت ألاولى  

 

ش في :زاهُا  )الخإل٠ُ(: الخًاعة و والش٣اٞت الخاٍع

 ؤّو٫ َبِب وظّغاح في الٗالم.  –ؤبى ال٣اؾم الؼهغاوي  (13
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هخبر هصه أٌو زضاػت نً هصا الىابغت
ُ
هابغت الؿب وؤلاػالم  ،وح

 م(. 1963)أنسث ػىت 

  م.1979هـ  1399 –زاض ألاهطاض باللاهطة 

  م. 1984 -هـ  1404 –زاض الللم باليىٍذ  –ؾبهت زاهُت 

 2012 – اللاهطة – زون  زاض –زالثت  بهتؾ  

 ٍٞغًت هللا في اإلاحرار والىنُت.  (14

   م. 1978 -هـ 1398 –زاض ألاهطاض باللاهطة  –ؾبهت ألاولى 

   م.1980 -هـ  1400 –زاض ألاهطاض باللاهطة  –ؾبهت الثاهُت 

   1405 –كؿط  –مىخبت ألاكص ى بالسوحت  –ؾبهت الثالثت 

 م. 1985 -هـ 

ش ؤلاؾالمي.  (15  اإلاىهج في ٦خاباث الٛغبُحن ًٖ الخاٍع

  ضبُو آلادط  – 27الهسز ضكم  –ػلؼلت هخاب ألامت  -ؾبهت ألاولى

 هـ.  1411

ش ؤلاؾالمي (16   : هدى عئٍت ظضًضة للخاٍع

  م. 1994 -هـ  1414 –ألاضزن  –نمان  –زاض البشير -ؾبهت ألاولى 

  هـ  1418 – زاض الىفاء ،مىخبت وهبت :جىظَو –ؾبهت الثاهُت- 

 م. 1997

 ؤلازىان اإلاؿلمىن والٗمل الؿغي والٗى٠ )٢غاءة مىهجُت ٖلمُت(.  (17

   م. 2006 -هـ  1426 –اإلاىطىضة  –زاض الىفاء -ؾبهت ألاولى 

 2012 – اللاهطة – زون  زاض –زالثت  ؾبهت  
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ما٫ اإلاؿدكغ٢حن في وكغ الترار )م٘ صعاؾت  (18 ببلىٚغاُٞا ٧املت أٖل

 جدلُلُت(.

  .ئن شاء هللا 
ً
با  ًطسض كٍط

 ظىىب الؿىصان ونىاٖت الخأمغ يض صًاع ؤلاؾالم.  (19

  م.1964وشط نام 

  م.  1993 -هـ  1413  –زاض ألاهطاض باللاهطة  –ؾبهت ألاولى 

  1405 –كؿط  –مىخبت ألاكص ى بالسوحت  –ؾبهت الثالثت 

  م.1985 -هـ 

 في بِخه. –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –الغؾى٫  (20

  كسما للمإجمط الهالمي الثالث للؼيرة والؼىت أحس بحثين

 م(.1979هىفمبر  -هـ  1400محطم  –)السوحت 

  بحث ضكم  –اإلاجلس الخامؽ  –ضسض غمً بحىر اإلاإجمط

4. 

  
ًّ
 م.1992 -هـ  1412 –زاض الىفاء باإلاىطىضة  –ؾبو مؼخلال

 

 الخاؾب آلالي: م٘ الؿىت وجهيُٟها بىاؾُتظ

  ّسم للمإجمط الهالمي الثالث للؼيرة والؼىت )السوحت
ُ
 –ك

 م(. 1979هىفمبر  -هـ  1400محطم 

  بحث ضكم  –اإلاجلس الؼازغ  –ضسض غمً بحىر اإلاإجمط

 آًسهلي نبس هللابىاػؿت السهخىض  ،الترهُت ئلى )جطحم ،8
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 –ووشطجه مجلت زًاهت  ،أػخاش الحسًث بجامهت أجاجىضن

 م(.1984ماضغ ػىت 

بُىجغ( خاٞٔ ٖهغها. )هدى مىؾٗت قاملت للخضًض الىبىي )ال٨ىم (21

 .)٠  الكٍغ

  مشطوم مفطل لسوض اليىمبُىجط في ئهجاظ مىػىنت الؼىت

 والجمو اإلاؼخلص ي للؼىت.  ،ومىػىنت الطحاٌ ،اإلاشطفت

 ّسم
ُ
مجلؽ ئزاضة مطهع بحىر الؼىت والؼيرة بجامهت  ئلى ك

زم هىكش في اإلاإجمط  ،م5/6/1983هـ 24/8/1403كؿط في 

 -هـ  1404الهالمي الطابو للؼىت والؼيرة اإلاىهلس باألظهط )

 م(.  1984

  هـ  1405 –حىلُت مطهع بحىر الؼىت والؼيرة بجامهت كؿط

 م. 1985 -

  
ًّ
 م. 1989 -هـ  1409 –زاض الطػالت ببيروث  –ؾبو مؼخلال

ش ؤلاؾالمي: (22  اإلاؿدكغ٢ىن والخاٍع

  ( بأنكم حطي مإجمط )اإلاؼدشطكىن وؤلاػال الهىس  –م ألاٌو

 م. 1982فبراًط  –

  نسز داص بأبحار اإلاإجمط –مجلت البهث الهىسًت، 

 م. 1982هـ ًىلُى وأغؼؿؽ  1402ضمػان وشىاٌ 

 لٛت ال٣غآن... ماطا ًغاص بها؟ (23

  هـ  1404 –ملخلى الفىط ؤلاػالمي الثامً نشط بالجعائط- 

 م مو ملسمت نً الصحىة ؤلاػالمُت والغعو الثلافي.  1984
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  .وشط غمً أبحار اإلاإجمط 

 الؼبحر بً الٗىام )الثروة والشىعة( (24

  بحث همىشجي إلاا هطحىه وهسنى ئلُه مً جحلُم أدباض

ر ؤلاػالمي.  الخاٍض

  هت  –الهسز الثالث  –كؿط حامهت  –حىلُت ولُت الشَط

 م.1984هـ  1404

  ً  م. 1986 -هـ  1406مىخبت ابً جُمُت بالبحٍط

 .اإلاؿدكغ٢ىن والترار (25

  .بحث منهجي ئحطائي نً كُمت نمل اإلاؼدشطكين بالترار 

  هت  م.1985 -هـ  1405 –حامهت كؿط  –حىلُت ولُت الشَط

  ً  م. 1986 -هـ  1406 –مىخبت ابً جُمُت بالبحٍط

  م. 1988هـ  1408زاض الىفاء باإلاىطىضة 

  م. 1992هـ  1413زاض الىفاء باإلاىطىضة 

 اإلاىهج ٖىض اإلاؿتر٢حن.   (26

 ّسم
ُ
 هسوة )البحث الهلمي في السضاػاث ؤلاػالمُت(. ئلى ك

  م. 1989ًىلُى  –لُبُا  –ؾطابلؽ  –ولُت السنىة 

  هت والسضاػاث ؤلاػالمُت حامهت  –وشط بحىلُت ولُت الشَط

 م. 1989هـ  1409 –كؿط 

 الخىاع والخٗضصًت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي.  (27

  هت بجامهت كؿط  م. 199 -هـ  1411 –حىلُت ولُت الشَط

  م. 1996 -هـ  1417-20ضكم  –ؾبو بساض الىفاء بمطط 
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 الخبُٗت الش٣اُٞت )وؾاثلها ومٓاهغها(. (28

 الىاكو وآفاق اإلاؼخلبل  –هسوة الثلافت الهطبُت  ئلى كسم– 

ل  -هـ  1413ىاٌ ش –كؿط  –السوحت   م.1993ئبٍط

  م. 1996 -هـ  1417-19ضكم  –مطط  –ؾبو بساض الىفاء 

 اإلاىهج.  –اليكإة  –الاؾباب  –ٖلم ازخالٝ ال٣ٟهاء اإلاٟهىم  (29

  ؽ اللاهىن واحخُاحاث اإلاجخمو اللؿطي  –هسوة جسَض

 م. 1995هـ زٌؼمبر  1416شهبان 

ت (30 ض بً مٗاٍو  جمدُو وجض٤ُ٢ وبههاٝ. :مً ؤزباع ًٍؼ

  هـ  1418الهسز الخاػو  –مجلت مطهع بحىر الؼىت والؼيرة

 م. 1997

31) .٠  مً الخصخ٠ُ والخدٍغ

  مطهع حمهت اإلااحس للثلافت  –مجلت آفاق الترار والتربُت

هـ  1417شىاٌ ػىت  –الهسز الؼازغ نشط  –والترار 

 م. 1997فبراًط 

 جمدُو وبههاٝ.  :مً ؤزباع ٖشمان م٘ ؤبي طع (32

 .)
ً
با  )ًطسض كٍط
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 ـا قارئ هذا الؽتابصديؼ

 

قبل أن تغؾق الؽتاب دعـا كتػق عذ عدة أصقاء، واثؼون من أهنا شسضقك.. 

دعـا كتػق عذ أن الؼراءة دّرة أكعم اهلل هبا عؾقـا، ووهبـا إياها، تؾك الؾذة ادؿقزة 

وهي لذة االشتؿتاع بالؼراءة.. كحن كؼرأ وكتعؾم،  -والتي مل يؿـحفا لؾبعض-

 حؽايات اآلخرين، كؼرأ وكخترص خزات العامل يف بضع صػحات،كؼرأ وُكَخزر 

 ... لؽن األكقد! أكـا كؼرأ وكستؿتعوكختؾف، كؼرأ وكؼرأ وكؼرأ.. أوكتػق، كؼر أكؼر

 لذلك،،،

-ال تدع تؾك الؾّذة الـادرة تؼف عـدك، ال تدع هذا الؽتاب يتوّقف بني يديك 

ه، أو ال يؿتؾؽون ثؿـه، أو من مل ففـاك الؽثرون ممن مل يؼرأو -بعد االكتفاء مـه

يسؿعوا عن هذا الؽتاب.. خّزهم عن تؾك الؾذة الشقؼة، وادتعة الـادرة التي ال 

 يعؾؿوهنا. 

ر هذا الؽتاب إىل أهل بقتك، صديؼك، جارك، زمقؾك يف العؿل، أو حتى  مرِّ

 صخص ما يف ادواصالت العامة مل تره من قبل !!

ه أذا الؽتاب، وال تتعّج  عـدما دجد كتابا  مل تؼركن شبقال يف إشعاد اآلخرين هب

حدهم وهو خيزك بدوره عن متعة الؼراءة بعد ذلك بحني أمن قبل يلتقك من 

 من الزمن. 

 


